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ফলাফল পর্ োদলাচ া ....................................................................................................................... 16 
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পনিনশি ৮- ন ম োণ ও পূতে  াি পর্ েদবক্ষদণি স্ট্চ নলি ............................................................................. 121 
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SAWEN :  South Asian Wildlife Enforcement Network  

SECR :  Spatially Explicit Capture Recapture  

SGI : Smart Green Infrastructure  

SMART : Spatial Monitoring and Reporting Tool  

SRCWPP : Strengthening Regional Co-Operation for Wildlife Protection Project  

SSP :  Site Specific for SUFAL Plantation  

SUFAL :  Sustainable Forest and Livelihoods  

SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

TRCs : Tiger Range Countries  

UNODC :  United Nation Office on Drugs and Crime  

US : United States 

VRCE : Virtual Regional Centers for Excellences  

VTRT : Village Tiger Response Team  

ZSL : Zoological Society of London 
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স্মার্ ষ স্ট্পদরানলেং  

(SMART Patrolling)   

: স্মাে ে (স্ট্স্পনসয়াল মন েনিেং অযান্ড নিদপাটি েেং টুল) স্ট্পদরানলেং হল এ টি যুগান্ত ািী 

(groundbreaking) এবেং উদ্ভাব ী  (innovative) অনভর্া  পনিচাল া পিনত র্া 
বন্যপ্রাণীি সাদথ সম্পৃি অববধ নশ াি, পাচাি, এবেং অপিাধ ন য়ন্ত্রদণ পনিচানলত হদয় 

থাদ ।          

সাওবয়ন (South Asia 

Wildlife Enforcement 
Network)  

: সাওবয়ন (South Asia Wildlife Enforcement Network) হদে েনক্ষণ 

এনশয়াি স্ট্েশসমূদহি অেংশগ্রহদণ বন্যপ্রাণী আই  প্রদয়াদগ পািস্পনি  সহায়তা 

প্রো  ািী এ টি সেংস্থা যা ২০১১ সাদলি িানুয়ানিদত ভুর্াবনর পাবরাবি গঠিি  য়। 

বােংলাদেশ, আফগান স্তা , ভািত, ভুো , মালিীপ, স্ট্ পাল, পান স্তা  এবেং শ্রীলেং া এি 

সেস্য। এি সেি েপ্তি স্ট্ পাদলি  াঠমুণ্ডুদত অবনস্থত। এটি অংশগ্র িকারী মদশসমূব র 

মবে বন্যপ্রািী সংক্রান্ত নীতিমািা সমন্বয়, জ্ঞান এবং বুতিমত্তা তবতনমবয়র মােবম 

প্রাতিষ্ঠাতনক সেমিা উন্নয়ন এবং বন্যপ্রািী সংক্রান্ি আইন প্রবয়াবগ পরস্পরবক 

স বযাতগিা কবর থাবক।   

তভবিজ র্াইগার স্ট্িসপস টিম 

(Village Tiger 

Response Team)  

: তভবিজ র্াইগার স্ট্িসপস টিম  ি স্থানীয় গ্রামবাসীর সমন্ববয় গঠিি মেচ্ছাবসবী দি যারা 

সুিিব  এলা ায় সািাক্ষণ েহমির মােবম স্ট্লা ালদয় বাঘ আসার খবিাখবি 

আো প্রো  কবর স্থানীয় জনগিবক সিকষ কবর থাবকন। এছাড়া এই টিম এর সদস্যবৃন্দ 

বন্যপ্রািী সংরেবি সামাতজক সবিিনিা বৃতি, আ ি ও অসুস্থ বন্যপ্রািী উিার এবং 

বাবের আক্রমবি েতিগ্রস্থ পতরবারসমূ বক েতিপূরি প্রদাবনর মেবত্র স ায়িা কবর 

থাবকন।  

এনলফযান্ট স্ট্িসপস টিম 

(Elephant Response 
Team)   

: এনলফযান্ট স্ট্িসপস টিম  ি স্থানীয় জনগবির সমন্ববয় গঠিি মেচ্ছাবসবী দি যারা  াতি 

উপদ্রুি এলা ায় েহমির মােবম স্ট্লা ালদয়  াতি আসার খবিাখবি স্থানীয় জনগিবক 

অবত ি কবর সিকষ করা এবং পনিনস্থনত স্ট্মা াদবলা  দি হানতদ  বদ  স্ট্ফিত পাঠিদয় 

থাবকন। এছাড়া এই টিম এর সদস্যবৃন্দ বন্যপ্রািী সংরেবি সামাতজক সবিিনিা বৃতি, 

আ ি ও অসুস্থ বন্যপ্রািী উিার এবং  াতির আক্রমবি েতিগ্রস্থ পতরবারসমূ বক 

েতিপূরি প্রদাবনর মেবত্র স ায়িা কবর থাবকন।  
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তনব ষা ী সার-সংবেপ 

েনক্ষণ এনশয়াি ভািত, স্ট্ পাল ও ভুোদ ি মত বােংলাদেমশও বন্যপ্রাণীি আবাসস্থল হ্রাস, প্রনতকূল পনিদবশ, বন্যপ্রাণী হতযা,  

পাচাি এবেং সেংিক্ষণিন ত অবদহলাি  ািদণ বন্যপ্রাণীি সেংখ্যা ব্যাপ ভাদব হ্রাস স্ট্পদয়দছ। বােংলাদেশ ব  নবভাদগি েক্ষ 

ি বল সেং ে, অব াঠাদমা ও বাদিে স্বল্পতাি  ািদণ বন্যপ্রাণী এবেং িীবববনচত্রয সেংিক্ষদণি লক্ষযমাত্রা অিে  ব্যাহত হদে। 

তাই বন্যপ্রাণীি সাদথ সম্পৃি স্থা ীয়, আঞ্চনল  ও আন্তিোনত  প্রনতষ্ঠা গুনলদ   ার্ ে িী িণ এবেং প্র ল্প ব্যবস্থাপ া 

ইউন দেি মাধ্যদম ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েদলি সক্ষমতা বৃনিি লদক্ষয ‘স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি ওয়াইল্ডলাইফ 

প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ)’ প্র ল্পটি বাস্তবানয়ত হয়। প্র ল্পটি নবশ্ব ব্যােংদ ি আন্তজষাতিক উন্নয়ন সংস্থার 

(International Development Association) অথ োয়দ  পনিদবশ, ব  এবেং িলবায়ু পনিবতে  মন্ত্রণালদয়ি অধী  ব  

নবভাগ  তৃে  জুলাই, ২০১১ স্ট্থদ  নডদসম্বি, ২০১৬ স্ট্ময়াদে বােংলাদেদশি ৬৪টি স্ট্িলায় বাস্তবানয়ত হদলও স্ট্বনশিভাগ  ার্ েক্রম 

৩৫টি সেংিনক্ষত ব াঞ্চল এবেং সম্ভব াময় সেংিনক্ষত এলা ায় পনিচানলত হয়।                  

প্রভাব মূল্যায়দ ি তথ্য সেংগ্রদহি িন্য পনিমাণগত পিনতদত ৩৫টি সেংিনক্ষত ব াঞ্চল এবেং সম্ভব াময় সেংিনক্ষত এলা া 

স্ট্থদ  ২০% এলা া তেব চয়দ ি মাধ্যদম ন ব োচ   িা হয়। সমীক্ষায় ০৩ ধিদ ি প্রশ্নমালাি মাধ্যদম ব  ন ভ েিশীল 

খা াসমূহ, ব   ম ে তো ও সেংিনক্ষত এলা ায় আগত েশ ে াথীদেি সাক্ষাৎ াি স্ট্ য়া হয়। গুণগত পিনতদত প্র ল্প পনিচাল , 

নবভাগীয় ব   ম ে তো, স্ট্িিাি ও নবে ম ে তোবৃদিি সাক্ষাৎ াি (KII), ব  ন ভ েিশীল খা াি সাদথ েলীয় আদলাচ া (FGD) 
 িা হয়। এছাড়া স্থা ীয় পর্ োদয়  ম েশালাি আদয়াি  এবেং স্ট্সদ ন্ডানি তদথ্যি িন্য নডনপনপ/আিনডনপনপ, নপনসআিসহ 

ফলাফল নবষয়  অন্যান্য েনললানে পর্ োদলাচ া  িা হয়।       

গািীপুদি স্ট্শখ  ামাল ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি ন ম োদণি পি ২০১৭-’১৯ সাল পর্ েন্ত ব  ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া খাদতি সাদথ 

িনড়ত ৭৬০ ি   ম ে তোদ  প্রনশক্ষদণি মাধ্যদম েক্ষ  দি স্ট্তালা হদয়দছ র্া ব , বন্যপ্রাণী, িীবববনচত্রয সেংিক্ষণ, উন্নয়  ও 

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপ াি স্ট্ক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ে অবো  িাখদছ। প্র দল্পি আওতায় গঠিত বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে ২০১২-২০১৮ 

পর্ েন্ত অনভর্া  পনিচাল া  দি পূদব েি তুল ায় প্র ল্প চলা ালী  ও প্র ল্প পিবতী সমদয় র্থাক্রদম ২.৬ গুণ এবেং ১.৮ গুণ 

মবতশ নবনভন্ন প্রিানতি প্রাণী উিাি  দিদছ র্া বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা ও পাচাি স্ট্িাধ দল্প ভূনম া িাখদছ। তদব আন্তিোনত  

নবমা বির, সমুদ্র ও স্থলবিিসহ নবনভন্ন গুরুত্বপূণ ে স্থাদ  র্নে এ ইউন ে গঠ   িা র্ায় তাহদল নবপন্ন প্রিানতি বন্যপ্রাণীি  

পাচাি অদ  ােংদশই স্ট্িাধ  িা সম্ভব। ব  নবভাদগি প্রধা   ার্ োলদয় ২০১৬ সাদল ফদি নস  ল্যাব প্রনতষ্ঠাি ফদল বন্যপ্রাণী 

সেংক্রান্ত অপিাদধি তথ্য উেঘাে , অপিাধী স াি িণ, স্ট্েহাবদশষ বা রনফ স্ট্থদ  প্রিানত ন ণ েয়  িা সম্ভব হদে।    

প্র দল্পি আওতায় স্ট্মাে ৪৫.৭%  ম ে তো স্ট্েদশ-নবদেদশ প্রনশক্ষণ স্ট্পদয়দছ । তাদেি পূদব েি তুল ায় বন্যপ্রাণী তোিন  এবেং 

পনিচর্ ো, বন্যপ্রাণী সুিক্ষা, বন্যপ্রাণীি নচন ৎসা, আবাসস্থল সেংিক্ষণ নবষদয় জ্ঞা  এবেং েক্ষতা বৃনিি ফদল বন্যপ্রাণী সুিক্ষা, 

অপিাধ েম , সেংিনক্ষত এলা া ব্যবস্থাপ াি মা  উন্নত হদয়দছ। তদব ব   ম ে তোদেি অদ দ ই বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপ া ও 

সেংিক্ষদণি ওপি প্রনশক্ষণ স্ট্পদলও অন্য নবভাদগ ন দয়াগ স্ট্েয়ায় তািা প্রনশক্ষণলব্ধ জ্ঞা   াদি লাগাদত পাদি ন । এছাড়া  

প্রনশক্ষণ সমবয়র েল্পিার কারবি  ম ে তোদেি নিআইএস নবষদয় ধািণা পনিষ্কাি হয়ন ।   

 তু  ০৩টি বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া নবভাগ সৃনিি ফদল বন্যপ্রাণীি ন িাপে আবাসস্থল উন্নয় , ব ায়  ও বন্যপ্রাণীি খাদ্য 

উপদর্াগী বাগা  সৃি , বন্যপ্রাণী উিাি, অসুস্থ প্রাণীদ  সুস্থ  দি অভয়ািদণ্য স্ট্ছদড় স্ট্েয়া, ব  পাহািা, বন্যপ্রাণী আই  সম্পদ ে 

মানুষদ  অবনহত িণ এবেং আইদ ি প্রদয়াগ ন নিত িণ সম্ভব হদে র্া বন্যপ্রাণী সুরো ও িীবববনচত্রয সেংিক্ষদণ ভূনম া 

িাখদছ। িবব সৃষ্ট তবভাগসমূব র ি বল ও লনিনি স এি অভাব দূি  িাস  নবভাগ ০৩টি িািস্বভুি  িা এ ান্ত প্রদয়াি ।   

ব  ভবদ ি ৬ষ্ঠ এবেং ৭ম তলায় ভাটি ে যাল এক্সদে শ   দি স্ট্সখাদ  বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে, ফদি নস  ল্যাব 

প্রনতষ্ঠা এবেং প্রনশক্ষদণি ব্যবস্থা  িায় ব  নবভাদগি ব্যবস্থাপ াি মাদ ি উন্নয়  ঘদেদছ। প্রকবল্পর আওিায় বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ 

ও ন িাপিা আই , ২০১২ পাবসর ফবি বন্যপ্রাণী হতযা এবেং পাচাদিি সাদথ সম্পৃি অপিাধীদেি স াি  দি এ আইদ ি 

আওতায় এদ  শানস্ত প্রো   িা হদলও ন ছু অসাধু চদক্রি  ািদণ ব  অপিাধ পুদিাপুনি েম   িা র্াদে  া।     

বাঘ গণ ায় সুিিবদ  নবশ্বব্যাপী স্বীকৃত Camera Trapping পিনতি ব্যবহাি  িা হয়। এই পিনতদত বাদঘি স্ট্ডািা াো 

ছাদপি নবদেষণ  দি প্রনতটি বাঘদ  পৃথ   িা হয় বদল বাদঘি সঠি  সেংখ্যা ন ণ েয়  িা সম্ভব হদয়দছ। এছাড়া ন্যাশ াল 

োইগাি নি ভানি স্ট্প্রাগ্রাদমি আওতায় Co-Management Committee, Tiger Response Team, Village 

Tiger Response Team (VTRT) গঠ  এবেং ব  ন ভ েিশীলতা  মাদ াি উদদ্যাগ গ্রহদণি ফদল মানুষ ও বাদঘি মদধ্য 

িদন্দ্বি পনিমাণ  দমদছ (৮২%) এবেং বাদঘি সেংখ্যা তিন বছবরর ব্যবধাবন ৮% বৃনি স্ট্পদয়দছ। তদব এখনও বাদঘি আক্রমদণ 

বানড় ঘদিি ক্ষয়ক্ষনত হদে, গৃহপানলত পশুপানখ ও মানুষ আক্রান্ত এবেং ন হত হদে। এছাড়া সুন্দরবন রোয় অতযাধুন   

নডভাইস ও আধুন   িলর্া  সমৃি স্মাে ে স্ট্পদরানলেং টিম গঠদ ি ফদল অববধভাদব পাচাদিি সাদথ িনড়তিা ধিা পড়দছ এবেং 

সুিিী  াঠ, কুনমি, হনিণ ও বাঘ পাচাি স্ট্িাধ  িা র্াদে। তদব েহদলি উপদর্াগী িলর্া  ও জ্বালান ি সেং মর্র কারবি স্মার্ ষ  

স্ট্পদরানলেং পতরিািনার মেবত্র অন্তরায় সৃতষ্ট  বচ্ছ।   
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ii 
 

প্র দল্পি আওতায় এনলফযান্ট স্ট্িসপস টিম গঠ , পনিদবশ সেংিক্ষদণ বন্য হানতি ভূনম া ও প্রদয়াি ীয়তা সম্পদ ে 

ি সদচত তা, তবদুযনত  ঘণ্টা লাগাদ া, বাদয়ালনি যাল স্ট্ফস, ও স্ট্সালাি পাওয়াি স্ট্ফস ন ম োণ, হানতি খাদ্য উপদর্াগী বাগা  

ততনি  িাি ফদল স্থা ীয় ি গমির মদত মানুষ হানতি মদধ্য িদন্দ্বি পনিমাণ মাত্র ৩৮% কবমবছ। অপরতদবক, ব  নবভাগ 

 তৃে  প্র ানশত প্রনতদবেদ  স্ট্েখা র্ায় হানত-মানুদষি িদন্দ্বি পনিমাদণও খুব এ ো তািতম্য ঘদেন । ন ছু িায়গায় স্ট্সালাি 

স্ট্ফনসেং অদ দিা এবেং এনলফযান্ট স্ট্িসপস টিম সনক্রয়  া থা ায় বন্যহানতি তান্ডদব প্রায়শই িা -মালসহ ফসদলি ক্ষয়ক্ষনত 

হদে। এছাড়া হানতি  নিদডাদি স্ট্িানহঙ্গাদেি অবস্থা  ও চট্টগ্রাদমি সেংিনক্ষত বদ ি স্ট্ভতি নেদয় চট্টগ্রাম- ক্সবািাি 

স্ট্িললাই  ততনিি ফদল বন্য হানত স্ট্লা ালদয় ঢুদ  পড়ায় হতাহদতি ঘে া বাড়দছ।   

হাল াগােকৃত নবলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীি লাল তানল া ২০১৫ অনুর্ায়ী ২০০০ সাদলি তুল ায় নবলুপ্ত, নবপন্ন, সেং োপন্ন,  ম 

সেং োপন্ন, হুমন ি সমু্মখী   য় এম  প্রাণীি সেংখ্যা বৃনি স্ট্পদয়দছ। অপিনেদ  মহানবপন্ন প্রাণীি সেংখ্যা পূদব েি তুল ায় হ্রাস 

স্ট্পদয়দছ। র্দথাপযুি আেয়  া থা া, প্রদয়াি ীয় খাদদ্যি অভাব, সীমা াসেংলগ্ন এলা ায় অববধভাদব চাষাবাে, মানুদষি অবাধ 

নবচিণ, স্ট্চািা নশ াি, অববধ পািার এবং ি সদচত তাি অভামব িাি িাতিকাভুক্ত প্রািীর সংখ্যা তদন তদন বৃতি পাবচ্ছ।  

প্র দল্পি আওতায় কুনমদিি সেংখ্যা গণ া, কুনমদিি আবাসস্থল এবেং প্রি   ও বেংশ নবস্তাদিি স্ট্ক্ষদত্র হুমন সমূহ স াি িণ 

এবেং কুনমি সেংিক্ষদণ জ্ঞা  ও েক্ষতা বৃনি (৭০%)  ার্ েক্রম কুনমি সেংিক্ষদণ ভূনম া িাখদছ। তদব উি  ার্ েক্রদমি ফদল 

কুনমদিি সেংখ্যা বাড়ল  া  মল তা পিবতী কুনমি শুমানিি মাধ্যদম িা া র্াদব।   

প্র দল্পি মাধ্যদম স্ট্মাে ৪৭৮ স্ট্হক্টি িায়গায় ব ায়দ ি ফদল িীব তবনচদত্রযি পনিমাণ, স্ট্সৌির্ ে বধ ে  গাছ এবেং ফলি ও  াদঠি 

গাদছি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ। তদব প্র ল্প স্ট্শদষ রেিাববেিজতনি বাবজর্ না থাকায় গাছসমূ  র্থার্থভাদব তোিন  ও 

িক্ষণাদবক্ষণ করা যাবচ্ছ না। ইদ া টুযনিিম উন্নয়দ ি আওতায় নবনভন্ন পেদক্ষপ গ্রহদণি ফদল স্ট্ ন্দ্রগুদলাি পনিদবশ উন্নত ও 

আ ষ েণীয় হওয়ায় েশ ে াথীদেি সেংখ্যা পূবব ষর তুিনায় বৃনি স্ট্পদয়দছ। এছাড়া প্র দল্পি আওতায় ন নম েত ০৩টি ওয়াইল্ড লাইফ 

স্ট্িসন উ স্ট্সন্টাি স্ট্থদ  আহত ও অসুস্থ পশুপানখদেি নচন ৎসাদসবা প্রো   দি ন িাপে আবাসস্থদল নফনিদয় স্ট্েয়ায় তা 

বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণ ভূনম া িাখদছ। তদব ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্িসন উ স্ট্সন্টািগুনলদত পশু নচন ৎসদ ি অভাব থা ায় 

পশুপানখগুদলাদ  র্থার্থ নচন ৎসা স্ট্সবা প্রো   ার্ েক্রম ব্যাহত হদে।    

নবভাগীয় ব   ম ে তোি অনফস ও বাসভব , নবে/ যাম্প/স্ট্িি অনফস, ৩য়/৪থ ে স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি, এইচনবনব ও স্ট্মোল 

িাস্তা,  ালভাে ে, নিি, স্ট্িটি ন ম োণ,  দেি সেংস্কাি  িাি ফদল  ম ে তোদেি  াদিি পনিদবশ উন্নত হদয়দছ। তদব ন ম োণ 

 াদিি গুণগত মা  সদন্তাষি    া হওয়ায় পূতে  ািগুদলাি নবনভন্ন স্থাদ  ভাঙ্গ  ও ফােল স্ট্েখা নগদয়দছ। শকু  িক্ষায় খুল া 

এবেং নসদলদেি ৪৭ হািাি স্ট্হক্টি ‘ন িাপে এলা া’ স্ট্ঘাষণা, প্রি   ালী  সমদয় েতিকর ডাইদলাদফ া মুি খাবাি 

সিবিাহ, শকু  বসবাসিত গাছ নচনিত  দি তাি ন িাপিা ন নিত িণ এবেং অসুস্থ শকু  উিাি ও সুস্থ  দি সাফানি পাদ ে 

ছাড়া হদয়দছ। ফদল প্রনতবছি এখ  ১০ স্ট্থদ  ১২টি শকু  বাড়দছ। তদব ডাইদলাদফ া  স্ট্সানডয়াম উৎপাে  ও নবপ   

পুদিাপুনি বন্ধ  া হওয়ায় শকু  সেংিক্ষদণি স্ট্ক্ষদত্র প্রনতবন্ধ তা সৃনি হদে।   

প্র দল্পি আওতায় সাউথ এনশয়া ওয়াইল্ড লাইফ এ দফাস েদমন্ট স্ট্ েওয়া ে (সাওদয় ) এি তৃতীয় বানষ ে  সভা, Annual 

Stocktaking Meeting of TRCs and Sundarbans Tiger Conservation Landscape সভা এবেং ০৩টি 
নথদমটি  আঞ্চনল  সহদর্ানগতা সভা অনুনষ্ঠত হদয়দছ। উি সভাসমূহ অেংশগ্রহণ ািী স্ট্েশসমূদহি মদধ্য  ার্ ে িী এবেং 

শনিশালী স্ট্ েওয়া ে স্থাপ , উপ-প্র ল্প প্রণয়  ও  তু  প্রযুনিি ব্যবহাদি নে  ন দে েশ া প্রো   িায় বন্য প্রাণী পাচাি, 

নশ াি, বন্যপ্রাণীি অঙ্গ প্রতযঙ্গ ক্রয়-নবক্রয় এবেং পাচাি দ্রুত প্রনতদিাধ ও স্ট্মা াদবলা  িা সম্ভব হদে। এছাড়া প্রধা  ব  

সেংিক্ষদ ি সভাপনতদত্ব প্র ল্প বাস্তবায়  ািী ইউন দেি মাধ্যদম প্রনত ০৪ মাস অন্তি প্র দল্পি উপাো নভনি  অগ্রগনত এবেং 

 িণীয় নবষয়াবলী ন দয় আদলাচ া  দি বাস্তবায়  সেংক্রান্ত নে -ন দে েশ া স্ট্েয়ায় প্র দল্পি সুষ্ঠু বাস্তবায়  সম্ভব হদয়দছ।    

বতি ষি মপ্রোপবর্ বলা র্ায়, বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বন্ধ, বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ও িীব তবনচত্রয সেংিক্ষদণ  উি প্র দল্পি 

ভূনম া অপনিসীম। তদব স্ট্েদশি আন্তিোনত  নবমা বিি সমূহ, সমুদ্র ও স্থলবিিসহ নবনভন্ন গুরুত্বপূণ ে স্থাদ  বন্যপ্রাণী অপিাধ 

েম  ইউন ে গঠ , প্রদয়াি ীয় স্ট্লা বল এবেং লনিনি  সাদপাদে েি ব্যবস্থা, প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত  ম ে তোদেি সেংনেি নবভাদগ 

পোয় , প্র দল্পি আওতায় গঠিত এতিফযান্ট মরসপন্স টিম সনক্রয় িণ, বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ ও ন িাপিা আইদ ি র্থার্থ 

বাস্তবায় , স্ট্সালাি স্ট্ফনসেং সনক্রয়  িা, স্ট্িসন উ স্ট্সন্টাদি পশু নচন ৎস  ন দয়াগ, হানতি  নিদডাি স্ট্থদ  স্ট্িানহঙ্গাদেি দূদি 

িাখা, ডাইদলাদফ া  স্ট্সানডয়াম উৎপাে  ও নবপণ  বন্ধ, িক্ষণাদবক্ষণিন ত প্রদয়াি ীয় বাদিে বিাে ও তোিন  ইতযানেি 

ব্যবস্থা ন নিত  িা স্ট্গদল প্র দল্পি প্রকৃত স্থানয়ত্বশীলতা অনিেত হদব।   



প্রথম অধ্যায়  

প্রভাব মূল্যায়   ার্ েক্রদমি আওতায় গৃহীত প্র দল্পি নববিণ   

1 

 

প্রথম অধ্যায়  

প্রভাব মূল্যায়ন কায ষক্রবমর আওিায় গৃ ীি প্রকবল্পর তববরি   

1.1. প্র দল্পি পেভূনম      

নবদশ্বি তবতভন্ন মদবশর ন্যায় েনক্ষণ এনশয়াসহ বােংলাদেদশও বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা নবিািমা  িদয়দছ। নবদশষ  দি 

বােংলাদেশ, ভািত, স্ট্ পাল, ও ভুোদ  অববধভাদব বন্যপ্রাণী নশ াি  দি েনক্ষণ এনশয়াি বাইদি পাচাি  িা হয়। সেংঘবি 

এ টি অপিাধী চক্র বন্যপ্রাণীি এসব অববধ ব্যবসা ন য়ন্ত্রণ  দি থাদ । এ ধিমনি অববধ নশ াি ন য়ন্ত্রদণি সক্ষমতা  া থা ায় 

এসব স্ট্েদশ বন্যপ্রাণীি স্ট্ব-আই ী ও অববধ ব্যবসা এ টি বড় সমস্যা হদয় োঁনড়দয়দছ।           

বােংলাদেশ এ  সময় িীব তবনচদত্রয সমৃি নছল। ন ন্তু সাম্প্রতিক বছিগুনলদত বন্যপ্রাণীি আবাসস্থল হ্রাস, প্রনতকূল পনিদবশ, 

বন্যপ্রাণী হতযা এবেং সেংিক্ষণিন ত অবদহলাি  ািদণ বন্যপ্রাণীি সেংখ্যা ব্যাপ ভাদব হ্রাস স্ট্পদয়দছ। বােংলাদেদশ বন্যপ্রাণী 

সেংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপ াি োনয়ত্ব ব  তবভাবগর উপি ন্যাস্ত থা দলও েক্ষ ি বল, উপযুি পনিবীক্ষণ ব্যবস্থা, অব াঠাদমা ও 

বাদিে স্বল্পতাি  ািদণ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও িীবববনচত্রয সেংিক্ষদণি  ানিত লক্ষযমাত্রা অনিেত হদে  া। স্ট্স  ািদণ েনক্ষণ 

এনশয়াি ভািত, স্ট্ পাল ও ভুোদ ি সাদথ বােংলাদেদশি এ সম্পন েত জ্ঞা , েক্ষতা এবেং অনভজ্ঞতা নবন ময় এবেং নবিল ও 

নবপন্ন বন্যপ্রাণীি পাচাি বদন্ধি লদক্ষয এসব স্ট্েদশি সাদথ স্ট্র্ৌথ উদদ্যাগ গ্রহণ  িা অপতর ায ষ  বয় পবড়।    

স্ট্স স্ট্প্রনক্ষদত নবিল ও নবলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণী নবষয়  গদবষণা, বন্যপ্রাণীি বেংশবৃনি, উন্নয় , সেংিক্ষণ এবেং বন্যপ্রাণী সেংক্রান্ত 

অপিাধ েমদ ি িদন্য আঞ্চনল  স্ট্েশসমূদহি মদধ্য পািস্পনি  সহদর্ানগতা এবেং উপযুি প্রনশক্ষদণি মাধ্যদম নবলুপ্ত প্রায় 

বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ এবেং স্ট্ে সই ব্যবস্থাপ ায় সক্ষমতা বৃনিি লদক্ষয ‘স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি 

ওয়াইল্ডলাইফ প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ)’ শীষ ে  প্র ল্পটি আন্তিোনত  উন্নয়  সেংস্থার অথ ষায়বন (তবশ্ব ব্যাংবকর একটি 

গ্রুপ) জুলাই, ২০১১ স্ট্থদ  নডদসম্বি, ২০১৬ পয ষন্ত বাস্তবানয়ত হয়। প্রকল্পটি পনিদবশ, ব  ও িলবায়ু পনিবতে  মন্ত্রণালময়র 

উবযাবগ বন তবভাবগর মােবম বােংলাদেদশি ৬৪টি স্ট্িলাি ৪৬৫টি উপদিলায় বাস্তবাতয়ি  য়। িবব প্র ল্প সেংনেি স্ট্বনশিভাগ 

 ার্ েক্রম ৩৫টি সেংিনক্ষত ব াঞ্চল (Protected Area) এবেং সম্ভবনাময় সেংিনক্ষত এলা ায় (Potential 

Conservation Area) বাস্তবানয়ত হদয়দছ। উি প্র দল্পি প্রভাব মূল্যায়দ ি লদক্ষয বতেমা   ািটি পনিচানলত  বয়বছ।1   

প্র ল্প এলা াি নবস্তানিত নববিণ পনিনশি-১ এ সেংযুি  িা হল।   

 

1.2. প্র দল্পি লক্ষয ও উদেশ্য   

এসআিনসডনিউনপ প্র ল্পটির আঞ্চতিক উন্নয়বনর জন্য উবেশ্য  বচ্ছ অেংশগ্রহণ ািী স্ট্েশসমূদহি মদধ্য পািস্পনি  

সহদর্ানগতা, অনিেত জ্ঞা , েক্ষতা ও অতভজ্ঞিা নবন মদয়ি মাধ্যদম বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বন্ধ  িা এবেং নবলুপ্ত প্রায় প্রাণী ও 

িাবদর আবাসস্থি িক্ষাি িন্য আঞ্চনল  এবেং স্ট্র্ৌথ উদদ্যাগ গ্রহণ করা। প্র ল্পটিি তববশর্ জািীয় উবেশ্যসমূ  হদে-     

 

1. ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েলদ   ার্ ে ি  দি বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বন্ধ  িা, বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রদণি িন্য 

প্রনশক্ষণ, গদবষণা, সদচত তা ও পর্ েদবক্ষদণি ব্যবস্থা  িা;   

2. অেংশগ্রহণ ািী মদশসমূব র সেংিনক্ষত এলা া ব্যবস্থাপ া ও অনিেত জ্ঞা  ও েক্ষতা নবন য়দমি মাধ্যদম বন্যপ্রাণীি 

সাদথ সম্পৃি স্থা ীয়, আঞ্চনল /আন্তিোনত  প্রনতষ্ঠা গুনলদ   ার্ ে িী িণ;       

3. প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউন দেি মাধ্যদম ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েদলি সক্ষমতা বৃনি এবেং আঞ্চনল  সমন্বয় ও  স্ট্র্াগাদর্াদগি 

 ার্ ে ি ব্যবস্থা গ্রহণ  িা।2           

  

1.3. প্র ল্প অনুদমাে /সেংদশাধ /দময়াে বৃনি    
 

পনিদবশ, ব  এবেং িলবায়ু পনিবতে  মন্ত্রণালয়  তৃে  প্রস্তানবত ‘এসআিনসডনিউনপ’ শীষ ে  প্র ল্পটি ২১ জুন, ২০১১ ইেং 

তানিদখ এ দ   সভায় অনুদমানেত হয়। মূি তিতপতপ অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাি তছি জুলাই, ২০১১ স্ট্থদ  জু , ২০১৬ 

পয ষন্ত। পরবিীবি এটি সংবশাধন কবর মময়াদ আরও ০৬ মাস বৃতি কবর জুলাই, ২০১১ স্ট্থদ  নডদসম্বি, ২০১৬ করা  য়।3   

িবব প্রকল্পটির অতফতসয়াি আনুষ্ঠাতনকিা মশর্ করবি অতিতরক্ত আরও ০৪ মাস সময় মিবগবছ। িবব এর জন্য মকান 

অনুবমাদন মনয়া  য়তন (সারতি-১)।4           
 

                                                           
1
 তপতসআর, তিতপতপ , এসআিনসডনিউনপ  

2
 তপতসআর, তিতপতপ, এসআিনসডনিউনপ 

3
 তপতসআর, তিতপতপ, এসআিনসডনিউনপ 

4
 স্ট্ আইআই, প্রভাব মূল্যায় , এসআিনসডনিউনপ, ০৮.০৫.২০২০   



প্রথম অধ্যায়  

প্রভাব মূল্যায়   ার্ েক্রদমি আওতায় গৃহীত প্র দল্পি নববিণ   

2 

 

সারতি ১: প্র ল্প অনুবমাদন/সংবশাধন/বময়াদ বৃতি    

 নডনপনপ/আিনডনপ বাস্তবায়  াল মন্তব্য 

 )  একবনবক অনুবমাদন  ২১ জুন, ২০১১  -  

খ) মূল অনুদমানেত   জুলাই, ২০১১ স্ট্থদ  জু , ২০১৬ ৫ বছি  

গ) সেংদশানধত অনুদমানেত   জুলাই, ২০১১ স্ট্থদ  নডদসম্বি, ২০১৬ অনতনিি ৬ মাস সময় বৃনি   

ে)  প্রকৃত বাস্তবায়  াল  জুলাই, ২০১১ স্ট্থদ  এতপ্রি, ২০১৭  ৫ বছি ১০ মাস  

 

1.4. প্রকবল্পর অথ ষায়বনর অবস্থা       

সংবশাতধি তিতপতপবি প্রাক্কতিি ব্যয় ২৬,৮০৯.৮১৫ িে র্াকা ধায ষ করা  য় যা মূি তিতপতপ’র তুিনায় ২.৯৩% কম। উবেখ্য 

আন্তিোনত  উন্নয়  সেংস্থার (IDA) Reimbursable Project Aid (RPA) ত সাবব মূি তিতপতপবি ২৫,৪৯৫.২০০ িে 

র্াকা ধায ষ করা থাকবিও পরবিীবি িা সংবশাধন কবর ২৪,৪৬৪.১২৫ িে র্াকা করা  য় যা মূল নডনপনপর তুিনায় ৪.০৪% 

কম। অপরতদবক GoB (In Kind) ত সাবব মূি তিতপতপবি ২,১২৪.৫৯ িে র্াকা বরাে প্রদাবনর কথা থাকবিও পরবিীবি 

িা ১০.৪১% বৃনি কবর ২,৩৪৫.৬৯০ িে র্াকা করা  য় (সারতি-২)।      

সারতি ২: প্র দল্প অথ ষায়বনর অবস্থা (িে র্াকায়)5     

তববরি  প্রাক্কনলত ব্যয় মূি/সংবশাধন এর 

হ্রাস/বৃতির  ার   

প্রকৃত ব্যয় 

মূল  সব েদশষ সেংদশানধত 

RPA (IDA)  ২৫,৪৯৫.২ ২৪,৪৬৪.১২৫  ৪.০৪% হ্রাস   ২২,৫৬৪.৭০৫ 

GoB (In Kind) ২,১২৪.৫৯ ২,৩৪৫.৬৯০  ১০.৪১% বৃতি  ২,৩৪৫.৬৯ 

স্ট্মাে  ২৭,৬১৯.৭৯ ২৬,৮০৯.৮১৫   ২.৯৩% হ্রাস  ২৪,৯১০.৩৯ 

 

1.5. প্র দল্পি প্রধা  প্রধা  কাজ/অঙ্গসমূ       

এসআিনসডনিউনপ প্রকবল্পর তপতসআর অনুযায়ী প্র দল্পি প্রধা  প্রধা  কাজ/অঙ্গসমূহ হল- 

1. ন ম োণ ও পূতে  াি;   

2. ব ায় ;   

3. প্রনশক্ষণ এবং   

4. ক্রয় কায ষক্রম।  

 

1.6. প্রকবল্পর ক্রয় পতরকল্পনা        
 

প্র দল্পি আওতায় ৫৩টি প্যাবকবজর মােবম তবতভন্ন পণ্য (বাইবনাকুিার, তিতজর্াি কযাবমরা, কতিউর্ার, তিজ, শীিািপ 

তনয়তিি যি, ল্যাপর্প, তপ্রন্টার, পশু তিতকৎসার সরঞ্জাম, মজনাবরর্র, ফবর্াকতপয়ার, জীপ, মাইদক্রাবাস, নসদঙ্গল স্ট্ নব  নপ -

আপ, ডাবল স্ট্ নব  নপ -আপ, স্ট্মােি সাইদ ল, স্ট্খালা স্পীড স্ট্বাে, স্ট্ নব  ক্রুিাি, লঞ্চ,  াদঠি স্ট্পদরাল স্ট্বাে, তিবির 

স্ট্পদরাল স্ট্বাে, সমুদদ্র চলমা  রলাি এবং  ানি স্ট্বাে) ক্রবয়র চুতক্ত করা  য়। অপরতদবক, মমার্ ৫৬টি প্যাবকবজর মােবম  ার্ ে 

ক্রয় বাবদ প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী ৬২৯৭.১১৪ িে র্াকা বরাবের তবপরীবি ৬১৮৮.৫৪ িে র্াকায়  ার্ ে (তবভাগীয় বন 
কম ষকিষার অতফস, বাসভবন, িাফ িরবমর্তর, তবর্/কযাি অতফস, পাতখ পয ষববেি মকন্দ্র, মরসতকউ মসন্টার ইিযাতদ) ক্রবয়র 

চুতক্ত সিাতদি  বয়তছি। এছাড়া মসবা (আতকষবর্ক্টিারাি এন্ড ইতঞ্জতনয়াতরং কনসািবর্ন্ট ফাম ষ তনবয়াগ, মিাকাি ও এক্সপার্ ষ 

কনসািবর্ন্ট তনবয়াগ, শর্ ষ িকুবমন্টাতর তফল্ম, গিমােবম প্রিার-প্রিারিা ইিযাতদ) ক্রয় বাবদ ২০৩৫.৫৭৯ িে র্াকা বরাবের 

তবপরীবি ১৯৩৩.১৭৪ িে র্াকার চুতক্ত সিাতদি  য়।6     

 

1.7. অথ ষ বছরতভতত্তক কম ষ পতরকল্পনার অগ্রগতি তববের্ি    
 

তপতসআর পয ষববেবি মদখা যায়, সংবশাতধি তিতপতপ অনুযায়ী বরােকৃি ২৬,৮০৯.৮১৫ িে র্াকার মবে মমার্ ব্যয়  বয়বছ 

২৪,৯১০.৩৯ িে র্াকা। অথ ষবছরতভতত্তক ব্যবয়র অগ্রগতি তববের্বি মদখা মগবছ, প্রকবল্পর মশর্ অথ ষবছবর (২০১৬-২০১৭) 

বরােকৃি ৫৯২৯.৫৬৫ িে র্াকার মবে খরি  বয়বছ মমার্ ৪০৩০.১৪৫ িে র্াকা অথ ষাৎ ১৮৯৯.৪২ িে র্াকা অব্যাতয়ি রবয় 

মগবছ। এছাড়া, অন্যান্য অথ ষবছবর বরােকৃি অবথ ষর পুবরার্াই খরি  বয়বছ (তবস্তাতরি িবের জন্য সারতি-০৬ অংশ দ্রষ্টব্য)।7     

                                                           
5
 তপতসআর, এসআিনসডনিউনপ 

6
 তপতসআর, এসআিনসডনিউনপ 

7
 তপতসআর, এসআিনসডনিউনপ 
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1.8. প্রকবল্পর িগ মিম   

এসআিনসডনিউনপ প্রকবল্পর তিতপতপ অনুযায়ী িগ মিম তনবের সারতিবি মদয়া  ি-  

সারতি ৩: তিতপতপ অনুসাবর প্রকবল্পর িগ মিম 

সংতেপ্ত সািসেংদক্ষপ  উবেশ্য যািাই সূিক  যািাইবয়র মােম  গুরুত্বপূি ষ অনুমান  

প্রকবল্পর িেয  

অেংশগ্রহণ ািী স্ট্েশসমূদহি মদধ্য 

পািস্পনি  সহদর্ানগতা, অনিেত জ্ঞা , 

েক্ষতা ও অতভজ্ঞিা নবন মদয়ি মাধ্যদম 

বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বন্ধ  িা এবেং 

নবলুপ্ত প্রায় প্রাণী ও িাবদর আবাসস্থি 

িক্ষাি িন্য আঞ্চনল  এবেং স্ট্র্ৌথ উদদ্যাগ 

গ্রহণ করা। 

1. ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েমির সেমিা উন্নয়ন- 

ক) পয ষাপ্ত, প্রতশতেি এবং দে জনবি 

খ) কায ষকরী এবং গঠনমূিক অপরাধ তনয়িি ইউতনর্  

গ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউতনবর্র মােবম উপযুক্ত 

পতরবীেি ও পয ষববেি এবং কায ষকরী মযাগাবযাগ 

ব্যবস্থা।   

2. সুিনক্ষত অঞ্চলগুনলি পনিচাল া এবেং বন্যপ্রািী 

অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন দেি  ার্ ে ি পেদক্ষদপি 

মােবম বন্যপ্রািী তশকার ও পািার  হ্রাস।  

3. উপ-প্রকবল্পর মাধ্যদম বাঘ এবেং অন্যান্য নবপন্ন 

প্রিানত সেংিক্ষদণ এ  বা এ ানধ  স্ট্েদশি সাদথ 

আঞ্চনল  সহদর্ানগতা। 

4. Virtual Regional Centers for 
Excellences (VRCE) এর মােবম জািীয়, 

আঞ্চতিক এবং আন্তজষাতিক স্তদি েক্ষতা বৃনি।  

5. সুিনক্ষত অঞ্চদলর ইদ া  টুযনিিম ব্যবস্থাপনাবক  

এ টি তনয়তিি িাতীয় মদডদলি আওতায় 

আনয়বনর মােবম স্থা ীয় জনবগাষ্ঠীর জীবন 

জীতবকার মান উন্নয়ন এবং বন্যপ্রািী িক্ষা।  

6. ২০১০ সাবির বন্যপ্রাণী আই  সেংদশাধ  । 

7. ম াতবপন্ন প্রািীগুতির তবলুপ্ত  ওয়া প্রতিবরাধ।  

8. সংরতেি এিাকায় পয ষর্কবদর সংখ্যা বৃতি।  

9. বন্যপ্রািীর আবাসস্থি সংরেি।  

বন তবভাবগর পতরবীেি ইউতনবর্র 

মােবম পতরবীেি ও মূল্যায়ন, 

আইএমইতি’র প্রতিববদন এবং 

পরামশ ষক প্রতিষ্ঠান তনবয়াগ।  

 

 

1. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বনপ্রািী অপরাধ  দমবন 

প্রাতিষ্ঠাতনক সেমিার মান উন্নয়ন  বব।  

2. সংরতেি এিাকার  সুরো, সংরেি 

ব্যবস্থাপনা মান উন্নয়ন  বব।  

3.  ার্ ে ি আঞ্চনল  স্ট্র্াগাদর্াগ এবেং জ্ঞা  ও 

দেিা তবতনমবয়র মােবম আন্তঃ সীমাবন্ত 

বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বন্ধ ও সংরতেি 

এিাকা সংরেি ব্যবস্থা উন্নি  বব।  

4. জািীয় উযান ও বন্যপ্রািী অভয়ারবণ্য ইবকা 

ট্যযতরজম িালু কবর এগুবিা সুরোয় অবদান 

রাখবব।   

5. বন্যপ্রাণী আই , ২০১০-এি সংবশাধবনর 

মােবম বন্যপ্রাণী অপিাধ প্রনতদিাদধি িন্য 

পর্ োপ্ত তবিাতরক ব্যবস্থা গ্রহদণ স ায়িা 

করবব।  

প্রকবল্পর উবেশ্য  

1. ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েলদ   ার্ ে ি 

 দি বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বন্ধ 

1. সংরতেি এিাকা ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রািী অপরাধ 

তনয়িি, প্রতশেি, গববর্িা, সবিিনিা সৃতষ্ট এবং 

পতরবীেি ও মূল্যায়বন ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েল/বন 

1. ওয়াইল্ডলাইফ মসন্টার এবং 

বন্যপ্রািী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ 

ইউন ে প্রতিষ্ঠা এবং 

1. প্র দল্পি মূল লক্ষয হল আন্তঃ সীমান্তবিী 

এিাকায় অববধ বন্যপ্রািী ব্যবসা ন র়্ন্ত্রণ 

করা। বােংলাদেদশি সুিনক্ষত অঞ্চলগুবিার 
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সংতেপ্ত সািসেংদক্ষপ  উবেশ্য যািাই সূিক  যািাইবয়র মােম  গুরুত্বপূি ষ অনুমান  

 িা, বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রদণি িন্য 

প্রনশক্ষণ, গদবষণা, সদচত তা ও 

পর্ েদবক্ষদণি ব্যবস্থা  িা।  

2. অেংশগ্রহণ ািী স্ট্েশসমূদহি সেংিনক্ষত 

এলা া ব্যবস্থাপ া ও অনিেত জ্ঞা  ও 

েক্ষতা নবন য়দমি মাধ্যদম বন্যপ্রাণীি 

সাদথ সম্পৃি স্থা ীয়, 

আঞ্চনল /আন্তিোনত  প্রনতষ্ঠা গুনলদ  

 ার্ ে িী িণ।   

3. প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউন দেি মাধ্যদম 

ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েদলি সক্ষমতা বৃনি 

এবেং আঞ্চনল  সমন্বয় ও  

স্ট্র্াগাদর্াদগি  ার্ ে ি ব্যবস্থা গ্রহণ 

 িা। 

তবভাবগর দেিা/সেমিা তিতর। 

2. VRCE এবং  াদর্ োপদর্াগী গদবষণা (action 

research) এবং উদ্ভাব ী পাইলে প্রকবল্পর 

মাধ্যদম িাতীয়, আঞ্চনল  এবেং আন্তিোনত  

প্রতিষ্ঠানগুতির মবে মযাগসূত্র তিতর।  

3.  ার্ ে ি ব্যবস্থাপ া এবেং প্রচাদিি জন্য িাতীয় ও 

আঞ্চনল  সমন্বয়, মযাগাবযাবগর মােবম 

ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েমির সেমিা উন্নয়ন।   

4. গববর্িা, তশো ও তববনাদন সুতবধা তিতর।  

 

কায ষকরীকরি।  

2. সুতনতদ ষষ্ট প্রতশেি, গববর্িা 

এবং সবিিনিা কায ষক্রম 

বাস্তবায়ন।  

3. পতরবীেি  ও মূল্যায়ন পিতি 

তিতর এবং কায ষকরীকরি।  

4. VRCE প্রতিষ্ঠা এবং 

কায ষকরীকরি।  

5.  াদর্ োপদর্াগী গদবষণা এবং 

উদ্ভাব ী পাইলে প্রকবল্পর 

মােবম আঞ্চনল  সমন্বয় 

তিতর।   

6. প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউন দেি 

মাধ্যদম ওয়াইল্ডলাইফ 

সাদ েদলি সক্ষমতা বৃনি।  

7. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা  ইউতনবর্র 

মােবম  কায ষকর মযাগাবযাগ 

এবং িে তবতনময়।  

8. পতরবীেি এবং জতরপ 

প্রতিববদন বা তবতভন্ন প্রজাতির 

প্রািী।  

উন্নি সুরো, সেংিক্ষণ এবেং পনিচাল া 

ব্যবস্থাি কায ষকর ব্যবস্থাই  ি এই সমস্যা 

সমাধাদ ি এ টি গুরুত্বপূণ ে নে ।  

2. বন্যপ্রািী ব্যবস্থাপ াি চযাদলিগুনল ন নে েি 

সুিনক্ষত অঞ্চদলই সীমাবি  য়। বড় বড়  

স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং  অন্যান্য প্রিানতগুনল 

প্রশাসন   এবেং িাতীয় সীমা ায় আর্বক 

থাবক না। িাই সুিনক্ষত অঞ্চদলি বাইদি 

মযখাবন জনসংখ্যা এবং উন্নয়বনর িাবপর 

ফবি বন্যপ্রািী  নিদডাি হুমতকর সমু্মখীন 

মসখাবন জটিি বাস্তুসেংস্থা  সেংিক্ষণ এবেং 

পনিচাল া কায ষক্রম অিযন্ত গুরুত্বপূি ষ। এর 

মােবম প্রজাতিসমূ  সংরেবি দীে ষবময়াদী 

সেমিা তিতর  বব।  

3. বন কম ষকিষা/কম ষিারীবৃন্দবক  প্রতশেি 

প্রদাবনর  মােবম প্রাতিষ্ঠাতনক সেমিা 

উন্নয়বনর উপর গুরুত্বাদিাপ করা  বব। 

িাবদরবক যতদ বন্যপ্রািী সংরেি ও 

ব্যবস্থাপনা, জবাবতদত িা, িেয ইিযাতদর 

উপর প্রতশেি প্রদান করা না  য় িবব সুস্পি 

ফলাফল অতজষি  বব না।  

আউর্পুর্   

প্রাতিষ্ঠাতনক  

1. ওয়াইল্ডলাইফ মসন্টার প্রতিষ্ঠা।  

2. ওয়াইল্ডলাইফ মরসতকউ ও  তরকভাতর  

মসন্টার তনম ষাি।  

3. ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কবরাি ইউতনর্ 

প্রতিষ্ঠা।   

4. ফবরনতসক ল্যাববরর্তর প্রতিষ্ঠা।   

5. তিগ্যাি সাবপার্ ষ তসবিম প্রতিষ্ঠা।  

1. মাঠ পয ষাবয়র কম ষকিষা কম ষিারী যারা বন্যপ্রািী 

সুরো, ব্যবস্থাপনা, গববর্িা, পতরবীেি ও 

মূল্যায়বনর সাবথ জতড়ি িাবদর  দেিা উন্নয়ন।  

2. প্রকবল্পর আওিায় ঢাকা, খুিনা, তসবির্, িট্টগ্রাবম 

০৪টি ওয়াইল্ডলাইফ মরসতকউ ও  তরকভাতর মসন্টার 

তনম ষাি কবর উিারকৃি আ ি বন্যপ্রািীবক তিতকৎসা 

প্রদান কবর তনরাপদ আবাসস্থবি তফতরবয় মদয়া। 

মসন্টারগুতিবক খাঁিা, খায, ওষুধ এবং পশু 

তিতকৎসবকর ব্যবস্থা করা।  

1. প্রকল্প সমাতপ্ত প্রতিববদন।  

2. মাঠ জতরপ/মাঠ পতরদশ ষন 

প্রতিববদন।  

3. দশ ষনাথীর সংখ্যা।   

4. প্রববশ মূল্য।  

1. বন্যপ্রািী সংরেি আইন, ২০১০ এর 

আওিায় 

ওয়াইল্ডলাইফ মসন্টার,  ক্রাইম কবরাি 

ইউতনর্ ক্রাইম কবরাি ইউতনর্, সংরতেি 

এিাকা ব্যবস্থাপনা কতমটি গঠন কবর  বন 

তবভাবগর ওয়াইল্ডলাইফ সাবকষবির 

প্রাতিষ্ঠাতনক সেমিা মজারদার করা।   

2. পািাবরর সময় অববধ পািারকারীবদর  াি 

মথবক বন্যপ্রািী উিার কবর আ ি, অসুস্থ ও 
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6. সংরতেি এিাকা ব্যবস্থাপনা কতমটি 

গঠন।  

7. প্রতশতেি দে জনবি তিতর।  

3. বন্যপ্রািীর অববধ ব্যবসা ও পািার মঠকাবি বন 

তবভাগ, মনৌবাত নী, কািমস, পুনলশ, বােংলাদেশ 

বড োি গাড ে, সমুদ্র ও স্থি বন্দর কর্তষপে, আমদাতন 

রপ্তাতন দপ্তবরর কম ষকিষা-কম ষিারীবদর সমন্ববয় 

ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কবরাি ইউতনর্ প্রতিষ্ঠা।  

4. ফবরনতসক ল্যাবব কম ষরি দে পশু তিতকৎসক এবং 

অন্যান্য জনবি বন্যপ্রািীর শরীবরর তবতভন্ন অংশ 

পরীো কবর আইতন স ায়িা প্রদাবন কাজ করবব।  

জব্দকৃি বন্যপ্রািী তিতকৎসাবসবা প্রদাবনর 

জন্য মরকতকউ মসন্টার প্রবয়াজন।  

3. ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কবরাি ইউতনর্ অববধ 

পািার, তশকার, বন্যপ্রািী  িযা প্রতিবরাবধ 

স ায়িা করবব এবং আন্তঃ সীমানায় অববধ 

পািার প্রতিবরাবধ ভূতমকা রাখবব।  

4. ফবরনতসক ল্যাববরর্তর মথবক িেপ্রাপ্ত প্রমাি 

বন্যপ্রািী অপরাধ দমবন সা ায্য করবব।  

আউর্পুর্   

কাতরগতর  

1. VRCE এর প্রতিষ্ঠা।  
2. সাউথ এনশয়া ওয়াইল্ড লাইফ 

এ দফাস েদমন্ট স্ট্ েওয়া ে (সাওদয় ) 

এর সাবথ সংবযাগ (Linkage) 
প্রতিষ্ঠা।    

3. গববর্িা প্রকল্প (কমপবে ০৫টি)।  
4. উপ প্রকল্প গ্র ি (কমপবে ০৩টি।  
5. বন্যপ্রািী সংরেি পতরকল্পনা তিতর  
6. প্রািীকুবির অবস্থা জানার জন্য 

কমপবে ০২ টি জতরপ পতরিািনা।  
7. ইবকা ট্যযতরজম উন্নয়বনর জন্য জািীয় 

গাইিিাইন তিতর।  
8. সংরতেি বনাঞ্চবি ইবকা ট্যযতরজম 

সুতবধাতদর উন্নয়ন।  
9. প্রকাশনা, প্রতিববদন, গিমােবম প্রিার 

প্রিারিা।  

1. আবাসস্থি সংরেবির মােবম বাে, গণ্ডার,  াতি, 

পতরযায়ী পাতখ সংরেি এবং পতরবীেবির জন্য 

িতজতিকস স ায়িা প্রদান।  

2. ফি, পশুখায এবং তমশ্র বনায়বনর মােবম 

সংরতেি বনাঞ্চবি পশুপাতখর আবাসস্থি সংরেি। 

3. আবাতসক ভবন, পয ষববেি মকন্দ্র, দশ ষনাথী মকন্দ্র, 

তিজ,  ালভাে ে, রাস্তা  তনম ষাি।   

4. মাঠ পয ষাবয়র কম ষকিষাবদর বন্যপ্রািী সংরেি ও 

ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতশেি প্রদান।  

5. কম ষশািা এবং প্রতশেবির মােবম পাতখ 

তবক্রয়কারী, সাপুবড়, মজবি, কচ্ছপ তবক্রয়কারীবদর 

মবে জনসবিিনিা সৃতষ্ট। 

6. VRCE এর মােবম বন্যপ্রািী সংরেবি জ্ঞান ও 

িবের সীমাবিিা দূর করা এবং আন্তঃ সীমান্ত 

বন্যপ্রািী অপরাধ দমন।  

7. ভারি, মনপাি, ভুর্ান ও বাংিাবদবশর মবে 

পারস্পতরক সমব ািার মােবম সাওবয়ন প্রতিষ্ঠার 

মেবত্র ওয়াইল্ডলাইফ মসন্টার এর প্রাতিষ্ঠাতনক 

স বযাতগিা প্রদান।  

8. প্রবয়াতগক এবং উদ্ভাবনীমূিক গববর্িা মযমন-  

 বাে এবং  াতির আন্তঃ সীমানায় িিািি।  

 তবলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরেবি আবাসস্থি উন্নয়ন 

 1. আন্তঃ সীমানা এবং বন্যপ্রািী কতরবিার 

ব্যবস্থা,  আবাসস্থি সংরেি, মাঠ পতরবীেি 

মজারদার, জনসবিিনিা সৃতষ্টর মােবম 

সংরতেি বনাঞ্চি সুরোয় গুরুত্ব প্রদান 

করা। 

2. বন্যপ্রািীর খায উপবযাগী গাছ পশু খাবযর 

সংকর্ মমাকাববিায় স ায়িা কবর 

আবাসস্থি সংরেবি ভূতমকা রাখবব। 

3. সংরতেি বনাঞ্চবি তনয়তমি পতরবীেি ও 

মপবরাতিং কায ষক্রম পতরিািনার জন্য 

অবকাঠাবমা তনম ষাি প্রবয়াজন।  

4. দে প্রতশতেি জনববির বন্যপ্রািী সংরেি, 

অপরাধ দমন এবং সংরতেি বনাঞ্চি 

সংরেি সম্ভব।  

5. যারা বন্যপ্রািী ধরা ও পািাবরর সাবথ জতড়ি 

িাবদরবক সবিিন করায় িারা এগুবিা 

সংরেবি ভূতমকা রাখবব।  

15. VRCE বন্যপ্রািী সংক্রান্ত গববর্িা, িে, 

জ্ঞান, দেিা, অতভজ্ঞিা তবতনমবয়র 

আঞ্চতিক প্ল্যার্ফম ষ ত সাবব কাজ করবব।  
16. ভারি, মনপাি, ভুর্ান যতদ সাওবয়ন প্রতিষ্ঠায় 

সম্মি  য় িা বি VRCE এর মােবম 
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 পািাবরর রুর্ এবং িা প্রতিবরাধ পিতি 

নচনিতকরি।  

 বাে সংরেবি োগযুি হনিমির সংখ্যা বৃতি।   

 Taxonomy Studies।   
9. বন গববর্িা মকন্দ্র, তবশ্বতবযািয় (ঢাকা, খুিনা, 

িট্টগ্রাম, জা াঙ্গীরনগর) এবং সুশীি সমাজ, 

আন্তজষাতিক সংস্থাবক গববর্িা কাবজ সিৃক্তকরি। 

10. উপ প্রকল্পসমূ - 

 বাে-মানুবর্র দ্বন্দ্ব তনরসন।  

  াতি-মানুবর্র দ্বন্দ্ব তনরসন।   

 ইবকা ট্যযতরজম উন্নয়ন।  

11. বাে,  াতি, গণ্ডার, িিতফন, কচ্ছপ, পাতখ সংরেবি 

কম ষপতরকল্পনা তিতর।  

12. বছর মশবর্ তবলুপ্ত প্রায় প্রজাতি তনবয় করা সমীো 

সমূ  পাঁি বছর অন্তর জািীয় িে িাতিকায় 

অন্তভু ষতক্তকরবির জন্য Management 

Effectiveness Tracking Tool তিতর।  
13. স্থানীয় জনগবির জীবন জীতবকার উন্নয়বন ইবকা 

ট্যযতরজম গাইিিাইন তিতর করা যা রাজে আয় 

অজষবন স ায়িা করবব।  

14. তপ্রন্ট ও ইবিকরতনক তমতিয়া,  মপািার, তবি মবাি ষ, 

তিফবির্, বুকবিবর্র মােবম জনসবিিনিা তিতর।  

বন্যপ্রািী সংক্রান্ত পারস্পতরক স বযাতগিা 

প্রদাবন স ায়িা করবব। 
17. মদবশ বন্যপ্রািী অবস্থা এবং সংরেি পিতি 

সিবকষ গববর্িা করা প্রবয়াজন।  
18. মদবশ বন্যপ্রািী সংরেি তনবয় কাজ করা 

প্রতিষ্ঠাবনর সংখ্যা খুব কম। এর প্রকবল্প 

জািীয় পয ষাবয় খ্যাতি সিন্ন প্রতিষ্ঠাবনর 

মােবম এবং প্রবয়াজন তববশবর্ আন্তজষাতিক 

তববশর্বজ্ঞর সমন্ববয় বন্যপ্রািী গববর্িার 

কাজ পতরিাতিি  বব।   
19. আঞ্চতিক স বযাতগিার মােবম তবলুপ্তপ্রায় 

প্রজাতিসমূ  সংরেবির জন্য গববর্িা, 

উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্র ি প্রবয়াজন।  
20. প্রকল্পটির উবেশ্য  বচ্ছ তবলুপ্তপ্রায় তকছু 

প্রজাতি সংরেবি হুমতক নচনিত কবর জরুরী 

তভতত্তবি িার সংরেবির ব্যবস্থা গ্র ি করা।  
21. স্থানীয় জনগবির অংশগ্র ি এবং িাবদরবক 

প্রকল্প স ায়িা প্রদাবনর মােবম ইবকা 

ট্যযতরজবমর উবযাগ বন্যপ্রািী সংরেবি 

ভূতমকা রাখবব।  

22. ইবকা ট্যযতরজম ব্যবস্থাপনাবক দূর্িমুক্ত ও 

পতরবীেি স্ট্েমওয়া ে এর আওিায় আনা 

প্রবয়াজন।   

আউর্পুর্   

ব্যবস্থাপনা  

1. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউতনর্ প্রতিষ্ঠা।  

2. পতরবীেি ও মূল্যায়ন পিতি তিতর।  

3. কতমউতনবকশন প্ল্যান তিতর।  

1. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউতনর্ জািীয় সমন্বয়কারীর 

মােবম সমস্ত কায ষক্রম পতরিািনা করবব। তিতন 

আঞ্চতিক কায ষক্রবমর জন্য প্রবয়াজন তববশবর্ 

আঞ্চতিক সমন্বয়কারীর সাবথ মযাগাবযাগ করববন।  

প্রকল্প সংতেষ্ট কায ষক্রবমর অগ্রগতি পয ষাবিািনার 

জন্য পতরবীেি ও মূল্যায়ন পিতি তিতর।  

2. বন্যপ্রািী সংরেবির কায ষাবিী পতরবীেবির জন্য 

পতরবীেি ও মূল্যায়ন  পিতি তিতর।   

 1. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউতনর্ প্রকবল্পর অগ্রগতি 

এবং আতথ ষক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তবর্য়গুতি 

মদখবব এবং আঞ্চতিক সমন্বয় ও জ্ঞান ও 

দেিা ব্যব াবর স ায়িা করবব।  

2. সংরতেি এিাকা ব্যবস্থাপনার জন্য 

পতরবীেি ও মূল্যায়ন পিতি প্রবয়াজন।  

3. কতমউতনবকশন প্ল্যান আঞ্চতিক মযাগাবযাবগ 

স ায়িা করবব।  



প্রথম অধ্যায়  

প্রভাব মূল্যায়   ার্ েক্রদমি আওতায় গৃহীত প্র দল্পি নববিণ   
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সংতেপ্ত সািসেংদক্ষপ  উবেশ্য যািাই সূিক  যািাইবয়র মােম  গুরুত্বপূি ষ অনুমান  

3. কতমউতনবকশন প্ল্যান বন্যপ্রািী সংরেবি সবিিনিা 

বৃতিবি স ায়িা করবব।   

ইনপুর্   

1. তবতভন্ন ইউতনবর্ পয ষাপ্ত জনবি তনবয়াগ।    

2. প্রনশক্ষ মদর প্রনশক্ষণ প্রো ।  

3. বন্যপ্রািী সংরেি তবর্বয় বন 

কম ষকিষা/কম ষিারীবদর প্রতশেি প্রদান।   

4. ওয়াইল্ডলাইফ সাবকষি, ক্রাইম কবরাি 

ইউতনর্, সংরতেি এিাকা ব্যবস্থাপনা, 

আইন প্রবয়াগকারী সংস্থার 

কম ষকিষাবদর বন্যপ্রািী অপরাধ তনয়িি, 

উিার, পুনব ষাসন এবং সংরতেি 

এিাকা পতরবীেি ও মূল্যায়বনর উপর 

প্রতশেি প্রদান।  

5. স্থানীয় জনবগাষ্ঠীর দেিা উন্নয়বন 

তবকল্প জীতবকায়ন কম ষসূতির উপর 

প্রতশেি, অববধ পািারকারীবদর বাে, 

 াতি, সাপ, কচ্ছপ, িিতফন, পাতখ 

সংরেবি প্রতশেি প্রদান।  

6. বন্যপ্রািী ব্যবসা এবং পািাবরর উপর 

আইনজীবী, ম্যাতজবের্, তবিারক এবং 

অন্যান্যবদর সবিিনিামূিক প্রতশক্র্ি 

প্রদান।  

7. যানবা ন ক্রয়ঃ জীপ, তপক আপ, 

মমার্র সাইবকি, জিযান, মকতবন 

ক্রুজার, রিার, স্পীড মবার্।  

8. যিপাতি ক্রয়ঃ কতিউর্ার, অতফস 

ফাতন ষিার, জাি, খাঁিা, ওষুধ, মমাবাইি 

মফান, র্ি ষ িাইর্, বুর্, ইউতনফম ষ, 

মরইনবকার্, ম িবমর্ ইিযাতদ।  

1. সরকারী অনুদান- ২১২৪.৬০ িে র্াকা।  

2. জনবি-৫৯৬.৩৮ িে র্াকা।  

3. সাপ্ল্াই এবং সাতভ ষবসস- ৯১৫৩.৬৩ িে র্াকা।   

4. মমরামি এবং রেিাববেি- ১৬২ িে র্াকা।   

5. ক্রয় কায ষক্রম-৮৯৭৩.৩৮ িে র্াকা।  

6. তনম ষাি ও পূিষ কাজ- ৪৯৪১.৯০ িে র্াকা।  

7.  নন্ট দিনস-১৬৬৭.৯১ িে র্াকা।  

8. সব ষবমার্ প্রকল্প খরি-২৭৬১৯.৮০ িে র্াকা।  

1. অযা াউন্ট স্ট্ি ড ে।  

2. অথ ষ ছাড়।   

3. মাতসক/তত্রমানস /বাতর্ ষক 

প্রতিববদন।  

4. আইএমইতি’র প্রতিববদন।   

1. জনবি তনবয়াবগর মােবম ওয়াইল্ডলাইফ 

সাবকষি জনবি সংকর্ দূর করা এবং প্রকল্প 

মশবর্ িাবদরবক রাজে খাবির আওিায় 

আনা  বব। 

2. প্রনশক্ষ মদর প্রনশক্ষণ প্রোন কায ষক্রম 

ভতবষ্যি প্রতশেি কায ষক্রবম গতিশীিিা 

আনবব। 

3. বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা ও পাচাি স্ট্ঠ াদত 

ব  নবভাগ, স্ট্ ৌবানহ ী,  ািমস, পুনলশ, 

বােংলাদেশ বড োি গাড ে, সমুদ্র ও স্থল বিি 

 তৃেপক্ষ, আমোন  িপ্তান  েপ্তদিি  ম ে তো-

 ম েচািীদেি সমন্বদয় দে জনবি তিতর করা 

 বব।  

4. তবকল্প জীতবকায়ন কম ষসূতির ফবি স্থানীয় 

জনগবির জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন  বব 

ফবি িারা আর বন্যপ্রািী পািার করবব না।  

5. বন্যপ্রািী অপরাধ প্রতিবরাবধ তবিারকাবজর 

সাবথ সিৃক্তবদর প্রতশেি প্রদান আইন 

প্রবয়াবগ স ায়িা করবব।  

6. তবতভন্ন যানবা ন ও যিপাতি বন তবভাবগর 

কম ষকিষাবদর অপরাধ দমবন দ্রুি পদবেপ 

গ্র বি স ায়িা করবব।  



প্রথম অধ্যায়  
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1.9. তিতপতপ অনুযায়ী মর্কসইকরি পতরকল্পনা   

প্রকবল্পর তিতপতপ/আরতিতপতপ পয ষাবিািনায় মদখা যায়, ওয়াইল্ড িাইফ সাবকষবির প্রাতিষ্ঠাতনক দেিা বৃতির জন্য নতুন তকছু 

ইউতনর্ গঠন কবর পয ষাপ্ত সংখ্যক কম ষকিষা-কম ষিারী তনবয়াগ করা, িাবদরবক প্রতশেবির মােবম দে কবর মিািা, প্র ল্প স্ট্শদষ 

প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত কম ষকিষাবদর পূব েত  চুনি অনুযায়ী ধদি িাখার জন্য িািস্ব বাদিদেি আওতায় অন্তভু ষক্ত করার পতরকল্পনা গ্র ি 

করা  য়। এি ফদল গঠিত ইউন েগুনলর স্থাতয়ত্ব তনতিিস  বন্যপ্রািী সেংিক্ষদণও গুরুত্বপূর্ি ভূনম া রাখবি সেম  বব।        

বন্যপ্রািী সেংিক্ষদণ েীঘ েদময়ােী সাফদল্যি িন্য প্রকবল্পর আওিায় গৃ ীি পাইলে প্র ল্পগুনল বাস্তবায়স্ট্  স্থানীয় জনগবির 

অেংশগ্রহণ অিযন্ত গুরুত্বপূণ ে। প্রকল্প সংতেষ্ট এিাকার মবতশরভাগ জনবগাষ্ঠীই জীবন-জীতবকা ও তশকার সংতেষ্ট কায ষক্রবমর জন্য 

ববনর উপর তনভ ষরশীি। িাই িাবদর বন তনভ ষরশীিিা কমাবি তবকল্প আবয়র সংস্থান করার ফবি স্থানীয় জনগবির জীতবকার 

মান উন্নয়বনর সাবথ সাবথ বন্যপ্রািী সংরেি ব্যবস্থাও ত্বরাতন্বি  বব।8  

                                                           
8
 তিতপতপ, এসআিনসডনিউনপ 



নিতীয় অধ্যায়    

প্রভাব মূল্যায়   ার্ েক্রদমি  ার্ েপিনত (Methodology) 
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তদ্বিীয় অধ্যায়    

প্রভাব মূল্যায়   ার্ েক্রদমি  ার্ েপিনত (Methodology)  
 

2.1. পিামশ ে  প্রনতষ্ঠাদ ি  ার্ েপনিনধ  

আইএমইনড’ি Terms of Reference (ToR) অনুসাদি পিামশ ে  প্রনতষ্ঠাদ ি োনয়ত্ব ও  ার্ েপনিনধসমূহ ন ম্নরূপ- 

    

1. প্র ল্প এলা াি স্ট্মাে ২০% এলা া প্রভাব মূল্যায়দ ি আওতাভুি নহদসদব নবদবচ া  িা;  

2. প্র দল্পি পেভূনম, উদেশ্য, অনুদমাে  ও সেংদশাধদ ি অবস্থা, প্র ল্প ব্যয়, বাস্তবায়  াল ও অথ োয় সহ স ল প্রাসনঙ্গ  

তথ্য পর্ েদবক্ষণ ও পর্ োদলাচ া  িা;   

3. প্র দল্পি সানব ে  ও নবস্তানিত অঙ্গনভনি  বাস্তবায়  (বাস্তব ও আনথ ে ) অগ্রগনতি তথ্য সেংগ্রহ, সনন্নদবশ , নবদেষণ, 

সারতি এবেং স্ট্লখনচদত্রি মাধ্যদম উপস্থাপ  ও পর্ োদলাচ া  িা; 

4. প্র দল্পি উদেশ্য অিেদ ি অবস্থা পর্ োদলাচ া ও পর্ েদবক্ষণ এবেং প্র ল্প ফলপ্রসু  িাি িন্য গৃহীত  ার্ োবলী প্র দল্পি 

উদেদশ্যি সাদথ সামিস্যপূণ ে ন  া তা পর্ োদলাচ া ও মতামত প্রো   িা;  

5. প্র দল্পি আওতায় সেংগৃহীত/সেংগৃহীতব্য নবনভন্ন পণ্য,  ার্ ে ও স্ট্সবা ক্রদয়ি (Procurement) স্ট্ক্ষদত্র সি ানি ক্রয় 

আই  (নপনপএ-২০০৬), সি ানি ক্রয় নবনধমালা (নপনপআি-২০০৮) এবেং উন্নয়  সহদর্াগী প্রনতষ্ঠাদ ি গাইডলাই  

ইতযানে প্রনতপাল  এবেং গুণগত মা  ও পনিমাণ অনুর্ায়ী সেংগ্রহ  িা হদয়দছ ন   া স্ট্স নবষদয় পর্ োদলাচ া ও 

পর্ েদবক্ষণ  িা;   

6. প্র ল্প েনলল অনুর্ায়ী প্রদয়াি ীয় ি বল ন দয়াগ, ন দয়াগ পিনত পর্ েদবক্ষণ ও পর্ োদলাচ া  িা;  

7. প্র ল্প বাস্তবায়  সম্পন েত নবনভন্ন সমস্যা মযমন-অথ োয়দ  নবলম্ব, প্র ল্প ব্যবস্থাপ াি অেক্ষতা এবেং প্র দল্পি স্ট্ময়াে ও 

ব্যয় বৃনি ইতযানেি  ািণসহ অন্যান্য নে  নবদেষণ, পর্ েদবক্ষণ ও পর্ োদলাচ া  িা;    

8. প্র দল্পি আওতায় সম্পানেত মূল  ার্ েক্রমসমূদহি  ার্ ে ানিতা ও উপদর্ানগতা নবদেষণ ও মতামত প্রো ; 

9. প্র ল্প সমানপ্তি পি এি মাধ্যদম গৃহীত  ার্ েক্রমসমূদহি স্ট্ে সই িণ পনি ল্প া (Sustainability Plan) নবষদয় 
সুন নে েি পর্ েদবক্ষণ ও মতামত প্রো   িা;   

10. প্র ল্প সেংনেি অন্যান্য প্রাসনঙ্গ  নবষয়ানে; ( ) প্র ল্প এলা া স্ট্থদ  সেংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion 

(FGD) ও স্থা ীয় পর্ োদয়  ম েশালা আদয়াি   দি মতামত গ্রহদণি নভনিদত ও বাস্তবায়  পনিবীক্ষণ ও মূল্যায়  

নবভাদগি পনিপদত্র বনণ েত সুন নে েি  াঠাদমা ও অনুদমানেত প্রািনম্ভ  প্রনতদবেদ ি সময়নভনি   ম েপনি ল্প া ও 

 ম েপিনত অনুর্ায়ী প্রনতদবে  প্রণয়  ও ক্রয় ািী প্রনতষ্ঠা  (আইএমইনড)  তৃে  অনুদমাে  গ্রহণ; (খ) িাতীয় পর্ োদয়ি 

এ টি  ম েশালা আদয়াি   দি প্রভাব মূল্যায়দ ি ফলাফলসমূহ অবনহত িণ ও  ম েশালায় প্রাপ্ত মতামত ও 

সুপানিশসমূহ নবদবচ া  দি প্রনতদবে  চূড়ান্ত  িা;  

11. ক্রনম   েং ১০-এ বনণ েত চূড়ান্ত প্রনতদবেদ  প্রাপ্ত নবনভন্ন পর্ েদবক্ষদণি নভনিদত সানব ে  পর্ োদলাচ া সেংদর্াি  এবেং 

সুন নে েি সুপানিশ প্রো   িা;  

12. চুনিি তানিখ স্ট্থদ  চাি মাদসি (১২০ নে ) মদধ্য সমীক্ষা সেংক্রান্ত র্াবতীয়  ার্ েক্রম চূড়ান্ত  িা;  

13. আইএমইনড  তৃে  ন ধ োনিত অন্যান্য নবষয়াবলী প্রনতপাল   িা; 

14. বােংলাভাষাি (১০ প্রস্থ) পাশাপানশ ইেংদিিীদত (১০ প্রস্থ) চূড়ান্ত প্রভাব মূল্যায়  প্রনতদবে  োনখল  িদত হদব।   

মূল্যায়  সমীক্ষাি ToR পনিনশি-২ এ সেংযুি  িা হল।    

 

2.2. সমীো তিজাইন   

শহীদুল   সালদেন্ট প্র দল্পি প্রভাব মূল্যায়দ ি লদক্ষয গুণগত (Qualitative) ও পনিমাণগত (Quantitative) উভয় 

পিনত ব্যবহাি কবরবছ। পনিমাণগত পিনতদত ৩৫টি সেংিনক্ষত ব াঞ্চল (Protected Area) এবেং সম্ভব াময় সেংিনক্ষত 

এলা ার (Potential Conservation Area) ২০%  ভাদিি নবদবচ া  দি বদ ি আদশপাদশ ২ ন দলানমোদিি মদধ্য 

অবনস্থত ব  ন ভ েিশীল খা াসমূহ, সেংিনক্ষত ব াঞ্চল এবেং সম্ভবনাময় সেংিনক্ষত এলা ায় আগত েশ ে াথী ও বন্যপ্রাণী 

ব্যবস্থাপ া এবেং বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ  ার্ েক্রদমি ওপি প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত  ম ে তোদেি  াছ স্ট্থদ  প্রশ্নমালা ব্যবহাি  দি 

সাোৎকাবরর মােবম প্রাইমািী তথ্য সেংগ্রহ  িা  বয়বছ। গুণগত পিনতদত সেংনেি ব্যনিদেি সাদথ প্রদয়াি ীয় েলীয় 

আদলাচ া (Focus Group Discussion-FGD), গুরুত্বপূণ ে ব্যনিদেি সাক্ষাৎ াি (Key Informant Interviews-

KII) গ্রহণ  িা  বয়বছ এবং স্থা ীয় পয ষাবয় প্র ল্প সেংনেি  ম ে তোদেি উপনস্থনতদত  ম েশালাি আদয়াি   িা  বয়বছ। 

এছাড়াও স্ট্সদ ন্ডানি তথ্য সেংগ্রদহি িন্য প্র দল্পি নডনপনপ/আিনডনপনপ, নপনসআি প্রনতদবে সহ ফলাফল নবষয়  সামনগ্র  

েনললানে পর্ োদলাচ া  িা   বয়বছ।      
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2.3. পনিমাণগত  মু াি আ াি ন ধ োিণ ও সেংগ্রহ পিনত  

সমীক্ষাটিদত তনেতিতখি পনিসেংখ্যাদ ি সূত্র ব্যবহাি  দি  মু াি আ াি ন ধ োিণ  িা হদয়দছ-   
 

প্রাথনম   মু াি আ াি  :  

 
 

চূড়ান্ত  মু াি আ াি  : 

 

স্ট্র্খাদ ,  মা  (Value)  

Z ৯৫%ন ভেি মাত্রায় পনিনমত নবচুযনত  ১.৯৬  

p   মু াি আনুপাত/অেংশ  ০.৫ 

q ১-p  ১- ০.৫ 

e ন ভু েল পনিমাপ (Absolute precision or accuracy)  ০.০৫  

n0 প্রাথনম   মু াি আ াি ৩৮৪  

fpc নফন ে পপুদলশ   াদি শ  ফযাক্টি (Finite population 

correction factor) : ১/ (১+n0/n) 

১.০  

d নডিাই  ইদফক্ট± (Design effect) 9  ২.০  

nr উিি  া নেদত পাদি (Non-response) এম  সেংখ্যা (১৫%)   ১.১৫%  

n চূড়ান্ত পূণ েমা   মু াি আ াি  (Design effect, non-

response, finite population correction) 

৮৭৫≈৯১০ 

    

 

 

 

                                                           
9 The loss of effectiveness by the use of cluster sampling, instead of simple random sampling, is the design effect. The design effect is 

basically the ratio of the actual variance, under the sampling method actually used, to the variance computed under the assumption of 
simple random sampling. Usually, the design effect 2.0 is used for a two-stage cluster sampling procedure. 

তিত্র ১: সমীক্ষা পিনত 
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নি-স্তিী গুে  মু ায়  (Two Stage Cluster Sampling) পিনতদত সমীক্ষাি  মু ায়দ ি ধাপসমূহ ন ম্নরূপঃ   

 

ধাপ ১  t এসআিনসডনিউনপ প্র দল্পি  ার্ েক্রম কা া, চট্টগ্রাম, খুল া, নসদলে, িািশাহী, বনিশাল ও িেংপুি নবভাদগি 

৬৪টি স্ট্িলাি ৪৬৫টি উপদিলায় বাস্তবানয়ত হদলও প্র ল্প সেংনেি স্ট্বনশিভাগ  ার্ েক্রম ৩৫টি সেংিনক্ষত  

ব াঞ্চল (Protected Area) এবেং সম্ভব াময় সেংিনক্ষত এলা ায় (Potential Conservation 

Area) বাস্তবানয়ত হয়। উি সেংিনক্ষত ব াঞ্চল এবেং সম্ভব াময় সেংিনক্ষত এলা াি মদধ্য ১৪টি িাতীয় 

উদ্যা , ১২টি বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য, ২টি সাফানি পা ে,  ১টি নবদশষ িীব-তবনচত্রয সেংিনক্ষত এলা া, ২টি নবদশষ 

িীব-তবনচত্রয সেংিনক্ষত এলা া (পানখ), ৩টি উনদ্ভে উদ্যা  এবেং ১টি সামুনদ্র  সেংিনক্ষত এলা া িদয়দছ। 

প্র ল্প এলা াি ২০%  ভাদিি নবদবচ া  দি প্রদতয  সেংিনক্ষত ব াঞ্চল এবেং সম্ভব াময় সেংিনক্ষত এলা া 

স্ট্থদ  আনুপানত  হাদি উিিোতা ন ব োচ   িা  য়।                        

 ধাপ ২ t  প্র দল্পি স্ট্মাে ৩৫টি সেংিনক্ষত ব াঞ্চল এবেং সম্ভব াময় সেংিনক্ষত এলা া স্ট্থদ  ২০% অথ োৎ ১১টি 

সেংিনক্ষত ব াঞ্চল এবেং সম্ভব াময় সেংিনক্ষত এলা া তেব চয়দ ি মাধ্যদম ন ব োচ   িা  বয়। উি এলা াি 

৩টি িাতীয় উদ্যা  স্ট্থদ  ২৩০ ি , ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য স্ট্থদ  ২৩০ ি , ১টি সাফানি পা ে স্ট্থদ  ১০৫ 

ি , ১টি নবদশষ িীব-তবনচত্রয সেংিনক্ষত এলা া স্ট্থদ  ৮০ ি , ১ টি নবদশষ িীব-তবনচত্রয সেংিনক্ষত এলা া 

(পানখ) স্ট্থদ  ৮০ ি , ১ টি উনদ্ভে উদ্যা  স্ট্থদ  ৮০ ি , ১টি সামুনদ্র  সেংিনক্ষত এলা া স্ট্থদ  ১০৫ ি  

অথ োৎ সব েদমাে ৯১০ ি  উিিোতা ন ব োচ   িা  য়। তথ্য সেংগ্রদহি স্ট্ক্ষদত্র সেংিনক্ষত ব াঞ্চল এবেং 

সম্ভব াময় সেংিনক্ষত এলা ার ২ ন দলানমোদিি মদধ্য অবনস্থত বন তনভ ষরশীি খা াসমূহ (বন্য প্রাণী িািা 

আক্রান্ত/ন হত ব্যনিি পনিবাি, স্ট্মৌয়াল/বাউয়াি, স্ট্িদল, সাপুদড়,  নবিাি,  াঠুদি ইতযানে), প্র দল্পি 

আওতায় প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত  ম ে তো এবেং েশ ে াথীদেি প্রাধান্য স্ট্েয়া  বয়বছ। উদেখ্য, Equal Probability 

Method ব্যবহাি  দি প্র ল্প এলা া স্ট্থদ  উিিোতামদরবক ন ব োচ   িা  বয়বছ।           

 

     সারতি ৪: পনিমাণগত পিনতদত নমুনা ও উত্তরদািা/এিাকা তনধ ষারি        

বাস্তবানয়ত  াদিি স্থান ন ব োনচত  মু া লািাি পূি ষমান  মু াি সেংখ্যা স্ট্মাে 

সংখ্যা  াম সেংখ্যা সংখ্যা স্থান এলা া প্রনত লািাি প্রনত 

ব   ম ে তো 

  

স্থা ীয় 

খা া  

েশ ে াথী  

িাতীয় উদ্যা   ১৪  ৩  ভাওয়াল ৯ ৫  ১৫  ১০  ২৩০  

 াপ্তাই 

লাউয়াছড়া  

বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য ১২  ৩  চু নত  (চট্টগ্রাম)  ৯  ৫  ১৫  ১০  ২৩০  

সুিিব  পনিম 

(খুল া) 

লামা (বািিব )  

সাফানি পা ে ২  ১  বঙ্গবন্ধু সাফানি 

পা ে, গািীপুি  

৪  ৫  ১৫  ১০  ১০৫  

নবদশষ িীব-তবনচত্রয 

সেংিনক্ষত এলা া 

১ ১  হা ালুন  হাওড়, 

কুলাউড়া  

৩  ৫  ১৫  ১০  ৮০  

নবদশষ িীব-তবনচত্রয 

সেংিনক্ষত এলা া 

(পানখ) 

২  ১ তবসানি, িামু 

 ক্সবািাি  

৩  ৫  ১৫  ১০  ৮০  

উনদ্ভে উদ্যা  ৩  ১  স্ট্বাোন  যাল 

গাদড ে , কা া  

৩  ৫  ১৫  ১০  ৮০  

সামুনদ্র  সেংিনক্ষত 

এলা া 

১  ১  মদহশখালী-

স্ট্সা ানেয়া  

৪  ৫  ১৫  ১০  ১০৫  

স্ট্মাে  ৩৫  ১১  - ৩৫  - - - ৯১০  

পনিমাণগত সমীক্ষাি প্রশ্নমালা পনিনশি-৩  এ সেংযুি  িা হল  
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2.4. গুণগত পিনতদত তথ্য সেংগ্রহ পিনত  

সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূদহি  ার্ ে ািীতা র্াচাই িদণি লদক্ষয পিামশ ে  েল প্র ল্প পনিচাল , নবভাগীয় ব   ম ে তো, 

স্ট্িিাি ও নবে ম ে তোগণ, গদবষ বৃি, স্থা ীয়/আন্তিোনত  এ নিও এি প্রনতন নধবৃি, বদ ি উপি ন ভ েিশীল খা াসমূহসহ 

অন্যান্য স্ট্ি দহাল্ডািদেি সাদথ গুণগত পিনত ব্যবহাি  দি সমীক্ষাটি পতরিাতিি  বয়বছ।          
 

সারতি ৫: গুণগত পিনতদত সমীক্ষাি িন্য ন ব োনচত এিাকা এবং উিিোতাদেি ধিন ও পিনতসমূহ  

বাস্তবানয়ত  াদিি স্থান   ন ব োনচত  মু া  লািাি  FGD  KII   স্ট্ি দহাল্ডাদিি 

ধিণ 

ব্যবহৃি 

Tools   াম সেংখ্যা সেংখ্যা স্থান 

িাতীয় উদ্যা   ১৪  ৩  ভাওয়াল ৯ ৩ ৩  বদ ি উপি 

ন ভ েিশীল 

খা াসমূহসহ 

(FGD) এবং  
প্র ল্প পনিচাল , 

নবভাগীয় ব  

 ম ে তো, স্ট্িিাি ও 

নবে ম ে তোগণ, 

গদবষ বৃি, 

স্থা ীয়/আন্তিোনত  

এ নিও এি 

প্রনতন নধবৃি 

ইতযানে (KII) 

গাইডলাই  

(FGD) 
এবেং 

স্ট্চ নলি 

(KII) 
  

 াপ্তাই 

লাউয়াছড়া  

বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য ১২  ৩  চু নত  (চট্টগ্রাম)  ৯  ৩ ৩  

সুিিব  পনিম 

(খুল া) 

লামা 

(বািিব )  

সাফানি পা ে ২  ১  বঙ্গবন্ধু সাফানি 

পা ে, গািীপুি  

৪  ১ ১ 

নবদশষ িীব-তবনচত্রয 

সেংিনক্ষত এলা া 

১ ১  হা ালুন  

হাওড়, কুলাউড়া  

৩  ১ ১ 

নবদশষ িীব-তবনচত্রয 

সেংিনক্ষত এলা া 

(পানখ) 

২  ১ তবসানি, িামু 

 ক্সবািাি  

৩  ১ ১ 

উনদ্ভে উদ্যা   ৩  ১  স্ট্বাোন  যাল 

গাদড ে , কা া  

৩  ১ ১ 

সামুনদ্র  সেংিনক্ষত 

এলা া 

১  ১  মদহশখালী-

স্ট্সা ানেয়া  

৪  ১ ১  

স্ট্মাে  ৩৫  ১১  - ৩৫  ১১  ১১    

েলীয় আদলাচ াি গাইডলাই  পনিনশি-৪  এ সেংযুি  িা হল    

গুরুত্বপূণ ে ব্যনিদেি সাক্ষাৎ াি এি স্ট্চ নলি পনিনশি-৫  এ সেংযুি  িা হল    

 

2.5. িে সংগ্র  ও তববের্ি পিতি  

2.5.1. ক্রয় প্রনক্রয়া পর্ োদলাচ া এবেং র্াচাই িণ    

প্রন উিদমন্ট এি স্ট্ক্ষদত্র র্থার্থভাদব প্রচনলত আই  ও নবনধমালা নপনপএ-২০০৬ ও নপনপআি-২০০৮ প্রনতপাল   িা হদয়দছ 

ন  া ও প্র দল্পি আওতায় সেংগৃহীত  ার্ ে ও স্ট্সবা, পণ্য ক্রয়, নবনভন্ন পদণ্যি গুণগত মা  ন ধ োনিত স্ট্স্পনসনফদ শ /নবওন উ  

অনুর্ায়ী সম্পন্ন হদয়দছ ন  া স্ট্স নবষদয় তথ্য সেংগ্রহ  িাি িন্য প্র ল্প সেংনেি  ম ে তোদেি সাক্ষাৎ াি গ্রহমির মিষ্টা  িা  

 য়। উদেখ্য, প্র ল্প সেংক্রান্ত প্রদয়াি ীয়  নথপত্র সংগ্রব র জন্য ব  তবভাবগ অসংখ্যবার মযাগাবযাগ করা  বিও পরামশ ষক 

প্রতিষ্ঠানবক িারা মকান স বযাতগিা প্রদান কবরনতন। িাই শুধুমাত্র তপতসআর এ বতি ষি িবের তভতত্তবি প্রন উিদমন্ট, অতির্ 

কায ষক্রমস  অন্যান্য অংবশর পর্ েদবক্ষণ  িা  য়।   

Procurement এি   াি পর্ েদবক্ষদণি স্ট্চ নলি পনিনশি-৬ এ সেংযুি  িা হল     

বছিনভনি  অনডে  ার্ েক্রম পর্ েদবক্ষদণি স্ট্চ নলি পনিনশি-৭ এ সেংযুি  িা হল     

 

2.5.2. ন ম োণ ও পূতে  াি পর্ েদবক্ষণ    

 মু ানয়ত সেংিনক্ষত ব াঞ্চল (Protected Area) এবেং সম্ভব াময় সেংিনক্ষত এলা ায় (Potential Conservation 

Area) সম্পানেত ন ম োণ ও পূতে  ািসমূদহি ২০% সিাসনি মাঠ পর্ োদয় নগদয় স্ট্চ নলি এর মােবম পর্ েদবক্ষণ  িা  বয়বছ।     

ন ম োণ ও পূতে  াি পর্ েদবক্ষদণি স্ট্চ নলি পনিনশি-৮ এ সেংযুি  িা হল     
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2.5.3. তথ্য সেংগ্রহ ািী ন দয়াগ ও প্রনশক্ষণ       

এই সমীক্ষাি িন্য ১৫ ি  তথ্য সেংগ্রহ ািীদ  ন দয়াগ স্ট্েয়া  য়। শহীদুল   সালদেন্ট  তৃে  ন দয়াগকৃত তথ্য 

সেংগ্রহ ািীদেিদ  প্রস্তানবত মূল্যায়  সমীক্ষাি উপি ২ নে  পূণ ে  ম েনেবস প্রনশক্ষণ প্রো   িা  য়। প্রনশক্ষদণ স্ট্র্সব নবষয় 

অন্তভু ষক্ত  িা  বয়বছ তাি মদধ্য প্রধা  নবষয়গুদলা হল-সমীক্ষাি উদেশ্য ও বাস্তবায়  পিনত, প্র ল্প এবেং প্রশ্নমালা সম্পদ ে 

স্পি ধািণা, েলীয় আদলাচ া, সাক্ষাৎ াি গ্রহদণি স্ট্ ৌশল ইতযানে। তথ্য সেংগ্রহ ািীদেি আইএমইনড স্ট্থদ  প্রাপ্ত অনুদিাধপত্র 

প্রো পূব ে  মাঠ পর্ োদয় তথ্য সেংগ্রদহি িন্য স্ট্প্রিণ  িা  য়। উদেখ্য স্ট্র্, প্রশ্নপত্রসমূহ আইএমইনড স্ট্থদ  যথাতনয়বম অনুদমাে  

স্ট্ য়া  বয়তছি। নেদ  ৬টি  দি ১৫ ি  তথ্য সেংগ্রহ ািী ১০ নেদ  স্ট্মাে ৯১০টি প্রশ্নমালা সমীক্ষাি  াি সম্পন্ন কবরবছ।           

 

2.5.4. তথ্য-উপাত্ত সেংগ্রহ, মা  ন য়ন্ত্রণ ও মাঠ  ার্ েক্রম তোিন     

এই সমীক্ষাটি পনিচাল াি িন্য উিিোতাদেি ধরন অনুর্ায়ী নভন্ন নভন্ন প্রশ্নমালা ও স্ট্চ নলি প্রস্তুত  িা  য়। নিয়ানিেং  নমটি 

 তৃে  অনুদমানেত চূড়ান্ত প্রশ্নমালাি মাধ্যদম প্রনশক্ষণাথীদেি প্রনশক্ষণ প্রো  এবেং ন ব োনচত  মু াসমূহ স্ট্থদ  সিাসনি 

সাক্ষাৎ াি গ্রহণ  দি তথ্য সেংগ্রহ  িা  য়। এ িবেয মাঠ পর্ োদয় সমীক্ষা পনিচাল াি িন্য নবনভন্ন উপ িদণি স্ট্চ নলি, 

এবেং ন নে েি সেংখ্য  প্রশ্নমালা সিবিাহ  িা  য়। সমীক্ষাি তদথ্যি মা  ন য়ন্ত্রণ  িাি িন্য শহীদুল   সালদেন্ট ২ ি  মা  

ন য়ন্ত্র   ম ে তো ও ২ ি  নফল্ড সুপািভাইিািদ  ন দয়াগ প্রদান কবর। এছাড়া মূল্যায়  স্ট্সক্টদিি  ম ে তোগণ মাঠ পর্ োদয় 

উপনস্থত স্ট্থদ  তথ্য সেংগ্রহ  ার্ েক্রম পনিবীক্ষণ কবরন।   

 

2.5.5. েলীয় আদলাচ া  (FGD)       

সমীোয় স্ট্মাে ১১টি েলীয় আদলাচ া গাইডলাই  ব্যবহাি  দি পনিচানলত  য়। প্রনতটি েলীয় আদলাচ ায়  মপদক্ষ ৮ স্ট্থদ  

১০ ি  অেংশগ্রহণ ািী উপনস্থত তছবিন। তথ্য সেংগ্রহ ািী/দ ােদে ািগণ আদলাচ াি গুরুত্বপূণ ে নবষয়গুদলা নলনপবি কবরন। 

প্রদতয টি েলীয় আদলাচ ায় বদ ি আদশপাদশ ২ ন দলানমোদিি মদধ্য অবনস্থত ব  ন ভ েিশীল খা াসমূদহি প্রনতন নধবগ ে 

উপনস্থত তছবিন। েলীয় আদলাচ া পনিচাল া  িাি স্ট্ক্ষদত্র সমিাতীয় (Homogeneus) গ্রুপদ  প্রাধান্য স্ট্েয়া  য়।    

 

2.5.6. গুরুত্বপূণ ে ব্যনিদেি সাক্ষাৎ াি (KII)    

এই মূল্যায়  সমীক্ষায় স্ট্মাে ১১ জন গুরুত্বপূণ ে ব্যনি সাক্ষাৎ াি গ্রহণ  িা  য়। মূলতঃ প্র ল্প পনিচাল , নবভাগীয় ব  

 ম ে তো, স্ট্িিাি ও নবে ম ে তোগণ, গদবষ বৃি, স্থা ীয়/আন্তিোনত  এ নিও এি প্রনতন নধবৃি প্রমুখ ব্যনিবদগ েি সাক্ষাৎ াি 

গ্রহণ  িা হয়।    

 

2.5.7. স্থা ীয় পর্ োদয়ি  ম েশালা (Local Level Workshop)  

িনিপ ালী  সমদয় প্রাপ্ত তথ্য ও পিামশ ে দেি মাঠ পর্ োদয় পর্ েদবক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্যানে পর্ োদলাচ াি িন্য স্থা ীয় পর্ োদয় 

 ম েশালা আদয়াি   িা  য়। আইএমইনড’ি সাদথ আদলাচ াি মাধ্যদম অনুষ্ঠা টি গি ১২/০৩/২০২০ িাতরবখ  ক্সবািাি 

শহদিি স্ট্হাদেল আইল্যানন্ডয়ায় (অিম তলাি   ফাদিঞ্জ হদল) স াল ১০.০০ ঘটি ায়  অনুতষ্ঠি  য়।    

 

2.5.8. িাতীয় পর্ োদয়ি  ম েশালা (National  Level Workshop)  

সমীক্ষাি ফলাফল সেংনেি  ম ে তোদেি অবনহত  িাি িন্য আইএমইনড’ি সাদথ আদলাচ াি মাধ্যদম গি ১০/০৬/২০২০ ইং 

িাতরবখ সবম্মিন কে-৩৩, ব্লক-১২, আইএমইনড’মি  িাতীয় পর্ োদয়  ম েশালা আদয়াি   িা হয়।   

 

2.6. উপাত্ত প্রতক্রয়াকরি ও তববের্ি  

2.6.1. উপাত্ত প্রতক্রয়াকরি  

উপাি এনি ও নলন েংt উপাি নলন েং  িাি পি  নম্পউোদি এনি স্ট্েওয়া  বয়বছ। SPSS 20.0 স্ট্প্রাগ্রাম অনুসিণ  দি 
উপািসমূহদ  এ দত্র ন িীক্ষণ  িা  বয়বছ। প্রদয়াি  মমািাববক উপািসমূহদ  পুণিায় স্ট্ াদডড বা স্ট্পাি-স্ট্ াদডড  িা হয়। 

উপাত্ত প্রতক্রয়াকরবির পুবরা ব্যবস্থার মবে রবয়বছ তনবন্ধন, এতিটিং, মকাতিং, ক্রস মিক, িার্া এতর ও িবের সামঞ্জস্যিা 

পরীো করা।     

 উপাত্ত তনবন্ধনঃ মাঠ পয ষাবয় পূরিকৃি িে ও িে সংক্রান্ত দতিিাতদ এবং অন্যান্য আনুসাতঙ্গক কাগজপত্র 

সংরেবির জন্য অতফবস একটি মরতজবেশন তবভাগ তছি।  
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 উপাত্ত সিাদনাঃ সংগৃ ীি িবের মান পরীো করার জন্য প্রতিটি পূরিকৃি িে ১০০% যািাই করা  য়। মকান 

ক্রুটি পাওয়া মগবি মাঠ পয ষাবয় পুনরায় সাোৎকার মনয়া  বয়বছ এবং মস অনুযায়ী সংবশাধন করা  বয়বছ।   

 মকাতিংঃ প্রতিটি পূরিকৃি উন্মুক্ত িে মকাি করা  বয়বছ। প্রতিটি প্রশ্নপবত্রর জন্য আিাদা আিাদা মকাতিং ম্যানুয়াি 

তিতর করা  বয়বছ।  

 উপাত্ত এতরঃ পতরসংখ্যানতবদ এর িত্ত্বাবধায়বন উপাত্ত এতর কায ষক্রম পতরিাতিি  বয়বছ। উপাত্ত এতর মদবার আবগ 

একটি উপাত্ত এতর মপ্রাগ্রাম তিতর করা  বয়তছি।  

 উপাত্ত সংবশাধনঃ উপাত্ত এতর করার পর িা পরীো করা  বয়বছ এবং ভুি িে থাকবি িা সংবশাধন করা  বয়বছ।  

 

 

 

 

 

তিত্র ২: উপাত্ত প্রনক্রয়া িমির পয ষায়সমূ       
  

2.6.2.  উপাত্ত তববের্ি  

উপাত্ত যা মাঠ পয ষাবয়র সমীোর মােবম সংগ্র  করা  বয়বছ িা নবদেষদণি মাধ্যদম উপাদিি পনিমাণগত মা  র্াচাই  িা 

 বয়বছ স্ট্র্ম - Frequency, percentage, average, diagrams ইতযানে। এছাড়াও উপাদিি গুিগত মান নবদেষণ 

কমর প্রতিববদবন উপস্থাপন করা  বয়বছ।     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তিত্র ৩: উপাত্ত তববের্ি প্রতক্রয়া         

 

2.7. সময়তভতত্তক সমীক্ষাি  ম ে পনি ল্প া বাস্তবায়ন   

এসআিনসডনিউনপ প্রকবল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীোর কায ষক্রম িার মাবসর মবে সমাপ্ত করার িবেয সমীোর কম ষপতরতধ 

অনুযায়ী প্রবয়াজনীয় পতরমািগি ও গুিগি িে-উপাত্ি সংগ্র  করার জন্য কম ষপিতি প্রিয়ন, উপাত্ত সংগ্রব র নমুনা 

তিজাইন, মাঠ পয ষায় মথবক িে সংগ্র , সংগৃ ীি উপাত্ত প্রতক্রয়াকরি, উপাত্ত তববের্ি এবং তববেতর্ি িে-উপাবত্তর সা াবয্য 

প্রতিববদন প্রস্তুিকরি ইিযাতদ কায ষক্রম সিন্ন করা  য়। তনবে প্রবা  তিবত্রর সা াবয্য কম ষ-পতরকল্পনার প্রধান প্রধান কায ষক্রম 

মদখাবনা  ি- 
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তিত্র ৪: প্রভাব মূল্যায়ন সমীোর প্রধান প্রধান কায ষক্রমসমূ       

 

2.8. এ   িদি প্রভাব মূল্যায়   ার্ েক্রদমি  ম ে পনি ল্প া  

 

2.9. প্রভাব মূল্যায়ন কায ষক্রম পতরিািনার সমস্যা     
  

1. প্রকল্প বাস্তবায়নকািীন সমবয় মযসব কম ষকিষা বন অতধদপ্তবরর তবতভন্ন তবভাগ/মরবঞ্জ কম ষরি তছবিন বদিীজতনি 

কারবি িাবদর তনকর্  বি িে-উপাত্ত ও মিামি সংগ্র  করবি অসুতবধার সমু্মখীন  বি  বয়বছ;    

2. বন তবভাবগর তনকর্  বি প্রকল্প বা প্রতকউরবমন্ট সংতেষ্ট দতিিাতদ পাওয়া যায় তন;    

3. প্রকল্প সমাতপ্তর প্রতিববদবন (তপতসআর) প্রকল্প সিতকষি কায ষক্রবমর মকান িে পূণ োঙ্গরূবপ পাওয়া যায়তন;  

4. প্রকবল্পর মকান মবসিাইন বা সম্ভাব্যতা প্রনতদবে  পাওয়া যায়তন।   

 

 ার্ েক্রমমর তববরি    সময়সূতি  

তথ্য সেংগ্রহ ািী ন দয়াগ-১৫ ি   ০১/০২/২০২০ ইং;   

মা  ন য়ন্ত্রণ  ম ে তো-২ ি  ০১/০২/২০২০ ইং;   

নফল্ড সুপািভাইিাি-২ ি     ০১/০২/২০২০ ইং;    

প্রনশক্ষণ-২ নে  ব্যানপ  ১১/০২/২০২০ স্ট্থদ  ১২/০২/২০২০ ইেং;   

প্রা  পিীক্ষণ-১ নে   ১৩/০২/২০২০ ইেং;   

প্রশ্নমালা চূড়ান্ত িণ-১ নে  ১৪/০২/২০২০ ইেং;     

তথ্য সেংগ্রহ-১০নে    ১৫/০২/২০২০ স্ট্থদ  ২৫/০২/২০২০ ইেং               

তথ্য নবদেষণ-১০ তদন  ০৫/০৩/২০২০ ইেং;         

স্থা ীয় পর্ োদয়  ম েশালা-১টি   ১২/০৩/২০২০ ইেং;  

১ম খসড়া প্রনতদবে  প্রণয়    ২০/০৪/২০২০ ইেং;    

২য় খসড়া প্রনতদবে  িমা ৩১/০৫/২০২০ ইেং;        

িাতীয় পর্ োদয়  ম েশালা-১ নে  ১০/০৬/২০২০ ইং;   

চূড়ান্ত প্রনতদবে  প্রণয়  ৩০/০৬/২০২০ ইং।   
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তৃতীয় অধ্যায়  

ফিাফি পর্ োদলাচ া 

3.1. ক) প্রকবল্পর অগ্রগতি পয ষাবিািনা   

প্রভাব মূল্যায়ন সমীোর কম ষপতরতধ অনুযায়ী প্রকবল্পর অঙ্গতভতত্তক (বাস্তব এবং আতথ ষক) িেযমাত্রা, অতজষি অগ্রগতি এবং 

তিতপতপ অনুযায়ী বছরতভতত্তক আতথ ষক িাত দা, বরাে ও ব্যবয়র িোতদ পয ষাবিািনা করা  য়। এজন্য প্রকবল্পর 

তিতপতপ/আরতিতপতপ, তপতসআর এবং আইএমইতি’র পতরদশ ষন প্রতিববদন পয ষাবিািনা কবর প্রাপ্ত িেসমূ  তনবের 

অনুবচ্ছদসমূব  বি ষনা করা  বয়বছ।    

 

3.1.1. অথ েবছি তভতত্তক কম ষ পতরকল্পনা বাস্তবায়ন          

প্রকবল্পর তপতসআর পয ষববেবি মদখা যায়, সংবশাতধি Annual Development Programme (ADP) অনুসাবর 

বরােকৃি ২৬৮০৯.৮১৫ িে র্াকার মবে ব্যয়  বয়বছ ২৪৯১০.৩৯ লক্ষ ো া যা স্ট্মাে বরােকৃি অবথ ষর ৯৩%। এর মবে 

আন্তজষাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA)  বি RPA ত সাবব বরােকৃি ২৪৪৬৪.১২৫ িে র্াকার মবে ২২৫৬৪.৭০৫ িে র্াকা এবং 

GoB (in Kind)  বি বরােকৃি ২৩৪৫.৬৯ িে র্াকার পুবরার্াই ব্যয়  বয়বছ (তিত্র-৫ এবং সারতি-৬ এবং ৭)।10         

 

 

      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

তিত্র ৫: সেংদশানধত ADP অনুসাদি প্রকল্প বরাে এবং প্রকৃি ব্যয় (িে র্াকায়)     

   

সারতি ৬: মূি প্র ল্প প্রস্তাব া এবেং সেংদশানধত প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসাবর অথ ষবছর তভতত্তক ব্যবয়র িেযমাত্রা (লক্ষ ো ায়)   

অথ েবছি  

 

মূি প্র ল্প প্রস্তাব া (PP) অনুসাদি আনথ ে  

এবেং বাস্তব লক্ষযমাত্রা  

সেংদশানধত প্র ল্প প্রস্তাব া (RPP) অনুসাদি 
আনথ ে  ও বাস্তব লক্ষযমাত্রা 

স্ট্মাে ো া 

(GoB)  
P.A. স্ট্মাে ো া 

(GoB) 
P.A. 

২০১১-১২ ৪২৫২.৩৪ ৭২১.১৪ ৩৫৩১.২০ ১১৩৯.৫৪৫ ৪৪১.২৪০  ৬৯৮.৩০৫  
২০১২-১৩ ৮২৩৮.১৪  ৩৪৯.৮৬ ৭৮৮৮.২৮ ১১৬৯.৪১৭ ৪৪১.২৪০ ৭২৮.১৭৭ 

২০১৩-১৪ ৭২৪৭.৯১  ৩৬৪.৪৮ ৬৮৮৩.৪৩ ৪৯২৯.৪৮১ ৪৪১.২৪০  ৪৪৮৮.২৪১  

২০১৪-১৫ ৪৮৮৯.৭২  ৩৪৬.৭৪ ৪৫৪২.৯৭ ১২২৮৪.৬৭৪  ৪৪১.২৪০  ১১৮৪৩.৪৩৪  

২০১৫-১৬ ২৯৯১.৬৮ ৩৪২.৩৭ ২৬৪৯.৩২ ৮৮৭২.৫২৬  ৪৪১.২৪০   ৮৪৩১.২৮৬  

জুলাই- নডদসম্বি,  ২০১৬ - - - - - - 

স্ট্মাে  ২৭৬১৯.৭৯ ২১২৪.৫৯ ২৫৪৯৫.২                                                                                                                                  ২৮৩৯৫.৬৪৩ ২২০৬.১৯৮  ২৬১৮৯.৪৪২  

*Project Proposal (PP) 
*Revised Project Proposal (RPP)  

*Project Aid (PA)  

 

 

                                                           
10

 তপতসআর, এসআিনসডনিউনপ ,পৃষ্ঠা-২ (৯.২), পৃষ্ঠা-৩ (৯.৩ ও ক্রতমক নং -০২) এবং পৃষ্ঠা ০৪-১১  
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সারতি ৭: সেংদশানধত ADP অনুসাদি বিাে এবেং অগ্রগনত (লক্ষ ো ায়)   

অথ েবছি 

 

বিাে এবেং লক্ষযমাত্রা  অথ ে 

অবমুনি  

খিচ এবেং বাস্তব অগ্রগনত 

স্ট্মাে   GoB (In 
Kind)  

P.A. স্ট্মাে GoB (In 
Kind) 

P.A. 

২০১১-১২ ১১৩৯.৫৪৫ ৪৪১.২৪০  ৬৯৮.৩০৫  ১১৩০.০০  ১১৩৯.৫৪  ৪৪১.২৪০  ৬৯৮.৩০৫  
২০১২-১৩ ১১৬৯.৪১৭ ৪৪১.২৪০ ৭২৮.১৭৭ ২৫০০.০০  ১১৬৯.৪২ ৪৪১.২৪০ ৭২৮.১৭৭ 

২০১৩-১৪ ৪৯২৯.৪৮১ ৪৪১.২৪০  ৪৪৮৮.২৪১  ৬৮৭৫.০০  ৪৯২৯.৪৮  ৪৪১.২৪০  ৪৪৮৮.২৪১  

২০১৪-’১৫ ৭২৩৬.৩৯০ ৪৪১.২৪০  ৬৭৯৫.১৫০  ৮০০০.০০  ৭২৩৬.৩৯  ৪৪১.২৪০  ৬৭৯৫.১৫০  

২০১৫-১৬ ৬৪০৫.৪১৭ ৩৬৫.২৮৫  ৬০৪০.১৩২ ৭০০০.০০  ৬৪০৫.৪১   ৩৬৫.২৮৫  ৬০৪০.১৩২ 

২০১৬-১৭ ৫৯২৯.৫৬৫ ২১৫.৪৪৫  ৫৭১৪.১২০ ৩৮২৫.০০ ৪০৩০.১৪৫ ২১৫.৪৪৫  ৩৮১৪.৭০  

স্ট্মাে  ২৬৮০৯.৮১৫  ২৩৪৫.৬৯ ২৪৪৬৪.১২৫ ২৯৩৩০ ২৪৯১০.৩৯ ২৩৪৫.৬৯ ২২৫৬৪.৭০৫ 

 

3.1.2. অঙ্গনভনি  (আনথ ে  ও বাস্তব) তবস্তাতরি বাস্তবায়ন অগ্রগতি    

প্রকবল্পর সংবশাতধি তিতপতপ ও তপতসআর পয ষববেবি মদখা যায়, আন্তজষাতিক উন্নয়ন সংস্থা হদত RPA নহসাদব বিােকৃত 
২৪৪৬৪.১২৫ িে র্াকার মবে প্রকবল্পর উবেখবযাগ্য িারটি কবিাবনন্টস  অন্যান্য খাবি (মবিন/ভািা, পরামশ ষক তনবয়াগ, 

সরবারা  এবং সাতভ ষবসস, মমরামি) মমার্ ব্যয়  বয়বছ ২২৫৬৪.৭০৫ লক্ষ ো া। এবেবত্র অবকাঠাবমা ও পূিষ কাবজ ব্যয় 

 বয়বছ মমার্ অবথ ষর ৩৫.৪৬%, যানবা ন, অতফস যিপাতি ও সরঞ্জাম ক্রবয় ৮.৯৫%, প্রতশেিবাবদ ২.৬১% এবং বনায়ন 

খাবি ০.২৬%। উবেখ্য, মবিন-ভািাতদ, পরামশ ষক তনবয়াগ, সরবরা  এবং সাতভ ষবসস খাবি উবেখবযাগ্য পতরমাি (৫২%) অথ ষ 

খরি  বয়বছ (তিত্র-৬)।11 এবেবত্র প্র দল্পি উদেশ্য অনুর্ায়ী স ল স্ট্ভৌত  ম ে াে শতভাগ বাস্তবায়   িা হদয়দছ।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

তিত্র ৬: কবিাবনন্টতভতত্তক আতথ ষক অগ্রগতির পতরমাি 

প্র দল্পি নপনসআি এর আবিাবক RPA এবং Govt. (in kind) এর িািস্ব খাত এবেং মূলধ ী খাদতি প্রধা  প্রধা  

অঙ্গনভনি  বিাে এবেং প্রকৃত ব্যদয়ি পনিমাণ সেংনক্ষপ্ত আ াদি ন দম্ন তুদল ধিা হল (সারতি-৮)-  

 RPA খাি  বি বনায়নবাবদ বরােকৃি অবথ ষর (৫৭.৬২৩ িে র্াকা) পুবরার্াই (১০০%) ব্যয়  বয়বছ। 

 অব াঠাদমা এবেং পূতে  ািবাবদ বরােকৃি অবথ ষর (৮২৬৩.৩৯৭ িে র্াকা) ৯৬% খরি (৮০০১.৫১ িে র্াকা)  বয়বছ।    

 র্া বাহ , অনফস র্ন্ত্রপানত ও সিিাম ক্রয় বাবদ  ২০৫৮.০২৮ িে র্াকা বরাবের তবপরীবি ২০১০.৯৮৯ িে র্াকা ব্যয় 

 বয়বছ। অথ ষাৎ প্রায় ৫% ব্যয় কম  বয়বছ।  

 প্রতশেিবাবদ বরােকৃি (৬২২.৩৩৮ িে র্াকা) অবথ ষর প্রায় ৯৪% খরি  বয়বছ (৫৮৯.৯০৮ িে র্াকা)।  

 অন্যান্য উপাদান মযমন-স্ট্বত  এবেং ভাতানে, পিামশ ে  ন দয়াগ সেংক্রান্ত, সিবিাহ এবেং সানভ েদসস, স্ট্মিামতবাবদ 

১৩২২৪.৭৪১ িে র্াকা বরাবের তবপরীবি খরি  বয়বছ ১১৮৯৫.৬৮১ িে র্াকা। অথ ষাৎ এখাবি প্রায় ১০% অথ ষ 

অব্যতয়ি মথবক যায়।     

 অপরতদবক, GoB (in Kind)  বি বরােকৃি িািস্ব খাদতি   ম েচািীদেি স্ট্বত ােী, ভূনমি োম, Establishment & 
maintainance, supply and services বাবে খিচ ২৩৪৫.৬৯ লক্ষ ো াি পুদিাোই (১০০%) ব্যয় হদয়দছ।12   

                                                           
11

 তপতসআর, এসআিনসডনিউনপ   
12

 তপতসআর, এসআিনসডনিউনপ   
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সারতি ৮: অঙ্গনভনি  অগ্রগনত (সব েদশষ সেংদশানধত নডনপনপ অনুর্ায়ী) (লক্ষ ো ায়)     

স্ট্ াড অদঙ্গি নববিণ এ   

 

লক্ষযমাত্রা (নপনপ অনুসাদি) প্রকৃত অগ্রগনত নবচুযনতি  ািণ 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

 ) িািস্ব উপাো   

৪৫০০ অনফসািদেি স্ট্বত  ব্যনি ২৩১.৬৬০ ২৮ ১৮১. ৭৩৩ ২৮ ন ছু অনফসাি 

চা নি স্ট্ছদড় 

নেদয়দছ  

৪৬০০  ম েচািীদেি স্ট্বত  ( ম েচািী- ৫০ আউেদসানস েেং ি বল- ২৯) ব্যনি ৩০৭.১০৮ ৭৯ ২৬০. ২২৪ ৭৯ ঐ 

৪৭০০  ম েচািী ও অনফসািদেি ভাতানে (প্র ল্প পনিচাল -০১,  ম ে তো-২৭,  ম েচািী-৫০, 

আউেদসানস েেং ি বল-২৯  

১০৭ ৪৮২. ৪১৪ ১০৭ ৪০৩.২১৮ ১০৭ ঐ 

স্ট্মাে  ম ে তো ও  ম েচািীদেি স্ট্বত  এবেং ভাতানে ১০৭ ১০২১.১৮২  ৮৪৫.১৭৫   

৪৮০০- সিবিাহ এবেং স্ট্সবা 

৪৮০১ ভ্রমণ ব্যয় স্ট্থা  ৭৯.৯৯৯ স্ট্থা  ৭৯.৩৮৯ স্ট্থা  সাশ্রয়  

৪৮০২ বেলী ব্যয়   স্ট্থা   ১৪.০০৪ স্ট্থা  ১৩.১২৯ স্ট্থা  ঐ 
৪৮০৪ প্র ল্প সমন্বয়  নমনম.  ১০০৩.৩৫১ ৬৩২ ৮৯৩. ৬৭৫ ৬৩২ ঐ 
৪৮০৫ অনতনিি  াদিি ভাতা স্ট্থা   ২৫.০০০ স্ট্থা  ২১.৮৬২ স্ট্থা  ঐ 
৪৮০৬ ভাড়া-অনফস স্ট্থা   ২৫.০০০ স্ট্থা  ১৮. ৫২৩ স্ট্থা  ঐ 
৪৮১৪  ি/ভযাে স্ট্থা   ১৬.৬৯৮ স্ট্থা  ১৬.৬৯৮ স্ট্থা  ঐ 
৪৮১৫ ডা  স্ট্থা   ৪.০০৩ স্ট্থা  ২.৯৫৬ স্ট্থা  ঐ 
৪৮১৬ স্ট্েনলদফা /ইন্টািদ ে/দমাবাইল স্ট্ফা  নবল স্ট্থা   ১২.০০০ স্ট্থা  ১১.৯৭০ স্ট্থা  ঐ 
৪৮১৮ ন বন্ধ  ফী  স্ট্থা   ১৯.০০৩ স্ট্থা  ৩.৫১৪ স্ট্থা  ঐ 
৪৮২১ নবদুযৎ নবল স্ট্থা   ১৫.০০৪ স্ট্থা  ১৪.৭৭৯ স্ট্থা  ঐ 
৪৮২৩ স্ট্পরল ও লুনিদ ন্ট/নসএ নি স্ট্থা  ২৩৫.০০০ স্ট্থা  ২১২.৪২৬ স্ট্থা  ঐ 
৪৮২৮ স্ট্িশ ািী, স্ট্পপাি, নসল এবেং িযাম্প ইতযানে স্ট্থা  ৮০.০০৫ স্ট্থা  ৬৯.১৬৪ স্ট্থা  ঐ 
৪৮২৯ বন্যপ্রাণী স্ট্ দন্দ্রি িন্য গদবষণা ব্যয়  স্ট্থা  ৫৫.৯৫১ স্ট্থা  ৫৫.৯৫১ স্ট্থা   

৪৮২৯ উন্নয়  এবেং সেংিক্ষণ সদচত তা  ম েসূনচ   স্ট্থা  ১২৬.৮২৬ স্ট্থা  ১০৩.৮১৬ স্ট্থা  িমা 

৪৮২৯ পাইলে প্র দল্পি িন্য ব্যবহানি  গদবষণা  স্ট্থা  ০.০০০ স্ট্থা  ০.০০ স্ট্থা  ঐ 

৪৮৩১ বইপত্র এবেং সামনয় ী-ব  নবভাদগি লাইদিনি সুনবধা উন্নয়   স্ট্থা  ৮০.২৩৬ স্ট্থা  ৮০.২৩৬ স্ট্থা  ঐ  

৪৮৩৩  ) স্বল্প তেঘ েয তথ্যনচত্র (২ টি ৩০ নমন ে), খ) টিনভ  াে   (৭ টি ১ নমন ে), গ) 

স্ট্লা  সঙ্গীত (৮ টি নভনডও) ততনি, ঘ) গণমাধ্যম এবেং অন্যান্য মাধ্যদম প্রচাি  

স্ট্থা  ৫১৫.৬০৭ স্ট্থা  ৪৪৮.৩৩৫ স্ট্থা  িমা 
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19 

 

স্ট্ াড অদঙ্গি নববিণ এ   

 

লক্ষযমাত্রা (নপনপ অনুসাদি) প্রকৃত অগ্রগনত নবচুযনতি  ািণ 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

৪৮৩৩ সেংিক্ষণ এবেং সদচত তা  ম েসূনচ  স্ট্থা  ২৩.০৫৯ স্ট্থা  ২৩.০৫৯ স্ট্থা  ঐ 

৪৮৩৩ প্রচািণা এবেং নবজ্ঞাপ   স্ট্থা  ১৩০.৯২৬ স্ট্থা  ১১৫.০৪৬ স্ট্থা  ঐ 

৪৮৩৩ বই এবেং প্রচািণা (পনত্র া, পুনস্ত া, প্রচািপত্র, ছনব সমৃি বই, ভ্রমি বই) খিচ 

স্ট্ দন্দ্রি িন্য  

স্ট্থা  ১১৯.৪৮৭ স্ট্থা  ৮৮.১৪৮ স্ট্থা  ঐ 

৪৮৩৩ বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণ সদচত তা সৃনিদত গণমাধ্যম  ম েসূনচ (টিনভ অনুষ্ঠা , স্ট্বতাি, 

স্ট্লা  সঙ্গীত,  াে , অঙ্ক  ইতযানে)  

স্ট্থা  ৪৯.৮১৫ স্ট্থা  ৪৯.৮১৫ স্ট্থা   

৪৮৩৬ স্ট্পাশা   স্ট্থা  ১৫.৭৬৭ স্ট্থা  ১৩.৭৬১ স্ট্থা  িমা 

৪৮৩৬ জুতা   েং ৬.৬৪৭ ৫৯১ ৬.৩২৪ ৫৯১ ঐ 
৪৮৩৬ স্ট্িই  স্ট্ ার্   েং ৬.০০৫ ৬৪০ ৫.৯১৬ ৬৪০ ঐ 
৪৮৩৮ বন্যপ্রাণী অপিাধ নচনিত িণ এবেং ন য়ন্ত্রণ  স্ট্থা  ৫৭.০০০ স্ট্থা  ৫৬.৯৭৩ স্ট্থা   

৪৮৪০ স্থা ীয় প্রনশক্ষণ (প্রনশক্ষণাথী ১৩১৯) ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি  তৃে  প্রেি প্রনশক্ষণ 

(প্রনশক্ষণাথী- ৭৫) 

প্রনশক্ষণাথী ১৫৫.৪১২ ১৩১৯ ১২৯.৩৬২ ১৩১৯ ঐ 

৪৮৪০  ম েশালা/সভা    ম েশালা ৬৫.৯৩১ ৪০ ৪৩.৯০৮ ৪০ ঐ 
৪৮৪০ তবদেনশ  প্রনশক্ষণ (৪৫) প্রনশক্ষণাথী ৪৫৬.৯৩০ ৪৬ ৪৫০.৫৫১ ৪৬ ঐ 
৪৮৪০ নশক্ষা সফি-তবদেনশ  (৬৪) ব্যনি ২০৩.২৬০ ৭৬ ৬৯.১৫০ ৫৬ নবশ্ব ব্যােং  ছাড়পত্র 

স্ট্েয়ন  

৪৮৪০ প্রনশক্ষণ/সেংিনক্ষত এলা া ব্যবস্থাপ া এবেং ইদ াটুযনিিম এি িন্য টুযি 

গাইড/ ম েচািী- ২০০  

প্রনশক্ষণাথী ৯.৯৯৬ ২২৪ ৯.৯৯৫ ২২৪  

৪৮৪০ স্ট্েশজুদি সেংিক্ষণ এি উপি সদচত তা এবেং নশক্ষামূল  অনুষ্ঠা  আদয়াি   স্ট্থা  ২৮.৬৭০ স্ট্থা  ২৬.৫৯৯ স্ট্থা  িমা 

৪৮৪২ স্থা ীয়/আন্তিোনত  স্ট্র্াগাদর্াদগি ন নমদি সভা, স্ট্সনম াি,  ম েশালা, সক্ষমতা  স্ট্থা  ২৬.৬৪১ স্ট্থা  ১১.৭৪৯ স্ট্থা  ঐ 
৪৮৪৫ আপ্যায়  ব্যয় স্ট্থা  ১৫.০০২ স্ট্থা  ১৩.৮৮৪ স্ট্থা  ঐ 
৪৮৪৬ বন্যপ্রাণী পনিবহ  এবেং হযান্ডনলেং স্ট্থা  ৩৯.৯৯৮ স্ট্থা  ৩১.৮৫০ স্ট্থা  ঐ 
৪৮৪৭ বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণ অবোদ ি িন্য পুিস্কাি স্ট্থা  ৮.১০০ স্ট্থা  ৩.১০ স্ট্থা  ঐ 
৪৮৫১ অন য়নমত েনম /বন্যপ্রাণী পনিেশ ে    স্ট্থা  ৩৫.০০০ স্ট্থা  ৩৪.৪১০ স্ট্থা  ঐ 

৪৮৫৪ মশাি স্ট্ ে   েং ০.০০০ ০ ০.০০০ ০  

৪৮৫৪ োশ লাইে এবেং েচ ে  স্ট্থা  ০.৮৫০ স্ট্থা  ০.৮৫০ স্ট্থা   

৪৮৬৮ নচন ৎসা এবেং স্ট্মনড যাল সিিমানে  স্ট্থা  ৪৩.২৬৭ স্ট্থা  ৪৩.২৬৩ স্ট্থা   

৪৮৬৯ আঘাতপ্রাপ্ত ও অসুস্থ বন্যপ্রাণীদেি নচন ৎসা  স্ট্থা  ১৮.১০৮ স্ট্থা  ১৮.১০৮ স্ট্থা   
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20 

 

স্ট্ াড অদঙ্গি নববিণ এ   

 

লক্ষযমাত্রা (নপনপ অনুসাদি) প্রকৃত অগ্রগনত নবচুযনতি  ািণ 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

৪৮৬৯ ঔষধ  স্ট্থা  ৪.২৫০ স্ট্থা  ৪.২৫০ স্ট্থা   

৪৮৭১ নবছা াপত্র (স্ট্ ৌর্া  এবেং স্ট্িি হাউদসি িন্য)   েং ৩৫.০০৪ ১৭৫ ৩৩.৬১০ ১৭৫ িমা 

৪৮৭৪ স্থা ীয় পিামশ ে -স্ট্ে ন  যাল  নমনম ৩৪২.১৩৭ ১১২ ৩৪২.১৩৭ ১১২ ঐ 
৪৮৭৪ তবদেনশ  পিামশ ে -স্ট্ে ন  যাল  নমনম ৫৩৪.৬৭৫ ৩৬ ৫২৫.৬৮৭ ৩৬ ঐ 
৪৮৭৪ আিন দে চািাল এবেং নসনভল ইনিন য়ানিেং সানভ েদসস (পিামশ ে  প্রনতষ্ঠা ), 

নিআইএস ফাম ে এবেং ব্যানি পিামশ ে   

স্ট্থা  ৫২৪.৮৭৭ স্ট্থা  ৪৮৯.৪৪০ স্ট্থা  ঐ 

৪৮৭৪ অনডে   সালদেন্ট (অনডে ফাম ে ভাড়া)  স্ট্থা  ৫০.০০০ স্ট্থা  ৪০.০০ স্ট্থা  ঐ 
৪৮৮৩ সন্মাতন ভাতা (টিওনস, টিইনস, নপইনস ও অন্যান্য নমটিেং)     স্ট্থা  ৩১.৬২৪ স্ট্থা  ২২.৭৩৪ স্ট্থা  ঐ 
৪৮৮৩ পাইলে প্র ল্প প্রস্তাব া মূল্যায়   নমটি, নপইনস-িাতীয় নবদশষজ্ঞ  নমটি এবেং 

নিয়ানিেং  নমটিি সম্মান  ও অন্যান্য ব্যায়    

স্ট্থা  ২.৪৪৬ স্ট্থা  ০.০০ স্ট্থা  ঐ 

৪৮৮৬ বন্যপ্রাণী স্ট্হনভদেে সাদভ ে এবেং নি ভানি স্ট্প্রাগ্রাম (ম্যানপেং, নিনপএস, নিআইএস 

এবেং নিদমাে স্ট্সনসেং টুল ব্যবহাি  দি ন িীক্ষণ)  

স্ট্থা  ৪৩.৯২৮ স্ট্থা  ৪৩.৯২৮ স্ট্থা   

৪৮৯৯ অভযন্তিীণ ন িীক্ষা  স্ট্থা  ০.০০০ স্ট্থা  ০.০০ স্ট্থা  ঐ 
৪৮৯৯ অন্যান্য ব্যয় (এন দমল িানফেং, এন দমল ফুড, প্রেশ ে ী এবেং সেংিক্ষণ ইতযানে) স্ট্থা  ৭১.১৬৮ স্ট্থা  ৬৭.৪৬৫ স্ট্থা  ঐ 
৪৮৯৯ স্ট্প্রাদেদক্টড এবেং বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ এলা ায় নবপন্ন প্রিানত সমূহ মন েনিেং  স্ট্থা  ১৩৪.৭০৭ স্ট্থা  ১৩৪.৭০৭ স্ট্থা   

৪৮৯৯ আঞ্চনল  সমন্বয়  াি সেংক্রান্ত ব্যয় (ভ্রমণ ব্যয়, নডএসএ, স্ট্ভনুয ব্যয়, স্ট্মোনিয়াল 

ব্যয়) এবেং আঞ্চনল  স্ট্ ন্দ্র পনিচালদ ি ব্যয় (বােংলাদেশ)  

স্ট্থা  ৫.৩৩৪ স্ট্থা  ৫.৩৩৪ স্ট্থা   

৪৮৯৯ আঞ্চনল  স্ট্ ন্দ্র পনিচাল  (বােংলাদেশ) ইনসদডন্টাল এবেং সানভ েস ব্যয়  স্ট্থা  ০.০০০ স্ট্থা  ০.০০০ স্ট্থা   

৪৮৯৯ প্রদেদক্টড এনিয়া এি বাইদি সািা স্ট্েদশ িলাভুনম এবেং সামুনদ্র  এলা ায় নফল্ড 

স্ট্ডদমাদ দরশ  পাইলে প্র ল্প-োইগাি-নহউদম , এনলফযান্ট-নহউদম , নডয়াি-

নহউদম    নেক্ট এবেং পাইলে বন্যপ্রাণী িক্ষণ (পানখ,  েপ, খিদগাশ, নতনম, স্ট্ছাে 

এবেং বড় সিীসৃপ, ডলনফ , ঘনড়য়াল ইতযানে)  

স্ট্থা  ৩৪৭০.০৫৯ স্ট্থা  ৩৪৭০.০৫৯ স্ট্থা   

৪৮৯৯ ফান্ড-সম্প্রোদয়ি অথ েব নত  স্ট্সবা নফ (বীমা, পনিদবশগত স্ট্সবা নফ)  স্ট্থা  ৪.৩৯১ স্ট্থা  ৪.৩৯১ স্ট্থা   

৪৮৯৯ তফন্যাতন্সয়াি ব্যবস্থাপ া এি িন্য সফেওয়যার   স্ট্থা  ০.০০০ স্ট্থা  ০.০০০ স্ট্থা   

৪৮৯৯ পনিদবশ নবপনি ব্যবস্থাপ া স্ট্থা  ১০.০০০ ০ ৫.৭৪০ ০ প্রদর্ািয  য়  

৪৮৯৯ উইদন্ড ১ প্রস্তাব া- উপ প্র ল্প িাতীয় এবেং আঞ্চনল  সুনবধা  স্ট্থা  ৩৭৩৭.৭৩৯ ০ ২৯২২.৪৩৩ ০ ঐ 

স্ট্মাে (৪৮০০):  ০.০০ ১২৮২৫.৮৯৭  ১১৪০৪.১৫৫   
৪৯০০- স্ট্মিামত এবেং রেিাববেি        
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লক্ষযমাত্রা (নপনপ অনুসাদি) প্রকৃত অগ্রগনত নবচুযনতি  ািণ 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

৪৯০০ স্ট্মােি, স্ট্বাে এবেং র্ন্ত্রপানত স্ট্মিামত  ০.০০ ১০০.০০০ স্ট্থা  ১০০.০০ স্ট্থা   

৪৯০০ পূতে  াি স্ট্মিামত  ০.০০ ১৩৬.৯৯৭ স্ট্থা  ১৩৬.২৫৯ স্ট্থা  িমা  

সব েদমাে (৪৯০০)  ০.০০ ২৩৬.৯৯৭  ২৩৬.২৬০   
 ) স্ট্মাে-িািস্ব  দম্পাদ ন্ট  ০.০০ ১৪০৮৪.০৭৬  ১২৪৮৫.৫৮৯   

মূলধ  উপাো         
সম্পে সেংগ্রহ এবেং ক্রয়         
৬৮০০- সম্পে সেংগ্রহ এবেং ক্রয়        
স্ট্মােির্া         

৬৮০৭ স্ট্মােি সাইদ ল  েং ৬৩.৫০০ ৫০ ৬৩.৫০০ ৫০  

৬৮০৭ নিপ (4 WD)   েং ১১৮.১০০ ২ ১১৮.১০০ ২  

৬৮০৭ মাইদক্রাবাস   েং ৩৭.১৮০ ১ ৩৭.১৮০ ১  

৬৮০৭ নপ  আপ (ডাবল  যাব 4 WD সহ)   েং ১৬৫.২৪০ ৪ ১৬৫.২৪০ ৪  

৬৮০৭ নপ  আপ (4 WD) নসদঙ্গল স্ট্ নব    েং ৫০.৫০০ ২ ৫০.৫০০ ২  

৬৮০৯ িলর্া  (িঞ্চ)   েং ৩১০.৫৭৭ ১ ৩০৯.৯৯৮ ১ িমা  

৬৮০৯ কাবঠর স্ট্পদরাল স্ট্বাে (ইনি সহ)   েং ২২.৯৫০ ২ ২২.৫০০ ২  

৬৮০৯ স্ট্পদরাল স্ট্বাে নিল বনড (োইগাি স্ট্িস্পস টিম এবেং অন্যান্য)   েং ১০২.৪৫৬ ৫ ১০২.৪৫৬ ৫  

৬৮০৯ স্ট্ নব  ক্রুিাি  েং ১৫.২৪০ ১ ১৫.২৪০ ১  

৬৮০৯ স্ট্খালা স্পীড স্ট্বাে   েং ৬৩.১২০ ৯ ৬৩.১২০ ৯  

৬৮০৯ সমুদদ্র চলমা  রলাি   েং ৮০.০০০ ২ ৮০.০০ ২  

৬৮০৯  ানি স্ট্বাে ইনি সহ   েং ২২.৯৫০ ৩ ২২.৯৫০ ৩  

অনফস আসবাব এবেং র্ন্ত্রপানত        
৬৮১২ নিনপএস এবেং  নমউন দ শ      েং ১২.১৫০ ২৪ ১২.১৫০ ২৪  

৬৮১২ িান্ডসহ রাইপড    েং ০.০৭০ ২ ০.০৭০ ২  

৬৮১২ বন্যপ্রাণী উইেং এি িন্য র্ন্ত্রপানত, ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্সন্টাি, ক্রাইম  দিাল ইউন দেি 

িন্য  

স্ট্থা  ৩০.০০০ ০ ৩০.০০ ০  

৬৮১২ বাইদ াকুলাি  েং ১.৭০০ ৯ ১.৭০০ ৯  

৬৮১২ নডনিোল নিল  যাদমিা   েং ৫.০৩০ ১০ ৫.০৩০ ১০  
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লক্ষযমাত্রা (নপনপ অনুসাদি) প্রকৃত অগ্রগনত নবচুযনতি  ািণ 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

৬৮১২ ই োদিড  যাদমিা (বাঘ এবেং অন্যান্য বন্যপ্রাণী রযাপ  িাি িন্য)   েং ৫.০০০ ১০ ৫.০০০ ১০  

৬৮১২ নডনিোল নভনডও  যাদমিা   েং ১.৯০০ ২ ১.৯০০ ২  

৬৮১২ এ দসদসানিি সহ  নম্পউোি  েং ৩৩.৩৯২ ৫৩ ৩৩.৩৯২ ৫৩  

৬৮১৩ রােংকুলাইিাি গা  (িাি, গ্যাস স্ট্প্রাদিক্টি এবেং ডাে ে)   েং ১৭.৫০০ ৪ ১৭.৫০০ ৪  

৬৮১৩ নেি ( িমাল)   েং ২.৪০০ ৬ ২.৪০০ ৬  

৬৮১৩ নডপ নেি   েং ১.৫০০ ৫ ১.৫০০ ৫  

৬৮১৩ ফদি নস  ল্যাব এি িন্য স্ট্ভদেনি ানি এবেং পশু নচন ৎসাি সিিাম  স্ট্থা  ৭০.০০০ ০ ৬৯.৯৬৮ ০  

৬৮১৩ জুদ ানসস স্ট্িাগ স াি িণ ন ে     স্ট্থা  ০.৯৯৭ ০ ০.৯৯৭ ০  

৬৮১৩ শীতাতপ ন য়নন্ত্রত র্ন্ত্র (নিে োইপ ২৪০০০ নবটিইঊ)   েং ২২.০০০ ১৮ ১৫.৫৩০ ১৮ িমা  

৬৮১৩ স্কযা াি   েং ২.০৮৫ ১০ ২.০৮৫ ১০  

৬৮১৩ বন্যপ্রাণী হযাদন্ডনলেং এি িন্য আধুন   রযাপ, স্ট্ ে, স্ট্ ইিস এবেং র্ন্ত্রপানত ক্রয় স্ট্থা  ২৫.৩১৩ স্ট্থা  ২৫.৩১৩ স্ট্থা   

৬৮১৩ পনিমাপ  র্ন্ত্র ( ানলপাস ে, ট্যাপস, নরেং ভািসাম্য ইতযানে)   স্ট্থা  ৩.২৬৯ স্ট্থা  ৩.২৬৯ স্ট্থা   

৬৮১৩ সাদভ ে ইকুইপদমন্ট (হাত  ম্পাস, নিনপএস)  স্ট্থা  ৪.০০০ স্ট্থা  ৪.০০ স্ট্থা   

৬৮১৩ ব  নবভাগ এবেং ব  গদবষণা প্রনতষ্ঠাদ ি গদবষণাি িন্য র্ন্ত্রপানত ক্রয়  স্ট্থা  ০.০০০ স্ট্থা  ০.০০০ স্ট্থা   

৬৮১৩ নপএমইউ, ব  নবভাগ এবেং ব  গদবষণা প্রনতষ্ঠাদ ি িন্য আসবাবপত্র এবেং 

র্ন্ত্রপানত, প্র ল্প পনিচালদ ি িন্য নলফে, ইতযানে ক্রয়  

স্ট্থা  ৭০.৭৩৭ স্ট্থা  ৬৯.২১০ স্ট্থা  িমা  

৬৮১৩ লাইফ বয়া   েং ২.১৪০ ১০০ ২.১৪০ ১০০  

৬৮১৩ লাইফ িযাদ ে   েং ২.৪৮০ ২০০ ২.৪৮০ ২০০  

৬৮১৩ ওয়াোি নফল্টাি  স্ট্থা  ৫.০০৩ স্ট্থা  ৩.৯০১ স্ট্থা  িমা 

৬৮১৩ স্ট্ক্রা ানিজ  স্ট্থা  ৫.৯৯৭ স্ট্থা  ৩.৯৪৩ স্ট্থা  ঐ 
৬৮১৩ ডািনব  উইথ অযান দমল নডিাই    েং ৫.৯৯৬ ৬০ ৫.৫৪৬ ৬০ ঐ 
৬৮১৫  নম্পউোি এবেং আইনসটি র্ন্ত্রপানত ক্রয় এবেং নিমস ইউন ে আধুন  ী িণ  স্ট্থা  ১১০.০০০ স্ট্থা  ৯১.৯৬৬ স্ট্থা  ঐ 
৬৮১৫ আনথ ে  ব্যবস্থাপ া নসদিম সফেওয়যাি এবেং অন্যান্য সফেওয়যাি, ভাইিাস গাড ে 

ইতযানে (দসিাল নফনলেং নসদিদমি িন্য হাড েওয়যাি এবেং সফেওয়যাি)   

স্ট্থা  ৮.১৫৮ স্ট্থা  ৮.১৫৮ স্ট্থা   

৬৮১৫ ল্যাপেপ   েং ৩.৬৪০ ৬ ৩.৬৪০ ৬  
৬৮১৫ নপ্রন্টাি-স্ট্লিাি    েং ২০.০০০ ৪০ ১৯.৬২৫ ৪০ িমা 
৬৮১৫  ালাি নপ্রন্টাি   েং ২.৪৭৭ ৬ ২.৪৭৭ ৬  
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স্ট্ াড অদঙ্গি নববিণ এ   

 

লক্ষযমাত্রা (নপনপ অনুসাদি) প্রকৃত অগ্রগনত নবচুযনতি  ািণ 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

৬৮১৫ ইউনপএস  েং ৬.০০৫ ৬০ ৩.৯০৫ ৬০ িমা 
৬৮১৫  নম্পউোি সফেওয়যাি এবেং ভাইিাস  স্ট্থা  ১৫.০৬৬ স্ট্থা  ১৩.৯৬৫ স্ট্থা  ঐ 
৬৮১৯ নডনিোল ফযাক্স স্ট্মনশ    েং ২.২০০ ৭ ২.২০০ ৭  

৬৮১৯ স্ট্ি াদিেি   েং ১১.১৭৫ ৭ ১১.১৭৫ ৭  

৬৮১৯ ল  স্ট্মায়াি   েং ১.৮৯০ ৪ ১.৮৯০ ৪  

৬৮১৯ মানল্টনমনডয়া প্রদিক্টি স্ক্রী সহ  েং ২.৬৪২ ৬ ২.৬৪২ ৬  

৬৮১৯ স্ট্িা পাইপ  েং ২.৭০০ ৩ ২.৭০০ ৩  

৬৮১৯ স্ট্ি াদিেি  েং ০.০০০ ০ ০.০০০ ০  

৬৮১৯ ফদো নপয়াি    েং ৪০.০০০ ১৬ ৪০.০০০ ১৬  

৬৮১৯ স্ট্সালাি প্যাদ ল নসদিম উইথ  াদ  শ  (২০০-৩০০ ওয়াে)  েং ৬২.০০০ ১৬ ৬১.৯৮৬ ১৬ িমা 

৬৮১৯ আইনপএস (১০০০ ওয়াে)    েং ৩.৪৯০ ১০ ৩.৪৯০ ১০  

৬৮১৯  যাদম্পই  এি র্ন্ত্রপানত (িাবু, স্ট্পাদে েবল গ্যাস নসনলন্ডাি এবেং অন্যান্য) স্ট্থা  ২.১৯৪ স্ট্থা  ২.১৯৪ স্ট্থা   

৬৮১৯ মাইদক্রানচপ ইউথ ইম্পলান্টাি এবেং নিডাি ফি স্ট্িনিদরশ  ফি এনলফযান্ট  স্ট্থা  ৪.৯৮৭ স্ট্থা  ৪.৯৮৭ স্ট্থা   

৬৮২১ বন্যপ্রাণীি আসবাবপত্র এবেং অভযন্তিীণ   শা, অনফসািদেি বাসস্থা , পনিেশ ে  

স্ট্ ন্দ্র, পা ে অনফস, ক্রাইম  দিাল ইউন ে, নডনপইউ ইতযানে   

স্ট্থা  ৩৬৫.০০০ স্ট্থা  ৩৬৫.০০০ স্ট্থা   

৬৮২৩ হযান্ড মাই /দমগা স্ট্ফা    েং ১.০০০ ২০ ১.০০ ২০  

৬৮২৫ স্ট্েদলদফা  স্ট্সে, স্ট্মাবাইল স্ট্ফা  এি সাদথ সেংদর্াগ, নপএ স্ট্সে, স্ট্েদলদফা , ইদমইল 

এবেং ইন্টািদ ে সেংদর্াগ  

স্ট্থা  ৭.০০২ স্ট্থা  ৬.৮০২ স্ট্থা  িমা 

৬৮২৭ মাইক্রদয়ভ ওদভ    েং ০.১৮০ ১ ০.১৮০ ১  

৬৮৪৫ ওয়াইল্ড ফ্রুে নবয়ানিেং স্ট্স্পনসস, ফডাি ইতযানে প্ল্যাদন্টশ   স্ট্হক্টি  ৮.৫৪১ ১৭২ ৮.৫৪১ ১৭২  

৬৮৪৫ তৃণদভািী প্রাণীি খাবাি ভূনম প্ল্যাদন্টশ  স্ট্হক্টি   ০ ০.০০ ০  

৬৮৪৫ স্ট্ ওড়া প্ল্যাদন্টশ  স্ট্িইনসেং খিচ  স্ট্হক্টি  ০.০০০ ০ ০.০০ ০  

৬৮৪৫ হানতি খাবাি প্ল্যাদন্টশ  স্ট্িইনসেং খিচ  স্ট্হক্টি  ০.৬৭৫ ৫ ০.৬৭৫ ৫  

৬৮৪৫ ওদয়েদলে প্ল্যাদন্টশ  (পানখি িন্য)  স্ট্হক্টি  ৪৭.৪৬০ ৩০০ ৪৭.৪৬০ ৩০০  

৬৮৪৫ স্ট্বাোন  াল গাদড ে  প্ল্যাদন্টশ  (নবপন্ন প্রিানত)   উনদ্ভে ০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ ০.০০০  

৬৮৪৫ প্রিাপনত বাগা  স্থাপ -প্রিাপনতি বৃনিি িন্য ফুলবাগা   িা  উনদ্ভে ০.৮৮৭ ১ ০.৮৮৭ ১  

৬৮৪৫ আক্রমণাত্ম  প্রিানত ও আগাছা ন য়ন্ত্রণ   স্ট্থা  ০.০৬০ স্ট্থা  ০.০৬০ স্ট্থা   
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স্ট্ াড অদঙ্গি নববিণ এ   

 

লক্ষযমাত্রা (নপনপ অনুসাদি) প্রকৃত অগ্রগনত নবচুযনতি  ািণ 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

৬৮৫১ উন্নত চুলা   েং ০.২০০ ২০ ০.২০০ ২০  

সব েদমাে মূলধ  উপাো   (৬৮০০)   ২১১৫.৬৫১  ২০৭৭.৬১২   
৬৯০০- ভূনম অনধগ্রহণ/ক্রয়         

৬৯০০ ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্সন্টাি ন ম োদণি িন্য ভূনম   ০.০০ ০.০০০ ০ ০.০০০   

সব েদমাে (৬৯০০) ভূনম অনধগ্রহণ ০.০০০ ০.০০  ০   

৭০০০- অব াঠাদমা এবেং পূতে  াি       
৭০০১ ভূনম উন্নয়   এ ি ৮১.৫৩৮ ৬ ৬৪.৩৫৩ ৬  

৭০০৬ ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্সন্টাি ( মদপ্ল্ক্স)  বগ েনমোি ৩৭৩৬.৬৯০ ৮৭৮৬ ৩৬৬১.২৬৮ ৮৭৮৬  

৭০০৬ উপকূলীয় এলা ায় পা ে অনফস, আিনসনস প্ল্ােফম ে   ১৪১.২৫১ ৪০০ ১৪১.২৫১ ৪০০  

৭০০৬ পা ে অনফস উপকূলীয় এলা া ব্যিীি (৩ ইউন ে, ১০০ বগ েফুে প্রদতয টি) বগ েনমোি ৩৩.১৮৪ ৩০০ ৩৩.১৮৪ ৩০০  

৭০০৬ নডএফও অনফস (২ তালা ৩ ইউন ে, ২৪০ বগ েফুে প্রদতয টি) বগ েনমোি ১৪৩.১১৮ ৭২০ ১৪৩.১১৮ ৭২০  

৭০০৬ উপকূলীয় এলা ায় স্ট্িি অনফস (স্থায়ী), আিনসনস প্ল্ােফম ে (২ ইউন ে, ১০০ বগ েফুে 

প্রদতয টি)  

বগ েনমোি ৫৬.১৮৪ ২০০ ৫৫.৯০৫ ২০০  

৭০০৬ উপকূলীয় এলা া ব্যিীি স্ট্িি অনফস (আধা  াঁচা) ৩ ইউন ে, ১০০ বগ েফুে 

প্রদতয টি) 

বগ েনমোি ০.০০০ ০ ০.০০০ ০  

৭০০৬ উপকূলীয় এলা ায় নবে/ যাম্প আনফস আিনসনস প্ল্ােফম ে এি উপদি (স্থায়ী) (৪ 

ইউন ে, ৮০ বগ েফুে প্রদতয টি)    

বগ েনমোি ৯৭.২৩০ ৩২০ ৯৭.২৩০ ৩২০  

৭০০৬ উপকূলীয় এলা া ব্যতীত নবে/ যাম্প অনফস (আধা স্থায়ী) (৮ ইউন ে, ৮০ বগ েফুে 

প্রদতয টি)  

বগ েনমোি ১৪২.৭২৮ ৬৪০ ১৪২.৭২৮ ৬৪০  

৭০১১ উপকূলীয় এলা ায় ৩য় স্ট্েনণর িাফ ডিদমেনি আিনসনস প্ল্ােফম ে (স্থায়ী), ১৫ 

ইউন ে, ৮০ বগ েফুে প্রদতয টি) 

বগ েনমোি ৩৩৭.৪৮৯ ১২০০ ৩৩৭.৩৪৪ ১২০০  

৭০১১ উপকূলীয় এলা া ব্যিীি ৩য় স্ট্েনণ িাফ ডিদমেনি (আধা-স্থায়ী), ১১ ইউন ে, ৮০ 

বগ েফুে প্রদতয টি)  

বগ েনমোি ১৮৪.৮৫৩ ৮৮০ ১৮৪.৮৫৩ ৮৮০  

৭০১১ উপকূলীয় এলা ায় ৪থ ে স্ট্েনণর িাফ ব্যািা  আিনসনস প্ল্ােফম ে (স্থায়ী), ৪ ইউন ে, 

৮০ বগ েফুে প্রদতয টি)  

বগ েনমোি ৯২.৮৩৬ ৩২০ ৯২.৮৩৫ ৩২০  

৭০১১ উপকূলীয় এলা া ব্যতীত ৪থ ে স্ট্েনণর িাফ ব্যািা  (আধা-স্থায়ী), ১৩ ইউন ে, ৮০ 

বগ েফুে প্রদতয টি)  

বগ েনমোি ২২৪.৪১৮ ১০৪০ ২২৪.৪১৮ ১০৪০  

৭০১১ অনফসািস ডিদমেনি (প্রনশক্ষণাথী) (১ ইউন ে, ৪ তলা, গ্রাউন্ড স্ট্োি গ্যাদিি, বগ েনমোি ৬২৭.০০০ ১৮৮৬ ৬২৪.০৮২ ১৮৮৬  
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স্ট্ াড অদঙ্গি নববিণ এ   

 

লক্ষযমাত্রা (নপনপ অনুসাদি) প্রকৃত অগ্রগনত নবচুযনতি  ািণ 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

িান্নাঘি, খাবাি রুম, স্ট্ধৌতখা া, সাব েি ী  রুম)  

৭০১১ নডএফও এি বাসস্থা  (৩ ইউন ে ২ তালা, ২৪০ বগ েফুে প্রদতয টি)  বগ েনমোি ১৬০.৯৫০ ৬০০ ১৬০.৯৫০ ৬০০  

৭০১৬ বন্যপ্রা ী নি ভানি এবেং স্ট্িসন উ স্ট্ ন্দ্র (৩ ইউন ে ২৪০ বগ েফুে প্রদতয টি 

(বন্যপ্রাণী নচন ৎসা স্ট্ ন্দ্র, পৃথ ী িণ স্ট্ ন্দ্র, খাবাি রুম, স্ট্ঘি ইতযানে)  

বগ েনমোি ২৪৬.৫৫০ ৭২০ ২৪৬.৫৫০ ৭২০  

৭০১৬ ন ম োণ  াি-নবল স্ট্বাড ে   েং ১৪.০২৬ ৬৯ ১৪.০২৬ ৬৯  

৭০১৬ ন ম োণ  াি-ই নডদ শ  সাই  স্ট্বাড ে    েং ৭.১০৩ ৭১০ ৫.১১৩ ৭১০  

৭০১৬ পান  সিবিাহ লাই  সেংস্কাি   স্ট্থা  ৬.২০২ স্ট্থা   ৬.২০২ স্ট্থা    

৭০১৬ অগভীি  লকূপ স্থাপন   েং ৯.২৪৭ ৪৩ ৯.১৫৩ ৪৩  

৭০১৬ গভীি  লকূপ বসাদ া পান  সিবিাহ লাই সহ    েং ৫২.৮২৫ ৩ ৫২.৮২৫ ৩  

৭০১৬ ওয়াোি বনড খ     ঘ নমোি ৩৪.৬৭৫ ১৯৮৮৮ ৩৪.৬৭৫ ১৯৮৮৮  

৭০১৬ পুকুি খ   ও পু -খ   ঘ নমোি ৩০.৯৭৫ ১৫৫০০ ৩০.৯৭৫ ১৫৫০০  

৭০১৬ গভীি  লকূদপি মাধ্যদম পান  সিবািহ, ওভািদহড ট্যাঙ্ক এবেং সিবিাহ লাই    েং ৫.০০০ ০ ০.০০ ০  

৭০১৬ SFENTC পু ব োস  এবেং উন্নয়    েং ০.০০০  ০ ০.০০০ ০  

৭০১৬  াদঠি স্ট্িটি ন ম োণ-এসনব    েং ৬.০০০  ৩ ৬.০০০ ৩  

৭০১৬ আিনসনস স্ট্িটি ন ম োণ-এসনব   েং ২৬.৯২৫  ২ ২৬.৮৫৮ ২  

৭০১৬ আিনসনস পনিেশ ে  োওয়াি স্থাপ  (১৮ তমঃ লম্বা)     েং ১১৭.৬৫৬  ৮ ১০৭.৫৩৬ ৮  

৭০১৬ েশ ে াথীদেি িন্য পা া ওয়াশ রুম-এসনব     েং ২৫.০০০  ০ ০.০০০ ০  

৭০১৬ ফুে স্ট্রইল-উদড  স্ট্ডন েং আিনসনস  ন নম ১৪২.৮০৪ ২ ১৩৫.৯৭৯ ২  

৭০১৬ পানখ পর্ েদবক্ষণ স্ট্ ন্দ্র (১২ তমঃ )    েং ৩৩.১১৫  ২ ৩৩.১১৫ ২  

৭০১৬  ালভাে ে  েং ৩২.৫৯৬ ৭ ৩১.৯৯২ ৭  

৭০১৬ নিি-বাশখালী (ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি)   েং ৫০.০০০ ১ ৪৯.৮০৬ ১  

৭০১৬ নিি  েং ৫৬.০২৪ ৩ ৪৩.৫৩৪ ৩  

৭০১৬ পনিেশ ে  মা নচত্র    েং ১২.১৩৯ ১১ ১০.৯৮৯ ১১  

৭০১৬ সাইড স্ট্েই   িান েং 

নমোি 

৪.৪৯৯ ১৮০ ৪.৪৯৯ ১৮০  

৭০১৬ আমদিলা স্ট্শড     েং ১৯.২৬৭ ১৭ ১৬.৭৪৮ ১৭  

৭০১৬ স্ট্িি হাউি, অনফস, নশশু পা ে,  দেি এলা াি ল্যান্ডদস্কল উন্নয়  ইতযানে  স্ট্থা   ৫.০০০ স্ট্থা   ৫.০০০ স্ট্থা    



তৃতীয় অধ্যায়  

ফলাফল পর্ োদলাচ া 
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স্ট্ াড অদঙ্গি নববিণ এ   

 

লক্ষযমাত্রা (নপনপ অনুসাদি) প্রকৃত অগ্রগনত নবচুযনতি  ািণ 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

৭০১৬ নি  সনলেং এি উপি হাোি িাস্তা ন ম োণ (নসনস) ( প্রস্থ-২ নম এবেং গভীিতা ০.১৫ 

নম)  

ন নম ৬০.০০০ ৪ ৫৪.০০৫ ৪  

৭০১৬ এইচনবনব িাস্তা (প্রস্থ ২ তমঃ)     ন নম ০.০০০ ০ ০.০০০ ০  

৭০১৬ িাস্তা/ফুে স্ট্রইল (২ তমঃ প্রস্থ)   ন নম ৩.৯৮৮ ১ ৩.৯৮৮ ১  

৭০১৬ স্ট্মোল (নবটুনম াস) িাস্তা (প্রস্থ ৩ তমঃ)   ন নম ৩০৫.৫২০ ১২ ৩০৫.৫২০ ১২  

৭০১৬ নবোম স্ট্ ন্দ্র (২ ইউন ে, ২ তলা নবনল্ডেং, ২১৮ বগ েফুে প্রদতয টি) আিনসনস প্ল্ােফম ে  বগ েনমোি ২০২.৩৫০ ৪৩৬ ১৯২.২০৫ ৪৩৬  

৭০১৬ নবোম স্ট্ ন্দ্র (১ ইউন ে, ২ তালা নবনল্ডেং, ২১৮ বগ েফুে প্রদতয টি)  ৬১.৯৪০ ২১৮ ২৮.৯৩৭ ২১৮  

৭০১৬ পনিেশ ে  স্ট্ ন্দ্র ২ ইউন ে, ১৪৫ বগ েফুে  বগ েনমোি ৩৯.২৯৪ ২৯০ ৩৯.২৯৪ ২৯০  

৭০১৬ পুিাত  নবোম স্ট্ ন্দ্র পু ন েম োণ    েং ১৯.৯৮০ ৫ ১৯.৯৮০ ৫  

৭০১৬ সাবমািনসবল পাম্প ন ম োণ ওভািদহড ট্যাঙ্কসহ পান ি লাই   ট্যাঙ্ক স্ট্সে 

বগ েনমোি 

১৯.৯৮৮ ১ ১৯.৯৮৮ ১  

৭০১৬ গ্যাদিি (দসনম পা া, ৩ ইউন ে, ৬০ বগ েফুে প্রদতয টি)  িান েং 

নমোি 
১১.৯৯৮ ১৮০ ১১.৯৯৮ ১৮০  

৭০১৬ বাউন্ডািী ওয়াল আিনসনস (১.৫২ তমঃ লম্বা)  িান েং 

নমোি 
৯৫.০০২ ১৩০০ ৯৪.৯৩৮ ১৩০০  

৭০১৬ বাউন্ডািী ওয়াল (১.৫ তমঃ লম্বা, অদধ ে  নগ্রল)   ন নম  ০.০০০ ০ ০.০০০ ০  

৭০১৬ স্ট্গ্রে নভম আিনসনস স্ট্পাি িািা  াঁো তাদিি স্ট্বড়া ন ম োণ   ন নম ০.০০০ ০ ০.০০০ ০  

৭০১৬ হানত িক্ষায় স্ট্সালাি পাওয়াি স্ট্সনসেংএি স্ট্বড়া ন ম োণ   িান েং 

নমোি 

০.০০০ ০ ০.০০০ ০  

৭০১৬ সুিিবদ  পাইনলেং এি মাধ্যদম সুিনক্ষত খাল িক্ষা (মাছ এবেং কুনমি এি প্রি   

স্ট্ ন্দ্র) 

 েং ৪৪.৯৮৫ ১৫০০ ৪২.০০৫ ১৫০০  

৭০১৬ বসাি স্ট্বঞ্চ ( াদঠি)   েং ৪.৭৫০ ৯৫ ৪.৭৫০ ৯৫  

৭০১৬ বসাি স্ট্বঞ্চ (আিনসনস)  ন নম ৮.২৪১ ৯৭ ৮.২৪১ ৯৭  

৭০১৬ অভযন্তিীণ িাস্তা  (৩ তমঃ প্রস্থ)     ন নম ১৪.০০৩ ২ ১৪.০০৩ ২  

৭০১৬ এইচনবনব িাস্তা (৩ তমঃ প্রস্থ)  বগ েনমোি ১৭.৭১৭ ১ ১৭.৭১৭ ১  

৭০১৬ ইদ া  দেি (দসনম পা া, ৩ ইউন ে, প্রদতয টি ২০০ বগ েনমোি)  ন নম ৬২.৯৯৮ ৬০০ ৬২.৯৯৮ ৬০০  

৭০১৬ নসনস  াঁোি রাস্তা তনম ষাি (পুরুত্ব ২ তমঃ)         বগ েনমোি ৪৯.০২২ ৪ ৪৯.০২২ ৪  

৭০১৬ ি সাধািদণি িন্য ওয়াশ রুম (৩ ইউন ে, প্রদতয টি ২০০ বগ েনমোি)   েং ১৬.০১২ ১৮০ ১৬.০১২ ১৮০  
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স্ট্ াড অদঙ্গি নববিণ এ   

 

লক্ষযমাত্রা (নপনপ অনুসাদি) প্রকৃত অগ্রগনত নবচুযনতি  ািণ 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

আনথ ে  স্ট্ভৌত 

(পনিমাণ) 

৭০১৬ স্ট্িটি স্ট্পন্ট সহ (সুিিব )   েং ০.০০০ ০ ০.০০০ ০  

৭০১৬ স্ট্পন্ট  পু ন েম োণ গ্যােংওদয়সহ (সুিিব )   েং ০.০০০ ০ ০.০০০ ০  

৭০১৬ আেশ ে আিনসনস নপলাি এি সাদথ স্ট্িটি ন ম োণ (সুিিব )   েং ০.০০০ ০ ০.০০০ ০  

৭০১৬ স্ট্গাল ঘি   েং ১০.৩৮৬ ৭ ৮.৩৮৬ ৭  

৭০১৬ পর্ েদবক্ষণ োওয়াি   েং ১২.২৯৪ ১ ১২.২৯৪ ১  

৭০১৬ হনিণ প্রেশ ে ী প্ল্ােফম ে    েং ২.৭৩৩ ১ ২.২৩৩ ১  

৭০৫৬ নবদুযৎ সিবিাহ-২ নপএ (রাসফম োি, স্ট্পাল, তাি, নমোি ইতযানে)    স্ট্থা  ১১০.০০০ স্ট্থা   ৬৪.৮০১ স্ট্থা    

৭০৮১ পান ি উৎস পুনঃখ   এবেং উন্নত  িা (তদেী স্ট্ল ,  ালা ইতযানে ১০০  ম্বদিি)  ঘ নমোি ৬৩.২৯৮ ৪৫৬০০ ৬৩.২৯৮ ৪৫৬০০  

৭০৮১ অন্যান্য স্থাপ া (ন িাপে স্ট্িনলেং, এনলফযান্ট িাইনডেং পদয়ন্ট, গাইড ওয়াল ইতযানে)  স্ট্থা  ১৭.৫২৪ স্ট্থা   ১৭.৫২২ স্ট্থা    

৭০৮১ পান েেং এনিয়া এইচনবনব  বগ েনমোি ০.০০০ ০ ০.০০০ ০  

৭০৮১ আিনসনস স্ট্বঞ্চ প্রাকৃনত    শাসহ   েং ১২.২৮৪ ১১০ ১২.২১৪ ১১০  

স্ট্মাে অব াঠাদমা এবেং পূতে  াি (৭০০০)  ৮২৬৩.৩৯৭  ৮০০১.৫১০   
স্ট্মাে- িািস্ব উপাো   ১৪০৮৪.০৭৬  ১২৪৮৫.৫৮৯   

স্ট্মাে মূলধ  উপাো   (৬৮০০)   ২১১৫.৬৫১  ২০৭৭.৬১২   
RPA  বি প্র ল্প খিচ (িািস্ব ও মূলধ )   ২৪৪৬৩.১২৫   ২২৫৬৪.৭০৫    

Govt. (in kind)  বি  িািস্ব খাদতি   ম েচািীদেি স্ট্বত ােী, ভূনমি োম, 

Establishment & maintainance, supply and services বাবদ খরি  

 ২৩৪৫.৬৯  ২৩৪৫.৬৯   

                                                                                         সব ষবমার্   ২৬৮০৯.৮১৫   ২৪৯১০.৩৯    
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3.1.3. প্রকল্প সংবশাধনীর কারি তববের্ি  

প্রকবল্পর আরতিতপতপ পয ষাবিািনায় িেয করা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নকাি বতধ ষিকরি, নতুন জািীয় মপ-মেি বাস্তবায়ন, 

আন েদেক্টচািাল এন্ড ইনিন য়ানিেং তিজাইন খাবি বাড়তি অবথ ষর িাত দা, পূিষ ও তনম ষাি কাবজর পতরতধ বৃতি, প্রকল্প 

বাস্তবায়ন তববশর্জ্ঞ (Project Implementation Specialist) এবং পতরবীেি ও মূল্যায়ন তববশর্জ্ঞ 

(Monitoring & Evaluation Specialist) তনবয়াবগ বাড়তি অবথ ষর সংবের্, প্রতশেবির কম ষসূতি মযৌতক্তকীকরি, 

ভ্রমি ভািা বৃতি, উপ-খাি তভতত্তক পতরবিষন/সামঞ্জস্য ও সংতেষ্ট ব্যয় হ্রাস/বৃতি/সমন্বয় সাধন এবং বাবজর্ পুনঃবরােজতনি 

কারবি প্রকল্প সংবশাধন করা  য়।13 তনবে এ তবর্বয় তবস্তাতরি তববরি উবেখ করা  ি-    

    সারতি ৯: প্রকল্প সংবশাধনীর কারি       

ক্রম সংবশাধবনর কারি তববরি  

1.  প্র ল্প বাস্তবায়  াল 

বতধ ষিকরি 

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত করার জন্য তনধ ষাতরি সময় তছি জুন, ২০১৬। তকন্তু ওয়াইল্ডলাইফ 

মসন্টার তনম ষাবির জন্য স্থান তনব ষািন এবং পতরবিীবি তনয়ম-নীতি অনুসরিপূব ষক মসন্টারটি 

তনম ষাবির জন্য অতিতরক্ত সমবয়র প্রবয়াজন  য়। ফবি প্রকল্পটির সমাতপ্তর মময়াদ ০৬ মাস বৃতি 

কবর তিবসম্বর, ২০১৬ তনধ ষারি করা  য়। প্রকৃিপবে প্রকল্পটির অথ ষায়নকারী সংস্থা তবশ্ব 

ব্যাংকও এ তবর্বয় পয ষাবিািনা কবর (মাি ষ, ২০১৬) প্রকল্পটি সংবশাধন করার পরামশ ষ প্রদান 

কবর।      

2.  নতুন জািীয় মপ-

মেি বাস্তবায়ন  

নতুন মপ-মেি ২০১৫ বাস্তবায়বনর ফবি প্রকবল্পর কম ষকিষা-কম ষিারীবদর মবিন-ভািা প্রায় 

১০০% বৃতি পায়। কাবজই বাড়তি অবথ ষর সংস্থান এবং প্রকবল্পর মময়াদ ০৬ মাস বতধ ষিকরবির 

ফবি অতিতরক্ত মবিন-ভািা সংস্থাবনর জন্য (৩০১.১৩ িে র্াকা) প্রকল্প সংবশাধন করা  য়।   

3.  কাতরগতর পরামশ ষক 

প্রতিষ্ঠাবনর সাবথ 

মনবগাতসবয়বর্ি চুতক্ত 

মূল্য বৃতি   

প্রকবল্পর মূি তিতপতপবি কাতরগতর পরামশ ষক প্রতিষ্ঠান তনবয়াবগর জন্য বরাে রাখা  য় ৬৭১.৬ 

িে র্াকা। তকন্তু িিার তবতনময়  ার ৭০.৮২ র্াকা  বি ৭৮.০০ র্াকায় এবং মূল্য সংবযাজন 

কর ৪.৫%  বি ১৫% এ বৃতি পাওয়ায় কাতরগতর স ায়িা পরামশ ষক প্রতিষ্ঠান এর সাবথ 

মনবগাতসবয়বর্ি চুতক্ত মূল্য (মূল্য সংবযাজন কর এবং আয়করস ) দাঁড়ায় ৮৭৮.৭০০ িে 

র্াকা। িাই মূি চুতক্ত সিাদবনর জন্য অতিতরক্ত ২০৭.১০ িে র্াকার প্রবয়াজন  য়।   

4.  তনম ষাি ও পূিষ কাবজ 

ব্যয় বৃতি  

প্রকবল্পর অধীবন ০৩টি বন্যপ্রািী তবভাগ সৃতষ্ট করা  বয়বছ। মূি তিতপতপবি তছি ০১টি। মূিিঃ 

আরতিতপতপবি তনম ষাি খাবি তনেরূপভাবব কাবজর পতরতধ বৃতি মপবয়বছ- 

খাবির তববরি সংখ্যা (মূি তিতপতপ)  সংখ্যা (আরতিতপ)  

বন্যপ্রািী তবভাগ সৃতষ্ট  ০১ ০৩ 

তবভাগীয় বন কম ষকিষার অতফস তনম ষাি  ০২ ০৩ 

তবভাগীয় বন কম ষকিষার বাসভবন তনম ষাি ০১ ০৩ 

 

তনম ষাি ব্যয় ক্রমাগিভাবব মববড় যাওয়ায় িা যুতক্তসঙ্গি পয ষাবয় রাখার জন্য আরতিতপতপ-মি 

গিপূিষ তবভাবগর ২০১৪ সাবির মূল্য িাতিকা অনুযায়ী মূল্য তনধ ষারি করা  বয়বছ। এছাড়াও 

গিপূিষ তবভাবগর তনবদ ষশনা অনুযায়ী সমিি ভূতম এবং উপকূিীয় দ্বীপাঞ্চবির জন্য আিাদা 

মূল্য তনধ ষারি কবর আরতিতপতপ প্রিয়ন করা  বয়বছ। িাই এই অতিতরক্ত ব্যয় উপ-মযাজন 

করার জন্য মূি প্রকল্প সংবশাধবনর প্রবয়াজন  য়।    

5.  আন েদেক্টচািাল 

এন্ড ইনিন য়ানিেং 

তিজাইন খাবি ব্যয় 

বৃতি  

মূি তিতপতপবি আন েদেক্টচািাল এন্ড ইনিন য়ানিেং নডিাই  সাতভ ষস প্রতিষ্ঠান তনবয়াবগর জন্য 

বরাে তছি ১০৭.১৫ িে র্াকা। তকন্তু মূল্য সংবযাজন কর ৪.৫%  বি ১৫% বৃতি পাওয়ায় 

মনবগাতসবয়বর্ি চুতক্ত মূল্য বৃতি মপবয় দাঁড়ায় ২৩৪.৬২ িে র্াকা। এছাড়া বন ভবন সম্প্রসারি 

কাবজর তিজাইন ও প্রাক্কিন ব্যয় তনধ ষারবির জন্য পরামশ ষক প্রতিষ্ঠানবক আরও ১৮.৬৮িে 

র্াকা প্রদাবনর প্রবয়াজন  য়। এজন্য মমার্ চুতক্ত মূল্য দাঁড়ায় ২৫৩.৩০ িে র্াকা।       
6.  প্রকল্প বাস্তবায়ন 

এবং প্রকল্প 

পতরবীেি ও 

মূল্যায়ন তববশর্জ্ঞ 

তনবয়াগদান  

জুন, ২০১৪ সমবয় অনুতষ্ঠি তবশ্ব ব্যাংক তমশবনর পয ষববেবি মদখা যায় প্রকবল্পর আওিায় 

বাস্তবায়নাধীন ৩৬টি উপ-প্র দল্পি কায ষক্রম মূল্যায়ন ও মতনর্তরং ব্যবস্থা অিযন্ত দুব ষি। িাই 

তমশবনর সুপাতরশ অনুযায়ী সব সাব-প্রদিদক্টি  ার্ েক্রম যথাযথভাবব মূল্যায়বনর িবেয 

আরতিতপতপ-মি একজন বাস্তবায়  নবদশষজ্ঞ এবেং একজন প্র ল্প পনিবীক্ষণ ও মূল্যায়  

নবদশষজ্ঞ ন দয়ামগর সংস্থান রাখা  য়।     

7.  মপ্রর্ি িাতিকায় প্রকবল্পর অধীন ০১টি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউতনর্, ০৩টি বন্যপ্রািী তবভাগ, ০৪টি ওয়াইল্ডলাইফ 
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ক্রম সংবশাধবনর কারি তববরি  

নতুন পদ 

অন্তভু ষতক্তকরি   

ক্রাইম কবরাি ইউতনর্, ০৩টি ওয়াইল্ডলাইফ মরসতকউ মসন্টার, ০১টি ওয়াইল্ডলাইফ মসন্টার 

সৃতষ্ট করা  বয়বছ। নতুন এসব ইউতনবর্র কায ষক্রম পতরিািনার জন্য কমপবে ১৭৮ জন রাজে 

িাফবক প্রকবল্প মপ্রর্বি তনবয়াগ করার প্রবয়াজন  য়। তকন্তু অনুবমাতদি িাতিকায় মাত্র ০৯টি 

মপ্রর্ি বরাে থাকায় অবতশষ্ট প্রবয়াজনীয় ১৬৭ জন িাফবক মপ্রর্ি িাতিকায় অন্তভু ষক্ত কবর 

তনবয়াবগর জন্য বাবজর্ পুনঃমূল্যায়ন কবর তিতপতপ সংবশাধন করা  য়।      

8.  প্রতশেি  প্রকবল্পর আওিায় মদশ-তববদবশ প্রতশেি প্রদান কায ষক্রম সংবশাধনপূব ষক িিাবরর তবতনময় 

 াবরর সাবথ সঙ্গতি মরবখ মযৌতক্তকীকরি করা  য়।   

9.  উইবন্ডা মপ্রাগ্রাম 

এবং অন্যান্য   

প্রকবল্পর আওিায় সংরতেি বনাঞ্চি ব্যবস্থাপনার িবেয ৩৬টি উপ প্রকবল্পর অনুবমাদন মদয়া 

 য়। তকন্তু প্রকবল্পর প্রায় ৬১% অথ ষ এ খাবি বরাে রাখা  বিও মূি তিতপতপ-মি িা 

যথাযথভাবব প্রতিফতিি  য়তন। সংবশাতধি তিতপতপ-মি উইবন্ডা-১ এবং উইবন্ডা-২ 

যথাযথভাবব প্রতিফিন করা  বয়বছ। িাছাড়া প্রকবল্পর আওিায় তমি র্াম ষ তরতভউ সিাদবনর 

িবেয একজন তমি র্াম ষ তরতভউ কনসািবর্ন্ট তনবয়াগ, গাজীপুবর তনম ষািাধীন ওয়াইল্ডলাইফ 

মসন্টাবরর জন্য তবশ্ব ব্যাংবকর সুপাতরশ অনুযায়ী একজন ওয়াইল্ডলাইফ এডুবকশন, মরতনং ও 

তরসাি ষ মস্পশাতিষ্ট (ন্যাশনাি) তনবয়াগ ও পূবব ষ তনযুক্ত প্রকল্প পতরিািবকর (অতিতরক্ত সতিব) 

মবিনভািা খাবি বরাে প্রদাবনর প্রবয়াজবন প্রকল্প সংবশাধবনর প্রস্তাব করা  য়।   
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3.2. খ) ক্রয় কায ষক্রমঃ বাতর্ ষক ক্রয় পতরকল্পনা পয ষাবিািনা ও পয ষববেি       

প্র দল্পি আওতায় ন ম োণ ও পূিষ কাজ, সংগৃ ীি কায ষ ও মসবা, পণ্য ক্রয়, তবতভন্ন পবণ্যর গুিগি মান তনধ ষাতরি নমুনা অনুযায়ী 

সিন্ন  বয়বছ তকনা এবং এসব কায ষক্রম সিাদবনর মেবত্র যথার্থভাদব প্রিতিি আইন ও তবতধমািা যথাক্রবম নপনপএ-২০০৬ 

ও নপনপআি-২০০৮ প্রতিপািন করা  বয়বছ তকনা িা পয ষববেি ও পয ষাবিািনা করার িবেয তনেতিতখি নতথপত্র সংগ্রব র জন্য 

প্রদচিা চালাদ া হয়-    

1. ক্রয়  াদিি েিপত্র েনলল (Tender Document);  

2. েিপত্র োতাদেি পূিিকৃত েিপত্র এবেং আনুসতঙ্গক সেংদর্াি ী;    

3. েিপত্র মূল্যায়  প্রনতদবে ;   

4. োনখল উিি স্ট্র্াগ্যতাি (Post Qualification) স েপত্র;  

5. সিবিাহ ািী/ঠি াোিদেি সাদথ সম্পানেত চুনিপত্র এবেং   

6. ঠি াোিদেি োনখলকৃত Works Program        

উপদিাদেনখত  নথপত্র সেংগ্রদহি িন্য পিামশ ে  প্রনতষ্ঠা  নবগত ১০ িানুয়ানি, ২০২০ স্ট্থদ  ০২ মাচ ে, ২০২০ ইেং পর্ েন্ত প্রদচিা 

চানলদয়দছ। ন ন্তু ব নবভাদগি সেংনেি  ম ে তোগণ পিামশ ে  প্রনতষ্ঠা দ  প্রদয়াি ীয়  নথপত্র প্রো   দি ন । আি তাই 

শুধুমাত্র প্র দল্পি নপনসআি এি আদলাদ  ক্রয় সেংক্রান্ত নবষয়াবলীি পর্ োদলাচ া  িা হদয়দছ। নপনসআি পর্ েদবক্ষদণ স্ট্র্দহতু 

স্ট্েখা স্ট্গদছ প্র দল্পি অনডে আপনিগুদলাি স্ট্বনশিভাগই ন ষ্পনি হদয়দছ স্ট্সদহতু প্র দল্পি আনথ ে  ব্যবস্থাপ ায় স্ট্ া  ত্রুটি স্ট্ ই 

বদল ধািণা  িা র্ায়। তদব ক্রয় সেংক্রান্ত প্রদয়াি ীয়  নথপত্র স্ট্পদল আিও সুন নে েি তথ্য পাওয়া স্ট্র্ত।        
 

উদেখ্য, নপনপআি-২০০৮ তফনসল-২ নবনধ ৪৩(১) এ উদেখ আদছ স্ট্র্, ‘ক্রয় ািী  তৃে  ক্রয় সেংক্রান্ত স্ট্ি ড েপত্র সেংিক্ষণ  াল 

 মপদক্ষ ৫ (পাঁচ) বৎসি। নবদশষ স্ট্ক্ষদত্র ক্রয় ািী  ার্ োলয় প্রধা  বা তৎ তৃে  ক্ষমতাপ্রাপ্ত  ম ে তোি অনুদমাে  গ্রহণক্রদম ৫ 

(পাঁচ) বৎসদিি অনধ ।’ তদব উি প্র দল্পি স্ট্ক্ষদত্র প্র ল্প সেংনেি  ম ে তোগণ তা র্থার্থভাদব অনুসিণ  দি ন ।   

 

3.2.1. প্র দল্পি আওতায় র্া বাহ  ক্রদয়ি নবস্তানিত তথ্য    

উি প্র দল্পি আওতায় ২টি জীপ, ০১টি মাইদক্রাবাস, ০২টি নসদঙ্গল স্ট্ নব  নপ -আপ, ০৪টি ডাবল স্ট্ নব  নপ -আপ, ৫০টি 

স্ট্মােি সাইদ ল, ০৯টি স্ট্খালা স্পীড স্ট্বাে, ০১টি স্ট্ নব  ক্রুিাি, ০১টি লঞ্চ, ০২টি  াদঠি স্ট্পদরাল স্ট্বাে (ইনি সহ), ০৫টি 

তিবির স্ট্পদরাল স্ট্বাে, ০২টি সমুদদ্র চলমা  রলাি এবং ০৩টি  ানি স্ট্বাে ইনি সহ ক্রয় করা  য়। িবব প্রকল্প মশবর্ এগুবিা 

সরকারী যানবা ন অতধদপ্তবরর অধীন মকন্দ্রীয় পুবি জমাকরি, ব্যব ার ও তনষ্পতত্ত সংক্রান্ত িোতদ তপতসআর এ উবেখ করা 

 য়তন। এ সকি যানবা নসমূ  টিওএন্ডই-মি অন্তভু ষক্ত করাও  য়তন।14 এ ব্যাপাবর প্রকল্প পতরিািবকর সাোৎকার মথবক জানা 

যায়, প্রকল্প মশবর্ মসগুবিা ‘বাংিাবদশ বন্যপ্রািী সংরেি ও আবাসস্থি উন্নয়ন প্র ল্প’ নামক Follow up প্রকবল্পর  াদি 

ব্যব াবরর জন্য বন তবভাবগ হস্তান্তি  িা হদয়দছ (সারতি-১০)।15   
  

সারতি ১০: প্র দল্পি আওতায় র্া বাহ  ক্রয় সেংক্রান্ত তথ্যানে   

ক্রম  র্া বাহদ ি ধিণ সেংখ্যা  ক্রদয়ি তানিখ ব্যব াবরর স্থান  

1.  জীপ  ০২ ১৩.০২.২০১২  প্র ল্প পনিচালদ ি অনফস 

 ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি 
2.  মাইবক্রাবাস  ০১ ১৩.০১.২০১২  প্র ল্প পনিচালদ ি অনফস 

3.  তপক-আপ 

(তসবঙ্গি মকতবন)  

০২ ১৩.০২.২০১২  তদনাজপুর  

 কক্সবাজার  

4.  তপক-আপ (িাবি 

মকতবন)  

০৪ ১৩.০৪.২০১২  মমৌিভীবাজার 

 রাজশা ী  

  তবগঞ্জ 

 ঢাকা  

5.  মমার্র সাইবকি  ৫০ ১৩.০৫.২০১২  ঢাকা তসতভি তিতভশন (পবর্নতশয়াি ইউতনর্)-১০ 

 তসবির্ তসতভি তিতভশন-১২ 

                                                           
14

 প্রকল্প পতরদশ ষন প্রতিববদন, আইএমইতি  
15

 তপতসআর, এসআিনসডনিউনপ   
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ক্রম  র্া বাহদ ি ধিণ সেংখ্যা  ক্রদয়ি তানিখ ব্যব াবরর স্থান  

 িট্টগ্রাম তসতভি তিতভশন-১৩ 

 খুিনা তসতভি তিতভশন-৫ 

 বতরশাি তসতভি তিতভশন-৫ 

 রাজশা ী তসতভি তিতভশন-৫   

6.  স্পীি মবার্ 

(মখািা)  

০৯ ১৩.০৯.২০১২  িানপাই মরঞ্জ-১ 

 শরিবখািা মরঞ্জ-১ 

 খুিনা মরঞ্জ-১ 

 সািেীরা মরঞ্জ-১ 

 কার্কা-১ 

  াকালুতক  াওর-১ 

  াইি  াওর-১ 

 র্াঙ্গুয়ার   াওর-১  

 মসানাতদয়া-১ 

7.  মকতবন ক্রুজার  ০১ ১৩.০১.২০১৩  সুন্দরবন ওয়াইল্ডিাইফ তিতভশন  

8.  িঞ্চ  ০১ ২০১৩-২০১৪  সুিিব  (খুিনা)  

9.   াদঠি স্ট্পদরাল 

স্ট্বাে (ইনি সহ)  

০২ ১৩.০২.২০১২  সুিিব  পতিম-১ 

 সুিিব  পূব ষ বন্যপ্রািী অভয়ারণ্য-১  

10.  স্ট্পদরাল স্ট্বাে 

নিল বনড 

(োইগাি স্ট্িস্পস 

টিম এবেং অন্যান্য)  

০৫ ১৩.০৫.২০১২  কািীরির-১ 

 নার্াবরতক-১ 

  িবদবুতনয়া-১ 

 কাতছখািী-১ 

 পাছাকুরাতিয়া-১  

11.  সমুদদ্র চলমা  

রলাি  

০২ ১৩.০২.২০১২  সুন্দরবন-১  

 সমুদ্র িীরবিী এিাকা-১   

12.   ানি স্ট্বাে 

ইনি সহ 

০৩ ১৩.০৩.২০১২   াকালুতক  াওর-১  

 র্াঙ্গুয়ার  াওর-১  

 সুন্দরবন-১  

 

3.2.2. প্র দল্পি আওতায় পণ্য (Goods) ক্রদয়ি নবস্তানিত তথ্য   

তপতসআর পয ষববেি কবর মদখা যায়, প্রকবল্পর আওিায় মাইবক্রাবাস তনধ ষাতরি সমবয়র মিবয় প্রায় ০১ মাস পবর মকনা  বয়বছ। 

এছাড়া ৪টি ডাবল স্ট্ নব  নপ -আপও তনধ ষাতরি সমবয়র মবে মকনা সম্ভব  য়তন (সারতি-১১)।         
 

সারতি ১১: প্র দল্পি আওতায় পণ্য (Goods) ক্রয় সেংক্রান্ত তথ্যানে (িে র্াকায়)  

ক্রম  বি ষনা দরপত্র অনুযায়ী খরি দরপত্র আ বান ও চুতক্তর িাতরখ কাজ মশবর্র িাতরখ 

তপতপ চুতক্ত আ বান চুতক্ত  চুতক্ত প্রকৃি 

1.  মাইবক্রাবাস   ২০২.৪২  ২০২.৪২ ১৪ জুন, ২০১২  ২৮ জুন, ২০১২  ০৫ মম, ২০১২  ০২ জুন, ২০১২  

2.  িাবি মকতবন তপক 

আপ (৪টি)  

১৪ জুন, ২০১২  ২৬ জুন, ২০১২  ০৫ মম, ২০১২  ২৬ জুন, ২০১২  
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3.2.3. প্র দল্পি আওতায়  ার্ ে (Works) ক্রদয়ি নবস্তানিত তথ্য   

স্ট্মৌলভীবািাি মরবঞ্জ বাস্তবাতয়ি ক্রয় প্রতক্রয়ার তবস্তাতরি পয ষববেবি মদখা যায়, প্রকল্প প্রস্তাবনায় তনধ ষাতরি মূবল্যর (২১১.৮১৭ 

িে র্াকা) মিবয় মবতশ র্াকায় (২২৮.৯২ িে র্াকা) চুতক্ত সিাতদি  বয়বছ। অপরতদবক িঞ্চ ক্রয় প্রতক্রয়ায় তনধ ষাতরি সমবয়র 

মিবয় ০১ মাস সময় মবতশ মিবগবছ (সারতি-১২)। 16   
 

সারতি ১২: প্র দল্পি আওতায়  ার্ ে  (Works) ক্রয় সেংক্রান্ত তথ্যানে (িে র্াকায়)    

ক্রম  বি ষনা দরপত্র অনুযায়ী খরি দরপত্র আ বান ও 

চুতক্তর িাতরখ 

কাজ মশবর্র িাতরখ 

তপতপ চুতক্ত আ বান চুতক্ত  চুতক্ত প্রকৃি 

1.  ক) ৩য় স্ট্েনণর িাফ ডিদমেনি কাম 

অতফস (মধুপুি, োঙ্গাইল)  

২২২.৯৮  ২১৬.৬৪  ১৯ 

মসবেম্বর, 

২০১৩  

২৭ 

তিবসম্বর, 

২০১৩  

১৮ মাি ষ, 

২০১৪  

১৮ মাি ষ, 

২০১৪ 

খ) পয ষববেি র্াওয়ার (মধুপুর, 

র্াঙ্গাইি)  

গ) তবভাগীয় বন কম ষকিষার কায ষািয়- ১ 

ইউতনর্, ২ িিা তবতশষ্ট (মশরপুর)  

ে) নবভাগীয় ব   ম ে তোি বাসভবন ২ 

িিা তবতশষ্ট (মশরপুর) 

ঙ) ৩য় স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি  াম 

অনফস  (মশরপুর)  

ি) ৪থ ষ  স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি  াম 

অনফস  (মশরপুর) 

ছ) তিপ টিউব-ওবয়ি সাবমািনসবল 

পাম্প এবং সাপ্ল্াই লাই  (০১টি) 

মশরপুর  

জ) গ্যাবরজ (মশরপুর)   

 ) বাউন্ডাতর ওয়াি (মশরপুর)   

2.  ক) নবভাগীয় ব   ম ে তোি  ার্ োলয়- ১ 

ইউন ে, ২ তলা নবনশি (রাজশা ী সদর) 

২৫৮.৮১  ২৪৫.১৪  ১৯ 

স্ট্সদেম্বি, 

২০১৩ 

২৮  

তিবসম্বর, 

২০১৩ 

১৯ মাি ষ, 

২০১৪  

১৯ মাি ষ, 

২০১৪  

খ) নবভাগীয় ব   ম ে তোি বাসভব - ১ 

ইউন ে, ২ তলা নবনশি (রাজশা ী সদর) 

গ) ওয়াইল্ডলাইফ মরসতকউ মসন্টার-১ 

ইউতনর্ (রাজশা ী সদর)  

ে) ৩য় স্ট্েনণর িাফ ডিদমেনি, 

আরতসতস প্ল্ােফম েস  (রাজশা ী সদর)   

ঙ) ৪থ ষ স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি, 

আিনসনস প্ল্ােফম েসহ (িািশাহী সেি)    

ি) নডপ টিউব-ওদয়ল সাবমািনসবল 

পাম্প এবেং সাপ্ল্াই লাই  (রাজশা ী 

সদর)  

ছ) গ্যাবরজ (রাজশা ী সদর)   

জ) বাউন্ডাতর ওয়াি (রাজশা ী সদর)   

3.  ক) ৪থ ে স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি, 

(মমৌিভীবাজার সেি)      

২১১.৮১৭    ২২৮.৯২  ১৯ 

স্ট্সদেম্বি, 

২০১৩ 

২৮  

তিবসম্বর, 

২০১৩ 

১৫ মাি ষ, 

২০১৪  

১৫ মাি ষ, 

২০১৪  

খ)তবর্/কযাি অতফস আিনসনস 

প্ল্ােফম েসহ (কূিাউড়া, মমৌিভীবাজার)      

গ) তবর্/কযাি অতফস আিনসনস 

                                                           
16

 তপতসআর, এসআিনসডনিউনপ   
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ক্রম  বি ষনা দরপত্র অনুযায়ী খরি দরপত্র আ বান ও 

চুতক্তর িাতরখ 

কাজ মশবর্র িাতরখ 

তপতপ চুতক্ত আ বান চুতক্ত  চুতক্ত প্রকৃি 

প্ল্ােফম েসহ (বড়বিখা, মমৌিভীবাজার)      

ে) ৩য় স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি কাম 

অতফস আিনসনস প্ল্ােফম েসহ (বড়বিখা, 

মমৌিভীবাজার)      

ঙ) পাতখ পয ষববেি মকন্দ্র-১ ইউতনর্ 

(বড়বিখা, মমৌিভীবাজার)      

ি) ৩য় স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি কাম 

অতফস আিনসনস প্ল্ােফম েসহ ( াইি 

 াওড়, মমৌিভীবাজার)       

ছ) ৩য় স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি কাম 

অতফস (িাউয়াছড়া জািীয় উযান, 

মমৌিভীবাজার)       

জ) ওয়াইল্ডলাইফ মরসতকউ মসন্টার-১ 

ইউতনর্ (লাউয়াছড়া িাতীয় উদ্যা , 

স্ট্মৌলভীবািাি)       

4.  ক) নবভাগীয় ব   ম ে তোি  ার্ োলয়-১ 

ইউন ে, ২ তলা নবনশি ( তবগঞ্জ সদর) 

২৭৩.৫১৭   

  

২০৪.৩৪ ১৯ 

স্ট্সদেম্বি, 

২০১৩ 

২৮  

তিবসম্বর, 

২০১৩ 

২২ মাি ষ, 

২০১৪  

২২ মাি ষ, 

২০১৪  

খ) নবভাগীয় ব   ম ে তোি বাসভবন- ১ 

ইউন ে, ২ তলা নবনশি ( তবগঞ্জ সদর)  

গ) ৩য় স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি কাম 

অতফস (নতুন তিতভশবনর আওিায়)  

ে) ৪থ ে স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি, (নতুন 

তিতভশবনর আওিায়)     

ঙ) নডপ টিউব-ওদয়ল সাবমািনসবল 

পাম্প এবেং সাপ্ল্াই লাই  (নতুন 

তিতভশবনর আওিায়)  

ি) গ্যাবরজ (নতুন তিতভশবনর 

আওিায়)  

ছ) বাউন্ডানি ওয়াল (নতুন তিতভশবনর 

আওিায়)  

জ) পয ষববেি মকন্দ্র (সািছতড়, মধুপুর, 

 তবগঞ্জ)  

5.  বন অতধদপ্তবরর অতফস সম্প্রসারি (৫ম 

এবং ৬ষ্ঠ িিা)  

৬৭৭.৪০  ৬৩১.৮৮  ১৪ 

নবভম্বর, 

২০১৩  

২৯ 

জানুয়াতর, 

২০১৪  

১২ 

মফব্রুয়াতর, 

২০১৫  

১২ 

মফব্রুয়াতর, 

২০১৫ 

6.  গাজীপুর মজিাঃ  

ক) অতফসারবদর জন্য িরবমর্তর    

খ) ওভারম ি ট্যাঙ্কস  সাবমািনসবল 

পাম্প  

৬২৭.০০  ৬২৬.৯৯  ৩০ 

জুিাই, 

২০১৪  

০৫ 

অবক্টাবর, 

২০১৪  

২ এতপ্রি, 

২০১৬  

২ এতপ্রি, 

২০১৬ 

7.  গাজীপুর মজিাঃ  

ওয়াইল্ডলাইফ মসন্টার/কনবভনশন 

মসন্টার/িাফ িরবমর্তর   

৩৮০০.০০ ৩৭৩৪.৩১  ৩০ 

জুিাই, 

২০১৪  

১ জুন, 

২০১৫  

২৭ 

নবভম্বর, 

২০১৬  

২৭ 

নবভম্বর, 

২০১৬ 

8.  িঞ্চ  ৪২৬.১৯  ৩০০.৩২  ৩ 

জানুয়াতর, 

২০১৪  

২৭ মাি ষ,  

২০১৪  

২৬ 

মসবেম্বর, 

২০১৪  

৩১ 

আগি, 

২০১৫  
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3.2.4. পরামশ ষক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য  

প্রকবল্পর তপতসআর পয ষববেবি মদখা যায়, চুতক্ত অনুযায়ী আন েদেক্টচািাল এন্ড ইনিন য়ানিেং   সালদেন্ট ফাবম ষর কাজ ১০ 

এতপ্রি, ২০১৬-মি মশবর্র কথা থাকবিও উক্ত কাজ মশর্  বি অতিতরক্ত ০৬ মাস সময় মবতশ (৩১ তিবসম্বর, ২০১৬) মিবগবছ। 

এছাড়া নফন্যানসয়াল ম্যাদ িদমন্ট স্ট্স্পশানলি তনবয়াগ প্রতক্রয়ায় দীে ষসূতত্রিার পাশাপাতশ তনধ ষাতরি সমবয়র মিবয় অতিতরক্ত ০৬ 

মাস পবর কাজ মশর্  বয়বছ (সারতি-১৩)।17       
 

 সারতি ১৩: প্র দল্পি আওতায় পরামশ ষক প্রতিষ্ঠান তনবয়াগ সেংক্রান্ত তথ্যানে (িে র্াকায়)  

ক্রম  বি ষনা দরপত্র অনুযায়ী খরি দরপত্র আ বান ও চুতক্তর 

িাতরখ 

কাজ মশবর্র িাতরখ 

তপতপ চুতক্ত আ বান চুতক্ত  চুতক্ত প্রকৃি 

1.  আতকষবর্ক্টিারাি এন্ড 

ইতঞ্জতনয়াতরং 

কনসািবর্ন্ট ফাম ষ  

২৭৮.৬৬   ২৭৮.৬৬ ৩১ 

জানুয়াতর, 

২০১১  

১১ এতপ্রি, 

২০১৩  

১০ এতপ্রি, 

২০১৬  

৩১ তিবসম্বর, 

২০১৬  

2.  এক্সপার্ ষ কনসািবর্ন্ট 

(টিএ)   

৫৩৪.৬৭৫  ৫২৫.৬৮৬ ২০ আগি, 

২০১১  

২২ এতপ্রি, 

২০১৩  

২১ এতপ্রি, 

২০১৫  

২১ এতপ্রি, 

২০১৫ 

3.  মিাকাি কনসািবর্ন্ট 

(টিএ)  

৩৪২.১৩৭  ৩৪২.১৩৩  ১৫ 

অবক্টাবর, 

২০১১  

২২ এতপ্রি, 

২০১৫  

২১ এতপ্রি, 

২০১৫  

২১ এতপ্রি, 

২০১৫  

4.  তমতিয়া ফাম ষঃ  ৫১৫.৬০৭  ৪৪৮.৩৩৫  ৩১ 

জানুয়াতর, 

২০১৩  

২৪ তিবসম্বর, 

২০১৩  

৩০ জুন, 

২০১৬  

৩০ জুন, ২০১৬ 

ক) শর্ ষ িকুবমন্টাতর 

তফল্ম  

খ) টিতভ ড্রামা  

গ) মিাক সঙ্গীি  

ে) গিমােবম প্রিার-

প্রিারিা  

5.  ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম 

িার্াববজ এবং 

ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম 

মতনর্তরং তসবিম  

২০৮.৬২  ২০৮.৬২  ৩ মম, 

২০১৪  

০৪ আগি, 

২০১৪  

৩০ জুন, 

২০১৬  

৩০ জুন, ২০১৬  

6.  তফন্যাতন্সয়াি 

ম্যাবনজবমন্ট 

মস্পশাতিষ্ট  

১৫৫.৮৮  ১২৯.৭৪  ১৫ 

মসবেম্বর, 

২০১১  

২ এতপ্রি, 

২০১৩  

৩০ জুন, 

২০১৬  

৩০ তিবসম্বর, 

২০১৬  

 

3.2.5. প্র দল্পি অনডে সেংক্রান্ত তথ্য   

অভযন্তরীি অতির্  (Internal Audit)  

প্র দল্পি অভযন্তরীি অতির্ সেংক্রান্ত তথ্যানে ন দম্ন সনন্নদবনশত হল-18  

অথ েবছি অতির্ তরবপার্ ষ 

জমাদাবনর িাতরখ 

অতির্ আপতত্ত তনষ্পতত্ত 

২০১১-২০১২  

২০১২-২০১৩ 

২০১৩-২০১৪  

১৩/০৫/২০১৫ 1. তকছু তকছু ভাউিাবর সংতেষ্ট কম ষকিষা কর্তষক ‘মিক এবং অনুবমাদন’ মনয়া 

 বয়বছ-কথাটির উবেখ তছি না;  

2. তকছু পতরবশাতধি তববি ‘পতরবশাতধি’ তসি তছি না; 

3. এক জায়গায় ভাউিার তবি এবং কযাশবুবক উবেতখি তববির মবে 

অসামঞ্জস্য পাওয়া মগবছ; 

4. তকছু তকছু ভাউিাবরর সাবথ মকান সাদপাটি েেং িকুবমন্ট তছি না;  

5. ১০০০ র্াকার মবতশ তকছু ভাউিাবর মরবভতনউ িযাি ব্যব ার করা  য়তন;  

 যাঁ  

                                                           
17

 তপতসআর, এসআিনসডনিউনপ   
18

 তপতসআর, এসআিনসডনিউনপ   
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অথ েবছি অতির্ তরবপার্ ষ 

জমাদাবনর িাতরখ 

অতির্ আপতত্ত তনষ্পতত্ত 

6. তকছু তকছু মেবত্র োেবরর স্থবি আঙ্গুবির ছাপ ব্যব ার করা  বয়বছ; 

7. এক জায়গায় আপবির্ তফক্সি অযাবসর্ মরতজিার পাওয়া যায়তন;  

8. এক জায়গায় মর্ন্ডারকারী কর্তষপবের োেরস  তসি পাওয়া যায়তন; 

9. তকছু তকছু জায়গায় একাউবন্টর মােবম অথ ষ পতরবশাবধর উবেখ থাবকিও 

নগদ অথ ষ প্রদান করা  বয়বছ; 

10. ট্যাক্স কিষন না কবরই বাতড় ভাড়া প্রদান করা  বয়বছ; 
11. তফক্সি অযাবসর্ মরতজিাবর অযাবসর্ কম মদখা মগবছ;   

12. উপতস্থতি এবং মুভবমন্ট মরতজিার তছি না; 

13. ন ধ োনিত হাদি ভযাে  াো  য়তন; 
14. তকছু তকছু মেবত্র প্রতকউরবমন্ট প্রতক্রয়া যথাযথভাবব অনুসরি করা  য়তন।  

২০১৪-২০১৫  ১৭/১১/২০১৫  1. ১০০০ র্াকার মবতশ তকছু ভাউিাবর মরবভতনউ িযাি ব্যব ার করা  য়তন; 

2. তকছু পতরবশাতধি তববি ‘পতরবশাতধি’ তসি তছি না; 

3. এক জায়গায় ভাউিার তবি এবং কযাশবুবক উবেতখি তববির মবে 

অসামঞ্জস্য পাওয়া মগবছ; 

4. ন ছু ন ছু ভাউচাদিি সাদথ স্ট্ া  সাদপাটি েেং ডকুদমন্ট নছল  া;  

5. তকছু তকছু সাদপাটি েেং িকুবমবন্ট মকান তসি এবং োের তছি না;  

6. সভায় অংশগ্র িকারীর িাতিকা তছি না; 

7. তকছু তকছু মেবত্র প্রতকউরবমন্ট প্রতক্রয়া যথাযথভাবব অনুসরি করা  য়তন; 

8. ন ধ োনিত হাদি ভযাে  াো  য়তন; 

9. এক জায়গায় আপবির্ তফক্সি অযাবসর্ মরতজিার পাওয়া যায়তন;  

10. কযাশ কতপবি কার্া, অভাররাইটিং এবং ফ্লুতয়বির ব্যব ার মদখা মগবছ; 

11. অনুবমাতদি মিক মরতজিার ব্যব ার করা  য়তন; 

12. মাতসক ব্যাংক মির্বমবন্টর সমন্বয় করা  য়তন; 

13. অযাবসর্ নচনিতকরি সংখ্যা পাওয়া যায় তন।   

 যাঁ 

২০১৫-২০১৬  ০৬/১২/২০১৬  1. ন ধ োনিত হাদি ভযাে এবং ট্যাক্স  াো  য়তন; 

2. ব্যাংক কর্তষক প্রবদয় সুদ সরকারী মকার্াগাবর জমা মদওয়া  য়তন; 

3. সশরীবর মিার পতরদশ ষন করা  য়তন; 

4. ভাউচাদিি সাদথ স্ট্ া  সাদপাটি েেং ডকুদমন্ট নছল  া;  

5. ভাউিাবর মকান নম্বর এবং িাতরখ তছি না; 

6. ভাউিাবর উবেতখি দাম এবং বাজার মূবল্যর তভির অসামঞ্জস্য মদখা 

তগবয়বছ; 

7. িগ বুবক তিবজি কিট্যকু ব্যব ার করা  বয়বছ িার উবেখ তছি না। 

 যাঁ 

 

বানহয  অতির্ (External Audit)  
প্র দল্পি বাত যক অতির্ সেংক্রান্ত তথ্যানে ন দম্ন সনন্নদবনশত হল19-      

অথ েবছি অতির্ তরবপার্ ষ 

জমাদাবনর িাতরখ 

অতির্ আপতত্ত তনষ্পতত্ত 

২০১১-২০১২  ৩১/১২/২০১২  ৩   যাঁ  

২০১২-২০১৩ ৩১/১২/২০১৩  - - 

২০১৩-২০১৪  ৩১/১২/২০১৪  ১০ ৮টি অতির্ আপতত্তর তনষ্পতত্ত  বয়বছ  

২০১৪-২০১৫  ৩১/১২/২০১৫  ২৪  ২২টি অতির্ আপতত্তর তনষ্পতত্ত  বয়বছ 

২০১৫-২০১৬  ২৯/১২/২০১৬  ৪৩  প্রতক্রয়াধীন রবয়বছ  

২০১৬-২০১৭  - - অতির্ সিন্ন  বয়বছ তকন্তু তরবপার্ ষ জমা মদয়া  য়তন।   

স্ট্র্দহতু অনডে আপনিগুদলাি স্ট্বনশিভাগই ন ষ্পনি হদয় স্ট্গদছ স্ট্সদহতু প্র দল্পি আনথ ে  ব্যবস্থাপ ায় স্ট্ া  ত্রুটি পনিলনক্ষত 

হয়ন ।   
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3.3. গ)  উবেশ্য অজষনঃ প্রকবল্পর উবেশ্য ও িগ মিবমর আবিাবক আউর্পুর্, আউর্কাম এবং প্রভাব পয ষাবিািনা 

বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ ও ন িাপিা আই , ২০১২’স্ট্ত ‘বন্যপ্রাণী’স্ট্  সেংজ্ঞানয়ত  িা হদয়দছ। এদত ‘বন্যপ্রাণী’ অথ ে নবনভন্ন প্র াি ও িাদতি প্রাণী বা তাদেি িীব চক্র বৃনিি নবনভন্ন পর্ োয়সমূহ র্াদেি 

উৎস বন্য নহদসদব নবদবনচত হদয় থাদ । বৃহিি অদথ ে মানুষ, গৃহপানলত পশুপানখ এবেং মাছ ব্যতীত প্রাকৃনত  পনিদবদশ বসবাস ািী ও প্রি  ক্ষম স্ট্মরুেন্ডী প্রাণী এবেং উভচি, সিীসৃপ, পানখ এবেং 

স্তন্যপায়ীি সেস্য, তাদেি নডম ও শাব ও বন্যপ্রাণীদেি অন্তভু েি। ঘদিি টি টিন , বানড়ি আদশপাদশি চড়ুই,  বুতি, শানল ,  া  সবই বন্যপ্রাণী।20 পনিদবদশি ভািসাম্য বিায় িাখদত 

প্রাণীিগদতি অবো  অ স্বী ার্ ে হদলও গত  দয়  েশদ  আমাদেি স্ট্েশ স্ট্থদ  অদ   বন্যপ্রাণী নবলুপ্ত হদয় স্ট্গদছ। বন্যপ্রাণী নবলুপ্ত হওয়াি  ািণগুদলাি মদধ্য িলবায়ু ও পনিদবদশি পনিবতে , 

দূষণ, আবাসস্থল ধ্বেংস, মানুষ ও বন্যপ্রাণীি সেংঘাত, নশ াি ইতযানে অন্যতম। সানব ে ভাদব বন্যপ্রাণী ও িীবববনচত্রয িক্ষাি উদেদশ্যই এ প্র ল্পটি বাস্তবানয়ত হদয়দছ।     

 

ন দম্ন প্রভাব মূল্যায়  সমীক্ষাি নভনিদত প্র দল্পি উদেদশ্য ও লগ স্ট্েদমি আদলাদ  আউেপুে, আউে াম এবেং প্রভাব পর্ োদলাচ া  িা হল-   

উদেশ্য ০১-ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েলদ   ার্ ে ি  দি বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বন্ধ  িা, বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রদণি িন্য প্রনশক্ষণ, গদবষণা, সদচত তা ও পর্ েদবক্ষদণি ব্যবস্থা  িা   

আউেপুে আউে াম প্রভাব   মন্তব্য  

স্ট্শখ  ামাল ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি 

ন ম োণ     

 প্রশাসন   ভব  

 এ াদডনম  ভব  

 গদবষণাগাি 

 লাইদিিী 

 ৫০০ আস  নবনশি নমল ায়ত  

 প্রনশক্ষণাথী স্ট্হাদিল  

  ম ে তো- ম েচািীদেি আবানস  

ভব  ইতযানে ন ম োণ  

 ২০১৭-’১৮ এবেং ২০১৮-’১৯ অথ েবছদি ব  ও 

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া খাদতি সাদথ িনড়ত ৭৬০ ি  

 ম ে তোদ  প্রনশক্ষণ প্রো   িা হদয়দছ।  

 ব  ও বন্যপ্রাণী প্রনশক্ষণ  ানিকুযলাম ততনি  িা    

হদয়দছ এবেং  ম েশালা, স্ট্সনম াি, নসদম্পানিয়াম 

ইতযানেি আদয়াি   িা হদয়দছ।    

 Biodiversity of Teknaf Wildlife 
Sanctuary and Inani Reserve Forest 
শীষ ে  বই প্র াশ  িা হদয়দছ।   

 স্ট্ে  াফ বন্যপ্রাণী অভয়ািদণ্যি Social 

Management Plan এবেং Tribal People 

Plan প্রস্তুত  িা হদয়দছ।  

 স্ট্শখ  ামাল ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি এি Business 

Plan প্রস্তুত  িা হদয়দছ।   

 ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি ন ম োদণি ফদল ব   ম ে তোবৃি 

নবনভন্ন নবষদয় প্রনশক্ষদণি সুদর্াগ পাদে  এবেং  

প্রনশক্ষণলব্ধ জ্ঞা  িািা তাঁিা ব , বন্যপ্রাণী ও 

িীবববনচত্রয সেংিক্ষণ, ব  নবভাদগি উন্নয়  ও সুষ্ঠু 

ব্যবস্থাপ ায় অবো  িাখদছ ।   

 ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি হদত ব , বন্যপ্রাণী ও িীব-

তবনচত্রয নবষদয় নবনভন্ন তথ্য-উপাি, ও প্রনতদবে  প্র াশ 

 িায় ব  ও বন্যপ্রাণী নবষদয় হাল াগাে তথ্য পাওয়া 

র্াদে।  

 নবনভন্ন  ম েশালা, স্ট্সনম াি, নসদম্পানিয়াম  

আদয়ািদ ি ফদল বন্যপ্রাণী  ও িীব-তবনচত্রয     িক্ষায়  

মানুদষি সদচত তা স্ট্বদড়দছ।   

  ম েিত  ম ে তো ও প্রনশক্ষণাথীদেি থা াি সুদর্াগ 

সুনবধা বৃনি স্ট্পদয়দছ।    

- 

                                                           
20

 বােংলানপনডয়া   
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আউেপুে আউে াম প্রভাব   মন্তব্য  

বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে  

ততনি (২০১২)  

 কা ায় এ টি স্ট্ ন্দ্রীয় বন্যপ্রাণী 

অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে গঠ  এবেং  

 মাঠ পর্ োদয় চট্টগ্রাম, খুল া, 

িািশাহী এবেং নসদলদে ০৪টি 

ইউন ে গঠ   

 ২০১২-২০১৮ সাি পর্ েন্ত স্ট্মাে ১৩২১টি অনভর্া  

পনিচাল া  দি ৭৯৩৫টি সিীসৃপ, ১২৭৮৮টি নবনভন্ন 

প্রিানতি পানখ, ৮৭৬টি রনফ এবেং ১৭৫টি নবনভন্ন 

প্রিানতি স্তন্যপায়ী প্রাণী উিাি/িব্দ  িা হদয়দছ।       

 

 গদড় প্রনত বছি পূদব েি তুল ায় প্র ল্প চলা ালী  সমদয় 

িব্দ/উিািকৃত বন্যপ্রাণীি সেংখ্যা ২.৬ গুণ এবেং প্র ল্প 

পিবতী ালী  িব্দ/উিািকৃত বন্যপ্রাণীি সেংখ্যা ১.৮ 

গুণ বৃনি স্ট্পদয়দছ র্া বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা, পাচাি 

স্ট্িাধ, বন্যপ্রাণী নশ াি, হতযা, বন্যপ্রাণী আমোন  ও 

িপ্তান  ন য়ন্ত্রদণ গুরুত্বপূণ ে ভূনম া িাখদছ।    

 কা াদ  স্ট্ ন্দ্র  দি এ 

ইউন দেি  ার্ েক্রম 

পনিচানলত হওয়া এবেং 

প্রতযন্ত অঞ্চদল অনভর্া  

পনিচাল াি মত স্ট্লা বল 

এবেং লনিনি  সাদপাে ে  া 

থা ায় পুদিাপুনি এ 

ইউন দেি সফলতা পাওয়া 

র্াদে  া।  

বন্যপ্রাণী ফদি নস  ল্যাবদিেনি 

প্রনতষ্ঠা (২০১৬)  

 প্রদয়াি ীয় আধুন   র্ন্ত্রপানত 

এবেং েক্ষ ি বল নেদয় সমৃি িণ  

 ২০১৬ স্ট্থদ  স্ট্ফব্রুয়ানি, ২০২০ পর্ েন্ত এ ল্যাদব 

পিীক্ষাকৃত   মু াি সেংখ্যা ০৬টি।   

 বন্যপ্রাণীি রনফ নচনিদতি সেংখ্যা ০৪টি।   

 ০২টি বন্যপ্রাণীি মৃতুযি  ািণ ন ণ েয়  িা হদয়দছ।  

 

 বন্যপ্রাণী সম্পন েত অপিাদধি মূল তথ্য উেঘাে  ও 

আই  প্রদয়াদগ সহায়তা প্রো   িা র্াদে।     

 পাচাদিি সময় আে কৃত বন্যপ্রাণীি স্ট্েহাবদশষ বা রনফ 

স্ট্থদ  প্রিানত ন ণ েয়  িা সম্ভব হদয়দছ।                                                 

 বন্যপ্রাণী অপিাদধি সাদথ যুি ব্যনি বা অপিাধী 

স াি  িা স্ট্গদছ।  

 প্রাপ্ত তথ্য মদত স্ট্র্দহতু  

অনধ ােংশ বন্যপ্রাণী িীনবত 

অবস্থায় উিাি  িা হয় তাই 

 মু া পিীক্ষাি সেংখ্যা  ম  

হদয়দছ ।  

 

প্রনশক্ষণ  ার্ েক্রম    

 িাতীয় ও আন্তিোনত  পর্ োদয় 

প্রনশক্ষণ, িযানড টুযি এবেং 

 ম েশালাি আদয়াি     

   

 প্র দল্পি আওতায় ৪৫.৭%  ম ে তো প্রনশক্ষণ 

স্ট্পদয়দছ ।    

 স্ট্েশীয় পর্ োদয় ০২ ি  প্রদেদক্টড এনিয়া ম্যাদ িদমন্ট 

প্ল্যান েং নস্কল, ০২ ি  প্রদিক্ট ম্যাদ িদমন্ট, ০৫ ি  

এ ভাইি দমন্টাল এন্ড স্ট্সাশাল স্ট্সইফগাড ে ওয়াইল্ড 

লাইফ স্ট্রড, ০৭ ি  ওয়াইল্ড লাইফ হযাদন্ডনলেং, ০১ 

ি    িািদভশ  অযাওয়ািদ ি,০১ ি  

ইন্টািদপ্রদেশ  সানভ েস, ০১ ি  নিআইএস স্ট্রন েং, 

০১ ি  নিআইএস ডাো  াদল শ  এবেং ০২ ি  

ইদ া টুযনিিম স্ট্ডদভলপদমন্ট নবষদয় প্রনশক্ষণ 

স্ট্পদয়দছ ।   

 নবদেশ স্ট্থদ  ওয়াইল্ড লাইফ ম্যাদ িদমন্ট এি উপি 

০২ ি  মািাস ে স্ট্ াস ে এবেং ০৪ ি   ম ে তো 

সাটি েনফদ ে স্ট্ াস ে অিে   দিদছ ।  

 ২ ি  ব   ম ে তো িযানড টুযদি ইনন্ডয়া এবেং 

 প্রনশক্ষণ গ্রহদণি ফদল ব   ম ে তো- ম েচািীবৃদিি 

পূদব েি তুল ায় বন্যপ্রাণী তোিন  এবেং পনিচর্ ো 

(৩৭.১%), বন্যপ্রাণী সুিক্ষা (২৮.৬%), বন্যপ্রাণীি 

নচন ৎসা (১১.৪%), আবাসস্থল সেংিক্ষণ (১৪.৩%), 

টুযনিি ব্যবস্থাপ া (২.৯%) ইতযানে নবষদয় েক্ষতা বৃনি 

স্ট্পদয়দছ।  

 প্রনশক্ষণলব্ধ জ্ঞা  তে নি  প্রদয়ানগ   াদি লাগাদ াি 

ফদল বন্যপ্রাণী সুিক্ষা, অপিাধ েম , সেংিনক্ষত এলা া 

ব্যবস্থাপ াি মা  উন্নত হদয়দছ।   

 

 

 প্রনশক্ষণ সময় র্দথি  া 

(১৮.৮%) থা ায় ব  

 ম ে তোদেি নিআইএস 

নবষদয় ধািণা পনিষ্কাি হয়ন  

(৫০%)।  

 বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপ া এবেং 

সুিনক্ষত এলা া সেংিক্ষদণি 

ওপি প্রনশক্ষণ স্ট্পদলও 

সেংনেি নবভাদগ ন দয়াগ    া 

স্ট্েয়ায় এসব  ম ে তো 

প্রনশক্ষণলব্ধ জ্ঞা  

র্থার্থভাদব  াদি লাগাদত 

পািদছ   া।   
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আউেপুে আউে াম প্রভাব   মন্তব্য  

থাইল্যান্ড স্ট্গদছ ।   

নত টি  তু  বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া ও 

প্রকৃনত সেংিক্ষণ নবভাগ সৃনি  

 িািশাহী, হনবগি এবেং স্ট্শিপুদি 

০৩টি  তু  বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া 

ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ নবভাগ সৃনি  

 সৃি নবভাগসমূহ বন্যপ্রাণী আইদ ি সঠি  প্রদয়াগ 

ন নিত িণ (৯২.৪%), বন্যপ্রাণী উিাি ও আহত 

প্রাণীদ  সুস্থ  দি অভয়ািদণ্য স্ট্ছদড় স্ট্েয়া (৯০.৪%), 

ন িাপে আবাসস্থল উন্নয়  (৮০.৬%), বন্যপ্রাণী 

আই  সম্পদ ে সাধািণ মানুষদ  অবনহত  িা 

(৮০.৫%), বন্য পশুপানখ ধিা বা মািা স্ট্িাদধ 

ি সদচত তা ততনি  (৭২.৩%), ব ায়  ও 

বন্যপ্রাণীি খাদ্য উপদর্াগী বাগা  সৃি  (৭০.২%), 

ব  পাহািাি ব্যবস্থা  (৬০.৪%) প্রভৃনত  ার্ োবলী 

বাস্তবায়   িদছ।  

 স্ব-স্ব অঞ্চদল  তু  নবভাগ প্রনতষ্ঠাি ফদল পূদব েি তুল ায় 

বন্যপ্রাণীি ন িাপে আবাসস্থল উন্নয়  (৬০.৬%), 

বন্যপ্রাণী আই  সম্পদ ে সাধািণ মানুষদ  অবনহত িণ 

(৪৪.৯%), অববধভাদব নশ াি ও পাচাদিি সময় 

বন্যপ্রাণী উিাি ও আহত প্রাণীদ  নচন ৎসাি মাধ্যদম 

সুস্থ  দি অভয়ািদণ্য স্ট্ছদড় স্ট্েয়া (৪০.৪%), বন্যপ্রাণী 

আইদ ি সঠি  প্রদয়াগ ন নিত িণ তথা স্ট্ উ আই  

লঙ্ঘ   িদল তাদ  শানস্তি আওতায় আ া এবেং মামলা 

োদয়ি (৩২.৪%), নবনভন্ন Response টিদমি মাধ্যদম 

ব  পাহািাি ব্যবস্থা  িা (৩০.১%), বন্য পশুপানখ ধিা 

বা মািা স্ট্িাদধ স্থানীয় ও স্ট্িলা শহদি মাইন েং  দি 

এলা াি ি গণদ  সদচত   িা (১৭.৩%) এবেং 

ব ায়  ও বন্যপ্রাণীি খাদ্য উপদর্াগী বাগা  সৃি  

(২৯.৮%)  ার্ োবলী বৃনি স্ট্পদয়দছ।    

 সৃি  তু  নবভাগগুদলাদত 

ি বল সেং ে, প্রদয়াি ীয় 

লনিনি স এি অভাব 

িদয়দছ।      

 

ব  ভবদ ি ভাটি ে যাল এক্সদে শ   

(Vertical Extension) 
 ৬ষ্ঠ এবেং ৭ম তলা  

 বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে চালু িণ  

 ফদি নস  ল্যাব প্রনতষ্ঠা  

 প্রনশক্ষণ  ার্ েক্রদমি ব্যবস্থা   

 বন্যপ্রাণী অপিাধ েম , বন্যপ্রাণী সম্পন েত অপিাদধি 

তথ্য উেঘাে  ও বন্যপ্রাণী আইদ ি সঠি  বাস্তবায় , 

 ম ে তো- ম েচািীদেি েক্ষতা বৃনি এবেং  াদিি 

পনিদবশ উন্নত হদয়দছ।  

- 

বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ ও ন িাপিা আই , 

২০১২   

 িাতীয় সেংসে  তৃে  ১০ জুলাই, 

২০১২ তানিদখ বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ 

ও ন িাপিা আই , ২০১২ পাস   

 বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ ও ন িাপিা আই  পাদসি পি 

২০১২-২০১৮ সাল পর্ েন্ত নবনভন্ন অনভর্া  পনিচাল া 

 দি স্ট্মাে ২৮৫টি মামলা োদয়িসহ অনভযুি ১৭৫ 

আসামীদ  নবনভন্ন স্ট্ময়াদে স্ট্িল ও অথ েেে প্রো  

 িা হদয়দছ।    

 এই আইদ ি ফদল মামলা োদয়ি এবেং আসামী 

স্ট্গ্রফতাদিি পনিমাণ পূদব েি তুল ায় গবড় প্রতি বছর 

র্থাক্রদম ২.৫ ও ২.৮ গুণ বৃনি স্ট্পদয়দছ র্া ব  অপিাধ 

েম  এবেং বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণ ভূনম া িাখদছ।      

 অসাধু চক্র অববধভাদব 

বন্যপ্রাণী হতযা এবেং পাচাি 

সেংনেি  াদিি সাদথ 

এখ ও সম্পৃি িদয়দছ। 

  

উদেশ্য ০২-অেংশগ্রহণ ািী স্ট্েদশি মদধ্য সেংিনক্ষত এলা া ব্যবস্থাপ া ও অনিেত জ্ঞা  ও েক্ষতা নবন য়দমি মাধ্যদম বন্যপ্রাণীি সাদথ সম্পিৃ স্থা ীয়, আঞ্চনল /আন্তিোনত  প্রনতষ্ঠা গুনলদ  

 ার্ ে িী িণ    

আউেপুে আউে াম প্রভাব   মন্তব্য   

বাঘ িনিদপ সুিিবদ  

Camera Trapping পিনত 

 Camera Trapping ব্যবহাি  দি সুিিবদ ি বাদঘি 

সেংখ্যা  মদবনশ ১০৬টি ন ণ েয়  িা সম্ভব হদয়দছ।    

 Camera Trapping পিনতদত বাদঘি 

স্ট্ডািা াো ছাদপি নবদেষণ  দি প্রনতটি 

- 
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আউেপুে আউে াম প্রভাব   মন্তব্য   

ব্যবহাি   বাঘদ  পৃথ   িাি ফদল এ ই বাঘ দুবাি 

গণ ায় আদসন । তাই বাদঘি প্রকৃত সেংখ্যা 

ন ণ েয়  িা সম্ভব হদয়দছ।       

ন্যাশ াল োইগাি নি ভানি 

স্ট্প্রাগ্রাম      

 বাঘ এবেং সুিিব  িক্ষায় 

বদ ি আদশপাদশ সহ-

ব্যবস্থাপ া  নমে গঠ  

 Wild Team ও স্থা ীয় 

ি সাধািদণি সমন্বদয় 

Tiger Response 
Team এবেং Village 

Tiger Response 
Team (VTRT) গঠ   

 প্রনশক্ষণ প্রো  

 বন তনভ ষরশীিিা কমাবনা  

 মানুষ ও বাদঘি মদধ্য িদন্দ্বি পনিমাণ ৮২%  দমদছ।   

 বদ  র্াবাি পনিমাণ  দমদছ (২৮%)।  

 

 বাদঘি সেংখ্যা পূদব েি তুল ায় ৮% বৃনি 

স্ট্পদয়দছ। উদেখ্য ২০১৫ সাদল  িা িনিপ 

অনুর্ায়ী সুিিবদ  বাদঘি সেংখ্যা নছল 

১০৬টি এবেং সব েদশষ ২০১৮ সাদলি িনিদপ 

এ সেংখ্যা হদয়দছ ১১৪ টি।    

 ৭৮% ি গণ এখ ও ব  স্ট্থদ  জ্বালান  

 াঠ (৭৫%), স্ট্বল/দগালপাতা (৪০%), 

ঔষুনধ গাছ (৩২.৫%), মধু (৩০%), 

পশুখাদ্য (৩০%),  াঠ/চািাগাছ 

(১২.৫%), সেংগ্রহ  দি।    

 বাদঘি আক্রমদ  এখনও (১৮%) বানড় 

ঘদিি ক্ষয়ক্ষনত হদে (৭৫%), বন্যপ্রাণী 

মািা হদে (৩৭.৫%), গৃহপানলত 

পশুপানখ ও মানুষ আক্রান্ত হদে 

(২২.২%), মানুষ তন ি  বচ্ছ 

(১২.৫%)। 

সুিিব  িক্ষায় স্মাে ে স্ট্পদরানলেং  

 প্রনত স্ট্িদি মাদস দুইটি েহল 

পনিচাল া  

 আধুন   আদগ্নয়াস্ত্রসহ 

নিনপএস, সাইবাি রযা াি, 

দ্রুত গনতি নস্পডদবাে ও 

প্রদয়াি ীয় সিিাম ব্যবহাি   

 অতযাধুন   নডভাইস ও আধুন   িলর্া  সমৃি স্মাে ে 

স্ট্পদরানলেং টিম ২০১৬-২০১৯ সাল পর্ েন্ত ১৯৯৫০০ 

ন দলানমোি এলা া স্ট্পদরানলেং এবেং ২১৭টি েহল 

পনিচাল া  দি।  

 এ সময় ৮৮১টি স্ট্ ৌ া বা রলাি, ১১৭৬টি মাছ ও  াঁ ড়া 

ধিাি িাল এবেং ২৬৪টি  াটিেং টুলস িব্দ  দি এবেং 

১১০৯ ি  আসামীদ  স্ট্গ্রফতাি  দি। 

 

 অনভর্াদ ি ফদল অববধভাদব পাচাদিি সাদথ 

িনড়ত ব েসুয ও িলেসুযিা ধিা পড়দছ।  

 সুিিব  স্ট্থদ  সুিিী  াঠ, কুনমি, হনিণ ও 

বাঘ পাচাি স্ট্িাধ  িা সম্ভব হদে র্া ব ি 

সম্পে, বন্যপ্রাণী ও িীবববনচত্রয সেংিক্ষদণ 

গুরুত্বপূণ ে ভূনম া পাল   িদছ।   

 স্মাে ে েহল েল  তৃে  স্ট্প্রনিত ডাো নেদয় 

নবনবধ প্রনতদবে  প্রস্তুত  িায় অপিাদধি 

আপদডে িা া র্াদে।  

 স্মাে ে েহল নবষদয় প্রনশক্ষণ প্রাপ্ত 

ি বদলি অন্য অঞ্চদল বেলী, েহদলি 

উপদর্াগী িলর্াদ ি অভাব ও 

িক্ষণাদবক্ষণ, িলর্াদ ি জ্বালান ি 

অভাব এবেং প্রদয়াি ীয় সিিামানে  া 

থা ায় এি সুফল পুদিাপুনিভাদব পাওয়া 

র্াদে  া।  

মানুষ-হানতি িন্দ্ব ন িস  এবেং 

বাউন্ডানি নডমাদ েশ  

 এনলফযান্ট স্ট্িসপস টিম গঠ   

 হানত চলাচদলি িন্য 

 নিদডাি নচনিত িণ   

 হানত স্ট্লা ালদয় প্রদবশ  িদল সাদথ সাদথ ি গণদ  

ন দয় পনিনস্থনত স্ট্মা াদবলা  দি হানতদ  বদ  স্ট্ফিত 

পাঠিদয়দছ (৮০%)।               

 এলা া েহল স্ট্েয়াি ব্যবস্থা  িা হদয়দছ (৭০%)। এ 

ছাড়াও এলা ায় নবনভন্ন ধিদ ি ি সদচত তামূল  

 স্থা ীয় ি গদ ি মদত মানুষ-হানতি মদধ্য 

িদন্দ্বি পনিমাণ মাত্র ৩৮% কবমবছ। ব  

নবভাগ  তৃে  প্র ানশত প্রনতদবেদ ও স্ট্েখা 

র্ায় পূদব েি তুল ায় হানত-মানুদষি িদন্দ্বি 

পনিমাদণ খুব এ ো তািতম্য ঘদেন ।   

 ন ছু ন ছু িায়গায় স্ট্সালাি স্ট্ফনসেং 

অদ দিা থা ায় বন্যহানতি তান্ডদব 

প্রায়শই িা -মাল ফসদলি ক্ষয়ক্ষনত 

সানধত হদে।   

 হানতি  নিদডাি এলা ায় স্ট্িানহঙ্গািা 
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আউেপুে আউে াম প্রভাব   মন্তব্য   

 বায়লনি যাল স্ট্ফস ততনি  

 ি সদচত তামূল   

 ার্ েক্রম  

 স্ট্সালাি পাওয়াি স্ট্ফস 

ন ম োণ  

 হানতি খাদ্য উপদর্াগী বাগা  

সৃি   

 ার্ েক্রম পনিচাল া  িা হদয়দছ (৭৫%)।   

 ১৩ ন দলানমোি েীঘ ে ও ৮ নমোি প্রস্থ (০৬টি  নিডি) 

নবনশি বাদয়ালনি যাল স্ট্ফস (৯৩.২%) ততনি  িা 

হদয়দছ এবেং স্ট্সালাি পাওয়াি স্ট্ফস (২.৩%) ন ম োণ  িা 

হদয়দছ।     

 ৫ স্ট্হক্টি িনমদত হানতি খাদ্য উপদর্াগী বাগা  

(৩৬.৪%) ততনি  িা হদয়দছ।   

 অবস্থা   িদছ।  

 সেংিনক্ষত বদ ি নভতি নেদয় চট্টগ্রাম-

 ক্সবািাি স্ট্িললাই  ন ম োদণি েরু  

বন্য হানতি চলাচদল অসুনবধা সৃনি 

হদে। 

 প্র ল্প স্ট্শদষ আদগি মত এনলফযান্ট 

স্ট্িসপস টিম সনক্রয় স্ট্ ই।   

বােংলাদেদশি নবলুপ্ত প্রায় 

বন্যপ্রাণীি লাল তানল া (Red 

list of Bangladesh) 
হাল াগাে িণ 

 ২০১৫ সাদল  িা লাল তানল া অনুর্ায়ী স্ট্েদশ নবলুপ্ত 

৩১টি, মহানবপন্ন ৫৬টি, সেং োপন্ন ১৫৩টি, নবপন্ন ১৮১টি 

 ম সেং োপন্ন ৯০টি এবেং হুমন ি সমু্মখী   য় ৮০২টি 

প্রিানত িদয়দছ।    

 

 পূদব েি তুল ায় নবলুপ্ত (১৮টি), নবপন্ন (৮৭টি), 

সেং োপন্ন (৯৭টি),  ম সেং োপন্ন (৮৪টি), 

হুমন ি সমু্মখী   য় (২০৭টি) এম  প্রাণীি 

সেংখ্যা বৃনি স্ট্পদয়দছ। অপিনেদ  মহানবপন্ন 

প্রাণীি (১০টি) সেংখ্যা হ্রাস স্ট্পদয়দছ।   

- 

স্ট্ া া পান ি কুনমি সেংিক্ষণ  

 কুনমদিি সেংখ্যা গণ ায় 

িনিপ টিম গঠ   

 ব  িক্ষী এবেং সহ-

ব্যবস্থাপ া  নমটিি 

সেস্যদেি কুনমি সেংিক্ষদণ 

প্রনশক্ষণ প্রো   

 ি সদচত তামূল   ার্ েক্রম 

বাস্তবায়   

 সুিিবদ  কুনমদিি প্রকৃত সেংখ্যা ১৩০ ন রূপণ  িা 

হদয়দছ।   

 কুনমদিি আবাসস্থল সম্পদ ে  তু  তথ্য উদ্ঘাে   এবেং 

প্রি   ও বেংশ নবস্তাদিি স্ট্ক্ষদত্র হুমন সমূহ স াি  িা 

হদয়দছ।   

 কুনমি সেংিক্ষদণ জ্ঞা  ও েক্ষতা বৃনিি (৭০%) 

পাশাপানশ সদচত তা স্ট্বদড়দছ।  

 

 ২০১৬ সাদল  িা িনিপ অনুর্ায়ী সুিিবদ ি 

বােংলাদেশ অেংদশ মাত্র ১৩০টিি মত কুনমি 

িদয়দছ। অপিনেদ , ২০০৪ সাদলি এ  

িনিদপ এি সেংখ্যা নছল ২০০টি। অথ োৎ ১২ 

বছদিি ব্যবধাদ  কুনমদিি সেংখ্যা ৭০ টিি 

মত  দম স্ট্গদছ। তদব প্র দল্পি আওতায়  িা 

িনিদপ কুনমদিি আবাসস্থল সম্পদ ে  তু   

তথ্য উদ্ঘাে  এবেং প্রি   ও বেংশ নবস্তাদিি 

স্ট্ক্ষদত্র হুমন সমূহ স াি িণ এবেং কুনমি 

সেংিক্ষদণ নবনভন্ন উদদ্যাগ গ্রহদণি ফদল 

কুনমদিি সেংখ্যা বাড়ল  া  মল তা পিবতী 

কুনমি শুমানিি মাধ্যদম িা া র্াদব।    

 সুিিবদ  কুনমি সেংিক্ষদণ নশ ানি 

চদক্রি অপতৎপিতা,  েী-খাদল মাছ 

নশ াি, র্ত্রতত্র মানুদষি প্রদবদশি ফদল 

কুনমি সেংিক্ষদণ অসুনবধা সৃনি হদে।    

 

প্র দল্পি আওতায় িীবববনচত্রয 

সেংিক্ষণ এবেং ইদ া-টুযনিিম 

উন্নয়      

 ব ায়  

 স্ট্িসন উ স্ট্সন্টাি ন ম োণ  

  যাম্প/নবে অনফস, ৩য়/৪থ ে   

 হা ালুন  হাওদি ৩০০ স্ট্হক্টদি  িলাভূনম ব ায়  

(Wetland Plantation), ভাওয়াল িাতীয় উদ্যাদ  
০৫ স্ট্হক্টি িায়গায় ফল এবেং গবানে পশুি খাদ্য 

উপদর্াগী (Fruit & Fodder Plantation) বাগা  
এবেং  াপ্তাই িাতীয় উদ্যাদ  ৫০ ম ক্টর পশুপানখি খাদ্য 

ও বসবাস উপদর্াগী ব ায়   িা হদয়দছ।  

 প্র ল্প গ্রহদণি পূদব ে হা ালুন  হাওদি ২০১৪ 

সাদল ২৩,০৪২টি পনির্ায়ী পানখ স্ট্েখা 

নগদয়নছল র্া প্র ল্প পিবতী সমদয় অথ োৎ 

২০২০ সাদল ৪০,১২৬টি হদয়দছ র্া পূদব েি 

তুল ায় প্রায় নিগুণ।  াকালুতক  াওবর স্থানীয় 

জনগবনর বন তনভ ষরশীিিা কবমবছ (৬৫%)। 

 প্র ল্প স্ট্শদষ িক্ষণাদবক্ষণিন ত বাদিে 

 া থা ায় গাছসমূহ র্থার্থভাদব 

তোিন  ও িক্ষণাদবক্ষণ  িা র্াদে 

 া।  

  াকালুতক  াওবরর প্রায় ৩৫% ি গণ 

এখ ও ব  স্ট্থদ  নবনভন্ন ব ি সম্পে 
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41 

 

আউেপুে আউে াম প্রভাব   মন্তব্য   

স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি 

ন ম োণ  

 নব ল্প িীনব ায়   ম েসূনচ 

বাস্তবায়   

 ইদ া টুযনিিম উন্নয়   

 ব  ন ভ েিশীলতা  মাদত হা ালুন  হাওদি  াস োনি 

ততনিি প্রনশক্ষণ (৪০%), ন ম োণ ও পূতে  াদি অেংশগ্রহণ 

(৪০%), ব  সেংিক্ষদণ সদচত তামূল  প্রনশক্ষণ (৩৫%) 

টুযনিি গাইড নহসাদব  াদিি প্রনশক্ষণ (২৫%) প্রো  

 িা হদয়দছ। প্র দল্পি আওতায় হাঁস-মুিগী (৪৫%), 

টিউবওদয়ল (৩০%), জ্বালান   াঠ (৩০%), স্ট্গা-খাদ্য 

(২৫%), উন্নত চুলা (২৫%), চািাগাছ (২০%), স্ট্ ৌ া 

(২০%) ইতযানে প্রো   িা হদয়দছ।  

 প্র দল্পি আওতায় গঠিি ০৩টি ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্িসন উ 

স্ট্সন্টাি এর মবে ভাওয়াি জািীয় উযাবন ০১টি ওয়াইল্ড 

লাইফ স্ট্িসন উ স্ট্সন্টাি ততনি  িা হদয়দছ।   

 নবে অনফস, ৩য় স্ট্েনণি  ম ে তোদেি িন্য ডিদমেনি, 

পানখ পর্ েদবক্ষণ স্ট্ ন্দ্র, নসনস হাঁোি িাস্তা এবেং স্ট্হনিেং বন্ড 

িাস্তা, নবল স্ট্বাড ে,  আিনসনস স্ট্বঞ্চ, আবিে া স্ট্ফলাি নব , 

স্ট্গালঘি, আমদিলা স্ট্শড, ওয়াশরুম ন ম োণ,  দেি 

সেংস্কাি এবেং উদ্যাদ ি  িন্য নডনিোল  যাদমিা, পানখ 

স্ট্েখাি বাইদ াকুলাি, স্ট্িই  স্ট্ াে ইতযানে ক্রয়  িা 

হদয়দছ।  

এছাড়া ২০১১ সাদলর তুিনায় ২০২০ সাবি এ 

 াওবর গবড় প্রতিতদন দশ ষনাথীবদর সংখ্যা 

তদ্বগুি  বয়বছ।  

 ভাওয়াল িাতীয় উযাবন ফল এবেং গবানে 

পশুি খাদ্য উপদর্াগী বাগান তিতরর ফবি 

পশুপানখি খাদ্য সেং ে অদ  ো দূি  

হদয়দছ। ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্িসন উ স্ট্সন্টাি 

ততনিি ফদল আহত ও অসুস্থ বন্যপ্রাণীদ  

নচন ৎসাি মাধ্যদম সুস্থ  দি ন িাপে 

আবাসস্থদল নফনিদয় স্ট্েয়ায় তা বন্যপ্রাণী 

সেংিক্ষদণ ভূনম া িাখদছ। এছাড়া ২০১১ 

সাদলর তুিনায় ২০২০ সাবি এ উযাবন গবড় 

প্রতিতদন দশ ষনাথীবদর সংখ্যা প্রায় ২.৫ গুি  

বৃতি মপবয়বছ।  

 কাপ্তাই জািীয় উযাবন পূবব ষর তুিনায় িীব 

তবনচদত্রযি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ (২৫%), স্ট্সৌির্ ে 

বধ ে  গাদছি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ (৪৩.৫%), 

ফলি ও  াদঠি গাদছি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ 

(৪১.১%), স্ট্ ন্দ্রটিি পনিদবশ আদগি স্ট্থদ  

উন্নত ও আ ষ েণীয় হদয়দছ (৫০.৮%) ও 

তনরাপত্তা মববড়বছ (৪৪.৪%)। এছাড়া এ উযাবন 

দশ ষনাথীর সংখ্যা ২০১১ সাবির তুিনায় ২০২০ 

সাবি প্রায় ১.৬ গুি বৃতি মপবয়বছ।  

  যাম্প অনফস ন ম োদণি ফদল ব  

 ম ে তোদেি  াদিি পনিদবশ আদগি স্ট্চদয় 

অদ   উন্নত হদয়দছ এবেং তািা ন িাপদে 

 াি  িদত পািদছ । এছাড়া, এগুদলা বদ ি 

 াদছই অবনস্থত হওয়ায় ব   ম ে তোিা দ্রুত 

ব  িক্ষায় পেদক্ষপ ন দত পািদছ ।   

সেংগ্রহ  দি । তািা এখ ও স্ট্গাখাদ্য 

(৯৭.৫%), মধু সেংগ্রহ (২০%), ঔষুনধ 

গাছ (২০%),  াঠ/চািা গাছ (১২.৫%), 

স্ট্বত/দগালপাতা (৫%), জ্বালান   াঠ 

(২.৫%) সেংগ্রদহ বদ  র্া ।  

 ভাওয়াি জািীয় উদ্যাদ  আগত অদ   

পর্ েেদ ি মদত পর্ োপ্ত েয়দলে, পান ি 

ব্যবস্থা, নবোমাগাি,  পর্ োপ্ত বসাি ও 

তথ্য স্ট্ দন্দ্রি অভাব িদয়দছ।   

 ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্িসন উ স্ট্সন্টািগুনলদত 

পশু নচন ৎসদ ি অভাব থা ায় 

পশুপানখগুদলাদ  র্থার্থ নচন ৎসা 

স্ট্সবা প্রো   ার্ েক্রম ব্যাহত হদে।     

 নবে অনফদস সীমা া প্রাচীি বা ন িাপিা 

স্ট্বি ী  া থা াি  ািদণ  যাদম্প 

অবস্থা  ািী  ম ে তো ও  ম েচািীগণ  

ন িাপিাহী তায় স্ট্ভাদগ ।   
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সাো শকু  সেংিক্ষণ  

 শকু  সেংিক্ষণ েল গঠ  

 শকু  সেংিক্ষদণ প্রনশক্ষণ 

প্রো   

 ি সদচত তামূল   ার্ েক্রম  

 

 খুল া এবেং নসদলদেি ৪৭ হািাি স্ট্হক্টি িনম ‘ন িাপে 

এলা া (১০০%)’ স্ট্ঘাষণা  িায়  শকুদ ি ন িাপে 

আবাসস্থল ন নিত (৭৮.৬%) হদয়দছ।  

 হনবগদিি স্ট্িমা  াদলঙ্গা, খুল াি বটিয়াঘাো, োদ াপ 

আি ডুমুনিয়াদ  হেস্পে নহদসদব নচনিত  িা হদয়দছ।   

 প্রি   ালী  সমদয় ন িাপে খাবাি ন নিত িদণি 

িন্য স্থা ীয় ি গদণি সহায়তায় নফনডেং স্ট্িশ   

(৯৪.২%) পনিচাল া  িায় খায তনরাপত্তা তনতিি 

 বয়বছ।  

 স্ট্িমা  াদলঙ্গাি ছয় ন দলানমোি এলা া তাি নেদয় 

নঘদি স্ট্েয়া হদয়দছ (৬৪.৫%)।    

 স্ট্র্সব গাদছ শকু  বসবাস  দি তা নচনিত  দি 

(৯৫.৬%) ম্যাপ ততনি  মর গাদছি ন িাপিা ন নিত 

 িাি উদদ্যাগ স্ট্ য়া (৭২.২%)  বয়বছ।  

 অসুস্থ এবেং আহত শকু  উিাদিি পি  সুস্থ  দি 

(৫০.৫%) নবনভন্ন সাফানি পাদ ে স্ট্ছদড় স্ট্েয়া হদয়দছ।  

 ব  নবভাগ ও আইইউনসএদ ি জতরপ 

অনুযায়ী ২০১২ সাবি বাংিাবদবশ শকুবনর 

সংখ্যা তছি ৫৫০টি। ২০১৬ সাবি এ সংখ্যা 

কবম দাঁড়ায় ২৪০ টিমি। বন নবভাগ ও 

আইইউনসএদ ি সব েদশষ (অদক্টাবি, ২০১৮) 

িনিদপি তথ্য অনুর্ায়ী, স্ট্েদশ বিষমাবন 

২৬০টি শকুন রবয়বছ।  অথ ষাৎ প্রকল্প 

বাস্তবায়বনর পর প্রনতবছি এখ  ১০ স্ট্থদ  

১২টি শকু  বাড়দছ।  

 ২০১০  সাদল স্ট্থদ  সািাদেদশ গবানে 

পশুি নচন ৎসায় ‘ডাইদলাদফ া  

স্ট্সানডয়াম’ উৎপাে  ও নবপ   বন্ধ 

 িা হদলও তা পুদিাপুনি  ার্ ে ি 

হয়ন ।   

 

 

উদেশ্য ০৩-প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউন দেি মাধ্যদম ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েদলি সক্ষমতা বৃনি এবেং আঞ্চনল  সমন্বয় ও  স্ট্র্াগাদর্াদগি  ার্ ে ি ব্যবস্থা গ্রহণ  িা  

আউেপুে আউে াম প্রভাব    

সাউথ এনশয়া ওয়াইল্ড লাইফ 

এ দফাস েদমন্ট স্ট্ েওয়া ে (সাওদয় ) 

এি তৃতীয় বানষ ে  সভা  

 SAWEN ভুি আেটি সেস্য 

স্ট্েদশি মদধ্য বন্যপ্রাণী সেংক্রান্ত 

তৃতীয় সভাটি ২৬-২৭ অদক্টাবি 

২০১৬ তানিদখ কা ায় অনুনষ্ঠত  

 South Asian Wildlife Enforcement 
Network (SAWEN) সেস্যসমূহ International 

Consortium on Combating Wildlife Crime 
(ICCWC) ও অন্যান্য সেংস্থাি সাদথ তথ্য আো  প্রোদ  

সম্মত এবেং আনুষ্ঠান   স্ট্র্াগাদর্াগ স্থাপদ ি িন্য এ মত 

স্ট্পাষণ  দি ।  

 SAWEN এি িন্য স্ট্ পাল সি াি  তৃে  স্ট্ঘানষত ০১ 

লক্ষ United States (US) ডলাি অথ ে প্রোদ ি নবষদয় 
সভায় নবপুল প্রশেংসা অিে   দি।  

 সাওদয়  সেস্য িাষ্ট্রগুদলাি মদধ্য  ার্ ে িী 

এবেং শনিশালী স্ট্ েওয়া ে স্থাপ   িদত 

সহায়  ভূনম া পাল   িদছ। ফদল বন্য 

প্রাণী পাচাি, অববধ নশ াি এবেং 

বন্যপ্রাণীি অঙ্গ প্রতযঙ্গ ক্রয়-নবক্রয় 

প্রনতদিাধ ও স্ট্মা াদবলা  িা সম্ভব হদে।   

 সেংস্থাটি সেস্য িাষ্ট্রগুদলাি মদধ্য স্ট্গাদয়িা 

তথ্য নবন ময়  ও  ম েপন্থা ন ধ োিদণ 

সহায়  ভূনম া িাখদছ।  

- 

Annual Stocktaking 
Meeting of Tiger Range 

 সভাি নসিান্ত অনুসিদণ মাঠ পর্ োদয়ি  ম ে তো-

 ম েচািীদেি েক্ষতা বৃনি  িা, বাদঘি আবাসস্থল ও 

 বােংলাদেদশ বাদঘি সেংখ্যা ২০১৫ সাদলি 

তুল ায় ২০১৮ সাদল ৮% বৃনি স্ট্পদয়দছ। 

 বাঘ বৃনিি এই ধািাবানহ তা 

অব্যাহত থা দল ২০২২ সাদলি 

https://cites.org/eng/prog/iccwc.php
https://cites.org/eng/prog/iccwc.php
https://cites.org/eng/prog/iccwc.php
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আউেপুে আউে াম প্রভাব    

Countries (TRCs) and 
Sundarbans Tiger  
Conservation Landscape 
 ১৪-১৬ স্ট্সদেম্বি, ২০১৪ তানিদখ 

কা ায় অনুনষ্ঠত  

নবচিণদক্ষদত্রি মা নচত্র অঙ্ক , বাঘ-মানুষ িদন্দ্বি 

অবসাদ  স্থা ীয় সম্প্রোদয়ি অেংশগ্রহণ, বাঘ সেংিক্ষদণ 

সি ানি বাদিে বৃনি, ি সদচত তা গদড় স্ট্তালা, বাঘ 

গণ ায় Camera Trapping, Deoxyribonucleic 

Acid (DNA) Bar Coding, tiger Genome 
Analysis পিনতি ব্যবহাি শুরু হয়।    

মদধ্য বাদঘি সেংখ্যা নিগুণ  িাি 

িেযমাত্রা অিে   িা   ঠি  হদয় 

পড়দব।  

বন্যপ্রাণী নবষদয় নথদমটি  আঞ্চনল  

সহদর্ানগতা সভা 

 ১ম সভাটি ১০-১১  মাচ ে, ২০১৫, 

২য় নথদমটি  আঞ্চনল  

সহদর্ানগতা সভাটি ১১-১৪ 

নডদসম্বি, ২০১৫ এবেং ৩য় সভাটি 

২৮-২৯ অদক্টাবি, ২০১৬ তানিদখ 

কা ায় আদয়াি    

 সভাসমূদহ বােংলাদেশ, ভুো  এবেং স্ট্ পাদল প্র দল্পি 

অধীদ  বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ এবেং আবাসস্থল িক্ষায় 

বাস্তবানয়ত  তু  ধিদ ি প্র ল্প ও মদডল এি তথ্য আো  

প্রো   িা হয়। অেংশগ্রহণ ািী নত টি স্ট্েদশি 

প্রনতন নধবৃি ন ি ন ি স্ট্েদশি পদক্ষ উদেখদর্াগ্য সাব-

প্রদিক্টসমূহ ও  তু  প্রযুনিি ব্যবহাি সম্পদ ে 

পিস্পিদ  অবনহত  দি ।   

 অেংশগ্রহণ ািী স্ট্েশগুদলাি পদক্ষ উপ-

প্র ল্প প্রণয়  ও তা বাস্তবায়দ   তু  

 তু  প্রযুনিি ব্যবহাি সহি হদে।    

- 

প্র ল্প বাস্তবায়  ািী ইউন ে 

(Project Implementation 
Unit)    
 

 প্রধা  ব  সেংিক্ষদ ি সভাপনতদত্ব প্র ল্প বাস্তবায়  ািী 

ইউন দেি মাধ্যদম ন য়নমত প্র ল্প সেংক্রান্ত সমস্ত 

 ার্ োবলী বাস্তবায়   িা হত।    

 চাি মাস অন্তি উি  নমটিি সভায় 

উপাো নভনি   াদিি অগ্রগনত এবেং 

 িণীয়  ার্ োবলী সেংক্রান্ত নে -ন দে েশ া 

পাওয়ায় প্র দল্পি সুষ্ঠু বাস্তবায়  সম্ভব 

হদয়দছ।    

- 

প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউন ে (Project 

Management Unit) 
 

 প্র ল্প পনিচালদ ি সভাপনতদত্ব এবেং ব   ম ে তো এবেং 

পিামশ ে বৃদিি সহদর্ানগতায় এ টি প্র ল্প ব্যবস্থাপ া 

ইউন দেি মাধ্যদম প্র ল্পটিি সানব ে   ার্ েক্রম পনিচানলত 

হদয়নছল।    

 প্র ল্প পনিচাল া এবেং ব্যবস্থাপ া সেংক্রান্ত 

স ল নে  ন দে েশ া পাওয়া স্ট্গদছ এবেং 

তেনুর্ায়ী   ার্ োনে সম্পন্ন  দি প্র ল্পটি 

বাস্তবায়   িা হদয়দছ। 

 

 আিনডনপনপ স্ট্মাতাদব  প্রনত নত  

মাস অন্তি প্র ল্প বাস্তবায়  ও 

মন েনিেং  নমটিি সভা আহবা  

 িাি  থা থা দলও তা  িা 

হয়ন । 
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3.4. ে)  প্রকল্প ব্যবস্থাপনা    

3.4.1. প্র ল্প পনিচাল  সম্পন েত তথ্য      

তপতসআর পয ষববেবি মদখা যায়, মমার্ ০৪ জন প্রকল্প পতরিািক তবতভন্ন মময়াবদ প্রকল্প সংতেষ্ট সমস্ত কায ষক্রম পতরিািনার 

দাতয়বত্ব তনবয়াতজি তছবিন। তনবের সারতিবি প্রকল্প পতরিািকবৃবন্দর নাম এবং দাতয়ত্ব পািবনর সময়কাি উবেখ করা  ি21   
 

সারতি ১৪: প্র ল্প পনিচাল  সম্পন েত তথ্য    

 াম  খে ালী  

 

পূণ ে ালী  এ ানধ  

প্র ল্প 

তানিখ 

স্ট্র্াগো  বেনল 

ড. তপ  কুমাি স্ট্ে ০১.০৭.’১১-২৭.০৮.’১২  - হযাঁ ০১.০৭.’১১  ২৭.০৮.’১২ 

ি াব অপরূপ স্ট্চৌধুিী  ২৭.০৮.’১২-০২.০২.’১৪  ০৩.০২.’১৪-১৪.০৮.’১৪  া ২৭.০৮.’১২ ০২.০২.’১৪  

ড. তপ  কুমাি স্ট্ে ১৪.০৮.’১৪-১৯.১০.’১৪ -  হযাঁ ১৪.০৮.’১৪ ১৯.১০.’১৪  

ি াব স্ট্মাঃ আ বি স্ট্হাদস   ১৯.১০.’১৪-০৪.০৫.’১৬  -  া ১৯.১০.’১৪ ০৪.০৫.’১৬  

ি াব আব্দুল মাবুে  - ০৪.০৫.’১৬-৩০.০৪.’১৭  হযাঁ ০৪.০৫.’১৬ ৩০.০৪.’১৭  

 

3.4.2. প্র মল্পর আওিায় জনবি তনবয়াগ   

প্রকবল্পর আওিায় ব  নবভাদগি জনবি ছাড়াও আরও ১১৬ ি মক ন দয়াগ স্ট্েয়া হদয়দছ। সানব ে ভাদব, প্র ল্পটি বাস্তবায়দ ি 

িন্য ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্সন্টাি, ওয়াইল্ড লাইফ সাদ েল এবেং ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম  দিাল ইউন দে সব নমনলদয় ৩৯৭ ি মক 

িািস্ব উপাোদ ি আওতায় ন দয়াগ স্ট্েয়া হদয়নছল।22  

সারতি ১৫ : প্র দল্পি আওতায় ি বল ন দয়াগ সম্পন েত তথ্য   

প্রকল্প প্রস্তাবনা 

অনুসাবর অনুবমাদন 

প্রকল্প িিাকািীন 

জনবি তনবয়াগ 

তবযমান জনবি জনবি তনবয়াগ 

প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুর্ার্ী় 

O&M এি িন্য ি বদলি 

িাত দা 

O&M এি িন্য 

বিষমান জনবি 

১ ২ ৩ ৪ পুরুর্ মত িা 

অতফসারঃ ২৬ ২৬ ২৬ ২৫ ২৩ ০৩ 

িাফঃ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮৪ ০৬ 

মমার্  ১১৬ ১১৬ ১১০ ১০৭ ০৯ 

*Operations and Maintenance (O&M) 

3.4.3. জািীয় তিয়াতরং কতমটির সভা    

পতরববশ, বন ও জিবায়ু পতরবিষন মিিািবয়র সতিববর সভাপতিবত্ব বছবর ০২ বার িাতীয় নিয়ানিেং  নমটিি সভায় প্রকল্প 

পতরিািনা সংক্রান্ত সকি তদক তনবদ ষশনা এবং তসিান্ত গ্র ি করা  ি।    

 

3.4.4.  প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউতনবর্র সভা  

প্রকবল্পর তপতসআর পয ষববেবি মদখা যায়, প্রধা  ব  সেংিক্ষদ ি সভাপনতদত্ব প্র ল্প বাস্তবায়  ািী ইউতনবর্র মাধ্যদম ন য়নমত 

প্র ল্প সেংক্রান্ত সমস্ত  ার্ োবলী বাস্তবায়   িা হয়। প্রতি ০৪ মাস অন্তি অন্তি উি  নমটিি সভায় প্র দল্পি উপাো নভনি  

অগ্রগনত,  ার্ োবলী এবেং  িণীয় নবষয়াবলী ন দয় আদলাচ া হত।  

 

3.4.5. প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউতনবর্র সভা  

প্রকবল্পর তপতসআর পয ষববেবি মদখা যায়, প্র ল্প পতরিািবকর সভাপনতদত্ব ব   ম ে তো এবেং পিামশ ে বৃদিি সহদর্ানগতায় 

প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউন দেি মাধ্যদম প্র ল্পটি পনিচানলত হদয়মছ। আইএমইনড  তৃে  প্রেি প্র ল্প পনিেশ ে  প্রনতদবেদ  স্ট্েখা 

স্ট্গদছ, আিনডনপনপ স্ট্মাতাদব  প্র ল্প ব্যবস্থাপনা ইউন ে কর্তষক প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মতনর্তরং কতমটির 

সভা আ বান করার কথা থাকবিও জুিাই, ২০১১  বি শুরু কবর জানুয়াতর, ২০১৬ পয ষন্ত মাত্র ৩ বার বাস্তবায়ন ও মতনর্তরং 

কতমটির সভা আ বান করা  বয়বছ। িবব এ ব্যাপাবর প্রকল্প পতরিািবকর সাবথ কথা ববি জানা যায়, প্রকবল্পর আওিায় 

সময়মি সমস্ত তমটিং অনুতষ্ঠি  বয়বছ।   

                                                           
21

 তপতসআর , এসআিনসডনিউনপ 
22

 তপতসআর , এসআিনসডনিউনপ 
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3.5. ঙ) প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রকল্প কায ষক্রবমর ফবি প্রকবল্পর িেয ও উবেশ্য অজষবনর তুিনামূিক পয ষাবিািনা   
   

3.5.1. উবেশ্য ১-ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েলদ   ার্ ে ি  দি বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বন্ধ  িা, বন্যপ্রাণী অপিাধ 

ন য়ন্ত্রদণি িন্য প্রনশক্ষণ, গদবষণা, সদচত তা ও পর্ েদবক্ষদণি ব্যবস্থা  িা   
 

3.5.1.1  মশখ কামাি ওয়াইল্ডলাইফ মসন্টার তনম ষাি                                   

প্রকবল্পর তপতসআর এবং সবরজতমন পতরদশ ষবন মদখা যায়, বাংিাবদশ 

এবং বনহনব েদশ্বি সাবথ সামঞ্জস্যপূি ষ বন, বন্যপ্রািী ও জীব-তবতিত্রয 

সংরেি এবং এ সিতকষি জ্ঞান ও দেিা বৃতির িবেয মশখ কামাি 

ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি নাবম একটি বন্যপ্রািী সংক্রান্ত তশো, প্রতশেি ও 

গববর্িা মকন্দ্র তনম ষাি করা  য়। ভাওয়াল িাতীয় উদ্যা , গাজীপুবর 

মমার্ ৬.৮৫ একর জতমর উপর অবতস্থি এ মকন্দ্রটিবি প্রশাসতনক ভবন, 

একাবিতমক ভবন, গববর্িাগার, িাইবিরী, ৫০০ আসন তবতশষ্ট 

তমিনায়িন, প্রতশেিাথী ম াবিি এবং কম ষকিষা-কম ষিারীবদর 

আবাতসক ভবন ইিযাতদ রবয়বছ। উবেখ্য, এসআিনসডনিউনপ প্রকবল্পর 

আওিায় ২০১৩ সাি মথবক অস্থায়ীভাবব বন ভবন (পুরািন) ম াখািীবি     তিত্র ৭: মশখ কামাি ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি  

আনুষ্ঠাতনকভাবব এর কায ষক্রম শুরু  বিও ২০১৭ সাি মথবক প্রধান কায ষািয়, গাজীপুবর ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টামরর কায ষক্রম 

পতরিাতিি  বয় আসবছ।23                                                                                                                                                                                                             

পয ষববেবি মদখা যায়, প্রকল্প সংতেষ্ট সমস্ত কায ষক্রম তিবসম্বর, ২০১৬ মি মশর্ করার কথা থাকবিও মসন্টারটির তনম ষাি কাজ 

ন ধ োনিত সমদয়ি পদি অথ ষাৎ এনপ্রল, ২০১৭ স্ট্ত স্ট্শষ হদয়দছ। বনধ েত সমদয়ি অনুদমাে  স্ট্ য়া প্রসদঙ্গ প্র ল্প পনিচাল  জনাব 

িপন কুমার মদ জানান, প্র ল্পটিি finishing touch এবেং অনফনসয়াল আনুষ্ঠান  তা স্ট্শষ  িদত ন ছুো সময় স্ট্লদগদছ। 

তদব এি িন্য স্ট্ া  অনুদমাে  স্ট্ য়া লাদগন  এবেং প্রকৃতপদক্ষ স্ট্ া  নবলম্ব হয়ন  মদম ে নতন  পিামশ ে  প্রনতষ্ঠা দ  অবনহত 

 দি । এ নবষদয় ন িীক্ষা আপনিও উত্থানপত হয়ন ।24    

বন তবভাগ কর্তষক প্রকাতশি িকুবমন্ট এবং মকআইআআই পয ষাবিািনায় মদখা যায়, স্ট্সন্টািটি প্রতিষ্ঠার পর  বি ইবিামবে 

তবতভন্ন বন্যপ্রািী সংক্রান্ত জতরপ, বন ও বন্যপ্রািী সিতকষি প্রতশেি প্রদান, তবতভন্ন রতেি বনাঞ্চবির ব্যবস্থাপনা পতরকল্পনা 

প্রিয়নস  তনেতিতখি কায ষাবিী সিন্ন  বয়বছ-25      

1. Biodiversity of Teknaf Wildlife Sanctuary and Inani Reserve Forest শীর্ ষক বই প্রকাশ;  

2. মর্কনাফ বন্যপ্রািী অভয়ারবণ্যর Social Management Plan এবং Tribal People Plan প্রস্তুি ;  

3. মশখ কামাি ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি, গাজীপুবরর Business Plan প্রস্তুি করা  বয়বছ; 
4. ব  ও বন্যপ্রাণীি উপি প্রনশক্ষদণি  ানিকুযলাম ততনি  িা হদয়দছ;   

5. স্ট্সনম াি/ ওয়া েশপ/ নসদম্পানিয়াম আদয়াি   িা  য়;   

6. ন ম্নবনণ েত ০৬টি সংরতেি বনাঞ্চবির ব্যবস্থাপনা পতরকল্পনা প্রস্তুি করা  বয়বছ- 

 সুন্দরবন (দতেি) বন্যপ্রািী অভয়ারণ্য; 

 ির কুকরী-মুকরী বন্যপ্রািী অভয়ারণ্য; 

 মর্কনাফ বন্যপ্রািী অভয়ারণ্য;  

 কুয়াকার্া জািীয় উযান; 

 রামসাগর জািীয় উযান;  

 কাতদগড় জািীয় উযান।     

পয ষববেবি মদখা যায়, মশখ কামাি ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টার  বি গি ২০১৭-‘২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অথ ষবছবর ‘বাংিাবদবশর 

বন্যপ্রািী সংরেি ও আবাসস্থি উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওিায় তবতভন্ন মময়াবদ ও তশবরানাবম প্রায় ৭১০ জন প্রতশেিাথী 

সফিভাবব প্রতশেি গ্র ি কবরবছন। বন তবভাবগর তবতভন্ন পয ষাবয়র প্রতশেিাথী মযমন-ফবরিার, ওয়াইল্ডলাইফ োউর্, জুতনয়র 

ওয়াইল্ডলাইফ স্কাউে,  ম্পাউন্ডাি, ল্যাব স্ট্ে দ নশয়া , বন্যপ্রাণী িক্ষ , ব  প্রহিী, স্ট্ ৌ া চাল , ত শ প্রহিী, বাগা  মালী 

প্রভৃনত এসব প্রনশক্ষদণ অেংশগ্রহণ  দিদছ  (সািনণ-১৬)।       

                                                           
23

 তপতসআর, এসআিনসডনিউনপ  এবং মাঠ পতরদশ ষন, ২০২০  
24

 স্ট্ আইআই, প্রভাব মূল্যায় , এসআিনসডনিউনপ, ০৮.০৫.২০২০   
25

 বুকবির্, মশখ কামাি ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি, গাজীপুর, বন অতধদপ্তর এবং মকআইআআই, প্রভাব মূল্যায় , এসআিনসডনিউনপ ২০.০২.২০২০ 
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এছাড়া গি ২০১৮-২০১৯ অথ ষবছবর তিনতদন ব্যাপী (১৫-১৭ এতপ্রি, ২০১৯) Bangladesh Forest Department এবং 

Tiger and Leopard Conservation Fund in South Korea এর মযৌথ উবযাবগ বন অতধদপ্তবরর তবতভন্ন পয ষাবয়র 

২০ জন কম ষকিষার অংশগ্র বি ‘Wildlife Crime Scene Investigation and Conservation Genetics’ শীর্ ষক  

প্রতশেি মকাস ষ সমাপ্ত  বয়বছ। ‘Sustainable Forest and Livelihoods (SUFAL)’ প্রকবল্পর আওিায় বন তবভাবগর  

তবতভন্ন পয ষাবয়র ৩০ জন প্রতশেিাথীর অংশগ্র বি তিন তদন ব্যাপী (১১-১৩ মম, ২০১৯) ‘Orientation Training on 

ODK based Site Specific for SUFAL Plantation (SSP)’ শীর্ ষক একটি প্রতশেি মকাস ষ সিন্ন  বয়বছ (সারতি-

১৬)।26 এ প্রসদঙ্গ ইদ ালনিি ি াব আনিজুি িহমা  আলম বদল  (দ আইআই), ‘স্ট্শখ  ামাল ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি 

ন ম োদণি ফদল ব , বন্যপ্রাণী ও িীবববনচত্রয সেংিক্ষণ, উন্নয়  ও ব্যবস্থাপ া খাদতি সাদথ িনড়ত স্ট্পশািীবী,  ম ে তো-

 ম েচািীবৃদিি প্রনশক্ষণ গ্রহদণি সুদর্াগ সুনবধা বৃনি স্ট্পদয়দছ। তাদেিদ  নবনভন্ন সমদয়াপদর্াগী নবষদয় প্রনশক্ষদণি মাধ্যদম েক্ষ 

 দি স্ট্তালা হদে র্া ব , বন্যপ্রাণী ও িীব-তবনচত্রয সেংিক্ষণ, উন্নয়  ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপ াি স্ট্ক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ে অবো  িাখদছ।’27              
 

                     সারতি ১৬: মশখ কামাি ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টামরর সমাপ্তকৃি প্রতশেবির সংতেপ্ত িাতিকা    

প্রতশেবির তশবরানাম প্রতশেবির 

মময়াদ 

প্রতশেবির সংখ্যা 

(ব্যাি তভতত্তক) 

প্রনশক্ষণাথীর 

সংখ্যা (মমার্) 

অথ ষবছরঃ ২০১৭-২০১৮ 

বন্যপ্রািী ব্যবস্থাপনা  ৭ তদন  ২ ব্যাি  ৬০ জন  

বন্যপ্রািী অপরাধ দমন  ৭ তদন  ২ ব্যাি  ৬০ জন  

বন্যপ্রািী অপরাধ দমন  ৩ তদন  ৪ ব্যাি   ৮০ জন  

অথ ষবছরঃ ২০১৮-২০১৯  
বন্যপ্রািী ব্যবস্থাপনা  ২১ তদন  ১ ব্যাি  ৩০ জন  

বন্যপ্রািী ব্যবস্থাপনা  ৭ তদন  ৪ ব্যাি  ১২০ জন  

বন্যপ্রািী অপরাধ দমন  ৭ তদন  ৪ ব্যাি  ১২০ জন  

বন্যপ্রািী অপরাধ দমন  ৩ তদন  ৬ ব্যাি  ১২০ জন  

ফবরনতসক  ৩ তদন  ৬ ব্যাি  ১২০ জন  

Wildlife Crime Scene Investigation and 
Conservation Genetics 

৩ তদন  ১ ব্যাি  ২০ জন  

Orientation Training on ODK based Site 
Specific for SUFAL Plantation (SSP) 

৩ তদন ১ ব্যাি  ৩০ জন  

সব ষবমার্  ৩১টি ব্যাি  ৭৬০ জন  

3.5.1.2  বন্যপ্রািী অপরাধ তনয়িি ইউতনর্                                       

বন্যপ্রািী অপিাধ ন য়ন্ত্রদণি লদক্ষয বন্যপ্রাণী (সেংিক্ষণ ও ন িাপিা) আই , 

২০১২ সেংসদে পাস হওয়াি পি পিই বাংিাবদশ বন তবভাবগর অধীবন 

২০১২ মি ঢাকায় একটি মকন্দ্রীয় বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে এবং 

মাঠ পয ষাবয় ০৪টি বন্যপ্রািী অপরাধ তনয়িি ইউতনর্ গঠন করা  বয়বছ। মাঠ 

পয ষাবয়র ইউতনর্গুবিা  বচ্ছ িট্টগ্রাম, খুিনা, রাজশা ী এবং তসবির্। উক্ত 

ইউতনর্গুবিা বাংিাবদশ বন তবভাগ, পুতিশ, কাস্র্মস, মনৌবাত নী, মকাি 

গাি ষ, তবতজতব, সমুদ্র ও স্থি বন্দর কর্তষপবের দে কম ষকিষাবদর সমন্ববয় 

গঠিি। ক্রাইম  দিাল ইউন দেি পনিচাল  ি াব এ.এস.এম িনহি 

উনে  আ দ ি সাক্ষাৎ াি (দ আইআই) স্ট্থদ  িা া র্ায়, ‘বন্যপ্রাণী 

অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে মূলতঃ বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা এবেং পাচাি স্ট্িাধ, 

বন্যপ্রাণী আমোন  ও িপ্তান  ন য়ন্ত্রণ, অববধভাদব বন্যপ্রাণী নশ াি, ক্রয়-

নবক্রয় স্ট্িাদধ নবনভন্ন স্থাদ  অনভর্া  এবেং মামলা োদয়ি এবেং পনিচাল া, 

আন্তিোনত  নবনভন্ন সেংস্থাি সাদথ সমন্বয় িক্ষা  দি বন্যপ্রাণীি পাচাি স্ট্িাধ 

এবেং বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা স্ট্িাধ দল্প বৃনিদত গণসদচত তা সনক্রয়ভাদব    তিত্র ৮: বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন মর্র কায ষক্রম   

 াি  দি র্াদে র্া বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণ গুরুত্বপূণ ে ভূনম া িাখদছ।’28              

                                                           
26

 মাঠ পতরদশ ষন, ২০২০ এবং িতসউর, মশখ কামাি ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি, গাজীপুর (বােংলাদেদশি বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়  প্র ল্প)  বন 

তবভাগ, জুন, ২০১৯   
27

 স্ট্ আইআই, প্রভাব মূল্যায় , এসআিনসডনিউনপ ২০.০২.২০২০  
28

 স্ট্ আইআই, প্রভাব মূল্যায় , এসআিনসডনিউনপ, ২৪.০২.২০২০   
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প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় বন তবভাগ কর্তষক প্রকাতশি িকুবমন্ট পয ষাবিািনা কবর মদখা যায়, বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে  

গঠবনর পূবব ষ অথ ষাৎ ২০১০ এবং ২০১১ সাবি অতভযান পতরিািনা কবর মমার্ ২৬০৯টি তবতভন্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রািী (বনরুই, 

তবড়াি, বানর, তিত্রা  তরি, মবজী ইিযাতদ), পানখ (টিয়া, মুতনয়া, তিিা ঘুঘু, মেঁিা, ময়না, শাতিক ইিযাতদ) এবং সিীসৃপ 

(িেক, কাবিা তিত্রা কাতছম, কতড়  াইট্টা, সুতন্ধ কাতছম ও তবতভন্ন প্রজাতির সাপ ইিযাতদ) উিার কবরবছ। এরপর ইউন েটি 

গঠবনর পর প্রকল্প িিাকািীন ২০১২-২০১৬ সাি পয ষন্ত মমার্ ১৩২১টি অতভযান পতরিািনা কবর ১৬৯২৭টি স্তন্যপায়ী প্রািী, 

পাতখ, সিীসৃপ এবং রতফ উিার কবরবছ। পরবিীবি প্রকল্প মশর্  বয় যাবার পর ২০১৭-২০১৮ সাি পয ষন্ত মমার্ ৪৮৬৫টি 

বন্যপ্রািী জব্দ কবরবছ। বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন মর্র এ কম ষকাণ্ড পয ষাবিািনা কবর মদখা যায়, গবড় প্রতি বছর পূবব ষর 

তুিনায় প্রকল্প িিাকািীন সমবয় িব্দ/উিািকৃত বন্যপ্রাণীি সেংখ্যা ২.৬ গুি এবং প্র ল্প পিবতীকািীন িব্দ/উিািকৃত 

বন্যপ্রাণীি সেংখ্যা ১.৮ গুি বৃতি মপবয়বছ (সারতি-১৭)।29           

সারতি ১৭: অবমুক্ত/জব্দকৃি বন্যপ্রািীর সংখ্যা   

 সাল  উিার/জব্দকৃি বন্যপ্রািীর সংখ্যা (টি)  স্ট্মাে 

   স্তন্যপায়ী  পানখ  সিীসৃপ  রনফ  

প্রকল্প পরবিী অবস্থা ২০১৮ ৩৮ ২৩১০ ১৭ ১৫ ২৩৮০ 

২০১৭ ১০ ২৪৫৫ ২০ ০ ২৪৮৫ 

প্রকল্প িিাকািীন 

অবস্থা 

২০১৬ ২৯ ১৮৮৯ ২৪৮ ৪০ ২২০৬ 

২০১৫ ৩১ ১৬৭৩ ৬৬১৮ ২৯৬ ৮৬১৮ 

২০১৪ ২৩ ১২৫৭ ৫৪৮ ৩১৭ ২১৪৫ 

২০১৩ ৩২ ২২৪৩ ৯২ ৩ ২৩৭০ 

২০১২ ১২ ৯৬১ ৪১০ ২০৫ ১৫৮৮ 

প্রকল্প পূব ষবিী অবস্থা ২০১১ ১৪ ৭৭৮ ৪০৩ ০ ১১৯৫ 

২০১০ ০ ৩৭৪ ১০৪০ ০ ১৪১৪ 

   

 

তদব এি বাইদি স্ট্র্গুদলা উিাি  িা সম্ভব হয়ন , স্ট্সগুদলা পাচাি 

হদয় স্ট্গদছ নবনভন্ন স্ট্েদশ। প্রাপ্ত িেমবি, বােংলাদেশ স্ট্থদ  প্রতিবছর 

এখনও তবতভন্ন ধরবনর বন্যপ্রািী, বাদঘি চামড়া, হাড় এবেং 

অঙ্গপ্রতযঙ্গ মদবশর বাইবর পাচাি  িা  বচ্ছ।30 এ তবর্বয় বন্যপ্রাণী 

অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন দেি পতরিািবকর সাক্ষাৎ াি (মকআইআই) 

মথবক জানা যায়, শাহিালাল আন্তিোনত  নবমা বিি, স্ট্ব াদপাল, 

নহনল এবেং বােংলাবান্ধা স্ট্পাে ে নেদয়ই স্ট্বনশ িীবন্ত বন্যপ্রাণী এবেং রনফ 

পাচাি হয়। তিতন ববিন, এ ইউন দেি স্ট্লা বল এবেং লনিনি  

সাদপাে ে অতযন্ত সীনমত। কা াদ  স্ট্ ন্দ্র  দি  ার্ েক্রম পনিচানলত 

 ওয়ায় প্রতযন্ত অঞ্চদল বন্যপ্রাণী অপিাধ েম  ইউন দেি অনভর্া  

পনিচাল া কবর স্ট্সখাদ  বন্যপ্রাণী অপিাধ েম  এবেং পাচািদিাধ 

 িা সানভ ে ভাদব অতযন্ত দুরূহ হদয় পবড়।31                                      তিত্র ৯: পতরিািক, বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ 

                                                                                        ইউন মর্র সাোৎকার গ্র ি 

পয ষববেবি মদখা যায়, প্রকবল্পর আওিায় আকাশ, জি ও স্থিপবথ অবাবধ তবপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রািীর পািার মঠকাবি 

ইন্টারন্যাশনাি ইউতনয়ন ফর কঞ্জারবভশন অব মনিার (আইইউতসএন) ঢাকা, িট্টগ্রাম ও খুিনা তবমানবন্দরস  অন্যান্য 

সীমান্তবিী তবতভন্ন গুরুত্বপূি ষ মিকবপাবি তবলুপ্ত প্রায় ২১০ প্রজাতির বন্যপ্রািী, মাছ ও উতদ্ভবদর ছতব সংবতিি মপািাবরর নমুনা 

সরবরা  কবরবছ। শুল্ক তবভাবগর কম ষকিষাবদর বাড়তি সবিিনিার জন্যই এ উবযাগ গ্র ি করা  বয়তছি ববি আইইউতসএন-এর 

কাতর তরবপ্রবজবন্টটিভ ি. মমাঃ জা াঙ্গীর আিম উবেখ কবরন। এর ফবি অববধভাবব আকাশ, জি ও স্থিপবথ পািারকাবি 

বন্যপ্রািী ও রতফ উিার কবর অপরাধ তনয়িবি িারা গুরুত্বপূি ষ ভূতমকা পািন করবছ। িবব আন্তিোনত  নবমা বিি সমূহ, সমুদ্র 

ও স্থলবিিসহ নবনভন্ন গুরুত্বপূণ ে স্থাদ  যতদ বন্যপ্রাণী অপিাধ েম  ইউন ে গঠ  করা যায় িা বি নবপন্ন প্রিানতি বন্যপ্রাণীি 

পাচাি অবনকাংবশই মরাধ করা সম্ভব  বব ববি তিতন মিামি ব্যক্ত কবরন।32  

 

                                                           
29

 িে কতিকা, জািীয় বৃেবরাপি অতভযান ও বৃেবমিা, বন অতধদপ্তর, ২০১৯  

30
 বাংিা তনউজ, ২৪.কম, ০৬ নবভম্বর, ২০১৯  

31
 স্ট্ আইআই, প্রভাব মূল্যায় , এসআিনসডনিউনপ, ২৪.০২.২০২০     

32
 স্ট্ আইআই, প্রভাব মূল্যায় , এসআিনসডনিউনপ, ২৬.০২.২০২০     
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3.5.1.3  বন্যপ্রািী ফবরনতসক ল্যাববরর্তর প্রতিষ্ঠা   

প্রকবল্পর তপতসআর পয ষববেবি মদখা যায়, ঢাকাস্থ বন ভববনর আগারগাঁও 

কায ষািবয় ২০১৬ সাবি বন্যপ্রািী ফবরনতসক ল্যাববরর্তর প্রতিষ্ঠা করা  বয়বছ। 

প্রকবল্পর আওিায় এই ল্যাববক প্রবয়াজনীয় আধুতনক যিপাতি এবং দে জনবি 

তদবয় সমৃি করা  বয়বছ।      

ফবরনতসক ল্যাবব কম ষরি তসতনয়র ল্যাব মর্কতনতশয়ান জনাব কনবকর 

সাোৎকাবর (মকআইআই) জানা যায়, বন্যপ্রািীর নমুনা পরীোর জন্য এখাবন দুই 

ধরবনর যথা-মিদফালনি এবং মতিকুিার স্ট্েি করা  য়। িাঁর কাছ মথবক প্রাপ্ত 

িে তববের্বি মদখা যায়, ‘প্রতিষ্ঠার পর মথবক মফব্রুয়াতর, ২০২০ সাি পয ষন্ত 

ফবরনতসক ল্যাবব মমার্ পরীোকৃি নমুনার সংখ্যা ০৬টি, ০৪টি বন্যপ্রািীর রতফ      তিত্র ১০: ফবরনতসক ল্যাবব কম ষরি কম ষকিষা               

নচনিতকরি (তশকার) এবং ০২টি বন্যপ্রািীর মৃতুযর কারি তনধ ষারি করা  বয়বছ। উবেতখি নমুনাগুবিা বাংিাবদশ বি ষার গাি ষ 

এবং বন তবভাবগর মাঠ পয ষাবয়র অতফস মথবক ল্যাবব পাঠাবনা  বয়তছি। মযব তু অতধকাংশ বন্যপ্রািী জীতবি অবস্থায় উিার 

করা  য় িাই নমুনা পরীোর সংখ্যা কম ববি তিতন উবেখ কবরন।33    

বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে সিবকষ ক্রাইম  দিাল ইউন দেি পনিচাল  ি াব এ.এস.এম িনহি উনে  আ দ ি 

সাক্ষাৎ াি মথবক জানা যায় (মকআইআই), ‘বন্যপ্রািী অপরাধ তনয়িি ইউতনর্বক বন্যপ্রািী অপরাধ তনয়িি ও মামিা 

পতরিািনা করার জন্য সঠিক িে প্রদাবনর মেবত্র এই ল্যাব অগ্রগণ্য ভূতমকা পািন করবছ।’ এর মােবম মূিিঃ       

1. বন্যপ্রািী সিতকষি অপরাবধর মূি িে উদোর্ন ও বন্যপ্রািী আইবনর সঠিক প্রবয়াবগ স ায়িা করা সম্ভব  বচ্ছ;                                                  

2. বন্যপ্রািী অপরাবধর সাবথ যুক্ত ব্যতক্ত বা অপরাধী সনাক্ত করা সম্ভব  বচ্ছ;   

3. অববধভাবব পািাবরর সময় আর্ককৃি বন্যপ্রািীর মদ াববশর্ বা রতফ মথবক প্রজাতি তনি ষয় করা যাবচ্ছ। 34                       

 

3.5.1.4  প্রতশেি কায ষক্রম      

ব  ও িীবববনচত্রয সেংিক্ষদণ ব  তবভাবগর  ম ে তোদেি েক্ষতা বাড়াদ াি স্ট্ া  নব ল্প স্ট্ ই। োতা সেংস্থা  তৃে  তবতভন্ন 

প্রকবল্পর আওিায় িাতীয় ও আন্তিোনত  পর্ োদয় নবনভন্ন প্রনশক্ষণ  ার্ েক্রম, সাটি েনফদ ে স্ট্ াস ে, স্নাতদ ািি স্ট্ াস ে এবেং িযানড 

টুযদিি ব্যবস্থা  িা হদয় থাদ । এরই ধারাবাত কিায় এসআিনসডনিউনপ প্রকবল্পর আওিায় বন তবভাবগর কম ষকিষাবদর জন্য 

প্রতশেবির ব্যবস্থা করা  য়। প্রকল্প মথবক জািীয় পয ষাবয় প্রতশেি মপবয়বছন মমার্ ১৩১৯ জন কম ষকিষা এবং আন্তজষাতিক 

পয ষাবয় প্রতশেি, িযাতি ট্যযর এবং কম ষশািায় অংশগ্র ি কবরবছন যথাক্রবম  ৪৬ জন, ৫৬ জন এবং ০২ জন কম ষকিষা (তিত্র-

১১)। বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ াি ওপি Wildlife Institute of India, Napier University, Scotland এবেং 

Thomson Rivers University, Canada মথবক ব  অনধেপ্তদিি কবয়কজন  ম ে তো মািাস ে নডগ্রী অজষন কবরবছন।35   

এছাড়া, সীমান্ত এলা াি স্ট্মাে ১৫০ ি  ব িক্ষী, ১০০ ি  স্ট্িিাি, পুনলশ, সীমান্তিক্ষী এবেং ১৮০ ি  নবচাি  ার্ েক্রম 

পনিচাল া ািীমদরস্ট্  প্রনশক্ষণ প্রো   িা হদয়দছ। সংরতেি এিাকা ব্যবস্থাপনা এবং ইবকা ট্যযতরজম এর উপর ২২৪ জন ট্যযর 

আপাবরর্রবক প্রতশেি প্রদান করা  বয়বছ।36 
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তিত্র ১১: িাতীয় ও আন্তিোনত  পর্ োদয় প্রনশক্ষণ প্রাপ্ত  ম ে তোি সেংখ্যা  

প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় মদখা যায়, প্রকবল্পর আওিায় মমার্ ৪৫.৭% কম ষকিষা প্রতশেি মপবয়বছন। তাদেি মদধ্য স্ট্েশীয় পর্ োদয় 

স্ট্মাে ২৯ ি  ব   ম ে তো নবনভন্ন নবষদয়ি উপি প্রনশক্ষণ স্ট্পদয়দছ । স্ট্র্ম -প্রদেদক্টড এনিয়া ম্যাদ িদমন্ট প্ল্যান েং নস্কল (০২ 

ি ), প্রদিক্ট ম্যাদ িদমন্ট (০২ ি ), এ ভাইি দমন্টাল এন্ড স্ট্সাশাল স্ট্সইফগাড ে ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্রড (০৫ ি ), ওয়াইল্ড 

লাইফ হযাদন্ডনলেং (০৭ ি ),   িািদভশ  অযাওয়ািদ ি (০১ ি ), ইন্টািদপ্রদেশ  সানভ েস (০১ ি ), নিআইএস স্ট্রন েং (০১ 

ি ), নিআইএস ডাো  াদল শ  (০১ ি ) এবেং ইদ া টুযনিিম স্ট্ডদভলপদমন্ট (০২ ি )। এছাড়া নবদেশ স্ট্থদ  ওয়াইল্ড 

লাইফ ম্যাদ িদমন্ট এি উপি ০২ ি  মািাস ে স্ট্ াস ে এবেং ০৪ ি   ম ে তো সাটি েনফদ ে স্ট্ াস ে অিে   দিদছ । এছাড়া ২ ি  

ব   ম ে তো িযানড টুযি ইনন্ডয়া এবেং থাইল্যান্ড নগদয়নছদল । 

প্রকবল্পর আওিায় জািীয় ও আন্তজষাতিক পয ষাবয় প্রতশেবির তবর্য়বস্তুসমূ  পতরতশষ্ট-৯ এ মদয়া  বয়বছ।  

িাতীয় ও আন্তিোনত  পর্ োদয় প্রনশক্ষণ সম্পদ ে ব   ম ে তোদেি মতামত পতরতশষ্ট-১০ এ মদয়া  বয়বছ।    
 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় বন কম ষকিষাবদর কাছ মথবক প্রাপ্ত িে তববের্বি মদখা যায়, প্রনশক্ষমির ফবি বন কম ষকিষারা উপকৃত 

হদয়দছ  (১০০%)। তািা  তু  ধািণাি সাদথ পনিনচত হদয়দছ  এবং পূবব ষর তুিনায় িাবদর বন্যপ্রািী িদারতক এবং পতরিয ষা 

(৩৭.১%), বন্যপ্রািী সুরো (২৮.৬%), বন্যপ্রািীর তিতকৎসা (১১.৪%), আবাসস্থি সংরেি (১৪.৩%), ট্যযতরি ব্যবস্থাপনা 

(২.৯%) তবর্য়ক জ্ঞান ও দেিা বৃতি মপবয়বছ (তিত্র-১২)। তদব ৫০% বন কম ষকিষার মবি, প্রনশক্ষদণি উপ িণ সমৃি 

থা দলও প্রনশক্ষণ সময় র্দথি  া (১৮.৮%) থা ায় তাদেি নিআইএস সম্পদ ে ধািণা পনিষ্কাি হয়ন । অপরতদবক 

স্ট্ আইআইএ অেংশগ্রহণ ািী কম ষকিষাবদর মবি, তািা  বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপ া এবেং সুিনক্ষত এলা া সেংিক্ষদণি ওপি প্রনশক্ষণ 

স্ট্পদলও সামানি  ব  নবভাদগ ন দয়াগ স্ট্েয়ায় তািা প্রনশক্ষণলব্ধ জ্ঞা  র্থার্থভাদব  াদি লাগাদত পারবছন না।37    

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 তিত্র ১২: প্রতশেবির ফবি সৃষ্ট সুতবধাতদ সিবকষ বন কম ষকিষার মিামি  

                                                                                                 এ ানধ  উিি 
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3.5.1.5  তিনটি নতুন বন্যপ্রািী তবভাগ প্রতিষ্ঠা                            

এসআিনসডনিউনপ প্রকবল্পর আওিায় বন্যপ্রাণীি ন িাপে আবাসস্থল সুিক্ষাি ন িয়তা প্রদান এবং বন্যপ্রািী অঞ্চিবক 

শতক্তশািী করার িবেয রাজশা ী,  তবগঞ্জ এবং মশরপুর নাবম তিনটি নতুন বন্যপ্রািী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরেি তবভাগ 

প্রতিষ্ঠা করা  বয়বছ। প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় বন কম ষকিষাবদর কাছ মথবক প্রাপ্ত িে তববের্বি মদখা যায়, ে-ে অঞ্চবি নতুন  

তবভাগ প্রতিষ্ঠার ফবি পূবব ষর তুিনায় বন্যপ্রাণীি ন িাপে আবাসস্থল উন্নয়  (৬০.৬%), বন্যপ্রাণী আই  সম্পদ ে সাধািণ 

মানুষদ  অবনহতকরি (৪৪.৯%), অববধভাদব নশ াি ও পাচাদিি সময় বন্যপ্রাণী উিাি ও আহত প্রাণীদ  নচন ৎসাি মাধ্যদম 

সুস্থ  দি অভয়ািদণ্য স্ট্ছদড় স্ট্েয়া (৪০.৪%), বন্যপ্রাণী আইদ ি সঠি  প্রদয়াগ ন নিত িণ তথা স্ট্ উ আই  িঙ্ঘন  িদল 

তাদ  শানস্তি আওতায় আ া এবং মামলা দাবয়র (৩২.৪%), নবনভন্ন Response টিদমি মাধ্যদম ব  পাহািাি ব্যবস্থা  িা 

(৩০.১%), বন্য পশুপানখ ধিা বা মািা স্ট্িাদধ স্থা ীয় ও স্ট্িলা শহদি মাইন েং  দি এলা াি ি গণদ  সদচত   িা 

(১৭.৩%) এবং ব ায়  ও বন্যপ্রাণীি খাদ্য উপদর্াগী বাগা  সৃি  (২৯.৮%) কায ষাবিী বৃতি মপবয়বছ (তিত্র-১৩)।38 এর ফবি 

বন্যপ্রািী সুরোয় ঐ সমস্ত অঞ্চবি কায ষকর ও দ্রুি পদবেপ গ্র ি সম্ভব  বয়বছ যা বন্যপ্রািী সংরেি, পতরববশ এবং জীব-

তবতিত্রয সংরেবি ইতিবািক ভূতমকা রাখবি সেম  বচ্ছ।      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

        তিত্র ১৩: বন্যপ্রাণী নবভামগর ফদল সৃি সুনবধা সিবকষ বন কম ষকিষাবদর মিামি     

                                                                     এ ানধ  উিি  

  

িবব  তবগঞ্জ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ নবভামগর তবভাগীয় বন কম ষকিষার সাোৎকার (মকআইআই) মথবক জানা 

যায়, দে জনবি সংকর্ এবং প্রদয়াি ীয় লনিনি স এি অভাব থা া এবেং সৃি ০৩টি নবভাগ িািস্বভুি  া হওয়াি  ািদণ 

 তু  নবভাগগুদলাি সুফল পুদিাপুনি পাওয়া র্াদে  া।39
    

  

3.5.1.6 ব  ভববনর ভাটি ে যাল এক্সবর্নশন (Vertical Extension)        

এসআিনসডনিউনপ প্রকবল্পর আওিায় আগারগাঁবয় অবতস্থি বন ভববনর ৬ষ্ঠ 

এবং ৭ম িিায় ভাটি ে যাল এক্সদে শমনর কাজ করা  বয়বছ। ক্রাইম  দিাল 

ইউন দেি পনিচাল  ি াব এ.এস.এম িনহি উনে  এর মবি, ভাটি ে যাল 

এক্সদে শ  এি ফদল স্ট্র্ সুদর্াগ-সুনবধা বৃনি স্ট্পদয়দছ তা তনেরূপ-    

1. ভাটি ে যাল এক্সবর্নশন কবর মসখাবন বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে 

চালু করা  বয়বছ। ফবি তবতভন্ন স্থাবন অতভযান পতরিািনা কবর 

বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা এবেং পাচাি স্ট্িাধ, বন্যপ্রাণী নশ াি, মািা এবেং 

নবনক্র স্ট্িাধ, বন্যপ্রাণী আমোন  ও িপ্তান  ন য়ন্ত্রণ, আইনানুগ ব্যবস্থা গ্র ি 

করা সম্ভব  বয়বছ যা বন অপরাধ দমবন কায ষকর প্রভাব রাখবি সেম 

 বয়বছ;                                                                                     তিত্র ১৪: বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা 

2. ভাটি ে যাল এক্সবর্নশন এ ফবরনতসক ল্যাব প্রতিতষ্ঠি  ওয়ায় বন্যপ্রাণী সম্পন েত অপিাদধি তথ্য উেঘাে  ও বন্যপ্রাণী                                                                                                                      

                                                           
38

 প্রভাব মূল্যায়ন সমীো, এসআিনসডনিউনপ   
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 মকআইআই, প্রভাব মূল্যায়ন, এসআিনসডনিউনপ, ২৪.০২.২০২০   
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আইদ ি সঠি  বাস্তবায়ন  িা যাবচ্ছ;    

3. ভাটি ে যাল এক্সবর্নশন এর ফবি অতফস মস্পস বাড়ায়  াদিি পনিদবশ উন্নি  বয়বছ এবং  ম ে তো- ম েচািীদেি  াদি 

মদ াদর্াগ বৃনি মপবয়বছ;    

4. ভাটি ে যাল এক্সবর্নশন কবর মসখাবন  ম ে তো- ম েচািীদেি প্রদয়াি ীয় প্রনশক্ষণ প্রোদ ি ব্যবস্থা করা  বয়বছ ফবি 

 ম ে তো- ম েচািীদেি দেিা উন্নয়ন এবং বন ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন  বয়বছ; 

5. ভাটি ে যাল এক্সবর্নশন এর ফবি জায়গার পতরমাি বাড়ায় প্রবয়াজনীয় র্ন্ত্রপানত এবেং ডকুদমন্টসমূ  সঠিক জায়গায় রাখা 

যাবচ্ছ ফবি মসগুবিা ব্যবহাদিি সুদর্াগ বৃতি মপবয়বছ;   

6. ভাটি ে যাল এক্সবর্নশন কবর জনসবিিনিা মূিক কায ষক্রবমর ফবি মানুবর্র মবে বন্যপ্রািীর গুরুত্ব এবং এগুবিা সংরেি 

সিবকষ জ্ঞান বৃতি মপবয়বছ।40    

                                                                          

3.5.1.7 বন্যপ্রািী সংরেি ও তনরাপত্তা আইন, ২০১২    

োধীনিার পর মথবকই ঐতি যগিভাবব বাংিাবদশ বন, বন্যপ্রািী ও জীব-তবতিত্রয সংরেি কবর আসবছ। বছবরর পর বছর 

মানুবর্র প্রবয়াজনববাবধ বন্যপ্রািী সংরেবির পিতি ক্রমশ পতরবতিষি  বচ্ছ। মস পতরবপ্রতেবি ২০১০ সাবির বন্যপ্রাণী আই দ  

সেংদশাধ   দি ‘বন্যপ্রাণী (সেংিক্ষণ ও ন িাপিা) আই -২০১২’ প্রণয়   িা হদয়দছ। এটি িাতীয় সেংসে  তৃে  ১০ জুলাই, 

২০১২ তানিদখ পাস হয়। এই বন্যপ্রাণী আইদ  েে ও শানস্তি নবধা  বৃনি  িা  বয়বছ।  

 বন্যপ্রািী সংরেি ও তনরাপত্তা আইবন মমার্ ১০টি অোয়, ৫৪টি ধারা এবং ০৪টি িফতসি রবয়বছ; 

 বন্যপ্রািী সংরেি ও তনরাপত্তা আইন, ২০১২ অনুসাবর, অববধভাবব বন্যপ্রািী ক্রয়-তবক্রয়, আমদাতন-রপ্তাতন অথবা 

 িযা করবি ময শাতস্তর তবধান রবয়বছ িা সংবেবপ তনেরুপ-   
 

 লাইদসস অথবা পািনমে প্রাপ্ত স্ট্ া  ব্যনি ব্যতীত অন্য  ািও ন  ে হদত স্ট্ া  বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীি 

স্ট্ া  অেংশ, মােংস, রনফ অথবা তা হদত উৎপন্ন দ্রব্য বা ব িদ্রব্য বা তফনসল ০৪ এ উদেনখত ৫৪টি উনদ্ভে 

বা তা হদত উৎপন্ন দ্রব্যানে ক্রয়-নবক্রয় বা আমোন -িপ্তান   িদল সদব োচ্চ ০১ বছি  ািােে অথবা সদব োচ্চ 

৫০ হািাি ো া পর্ েন্ত অথ েেে বা উভয় েদেি নবধা  িদয়দছ;  

 বাে বা  াতি  িযা করবি সব ষতনে ০২ বছর এবং সদব োচ্চ ০৭ বছর পয ষন্ত কারাদণ্ড এবং সব ষতনে ০১ িে 

র্াকা এবং সদব োচ্চ ১০ িে র্াকা পয ষন্ত অথ ষদবণ্ডর তবধান রবয়বছ; 

 নচতাবাঘ, লামনচতা, উল্লু , সাম্বাি হনিণ, কুনমি, ঘনড়য়াল, নতনম বা ডলনফ  হতযা  িদল সদব োচ্চ ০৩ 

বছি পর্ েন্ত  ািােে বা সদব োচ্চ ০৩ লক্ষ ো া পর্ েন্ত অথ েেে বা উভয় েদেি নবধা  িদয়দছ; 

 স্ট্ া  পানখ বা পনির্ায়ী পানখ হতযা  িদল সদব োচ্চ ০১ বছি পর্ েন্ত  ািােে বা সদব োচ্চ ০১ লক্ষ ো া পর্ েন্ত 

অথ েেে বা উভয় েদেি নবধা  িদয়দছ।       

প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় বন তবভাগ কর্তষক প্রকাতশি িকুবমন্ট পয ষাবিািনা কবর মদখা যায়, বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ ও ন িাপিা 

আই , ২০১২ বাস্তবায়বনর পূবব ষ অথ ষাৎ ২০১০ এবং ২০১১ সাবি বাংিাবদশ বন তবভাগ মমার্ ৩৩টি মামিা দাবয়র এবং ১৮ জন 

অপরাধীবক মগ্রফিার কবরবছ। বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ ও ন িাপিা আই  পাবসর পর ২০১২-২০১৮ সাি পয ষন্ত ১৩২১টি অতভযান 

পতরিািনা কবর মমার্ ২৮৫টি মামিা দাবয়রস  অতভযুক্ত ১৭৫ আসামীবক তবতভন্ন মময়াবদ মজি ও অথ ষদণ্ড প্রদান করা  বয়বছ 

যা পূবব ষর তুিনায় গবড় প্রতি বছর যথাক্রবম ২.৫ ও ২.৮ গুি বৃতি মপবয়বছ (সারতি-১৮)।41           

সারতি ১৮: মমার্ মামিা এবং ধৃি অপরাধীর সংখ্যা 

      সাল  মমার্ মামিার 

সংখ্যা (টি)  

ধৃি অপরাধীর 

সংখ্যা (জন)  

আইন বাস্তবায়বনর 

পরবিী অবস্থা 

২০১৮ ২৯  ১৪  

২০১৭ ০৪  ০৫  

২০১৬ ৬৩ ৩৪  

২০১৫ ৫০  ২৮  

২০১৪ ৪৭  ৩০  

২০১৩ ৪৬  ২৮  

২০১২ ৪৬  ৩৬  

আইন বাস্তবায়বনর 

পূব ষবিী অবস্থা 

২০১১ ২৩  ১২  

২০১০ ১০  ০৬  

                                                           
40
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বন্যপ্রািী সংরেি ও তনরাপত্তা আইন, ২০১২ প্রসবঙ্গ প্রকল্প পতরিািক জনাব িপন কুমার’মদ (বকআইআই) জানান, ‘এই আইন 

বাস্তবায়বনর ফবি বন অপরাধীবদর তিতিি কবর দ্রুি শাতস্তর আওিায় আনা সম্ভব  বয়বছ যা বন্যপ্রািী সংরেবি গুরুত্বপূি ষ 

ভূতমকা রাখবছ। িবব এই আইদ ি স্ট্তায়াক্কা  া  দি ন ছু আসাধু চক্র অববধভাদব বন্যপ্রাণী হতযা এবেং পাচাি সেংনেি  াদিি 

সাদথ এখ ও সম্পৃি িদয়দছ। িাই বন্যপ্রাণী (সেংিক্ষণ ও ন িাপিা) আই , ২০১২’ এি র্থার্থ বাস্তবায়  ও প্রদয়াদগি লদক্ষয 

এি উপি ২০১৫ নরঃ প্রণীত নবনধমালা (খসড়া) সি ানি অনুদমাে  সাদপদক্ষ িরুনি নভনিদত িািী  িা অতযন্ত প্রদয়াি ।  

এছাড়া এই আইবনর আওতায় স্ট্ া  ধািা বা উপ-ধািা লনঙ্ঘত হদল স্ট্র্সব শানস্তি নবধা  িদয়দছ স্ট্সগুদলা সেংনেিদেি 

অবনহতকরবির িন্য ইদল রন   এবেং নপ্রনন্টেং নমনডয়ায় প্রচাদিি ব্যবস্থা স্ট্ য়া মযবি পাবর ববি তিতন মিামি প্রদান 

কবরন।42  

  

3.5.1.8  প্র দল্পি আওতায় ি সদচত তামূিক  ার্ েক্রম              

ব  অপিাদধি তানল া প্রস্তুত  িণ, বন্যপ্রাণীি অববধ পাচাি স্ট্িাধ এবেং ব  অপিাধ েমদ  সদচত তা সৃনিি লদক্ষয প্রকবল্পর 

আওিায় ১১ ধিমনি সদচত তামূল   ম েসূনচ মযমন- াে , নবজ্ঞাপ ,  ম েশালা, নলফদলে, স্ট্গাল স্ট্েনবল তবঠ , মি-

অবজারবভশন ইতযানে কম ষসূতি বাস্তবানয়ত হদয়দছ।    

প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় স্থানীয় জনগবির কাছ মথবক প্রাপ্ত িে তববের্বি মদখা যায়, উি সদচত তামূিক  ার্ েক্রম 

বাস্তবানয়ত হবাি ফদল পূবব ষর তুিনায় িাবদর মবে বন্যপ্রািী সেংিক্ষণ তবর্বয় সদচত তা (১৫.১%), বন অপরাধ এবং অববধ 

পািার সিবকষ জ্ঞা  (১৫.৯%), পািার প্রতিবরাবধ ভূতমকা (১৯.৮%) এবং আইন মমবন িিার প্রবিিা (১৯.৭%) বৃতি মপবয়বছ 

(তিত্র-১৫)।43
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তিত্র ১৫: ি সদচত তামূিক  ার্ েক্রমমর ফবি সৃষ্ট সুতবধা সিবকষ স্থানীয় জনগবির মিামি   

                                                                                                                               *এ ানধ  উিি              

 

3.5.2.  উবেশ্য ২-অেংশগ্রহণ ািী স্ট্েদশি মদধ্য সেংিনক্ষত এলা া ব্যবস্থাপ া ও অনিেত জ্ঞা  ও েক্ষতা নবন য়দমি 

মাধ্যদম বন্যপ্রাণীি সাদথ সম্পিৃ স্থা ীয়, আঞ্চনল /আন্তিোনত  প্রনতষ্ঠা গুনলদ   ার্ ে িী িণ    

প্রকবল্পর আওিায় বােংলাদেমশর বন্যপ্রাণী ও জীব তবতিত্রয সেংিক্ষদণ মমার্ ৩৬টি উপ প্রকল্প (Sub-Project) বাস্তবাতয়ি 

 বয়বছ। পরামশ ষক প্রতিষ্ঠাবনর  ম েপনিনধি আদলাদ  প্র দল্পি ২০%  ভাদিি নবদবচ া কবর বাস্তবাতয়ি ৩৬টি উপ-প্র ল্প 

মথবক সদব োচ্চ ১২টি উপ প্রকল্প তেব চয়দ ি মাধ্যদম মূল্যায়দ ি িন্য ন ব োচন করা  বয়বছ। উবেখ্য, বাস্তবাতয়ি তকছু উপ প্রকল্প 

উবেশ্য-১ এবং  উবেশ্য-৩ এও থাকায় তদ্বিিা এড়াবনার জন্য মসগুবিা পতর ার করা  বয়বছ। মযমন-সুিিব  িক্ষায় স্মাে ে 

স্ট্পদরানলেং, বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ ও ন িাপিা আই , ২০১২, Tiger Range Countries-এ বানষ ে  Stocktaking 

Meeting, সাউথ এনশয়া ওয়াইল্ড লাইফ এ দফাস েদমন্ট স্ট্ েওয়া ে এি তৃতীয় বানষ ে  সভা ইিযাতদ। তনবে ৩৬টি উপ-

প্রকবল্পর নাম এবং প্রভাব মূল্যায়বনর জন্য তনব ষাতিি প্রকল্পসমূ  মদয়া  ি-     

                                                           
42

 মকআইআই, প্রভাব মূল্যায়ন, এসআিনসডনিউনপ, ০৮.০৫.২০২০   

43
 প্রভাব মূল্যায়ন সমীো, এসআিনসডনিউনপ  
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ক্রম ৩৬টি উপ প্রকবল্পর (Sub-Project) নাম    তনব ষাতিি উপ 

প্রকল্প  

1.  বাঘ িনিদপ সুন্দরববন Camera Trapping পিতি ব্যবহাি  √ 

2.  সুিিব  িক্ষায় স্মাে ে স্ট্পদরানলেং (স্পানসয়াল মন েনিেং এ ালাইনিেং অযান্ড নিদপাটি েেং টুলস) √ 

3.  সািছতড় জািীয় উযাবন আবাসস্থি সংরেি এবং ইবকা ট্যযতরজম উন্নয়ন  × 
4.  কাপ্তাই জািীয় উযাবন জীবববতিত্রয সংরেি এবং ইবকা-ট্যযতরজম উন্নয়ন    √ 

5.  ভাওয়াি জািীয় উযাবন ইবকা মরবিাবরশন এবং উন্নয়ন   √ 

6.  মর্কনাফ বন্যপ্রািী অভয়ারবণ্য স্থিজ বন্যপ্রািীর আবাসস্থি উন্নয়ন ও সংরেি   × 
7.  বাংিাবদবশ তবলুপ্তপ্রায় িামিঠ ুঁবর্া বার্ান সংরেি  × 
8.  সাদা শকুন সংরেি  √ 

9.  বাংিাবদবশ েতড়য়াি সংরেি   × 
10.  মনানা পাতনর কুতমর সংরেি   √ 

11.  তনঝুম দ্বীপ জািীয় উযান উন্নয়ন  × 
12.   াকালুতক  াওবর জীবববতিত্রয সংরেি এবং ইবকা-ট্যযতরজম উন্নয়ন    √ 

13.  আিিাতদেী জািীয় উযাবন জীবববতিত্রয সংরেি এবং ইবকা-ট্যযতরজম উন্নয়ন    × 
14.  বাংিাবদবশর নবলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রািীর িাি তানল া (Red list of Bangladesh)  ািনাগাদকরি √ 

15.  মসানার ির বন্যপ্রািী অভয়ারবণ্যর জন্য ম্যাবনজবমন্ট প্ল্ান প্রস্তুিকরি   × 
16.  হািািীনখল এবং বাবিয়াকালা জািীয় উযাবনর সংরতেি এিাকা ব্যবস্থাপনা প্ল্ান  × 
17.  মশরপুবর  াতির িিািবির জন্য কতরবিাবরর মােবম বাউন্ডাতর তিমাবকষশন    √ 

18.  United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) Toolkit 
Implementation and Refining Proposal for the Funding Windows এর 

পরামশ ষক মসবা প্রদান  

× 

19.  মানুষ-হানতি িন্দ্ব ন িস  ব্যবস্থাপনা  √ 
20.  Tiger Range Countries-এ বাতর্ ষক Stocktaking Meeting × 

21.  ন্যাশ াল োইগাি নি ভানি স্ট্প্রাগ্রাম বাস্তবায়ন    √ 

22.  সাইটিস (CITES) এর মােবম বন্যপ্রািী ও প্রকৃতি সংরেি সাবকষবির কম ষকিষাবদর দেিা বৃতি 

প্রতশেি  
× 

23.  রযাতকং ট্যযিস-এর কায ষকরী ব্যব াবরর জন্য কাতরগতর প্রতশেি  × 

24.  সাউথ এনশয়া ওয়াইল্ড লাইফ এ দফাস েদমন্ট স্ট্ েওয়া ে (সাওদয় ) এর র্তিীয় বাতর্ ষক সভা  × 

25.  বন্যপ্রাণী (সেংিক্ষণ ও ন িাপিা) আই , ২০১২  ািনাগাদকরি  × 

26.  ওয়াইল্ড িাইফ wing, অপরাধ তনয়িি ইউতনর্ এবং ফবরনতসক ল্যাববর তবযমান সুতবধাতদ উন্নয়ন  × 

27.  মর্কনাফ বন্যপ্রািী অভয়ারণ্য এবং ইনাতন সংরতেি বনাঞ্চবি ন্যাশনাি বাময়াডাইভািনসটি 

িযাবর্তজ এন্ড অযাকশন প্ল্ান বাস্তবায়ন  

× 

28.  যবশাবরর মতনরামপুর, মকশবপুবর মানুর্- নুমান দ্বন্দ্ব তনরসন  × 
29.  সুন্দরববন ইবকা ট্যযতরজম উন্নয়বন দেিা বৃতি  × 
30.  বাংিাবদবশ এতিফযান্ট অযাকশন প্ল্ান তিতর  × 
31.  বাংিাবদবশর উপকূিীয় এবং সামুতদ্রক কচ্ছপ সংরেি  × 
32.  মানুর্- াতির দ্বন্দ্ব তনরসবন কায ষকর পদবেপ গ্র ি  √ 
33.  ০৫টি সংরতেি এিাকায় গববর্িাতভতত্তক তভতিও িকুবমবন্টশন এবং কযাবিইন × 

34.  তবলুপ্তপ্রায় জিির পাতখ সংরেবি উপকূিীয় এিাকায় পদবেপ গ্র ি  × 

35.  পাবিাখািীর সংরতেি এিাকায় পাতনর উৎস সংরেবির মােবম জীবববতিত্রয সংরেি  × 
36.  কাপ্তাই জািীয় উযাবন বন্যপ্রািী মতনর্তরং এবং সংরেি   
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3.5.2.1. বাঘ িনিদপ সুন্দরববন  Camera Trapping পিতি ব্যবহাি   

বাংিাবদশ বন তবভাগ Wildlife Institute of India-এি সহায়তায় Camera Trapping ব্যবহাি  দি সুিিবদ  

২০১৩ সাদলি  দভম্বদি বাঘ গণ াি  াি শুরু কবর এবেং ওই িনিপ ২০১৫ সাদলি এনপ্রদল স্ট্শষ হয়। প্র দল্পি মােবম 

বন্যপ্রাণী ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ অঞ্চল এবেং বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ নবভাদগি (খুল া) স্ট্র্ৌথ প্রয়াদস মাঠ পর্ োদয়ি 

িনিপ েলদ  প্রনশক্ষি মদয়া  য়।  

প্রকবল্পর আওিায় ব  তবভাবগর িনিপ েল Camera Trapping পিতি ব্যবহাি কবর সুিিবদ র শরিবখািা, সািেীরা ও 

খুিনা মরবঞ্জর ১২৬৩.৮২৮ বগ ষ তকবিাতমর্ার এিাকা  বি স্ট্মাে ৩৮টি পূণ েবয়স্ক ও ৪টি বাদঘি বাচ্চাি ছনব তুবিবছ। বান  ৬৮টি 

বাদঘি সেংখ্যা ন ধ োিণ  িা হদয়দছ খাদল তাদেি পাদয়ি ছাপ গুদ  ও নবচিদণি অন্যান্য তথ্য প্রমাদণি নভনিদত।  যাদমিাবনি 

হওয়া ৩৮টি বাদঘি ৩০% পুরুষ। িনিদপি ফলাফল চূড়ান্তভাদব মূল্যায়   দি সুিিবদ  বাদঘি সেংখ্যা  মদবনশ ১০৬টি 

রবয়বছ ববি বন তবভাগ কর্তষক ২০১৫ সাবির প্রকাতশি প্রতিববদবন মদখা যায়। প্রতিববদবনর ত সাব অনুযায়ী বাবের েনত্ব তছি 

প্রতি ১০০ বগ ষ তকঃতমঃ এ ২টি, অথ োৎ প্রায় ৪৬ বগ ে ন ঃ নমঃ এ ০১ টি।44   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

তিত্র ১৬: বাে জতরবপ ব্যবহৃি কযাবমবেজ রঙ করা কযাবমরা     
 

Camera Trapping পিতি সিবকষ প্রকল্প পতরিািক জনাব িপন কুমার মদ জানান (মকআইআই), আবগ পেনচি িনিপ 

(Pugmark Method) পিনত ব্যবহাি করা  ি। এদত এ ই বাদঘি পাদয়ি ছাপ নভন্ন নভন্ন এলা ায় এ ানধ বাি আসায় 

ন ছুো নবভ্রানন্ত ততিী হয়। আর Camera Trapping পিতিবি বাদঘি স্ট্ডািা াো ছাদপি নবদেষণ  দি প্রতিটি বােবক 

পৃথ   িা  বয় থাবক। এবেবত্র ‘Spatially Explicit Capture Recapture (SECR) পিনতদত ছনবগুদলা নবদেষণ  দি 
প্রনতটি বাঘ স াি  িা হয়। এিপি প্রনতটি বাঘ  তগুদলা নভন্ন নভন্ন  যাদমিায়  তবাি ধিা পড়দছ তাি ওপি নভনি  দি 

তানল া ততনি  িা হয়। স্ট্সই তানল া ব্যবহাি  দি নবদশষ প্রনক্রয়াি মাধ্যদম তথ্য নবদেষণ  দি বাদঘি সেংখ্যা ন ধ োিণ  িা 

হয়।45 মযব তু একটি বাবের মিারাকার্া দাবগর সাবথ আবরকটি বাবের স্ট্ডািা াো োদগি মকান তমি মনই িাই বাে জতরবপ 

একই বাে দুবার গিনার সুবযাগ না থাকায় বাবের প্রকৃি সংখ্যা তনি ষয় করা সম্ভব  বয়বছ ববি পয ষববেবি মদখা যায়। 

 

3.5.2.2. ন্যাশ াল োইগাি নি ভানি স্ট্প্রাগ্রাম       

এসআিনসডনিউনপ প্রকবল্পর আওিায় বাে এবং সুন্দরবন রোয় স্থানীয় জনগবির অংশগ্র বি ‘ন্যাশনাি র্াইগার তরকভাতর 

মপ্রাগ্রাম’ নাবম একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা  বয়বছ। এই উপ-প্রকল্পটির উবেশ্য তছি বাবের আবাসস্থি, অববধ তশকার এবং  

বাে সংরেবির হুমতকসমূ  কতমবয় বাবের সংখ্যা বাড়াবনা বা তস্থতিশীি রাখা। উক্ত উবেবশ্যর আওিায় বনজ সিবদর উপর  

স্থানীয় জনবগাষ্ঠীর তনভ ষরশীিিা কমাবনা, বন ব্যবস্থাপনায় স্থা ীয় ি সাধািণদ  সম্পৃিকরি, বাে-মানুবর্র দ্বন্দ্ব কমাবনা, 

বাবের আবাসস্থি সংরেি প্রভৃতি কম ষকাণ্ড বাস্তবাতয়ি  বয়বছ।   

ব  ব্যবস্থাপ ায় স্থা ীয় ি সাধািণদ  সম্পৃি কবর বাঘ-মানুদষি িন্দ্ব কমাবি সুিিবদ ি আদশপাদশি উপদিলায় সহ-

ব্যবস্থাপ া  নমটি (Co-Management Committee) গঠ   িা হয়। এছাড়া, সুিিবদ ি চািপাদশি গ্রামগুনলদত ব  

নবভাগ, Wild Team ও স্থা ীয় ি সাধািদণি সমন্বদয় সাতক্ষীিাি শ্যাম গি উপদিলায় Tiger Response Team এবেং 

সুিিব  সেংলগ্ন গ্রাম এলা ায় VTRT গঠ   রা  য়। উক্ত টিমসমূ  সুিিব  এলা ায় সািাক্ষণ েহমির মােবম স্ট্লা ালদয় 

বাঘ আসার খবিাখবি আো প্রো  কবর স্থানীয় জনগিবক সিকষ কবর করবিন।   

                                                           
44

 তবতি তনউজ ২৪.কম, ২৯ জুিাই, ২০১৭ (https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/49853)   
45

 মকআইআই, প্রভাব মূল্যায়ন, এসআিনসডনিউনপ, ১৭.০৩.২০২০   

https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/49853
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প্রভাব মূল্যায়ন সমীোর মবতশরভাগ (৮২%) জনগবির মবি িাবদর এিাকায় গি ছয় মাবস মানুর্ ও বাবের মবে মকান 

ধরবনর দ্বন্দব্ সংেটিি  য়তন। আর যারা দ্বন্দ্ব সংেটিি  বয়বছ (১৮%) ববিবছন িারা এই দ্ববন্দ্বর একাতধক ধরবনর কথা উবেখ 

কবরবছন। মযমন-বাতড়-েবর  ামিা (৭৫%), অব তুক বন্যপ্রািী মমবর মফিা (৩৭.৫%), গৃ পাতিি পশুপাতখ ও মানুর্ আক্রান্ত 

 ওয়া (২২.২%), মানুর্  িযা (১২.৫%) (তিত্র-১৭)।46  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তিত্র ১৭: বাে ও মানুবর্র মবে দ্বন্দ্ব এবং দ্ববন্দ্বর ধরন সিবকষ স্থানীয় জনগবির মিামি    

 

এছাড়া, বাবের আবাসস্থি সংরেবি স্থানীয় জনগবির ববন যাবার প্রবিিা কমাবি সুন্দরববনর উপর বন তনভ ষরশীি জনবগাষ্ঠী 

তববশর্ কবর বাওয়ালী, স্ট্িদল, স্ট্মৌয়ালী ও জ্বালান   াঠ আহিণ ািীর বন তনভ ষরশীিিা কমাবি মমৌমাতছ পািন,  স্ততশল্প, 

কাঁকড়া এবং মাছ িার্, সামাতজক বনায়ন এবং নাস ষাতর,  াঁস-মুরগী পািন ইিযাতদর উপর প্রতশেি (২৫%) প্রদান করা  য়।  

তকন্তু সমীোর ফিাফি তববের্বি মদখা মগবছ ৭২% জনগি এখনও বন মথবক তবতভন্ন বনজ দ্রব্য সংগ্র  কবর থাবক মযমন-

জ্বািাতন কাঠ (৭৫%), মবি/মগািপািা (৪০%), ঔষুনধ গাছ (৩২.৫%), মধু সংগ্র  (৩০%), পশুখায সংগ্র  (৩০%),  

কাঠ/িারাগাছ (১২.৫%), এবং পশু-পাতখ তশকার (২.৫%) (তিত্র-১৮)। দিীয় আবিািনা মথবকও জানা যায়, অদ দ ই এখ ও 

ব  স্ট্থদ  জ্বালান   াঠ সেংগ্রদহি িন্য লা নড়  াদে, খু ুঁটি ও গবানে পশুি িাব সেংগ্রহ  দি আবাি স্ট্ উবা মিা গাছও চুনি 

 দি।47    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

                      তিত্র ১৮: ব ি সম্পে আহিদণ বদ  র্াবাি প্রবণতা সিবকষ স্থানীয় জনগবির মিামি   

                                                                                                                            *একাতধক উত্তর     

িবব পয ষববেবি মদখা যায়, ব  নবভাগ ও নবনভন্ন স্ট্বসি ানি সেংস্থাি সতম্মতিি  ম েতৎপিতা বৃনিি ফদল বাঘ-মানুষ িদন্দ্ব 

িীব হান ি ঘে া হ্রাস স্ট্পদয়দছ। নবদশষ  দি ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯ ও ২০২০ সাদল স্ট্লা ালদয় চদল 

আসা স্ট্ াদ া বাঘ মািা র্ায়ন  এবেং বাদঘি আক্রমদ  মানুষ মািা র্াওয়াি সেংখ্যা উদেখদর্াগ্যভাদব হ্রাস স্ট্পদয়দছ (সারতি-

১৯)।48 এছাড়া বাঘ িািা ন হত বা আহত মানুদষি ক্ষনতপূিণ  ীনতমালাি আদলাদ  ২০১১ সাল স্ট্থদ  ব  নবভাগ 

ন য়নমতভাদব ক্ষনতগ্রস্থ পনিবািদ  ক্ষনতপূিণ প্রো   িা হদে। ক্ষনতপূিণ  ীনতমালাি আওতায় বন্যপ্রাণীি আক্রমদণ মানুষ 

মািা স্ট্গদল ১,০০,০০০ ো া এবেং মানুষ পঙ্গু হদল ৫০,০০০ ো া প্রো   িা হদয়দছ। উবেখ্য ২০১২-২০১৮ সাি পয ষন্ত বাবের 

আক্রমবি পঙ্গু ১১ এবং তন ি ৪৫ জন ব্যতক্তর পতরবারবক েতিপূরি প্রদান করা  বয়বছ।     

                                                           
46

 প্রভাব মূল্যায়ন সমীো, এসআিনসডনিউনপ  
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 প্রভাব মূল্যায়ন সমীো, এসআিনসডনিউনপ  

48
 িে কতিকা, জািীয় বৃেবরাপি অতভযান ও বৃেবমিা, বন অতধদপ্তর, ২০১৯  
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সারতি ১৯: বাে দ্বারা আক্রান্ত ব্যতক্ত এবং মানুর্ দ্বারা আক্রান্ত বাবের সংখ্যা    

 সাি  আক্রান্ত মানুবর্র সংখ্যা আক্রান্ত বাবের সংখ্যা 

পঙ্গু  তন ি  তন ি  আ ি  িাড়াবনা  

 প্রকল্প পরবিী 

 অবস্থা 

২০২০  - - - - - 

২০১৯  - - - - - 

২০১৮ - ০২  ০১ - - 

২০১৭ - -  - - - 

 প্রকল্প 

 িিাকািীন 

অবস্থা 

২০১৬ ০১ - - - - 

২০১৫ ০২  - - - ০৬ 

২০১৪ ০১  ০৫   ০১ ০৫  

২০১৩ ০১  ১৬    ১৬  

২০১২ ০৮  ২২  ০২  ৭৩  

প্রকল্প পূব ষবিী 

অবস্থা 

২০১১ ৩৪ ১৯  ০১ - ০২  

২০১০ ৩৬ ১৮  ০২  - ১৪  

২০০৯  ৪২ ১০  ০২ - ০৪  

২০০৮  ২৮  ০৯  ০১ - - 

এছাড়াও অববধভাদব বাঘ নশ াি এবেং পাচাি  মামি বন তবভাগ, পুতিশ, বাংিাবদশ বি ষার গাি ষ, র যাব এবং স্থানীয় জনগবির 

সমন্ববয় Anti-Poaching টিম গঠন কবর অপরাধীবদর মগ্রফিার ও শাতস্তর আওিায় আনা  বয়বছ।   

উবেখ্য ময, ২০১০ সাদল িানশয়ায় স্ট্সন্ট নপোস েবাদগ ে োইগাি সানমদে বােংলাদেশসহ ১৩টি বাঘসমৃি স্ট্েশ (Tiger Range 

Country) ২০২২ সাদলি মদধ্যই ন ি ন ি স্ট্েদশ বাদঘি সেংখ্যা নিগুণ  িদত এ টি স্ট্ঘাষণা মদয়। পয ষববেবি মদখা মগবছ, 

সব ষবশর্ Bengal Tiger Conservation Activity (Bagh) প্র দল্পি আওতায় ‘Second Phase Status of Tiger 

in Bangladesh Sundarbans 2018’ নশদিা াদমি এ টি িনিপ মথবক জানা যায় বিষমাবন বাংিাবদবশ বাবের সংখ্যা 

১১৪টি। এসআিনসডনিউনপ প্রকবল্পর আওিায় ২০১৫ সাবি করা জতরপ অনুযায়ী সুিিবদ  বাদঘি সেংখ্যা তছি ১০৬টি। অথ ষাৎ 

তিন বছবর বাে বৃনির  ার মাত্র ৮% (তিত্র-১৯)।49      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

তিত্র ১৯: বাবের সংখ্যা বৃতির তুিনামূিক তিত্র    

পতরতস্থতি তবববিনায় মদখা যায় বােংলাদেশ এখ  স্ট্র্ অবস্থায় িদয়দছ স্ট্সখাদ  ২০২২ সাদলি মদধ্য বাঘ নিগুণ  িাি লক্ষযমাত্রা 

অিে  করা মবশ কঠিন  বয় পবড়বছ। এ নবষদয় িাহাঙ্গীি গি নবশ্বনবদ্যালদয়ি প্রানণনবদ্যা নবভাদগি অধ্যাপ  ও বাঘ গদবষ  

ড. মন রুল এইচ খামনর সাোৎকার মথবক জানা যায় (মকআইআই), বাবের সংখ্যা বাড়াবি  বি বাঘ ও হনিদণি স্ট্চািা তশকার 

পুবরাপুতর বন্ধ, সুিিবদ  বাঘ সেংিক্ষণ এলা াি পনিনধ বাড়াবনা, সুিিব  ছাড়াও নবনক্ষপ্তভাদব অন্যান্য স্ট্র্ সব ম্যা দগ্রাভ ব  

িদয়দছ তািমদধ্য ফদিি  নিদডাি ততনি করার উবযাগ মনয়া মযবি পাবর। এদত বাদঘি িন্য  তু  আবাসস্থল তিতর হদব।50   
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3.5.2.3. সুন্দরবন রোয় স্মাে ে স্ট্পদরানলেং (স্পানসয়াল মন েনিেং অযান্ড নিদপাটি েেং টুলস)                                                              

পরামশ ষক দি কর্তষক পয ষববেবি মদখা যায়, সুন্দরবন দতেি বন্যপ্রািী 

অভয়ারবণ্যর চািটি স্ট্িদি (খুল া, সাতক্ষীিা, চােপাই ও শিণদখালা) 

বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী নশ াি ও পাচািদিাধ এবেং ব ি স্ট্চািাচালা  

স্ট্ঠ াদত ২০১৬ সাি মথবক স্মাে ে স্ট্পদরানলেং কায ষক্রম শুরু  য়। প্রনত 

স্ট্িদি প্রনত মাদস দুইটি েহল পনিচাল া  িা হয়। প্রদতয  েহল েল ০৭ 

স্ট্থদ  ১০ নে  এবেং প্রনতনে  ০৬ স্ট্থদ  ০৮ ঘণ্টা  দি েহল স্ট্েয়। 

প্রনতটি স্মাে ে েহল েদল আে স্ট্থদ  ১০ ি  প্রনশনক্ষত সেস্য থাদ  । 

র্ ি দবির সবঙ্গ আধুতনক আদগ্নয়াস্ত্রস  থাদ  স্ট্লাবাল পনিশন েং 

নসদিম (নিনপএস), সাইবাি রযা াি, দ্রুি গনতি নস্পডদবাে ও 

প্রবয়াজনীয় সিিাম। েহদলি সময়  সাব েক্ষনণ ভাদব বন্যপ্রাণী পর্ েদবক্ষণ 

এবেং ব /বন্যপ্রািী অপিাধ অনুসন্ধা   িা হয়। অপিাধ সেংগঠিত হদল 

সেংনেি আই /নবনধি ন দে েশ া অনুসিণ  িা হয়। সব  ার্ েক্রম স্মাে ে 

েহদলি লগ বই বা সাইবাি রযা াদি স্ট্ি ড ে  মর ডাো ব্যবস্থাপদ ি 

 াদছ পাঠাদ া হয়। ডাো ব্যবস্থাপ  সব েদশষ ভাস েদ ি স্মাে ে 

সফেওয়যাস্ট্ি ডাো এনি ও নবদেষদণি মাধ্যদম প্রনতদবে  ততনি  দি ।    

                                                                                     তিত্র ২০: সুরন্দরবন রোয় স্মাে ে স্ট্পদরানলেং   

পিামশ ে  েল  তৃে  পর্ েদবক্ষদণ স্ট্েখা র্ায়, ২০১৯ সাদল ১০৪টি স্মাে ে েহল পনিচানলত হদয়দছ সুিিবদ । ৭৭,৪৫৫ 

ন দলানমোি স্ট্পদরানলেং  দি ২৩ প্রিানতি ১৫ হািাি ৯২৮টি বন্যপ্রাণী স্ট্েখা স্ট্গদছ। নবনভন্ন অপিাদধ ৪৫৫ ি দ  স্ট্গ্রফতাি 

 িা হদয়দছ। পাশাপানশ স্ট্পদরানলেং টিম ৩১১ স্ট্ ৌ া বা রলাি, ৩৭২টি মাছ ও  াঁ ড়া ধিাি িাল, ১২১টি  াটিেং টুলস িব্দ 

 দিদছ (সািনণ-২০)।    

২০১৮ সাদল সুিিবদ  ৮৩টি েহদলি মাধ্যদম  ৯০,৩৮১ ন দলানমোি স্ট্পদরানলেং  িা হদয়দছ। এই স্ট্পদরানলেংদয় ২৩ প্রিানতি 

১৪ হািাি ৩৪৬টি বন্যপ্রাণী স্ট্েখা হদয়দছ। নবনভন্ন অপিাদধ ৪৭৭ ি দ  স্ট্গ্রফতাি  িা হদয়দছ। এ ই সদঙ্গ ৪০০ স্ট্ ৌ া বা 

রলাি, ৬৯৬টি মাছ ও  াঁ ড়া ধিাি িাল এবেং ১৪৩টি  াটিেং টুলস িব্দ  িা হদয়দছ (সািনণ-২০)।   

২০১৬ সাদলি জু  হদত নডদসম্বি মাস পর্ েন্ত ৩০টি েহল পনিচাল া  িা হয়।  েীপদথ ৩১,৬৬৪ ন দলানমোি েহল  দি অববধ 

অনুপ্রদবশ, অ নুদমানেত িাল/ ফাঁদসি িাল ব্যবহাি, অ নুদমানেত সাইদিি  াঁ ড়া/মাছ ধিা, বন্যপ্রাণী নশ াি এবেং নশ াি 

ন নষি এলা ায় মাছ ধিাি  ািদণ স্ট্মাে ১৭৭ ি  আসামীদ  স্ট্গ্রপ্তাি  িা হয়। ১৭০টি নডনঙ্গ স্ট্ ৌ া, ৩১টি রলাি, ১০৮টি 

নবনভন্ন তেঘ েয ও ধিদ ি মাছ ধিাি িাল ও অন্যান্য মালামাল িব্দ  িা হয় (সািনণ-২০)।      

সারতি ২০: স্মাে ে স্ট্পদরাল েল  তৃে  পনিচানলত  ার্ েক্রম 51    

সাল  স্মাে ে েহল  স্ট্পদরালকৃত এলা া  স্ট্গ্রফতাি  স্ট্ ৌ া/রলাি আে   িাল আে    াটিেং টুলস 

২০১৯  ১০৪  ৭৭৪৫৫ ন .নম. ৪৫৫  ৩১১  ৩৭২  ১২১  

২০১৮  ৮৩  ৯০৩৮১ ন .নম. ৪৭৭  ৪০০  ৬৯৬ ১৪৩  

২০১৬  ৩০  ৩১৬৬৪ ন .নম.  ১৭৭   ২০১  ১০৮  - 

  স্ট্মাে  ২১৭ ১৯৯৫০০ ন .নম.   ১১০৯  ৮৮১ ১১৭৬  ২৬৪ 

আোচাই ফদিি অনফদসি ভািপ্রাপ্ত  ম ে তো (ওনস) স্ট্মাঃ ফারুকুল ইসলাদমি সাক্ষাৎ াি (স্ট্ আইআই) স্ট্থদ  িা া র্ায়, 

‘স্মাে ে স্ট্পদরানলেং চালু হওয়াি পদি স্ট্র্দ াদ া িায়গায় অপিাদধি খবি অবনহত হওয়াি সাদথ সাদথ দ্রুত গনতি                 

নস্পডদবাে ও প্রদয়াি ীয় সিিাম ন দয় ছুদে র্া  এ েদলি সেস্যিা। স্ট্স  ািদণ িদয়ল স্ট্বঙ্গল োইগািসহ বণ্যপ্রাণী পাচাি,     

নশ াি, স্ট্চািাচালা  ও ব ি সম্পে ধ্বেংস ও অববধভাদব বদ  প্রদবশ অদ  ো  দম এদসদছ। পাশাপানশ এ টিদমি মাধ্যদম প্রাপ্ত 

তথ্য ন দয় নবনবধ প্রনতদবে  প্রস্তুত এবেং ডাোদবি ততনি  িা সম্ভব হদে বদল নতন  অনভমত ব্যি  দি ।’
52
                                                                             

 

                                                           
51 বাাংলা সিউজ২৪.কম, ১২.০২.২০২০ (https://www.banglanews24.com/national/news/bd/771049.details) এবেং বােংলাদেশ 

িাতীয় তথ্য বাতায় ,  সুিিব  পনিম ব  নবভাগ, খুল া (http://forestwest.khulna.gov.bd/site/golpo_noy_shotti/fffa6dd9-

895b-44cd-a3d4 
4bac68070ff4/%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%9E%E
0%A7%8D%E0%A6%9C)  
52

 স্ট্ আইআই, প্রভাব মূল্যায় , এসআিনসডনিউনপ, ১৬.০২.২০২০  

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/771049.details
http://forestwest.khulna.gov.bd/site/golpo_noy_shotti/fffa6dd9-895b-44cd-a3d4%204bac68070ff4/%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C
http://forestwest.khulna.gov.bd/site/golpo_noy_shotti/fffa6dd9-895b-44cd-a3d4%204bac68070ff4/%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C
http://forestwest.khulna.gov.bd/site/golpo_noy_shotti/fffa6dd9-895b-44cd-a3d4%204bac68070ff4/%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C
http://forestwest.khulna.gov.bd/site/golpo_noy_shotti/fffa6dd9-895b-44cd-a3d4%204bac68070ff4/%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C
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এছাড়া সাব-প্র দল্পি আওতায় এ টি স্ট্িি অনফস, িাফ ডিদমেনি, হনিণ প্রেশ ে ী প্ল্যােফম ে, পর্ েদবক্ষণ োওয়াি ইতযানে ন ম োণ 

 িা হদয়দছ। বন্যপ্রাণীি আবাসস্থল সেংিক্ষদণি িন্য কৃনক্রমভাদব সুদপয় পান ি ব্যবস্থা  িা হদয়দছ। স্মাে ে স্ট্পদরানলেং টিদমি 

িন্য এ টি স্ট্পদরাল স্ট্বাে, এ টি স্ট্ নব  ক্রুিাি, স্পীড স্ট্বাে (স্ট্খালা), সমুদদ্র চলমা  রলাি, ইনি সহ  ানি স্ট্বাে ইতযানে ক্রয় 

 িা হদয়দছ।                                                       

স্মাে ে স্ট্পদরানলেং বিষমান অবস্থা সিবকষ বিবি তগবয় খুল া স্ট্িদিি স্ট্িি  ম ে তো স্ট্মা. আবু সাদলহ বদল  স্মাে ে েহল নবষদয় 

প্রনশক্ষণ প্রাপ্ত ি বল অন্য অঞ্চদল বেলী, েহদলি উপদর্াগী িলর্া  এবং জ্বািাতন ও প্রদয়াি ীয় সিিামানেি অভাব, অপ্রতুল 

িক্ষণাদবক্ষণ ইতযানে েহল  ার্ েক্রম পনিচাল াি স্ট্ক্ষদত্র অন্তিায় সৃতষ্ট করবছ। উক্ত অন্তিায়সমূহ দূিীভূত িদণি িন্য র্থার্থ 

পেদক্ষপ গ্রহণ  িদল স্মাে ে েহদলি মাধ্যদম সুিিবদ ি বন্যপ্রাণী ও ব ি সম্পে যথাযথভাবব িক্ষা  িা সম্ভব  বব ববি তিতন 

মি প্রদান কবরন। িাছাড়া, সুিিবদ ি ন্যায় বােংলাদেদশি অন্যান্য সংরতেি ব াঞ্চদলও স্মাে ে েহল শুরু  িা উতিি ববি 

তিতন মিামি মদন।53  

   

3.5.2.4. মানুষ-হানতি িন্দ্ব ন িস  এবং বাউন্ডাতর তিমাবকষশন     

ব  তবভাগ ও আইইউনসএ  মশরপুবরর ত নাইগাতি, নাতিিাবাতড়, শ্রীবরতদ, িট্টগ্রাবমর চু নত, বাঁশখািী, িলনে, িাঙ্গুন য়া, 

খুরুনশয়া, স্ট্োহািািী মরঞ্জ, বািিবা  সেি প্রভৃতি স্থাবন মানুষ ব াম বন্য হানতি িন্দ্ব ন িসদ  ২০১৩ সাদলি নডদসম্বি স্ট্থদ  

২০১৬ সাদলি জু  পয ষন্ত ব সেংলগ্ন এলা ায় বসবাস ািী স্থা ীয় ি গণদ  অন্তভু েি  িাি মাধ্যদম তবতভন্ন কায ষক্রম বাস্তবাতয়ি 

 বয়বছ। বন্য হানতি চলাচদলি িন্য  নিমিার নচনিত িদণি (৮৪.১%) পাশাপানশ পনিদবশ সেংিক্ষদণ বন্য হানতি ভূনম া ও 

প্রদয়াি ীয়তা সম্পদ ে ি সদচত তা (৭০.৯%) সৃনিস  পর্ েদবক্ষণ োওয়াি, তবদুযনত  ঘণ্টা লাগাদ া  বয়বছ। এছাড়া  াতি-

মানুর্ দ্বন্দ্ব তনরসবন ১৩ তকবিাতমর্ার দীে ষ ও ৮ তমর্ার প্রস্থ (০৬টি কতরির) তবতশষ্ট বাবয়ািতজকযাি মফন্স (৭৩.২%) মসািার 

পাওয়ার মফন্স (২.৩%) ও  াতির খায উপবযাগী বাগান (৩৬.৪%) তিতর করা  বয়বছ (তিত্র-২১)।54        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

তিত্র ২১: মানুর্- াতির দ্বন্দ্ব তনরসন ও বাউন্ডানি নডমাদ েশমন গৃ ীি উবযাগ সিবকষ স্থানীয় জনগবির মিামি 

                                                                           *এ ানধ  উিি     

পয ষববেবি মদখা যায়, প্রকবল্পর আওিায়  াতি সিবকষ সবিিনিা বৃতি ও  াতি রোয় স্থানীয় জনগবির অংশগ্র ি তনতিি 

করবি মশরপুবর এবং িট্টগ্রাবম মমার্ ২৮টি এনলফযান্ট স্ট্িসপস টিম (ইআিটি) গঠন করা  য়। এসব টিদম ৩০০ ি  স্ট্স্বোমসবী 

সেস্য হানত ও বন্যপ্রানণ সেংিক্ষদণ কাজ কবর। এই টিবমর সদস্যরা হানত এলা ায় প্রদবশ  িদল তাৎক্ষনণ ভাদব ি গণদ  

সত ে  দি পনিনস্থনত স্ট্মা াদবলা  দি হানতদ  বদ  স্ট্ফিত পাঠিদয়দছ (৮০%), এিাকা মপবরাতিং কবর পা ারা মদয়া (৭০%), 

বন্যপ্রািী উিার (৬৫%), সবিিনিামূিক কায ষক্রম (৭৫%) পতরিািনা কবরবছ।55 এ নবষদয় চু নতি ইআিটি টিদমি টিম 

নলডাি ি াব স্ট্মাঃ হারু -অি-িশীে বদল  (দ আইআই), ‘এই টিদমি সেস্যিা ব  ও হানত নেবস উের্াপ , নবনভন্ন ধিদ ি 

ি সদচত তামূল   ার্ েক্রম, এলা া স্ট্পদরানলেং এি মাধ্যদম পাহািা স্ট্েয়া, হানত এলা ায় প্রদবশ  িদল তাৎক্ষনণ ভাদব 

ি গণদ  সত ে  দি পনিনস্থনত স্ট্মা াদবলা, বন্যপ্রাণী উিাি প্রভৃনত  ম ে াে পনিচানলত  িদত ।’56
                                                                        

                                                           
53 মকআইআই, প্রভাব মূল্যায় , এসআিনসডনিউনপ, ১৬.০২.২০২০  
54

 প্রভাব মূল্যায়ন সমীো, এসআিনসডনিউনপ  

55
 প্রভাব মূল্যায়ন সমীো, এসআিনসডনিউনপ  

56 মকআইআই, প্রভাব মূল্যায় , এসআিনসডনিউনপ, ১২.০৩.২০২০  
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সমীোয় স্থানীয় জনগবির কাছ মথবক প্রাপ্ত ফিাফি অনুযায়ী 

চুনতি বন্যপ্রািী অভয়ারবণ্যর আবশপাবশ মানুর্ ও বন্যপ্রািীর 

মবে দ্ববন্দ্বর পতরমাি মাত্র ৩৮% কবমবছ। এখনও প্রকল্প 

এিাকায় আনুমান   ২১ নে  পিপি ১৩৩১ নমোদিি মদধ্য বন্য 

হানত স্ট্েখদত পাওয়া র্ায় (তিত্র-২২)।      

 

 

 

                                                              
                                                                                       

                                                                              তিত্র ২২:  াতি মানুবর্র দ্বন্দ্ব সিবকষ স্থানীয়বদর মিামি 

অপরতদবক বন তবভাবগর িে মবি, ২০১১  বি ২০১৩ সাি পয ষন্ত  াতির আক্রমবি ৬ জন পঙ্গু এবং ৬৬ জন তন ি এবং 

২০১৪  বি ২০১৮ সাি পয ষন্ত ২২ জন পঙ্গু এবং ১০৬ জন তন ি  বয়বছন। উবেখ্য ময, পূবব ষর তুিনায় পঙ্গুর  ার গবড় ২.২ গুি 

বাড়বিও তন বির সেংখ্যা গদড় প্রনত বছি প্রায় পূদব েি মতই িদয়দছ (সারতি-২১)। অপরতদবক মানুবর্র আক্রমদণিও নশ াি 

হদে হানত। ব  নবভাদগি তথ্য অনুর্ায়ী, ২০১০ স্ট্থদ  ২০১৩ সাল পর্ েন্ত মানুবর্র আক্রমবি মািা স্ট্গদছ ১৯টি হানত। প্রকল্প 

গ্র বির পর ২০১৪-২০১৯ পয ষন্ত এ সংখ্যা দাঁতড়বয়বছ ৩২ টিবি। অথ ষাৎ এ  ারও পূবব ষর ন্যায় অপতরবতিষি রবয়বছ। 57  

সারতি ২১:  াতি দ্বারা আক্রান্ত ব্যতক্তর সংখ্যা  

 সাি  াতি দ্বারা মানুর্ আক্রাবন্তর সংখ্যা  

পঙ্গু তন ি 

প্রকল্প িিাকািীন ও 

পরবিী অবস্থা 

২০১৮  ০১  ২০  

২০১৭  ০১  ২৪  

২০১৬  ০৯  ২৬  

২০১৫  ০৮  ২০  

২০১৪  ০৩  ১৬  

প্রকল্প পূব ষবিী অবস্থা ২০১৩  ০১  ৩১  

২০১২  ০৩  ১৫  

২০১১ ০২ ২০ 

স্থানীয় পয ষাবয়র কম ষশািা মথবক জানা যায়, বন্য হানতি আক্রমদণি পনিমাণ আদগি তুল ায়  মদলও এখ ও মাদে মদধ্যই 

স্ট্লা ালদয় হানতি তােদব আবাসস্থল, ফসলী িনমসহ প্রাণহা ীর ের্নাও ের্বছ। িাবদর মবি, প্রকল্প মশবর্ আবগর মি 

এনলফযান্ট স্ট্িসপস টিম সনক্রয়  া থা ায় এবং অথ ষ সংকবর্র কারবি কাজ অবনকর্াই বন্ধ রবয়বছ। স্থানীয় পয ষাবয় কম ষশািায় 

অংশগ্র িকারীবদর মবি প্র ল্প গ্রহদণি পূদব ে মাঠ পর্ োদয়ি  ম ে তোদেি মকান মতামত স্ট্ য়া  য়তন। 58   

পরামশ ষক দি কর্তষক পয ষববেবি মদখা যায়, নময়া মাদিি স্ট্িানহঙ্গা শিণাথীদেি থা াি িন্য ন নব েচাদি ব   াো, চট্টগ্রাদমি 

সেংিনক্ষত বদ ি স্ট্ভতি নেদয় চট্টগ্রাম- ক্সবািাি স্ট্িললাই  ততনি, হানতি অভয়ািদণ্য মানুদষি অনুপ্রববশ স্ট্বদড় র্াওয়ায় বন্য 

 াতি স্ট্লা ালদয় ঢুদ  পড়দছ। ফবি  িা বির ের্না বাড়বছ।    

চুনটিবি দিীয় আবিািনা মথবক জানা যায়, বন্যহানতি  বল স্ট্থদ  গ্রামবাসীদেি িা -মাল িক্ষাদথ ে প্রকবল্পর আওিায় মসািার 

মফতন্সং স্থাপন করা  বিও বিষমাবন িা অবকবজা  বয় পবড় থাকায় িা মকান কাবজই আসবছ না। ফবি প্রায়শই বন্যহানতি 

তান্ডদব িা -মালস  ফসদলি ব্যাপ  ক্ষয়ক্ষনত সানধত হয়। স্থানীয় পয ষাবয় কম ষশািায় অংশগ্র িকারীরা একই মিামি মদন। 

এ ব্যাপাদি স্ট্িি  ম ে তো মমাঃ মঞ্জুরুি আিম জানান (মকআইআই), গ্রামবাসীদেি অসদচত তা ও তোিতকি অভাদব স্ট্সালাি 

স্ট্ফনসেংটি অদ দিা অবস্থায় রবয়বছ।59        
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 প্রভাব মূল্যায়ন সমীো, এসআিনসডনিউনপ  

58 স্থানীয় পয ষাবয়র কম ষশািা, প্রভাব মূল্যায় , এসআিনসডনিউনপ, ১২.০৩.২০২০   
59 মকআইআই, প্রভাব মূল্যায় , এসআিনসডনিউনপ, ১৬.০২.২০২০  
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তিত্র ২৩: স্থাপ কৃত স্ট্সালাি স্ট্ফনসেং                          তিত্র ২৪: হানতি চলাচদলি কতরবিাবর মরাত ঙ্গারা   

বন তবভাবগর িে মবি, ২০১১  বি ২০১৯ সাি পয ষন্ত  াতির আক্রমবি পঙ্গু (২৬ জন) এবং তন ি (১৫২ জন) ব্যতক্তর 

পতরবারবক মমার্ ১,৬৫,০০০০০ র্াকার সমপতরমাি েতিপূরি প্রদান করা  বয়বছ। এছাড়া  াতির আক্রমবি গবাতদ পশু, ের-

বাতড়, গাছপািা, ফসি ইিযাতদ নষ্ট  বি সদব োচ্চ ২৫,০০০ র্াকা পয ষন্ত েতিপূরি প্রদান করা  বয়বছ।60 ফবি েতিগ্রস্থ 

পতরবারগুবিা উপকৃি  বচ্ছ।   

 

3.5.2.5. বাংিাবদবশর নবলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রািীর িাি তানল া (Red List of Bangladesh)  ািনাগাদকরি    

এসআিনসডনিউনপ প্র দল্পি আওতায় ব  তবভাগ এবেং প্রকৃনত সেংিক্ষণ-নবষয়  আন্তিোনত  সেংস্থা আইইউনসএ  মযৌথভাবব 

২০১৪-২০১৫ সাি পয ষন্ত আন্তিোনত ভাবব েীকৃি পিনত অনুসিণ কবর তবলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রািীর িাতিকা  ািনাগাদ কবর। 

 ািনাগাদকৃি িাি িাতিকা পয ষববেবি মদখা যায়, ১৩৮ প্রিানতি স্তন্যপায়ী, ৫৬৬ প্রিানতি পানখ, ১৬৭ প্রিানতি সিীসৃপ, ৪৯ 

প্রিানতি উভচি, ২৫৩ প্রিানতি মাছ, ১৪১ প্রিানতি নচেংনড় ও ৩০৫ প্রিানতি প্রিাপনতি 'স্ট্িড নলি'  িা হদয়দছ। এি মদধ্য 

ইদতামদধ্য নবলুপ্ত হদয়দছ ৩১ প্রিানত, ম ানবপন্ন ৫৬ প্রজাতি, নবপন্ন ১৮১ প্রিানত, সংকর্াপন্ন অবস্থায় িদয়দছ ১৫৩ প্রিানত 

এবং হুমন ি মুদখ রবয়বছ ৯০টি প্রজাতি, ৮০২টি প্রিানত ঝুুঁতকমুক্ত অবস্থায় িদয়দছ। তদব ২৭৮টি প্রিানতি পর্ োপ্ত তথ্য ঘােনত 

িদয়দছ ও ২৮ প্রিানত মূল্যায়ন  িা  য়তন (সারতি-২২)।61           

সারতি ২২: বাংিাবদবশর তবতভন্ন প্রজাতির বন্যপ্রািীর অবস্থা  (িাি িাতিকা, ২০১৫)  
প্রকারবভদ  স্তন্যপায়ী প্রািী  পাতখ  সরীসৃপ  উভির  মাছ  তিংতড়  প্রজাপতি  মমার্  

তবলুপ্ত  ১১ ১৯ ০১ ০ ০ ০ ০ ৩১ 

ম াতবপন্ন  ১৭ ১০ ১৭ ০২ ০৯ ০ ০১ ৫৬ 

তবপন্ন  ১২ ১২ ১০ ০৩ ৩০ ০২ ১১২ ১৮১ 

সংকর্াপন্ন  ০৯ ১৭ ১১ ০৫ ২৫ ১১ ৭৫ ১৫৩ 

কম সংকর্াপন্ন  ০৯ ২৯ ১৮ ০৬ ২৭ ০১ ০ ৯০ 

হুমতকর সমু্মখীন নয়  ৩৪ ৪২৪ ৬৩ ২৭ ১২২ ৪৭ ৮৫ ৮০২ 

অপয ষাপ্ত িে  ৩৯ ৫৫ ২৭ ০৬ ৪০ ৭৯ ৩২ ২৭৮ 

মূল্যায়ন করা  য়তন  ০৭ ০ ২০ ০ ০ ০১  ২৮ 

মমার্  ১৩৮ ৫৬৬ ১৬৭ ৪৯ ২৫৩ ১৪১ ৩০৫ ১৬১৯ 

সেংস্থাটিি ২০১৫ সাদলি প্রনতদবে  পয ষববেবি স্ট্েখা র্ায়, নবলুপ্ত বন্যপ্রাণীি তানল ায় িদয়দছ ভািতীয় গোি, সুমাত্রা  গোি, 

িাভা  গোি, বািনশেংগা, োগী হায় া, ব গরু, কৃষ্ণষাড়, ধূসি স্ট্  দড় বাঘ,  ীলগাই, েথ ভল্লু , বুদ ামনহষ, নমঠাপান ি 

কুনমি, সবুি ময়ূি, স্ট্গালানপ নশি হাঁস, বানে হাঁস, সািস, িািশকু , স্পেনবল্ড স্ট্পনলদ  , বড় মে ো , বােংলা স্ট্োনিদ  , 

স্ট্ছাে স্ট্োনিদ  , বািদেলড নর নক্রপাি,  াদলাবু  প্যািেনবল, স্পে স্ট্িদিড প্যািেনবল, বড় প্যািেনবল, ধূসি নতনতি, স্ট্িাফাস 

থ্রদেে পািনরি, িানর েদন্টে বািউেংগ, স্ট্সায়াম্প নতনতি ও সাো বক্ষ ব  ইিযাতদ।        
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 িে কতিকা, জািীয় বৃেবরাপি অতভযান ও বৃেবমিা, বন অতধদপ্তর, ২০১৯  

61
 তফল্ড গাইি, বাংিাবদবশর বন্যপ্রািী ও এর ভতবষ্যৎ, বন অতধদপ্তর, পতরববশ ও বন মিিািয়, তিবসম্বর, ২০১৬  এবং িাি িাতিকা, আইইউতসএন, 

২০১৫  
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তিত্র ২৫: িাি িাতিকা অনুযায়ী তকছু তবলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রািী     

এি আদগ ২০০০ সাদল প্রথমবামরর মি প্রানণকূদলি অবস্থা ন দয় লাল তানল া তিতর করা  বয়তছি।62 উবেখ্য ২০১৫ ও ২০০০ 

সাবি করা িাি িাতিকা পয ষববেবি মদখা যায়, পূবব ষর তুিনায় তবলুপ্ত (১৮টি), তবপন্ন (৮৭টি), সংকর্াপন্ন (৯৭টি), কম 

সংকর্াপন্ন (৮৪টি), হুমতকর সমু্মখীন নয় (২০৭টি) এমন প্রািীর সংখ্যা বৃতি মপবয়বছ। অপরতদবক ম াতবপন্ন প্রািীর (১০টি) 

সংখ্যা হ্রাস মপবয়বছ (সারতি-২৩ ও তিত্র-২৬)।            

সারতি ২৩: বােংলাদেদশি নবনভন্ন প্রিানতি বন্যপ্রাণীি অবস্থা  (লাল তানল া, ২০০০) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তিত্র ২৬: ২০০০ এবং ২০১৫ সাবি তিতর করা িাি িাতিকার তুিনামূিক অবস্থা   
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 প্রথম আবিা, ২২ জুন, ২০১৬  

প্রকারবভদ  স্তন্যপায়ী প্রািী  পাতখ  সরীসৃপ  উভির  মাছ  মমার্  

তবলুপ্ত  ১০  ০২  ০১  ০  ০  ১৩  

ম াতবপন্ন  ২১  ১৯  ১৩  ০ ১২  ৬৫  

তবপন্ন  ১৫  ২০  ২৮  ০৩  ২৮  ৯৪  

সংকর্াপন্ন  ০৭  ০৮  ২২  ০৫  ১৪  ৫৬  

কম সংকর্াপন্ন  ০ ০৬  ০ ০ ০  ০৬  

হুমতকর সমু্মখীন নয়  ১৭  ৪১৩  ১২  ০৭  ১৪৬  ৫৯৫  

অপয ষাপ্ত িে   ৫৩  ১৬২  ৩৯  ০৭  ৬৬  ৩২৭  

মমার্  ১২৩ ৬৩০ ১১৫ ২২ ২৬৬ ১১৫৬ 
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প্রকল্প পতরিািক ড. তপ  কুমাি স্ট্ে’র সাোৎকার (বকআইআই) মথবক জানা যায়, ‘পৃতথবীর তবতভন্ন মদবশর ন্যযয় 

বাংিাবদবশও দাঁবির জন্য  াতি, তশং-এর জন্য গণ্ডার, িামড়ার জন্য বাে, মগাশদতি িন্য হনিণ ও পানখ মািা হদে এবেং এি 

ফদল বন্যপ্রাণীি লাল তানল া েীঘ োনয়ত হদে।’63 স্তন্যপায়ীবদর  াতরবয় যাওয়া তনবয় মন্তব্য করবি তগবয় িাহাঙ্গীি গি 

নবশ্বনবদ্যালদয়ি প্রানণনবদ্যা নবভাদগি অধ্যাপ  স্ট্মাস্তফা নফদিাি ববিন, ‘ব াঞ্চল ধ্বেংস হওয়াি  ািদণ উপযুক্ত আবাসস্থি 

কবম যাওয়ায় এই প্রাণীগুদলা বােংলাদেশ স্ট্থদ  নবলুপ্ত হদয় যাবচ্ছ।’ এছাড়া, ৩০৫ প্রিানতি প্রিাপনতর জািবক মহা নবপোপন্ন 

নহদসদব নচনিত করা প্রসবঙ্গ িাহাঙ্গীি গি নবশ্বনবদ্যালদয়ি প্রানণনবদ্যা নবভাদগি নশক্ষ  মদ ায়াি স্ট্হাদস  ববিন, ‘সুিিবদ ি 

 ে া ও  নচখালী এলা ায় লবণািতা ও পর্ েে দেি উৎপাদতি  ািদণ আ িগাদছি সেংখ্যা  দম যাওয়ায় এই গাদছি ওপি 

ন ভ েিশীল প্রিাপনতও মহা নবপদন্নি তানল ায় ঢুদ  পদড়দছ।’64      

প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় স্থানীয় জনগবির কাছ মথবক প্রাপ্ত িে তববের্বি মদখা যায়, আমাবদর মদবশ বন্যপ্রািী তবলুপ্ত  বয় 

যাবার একাতধক কারি রবয়বছ। এর মবে উবেখবযাগ্য  বচ্ছ ফিজ গাছ (৫৩.৩%), ও র্দথাপযুি আেয়  া থা া (৫৩.১%), 

বন মথবক তবতভন্ন ব ি দ্রব্য সেংগ্রহ (৪৮.৬%), অপ্রতুল আনথ ে  বিাে (৩৯.৪%), প্রদয়াি ীয় খাদদ্যি অভাব (৩৮.৭%), 

সীমা াসেংলগ্ন এলা ায় অববধভাদব চাষাবাে (৩১.২%), মানুদষি অবাধ নবচিণ (২৯.৩%) পশু পাতখর ন িাপিাি অভাব 

(২৮.২%), মিারা নশ াি (২০.৬%), অববধভাবব পািার (২০.৬%) সীমা া প্রাচীি  া থা া (১৯.৬%), ি সদচত তাি অভাব 

(১৭.৩%), গাছ  াো (১৭.১%) ইিযাতদ (সারতি-২৪)।65           

 

                                                           
63

 মকআইআই, প্রভাব মূল্যায়ন, এসআিনসডনিউনপ, ১৭.০৩.২০২০   

64
 মকআইআই, প্রভাব মূল্যায়ন, এসআিনসডনিউনপ, ১০.০৩.২০২০   

65
 প্রভাব মূল্যায়ন সমীো, এসআিনসডনিউনপ  
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63 

 

সারতি ২৪: বন্যপ্রাণী নবলুপ্ত হদয় র্াবাি  ািণ সিবকষ স্থানীয় জনগবির মিামি  (%)     

এিাকার নাম  

  

স্ট্চািা 

নশ াি 

অববধভাবব 

পাচাি 

র্দথাপযুি 

আেয়  া 

থা া 

গাছ 

 াো 

সীমা াসেংলগ্ন 

এলা ায় 

অববধভাদব 

চাষাবাে  

নবনভন্ন 

ব ি 

দ্রব্য 

সেংগ্রহ 

প্রদয়াি ীয় 

খাদদ্যি 

অভাব 

মানুদষি 

অবাধ 

নবচিণ 

ফলি 

গাছ  া 

থা া 

ি সদচত তাি 

অভাব 

সীমা া 

প্রাচীি  া 

থা া 

অপ্রতুল 

আনথ ে  

বিাে 

ন িাপিাি 

অভাব 

ি বদলি 

অভাব 

পান ি 

সুব্যবস্থা 

 া থা া 

ভাওয়াল িাতীয় 

উদ্যা , গাজীপুর  

- 
২০ ৪২.২ ৬.৭ ৮.৯ ৬২.২ ২৬.৭ ১৩.৩ ৫৩.৩ ১১.১ ১৩.৩ ৬২.২ ৩৫.৬ 

- 
৪.৪ 

লামা (বািিব ) 

বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য  

- - 
৯৩.৪ ২.২ ৮.৯ ১৩.৩ ২.২ ১৩.৩ ১১.১ ৮.৯ ১১.১ 

- - - - 

সুিিব  পনিম 

(খুল া) বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য 

২.২ ১৫.৬ ১১.১ ৩১.১ ১৫.৬ ২৪.৪ ৩৩.৩ ১১.১ ৬.৭ ২০ ২২.২ ১৩.৩ ১১.১ ৬.৭ 
- 

বঙ্গবন্ধু সাফানি পা ে, 

গািীপুি  

- 
১.৭ ৪৫ 

- 
১৩.৩ ৫৬.৭ ৩০ ১৩.৩ ৭১.৭ ১.৭ ১৮.৩ ৪৫ ২৮.৩ ১.৭ 

- 

তমরপুর স্ট্বাোন  যাল 

গাদড ে , কা া 

২.২ ৪.৪ ৪২.২ 
- 

১১.১ ৫৫.৬ ৪০ ১১.১ ৭৭.৮ ৮.৯ ২০ ৬৬.৭ ৩৩.৩ ২.২ ২.২ 

হা ালুন  হাওড় 

নবদশষ িীব-তবনচত্রয 

সেংিনক্ষত এলা া 

২.২ ৬.৭ ৭৭.৮ ১৭.৮ ৪০ ৮৪.৪ ৭১.১ ৭৩.৩ ৮৬.৭ ৩৫.৬ ৩৫.৬ ৫১.১ ৩৩.৩ ৪.৪ 
- 

লাউয়াছড়া িাতীয় 

উদ্যা , মমৌিভীবাজার   

- 
২.২ ৭৭.৮ ১৭.৮ ৬৮.৯ ৯৫.৬ ৯৭.৮ ৮৬.৭ ৯৩.৩ ৮০ ৪৪.৪ ৪৪.৪ ২৬.৭ ৮.৯ 

- 

চু নত (চট্টগ্রাম) 

বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য  

৭৭.৮ ৩৭.৮ ৩৭.৮ ৭৭.৮ ৬০ ৬২.২ ৪৮.৯ ৫৫.৬ ৪৬.৭ ১১.১ 
- 

৪৬.৭ ২৮.৯ ১৩.৩ 
-  

তবসানি নবদশষ িীব-

তবনচত্রয সেংিনক্ষত 

এলা া (পানখ), িামু, 

 ক্সবািাি  

২.২ ৪.৪ ৬২.২ ২০ ৬২.২ ৭১.১ ৬.৭ ৩৩.৩ ৬৬.৭ ২.২ ৪০ ১৭.৮ ৬৬.৭ ৮.৯ ৫৬.৭ 

স্ট্সা ানেয়া সামুনদ্র  

সেংিনক্ষত এলা া, 

 ক্সবািাি 

৯৮.৩ ৭১.৭ ৫১.৭ ১৬.৭ ৪৩.৩ ৩.৩ ৫০ ৩.৩ ৪১.৭ ৬.৭ ৬.৭ ৫৬.৭ ৩৮.৩ 
- - 

 াপ্তাই িাতীয় উদ্যা , 

রাঙ্গামাটি  

২২.২ ৫১.১ ৪৬.৭ ৬.৭ ১৩.৩ ১৭.৮ ১৭.৮ ২২.২ ২৮.৯ ১৩.৩ ৮.৯ ২২.২ ৪.৪ 
- 

২.২ 

মমার্  
২০.৬  ২০.৬  ৫৩.১  ১৭.১  ৩১.২  ৪৮.৬  ৩৮.৭  ২৯.৩  ৫৩.৩        ১৭.৩  ১৯.৬  ৩৯.৪  ২৮.২  ৪.০  ৪.৮  

 *একাতধক উত্তর 
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িাই স্থানীয় জনগবির মবি উক্ত তবলুপ্তপ্রায় প্রািীকুবির অতস্তত্ব রোর জন্য ববনর প্রাকৃতিক পতরববশ মযন ঠিক থাবক মসতদবক 

িেয রাখা (৬২.৯%), তনরাপদ আবাসস্থি ও খাবযর তনিয়িা (৫৬.৪%), সবিিনিা বৃতি (৫২.৮%), অববধ অনুপ্রদবশ ািীি 

হাত স্ট্থদ  ব দ  িক্ষা (৪৮.৮%), ব  নবভাদগি েহল স্ট্িািোি ও SMART Patrolling এর ব্যবস্থা (৪৮%), বন তবভাবগর 

মিাকবি বৃতি (৩৬.৯%), গাছ কার্া মথবক তবরি থাকা (৩৫.৯%) ইিযাতদর প্রতি গুরুত্বাবরাপ করা প্রবয়াজন (সারতি-২৫)। 66     

          সারতি ২৫: বন্যপ্রািী সংরেবি করিীয় সিবকষ স্থানীয় জনগবির মিামি (%)    
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ব
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া 

ভাওয়াল িাতীয় উদ্যা , 

গািীপুি    

৫৫.৬ ৬০ ৮৪.৪ ১৭.৮ ১৫.৬ ৪৬.৭ ৫৫.৬ ২০ ৩৩.৩ ৩৭.৮ 

লামা (বািিব ) 

বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য  

২৪.৪ ৫৫.৬ ১৩.৩ ১৭.৮ ৮.৯ ৬.৭ ১১.১ ৩৭.৮ ১৫.৬ ৮.৯ 

সুিিব  পনিম (খুল া) 

বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য 

০ ০ 
২.৩ ২৭.৩ ৪০.৯ ২৯.৫ ২২.৭ ৩৮.৬ ৩৬.৪ ৩১.৮ 

বঙ্গবন্ধু সাফানি পা ে, 

গািীপুি  

৪৬.৭ ৬০ ৭৬.৭ ১৫ ৩.৩ ৫৮.৩ ৬৬.৭ ১.৭ ১৬.৭ ৩৫ 

নমিপুি স্ট্বাোন  যাল 

গাদড ে , কা া 

৬৮.৯ ২৮.৯ ৭১.১ ৩৭.৮ ১১.১ ৪৮.৯ ৫১.১ ১৭.৮ ৪৪.৪ ৪৬.৭ 

হা ালুন  হাওড় নবদশষ 

িীব-তবনচত্রয সেংিনক্ষত 

এলা া 

৮৬.৪ ৯.১ ৪৫.৫ ৭০.৫ ৪৭.৭ ৫৬.৮ ৬৫.৯ ৩১.৮ ২৭.৩ ৫০ 

লাউয়াছড়া িাতীয় 

উদ্যা , স্ট্মৌলভীবািাি   

১০০ ৮৪.৪ ৭১.১ ৬৮.৯ ৪৬.৭ ৫৭.৮ ৫৭.৮ ৫৩.৩ ৩৭.৮ ৩৩.৩ 

চু নত (চট্টগ্রাম) বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য  

৯৭.৮ ৬২.২ ৭১.১ ৭১.১ ৯৩.৩ ২৮.৯ ৬২.২ ১১.১ ৫৩.৩ ১৩.৩ 

তবসানি নবদশষ িীব-

তবনচত্রয সেংিনক্ষত এলা া 

(পানখ), িামু 

৬২.২ ১১.১ ৯৫.৬ ৭৫.৬ ১১.১ ২৮.৯ ৬৬.৭ 
০ 

১৩.৩ ৬০ 

স্ট্সা ানেয়া সামুনদ্র  

সেংিনক্ষত এলা া, 

 ক্সবািাি 

৯৬.৭ ৯১.৭ ৬৬.৭ ১০০ ৮১.৭ ২০ ৮১.৭ 
০ ০ ০ 

 াপ্তাই িাতীয় উদ্যা , 

িাঙ্গামাটি  

৪৬.৭ ৪৪.৪ ১১.১ ২৮.৯ ৩১.১ ২২.২ ২৪.৪ ১৭.৮ ২৪.৪ ৮.৯ 

                 স্ট্মাে  ৬২.৯  ৪৮  ৫৬.৪  ৪৮.৮  ৩৫.৯  ৩৬.৯  ৫২.৮  ১৯.৭  ২৬.৪  ২৮.৯  

*এ ানধ  উিি 

প্রকল্প পতরিািবকর মবি ‘পূবব ষর িাি িাতিকা  ািনাগাদকরবির ফবি বিষমাবন তবতভন্ন প্রজাতির মকানটি তক অবস্থায় আবছ মস 

সিবকষ জানা মগবছ। উক্ত িাতিকায় অন্তভু ষক্তকৃি প্রজাতিসমূ  সংরেবির জন্য তবতশ্বক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রজাতি মূল্যায়বন 

মপশাদারী সেমিা তিতর  বয়বছ। এর ফবি ভতবষ্যবি মযসমস্ত প্রজাতি তবলুপ্ত বা ম াতবপন্ন  বার আশংকায় রবয়বছ মসগুবিা 

সংরেবি ব্যবস্থা গ্র ি করা সম্ভব  বয়বছ। িবব সংরতেি বনাঞ্চবির বন্যপ্রাণীগুদলাি হাল াগাে অবস্থা  সম্পদ ে অবনহত 

হওয়াি িন্য প্রনত ন নে েি সময় অন্তি সমীক্ষা পনিচাল া  িা অপনিহার্ ে, র্াদত প্রদয়ািদ ি ন নিদখ  ার্ ে ি ব্যবস্থা স্ট্ য়া 

র্ায়।’67        
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3.5.2.6. মিানা পাতনর কুতমর সংরেি   

প্র দল্পি আওতায় স্ট্ া া পান ি কুনমি সম্পদ ে িা দত ‘পপুদলশ  অযাদসসদমন্ট, প্রদে শ  অযান্ড   িািদভশ ’ শীষ ে  

গদবষণাটি মাচ ে, ২০১৪ সাল স্ট্থদ  স্ট্ফব্রুয়ানি, ২০১৬ সাল পর্ েন্ত সুিিবদ ি সেংিনক্ষত এলা ায় বাস্তবানয়ত হয়। এই  ার্ েক্রদমি 

উদেশ্য নছল কুনমদিি সেংখ্যা ন রূপণ, তাদেি আবাসস্থল সম্পদ ে ধািণা অিে , কুনমি সেংিক্ষণ সম্পদ ে সদচত তা সৃনি ও ব   

নবভাদগি স্ট্লা বলদ  এ ব্যাপাদি প্রনশনক্ষত  দি স্ট্তালা। স্ট্বসি ানি বন্যপ্রাণী গদবষণা প্রনতষ্ঠা  স্ট্সন্টাি ফি অযাডভাসড 

নিসাচ ে ই  ন্যাচািাল নিদসাদস েস অযান্ড ম্যাদ িদমন্ট ‘ যানি াম’ কুনমি গণ াি এ  াি সম্পন্ন  দি।     

 

পর্ েদবক্ষদণ স্ট্েখা র্ায়, আধুন   প্রযুনি নিনপএস নসদিম ব্যবহাি  দি কুনমি গণ াি  াি  িা হদয়দছ। সুিিবদ ি স্ট্র্সব 

এলা ায় কুনমি থা াি সম্ভব া নছল স্ট্সসব এলা াি ম্যাপ ততনি  দি এবেং ব  নবভাদগি ততনিকৃত খাল সাদভ েি সমন্বদয় প্রনত 

টিদম ১০ ি   দি স্ট্মাে চািটি টিদমি মাধ্যদম িনিপ পনিচানলত হদয়নছল। এসময় তািা সুিিবদ ি অনধ ােংশ  েী-খাল ঘুদি 

কুনমদিি অবস্থা , চলাচল, ঘ ত্বসহ নবনভন্ন তথ্য সেংগ্রহ  দি ।68         

 

িনিদপি ফলাফল পর্ োদলাচ া  দি স্ট্েখা র্ায়, নবদশ্বি সব েবৃহৎ ম্যা দগ্রাভ ফদিি সুিিবদ  িলভাদগি 'প্রহিী' খ্যাত সিীসৃপ 

িাতীয় প্রাণী কুনমদিি সেংখ্যা আশঙ্কাি   হাদি  দম এদসদছ। প্র দল্পি আওতায়  যানি াম এি  িা িনিপ অনুর্ায়ী 

সুিিবদ ি বােংলাদেশ অেংদশ মাত্র ১৩০টিি মত কুনমি িদয়দছ। অপিনেদ , ২০০৪ সাদলি িনিদপ এি সেংখ্যা নছল ২০০টি। 

উবেখ্য, ১২ বছবরর ব্যবধাবন কুতমবরর সংখ্যা ৭০টি কবমবছ। (তিত্র-২৭)।69    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

তিত্র ২৭: ২০০০ ও ২০০৪ সাবি কুতমর জতরবপর তুিনামূিক তিত্র     

এ নবষদয় কুনমি সমীক্ষাি প্রধা  ন িীক্ষ  ড. এস এম এ িশীে বদল  (স্ট্ আইআই), ‘নবশাল সুিিবদ ি  েী-খাদল  দয়  

হািাি কুনমি থা াি  থা। ন ন্তু স্ট্সখাদ  অল্পসেংখ্য  কুনমি পাওয়া স্ট্গদছ।’ কুনমি  দম র্াওয়াি  ািণ িা দত চাইদল নতন  

বদল , ‘সুিিবদ  নবনভন্ন সময় কুনমদিি নডম এবেং ছা া স্ট্ফাোি পি  ি হওয়া, নশ ানি চদক্রি অপতৎপিতা,  েী-খাদল মাছ 

নশ াি, র্ত্রতত্র মানুদষি প্রদবশসহ সদব োপনি অনুকূল পনিদবশ  া থা ায় এি সেংখ্যা  দম স্ট্গদছ।70   

 

খুল া অঞ্চদলি বন্যপ্রাণী ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ নবভাদগি নবভাগীয় ব   ম ে তো (স্ট্ আইআই) বদল , উি িনিদপি ফদল 

কুনমদিি প্রি   ও বেংশ নবস্তাদি ন  ন  হুমন  িদয়দছ তা স াি  িা সম্ভব হদয়দছ। তাঁি মদত, এই িনিপ স্ট্থদ  সুিিবদ ি 

স্ট্লা া পান ি কুনমি সম্পদ ে  তু   তু  অদ   তথ্য পাওয়া স্ট্গদছ। আদগ িা া নছল, কুনমি স্ট্লা া পান দত বাস  িদলও 

অনতনিি স্ট্লা া পান দত বাস  দি  া। ন ন্তু হলদেবুন য়াি মদতা সুিিবদ ি অনত স্ট্লা া িায়গায়ও কুনমি বাস  দি বদল 

গদবষণায় স্ট্েখা স্ট্গদছ। এছাড়া, কুনমি প্রি দ ি সময় মা কুনমি  ম স্ট্লা া পান দত বসবাস  দি। তাপমাত্রাি উপি ন ভ েি 

 দি কুনমদিি নলঙ্গ ন ধ োিদণি নবষয়টি।  ম তাপমাত্রাি  ািদণ পুরুষ কুনমি ও স্ট্বনশ তাপমাত্রাি  ািদণ মা কুনমদিি িন্ম 

হয়।  এসব তথ্য নবদেষণ  দি প্রাকৃনত  পনিদবদশ কুনমি সেংিক্ষদণি নবষদয় সঠি  পেদক্ষপ স্ট্ য়া সহি হদয়দছ। নতন  আিও 

বদল , প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ার্ী স্ট্র্ অঞ্চদল কুনমদিি সেংখ্যা স্ট্বনশ, প্রাকৃনত  পনিদবদশ তা টিন দয় িাখদত প্রদয়ািদ  স্ট্স অঞ্চলদ  

‘কুনমদিি অভয়ােম’ স্ট্ঘাষণা  িাি উদদ্যাগ স্ট্ য়া প্রদয়াি ।71        

 

স্থানীয় জনগবির প্রদত্ত িে মবি, বন তবভাবগর বনরেী এবং স -ব্যবস্থাপনা কতমটির সদস্যরা সুন্দরববন কুতমবরর আবাসস্থি 

সংরেি (৩০%), মানুর্-কুতমবরর দ্বন্দ্ব তনরসন (২৫%), সুন্দরববন কুতমর সংরেবির উপায় (১০%) এবং স -ব্যবস্থাপনা 
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কতমটির সদস্যরা কুতমর সংরেবি দাতয়ত্ব ও কিষব্য (৩৫%) ইিযাতদ তবর্বয়র উপর প্রতশেি মপবয়বছন। এছাড়া প্রকবল্পর 

আওিায় কুতমর সংরেবি তবতভন্ন ধরবনর জনসবিিনিামূিক কায ষক্রম মযমন-সভা-সমাববশ, মপািার, টি-শার্ ষ, তিকার 

ইিযাতদ তবিরি করা  বয়বছ (নচত্র-২৮)।72 এ প্রসবঙ্গ দিীয় আবিািনা মথবক জানা যায়, প্রতশেিিব্ধ জ্ঞান এবং 

সবিিনিামূিক কায ষক্রম িারা কুতমবরর আবাসস্থি সংরেি এবং মানুর্-কুতমবরর দ্বন্দ্ব তনরসবন প্রবয়াগ করবছন যা ভতবষ্যবি 

কুতমবরর সংখ্যা বাড়াবি স ায়িা করবব। পরবিী কুতমর শুমাতরর মােবম উক্ত কায ষক্রবমর সুফি কির্া অতজষি  বয়বছ িা 

জানা যাবব ববি িারা মিামি মদন।   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     তিত্র ২৮: প্রতশেবির ধরন সিবকষ স্থানীয় জনগবির মিামি                                                                                                                    

                                                                                  একাতধক উত্তর  

 

3.5.2.7.  াকালুতক  াওবর জীবববতিত্রয সংরেি এবং ইবকা-ট্যযতরজম উন্নয়ন      

 াকালুতক  াওবর বন্যপ্রািীর আবাসস্থি উন্নয়ন এবং তবযমান প্রাকৃতিক সিদ সুরো, ইবকা-ট্যযতরজম এর সুবযাগ বৃতির জন্য 

৩০০ ম ক্টর জায়গায় জিাভূতম বনায়ন, আয় বধ ষনমূিক কম ষসূতির মােবম  াওর তনভ ষরশীি জনবগাষ্ঠীর জীবন-জীতবকার মান 

উন্নয়ন, তবর্ অতফস, ৩য় মশ্রতির কম ষকিষাবদর জন্য িরবমর্তর, পাতখ পয ষববেি মকন্দ্র (Bird Watching Center) ইিযাতদ 
কায ষক্রম বাস্তবাতয়ি  বয়বছ।    

প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় মদখা যায়,  াকালুতক  াওবর পাতখর জন্য প্রায় ৩০০ ম ক্টর জায়গায় জিজ ত জি, বরুি ও 

করিগাবছর মােবম জিাভূতমর বনায়ন করা  বয়বছ। প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় প্রাপ্ত িবের তুিনামূিক তববের্বি মদখা যায়, 

প্রকল্প গ্র বির পূবব ষ  াকালুতক  াওবর ২০১৪ সাদল ২৩,০৪২টি পতরযায়ী পানখ স্ট্েখা তগবয়তছি যা প্রকল্প পরবিী সমবয় অথ ষাৎ 

২০২০ সাবি ৪০,১২৬টি  বয়বছ যা পূবব ষর তুিনায় প্রায় তদ্বগুি (তিত্র-২৯)।       
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এ প্রসদঙ্গ হা ালুন  হাওমরি নবে  ম ে তো ি াব ফুলনময়া িা া  (বকআইআই), ব ায়দ ি ফদল হাওদি নবনভন্ন ধিদ ি 

বন্যপ্রাণী ও পানখি আ াদগা া এবেং পনির্ায়ী পানখি সেংখ্যা বৃনি স্ট্পদয়দছ র্া পশুপানখ সেংিক্ষণ এবেং পনিদবদশি ভািসাম্য 

িক্ষায় ইনতবাচ  ভূনম া িাখদছ।      

িবব সরাসতর পতরদশ ষবন আশানুরূপ বনায়ন কম ষকাণ্ড িেয করা যায়তন। িাগাবনা গাছগুবিার উচ্চিা ১২-১৪ ফুর্। িবব 

গাছগুবিার প্রায় ৬০% তবতভন্ন কারবি নষ্ট  বয়বছ। এ প্রসবঙ্গ  াকালুতক  াওবড়র তবর্ কম ষকিষা জনাব ফুিতময়া জানান, বষ ো 

স্ট্মৌসুদম হাওি এলা া িলমগ্ন থাদ । এ সময়োদত ন ছু স্ট্লা  ভাসা  পান দত নবনভন্ন ধিদ ি ন নষি িাল স্ট্েদ  স্ট্পা া ন ধ  

 দি। এ  ািদণ িাদল িনড়দয় পান ি ন দচ থা া চািাগাছ উপদড় র্ায়। পান  স্ট্ দম র্াওয়াি পি ন ছু চািা পদচ র্ায়। তিতন 

ববিন, প্রকল্প মশবর্ মকান রেিাববেিজতনি বাবজর্ না থাকায় তনয়তমি িদারতক ও রেিাববেি করা সম্ভব  বচ্ছ না। 

এছাড়াও স্থা ীয় বানসিািা জ্বালান  নহদসদব নহিল গাছ, গুল্মলতা স্ট্ দে ন দয় র্াওয়ায় ব  ক্রমশ উিাড় হদয় র্াদে। বদ ি 

স্ট্ভতি গরু-মনহদষি অবাধ নবচিণ স্ট্ক্ষদত্র পনিণত হদয়দছ। স্ট্লা বল সেং ে এবেং ব িক্ষী সেং দেি  ািদণ গরু-মনহদষি অবাধ 

নবচিণ স্ট্িাধ  িা সম্ভব হদে  া। তাই গাছ  াোি ব্যাপাদি স্থা ীয় ি সাধািণদ  সদচত   িাি পাশাপানশ ব  নবভাদগি 

স্ট্লা বল সেং ে দূি  িাি উদদ্যাগ স্ট্ য়া প্রদয়াি ।73      

পয ষববেবি মদখা যায়, বনায়ন কম ষকাণ্ড সংরেি এবং বন তনভ ষরশীিিা কমাবনার জন্য স্থানীয় দতরদ্র জনবগাষ্ঠীর সমন্ববয় দুইটি 

‘কতমউতনটি কনজারবভশন গ্রুপ’ গঠন করা  বয়তছি। প্রবিযকটি গ্রুবপ ২০ জন কবর সদস্য তছি। এই গ্রুবপর সদস্যবদর তবতভন্ন 

প্রতশেি প্রদান করা  বয়তছি মযমন-নাস ষাতর তিতরর প্রতশেি (৪০%), তনম ষাি ও পূিষ কাবজ অংশগ্র ি (৪০%), বন সংরেবি 

সবিিনিামূিক প্রতশেি (৩৫%) টুযনিি গাইি ত সাবব কাবজর প্রতশেি (২৫%)। প্রকবল্পর আওিায় িাবদর  াঁস-মুরগী 

(৪৫%), টিউবওবয়ি (৩০%), জ্বািাতন কাঠ (৩০%), মগা-খায (২৫%), উন্নি চুিা (২৫%), িারাগাছ (২০%), মনৌকা (২০%) 

ইিযাতদ প্রদান করা  বয়তছি (তিত্র-৩০)। এছাড়া  াওড় এিাকার স্থানীয় জনবগাষ্ঠীর মাব  তবতভন্ন প্রজাতির কাবঠর গাছ 

তবনামূবল্য তবিরি করা  বয়তছি।74      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

তিত্র ৩০: প্রকবল্পর আওিায় প্রাপ্ত স ায়িার ধরন সিবকষ স্থানীয় জনগবির মিামি    

                                                                                                      একাতধক উত্তর  

প্রকল্প স ায়িা মযমন-টিউবওবয়ি পাবার ফবি স্থানীয় জনগি তনরাপদ পানীয় জি পান করবি পাবচ্ছন (৩০%), উন্নি চুিা 

পাবার ফবি জ্বািাতন সাশ্রয়  বয়বছ (২৫%), ট্যযতরষ্ট গাইি ত সাবব কাজ করা (২৫%) এবং তনম ষাি কাবজ অংশগ্র ি (৪০%), 

প্রতশেিিব্ধ জ্ঞান কাবজ িাগাবনায় আয় মববড়বছ (৮০%) এবং বনজ দ্রব্য সংগ্রব  আর ববন মযবি  য় না (৬৫%) (তিত্র-২৯)।  

উবেখ্য, সমীক্ষাি ফলাফল পর্ োদলাচ ায় স্ট্েখা স্ট্গদছ, প্র ল্প এলা াি প্রায় ৩৫% ি গণ এখ ও ব  স্ট্থদ  নবনভন্ন ব ি সম্পে 

সেংগ্রহ  দি । তািা এখ ও স্ট্গাখাদ্য (৯৭.৫%), মধু সেংগ্রহ (২০%), ঔষুনধ গাছ (২০%),  াঠ/চািা গাছ (১২.৫%), 

স্ট্বত/দগালপাতা (৫%), জ্বালান   াঠ (২.৫%) সেংগ্রদহ বদ  র্া  (নচত্র-৩১)। এ প্রসদঙ্গ েলীয় আদলাচ া স্ট্থদ  িা া র্ায়, 

প্র ল্প স্ট্থদ  প্রাপ্ত হাঁস-মুিগী মদি র্াওয়া, পূদব েি ন্যায় নব ল্প িীনব ায়   ম েসূনচ  ার্ েক্রদমি তোিন  বা মন েনিেং  া থা ায় 

তািা ব ি সম্পে সেংগ্রহ  দি বািাদি নবনক্রি মাধ্যদম অনতনিি উপািে   দি থাদ  ।         
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     তিত্র ৩১: প্রাপ্ত স ায়িার ফবি সৃষ্ট সুতবধা ও বনজ দ্রব্য সংগ্রব  ববন যাবার প্রবিিা সিবকষ স্থানীয় জনগবির মিামি                           

                                                                            *একাতধক উত্তর     

 

সবরজতমবন মদখা যায়, প্রকবল্পর আওিায়  াকালুতক 

 াওবর নবে/ যাম্প অনফস (কূলাউড়া ও বড়দলখা), ৩য় 

স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি  াম অনফস (বড়দলখা), পানখ 

পর্ েদবক্ষণ স্ট্ ন্দ্র (বড়দলখা, স্ট্মৌলভীবািাি) ইিযাতদ 

তনম ষাি করা  বয়বছ।  যাম্প অতফস ন ম োদণি ফদল ব  

 ম ে তোদেি  াদিি পনিদবশ আদগি স্ট্চদয় অদ   উন্নত 

হদয়দছ এবেং তািা ন িাপদে  াি  িদত পারবছন। 

এছাড়া, এটি বদ ি  াদছই অবনস্থত হওয়াি ফদল ব  

 ম ে তোিা দ্রুত ব  িক্ষায় পেদক্ষপ ন দত পািদছ  ববি 

তবর্ কম ষকিষা জনাব ফুিতময়া জানান।75 িবব  পিামশ ে  

েল  তৃে  পর্ েদবক্ষণ এবেং স্ট্ আইআই স্ট্থদ  িা া র্ায়, 

নবে অনফদস সীমা া প্রাচীি বা ন িাপিা স্ট্বি ী  া 

থা াি   ািদণ  যাদম্প অবস্থা  ািী  ম ে তো/ ম েচািীিা           তিত্র ৩২: ৩য় স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি  াম অনফস    

ন িাপিাহী তায় থাদ  । মাদে মদধ্যই বন্যপ্রাণীি আক্রমদণ িা ালা/েিিা স্ট্ভদঙ্গ র্াদে বদল স্ট্ আইআই এবেং স্থা ীয় 

পর্ োদয়ি  ম েশালায় উপনস্থত অেংশগ্রহণ ািীদেি সাদথ  থা বদল িা া র্ায়। তদব পনিেশ ে  াদল  যাম্প অনফস ন ম োণ 

 াদিি গুণগত মা  সদন্তাষি   স্ট্েখা র্ায়ন  এবেং বতেমাদ  অর্দে-অবদহলায় পদড় আদছ স্ট্েখা স্ট্গদছ। তদব প্র দল্পি আওতায় 

ন নম েত পানখ পর্ েদবক্ষণ স্ট্ ন্দ্রটি এখ ও ভাল আদছ।    

পয ষববেবি মদখা যায়,  াকালুতক  াওবর ইবকা ট্যযতরজম উন্নয়বনর জন্য তবি মবাি ষ, তদক-তনবদ ষশনামুিক সাইনববাি ষ, পাতখ 

মদখার বাইবনাকুিার, আরতসতস মবঞ্চ, আবজষনা মফিার তবন, মসািার প্যাবনি স্থাপন, র্ি ষ/োশ িাইর্স  তবতভন্ন প্রকাশনা 

মযমন-সামতয়কী, বুকবির্, তিফবির্,  যান্ড বুক, মপািার, ট্যযতরি গাইি ইিযাতদ তবিরি করা  বয়বছ।  

 াকালুতক  াওবর আগি দশ ষনাথীবদর ৯৭.৭% তববনাদন এবং মাত্র ৩.৩% গববর্িার কাবজ এবস থাবকন ববি সমীোয় মদখা 

মগবছ। আগি দশ ষনাথীবদর ৭০% একাতধকবার এ  াওবর এবসবছন ববি জানা যায়। ২০১১ সাবির পূবব ষ এখাবন ঘুরবি 

এবসতছবিন এমন দশ ষনাথীর (৪৩.৩%) মবি, পূবব ষর মথবক এখাবন িীব তবনচদত্রযি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ (৪২.২%), স্ট্সৌির্ ে বধ ে  

গাদছি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ (৩৮.৫%), স্ট্ ন্দ্রটিি পনিদবশ আদগি স্ট্থদ  উন্নত ও আ ষ েণীয় হদয়দছ (৫৩.৮%) এবং ন িাপিা 

ব্যবস্থা স্ট্িািোি  িা হদয়দছ (৪৬.২%)। পতরযায়ী পাতখর সংখ্যা বৃতি মপবয়বছ (৫০%) (তিত্র-৩৩)। এছাড়া তবি মবাি ষ, তদক-

তনবদ ষশনামুিক সাইনববাি ষ, টুযনিি গাইড ইিযাতদ থাকার ফবি িারা  াবমিা ীনভাবব ও তনরাপবদ স্ট্সৌির্ ে অববিাকন 

করবছন।    
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                              তিত্র ৩৩:  াকালুতক  াওবর সৃষ্ট পতরবিষন সিবকষ আগত েশ ে াথীদেি মিামি   

* একাতধক উত্তর         

অপরতদবক  াকালুতক  াওবর কম ষরি বন কম ষকিষাবদর সাোৎকাবর জানা যায় ২০১১ সাবি প্রতিতদন গবড় ১২৮ জন দশ ষনাথী 

তশো, গববর্িা এবং ভ্রমবির উবেবশ্য এবিও ২০২০ সাবি এ সংখ্যা মববড় দাঁতড়বয়বছ ২৪৬ জবন। পয ষর্ন সুতবধা বাড়াবনার 

ফবি দশ ষনাথীরা এখাবন আসবছন ববি পয ষববেবি মদখা যায় (তিত্র-৩৪)।76       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                  তিত্র ৩৪: েশ ে াথীি সেংখ্যা সম্পদ ে ব   ম ে তোদেি মতামত   

 

3.5.2.8. কাপ্তাই জািীয় উযাবন জীবববতিত্রয সংরেি এবং ইবকা-ট্যযতরজম উন্নয়ন     

প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় কাপ্তাই জািীয় উযাবনর বন কম ষকিষাবদর কাছ প্রাপ্ত িে মবি উযাবন জীবববতিত্রয সংরেি এবং 

ইবকা-ট্যযতরজম উন্নয়বনর জন্য বনায়ন, ০৪ টি মগািের, আমবিিা মশি, ০২টি ওয়াশরুম, ৪.২৫ তক.তম তসতস  াঁর্ার রাস্তা 

তনম ষাি, ০৩টি মসািার প্যাবনি স্থাপন, অতফবসর জন্য আসবাবপত্র (আিমারী, মিয়ার, মর্তবি, ফাইি মকতববনর্, মসাফা ইিযাতদ) 

ক্রয় (১০০%) এবং অন্যান্য কায ষাবিী মযমন-স ব্যবস্থাপনা কতমটি এবং মপবরাি টিবমর জন্য বুর্, জামা, ছািা, র্ি ষ িাইর্, 

ব্যার্াতর, তিপ টিউবঅবয়ি ক্রয় করা (৫০%)  বয়বছ।77 উক্ত কায ষক্রবমর সময়কাি তছি তিবসম্বর ২০১৩ মথবক মসবেম্বর 

২০১৬ পয ষন্ত।    

পয ষববেবি মদখা যায় কাপ্তাই জািীয় উযাবনর মবতশরভাগ গাছই িিাপািা ও গুল্ম জািীয়। স্থানীয় জনগি এগুবিা জ্বািাতন 

ত সাবব ব্যব ার কবর। িাই এ উযাবন পশুপাতখর খায সংকর্ মমাকাববিা এবং আবাসস্থি সংরেবি ৫০ স্ট্হক্টি এলা ায় ফল 

এবেং গবানে পশুি খাদ্য উপদর্াগী (Fruit & Fodder Planttaion) বাগা   িা হদয়দছ। মরাপিকৃি গাবছর মবে রবয়বছ   

বর্, কাঁঠাি, আমিকী, বাঁশ ইিযাতদ। ব ায়দ ি স্ট্ক্ষদত্র স্ট্েশীয় প্রিানতি গাছদ  প্রাধান্য স্ট্েয়ায় গাছ মিাি পনিমাণ  দমদছ 
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(২০-২৫%)। প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় বন কম ষকিষাবদর কাছ মথবক প্রাপ্ত িে তববের্বি মদখা যায়, পশুপাতখর খায ও বসবাস 

উপবযাগী বাগান করার ফবি বন্যপ্রািীর তনরাপদ আবাসস্থি তিতর  বয়বছ এবং খায সংকর্ দূরীভূি  বয়বছ, উযাবনর পতরববশ 

আকর্ ষিীয়  বয়বছ, িীবতবতিবত্রযর পতরমাি মববড়বছ, দশ ষনাথীবদর মমৌতিক িাত দাত  পূরিস  মকবন্দ্র আগি দশ ষনাথীর সংখ্যাও 

মববড়বছ। উবেখ্য, ২০১১ সাবি এ উযাবন গবড় প্রতিতদন ৩০০ জন দশ ষনাথী এবিও ২০২০ সাবি এ সংখ্যা দাঁতড়বয়বছ ৫০০ 

জবন।78 অপরতদবক কাপ্তাই জািীয় উযাবন ২০১১ সাবির পূবব ষ ১-৫ বার (২৬.৭%) ঘুরবি এবসতছবিন এমন পয ষর্কবদর মবি, 

প্রকবল্পর ফবি এ এিাকায় িীব তবনচদত্রযি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ (২৫%), স্ট্সৌির্ ে বধ ে  গাদছি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ (৪৩.৫%), ফলি ও 

 াদঠি গাদছি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ (৪১.১%), স্ট্ ন্দ্রটিি পনিদবশ আদগি স্ট্থদ  উন্নত ও আ ষ েণীয় হদয়দছ (৫০.৮%) ও তনরাপত্তা 

মববড়বছ (৪৪.৪%) (তিত্র-৩৫ও ৩৬)।79
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তিত্র ৩৫:  াপ্তাই িাতীয় উদ্যাদ  প্রকল্প সুতবধার ফবি সৃষ্ট সুতবধা সিবকষ পয ষর্কবদর মিামি   

 একাতধক উত্তর 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         তিত্র ৩৬: েশ ে াথীি সেংখ্যা সম্পদ ে ব   ম ে তোদেি মতামত    

প্রকবল্পর আওিায় স -ব্যবস্থাপনা কতমটির সদস্য, বনজ সিদ ব্যব ারকারী, টুযনিি গাইড, বন রেীবদর মানুর্-ব  সেংিক্ষণ  

ও বদ ি উপ ানিতা (৭০.৪%), জীবন-জীতবকা উন্নয়ন (৬০.৫%),  াতির দ্বন্দ্ব তনরসন (৪৪.৬%), সংরতেি এিাকা 

ব্যবস্থাপনা (৩০.৭%) ইিযাতদ তবর্বয়র উপর প্রতশেি তদবয় দে কবর মিািা  বয়বছ। ফবি পূবব ষর তুিনায় স্থানীয় জনগবির 

সাবথ  াতি দ্বন্দ্ব কবমবছ (৪০.৫%), মানুবর্র আয় মরাজগার মববড়বছ (৬০.৮%), বন সংরেবি সবিিনিা মববড়বছ (৬৮.৫%), 

জীব-তবতিত্রয সংরেি (৭০.৬%), সংরতেি এিাকা ব্যবস্থাপনায় দেিা মববড়বছ (৫০.৬%) (তিত্র-৩৭)।80 অপরতদবক দিীয় 
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79
 প্রভাব মূল্যায়ন সমীো, এসআিনসডনিউনপ  
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আবিািনা মথবক যায়, বন সংরেবি স্থানীয় জনগিবক সিৃক্ত করার ফবি ববনর মভিবর কাঠ চুতরর পতরমাি অবনক কবম 

মগবছ।       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

তিত্র ৩৭: প্রতশেি এবং এর ফবি সৃষ্ট সুতবধা সিবকষ স্থানীয় জনগবির মিামি   

*একাতধক উত্তর   

 

3.5.2.9. ভাওয়াি জািীয় উযাবন জীবববতিত্রয সংরেি এবং উন্নয়ন       

প্রকবল্পর আওিায় ভাওয়াি জািীয় উযাবনর উন্নয়ন এবং জীবববতিত্রয সংরেবির জন্য একটি মরসতকউ স্ট্সন্টাি ততনি, ০৫ 

ম ক্টর ফল এবেং গবানে পশুি খাদ্য উপদর্াগী (Fruit & Fodder Plantaion) বাগান সৃজন, এবং ইবকা-ট্যযতরজম উন্নয়বনর 
জন্য ২ তক.তম. ম তরং বন্ড রাস্তা, ০৪ তক.তম.  াঁর্ার রাস্তা এবং দশ ষনাথীবদর জন্য পাকা ওয়াশ রুম তনম ষাি করা  বয়বছ। এছাড়া 

প্রকবল্পর আওিায় ০৩ তক.তম. রাস্তা, ০৫টি কবর্জ সংোর করা  বয়বছ। উযাবন ব্যব াবরর জন্য তিতজর্াি কযাবমরা, 

বাইবনাকুযিার, েযাশ িাইর্, মরইন মকার্ ইিযাতদ ক্রয় করা  বয়বছ। উযাবনর তনরাপত্তার জন্য িাতরতদবক ০৩ তক.তম. কার্া 

িাঁবরর মবড়া তনম ষাি করা  বয়বছ।    

প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় ভাওয়াি জািীয় উযাবনর মরঞ্জ অতফসার জনাব মমাঃ মরজাউি কতরবমর সাোৎকার (বকআইআই) 

মথবক মদখা যায়, প্রকবল্পর আওিায় এই উযাবন তববদশী প্রজাতির পতরববিষ মদশীয় প্রজাতির গাছ মরাপি করায় িা পতরববশ 

সংরেবি গুরুত্বপূি ষ ভূতমকা রাখবছ। এছাড়া পশুপানখি আবাসস্থল সেংিক্ষণ এবেং খাদ্য সেং ে অবনকাংবশ দূিীভূত  বয়বছ।’ 

তিতন আরও ববিন, ‘ঢাকার আবশপাবশ অববধভাবব পািাবরর সময় অবনক বন্যপ্রািী আ ি অবস্থায় উিার এবং জব্দ করা  য়। 

এসব প্রািীবদর ওয়াইল্ড লাইফ মরসতকউ স্ট্সন্টামর মরবখ তিতকৎসাবসবা প্রদানস  তনরাপদ আবাসস্থবি তফতরবয় মদয়ার উবযাগ 

গ্র ি করা  য় যা তবলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরেবি স ায়ক ভূতমকা রাখবি সেম  বয়বছ।’81       

পরামশ ষক দি কর্তষক পয ষববেবি মদখা যায় ওয়াইল্ড িাইফ মরসতকউ মসন্টারটিবি মাত্র একজন পশু তিতকৎসক রবয়বছন। এ 

প্রসবঙ্গ প্রকল্প পতরিািবকর সাবথ কথা ববি জানা যায়, ভাওয়াল িাতীয় উদ্যাদ  কম ষরি পশু তিতকৎসকই মূিিঃ সারাবদবশর 

ওয়াইল্ড িাইফ মরসতকউ মসন্টারগুতিবি তিতকৎসাবসবা প্রদান কবর থাবকন। িার পবে দ্রুি আ ি ও উিারকৃি 

পশুপাতখগুবিাবক যথাযথ ও সময়মি তিতকৎসাবসবা প্রদান করা কঠিন। িাই মরসতকউ মসন্টারগুবিাবি দ্রুি পশু তিতকৎসক 

তনবয়াগ করা প্রবয়াজন।82    

অপরতদবক ইবকা ট্যযতরজম উন্নয়বনর ফবি ২০১১ সাবি এ উযাবন ২০০০ জন দশ ষনাথী আসবিও বিষমাবন এ সংখ্যা মববড় 

৪৮০০ জবন দাঁতড়বয়বছ ববি বন কম ষকিষারা মিামি মদন। ২০১১ সাবির পূবব ষ এ উযাবন এবসতছি এমন পয ষর্কবদর (২৬.৭%) 

কাছ মথবক প্রাপ্ত িে তববের্বি মদখা যায় পূবব ষর মথবক বিষমাবন এই উযাবন ৬৫% পতরবিষন পতরিতেি  বয়বছ যার মবে 

উবেখবযাগ্য  বচ্ছ পশু পাতখর তনরাপদ আবাসস্থি উন্নয়ন (১৯.৯%), জীবববতিবত্রয পতরবিষন (২৪.১%), ফি ও কাঠ জািীয় 

গাবছর পতরমাি মববড়বছ (২২%), মকবন্দ্রর পতরববশ আবগর মথবক উন্নি ও আকর্ ষিীয়  বয়বছ (৩৫.৮%) এবং তনরাপত্তা ব্যবস্থা 

মজারদার  বয়বছ (২৫%) (তিত্র-৩৮)।83   
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তিত্র ৩৮: ইবকা ট্যযতরজম উন্নয়বনর ফবি উযাবন সৃষ্ট পতরবিষন সিবকষ দশ ষনাথীবদর মিামি 

                                                                                                            *একাতধক উত্তর  

ভাওয়াি জািীয় উযাবন আগি দশ ষনাথীবদর মবি মসখাবন পয ষাপ্ত র্য়বির্ এবং পাতনর ব্যবস্থা (৯৬.৭%), নবোমাগাদি পর্ োপ্ত 

সুদর্াগ সুনবধার ব্যবস্থা (১০০%) এবং পয ষাপ্ত বসার ব্যবস্থা (৮৬.৭%) মনই। আর িাই এ মকন্দ্রটিবক আরও আকর্ ষিীয় করার 

জন্য তনরাপদ পাতনর ব্যবস্থা (৩৩.৩%), র্য়বির্ সুতবধা (১৩.৩%), মসৌন্দয ষ বধ ষক গাছ (৫৬.৭%), কাঠ এবং ফিজ গাছ বৃতি 

(১৩.৩%), বন্যপ্রািী সুরোর ব্যবস্থা (২০%), ওয়াি র্াওয়ার তনম ষাি (৩.৩%), তবশ্রামাগার তনম ষাি (৬.৭%), বাউন্ডাতর ওয়াি 

তনম ষাি (১৬.৭%), পয ষাপ্ত বসার ব্যবস্থা সৃতষ্ট (৪০%), িে মকবন্দ্রর ব্যবস্থা (২৬.৭%) করা প্রবয়াজন ববি িারা মিামি মদন 

(তিত্র-৩৯)। 84        

 

 

তিত্র ৩৯: বাস্তবাতয়ি কম ষকাবণ্ডর পরও তবযমান সমস্যা ও উযানবক আকর্ ষিীয়করবি পয ষর্কবদর মিামি  

                                                                                                                                                     *একাতধক উত্তর   

3.5.2.10.  সাদা শকুন সংরেি  

মৃতপ্রাণীি মােংস স্ট্খদয় পনিদবদশি ভািসাম্য ঠিক রাখবি এবং মৃিপ্রািীর মদ  মথবক মরাগ-জীবাণু মঠকাবি শকুবনর তবকল্প 

মনই। সািানবদশ্ব ১৮ প্রিানতি শকু  থা দলও বােংলাদেদশ ছয় প্রিানতি শকু  িদয়দছ। এি মদধ্য ‘বােংলা শকু ’ অন্যতম। ন ন্তু 

তবতভন্ন  ািদণ এসব শকু  প্রায় নবলুনপ্তি পদথ। ব  তবভাবগর মদত, গত  দয়  েশদ  শকুদ ি সেংখ্যা হ্রাস স্ট্পদয়দছ প্রায় 

৯৮%। িাই শকুদ ি নবলুনপ্ত স্ট্ঠ াদত ব  তবভাগ ও আইইউনসএ  এসআিনসডনিউনপ প্র দল্পি আওতায় ‘বােংলা সাদা শকু ’ 

িক্ষায়  াি শুরু  মর। উক্ত কাজ মাি ষ, ২০১৪ মথবক মাি ষ ২০১৬ পয ষন্ত তসবির্ (উত্তর-পূব ষ), খুিনা (দতেি-পতিম) এবং 

ময়মনতসংব  (উত্তর) বাস্তবাতয়ি  য়।     
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73 

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীোয় বন কম ষকিষাবদর কাছ মথবক প্রাপ্ত িে পয ষববেবি মদখা যায়, প্রকবল্পর আওিায় শকুদ ি িন্য নবগত 

২৩ মসবেম্বর, ২০১৪ মি খুিনা এবং তসবিবর্র ৪৭ হািাি ম ক্টর ‘ন িাপে এলা া (১০০%)’ স্ট্ঘাষণা  িা হদয়দছ। এি মদধ্য 

হেস্পে নহদসদব ন ছু এলা াদ  নবদশষভাদব নচনিত  িা  য়। হনবগদিি স্ট্িমা  াদলঙ্গা এি মদধ্য অন্যতম। এছাড়া আদছ 

খুল াি বটিয়াঘাো, োদ াপ আি ডুমুনিয়া। পয ষববেবি মদখা যায়, এ দুটি স্থাবন ক্ষনত ি ঔষধ ধ্বংস (৬৪.৫%), শকুন বসবাস 

কবর এমন গাছ নচনিত  িা (৯৫.৬%) এবং প্রি    ালী  সমদয় তনরাপদ খাবার তনতিিকরবির জন্য স্থানীয় জনগবির 

স ায়িায় নফনডেং স্ট্সশ  (৯৪.২%) করা  বয়বছ। শকু  নবচিণ  দি স্ট্িমা  াদলঙ্গাি এম  ছয় ন দলানমোি এলা া তাি 

নেদয় নঘদি স্ট্েয়া হদয়দছ (৬৪.৫%), জনসবিিনিামূিক কায ষক্রম (৮০.৫%) বাস্তবায়ন এবং শকুন সংরেি দি গঠন 

(৭০.৪%) করা  বয়বছ (তিত্র-৪০)।85         

 

তিত্র ৪০: শকুন সংরেবি বাস্তবাতয়ি কায ষক্রম সিবকষ বন কম ষকিষাবদর মিামি  

                                                                * একাতধক উত্তর    

পয ষববেবি মদখা যায়, উক্ত কম ষকাবণ্ডর ফবি সাধািণ মানুদষি মাধ্যদম ডাইদলাদফ া মুি গরু উৎপাে   দি শকুদ ি িন্য 

তনরাপদ খাবাি সিবিাহ  িা  বয়বছ (৬০.৪%)। কৃর্ক এবং পশু তিতকৎসক, পশুসিদ অতফসার, ফাবম ষসীর মাতিকবদর 

সবিিন করা এবং তবতভন্ন মিকব াল্ডার, তবযািয় এবং স্থানীয় পয ষাবয় শকুন সংরেবি তবতভন্ন জনসবিিনিামূিক কম ষসূতি 

মযমন-মপািার, তিফবির্, তবিববাি ষ, ফযাক্টতশর্, িতসউর, টি শার্ ষ, ইিযাতদ তবিরি করার ফবি গরু উৎপােমন ডাইদলাদফ ামকর 

েতিকর তদক সিবকষ সবিিন (৭০.২%) কবর িা কতমবয় আনার মিষ্টা করা  বয়বছ (তিত্র-৪১)।86 ফবি এলা াি সাধারি 

মানুর্ সিাসনি শকু  িক্ষাি  াদি সম্পৃি  মচ্ছ। এছাড়া মযসব গাবছ শকুন বসবাস কবর িা নচনিত কবর ম্যাপ              

বাতনবয় প্রদে শদ ি িন্য (৭২.২%) বন তবভাগবক মদয়া  বয়বছ যা শকুন সংরেবি ভূতমকা রাখবব।87     

 

 

 

  

 

 

 

 

                       

 

          তিত্র ৪১: শকুন সংরেি কম ষকাবণ্ডর ফবি সৃষ্ট সুতবধা সিবকষ বন কম ষকিষাবদর মিামি     

* একাতধক উত্তর    
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স্ট্িমা- াদলঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ািদণ্য ১২ সেস্য নবনশি এ টি স্থা ীয় শকু  সেংিক্ষণ েল (Vulture Conservation 

Team) গঠ   িা হদয়দছ। এই েদলি সেস্যিা শকুদ ি ন িাপে এলা ায় গরু মািা পড়দল তা সেংগ্রহ  দি। তািপি ঐ গরুটি 

ডাইদলাদফ া  বা নবষাি ওষুধমুি ন নিত হদল প্রি   স্ট্মৌসুদমি খাবাি নহদসদব ন িাপে তফতিং স্ট্িশদ  স্ট্েয়া হদে র্াদত 

স্ট্ াদ া বাচ্চা শকুন মািা  া পদড়। এ দবির সদস্যবদর শকুবনর বাসা পয ষববেি, িে সংগ্র  প্রভৃতি তবর্বয়র উপর প্রতশেি 

প্রদান করা  বয়বছ। িারা অসুস্থ এবং আ ি শকুন উিার কবর সুস্থ কবর (৫০.৫%) তবতভন্ন সাফাতর পাবকষ মছবড় তদবয়বছ যা 

শকুন সংরেবি গুরুত্বপূি ষ ভূতমকা রাখবছ।88     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তিত্র ৪২: শকুবনর সংখ্যার তুিনামূিক তিত্র    

ব  নবভাগ ও আইইউনসএদ ি জতরপ অনুযায়ী ২০১২ সাবি বাংিাবদবশ শকুবনর সংখ্যা তছি ৫৫০টি। ২০১৬ সাবি এ সংখ্যা 

কবম দাঁড়ায় ২৪০টিমি। বন নবভাগ ও আইইউনসএদ ি সব েদশষ (অদক্টাবি, ২০১৮) িনিদপি তথ্য অনুর্ায়ী, স্ট্েদশ বিষমাবন 

২৬০টি শকুন রবয়বছ। প্রকল্প বাস্তবায়বনর পর প্রনতবছি এখ  ১০ স্ট্থদ  ১২টি শকু  বাড়দছ ববি পয ষববেবি মদখা মগবছ (তিত্র-

৪২)। িাই শকুন সংরেবি উক্ত প্রকল্পটি গুরুত্বপূি ষ ভূতমকা রাখবি সেম  বয়বছ।’ িবব ব  তবভাবগর প্রস্তাব া অনুসাদি 

পনিদবশ, ব  ও জিবায়ু পতরবিষন মন্ত্রণালদয়ি উদদ্যাদগ মন্ত্রীপনিষদেি নসিাদন্তি আদলাদ  ২০১০ সাদল সািাদেদশ গবানে 

পশুি নচন ৎসায় ‘ডাইদলাদফ া  স্ট্সানডয়াম’ উৎপাে  ও নবপ   বন্ধ  িা হদয়দছ। ন ন্তু অনধ ােংশ স্ট্ক্ষদত্র সঠি  মন েনিেং ও 

 ার্ ে ি পেদক্ষপ গ্রহি  া  িাি ফদল সি াদিি নসিান্তটি বাস্তবানয়ত হদে  া।       
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3.5.2.11.  প্রকবল্পর আওিায় তনম ষাি ও পূিষ কাজগুবিার বিষমান অবস্থা   

প্র দল্পি আওতায় নবভাগীয় ব   ম েকিষার অনফস ও বাসভব , নবে/ যাম্প/দিি অনফস ও ৩য়/৪থ ে স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি, 

এইচনবনব ও স্ট্মোল িাস্তা,  ালভাে ে, নিি, স্ট্িটি ন ম োণ,  দেি সেংস্কাি ইতযানে  ার্ েক্রম বাস্তবানয়ত হদয়দছ। পিামশ ে  েল 

 তৃে  পনিেশ েদ  ন ম োণ ও পূতে  াদিি গুণগত মা  সদন্তাষি   মদ  হয়ন । বঙ্গবন্ধু স্ট্শখ মুনিব সাফানি পাদ ে ইবকা কবর্জ 

সংোর, কম ষিারীবদর জন্য অতফস িরবমর্তর, দশ ষনাথীবদর র্য়বির্ তনম ষাি, পয ষববেি র্াওয়ার, মগািের ইিযাতদ তনম ষাি করা 

 বয়বছ। পয ষববেবি মদখা মগবছ, তনম ষাি কাবজ গুিগি মান রো না করায় তবতভন্ন স্থাবনর প্ল্ািাি খবস পবড়বছ। িবব প্রকবল্পর 

আওিায় তনতম ষি কবর্জ এবং র্য়বিবর্র মান মমার্ামুটি সবন্তার্জনক মবন  বয়বছ (তিত্র-৪৩)।89       

 

 

 

   

 

 

 

 

                                 তিত্র ৪৩: প্রকবল্পর আওিায় গাজীপুর সাফাতর পাবকষ বাস্তবাতয়ি তনম ষাি ও পূিষ কাজ       

তমরপুর মবার্াতনকযাি গাবি ষবন ৪থ ে স্ট্েনণি  ম েচািীমদর জন্য তনতম ষি িাফ ব্যারাবকর তবতভন্ন স্থান মভবঙ্গ মগবছ এবং মফবর্ মগবছ 

(তিত্র-৪৪)। চুনতিবি তনতম ষি  ালভাে েটির অবস্থাও ভাি নয়। এছাড়া মসখাবন প্রকবল্পর আওিায় তনতম ষি ৪থ ষ মশ্রতির  ম েচািীদেি 

জন্য তনতম ষি ডিদমেনি চট্টগ্রাম- ক্সবািাি স্ট্িললাই  তনম ষাবির জন্য মভবঙ্গ মফিা  বচ্ছ (তিত্র-৪৫)। িাউয়াছড়ায় তনতম ষি 

মমর্াি মরাবির কাজও খুব একর্া মানসম্মি  য়তন এবং রাস্তার কাবপ ষটিং যথাযথভাবব করা  য়তন। তসতস রাস্তার মকাথাও 

মকাথাও মফবর্ তগবয়বছ এবং তফতনতশং এর মানও ভাবিা  য়তন (তিত্র-৪৬)।90                
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3.5.3. উবেশ্য ৩-ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েদলি সক্ষমতা বৃনিি িন্য এ টি প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউন ে সৃনি এবেং এি 

মাধ্যদম প্র ল্প ব্যবস্থাপ াি সক্ষমতা বৃনি, আঞ্চনল  সমন্বয় এবেং স্ট্র্াগাদর্াদগি  ার্ ে িী ব্যবস্থা গ্রহণ  িা  

এই উবেবশ্যর আওিায় ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েদলি সক্ষমতা বৃনিি িন্য অনিেত জ্ঞা  এবেং েক্ষতা নবন য়দমি িমেয তবতভন্ন 

মদবশর অংশগ্র বি কবয়কটি সভা অনুতষ্ঠি  বয়বছ। বন তবভাগ কর্তষক উক্ত সভাসমূব র নতথপত্র,  ার্ েনববিণীি সািােংশ ইিযাতদ  

প্রদান না করায় েল্পসংখ্যক প্রাপ্ত িকুবমবন্টর উপর তভতত্ত কবর এই অংশটির তববরি মদয়া  বয়বছ।  

 

3.5.3.1. সাউথ এনশয়া ওয়াইল্ড লাইফ এ দফাস েদমন্ট স্ট্ েওয়া ে (সাওদয় ) এর র্তিীয় বাতর্ ষক সভা 91      

SAWEN  বচ্ছ দতেি এতশয়ার মদশসমূব র অংশগ্র বি বন্যপ্রািী আইন প্রবয়াবগ পারস্পতরক স ায়িা প্রদানকারী একটি 

সংস্থা। বাংিাবদশ, আফগাতনস্তান, ভারি, ভুর্ান, মািদ্বীপ, মনপাি, পাতকস্তান এবং শ্রীিংকা এর সদস্য। সাওবয়ন এর সদর 

দপ্তর মনপাবির কাঠমুণ্ডুবি অবতস্থি। পয ষববেবি মদখা মগবছ, SAWEN এর প্রথম সভাটি ২০১২ সাবি শ্রীিংকায় এবং ২য় 

সভাটি ২০১৪ সাবি মনপাবি অনুতষ্ঠি  য়। এরই ধারাবাত কিায় SAWEN এর ৩য় সভাটি ২৬-২৭ অবক্টাবর ২০১৬ িাতরবখ 

বাংিাবদশ বন তবভাবগর আবয়াজবন তবশ্ব ব্যাংবকর আতথ ষক স বযাতগিায় ঢাকায় অনুতষ্ঠি  য়। সভায় সাওদয়  এর উচ্চ 

পয ষাবয়র প্রতিতনতধ ছাড়াও তবতভন্ন মদতশ-তববদতশ সংস্থার প্রতিতনতধবৃন্দ অংশগ্র ি কবরন। সাওদয়  এর র্তিীয় বাতর্ ষক সভায় 

তনবোতিতখি তসিান্তসমূ  গৃ ীি  য়-   

 

1. SAWEN ভুক্ত আর্টি সদস্য মদবশর মবে পাঁিটি মদশ SAWEN গঠনিি অনুবমাদন কবরবছ। এর মােবম 

SAWEN’ মক একটি আইনসঙ্গি আন্তঃসরকাতর সংস্থায় পতরিি কবরবছ যা দতেি এতশয়ার বন্যপ্রািী আইন 

প্রবয়াবগর মেবত্র গুরুত্বপূি ষ ভূতমকা রাখবব;   

2. SAWEN এর র্তিীয় সভায় অংশগ্র িকারী সব মদশসমূ  গঠনিিটি কায ষকরভাবব বাস্তবায়ন করবব এবং মযসব 
সদস্য মদশ এখনও গঠনিিটি অনুবমাদন কবরতন িারা িা সরকারী পয ষাবয় অনুবমাদবনর জন্য দ্রুি কায ষকর ব্যবস্থা 

গ্র ি করবব। অনুবমাদবনর পর এিদতবর্বয় প্রবিযক মদবশর মফাকাি পাস ষন িা SAWEN সদর দপ্তবর অবত ি 
করববন।  

3. সংস্থাটির মসবক্রর্াতর মজনাবরি ও অন্যান্য কম ষকিষা তনবয়াবগর পিতিটি ত্বরাতন্বি করার জন্য মনপাবির SAWEN 

স্ট্ফা াল পাস েদ ি সহদর্ানগতা ন দয়  SAWEN সদর দপ্তর একটি খসড়া তনবয়াগ নীতিমািা প্রস্তুি করবব এবং িা 
কায ষতনব ষা ী কতমটির সদস্যবৃন্দবক অনুবমাদবনর জন্য সরবরা  করবব।   

4. SAWEN সদর দপ্তর তবতভন্ন মদবশর আইন প্রবয়াগকারী সংস্থার মবে পারস্পতরক স বযাতগিা বৃতির িবেয কাজ 

করবব এবং এ অঞ্চবি ইবন্টতিবজন্স তনভ ষর আইন প্রবয়াবগর জন্য একটি মকন্দ্রীয় িে সরবরা  মকন্দ্র গঠন করবব যা 

বন্যপ্রািী অপরাধ তনয়িবি দ্রুি কায ষকর ভূতমকা পািন করবব।    

5. SAWEN সদর দপ্তর গঠনিি অনুযায়ী সকি সদস্য মদশ, স বযাগী সদস্যবদশ, আন্তজষাতিক সদস্য সংস্থার জন্য 

বাৎসতরক সদস্য তফ ধায ষ করবব এবং িা ৩য় কায ষতনব ষা ী সভায় (3rd Executive Meeting) উপস্থাপন করবব। 
6. সদস্য মদশসমূ  পারস্পতরক স বযাতগিা বৃতির িবেয নীতিগি তসিান্ত গ্র ি, প্রবয়াজনীয় দেিা বৃতি, িে প্রযুতক্ত 

তবতনময় ও প্রতশেি এর িেযমাত্রা তনধ ষারি কবর।  

7. SAWEN ভুক্ত মদশগুতি ICCWC  ও অন্যান্য সংস্থার সাবথ িে আদান প্রদান এবং আনুষ্ঠাতনক মযাগাবযাগ 

স্থাপবনর জন্য একমি মপার্ি কবরবছ। 

8. SAWEN এর জন্য মনপাি সরকার কর্তষক মোতর্ি ০১ িে US িিার অথ ষ প্রদাবনর তবর্বয় সভায় তবপুি প্রশংসা 
অজষন কবর। অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র এবং আন্তজষাতিক সংস্থাবক একই রকম অনুদান প্রদাবনর জন্য উৎসা  প্রদান করা 

 য়।  

9. SAWEN সদর দপ্তর প্রথম সাধারি সভা ও র্তিীয় কায ষতনব ষা ী কতমটির তমটিং এর স্থান ও িাতরখ তনধ ষারি করবব। 

10. SAWEN এর সদর দপ্তর মথবক সভার আবয়াজক বাংিাবদশ সরকার, সভায় অংশগ্র িকারী সকি মদশ, আন্তজষাতিক 

সংস্থার প্রতিতনতধবৃন্দবক িাবদর অবদাবনর জন্য আন্ততরক ধন্যবাদ এবং কৃিজ্ঞিা প্রদান কবর।  

উক্ত সভাটি সেস্য িাষ্ট্রগুদলাি মদধ্য  ার্ ে িী এবেং শনিশালী স্ট্ েওয়া ে স্থাপ   িদত সহায়  ভূনম া পাল   দিদছ র্াি 

ফদল বন্য প্রাণী পাচাি, নশ াি, বন্যপ্রাণীি অঙ্গ প্রতযঙ্গ ক্রয়-নবক্রয় এবেং পাচাি দ্রুত প্রনতদিাধ ও স্ট্মা াদবলা  িা সম্ভব হদে।  
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3.5.3.2.  Annual Stocktaking Meeting of the Tiger Range Countries (TRCs) and 
Sundarbans Tiger  Conservation Landscape92   

পয ষববেবি মদখা মগবছ, বাবের আবাসস্থি রবয়বছ এমন ১৩টি মদবশর (বাংিাবদশ, ভুর্ান, িীন, ভারি, ইবন্দাবনতশয়া, 

কবম্বাতিয়া, িাওস, মািবয়তশয়া, মায়ানমার, মনপাি, রাতশয়া, থাইল্যান্ড এবং ভুর্ান) মবে একটি শতক্তশািী ও মর্কসই কম ষ 

পতরকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গবড় মিািার িবেয ১৪-১৬ মসবেম্বর, ২০১৪ িাতরবখ উচ্চ পয ষাবয়র প্রতিতনতধ, বাে তববশর্জ্ঞ ও 

তবতভন্ন উন্নয়ন স বযাগী প্রতিষ্ঠাবনর প্রতিতনতধবদর অংশগ্র বি ‘Second Global Tiger Stocktaking Conference 

of the Global Tiger Recovery Program (GTRP) ঢাকায় অনুতষ্ঠি  য়। উবেখ্য GTRP মূি িেয ২০২২ সাবির 

মবে তববশ্বর বাবের সংখ্যা তদ্বগুি করা। উক্ত সবম্মিবনর মােবম কা া স্ট্ঘাষণাপত্র প্র ানশত হয় স্ট্র্খাদ  ন ম্ননলনখত 

সুপানিশসমূদহি উপি আদলা পাত  িা হয়-  

 

1. মাঠ পয ষাবয়র কম ষকিষা-কম ষিারীবদর দেিা বৃতি করাঃ িন্টিাইন কমীবদর পাতরশ্রতমক, তবতভন্ন সুবযাগ-সুতবধা (তববশর্ 

ভািা/ঝুুঁতকভািা, মরশন এবং উন্নি মাবনর জীবন), েীকৃতি, দেিার উন্নয়ন, কম ষবেবত্রর সরঞ্জাম, যিপাতি, মযাগাবযাগ 

এবং পতরব নস  সকি তকছুর জন্য তবতনবয়াগ বৃতির ধারাবাত কিা িাতিবয় মযবি  বব। শতক্তশািী র্ ি িার্াববজ 

বজায় রাখা ও মনর্তত্বাধীন বুতিমত্তা প্রবয়াগকারী উন্নি করার ব্যবস্থা গ্র ি করবি  বব।  
 

2. আবাসস্থি সংরেি করাঃ বাবের আবাসস্থি ও তবিরিবেবত্র মানতিত্র অঙ্কন ও এর সুরো প্রদান (রতেি এিাকা, 

বাফার মজান, কতরবিার এবং অন্যান্য একক) এবং ম্যাতপং ও আবাসস্থি পয ষববেবির জন্য নতুন সরঞ্জাম ও প্রজাতির 

ব্যবস্থা করবি  বব। কতরবিার এর কায ষকাতরিা মূল্যায়ন ও বজায়  রাখবি  বব। তনয়তমি বাে সংরতেি এিাকায় 

ব্যবস্থাপনা কায ষকাতরিা মূল্যায়ন করবি  বব। অবকাঠাবমাগি কারবন হুমতকর সমু্মখীন র্াইগার ল্যান্ডবেপ উন্নয়ন 

কায ষক্রবম  Smart Green Infrastructure (SGI) পিতি অনুসরি করবি  বব।  
 

3. স্থানীয় সম্প্রদাবয়র অংশগ্র িঃ মানুর্-বাে দ্ববন্দ্বর সবঙ্গ মমাকাববিা করার েমিা প্রসাতরি করবি  বব, যা জািীয় ও 

স্থানীয় ত্রাি ি তববির মােবম বাে বা তশকার পুনরুিার এবং েতিগ্রস্থ জনবগাষ্ঠীর মবে এই প্রবিষ্টা প্রিাবরর দ্বারা বৃতি 

 বি পাবর। স্থানীয় জনগিবক সংরেবির অংশীদার করবি  বব। 
 

4. স বযাতগিা বৃতি করাঃ সীমান্তবিী বাে সমৃি অঞ্চবি সতক্রয়ভাবব আন্তঃ সীমান্ত ভূতম ব্যবস্থাপনায় যুক্ত থাকবি  বব, 

তবযমান িযাবনবির মােবম সতক্রয়ভাবব আন্তজষাতিক মগাবয়ন্দা িে তবতনময় উন্নি করবি  বব, যা অববধ বাে 

বাতিবজযর  র্ স্পর্গুবিাবি অতভযান কায ষকর করবব। তবতভন্ন প্রতিষ্ঠান মযমন-SAWEN, Association of South 

East Asian Nations Wildlife and Enforcement Network (ASEAN-WEN), UNODC, 
Interpol এর সাবথ সাব ষেতিক মযাগাবযাগ ও  র্িাইন িালু রাখবি  বব।   

 

5. পুনব ষাসন িালু করাঃ TRCs এবং অতভজ্ঞ অংশীদারীরা কাজাতকস্থান, কবম্বাতিয়া ও িীবনর িিমান বাে পুনব ষাসবনর 

পতরকল্পনা এবং অন্যান্য কম বাে েনত্ব তবতশষ্ট মদশবক সম্ভাব্য পুনব ষাসন পতরকল্পনার উৎসা  মদয়ার পতরকল্পনা 

সমথ ষবনর অঙ্গীকার কবরবছ। ময সকি বনাঞ্চি  বি বাে তবলুপ্ত বা কবম তগবয়বছ মসখাবন বাে পুনব ষাসবনর জন্য 

কম ষসূতি গ্র ি করবি  বব। 
 
 

6. ি তবি বৃতিঃ বাে সংরেবি সরকাতর বাবজর্ বৃতির ব্যবস্থা করবি  বব। প্রতি সদস্য মদবশর সরকার ও উন্নয়ন 

স বযাগী সংস্থা সমূ বক বাে সংরেি কায ষক্রমবক অগ্রাতধকার প্রদান কবর ন িবনেন্ন অথ ষায়বনর ব্যবস্থা গ্র ি করবি 

 বব। 
 

 

7. বাতিজয ও তশবল্পর সবঙ্গ নতুন অংশীদাতরত্ব গবড় মিািাঃ Confederation of Indian Industry/s (CII) এ 
আগ্র ী বাে সমৃি মদশগুবিাবক তশবল্প তনবয়াবগ স বযাতগিা প্রদান করা এবং অন্যান্য মবসরকাতর খাি বাে সংরেি 

কায ষক্রবম সিৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্র ি করবি  বব।  
 

 

8. ব্যাপক জনসবিিনিা গবড় মিািা এবং অববধ িাত দা কমাবনাঃ বাে এবং তশকারকৃি প্রািীর মাংস, িামড়া ও  াড় 

ইিযাতদর অববধ ব্যবসা ও বাজার িাত দা কমাবনার জন্য আইন ও নীিমািা প্রিয়ন কবর ব্যাপকভাবব গিসবিিনিা 

সৃতষ্ট করবি  বব।  
 

 

9. বাে, তশকার প্রািী ও আবাসস্থি তনরীেি করাঃ ২০১৬ এর মবে সকি আবাসস্থবি তবজ্ঞাতনক উপাবয় বাে গিনা ও 

তনয়তমি পরীেি করার জন্য Camera Trapping, DNA Bar Coding, tiger Genome Analysis ইিযাতদ 
আধুতনক পিতি গ্র ি করবি  বব। 
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10. GTRP বাস্তবায়ন পয ষববেি করাঃ প্রতিটি মদবশর তনজ তনজ National Tiger Recovery Program এবং 

GTRP বাস্তবায়ন প্রতক্রয়া পতরবীেি ও মূল্যায়বনর তনতমবত্ত তনয়তমিভাবব বাে ও তশকার প্রািীর িাত ি িে সংগ্র  ও 

প্রতিববদন প্রদান করবি  বব। তনয়মাবি এবং মময়াদী পয ষববেি ও প্রতিববদবনর মকৌশি আরও উন্নি করবি  বব।  

পরবিীবি এই তমটিং এর ধারাবাত কিায় বাংিাবদশ, ভারি, মনপাি ও ভুর্াবনর মবে বাে ও বাবের আবাসস্থি সংরেবি 

আঞ্চতিক সিকষ মজারদারকরবি ৩টি Thematic Collaboration Meeting অনুতষ্ঠি  বয়বছ।  

পয ষববেবি মদখা যায়,  ম ে তোদেি েক্ষতা বৃনি, বাদঘি আবাসস্থল ও নবচিণদক্ষদত্রি মা নচত্র অঙ্ক  ও এি সুিক্ষা প্রো , 

বাঘ-মানুষ িদন্দ্বি অবসাদ  স্থা ীয় সম্প্রোদয়ি অেংশগ্রহণ, বাঘ সেংিক্ষদণ সি ানি বাদিে বৃনি, ি সদচত তা গদড় স্ট্তালা, 

বাঘ গণ ায় Camera Trapping, DNA Bar Coding, Tiger Genome Analysis পিনতি ব্যবহাি ইতযানে নবষদয় 

নসিান্ত গ্র ি কায ষক্রম বাদঘি সেংখ্যা বাড়াবি স ায়িা করবছ। িবব সব ষবশর্ ২০১৮ সাবি Bengal Tiger Conservation 

Activity (Bagh) প্র দল্পি আওতায় করা িনিপ অনুযায়ী বিষমাবন বাংিাবদবশ বাবের সংখ্যা ১১৪টি। ২০১৫ সাবি সুিিবদ  

বাদঘি সেংখ্যা তছি ১০৬টি। অথ ষাৎ শতদ ি নহদসদব তিন বছবর বাে বৃনির  ার মাত্র ৮%। বাঘ বৃনিি এই ধািাবানহ তা 

অব্যাহত থা দল ২০২২ সাদলি মদধ্য বাদঘি সেংখ্যা নিগুণ  িা  ঠি  হদয় পড়দব।     

 

3.5.3.3. বন্যপ্রািী তবর্বয় তথবমটিক আঞ্চতিক স বযাতগিা সভা   

পয ষববেবি মদখা মগবছ, বন্যপ্রািী তবর্বয় স বযাতগিা বৃতির জন্য আঞ্চতিক পয ষাবয় তিনটি নথদমটি  সভার আবয়াজন করা 

 বয়তছি যা তনেরূপ-  

প্রথম তথবমটিক আঞ্চতিক স বযাতগিা সভা93     

বন্যপ্রািী সংক্রান্ত অপরাধ তনয়িবি বােংলাদেশ, ভুো  এবেং স্ট্ পাদলর প্রানতষ্ঠান   ব্যবস্থাপ াি দেিা বৃতির িবেয 1st 

Regional Thematic Collaboration Meeting ১০-১১ মাি ষ, ২০১৫ িাতরবখ ঢাকায় অনুতষ্ঠি  য়। সভায় বাংিাবদশ, 

ভুর্ান, মনপাবির প্রতিতনতধবৃন্দ ছাড়াও তবশ্ব ব্যাংবকর প্রতিতনতধ অংশগ্র ি কবরন। উক্ত তমটিং এর মূি উবেশ্য তছি-১) 

বন্যপ্রািী সংক্রান্ত অপরাধ তনয়িবি আঞ্চতিক স বযাতগিা বৃতি ২) প্রাতিষ্ঠাতনক দেিা বৃতি ৩) আন্তঃসীমান্ত ব্যবস্থাপনায় 

স বযাতগিা বৃতি ৪) বন ও বন্যপ্রািী অপরাধ সংক্রান্ত নীতিমািা  ািনাগাদকরি ৫) বন্যপ্রািী সংরেবি সবিিনিা বৃতি এবং 

৬) প্রাতিষ্ঠাতনক ব্যবস্থাপনায় আতথ ষক স বযাতগিা বৃতি করা। দু’তদন ব্যাপী অনুতষ্ঠি এই সভায় বন্যপ্রািী সিতকষি তবতভন্ন তবর্য় 

তনবয় আবিািনা অনুতষ্ঠি  য় এবং সব েসম্মতভাদব কতিপয় তসিান্ত গৃ ীি  য়।  

সভায় গৃহীত নসিান্তসমূহ 

1. ‘সাকষভুক্ত মদশসমূ ’ শব্দটির পতরববিষ সাওবয়ন মদশসমূ  কথাটি ব্যব ার করা  বব;   

2.  সাওদয়  এর র্তিীয় বাতর্ ষক সভা জুলাই ১৫-১৬, ২০১৬ মি বােংলাদেদশ অনুনষ্ঠত হদব;   

3. 2nd
  Regional Thematic Collaboration Meeting নবভম্বর, ২০১৫ মি ‘মানুর্ এবং বন্যপ্রািীর মবে  

দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা’ প্রতিপায তনবয় ঢাকায় অনুতষ্ঠি  বব;  

4. 3rd Regional Thematic Collaboration Meeting মম, ২০১৬ মি ‘গববর্িা, তশো এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা 

প্রতিপায’ তনবয় ঢাকায় অনুতষ্ঠি  বব;  

5. অংশগ্র িকারী মদশসমূ  কর্তষক Knowledge Product তবর্য়ক প্রতিববদন জমা তদবি  বব।   
 

তদ্বিীয় তথবমটিক আঞ্চতিক স বযাতগিা সভা    

প্রকবল্পর আওিায় 2nd Regional Thematic Collaboration Meetingটি ১১-১৪ তিবসম্বর, ২০১৫ মি ঢাকায় 
বাংিাবদশ, ভুর্ান ও মনপাবির উচ্চ পয ষাবয়র প্রতিতনতধবৃবন্দর অংশগ্র বি অনুতষ্ঠি  য়।     

 

র্তিীয় তথবমটিক আঞ্চতিক স বযাতগিা সভা94      

3rd Regional Thematic Collaboration Meetingটি এসআিনসডনিউনপ প্র দল্পি অধীবন বাংিাবদশ বন তবভাগ 

কর্তষক ২৮-২৯ অবক্টাবর, ২০১৬ িাতরবখ ঢাকায় আবয়াজন করা  য়। উক্ত সভাবি বাংিাবদশ, ভুর্ান ও মনপাবির উচ্চ পয ষাবয়র 

প্রতিতনতধবৃন্দ অংশগ্র ি কবরন। উক্ত সভার আবিািয তবর্য়গুতি তছি তনেরূপ-  
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 তথ্য  নণ া, িাতীয় বৃক্ষদিাপণ অনভর্া  ও বৃক্ষদমলা, ব  অনধেপ্তি, ২০১৭ 
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বাংিাবদশ ভুর্ান মনপাি 

সামতগ্রকভাবব বন্যপ্রািী সংরেবির জন্য 

৩৬টি সাব-প্রবজক্ট বাস্তবায়ন  

সীমাবন্ত অববধ বন্যপ্রািী বাতিজয 

তবর্য়ক কম ষকাণ্ড প্রতি ি করার 

জন্য প্রাতিষ্ঠাতনক সেমিার উন্নতি 

সাধন  

বন্যপ্রািীবক ফাঁবদ আর্কাবনা প্রতি ি 

করার জন্য একমুখী মবড়া মদয়া  

বন্যপ্রািী সংরেি ব্যবস্থা 

মজারদারকরবির জন্য স্মার্ ষ মপবরাতিং 

এবং বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ ও ন িাপিা 

আই , ২০১২’ বাস্তবায়   

বন্যপ্রািী সংরেবি আঞ্চতিক 

হুমতক মমাকাববিা জ্ঞান ও 

সেমিা বৃতি  

তিিওয়ান ন্যাশনাি পাবকষর এমআইএসটি 

(MIST) তভতত্তক স্মার্ ষ (SMART) 
মপবরাি তসবিম বাস্তবায়বনর মােবম 

বন্যপ্রািী সুরো কায ষক্রম শতক্তশািীকরি   

বন্যপ্রািী অপরাধ তনয়িবির জন্য 

বন্যপ্রািী অপরাধ তনয়িি ইউতনর্ গঠন  

আঞ্চতিক সংরেি সুতবধার জন্য 

রতেি এিাকাগুবিার সংরেি, 

সুরো ও ব্যবস্থাপনা তনতিি করা   

পারসা ওয়াইল্ডিাইফ তরজাবভ ষর সিদ 

ব্যবস্থাপনা  

আইইউতসএন মরি তিি ২০১৫ এর 

ভতবষ্যৎ মূল্যায়ন কায ষক্রম গ্র ি  

- স্মার্ ষ মপবরাি-তরবয়ি র্াইম স্মার্ ষ মপবরাি 

প্রবিষন  

 াতি সংরেি ও সুন্দরবন ব্যবস্থাপনায় 

আন্তঃসীমান্ত উবযাগ গ্র ি   

- - 

বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ এবেং আবাসস্থল িক্ষায়  তু  ধিদ ি প্র ল্প ও মদডল এি তথ্য আো  প্রো   িা হয়। র্াি ফদল 

অেংশগ্রহণ ািী স্ট্েশগুদলাি পদক্ষ উপ-প্র ল্প প্রণয়  ও  তু  প্রযুনিি ব্যবহাি সহি হদয়দছ। 

 

3.5.3.4. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ও ব্যবস্থাপনা ইউতনর্   

প্রকবল্পর তপতসআর পয ষববেবি মদখা যায়, প্রধা  ব  সেংিক্ষদ ি সভাপনতদত্ব প্র ল্প বাস্তবায়  ািী ইউতনবর্র মাধ্যদম ন য়নমত 

প্র ল্প সেংক্রান্ত সমস্ত  ার্ োবলী বাস্তবায়   িা হয়। িার মাস অন্তি অন্তি উি  নমটিি সভায় প্র দল্পি উপাো নভনি  

অগ্রগনত,  ার্ োবলী এবেং  িণীয় নবষয়াবলী ন দয় আদলাচ া হত। অপরতদবক প্র ল্প পনিচালদ ি সভাপনতদত্ব এবেং ব  

 ম ে তো এবেং পিামশ ে বৃদিি সহদর্ানগতায় এ টি প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউন ে গঠন করা  বয়তছি। আইএমইনড  তৃে  প্রেি 

প্র ল্প পনিেশ ে  প্রনতদবেদ  স্ট্েখা স্ট্গদছ, আিনডনপনপ স্ট্মাতাদব  প্র ল্প ব্যবস্থাপনা ইউন ে কর্তষক প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকল্প 
বাস্তবায়ন ও মতনর্তরং কতমটির সভা আ বান করার কথা থাকবিও জুিাই, ২০১১  বি শুরু কবর জানুয়াতর, ২০১৬ পয ষন্ত মাত্র 

৩ বার বাস্তবায়ন ও মতনর্তরং কতমটির সভা আ বান করা  বয়বছ। িবব এ ব্যাপাবর প্রকল্প পতরিািবকর সাবথ কথা ববি জানা 

যায়, প্রকবল্পর আওিায় সময়মি সমস্ত তমটিং অনুতষ্ঠি  বয়বছ।  



তৃতীয় অধ্যায়  

ফলাফল পর্ োদলাচ া 
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3.6. ি)  প্র ল্প সমাতপ্তর পর সৃষ্ট সুতবধাতদ মর্কসইসকরি তবর্য়ক পয ষাবিািনা ও পয ষববেি    

3.6.1. প্র ল্প স্ট্ে সইস িণ     

 বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা ও পাচাি ন য়ন্ত্রদণি িন্য বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে গঠ ; বনহনব েদশ্বি সাদথ 

সামিস্যপূণ ে ব , বন্যপ্রাণী ও িীব-তবনচত্রয সেংিক্ষণ এবেং এ সেংক্রান্ত প্রনশক্ষণ ও গদবষণাি িন্য স্ট্শখ  ামাল 

ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি ন ম োণ; ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েলদ  শানিশালী  িাি িন্য নত টি  তু  বন্যপ্রাণী নবভাগ সৃনি, 

বন্যপ্রাণী ফদি নস  ল্যাবদিেনি প্রনতষ্ঠা, ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্িসন উ স্ট্সন্টাি ন ম োণ, ব  নবভাদগি ভাটি ে যাল 

এক্সদে শ  এবেং বন্যপ্রাণী (সেংিক্ষণ ও ন িাপিা) আই , ২০১২’ি বাস্তবায় , নফল্ড/ যাম্প অনফসসহ নবপুল 

পনিমাণ অব াঠাদমা ন ম োণ, বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণ গুরুত্বপূণ ে ৩৬টি উপ-প্র ল্প বাস্তবায়  ইতযানে  ার্ েক্রম প্র দল্পি 

ভনবষ্যত নস্থনতশীলতা আ য়দ  সহায়  হদব।      

 প্র দল্পি আওতায় বন্যপ্রাণীি খাদ্য উপদর্াগী ১৭২ স্ট্হক্টি ওয়াইল্ড ফ্রুে নবয়ানিেং স্ট্স্পনসস, ফডাি ইতযানে প্ল্যাদন্টশ , 

৫ স্ট্হক্টি হানতি খাবাি প্ল্যাদন্টশ , ৩০০ স্ট্হক্টি পানখি িন্য ওদয়েদলে প্ল্যাদন্টশ , ০১ স্ট্হক্টি প্রিাপনত বাগা  

সৃিদ ি ফদল পশু খাদদ্যি সেং ে ন িস  এবং পনিদবদশি ভািসাম্য িক্ষা ও িীবববনচত্রয িক্ষায় গুরুত্বপূণ ে ভূনম া 

িাখদব।   

 প্র দল্পি আওতায় বাঘ এবেং সুিিব  িক্ষায় বদ ি আদশপাদশি এলা ায় সহ-ব্যবস্থাপ া  নমটি, স্থা ীয় 
ি সাধািদণি সমন্বদয় Village Tiger Response Team, হানত সম্পদ ে সদচত তা বৃনি ও হানত িক্ষায় 

স্থা ীয় ি গদণি অেংশ গ্রহদণ স্ট্শিপুদি ও চট্টগ্রাম ও বান্দরববন এনলফযান্ট স্ট্িসপস টিম  গঠ   এবেং তাদেিদ  

প্রনশক্ষদণি মাধ্যদম েক্ষ ও সদচত   দি স্ট্তালাি ফদল তািা ব  পাহািাোিদেি (Forest Guard) সহদর্ানগতা 
(দস্বোেদমি নভনিদত)  িদছ র্া প্র ল্প স্ট্ে সই িদণ ভূনম া িাখমছ।     

 ব  নবভাদগি ১৩১৯ ি   ম ে তো/ ম েচািীদ  িাতীয় ও আন্তিোনত  পর্ োদয় প্রনশক্ষণ নেদয় েক্ষ  দি গদড় স্ট্তালায় 

ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েদলি সক্ষমতা বৃনি স্ট্পদয়দছ। ফদল এসব েক্ষ ি বদলি মাধ্যদম প্র দল্পি স্থানয়ত্বশীলতা বিায় 

থা দব।   

 নবদশষ ন ছু িায়গায় স্থা ীয় জনগবির জীবনমান উন্নয়বন প্রনশক্ষণ, উন্নত চুলা, হাঁস-মুিগী প্রো  এবং 

ি সদচত তামূিক  ার্ েক্রম বন তনভ ষরশীিিা কমাবি এবং ব  সেংিক্ষদণ সহায়তা  িদব।    
 

তদব প্র ল্প স্ট্শদষ গঠিত স্থা ীয় টিমগুনল আি আদগি মত গনতশীল  া থা ায় ভনবষ্যদত স্ট্লা ায়দয় হানত-মানুদষি মদধ্য িদন্দ্বি 

পনিমাণ আবাি বাড়দত পাদি র্া প্র ল্প স্ট্ে সই িদণ প্রনতবন্ধ তা সৃতষ্ট  িদত পাদি।   

 

3.6.2. প্র দল্পি  Exit Plan  

ব  নবভাদগি সনব ে  তত্ত্বাবধাদ  প্র ল্প বাস্তবায়  ািী ইউন দেি মাধ্যদম প্র ল্পটি সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন হদয়ছ। প্র দল্পি উদেশ্য 

পূিদণি িন্য ব্যাপ   ার্ েক্রম বাস্তবানয়ত হদয়দছ র্া অব্যাহত িাখাি িন্য সুেক্ষ ি বদলি প্রদয়াি । ব  নবভাদগি সােংগঠন   

 াঠাদমাি আওতায় এ ধিদ ি ি বল িদয়দছ র্ািা প্র দল্পি সুফল অব্যাহত িাখদত সক্ষম।  াদিই প্র ল্প স্ট্শদষ সমস্ত  াদিি 

িক্ষণাদবক্ষদণি োনয়ত্ব সেংনেি ব  নবভাগীয়  তৃেপদক্ষি ন  ে ন্যস্ত  িা হদয়দছ। তািা তাদেি ি বল ও স্থা ীয় পর্ োদয় গঠিত 

নবনভন্ন টিদমি সমন্বদয় প্র ল্প পিবতী িক্ষণাদবক্ষদণি োনয়ত্ব পাল   িদছ । িবব প্রকল্প মশবর্ রাজে বাবজবর্র অভাবব স্থানীয় 

টিমগুবিার কায ষক্রম আবগর মি গতিশীি না থাকায় প্রকল্প পরবিী রেিাববেি কায ষক্রম ব্যা ি  বচ্ছ। িবব অতি সম্প্রতি 

প্রকল্পটি রাজে বাবজবর্র আওিায় আসায় উক্ত সমস্যাগুবিার সমাধান  বব এমনটি আশা করা যায়।  
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িতুথ ষ অধ্যায় 

প্রকবল্পর আওিায় বাস্তবাতয়ি কায ষক্রম, বাস্তবায়ন পিতি, সৃষ্ট সুতবধাতদ মর্কসই 

ইিযাতদ তবর্বয় SWOT ANALYSIS   

এসআিনসডনিউনপ প্র দল্পি প্রভাব মূল্যায়দ ি িন্য মাঠ পর্ োদয়ি সমীক্ষা, স্ট্ি দহাল্ডািমদি সাদথ স্ট্ আইআই, েলীয় 

আদলাচ া, স্থা ীয় পর্ োদয়ি  ম েশালা এবেং প্রাপ্ত নবনভন্ন তথ্য উপাি নবদেষণ  দি প্র দল্পি সবল ও দুব েল নে , সুদর্াগ ও 

ঝুঁন সমূহ (SWOT) স াি িণ  িা হদয়দছ এবেং সৃি সুনবধানে স্ট্ে সই িদণি লদক্ষয র্দথাপযুি সুপানিশ প্রো   িা 

হদয়দছ।     

ক)  প্র দল্পি সবল নে সমূহ (Strengths)   

1. ব  নবভাদগি সক্ষমতা ও ব্যবস্থাপ াি মাদ ি উন্নয় ঃ ব  নবভাদগি  ম ে তোবৃন্দ বন্যপ্রািী সংরেি ও রেিাববেি 

সংক্রান্ত তবতভন্ন তবর্বয় স্ট্েদশ-নবদেদশ প্রনশক্ষি (জািীয়-১৩১৯ এবং আন্তজষাতিক পয ষায়-৪৬ জন) গ্রহণ  দি অনিেত 

জ্ঞা  ও েক্ষতা ব  ব্যবস্থাপ ায় প্রদয়াদগি ফদল ব  নবভাদগি সক্ষমতা ও ব্যবস্থাপ াি মা  উন্নয়মনর সুবযাগ সৃতষ্ট 

 বয়বছ।     

2. িীব-তবনচত্রয সেংিক্ষণ, প্রনশক্ষণ ও গদবষণাি সুবযাগ বৃতিঃ স্ট্শখ  ামাল ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি ন ম োমির ফবি ব , 

বন্যপ্রাণী ও িীব-তবনচত্রয সেংিক্ষণ এবেং এ সেংক্রান্ত প্রনশক্ষণ ও গদবষণাি সুবযাগ সুতবধা বৃতি মপবয়বছ।   

3. বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা ও পাচাি বন্ধঃ বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে গঠ  করার ফবি বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা ও 

পাচাি বন্ধ  বয়বছ।  

4. বন্যপ্রািীর সুরো বৃতিঃ নত টি  তু  বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরেি নবভাগ সৃনির ফবি বন্যপ্রািী সুরোয় কায ষকর ও দ্রুি 

পদবেপ গ্র ি সম্ভব  বয়বছ।  

5. আ ি ও অসুস্থ বন্যপ্রািীর তিতকৎসা মসবা বৃতিঃ প্রকবল্পর আওিায় ০৩টি ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্িসন উ স্ট্সন্টাি ন ম োমির 

ফবি আ ি ও অসুস্থ বন্যপ্রািীর তিতকৎসা মসবা বৃতি মপবয়বছ।      

6. বাঘ-মানুমর্র মদধ্য সৃি িদন্দ্বি পনিমাণ হ্রাসঃ বাঘ ও সুিিব  িক্ষায় বদ ি আদশপাদশি এলা াি স্থা ীয় ি গদণি 

সমন্বদয় Village Tiger Response Team গঠদ ি ফদল বাঘ-মানুমর্র মদধ্য সৃি িদন্দ্বি পনিমাণ হ্রাস স্ট্পদয়দছ।   

7. বন্যপ্রাণী পাচাি, নশ াি, স্ট্চািাচালা  স্ট্িাধ  ও ব ি সম্পে ধ্বেংস ও অববধভাদব বদ  প্রদবশ হ্রাসঃ স্মাে ে স্ট্পদরানলেং 

অনভর্াদ ি ফদল বণ্যপ্রাণী পাচাি, নশ াি, স্ট্চািাচালা  স্ট্িাধ  ও ব ি সম্পে ধ্বেংস ও অববধভাদব বদ  প্রদবশ  দম 

স্ট্গদছ।      

8. শকুবনর সংখ্যা বৃতিঃ শকুদ ি িন্য ন িাপে আবাসস্থল স্ট্ঘাষণা, প্রি   ালী  সমদয় শকুদ ি খাবাি ত সাবব 

ডাইদলাদফ া মুি গরু উৎপােন, শকুন বসবাসরি গাছ নচনিত  দি িা রো করা, আহত ও অসুস্থ শকু  উিাি ও 

সুস্থ  দি সাফানি পাদ ে ছাড়া ইিযাতদ কায ষক্রবমর ফবি শকুবনর সংখ্যা মববড়বছ।  

9. পশু খাদদ্যি সেং ে দূিীভূত এবেং িীবববনচদত্রযি পনিমাণ বৃতিঃ বন্যপ্রাণীি খাদ্য উপদর্াগী ওয়াইল্ড ফ্রুে নবয়ানিেং 

স্ট্স্পনসস, ফডাি প্ল্যাদন্টশ , হানতি খাবাি প্ল্যাদন্টশ , পানখি িন্য ওদয়েদলে প্ল্যাদন্টশ , প্রিাপনত বাগা  সৃিদ ি ফদল 

পশু খাদদ্যি সেং ে দূিীভূত হদয়দছ এবেং িীবববনচদত্রযি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ।    

10. বন্যপ্রািী সেংিক্ষদণ স্ট্পশাোিী সক্ষমতা তিতরঃ বন্যপ্রাণীি লাল তানল া হাল াগাদেি ফদল স্ট্েদশ স্ট্ া  প্রিানত ন  

অবস্থায় আদছ স্ট্স সম্পদ ে ধািণা ততনি এবং প্রিানতসমূহ সেংিক্ষদণ স্ট্পশাোিী সক্ষমতা ততনি হদয়দছ।    

11. উন্নত  াদিি পতরববশঃ  যাম্প/নবে/ডিদমেনি ন ম োদণি ফদল  ম ে তোদেি  াদিি পনিদবশ উন্নত হদয়দছ এবেং তািা 

ব  িক্ষায় দ্রুত পেদক্ষপ ন দত পািদছ ।  

12. জনসবিিনিা বৃতিঃ প্র দল্পি আওতায় ি সদচত তামূল   ার্ েক্রম বাস্তবায়ন বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণ সহায়তা  দিদছ 

এবেং িা ব  অপিাধ, অববধভাদব বন্যপ্রাণী পাচাি প্রভৃনত  ার্ েক্রম প্রনতদিাদধ ভূনম া স্ট্িদখ চদলদছ।        

খ) প্র দল্পি দুব েল নে সমূহ (Weaknesses) 

1. ন ম োণ  াদিি গুণগত মা  সদন্তাষি   নয়ঃ প্রকবল্পর আওিায় তনতম ষি নবে/ যাম্প অনফস ও ৩য়/৪থ ে স্ট্েনণি িাফ 

ডিদমেনি, এইচনবনব ও স্ট্মোল িাস্তা,  ালভাে ে ন ম োণ  াদিি গুণগত মা  সদন্তাষি    য়।  

2. প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত িাফদেি সংতেষ্ট তবভাবগ তনবয়াগ না মদয়াঃ প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত িাফদেি ময তবর্বয়র উপর প্রতশেি প্রদান করা 

 বয়বছ িাবদরবক মস তবর্বয়র সাবথ জতড়ি নবভাদগ ন দয়াগ প্রো   িা হয়ন ।  



চতুথ ে অধ্যায় 

প্র দল্পি আওতায় বাস্তবানয়ত  ার্ েক্রম, বাস্তবায়  পিনত, সৃি সুনবধানে স্ট্ে সই ইতযানে নবষদয় SWOT ANALYSIS   
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3. স্মাে ে েহল  ার্ েক্রম পনিচাল া ব্যা ি  ওয়াঃ স্মাে ে েহল নবষদয় প্রনশক্ষণ প্রাপ্ত ি বল অন্য অঞ্চদল বেলী, েহদলি 

উপদর্াগী িলর্া  ও জ্বালান  সেং দেি ফদল র্থার্থভাদব স্মাে ে েহল  ার্ েক্রম পনিচাল া  িা সম্ভব হদে  া।    

4.  যাম্প/নবে অনফদস সীমা া প্রাচীি বা ন িাপিা স্ট্বি ী  না থাকাঃ  যাম্প/নবে অনফদস সীমা া প্রাচীি বা ন িাপিা 

স্ট্বি ী স্ট্ ই। ফবি  যাদম্প অবস্থা  ািী  ম ে তো ও  ম েচািীগণ বন্যপ্রাণীি আক্রমদণর ভবয় ন িাপিাহী তায় স্ট্ভাদগ ।   

5. স্ট্সালাি স্ট্ফনসেং সিি না থাকাঃ তোিন  ও িক্ষণাদবক্ষদণি অভাদব প্র দল্পি আওতায় স্থানপত স্ট্সালাি স্ট্ফনসেং 

অদ দিা হদয় পড়ার কারবি মিাকািবয় আবার বন্য াতির আক্রমবির পতরমাি মববড়বছ।  

6. স্ট্িসন উ স্ট্সন্টাদি পশু নচন ৎসদ ি অভাবঃ প্র দল্পি আওতায় ন নম েত স্ট্িসন উ স্ট্সন্টাদি পশু নচন ৎসদ ি অভাব 

থাকায় যথাসমবয় এবং দ্রুি পশু তিতকৎসা কায ষক্রম ব্যা ি  বচ্ছ।   

7. ডাইদলাদফ া  স্ট্সানডয়াম উৎপাে  ও নবপ   বন্ধ না  ওয়াঃ  গবানে পশুি নচন ৎসায় ‘ডাইদলাদফ া  স্ট্সানডয়াম’ 

উৎপাে  ও নবপ   পুদিাপুনি বন্ধ না  ওয়ায় এখনও প্রজননকািীন সমবয় নবষাি ওষুধযুক্ত  মাংস মখবয় শকুন মারা 

যাবচ্ছ।  

8. রাজে বাবজবর্র অপ্রতুলিাঃ প্র ল্প স্ট্শদষ বাদিে অপ্রতুলতাি  ািদণ ন য়নমতভাদব বনায়নকৃি গাছসমু  রেিাববেি 

করা যাবচ্ছ না।   

9. সম্ভাব্যতা র্াচাই প্রনতদবে  না থাকাঃ প্র ল্প গ্রহদণি পূদব ে সমীক্ষা পনিচাল া  দি সম্ভাব্যতা র্াচাই প্রনতদবে  ততনি 

করা  য়তন।  

10. মাঠ পর্ োদয়ি  ম ে তোদেি মতামত না মনয়াঃ প্র ল্প প্রণয়দ ি স্ট্ক্ষদত্র মাঠ পর্ োদয়ি  ম ে তোদেি মতামত স্ট্ য়া হয়ন ।  

 

গ) প্র দল্পি সুদর্াগসমূহ (Opportunities)    

1. কম ষসংস্থান সৃতষ্টঃ প্রকবল্পর আওিায় ইবকা ট্যযতরজম উন্নয়বন উবযাগ গ্র বির ফবি স্থানীয় জনগবির কম ষসংস্থাবনর 

সুবযাগ সৃতষ্ট  বয়বছ।  

2. উন্নিমাবনর তশো, গববর্িা, প্রতশেবির সুবযাগ সৃতষ্টঃ প্রকবল্পর আওিায় স্ট্শখ  ামাল ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি ন ম োদণি 

ফদল বনহনব েদশ্বি সাদথ সামিস্যপূণ ে ব , বন্যপ্রাণী ও িীব-তবনচত্রয সেংিক্ষণ এবেং এ সেংক্রান্ত প্রনশক্ষণ ও গদবষণাি 

সুদর্াগ সৃতষ্ট  স্ট্য়দছ।     

3. কুতমর সংরেবি প্রভাবঃ কুনমদিি সেংখ্যা গণ া, কুনমদিি আবাসস্থল এবং প্রি   ও বেংশ নবস্তাদিি স্ট্ক্ষদত্র হুমন সমূহ 

স ািকরি এবং কুনমি সেংিক্ষদণ জ্ঞা  ও েক্ষতা বৃনি কায ষক্রবমর ফবি কুনমদিি সংখ্যা বাড়ার সুবযাগ তিতর  বয়বছ।  

 

ে) প্র দল্পি ঝুঁন সমূহ (Threats)  

1. বন্যপ্রাণীি অনস্তত্ব হুমন ি সম্মখুী   ওয়াঃ বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা ও পাচাি এবেং ব  অপিাধ প্রনতদিাধ  িদত  া 

পািদল বন্যপ্রাণীি অনস্তত্ব হুমন ি সমু্মখী  হদয় পড়দব।  

2. মানুষ-হানতি িদন্দ্বি পনিমাণ বৃতিঃ প্রকবল্পর আওিায় গঠিি Elephant Response Team সনক্রয়  া থা দল 

এবং  াতির কতরবিার এিাকা মথবক অববধ অনুপ্রববশকারীবদর অনুপ্রববশ মঠকাবি না অয়ারবি মানুষ-হানতি িদন্দ্বি 

পনিমাণ পু িায় বাড়দত পাদি।  

3. ফসল এবং িা মাদলি ক্ষয়ক্ষনতি পতরমাি বৃতিঃ স্ট্সালাি স্ট্ফনসেং সচল  া থা দল এলা ায় আবাি হানতি উপদ্রব 

স্ট্বদড় ফসলসহ িা মাদলি ক্ষয়ক্ষনতি পতরমাি বাড়দত পাদি।   

4. পশুখাদ্য এবেং িীব তবনচদত্রযি সেং ে সৃতষ্টঃ প্র ল্প পিবতী সমদয় িক্ষণাদবক্ষদণি অভাদব স্ট্িানপত গাছগুদলা স্ট্বদড় 

উঠদত  া পািদল প্র ল্প এলা ায় পশুখাদ্য এবেং িীব তবনচদত্রযি সেং ে স্ট্েখা নেদত পাদি।  

5. পশুপানখি নচন ৎসা ব্যাহত  ওয়াঃ স্ট্িসন উ স্ট্সন্টািগুতিবি পর্ োপ্ত পশু নচন ৎস  ন দয়াদগি উদদ্যাগ  া ন দল 

পশুপানখি নচন ৎসা ব্যাহত হদব।   

6. শকুদ ি অনস্তত্ব সংকর্ঃ ডাইদলাদফ া  স্ট্সানডয়াম উৎপাে  ও নবপ   বন্ধ  িদত  া পািদল শকুদ ি অনস্তত্ব হুমন ি 

মুদখ পড়দব।    

 



পঞ্চম অধ্যায়  

পর্ োদলাচ াি নভনিদত সানব ে  পর্ েদবক্ষণ 

83 

 

পঞ্চম অধ্যায়  

পয ষাবিািনার তভতত্তবি সাতব ষক পয ষববেি  
 

5.1. মাঠ পর্ োদয় সমীক্ষার সাতব ষক পয ষববেি  

প্রভাব মূল্যায়ন সমীোর কম ষপতরতধ অনুযায়ী প্রকবল্পর সকি অবঙ্গর বাস্তবায়ন যথাযথ তছি তকনা িা পয ষাবিািনার জন্য মাঠ 

পয ষায় মথবক িে সংগ্রপূব ষক ফিাফি তববের্ি কবর সাতব ষক পয ষববেি এবং প্রকবল্পর উবেশ্য অজষবনর বিষমান অবস্থা 

পয ষাবিািনা করা  বয়বছ।    

5.1.1. প্র ল্প  াদিি অগ্রগনতঃ প্র দল্পি সেংদশানধত নডনপনপ এবেং নপনসআি এ সনন্নদবনশত তদথ্যি নভনিদত প্র দল্পি 

উদেশ্য অনুর্ায়ী স ল স্ট্ভৌত  ম ে াে শতভাগ বাস্তবায়   িা হদয়দছ এবেং RPA িথা তবশ্ব ব্যাংক  বি বরােকৃি 

স্ট্মাে ২৪,৪৬৪.১২৫ লক্ষ ো াি মদধ্য ২২৫৬৪.৭০৫ লক্ষ ো া ব্যয় হদয়দছ। এদক্ষদত্র অব াঠাদমা ও পূতে  াদি ব্যয় 

হদয়দছ স্ট্মাে অদথ েি ৩৫.৪৬%, র্া বাহ , অনফস র্ন্ত্রপানত ও সিিাম ক্রদয় ৮.৯৫%, প্রনশক্ষণবাবে ২.৬১% এবেং 

ব ায়  খাদত ০.২৬%। এছাড়া, স্ট্বত -ভাতানে, পিামশ ে  ন দয়াগ, সিবিাহ এবেং সানভ েদসস খাদত ৫২% অথ ে খিচ 

হদয়দছ। অপিনেদ , GoB (in Kind) হদত বিােকৃত িািস্ব খাদতি  ম েচািীদেি স্ট্বত ােী, ভূনমি োম, 

Establishment & maintenance, supply and services বাবে খিচ ২৩৪৫.৬৯ লক্ষ ো াি পুদিাোই 

(১০০%) ব্যয় হদয়দছ। অথ ষাৎ এবেবত্র মমার্ প্রকল্প ব্যয় ২৪৯১০.৩৯ লক্ষ ো া র্া স্ট্মাে বিােকৃত অদথ েি ৯৩%।  

5.1.2. প্র ল্প বাস্তবায়দ ি সময়সীমা ও ব্যয় সমন্বয়ঃ ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাদিি স্থা  ন ব োচদ  নবলম্ব,  তু  স্ট্প স্ট্স্কল, ২০১৫ 

বাস্তবায়দ র ফদল স্ট্বত -ভাতা বৃনি, প্র ল্প স্ট্ময়াে ০৬ মাস বনধ েত িদণি ফদল অনতনিি স্ট্বত -ভাতার সেংস্থা , 

ডলাি নবন ময় হাি বৃতি পাওয়ায়  ানিগনি পিামশ ে  প্রনতষ্ঠাদ ি সাদথ স্ট্ দগানসদয়দেড চুনি মূল্য বৃনি, পূতে ও 

ন ম োণ  াদিি পনিনধ বৃনি, আন েদেক্টচািাল এন্ড ইনিন য়ানিেং নডিাই  খাদত বাড়নত অদথ েি চানহো, উপ প্র দল্পি 

 ার্ েক্রম মূল্যায়  ও মন েনিেং এি িন্য আিনডনপনপ-স্ট্ত এ ি  বাস্তবায়  নবদশষজ্ঞ এবেং এ ি  প্র ল্প পনিবীক্ষণ 

ও মূল্যায়  নবদশষজ্ঞ ন দয়াদগি সেংস্থা  এবং স্ট্প্রষণ তানল ায়  তু  পে অন্তভু েনি িণ ইতযানে কারবি প্র ল্প 

বাস্তবায়দ ি সময়সীমা ও ব্যয় বৃনি স্ট্পদয়দছ।  

5.1.3. ক্রয়  ার্ েক্রমঃ ক্রয় সেংক্রান্ত নতথপত্র পাওয়া না যাওয়ায় শুধুমাত্র প্র দল্পি নপনসআি এি আদলাদ  ক্রয় সেংক্রান্ত 

নবষয়াবলীি পর্ োদলাচ া  িা হদয়দছ। নপনসআি পর্ েদবক্ষদণ স্ট্র্দহতু স্ট্েখা স্ট্গদছ প্র দল্পি অনডে আপনিগুদলাি 

স্ট্বনশিভাগই ন ষ্পনি হদয়দছ স্ট্সদহতু প্র দল্পি আনথ ে  ব্যবস্থাপ ায় স্ট্ া  ত্রুটি স্ট্ ই বদল ধািণা  িা র্ায়। িবব 

নপনপআি-২০০৮ তফনসল-২ নবনধ ৪৩(১) অনুর্ায়ী ক্রয় ািী সেংস্থা ক্রয় কায ষক্রম সংতেষ্ট সকি স্ট্ি ড েপত্র  মপদক্ষ 

০৫ (পাঁচ) বৎসর যথাযথভাবব সেংিক্ষণ করববন-উবেখ থাকবিও উি প্র দল্পি স্ট্ক্ষদত্র প্র ল্প সেংনেি  ম ে তোগণ তা 

র্থার্থভাদব অনুসিণ  দি ন ।   

5.1.4. ন ম োণ ও পূতে  াদিি গুণগত মা  িক্ষাঃ প্র দল্পি আওতায় তবভাগীয় কম ষকিষার অতফস ও বাসভবন, নবে/ যাম্প 

অনফস ও ৩য়/৪থ ে স্ট্েনণি িাফ ডিদমেনি, এইচনবনব ও স্ট্মোল িাস্তা,  ালভাে ে ন ম োণ,  দেি সেংস্কাি ইতযানে  িা 

হদয়দছ। এি ফদল  ম ে তোদেি  াদিি পনিদবশ উন্নত হদয়দছ এবেং তািা ব  িক্ষায় দ্রুত পেদক্ষপ ন দত পািদছ । 

িবব মাঠ পয ষাবয়র পতরদশ ষবন ন ম োণ ও পূিষ  াদিি গুণগত মান সবন্তার্জনক মবন  য়তন এবং ইতিমবেই তনতম ষি 

স্থাপনাগুবিায় ফার্ি ও ভাঙ্গন মদখা তগবয়বছ। এছাড়া স্ট্ া  স্ট্ া  নবে অনফদস সীমা া প্রাচীি বা ন িাপিা স্ট্বি ী  া 

থা াি  ািদণ বন্যপ্রাণীি আক্রমদণ িা ালা/েিিা স্ট্ভদঙ্গ র্াদে। এি  ািদণ  যাদম্প অবস্থা  ািী 

 ম ে তো/ ম েচািীিা ন িাপিাহী তায় থাদ  ।   

5.1.5. স্ট্শখ  ামাল ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টাি ন ম োণঃ প্রকল্প সংতেষ্ট সকি কায ষক্রম তিবসম্বর, ২০১৬ মি মশর্ করার কথা 

থাকবিও গািীপুদি স্ট্শখ  ামাল ওয়াইল্ডলাইফ মসন্টারটির তনম ষাি কাজ মকান ধরবনর অনুবমাদন ব্যাতিবরক 

ন ধ োনিত সমদয়ি পদি অথ ষাৎ এনপ্রল, ২০১৭ স্ট্ত স্ট্শষ হদয়দছ। িবব এ নবষদয় ন িীক্ষা আপনি উত্থানপত হয়ন । 

মসন্টারটি ন ম োদণি পি ব  ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া খাদতি সাদথ িনড়ত তবতভন্ন  ম ে তোদ  প্রনশক্ষদণি মাধ্যদম েক্ষ 

 দি স্ট্তালা হদয়দছ র্া ব , বন্যপ্রাণী, িীবববনচত্রয সেংিক্ষণ, উন্নয়  ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপ াি স্ট্ক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ে অবো  

িাখদছ। এই স্ট্সন্টাি  হদত নবনভন্ন তথ্য, উপাি ও প্রনতদবে  প্র াশ  িায় বন্যপ্রাণী ও িীব-তবনচত্রয নবষয়  জ্ঞা  ও 

সদচত তা স্ট্বদড়দছ।      

5.1.6. বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে গঠ ঃ বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে গঠবনর পর অনভর্া  পনিচাল া  দি 

তবতভন্ন প্রজাতির সিীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রাণী, পানখ এবং রনফ উিাি  দিদছ। এর ফবি গদড় প্রনত বছি পূদব েি তুল ায় 

প্র ল্প চলা ালী  এবেং প্র ল্প পিবতী ালী  সমবয় িব্দ/উিািকৃত বন্যপ্রাণীি সেংখ্যা বৃনি স্ট্পদয়দছ র্া বন্যপ্রাণীি 

অববধ ব্যবসা, পাচাি স্ট্িাধ, বন্যপ্রাণী নশ াি, হতযা, বন্যপ্রাণী আমোন  ও িপ্তান  ন য়ন্ত্রদণ গুরুত্বপূণ ে ভূনম া িাখদছ। 

িবব মদবশর বাইবর তবতভন্ন ধরবনর বন্যপ্রািী, বাবের িামড়া,  াড় ও অঙ্গপ্রিযবঙ্গর পািার মঠকাবি আন্তিোনত  
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নবমা বিি সমূহ, সমুদ্র ও স্থলবিিসহ  নবনভন্ন গুরুত্বপূণ ে স্থাদ  র্নে বন্যপ্রাণী অপিাধ তনয়িি ইউন ে গঠ   িা র্ায় 

তাহদল নবপন্ন প্রিানতি বন্যপ্রাণীি পাচাি অদ  ােংদশই স্ট্িাধ  িা সম্ভব।      

5.1.7. বন্যপ্রাণী ফদি নস  ল্যাবদিেনি প্রনতষ্ঠাঃ ব  নবভাদগি প্রধা   ার্ োলদয় ফদি নস  ল্যাব প্রনতষ্ঠা কবর  মু া 

পিীক্ষা, বন্যপ্রাণীি রনফ নচনিত এবেং বন্যপ্রাণীি মৃতুযি  ািণ ন ধ োিণ কায ষক্রম অপিাদধি মূল তথ্য উেঘাে , 

অপরাধী সনাক্তকরি ও মামলা পনিচাল া ব্যবস্থাপনা ত্বরাতন্বি কবরবছ।  

5.1.8. প্রনশক্ষণ  ার্ েক্রমঃ প্র দল্পি আওতায় স্ট্মাে ৪৫.৭%  ম ে তো স্ট্েদশ-নবদেদশ তবতভন্ন তবর্বয় প্রনশক্ষণ স্ট্পদয়দছ । 

ফদল িাবদর পূদব েি তুল ায় বন্যপ্রাণী তোিন  এবেং পনিচর্ ো, বন্যপ্রাণী সুিক্ষা, বন্যপ্রাণীি নচন ৎসা, আবাসস্থল 

সেংিক্ষণ, টুযনিি ব্যবস্থাপ া ইতযানে নবষদয় েক্ষতা বৃনি স্ট্পদয়দছ। প্রনশক্ষণলব্ধ জ্ঞা  তে নি  প্রদয়ানগ   াদি 

লাগাদ াি ফদল বন্যপ্রাণী সুিক্ষা, অপিাধ েম , সেংিনক্ষত এলা া ব্যবস্থাপ াি মা  উন্নত হদয়দছ। তদব সমদয়ি 

স্বল্পতার কারবি অদ দ ি নিআইএস তবর্বয় প্রতশেি সম্পদ ে পনিষ্কাি ধািণা না  ওয়ায় উি নবষদয় আবািও 

প্রনশক্ষণ প্রদান প্রদয়াি । অদ দ ই বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপ া ও সুিনক্ষত এলা া সেংিক্ষদণি ওপি প্রনশক্ষণ স্ট্পদলও 

সামানি  ব  নবভাদগ ন দয়াগ পাওয়ায় প্রনশক্ষণলব্ধ জ্ঞা  বন্যপ্রািী ব্যবস্থাপনায়  াদি লাগাদত পাদি  ন ।  

5.1.9. নত টি  তু  বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ নবভাগ সৃনিঃ িািশাহী, হনবগি এবেং স্ট্শিপুদি নত টি  তু  

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ নবভাগ সৃনিি ফদল স্ব-স্ব অঞ্চদল পূদব েি তুল ায় বন্যপ্রাণীি ন িাপে 

আবাসস্থল উন্নয় , বন্যপ্রাণী আই  সম্পদ ে সাধািণ মানুষদ  অবনহত িণ, অববধভাদব নশ াি ও পাচাদিি সময় 

বন্যপ্রাণী উিাি ও আহত প্রাণীদ  নচন ৎসাি মাধ্যদম সুস্থ  দি অভয়ািদণ্য স্ট্ছদড় স্ট্েয়া, বন্যপ্রাণী আইদ ি সঠি  

প্রদয়াগ ন নিত িণ তথা স্ট্ উ আই  লঙ্ঘ   িদল তাদ  শানস্তি আওতায় আ া এবেং মামলা োদয়ি, নবনভন্ন 

Response টিদমি মাধ্যদম ব  পাহািাি ব্যবস্থা  িা, বন্য পশুপানখ ধিা বা মািা স্ট্িাদধ স্থা ীয় ও স্ট্িলা শহদি 

মাইন েং  দি এলা াি ি গণদ  সদচত   িা এবেং ব ায়  ও বন্যপ্রাণীি খাদ্য উপদর্াগী বাগা  সৃি   ার্ োবলী 

বৃনি স্ট্পদয়দছ র্া বন্যপ্রাণী, পনিদবশ ও িীবববনচত্রয সেংিক্ষদণ ভূনম া িাখদছ। িবব সৃি নবভাগগুদলাদত ি বল 

সেং ে, প্রদয়াি ীয় লনিনি স এি অভাব এবং নবভাগ ০৩টি িািস্বভুি  া হওয়াি  ািদণ এর সুফল পুদিাপুনি 

পাওয়া র্াদে  া।       

5.1.10. ব  নবভাদগি ভাটি ে যাল এক্সদে শনঃ বন তবভাবগর ৬ষ্ঠ এবেং ৭ম তলায় ভাটি ে যাল এক্সদে শ  কবর মসখাবন 

বন্যপ্রাণী অপিাধ ন য়ন্ত্রণ ইউন ে, ফদি নস  ল্যাব প্রতিষ্ঠা, প্রতশেবির ব্যবস্থা করায় বন্যপ্রাণী অপিাধ েম , 

বন্যপ্রাণী সম্পন েত অপিাদধি তথ্য উেঘাে  ও বন্যপ্রাণী আইদ ি সঠি  বাস্তবায় ,  ম ে তো- ম েচািীদেি েক্ষতা 

বৃনি এবেং  াদিি পনিদবশ উন্নত হদয়দছ। 

5.1.11. বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ ও ন িাপিা আই , ২০১২t প্র দল্পি আওতায় ২০১০ সাদলি বন্যপ্রাণী আই দ  সেংদশাধ   দি 

‘বন্যপ্রাণী (সেংিক্ষণ ও ন িাপিা) আই -২০১২’ প্রণয়   িা হদয়দছ। আই  পাদসি পি নবনভন্ন অনভর্া  পনিচাল া 

 দি মামলা োদয়িসহ অনভযুি আসামীদ  নবনভন্ন স্ট্ময়াদে স্ট্িল ও অথ েেে প্রোমনর পতরমাি পূদব েি তুল ায় বৃতি 

মপবয়বছ। ন ন্তু ন ছু অসাধু চদক্রি  ািদণ অববধভাদব বন্যপ্রাণী হতযা এবেং পাচাি পুদিাপুনি েম   িা র্াদে  া। 

তাই বন্যপ্রাণী (সেংিক্ষণ ও ন িাপিা) আই , ২০১২’ এি র্থার্থ বাস্তবায়  ও প্রদয়াদগি লদক্ষয এি উপি ২০১৫ নরঃ 

প্রণীত নবনধমালা (খসড়া) সি ানি অনুদমাে  সাদপদক্ষ িরুনি নভনিদত িািী  িা অতযন্ত প্রদয়াি ।  

5.1.12.  বাঘ িনিদপ সুিিবদ  Camera Trapping পিনত ব্যবহািঃ বাঘ গণ ায় আদগ পেনচি িনিপ (Pugmark 
Method) পিনত ব্যবহাি  িা হত। এদত এ ই বাদঘি পাদয়ি ছাপ নভন্ন নভন্ন এলা ায় এ ানধ বাি আসায় 

নবভ্রানন্ত তিতর  ি। িাই প্র দল্পি আওতায় তবশ্বব্যাপী স্বীকৃত Camera Trapping পিনতি ব্যবহাি শুরু  িা হয়। 

এই পিনতদত বাদঘি স্ট্ডািা াো ছাদপি নবদেষণ  দি প্রনতটি বাঘদ  পৃথ   িা হয় বদল বাদঘি সঠি  সেংখ্যা 

ন ণ েয়  িা সম্ভব হদয়দছ। উদেখ্য, এই পিনত ব্যবহাি  দি ২০১৫ সাদল সুিিবদ  বাদঘি সেংখ্যা ১০৬টি পাওয়া 

স্ট্গদছ।      

5.1.13. ন্যাশ াল োইগাি নি ভানি স্ট্প্রাগ্রামঃ প্র দল্পি আওতায় বাদঘি আবাসস্থল, অববধ নশ াি এবেং বাঘ সেংিক্ষদণি 

হুমন সমূহ  নমদয় বাদঘি সেংখ্যা বাড়ামি Co-Management Committee, Tiger Response Team, 

Village Tiger Response Team (VTRT) গঠ  এবং বন তনভ ষরশীিিা কমাবনার উবযাগ গ্র বির ফদল মানুষ 

ও বাদঘি মদধ্য িদন্দ্বি পনিমাণ ৮২% কবমবছ। সব েদশষ ২০১৮ সাবি Bengal Tiger Conservation 

Activity (Bagh) প্র দল্পি আওতায় বাদঘি সেংখ্যা ১১৪টি পাওয়া মগবছ। অথ ষাৎ তিন বছবরর ব্যবধাবন বাবের 

সংখ্যা ৮% বৃনি স্ট্পদয়দছ। িবব এখনও অতধকাংশ মানুর্ বনজ সিদ সংগ্রব  ববন যায় এবং বাদঘি আক্রমদ  বানড় 

ঘদিি ক্ষয়ক্ষনত, গৃহপানলত পশুপানখ ও মানুষ আক্রান্ত  ওয়াস  তন ি  বার ের্নাও ের্বছ।   
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5.1.14. সুিিব  িক্ষায় স্মাে ে স্ট্পদরানলেংঃ অতযাধুন   নডভাইস ও আধুন   িলর্া  সমৃি স্মাে ে স্ট্পদরানলেং টিম ২০১৬-২০১৯ 

সাল পর্ েন্ত ২১৭টি েহল পনিচাল াি  দি তবতভন্ন আসামী স্ট্গ্রফতাি, স্ট্ ৌ া বা রলাি, মাছ ও  াঁ ড়া ধিাি িাল এবেং 

 াটিেং টুলস িব্দ  দি। ফদল অববধভাদব পাচাদিি সাদথ িনড়ত ব েসুযিা ধিা পড়দছ এবেং সুিিী  াঠ, কুনমি, 

হনিণ ও বাঘ পাচাি স্ট্িাধ  িা যাবচ্ছ। তদব স্মাে ে েহল নবষদয় প্রনশক্ষণ প্রাপ্ত ি বদলি বেলী, েহদলি উপদর্াগী 

িলর্া  ও জ্বালান ি অভাদবি ফদল এি সুফল পুদিাপুনিভাদব পাওয়া র্াদে  া। তাছাড়া, সুিিবদ ি ন্যায় 

বােংলাদেদশি অন্যান্য সেংিনক্ষত ব াঞ্চদলও স্মাে ে েহল কায ষক্রম শুরু  িার ব্যবস্থা করবি মসখাবনও বনজ সিবদর 

অববধ পািার ও ব্যবসা প্রতিবরাধ করা সম্ভব  বব।   

5.1.15. মানুষ-হানতি িন্দ্ব ন িস  এবেং বাউন্ডানি নডমাদ েশ ঃ প্র দল্পি আওতায় এনলফযান্ট স্ট্িসপস টিম গঠ , পনিদবশ 

সেংিক্ষদণ বন্য হানতি ভূনম া ও প্রদয়াি ীয়তা সম্পদ ে ি সদচত তা, তবদুযনত  ঘণ্টা লাগাদ া, ১৩ ন দলানমোি 

েীঘ ে ও ৮ নমোি প্রস্থ (০৬টি  নিডি) নবনশি বাদয়ালনি যাল স্ট্ফস, ও স্ট্সালাি পাওয়াি স্ট্ফস ন ম োণ, হানতি খাদ্য 

উপদর্াগী বাগা  ততনির ফদল স্থা ীয়মদর মদত মানুষ-হানতি মদধ্য িদন্দ্বি পনিমাণ পূদব েি তুল ায় মাত্র ৩৮% 

কবমবছ। একইসাবথ ব  নবভাগ  তৃে  প্র ানশত প্রনতদবেদ  স্ট্েখা র্ায় হানত-মানুদষি িদন্দ্বি পনিমাদণও খুব এ ো 

তািতম্য ঘদেন । প্রকল্প মশবর্ িদারতকর অভাবব ন ছু িায়গায় স্ট্সালাি স্ট্ফনসেং এবেং এনলফযান্ট স্ট্িসপস টিম সনক্রয় 

 া থা ায় বন্যহানতি তান্ডদব প্রায়শই িা -মালসহ ফসদলি ক্ষয়ক্ষনত হদে। এছাড়া হানতি  নিদডাি এলা ায় 

স্ট্িানহঙ্গাদেি অবস্থা  এবেং চট্টগ্রাম- ক্সবািাি স্ট্িললাই  ন ম োদণি েরু  বন্য হানতি চলাচদল অসুনবধা সৃনি হদয়দছ।  

5.1.16. বােংলাদেদশি নবলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীি িাি তানল া (Red List of Bangladesh) হাল াগাে িণঃ প্র দল্পি 

আওতায় ২০১৫ সাদল নবলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীি লাল তানল া হাল াগাে  িা হদয়দছ। তানল া অনুর্ায়ী ২০০০ সাবির 

তুল ায় নবলুপ্ত, নবপন্ন, সেং োপন্ন,  ম সেং োপন্ন, হুমন ি সমু্মখী   য় এম  প্রাণীি সেংখ্যা বৃনি স্ট্পদয়দছ। 

অপিনেদ  মহানবপন্ন প্রাণীি সেংখ্যা হ্রাস স্ট্পদয়দছ। িাই নবলুপ্তপ্রায় প্রাণীকুদলি অনস্তত্ব িক্ষার জন্য বদ ি প্রাকৃনত  

পনিদবশ ঠি  রাখা, ন িাপে আবাসস্থল ও খাদদ্যি ন িয়তা, সদচত তা বৃনি, অববধ অনুপ্রদবশ ািীি হাত স্ট্থদ  

ব দ  িক্ষা, ব  নবভাদগি েহল স্ট্িািোি ও SMART Patrolling এি ব্যবস্থা, ব  নবভাদগি স্ট্লা বল বৃনি, গাছ 

 াো স্ট্থদ  নবিত থা া ইতযানেি প্রনত গুরুত্বাদিাপ করবি  বব। এছাড়া, সেংিনক্ষত ব াঞ্চদল বন্যপ্রাণীগুদলাি 

হাল াগাে অবস্থা  সম্পদ ে অবনহত হওয়াি িন্য প্রনত ন নে েি সময় অন্তি সমীক্ষা পনিচাল া করা মযবি পাবর।      

5.1.17. স্ট্ া া পান ি কুনমি সেংিক্ষণঃ প্র দল্পি আওতায় কুনমদিি সেংখ্যা গণ া, কুনমদিি আবাসস্থল এবং প্রি   ও বেংশ 

নবস্তাদিি স্ট্ক্ষদত্র হুমন সমূহ স ািকরি এবং কুনমি সেংিক্ষদণ জ্ঞা  ও েক্ষতা বৃনি কায ষক্রম কুতমর সংরেবি 

ভূতমকা রাখবছ। িবব উক্ত কায ষক্রবমর ফবি কুনমদিি সেংখ্যা বাড়ল  া  মল তা পিবতী কুনমি শুমানিি মাধ্যদম 

িা া র্াদব।   

5.1.18. িীবববনচত্রয সেংিক্ষণ এবেং ইদ া-টুযনিিম উন্নয় ঃ প্র দল্পি আওতায় মমার্ ৪৭৮ ম ক্টর বনায়ন িথা ১৭২ ম ক্টর 

জতমবি ফ্রুে ও ফডাি প্ল্যাদন্টশ , ৫ স্ট্হক্টি িায়গায় হানতি খায উপবযাগী বনায়ন, পানখি িন্য ৩০০ স্ট্হক্টি 

িায়গায় িলাভূনম ব ায়  এবেং ০১ স্ট্হক্টি প্রিাপনত বাগা  সৃজন করা  বয়বছ। এর ফবি  াকালুতক  াওবর পতরযায়ী 

পাতখর সংখ্যা পূবব ষর তুিনায় তদ্বগুি বৃতি মপবয়বছ এবং ভাওয়াল িাতীয় উযাবন পশুপানখি খাদ্য সেং ে অদ  ো 

দূরীভূি হদয়দছ। িবব প্র ল্প স্ট্শদষ স্ট্ া  িক্ষণাদবক্ষণিন ত বাদিে  া থা ায় ন য়নমত তোিন  ও িক্ষণাদবক্ষণ না 

থাকায় মাত্র ৪০% গাছ টিবক আবছ। এছাড়া ইদ া-টুযনিিম উন্নয়মনর আওিায় তবতভন্ন উবযাগ গ্র বির ফবি 

 াকালুতক  াওর, ভাওয়াি জািীয় উযান এবং কাপ্তাই জািীয় উযাবন গদড় প্রনতনে  েশ ে াথীদেি সেংখ্যা বৃতি 

মপবয়বছ। তদব উদ্যাদ  আগত অদ দ ি মদত স্ট্সখাদ  পর্ োপ্ত েয়দলে, পান ি ব্যবস্থা, নবোমাগাি, পর্ োপ্ত বসাি ও 

তথ্য স্ট্ দন্দ্রি ব্যবস্থা স্ট্ ই। এছাড়া প্র দল্পি আওতায় ০৩টি ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্িসন উ স্ট্সন্টাি ততনিি ফদল আহত ও 

অসুস্থ বন্যপ্রাণীদ  নচন ৎসাি মাধ্যদম সুস্থ  দি ন িাপে আবাসস্থদল নফনিদয় স্ট্েয়ায় তা বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণ ভূনম া 

রাখবছ। িবব সারা মদবশর বন্যপ্রািী তিতকৎসার জন্য মাত্র একজন পশু নচন ৎস  থাকায় তাি পদক্ষ দ্রুত আহত ও 

উিািকৃত পশুপানখগুদলাদ  র্থার্থ ও সময়মত নচন ৎসাদসবা প্রো   িা  ঠি ।  

5.1.19. সাো শকু  সেংিক্ষণঃ প্রকবল্পর আওিায় শকুদ ি জন্য খুল া এবেং নসদলদেি ৪৭ হািাি স্ট্হক্টি ‘ন িাপে এলা া’ 

স্ট্ঘাষণা  িায় ন িাপে আবাসস্থল ন নিত হদয়দছ, প্রি   ালী  সমদয় শকুদ ি খাবাি সিবিাদহ 

ডাইদলাদফ া মুি গরু উৎপােমন নবনভন্ন ি সদচত তামূল   ম েসূনচ বাস্তবায়মনর ফদল প্রকৃনত সেংিক্ষদণ শকুদ ি 

গুরুত্ব সম্পদ ে মানুর্ সদচত  হদয়দছ। এছাড়া স্ট্র্সব গাদছ শকু  বসবাস  দি তা নচনিত  দি ম্যাপ ততনির মােবম 

গাদছি ন িাপিা ন নিত  িাি উদদ্যাগস  আহত ও অসুস্থ শকু  উিাি ও সুস্থ  দি সাফানি পাদ ে ছাড়া হদয়দছ যা 

শকুন সংরেবি গুরুত্বপূি ষ ভূতমকা রাখবছ। সব েদশষ জতরপ অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়বনর পর প্রনতবছি এখ  ১০ স্ট্থদ  

১২টি শকু  বাড়দছ। তদব গবানে পশুি নচন ৎসায় ‘ডাইদলাদফ া  স্ট্সানডয়াম’ উৎপাে  ও নবপ   পুবরাপুতর বন্ধ 

 ার্ ে ি  িা হদল শকুবনর এ সংখ্যা আরও বাড়বব।     



পঞ্চম অধ্যায়  

পর্ োদলাচ াি নভনিদত সানব ে  পর্ েদবক্ষণ 
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5.1.20. সাউথ এনশয়া ওয়াইল্ড লাইফ এ দফাস েদমন্ট স্ট্ েওয়া ে (সাওদয় ) এি তৃতীয় বানষ ে  সভাঃ সাওদয়  এি ৩য় 

বাতর্ ষক সভাটি ২৬-২৭ অদক্টাবি ২০১৬ তানিদখ কা ায় অনুনষ্ঠত হয়। উি সভা সাওদয়  সেস্য িাষ্ট্রগুদলাি মদধ্য 

 ার্ ে িী এবেং শনিশালী স্ট্ েওয়া ে স্থাপ   িদত সহায়  ভূনম া পাল   িদছ র্াি ফদল বন্য প্রাণী পাচাি, 

নশ াি, বন্যপ্রাণীি অঙ্গ প্রতযঙ্গ ক্রয়-নবক্রয় এবেং পাচাি দ্রুত প্রনতদিাধ ও স্ট্মা াদবলা  িা সম্ভব হদে। 

5.1.21. Annual Stocktaking Meeting of TRCs and Sundarbans Tiger Conservation 
Landscape: উক্ত সভাটি ১৪-১৬ স্ট্সদেম্বি, ২০১৪ তানিদখ কা ায় অনুনষ্ঠত হয়। উি সদম্মলদ ি মাধ্যদম কা া 

স্ট্ঘাষণাপত্র প্র ানশত হয় মযখাবন ২০২২ সাবি মবে বাবের সংখ্যা তদ্বগুি করবি  ম ে তোদেি েক্ষতা বৃনি, বাদঘি 

আবাসস্থল ও নবচিণদক্ষদত্রি মা নচত্র অঙ্ক  ও এি সুিক্ষা প্রো , বাঘ-মানুষ িদন্দ্বি অবসাদ  স্থা ীয় সম্প্রোদয়ি 

অেংশগ্রহণ, বাঘ সেংিক্ষদণ সি ানি বাদিে বৃনি, ি সদচত তা গদড় স্ট্তালা, বাঘ গণ ায় Camera Trapping, 

DNA Bar Coding, Tiger Genome Analysis পিনতি ব্যবহাি ইতযানে নবষদয় নসিান্ত গ্রহদণি ফদল বাদঘি 

সেংখ্যা তিন বছবরর ব্যবধাবন ৮% বৃনি মপবয়বছ। িবব অবস্থাদৃবষ্ট মবন ২০২২ সাবির মবে বাদঘি সেংখ্যা নিগুণ 

 িার িেযমাত্রা অজষন মবশ  ঠি  হদয় পড়দব।  

5.1.22. বন্যপ্রাণী নবষদয় নথদমটি  আঞ্চনল  সহদর্ানগতা সভাঃ প্রকবল্পর আওতায় ০৩টি নথদমটি  আঞ্চনল  সহদর্ানগতা 

সভা অনুনষ্ঠত হয়। উক্ত সভাসমূব  বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ এবেং আবাসস্থল িক্ষায়  তু  ধিদ ি প্র ল্প ও মদডল এি তথ্য 

আো  প্রো   িা হয়। যার ফবি অংশগ্র িকারী মদশগুবিার পবে উপ-প্রকল্প প্রিয়ন ও  তু  প্রযুনির ব্যবহাি 

স জ  বচ্ছ। 

5.1.23. প্র ল্প বাস্তবায়  ািী ইউন েt প্রধা  ব  সেংিক্ষদ ি সভাপনতদত্ব প্র ল্প বাস্তবায়  ািী ইউন দেি মাধ্যদম ন য়নমত 

প্র ল্প সেংক্রান্ত  ার্ োবলী বাস্তবায়   িা হত।  নমটি চাি মাস অন্তি অন্তি প্র দল্পি উপাো নভনি  অগ্রগনত, 

 ার্ োবলী এবেং  িণীয় নবষয়াবলী ন দয় আদলাচ া কবর প্র দল্পি বাস্তবায়  সেংক্রান্ত নে -ন দে েশ া প্রো   িায় 

প্রকবল্পর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব  বয়বছ।    

5.1.24. প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউন র্ঃ এই ইউতনবর্র অন্যিম কাজ তছি প্র ল্প পতরিািবকর সভাপনতদত্ব প্র ল্প পনিচাল া এবেং 

ব্যবস্থাপ া সেংক্রান্ত স ল নে  ন দে েশ া প্রো   রা। তদব নত  মাস অন্তি  নমটিি সভা আহবা   িাি  থা 

থা দলও জুলাই, ২০১১ হদত শুরু  দি িানুয়ানি, ২০১৬ পর্ েন্ত মাত্র ৩ বাি বাস্তবায়  ও মন েনিেং  নমটিি সভা 

আহবা   িা হদয়দছ।  

 

5.2. প্র ল্প  সমানপ্তি প্রনতদবে  (নপনসআি) পর্ েদবক্ষণ  

প্র ল্প সমানপ্তি প্রনতদবে  (Project Completion Report) হদে প্রকল্প মশর্ হওয়াি আনুষ্ঠান   প্রমাণপত্র। এই 

নবদবচ ায় ‘এসআিনসডনিউনপ’ প্রকল্পটি সমানপ্তি পি প্রণীত নপনসআি পর্ েদবক্ষদণ লক্ষয  িা র্ায়, এ টি ভাল নপনসআি’ এ 

স্ট্র্সব ন ণ োয়  অন্তভু েি হওয়া প্রদয়াি , ন ছু ব্যনতক্রম ব্যনতদিদ  তা এদত সনন্নদবনশত হদয়দছ। পর্ োদলাচ ায় স্ট্েখা র্ায়, 

প্র দল্পি আওতায় গুরুত্বপূণ ে অঙ্গসমুহ নবদশষ  দি ন ম োণ ও পূতে  াি, ব ায় , স্ট্েশ-নবদেদশ প্রনশক্ষণ ও প্রন উিদমন্ট/ক্রয় 

 ার্ েক্রম সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন হদয়দছ মদম ে এদত উদেখ  িা হদয়দছ। নিদপাদে ে ন িীক্ষা আপনি ন ষ্পনিি নবষয়সহ প্র ল্প বাস্তবায়  

 ার্ েক্রদমি এবেং প্রাপ্ত আউেপুদেি নভনিদত প্রতযক্ষ ও পদিাক্ষ প্রভাদবি উপি সংবেবপ আদলা পাত  িা হদয়দছ।   
 

নপনসআি’ এ উনেনখত ইনতবাচ  নে গুদলা থা দলও প্রকল্প সিতকষি কায ষক্রমসমূব র তবস্তাতরি তববরি এবি প্রদান করা 

 য়তন।  ফবি এর মথবক প্রকবল্পর কায ষক্রম সিবকষ সুস্পষ্ট ধারিা পাওয়া অিযন্ত কঠিন। প্রকল্প সংতেষ্ট মবতশরভাগ কায ষক্রম ময 

৩৫টি সেংিনক্ষত ব াঞ্চল (Protected Area) এবেং সম্ভব াময় সেংিনক্ষত এলা ায় (Potential Conservation 

Area) বাস্তবানয়ত হদয়দছ মস সিবকষ তকছুই বিা  য়তন। এছাড়া, গািীপুদি স্ট্শখ  ামাল ওয়াইল্ডলাইফ স্ট্সন্টািটিি ন ম োণ 

কাজটি স্ট্ া  ধিদ ি অনুদমাে  ব্যানতদিমকই ময ০৪ মাস পবর সিন্ন  বয়বছ িারও উবেখ মনই। অতধকন্তু এছাড়া অঙ্গতভতত্তক 

ব্যয় তবভাজন অংশটিবি IDA  বি RPA হিসাবব বরােকৃি ২৪,৪৬৪.১২৫ িে র্াকার পূি ষাঙ্গ তববরি প্রদান করা  বিও 

GOB (in Kind)  তৃে  বিাে প্রাপ্ত ২৩৪৫.৬৯ লক্ষ ো ার মকান তববরি পাওয়া যায়তন। সদব োপনি েীঘ ে ০৫ বছি ব্যাপী বড় 

মাদপি এই প্র ল্পটিদত বহুমুনখ  ার্ েক্রম সম্পন্ন হদয়দছ র্াি আদলাদ  এদত ন  ধিদ ি নশক্ষণীয় উপাো  িদয়দছ র্া ভনবষ্যদত 

প্র ল্প গ্রহদণি স্ট্ক্ষদত্র  াদি লাগদব; নপনসআি’ এ নবষয়টি অন্তভু েি হওয়া  াম্য নছল।    



ষষ্ঠ অধ্যায়    

সমীক্ষায় প্রাপ্ত পর্ েদবক্ষদণি নভনিদত প্রদয়াি ীয় সুপানিশ 
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র্ষ্ঠ অধ্যায়    

সমীোয় প্রাপ্ত পয ষববেবির তভতত্তবি প্রবয়াজনীয় সুপাতরশ  

সমীক্ষায় উিিোতাদেি মতামত, েলীয় আদলাচ া (এফনিনড), গুরুত্বপূণ ে ব্যনিদেি সাক্ষাৎ াি (দ আইআই) এবেং স্থা ীয় 

পর্ োদয়ি  ম েশালা স্ট্থদ  প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পর্ োদলাচ া  দি ন ম্নবনণ েত সুপানিশগুদলা প্রো   িা হল-   

1. বন্যপ্রাণী (সেংিক্ষণ ও ন িাপিা) আই , ২০১২’ এি ৩১(১) ধািা অনুসিদণ বন্যপ্রাণী সেংক্রান্ত আন্তিোনত    দভ শ , 

প্রদো ল, চুনি ইতযানে সঠি ভাদব প্রদয়াগ ও বাস্তবায়দ ি িন্য স্ট্েদশি আন্তিোনত  নবমা বিি সমূহ, সমুদ্র ও 

স্থলবিিসহ নবনভন্ন গুরুত্বপূণ ে স্থাদ  (সাদ েদল) বন্যপ্রাণী অপিাধ েম  ইউন ে গঠ   িা মযবি পাবর (অনুদেে ৫.১.৬)।          

2. স্ট্র্সব ব   ম ে তো নিআইএস’ি ওপি প্রনশক্ষণ ন দয়দছ  তাঁিাসহ সেংনেি অন্য  ম ে তোদেিদ ও এ নবষদয় স্বে ধািণা 

স্ট্েয়াি িন্য আবািও প্রনশক্ষণ প্রো   িা প্রদয়াি । এ স্ট্প্রনক্ষদত প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত  ম ে তোদেি সেংনেি নবভাদগ ন দয়াগ নেদয় 

তাদেি জ্ঞা  ও েক্ষতাি র্থার্থ ব্যবহাি ন নিত  িা স্ট্র্দত পাদি (অনুদেে-৫.১.৮)।         

3. প্র দল্পি আওতায় সৃি  তু  ০৩টি বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ নবভাগ  ার্ ে িভাদব পনিচাল াি লদক্ষয 

প্রদয়াি ীয় ি বল ও লনিনি স এি অভাব দূি  িাি পাশপানশ নবভাগ ০৩টি িািস্বভুি  িা মযবি পাবর (অনুদেে- 

৫.১.৯)।       

4. বন্যপ্রাণী (সেংিক্ষণ ও ন িাপিা) আই , ২০১২’ এি র্থার্থ বাস্তবায়  ও প্রদয়াদগি লদক্ষয এি উপি ২০১৫ নরঃ প্রণীত 

নবনধমালা (খসড়া) সি ানি অনুদমাে  সাদপদক্ষ িরুনি নভনিদত িািী  িা মযবি পাবর (অনুদেে ৫.১.১১)।  

5. স্মাে ে েহল নবষদয় প্রনশক্ষণ প্রাপ্ত ি বলদ  অপনিহার্ ে  া হদল বেলী  া  িা সমীচী  হদব। েহদলি উপদর্াগী িলর্াদ ি 

অভাব দূিী িণ, নবদ্যমা  িলর্া  ও সিিামানেি র্থার্থ িক্ষণাদবক্ষণসহ জ্বালান  খাদত বিাে বৃনিি ব্যবস্থা  িা 

প্রদয়াি । সুিিবদ ি ন্যায় বােংলাদেদশি অন্যান্য সেংিনক্ষত ব াঞ্চদলও স্মাে ে েহল  ার্ েক্রম সম্প্রসানিত  িা স্ট্র্দত পাদি 

(অনুদেে-৫.১.১৪)।         

6. অদ দিা স্ট্সালাি স্ট্ফনসেং ও এনলফযান্ট স্ট্িসপস টিমদ  সনক্রয়  িা, স্ট্িানহঙ্গাদেি হানতি  নিদডাি এলা া স্ট্থদ  দূদি 

িাখা এবেং চট্টগ্রাম- ক্সবািাি স্ট্িললাই  ন ম োদণি ফদল র্াদত বন্য হানতি চলাি পদথ নবঘ্ন সৃনি  া হয় স্ট্সনেদ  সত ে 

দৃনি িাখা মযবি পাবর (অনুদেে-৫.১.১৫)।      

7. বন্যপ্রাণী িক্ষাি িন্য তাদেি ন নব েঘ্ন বেংশনবস্তাি ও ন িাপে আবাসস্থল অপনিহার্ ে। এ লদক্ষয প্রণীত লাল তানল া অনুর্ায়ী 

নবলুপ্তপ্রায় প্রিানতসমূহ সেংিক্ষদণি িন্য বদ ি প্রাকৃনত  পনিদবশ ঠি  িাখা, ন িাপে আবাসস্থল ও খাদদ্যি ন িয়তা, 

অববধ অনুপ্রদবশ ািী ও নশ ানিদেি হাত স্ট্থদ  ব  ও বন্যপ্রাণীদ  িক্ষা, েহল স্ট্িািোি ইতযানে নবষদয় ব  নবভাদগি 

পক্ষ স্ট্থদ  স্ট্ ৌশল ন ধ োিণ ও তা বাস্তবায়   িা মযবি পাবর (অনুদেে-৫.১.১৬)।        

8. প্র ল্প স্ট্শষ হদয় র্াওয়াি পি অন্তত আিও দু’বছি ব ায় কৃত গাছসমূহ িক্ষণাদবক্ষদণি িন্য ফদলা-আপ প্র দল্প অথবা 

িািস্ব খাদত অদথ েি সেংস্থা  িাখা মযবি পাবর (অনুদেে-৫.১.১৮)।       

9. স্ট্িসন উ স্ট্সন্টািগুনলদত দ্রুত পশু নচন ৎস  ন দয়াগ নেদয় আহত এবেং অসুস্থ বন্যপ্রাণীদ  নচন ৎসাদন্ত ন িাপে 

আবাসস্থদল নফনিদয় স্ট্েয়াি ব্যবস্থা  িা অপনিহার্ ে (অনুদেে-৫.১.১৮)।        

10. শকু  সেংিক্ষদণ গবানে পশুি নচন ৎসায় ব্যবহৃত ডাইদলাদফ া  স্ট্সানডয়াম উৎপাে  ও নবপণ  পুদিাপুনি বদন্ধ  ার্ ে ি 

পেদক্ষপ গ্রহদণ ন য়নমত মন েনিেং এি পাশাপানশ আই প্রদয়াগ ািী সেংস্থাি  দঠাি ভূনম া পাল   িা প্রদয়াি  

(অনুদেে-৫.১.১৯)।            

11. প্র দল্পি আওতায় বাস্তবানয়ত ন ম োণ ও পূতে  ািগুদলা প্রদয়ািদ ি ন নিদখ স্ট্মিামত/িক্ষ াদবক্ষদণি র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ 

 িা প্রদয়াি  (অনুদেে- ৫.১.৪)।       

12.  যাম্প/তবর্ অনফদস অবস্থা  ািী  ম ে তো/ ম েচািীদেি ন িাপিা নবধা  দল্প স্ট্র্সব নবে অনফদস সীমা া প্রাচীি স্ট্ ই 

স্ট্সসব অনফদস সীমা া প্রাচীি স্ট্েয়া মযবি পাবর (অনুদেে-৫.১.৪)।    

13. নপনপআি-২০০৮ তফনসল-২ নবনধ ৪৩(১) অনুযায়ী ক্রয় ািী সংস্থা কর্তষক সমাপ্তকৃত প্র দল্পি ক্রয় সংক্রান্ত সমস্ত ডকুদমন্ট 

কমপবে ০৫ বছি র্থার্থভাদব সেংিক্ষদণি উবযাগ মনয়া প্রবয়াজন (অনুদেে-৫.১.৩)।            

14. বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণি িন্য ব াঞ্চদল সমীক্ষা পনিচাল া  িা এ টি গুরুত্বপূণ ে নবদবচয নবষয়। এ স্ট্প্রনক্ষদত নবদশষ  দি 

সেংিনক্ষত ব াঞ্চদল বন্যপ্রাণীগুদলাি হাল াগাে অবস্থা  সম্পদ ে অবনহত হওয়াি িন্য প্রনত ন নে েি সময় অন্তি সমীক্ষা 

পনিচাল া  িা অপনিহার্ ে, র্াদত প্রদয়ািদ ি ন নিদখ  ার্ ে ি ব্যবস্থা স্ট্ য়া র্ায় (অনুদেে-৫.১.১৬)।     



ষষ্ঠ অধ্যায়    
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15. ব  ও বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণ প্র দল্পি আওতায় ন নম েত নবনভন্ন ধিদ ি অব াঠাদমা এবেং সৃি বহুমুখী সুদর্াগ-সুনবধা স্ট্ে সই 

ও অব্যাহত িাখাি লদক্ষয পনিদবশ বান্ধব এ িাতীয় আদিা প্র ল্প গ্রহণ করা মযবি পাবর। স্ট্সদক্ষদত্র প্র ল্প গ্রহদণি পূদব ে 

মাঠ পর্ োদয়ি  ম ে তোদেি মতামত স্ট্ য়া স্ট্র্দত পাদি, র্াদত প্র দল্পি স্থানয়ত্বশীলতা ন নিত হয় (অনুদেে-৫.২)।    

বন্যপ্রািীর অববধ ব্যবসা বন্ধ, বন্যপ্রাণীি বেংশবৃনি, উন্নয় , সেংিক্ষণ, বন্যপ্রািী সংক্রান্ত অপরাধ দমবন আঞ্চনল  স্ট্েশসমূদহি 

মদধ্য পািস্পনি  সহদর্ানগতা এবেং উপযুি প্রনশক্ষদণি মাধ্যদম নবলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণী সেংিক্ষমি ‘এসআিনসডনিউনপ’ প্রকল্পটি 

গুরুত্বপূি ষ ভূতমকা মরবখবছ। িবব ভতবষ্যবি সৃি সুনবধানে স্ট্ে সইস িণ এবং স্থাতয়ত্বশীিিা তবধানকবল্প উপবরাক্ত সুপাতরশসমূ  

বাস্তবায়বনর উবযাগ তনবি প্রকল্পটির সুদূরপ্রসারী িেয ও উবেশ্য অজষন সম্ভব  বব।    

 



পনিনশিসমূহ 
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পতরতশষ্টসমূ   

পনিনশি ১- প্র ল্প এলা াি নবস্তানিত নববিণ   

নবভাগ  স্ট্িলা  উপদিলা  বাস্তবায়দ ি স্থা  ধিন   ন য়ন্ত্রণাধী  স্ট্িি  ন য়ন্ত্রণাধী   নবভাগ  

কা া গািীপুি গািীপুি সেি ভাওয়াল িাতীয় উদ্যা  ভাওয়াল িাতীয় 

উদ্যা  স্ট্িি  

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া 

ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ 

নবভাগ, কা া   

বঙ্গবন্ধু সাফানি 

পা ে 

সাফানি পা ে সাফানি পা ে বন্যপ্রাণী সাদ েল, 

কা া  

োঙ্গাইল মধুপুি মধুপুি  িাতীয় উদ্যা  মধুপুি স্ট্িি োঙ্গাইল ব  নবভাগ 

কা া  ওয়ািী  বলো গাদড ে   উনদ্ভে উদ্যা  িাতীয় উনদ্ভে 

উদ্যা , নমিপুি, 

কা া 

পনিচাল , িাতীয় 

উনদ্ভে উদ্যা , 

নমিপুি, কা া 

 নমিপুি  িাতীয় উনদ্ভে 

উদ্যা   

উনদ্ভে উদ্যা   িাতীয় উনদ্ভে 

উদ্যা , নমিপুি, 

কা া 

পনিচাল , িাতীয় 

উনদ্ভে উদ্যা , 

নমিপুি, কা া 

নসদলে নসদলে  নসদলে সেি খানেম গি  িাতীয় উদ্যা  নসদলে সেি স্ট্িি  নসদলে ব  নবভাগ  

স্ট্গায়াই ঘাে, 

তিন্তাপুি  

িাফলেং   িাতীয় উদ্যা  

(প্রস্তানবত) 

উিি নসদলে 

স্ট্িি  

নসদলে ব  নবভাগ  

স্ট্গালাপগি, 

নবয়া ীবািাি, 

স্ট্ফঞ্চুগি  

হা ালুন  হাওড়   নবদশষ িীব-

তবনচত্রয 

সেংিনক্ষত 

এলা া 

(পানখ)  

কুলাউড়া স্ট্িি  বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া 

ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ 

নবভাগ, 

স্ট্মৌলভীবািাি স্ট্মৌলভীবািাি কুলাউড়া, 

বড়দলখা, 

জুড়ী   

শ্রীমঙ্গল লাউয়াছড়া  িাতীয় উদ্যা  শ্রীমঙ্গল স্ট্িি বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া 

ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ 

নবভাগ, 

স্ট্মৌলভীবািাি 

বাক্কানবল  নবদশষ িীব-

তবনচত্রয 

সেংিনক্ষত 

এলা া 

(পানখ) 

শ্রীমঙ্গল স্ট্িি  বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া 

ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ 

নবভাগ, 

স্ট্মৌলভীবািাি 

হনবগি   চু ারুঘাে সাতছনড়  িাতীয় উদ্যা  সাতছনড় স্ট্িি  বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া 

ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ 

নবভাগ,  

স্ট্মৌলভীবািাি 

স্ট্িমা  াদলঙ্গা  বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য 

 াদলঙ্গা স্ট্িি  নসদলে ব  নবভাগ 

চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  সীতাকুে বাবিয়াকালা  িাতীয় উদ্যা  বাবিয়াকালা স্ট্িি  চট্টগ্রাম উিি ব  

নবভাগ 

সীতাকুে িাতীয় 

উনদ্ভে উদ্যা  

উনদ্ভে উদ্যা  সীতাকুে ইদ া 

পা ে এবেং উনদ্ভে 

উদ্যা  

পনিচাল , সীতাকুে 

ইদ া পা ে এবেং 

উনদ্ভে উদ্যা , 

সীতাকুে, চট্টগ্রাম 

স্ট্লাহাগড়া,  

বাঁশখালী  

চু তি  বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য 

চু নত  স্ট্িি  ক্সবািাি উঃ ব  

নবভাগ 

ফটি ছনড় হািািীনখল  বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য 

হািািীনখল স্ট্িি  চট্টগ্রাম উিি ব   

নবভাগ 
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নবভাগ  স্ট্িলা  উপদিলা  বাস্তবায়দ ি স্থা  ধিন   ন য়ন্ত্রণাধী  স্ট্িি  ন য়ন্ত্রণাধী   নবভাগ  

িাঙ্গুন য়া, 

চি াইশ 

দুধপুকুনিয়া-

স্ট্ধাপাছনড়  

বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য  

খুিনসয়া এবেং 

ডুহািািী স্ট্িি   

চট্টগ্রাম েনক্ষণ ব   

নবভাগ 

 ক্সবািাি   ক্সবািাি 

সেি 

নহমছনড়  িাতীয় উদ্যা   ক্সবািাি  সেি 

স্ট্িি  

 ক্সবািাি েনক্ষণ 

ব  নবভাগ,  

 ক্সবািাি  

চ নিয়া  স্ট্মধা  েনপয়া  িাতীয় উদ্যা  ফুলছনড় স্ট্িি   ক্সবািাি উিি ব  

নবভাগ 

ফানসয়াখালী  বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য 

ফানসয়াখালী স্ট্িি  ক্সবািাি উিি ব   

নবভাগ  

বঙ্গবন্ধু সাফানি 

পা ে  

সাফানি পা ে, 

ডুলাহািিা  

সাফানি পা ে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপ া 

ও প্রকৃনত সেংিক্ষণ 

নবভাগ, চট্টগ্রাম  

স্ট্ে  াফ স্ট্ে  াফ  বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য 

স্ট্হায়াইদখয়েং, 

নশখানল ও  

স্ট্ে  াফ স্ট্িি 

 ক্সবািাি েনক্ষণ 

ব   নবভাগ 

িামু  তবসানি  নবদশষ িীব-

তবনচত্রয 

সেংিনক্ষত 

এলা া 

(প্রস্তানবত)  

ঈেগাহ স্ট্িি   ক্সবািাি উিি ব   

নবভাগ 

মদহশখালী  স্ট্সা ানেয়া  সামুনদ্র  

সেংিনক্ষত 

এলা া  

মদহশখালী 

উপকূলীয় স্ট্িি  

চট্টগ্রাম উপকূলীয় 

ব   নবভাগ 

িাঙ্গামাটি  াপ্তাই  াপ্তাই  িাতীয় উদ্যা   াপ্তাই স্ট্িি, 

িাঙ্গামাটি  

পাব েতয চট্টগ্রাম 

েনক্ষণ ব  নবভাগ  

লেংগদু, 

বাঘাইছনড় 

পাবলাখালী  বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য 

পাবলাখালী স্ট্িি  পাব েতয চট্টগ্রাম উিি 

ব  নবভাগ 

স্ট্ ায়াখালী  হানতয়া  ন ঝম িীপ  িাতীয় উদ্যা  িাহািমািা স্ট্িি  স্ট্ ায়াখালী ব  

নবভাগ  

বািিব   লামা  সাঙ্গু সেংিনক্ষত 

ব াঞ্চল  

বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য 

থা নচ স্ট্িি  বািিব   ব  নবভাগ  

খুল া বাদগিহাে  শিণদখালা  সুিিব  পূব ে 

( ে া 

 ানচখালী)  

বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য  

শিণদখালা স্ট্িি  সুিিব  পূব ে ব  

নবভাগ  

খুল া   য়িা  সুিিব  েনক্ষণ 

( ীল মল) 

বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য  

খুল া স্ট্িি  সুিিব  পনিম ব  

নবভাগ 

সাতক্ষীিা  শ্যাম গি  সুিিব  পনিম 

(মািািবানড়য়া) 

বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য 

সাতক্ষীিা স্ট্িি  সুিিব  পনিম ব  

নবভাগ 

িেংপুি নে ািপুি  নে ািপুি 

সেি 

িামসাগি  িাতীয় উদ্যা  িামসাগি িাতীয় 

উদ্যা  

সামনি  ব  নবভাগ, 

নে ািপুি  

লালমন িহাে  হাতীবান্ধা হাতীবান্ধা  িাতীয় উদ্যা  

(প্রস্তানবত)  

স্ট্ডামাি  স্ট্িি িেংপুি সামানি  ব  

নবভাগ, িেংপুি  

িািশাহী   ওগাঁ  ধামুিহাে ধামুিহাে-

আলতােীনঘ  

িাতীয় উদ্যা  

(প্রস্তানবত) 

পাই বান্ধা স্ট্িি  িািশাহী সামানি  

ব  নবভাগ, িািশাহী 

বনিশাল স্ট্ভালা  চিফযাশ  চি কু নি-মু নি  বন্যপ্রাণী 

অভয়ািণ্য 

চিফযাশ  স্ট্িি  স্ট্ভালা উপকূলীয় ব  

নবভাগ, স্ট্ভালা   
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 প্র দল্পি অবস্থা  
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পনিনশি ২-মূল্যায়  সমীক্ষাি Terms of Reference (ToR)  

Impact Evaluation of the Project of  ‘Strengthening Regional Co-Operation 
for Wildlife Protection Project (SRCWPP)’  

1.  Name of the Project Strengthening Regional Co-Operation for a Wildlife 
Protection Project  

2.  Administrative 
Ministry/Division 

Ministry of Environment, Forests & Climate Change  

3.  Executing Agency Forest Department 

4.  Location of the Project 64 Districts and 465 Upazilas of Dhaka, Chattogram, Khulna, 
Sylhet, Rajshahi, Barisal & Rangpur Division  

 

5.  Estimated Cost (In Lakh Taka)  :  Total Cost  GoB  Project Aid  

a)  Original (Approved)  : 2708.916  2124.60  2502.594 

b) Revised (Approved)  : 28346.593  2206.98  26244.981  

6.  Implementation Period   :  

a) Original (Approved)  :  July, 2011 to June, 2016  

b)  Original Revised  :  July, 2011 to June, 2016  

 
7. Objectives of the Project:  

The development objective of the project is to assist the participating governments to 
build or enhance shared capacities of institutions and share knowledge and expertise to 
jointly tackle illegal wildlife and improve management of endangered wildlife and their 
habitat by addressing selected regional conservation threats.  

Specific National Objectives-  

 To enable the Wildlife Circle and to create wildlife wing within the Forest 
Department to counter the trans boundary illegal wildlife trade; 

 To promote protected area management and support sharing knowledge, expertise 
and experience between the participating countries; 

 To strengthen the capacity of the wildlife circle in management of the project and 
regional coordination and communication  

 
8. Component of the Project  

 Civil Works 

 Forestation 

 Training 

 Procurement  
 
9. TOR of the Current Assignment  
1. To conduct the impact evaluation study minimum 20% project area have to consider;  
2. To observe and review the background, objective, approval/revision status, cost, 

implementation period, year-wise fund allocation according to ADP, expenditure 
against the allocation  and all other relevant information of the project; 
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3. To collect, review, analyze and present with graphical/tabular form of data in regards 
to overall progress & component wise implementation progress (physical and 
financial) of the project; 

4. To observe & examine the status of project objective achievement and identify the 
rationality of project activities implementation;  

5. To examine & review the tender documents (invitation of tender, evaluation of 
tender, approval procedures, contract awards etc.) to verify whether the existing 
procurement rules (PPA-2006/PPR-2008) were followed/in procuring goods, works 
and services under the project;  

6. To examine and review the status of human resources recruitment, recruitment 
process according to the project proposal;   

7. To monitor whether  implementation of the project or any of the components was 
delayed in terms of financing, procuring goods, managerial inefficiency, which caused 
increase of project cost or delay in implementation period and identify/analyze the 
reasons responsible for the delay; 

8. To review the sustainability plan after completion of the project; and provide specific 
observation and recommendations on it;  

9. Other aspects relevant to the project: The information & findings of Focus Group 
Discussion (FGDs) and National Level Workshop must to incorporate in report and 
have to take approval of the report from IMED; Prepare inception report according to 
the ToR based on time. Work plan, work schedule, and implementation plan; 
organize a national level workshop and disseminate the results of Impact evaluation 
study and incorporation of the feedback and recommendations in the report;  

10. To provide recommendations based on observations and it should be included based 
on various observations mentioned in the SL. No 10;  

11. Report must be submitted within 120 days after the agreement;  
12. The consulting firm/ organization will implement the activities finalized by IMED;  
13. To accomplish other relevant/related tasks by the procuring entity if and when 

necessary during the contract period; 
14. In case of donor funded project, 10 copies of Bangla Impact Evaluation report and 10 

copies of English Impact Evaluation report to be submitted.  
 

10. Professionals required for the evaluation works: 

No.  Type of 
professionals  

Educational 
qualification Experience 
required  

Experience required  

1.  Consulting Firm   One (01) year experience in 
research, project evaluation and 
monitoring study 

2.  Team Leader At least Master degree 
in Forestry/Wildlife. 
PhD degree will be 
given preference  

 Ten (10) years’ experience in 
project management, socio-
economic study, wildlife, 
forestry, climate change, M&E 

 Minimum five (05) years 
experiences as a team leader 

 Efficient knowledge on Microsoft 
Word, Excel, SPSS and other 
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No.  Type of 
professionals  

Educational 
qualification Experience 
required  

Experience required  

statistical software 

 Knowledge on PPA-2006 & PPR-
2008  

3.  Forestry 
Consultant  

At least Master degree 
in Forestry. PhD degree 
will be given preference 

Ten (10) years working experience in 
forestry related field  

4.  Infrastructural 
Specialist  

At least BSc degree in 
civil engineering  

At least ten (10)years’ experience in 
conducting related researches on 
structure and advisory spport 

5.  Statistician  At least master degree 
in Statistics 

 At least 5 years’ experience in 
Microsoft Word, Excell, SPSS and 
other statistical software 

 Knowledge on PPA-2006 & PPR-
2008. 

 
11. Date of Submission of the deliverables: 

SN Deliverable Submission Dateline  

1.  Inception Report  Within 15 days after 
agreement signing  
 

20 copies for the meeting of 
technical committee and 20 copies 
for steering committee   

2.  1st Draft Report  Within 75 days after 
agreement signing  
 

20 copies for the meeting of 
technical committee and 20 copies 
for steering committee   

3.  2nd Draft Report  Within 90 days after 
agreement signing  

100 copies for national workshop 

4.  Final Report (Bangla & 
English)  

Within 100 days 
after agreement 
signing  
 

60 copies  
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               পনিনশি ৩-পনিমাণগত সমীক্ষাি প্রশ্নমালা  

গণপ্রিাতন্ত্রী বােংলাদেশ সি াি 

পনি ল্প া মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়  পনিবীক্ষণ ও মূল্যায়  নবভাগ 

 

স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি ওয়াইল্ডলাইফ প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ) প্র দল্পি প্রভাব 

মূল্যায়  সমীক্ষাি প্রশ্নমালা    

 

ি াব/ি াবা,  

আসসালামু আলাইকুম/আোব। আনম শহীদুল   সালদেন্ট স্ট্থদ  ‘স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি ওয়াইল্ডলাইফ 

প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ)’ প্র দল্পি প্রভাব মূল্যায়  সমীক্ষাি  াদি এদসনছ। প্র ল্পটি বােংলাদেশ ব্যােং  এবেং বােংলাদেশ 

সি াদিি আনথ ে  সহায়তায় জুলাই, ২০১১ স্ট্থদ  নডদসম্বি, ২০১৬  ইেং তানিখ পর্ েন্ত বাস্তবানয়ত হদয়দছ। মূলতঃ পনিদবশ, ব  

ও িলবায়ু পনিবতে  মন্ত্রণালদয়ি আওতাধী  ব  অনধেপ্তি উি প্র দল্পি  াি বাস্তবায়   দিদছ। প্র দল্পি নত টি সুন নে েি 

উদেদশ্যি মদধ্য িদয়দছ-১) ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েলদ   ার্ ে ি  দি বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বন্ধ  িা, বন্যপ্রাণী অপিাধ 

ন য়ন্ত্রদণি ক্ষমতা বৃনিি িন্য প্রনশক্ষণ, গদবষণা, সদচত তা ও পর্ েদবক্ষদণি ব্যবস্থা  িা; ২) সেংিনক্ষত এলা া ব্যবস্থাপ া ও 

অনিেত জ্ঞা  ও েক্ষতা/অনভজ্ঞতা অেংশগ্রহণ ািী স্ট্েদশি মদধ্য নবন য়দমি মাধ্যদম স্থা ীয়, আঞ্চনল /আন্তিোনত  বন্যপ্রাণীি 

সাদথ সেংনেি প্রনতষ্ঠা গুনলদ   ার্ ে িী িণ; ৩) ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েদলি ক্ষমতা বৃনিি িন্য এ টি প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউন ে 

সৃনিি মাধ্যদম প্র ল্প ব্যবস্থাপ াি সক্ষমতা বৃনি, আঞ্চনল  সমন্বয় এবেং স্ট্র্াগাদর্াদগি  ার্ ে িী ব্যবস্থা গ্রহণ  িা। সমাপ্ত 

প্র ল্পটিি প্রভাব মূল্যায়  সমীক্ষাি লদক্ষয ২০১৯-২০২০ অথ েবছদি বাস্তবায়  পনিবীক্ষণ ও মূল্যায়  নবভাগ, পনি ল্প া 

মন্ত্রণালয় পিামশ ে  প্রনতষ্ঠা  নহদসদব “শহীদুল   সালদেন্ট” স্ট্  ন দয়ানিত  দিদছ। প্র দল্পি প্রভাব মূল্যায়দ ি লদক্ষয আমিা 

ন ম্ননলনখত তথ্যাবলী আপ াি সাক্ষাৎ াদিি মাধ্যদম িা দত চাই। আপ াি মতামত শুধু সমীক্ষাি  াদি ব্যবহৃত হদব ও 

 দঠাি স্ট্গাপ ীয়তা বিায় িাখা হদব। আপন  অনুমনত নেদল আনম সাক্ষাৎ াি শুরু  িদত পানি।   

 

প্র ল্প এলা াি ব  ন ভেিশীল ি গদণি িন্য প্রশ্নমালা  

িনিপ পনিচাল া ািীি  াম    স্ট্ াডঃ   

      

সুপািভাইিাদিি  াম   স্ট্ াডঃ   

সাক্ষাৎ াি গ্রহদণি তানিখ      

 

প্রশাসন   পনিনচনত 

নবভাগ  

স্ট্িলা  

উপদিলা  

ইউন য়   

গ্রাম  

সেংিনক্ষত ব াঞ্চল (Protected Area)/ সম্ভবনাময় সেংিনক্ষত 

এলা াি  (Potential Conservation Area)  াম 

 

 

সমীক্ষ   

শহীদুল   সালদেন্ট  

 

 

 

 

 

 

প্রশ্নমালা ১  



পনিনশিসমূহ 

 

96 

 

স্ট্স শ  ১- উিিোতাি পনিনচনত  

উিিোতাি  ামঃ                                           খা াি  ID: 
1.  সেংিনক্ষত ব াঞ্চল 

(Protected Area)/ 

সম্ভবনাময় সেংিনক্ষত 

এলা াি  (Potential 

Conservation Area) 
 াম  

ভাওয়াল িাতীয় উদ্যা ………………………………………….  ১ 

বঙ্গবন্ধু সাফানি পা ে, গািীপুি……………………………………… ২  

নমিপুি িাতীয় উনদ্ভে উদ্যা ………………………………….............৩  

হা ালুন  হাওড়…………………………………………...........  ৪  

লাউয়াছড়া িাতীয় উদ্যা …………………………………………. ৫ 

চু টি বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য……………………………………….. .   ৬  

তবসানি নবদশষ িীব-তবনচত্রয সেংিনক্ষত এলা া (প্রস্তানবত)……………................ ৭  

স্ট্সা ানেয়া সামুনদ্র  সেংিনক্ষত এলা া…………………………............... ৮   

 াপ্তাই িাতীয় উদ্যা …………………………………………..    ৯  

সাঙ্গু সেংিনক্ষত বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য………………………………...     ১০  

সুিিব  পনিম (মািািবানড়য়া) বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য……………………...    ১১  

2.  eqm (eQi)  

3.  ag©    wn›`y-1, gymjgvb-2, ‡eŠ×-3,  wLª÷vি-4, Ab¨vb¨-99 

4.  wj½ cyiæl- 1,  gwnjv-2, Z„Zxq wj•M-3 

5.  ‰eevwnK Ae ’̄v  AweevwnZ-1, weevwnZ-2, ZvjvKcÖvß-3, wecZœxK/weave-4, wew”Qbœ- 5, অন্যান্য…99  

6.  প্রধাি †ckv  চাকুিী-১, ক্ষুদ্র ব্যবসা-২, মাোনি ব্যবসা-৩, মাোনি ব্যবসা-৪,  কৃনষ নে মজুি-৫, অকৃনষি 

নে মজুি-৬, কৃষি-৭, মৎস্য চাষ-৮, gvDqvwj-৯, Mevw` cï-cvjb-১০, প্রবাসী-১১, গৃনহ ী-

১২, n¯Íwkí-১৩, ষিকশাচালক-১৪, গ্রাম্য ডাক্তাি-১৫, দষজি-১৬, িািনমনস্ত্র-১৭, িেংনমনস্ত্র-১৮, 

 াঠনমনস্ত্র-১৯, োইভাি-২০,  ানপত-২১, ষিক্ষুক-২২, মুষচ-২৩, অবসি-২৪, স্ট্ব াি-২৫,  ছাত্র 

২৬, স্ট্িদল-২৭, বাউয়ানল-২৮,  নশক্ষ -২৯,  অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-…………… ৯৯              

7.  অপ্রধা  স্ট্পশা  চাকুিী-১, ক্ষুদ্র ব্যবসা-২, মাোনি ব্যবসা-৩, মাোনি ব্যবসা-৪,  কৃনষ নে মজুি-৫, অকৃনষি 

নে মজুি-৬, কৃষি-৭, মৎস্য চাষ-৮, gvDqvwj-৯, Mevw` cï-cvjb-১০, প্রবাসী-১১, গৃনহ ী-

১২, n¯Íwkí-১৩, ষিকশাচালক-১৪, গ্রাম্য ডাক্তাি-১৫, দষজি-১৬, িািনমনস্ত্র-১৭, িেংনমনস্ত্র-১৮, 

 াঠনমনস্ত্র-১৯, োইভাি-২০,  ানপত-২১, ষিক্ষুক-২২, মুষচ-২৩, অবসি-২৪, স্ট্ব াি-২৫,  ছাত্র-

২৬, স্ট্িদল-২৭, বাউয়ানল-২৮,  নশক্ষ -২৯,  অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-………… ৯৯             

8.  নশক্ষাগত স্ট্র্াগ্যতা (‡KvW 

e¨envi Kiæb) 

১ম থেল্লক চতুে ি থেষি/এবল্লেদাষি মাদ্রাসা-১, প্রােষমক স্কুল সার্ট িষিল্লকট-২, িষ্ঠ হল্লে সপ্তম 

থেষি-৩, জুষনিি স্কুল সার্ট িষিল্লকট-৪, নবম হল্লে দশম থেষি-৫, এসএসষস বা সমমান/আষলম-

৬, ষবএ বা সমমান/িাষজল-৭, এমএ বা সমমাল্লনি/কাষমল-৮, উচ্চেি ষশক্ষা-৯, হাল্লজজ-১০, 

সাক্ষি-১১, ষনিক্ষি-১২, অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-………………৯৯   
9.  আপ াি পনিবাদিি সেস্য 

সেংখ্যা  তি ?  

  

10.  আপ াি পনিবাদিি 

উপািে ক্ষম সেস্য সেংখ্যা 

 তি ?  

 

11.  আপ াি পনিবাদিি মানস  

আদয়ি পনিমাণ   

  

12.  আপ াি পনিবাদিি মানস  

ব্যদয়ি পনিমাণ   

 

 

স্ট্স শ  ২-প্র ল্প সম্পন েত তত্থযাবলী  

2.1.  আপন  ন  ব ি সম্পে আহিদণ বদ  র্া ?  হযাঁ……………… …………………… ১  

 া……………………………… …… ২ 

2.2.1.  উিি হযাঁ হদল ন  সেংগ্রদহ র্া  (এ ানধ  উিি)?    জ্বালা ী  াঠ……………………………     ১  

পশু পানখ নশ াদি…………….….………… ২  

মধু সেংগ্রহ……………………….……… ৩ 

 াঠ/চািা……………………………….  ৪  

বাঁশ……………………………………৫  
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স্ট্বত/স্ট্গালপাতা…………………………… ৬  

ঔষুনধ গাছ………………………………..৭  

পা  পাতা……………………………..      ৮    

স্ট্গা-খাদ্য ……………………………….. ৯ 

অন্যান্য (ন নে েি  রু )……………….……     ৯৯  

2.2.  বদ  র্াতায়াত এবেং ব ি সম্পে সেংগ্রদহি ফদল 

বন্যপ্রাণীি স্ট্ া  ক্ষনত হয় ন  া?   

হযাঁ…………………………. ……….    ১ 

 া……………………………………  ২ 

2.3.  এই এলা ায় আদগ স্ট্েখা স্ট্র্ত এখ   ম স্ট্েখা র্ায় 

এম  বন্যপ্রাণীগুনল ন  ন ?  

 

 

2.4.  বন্যপ্রাণীগুনল নবলুপ্ত হদয় র্াবাি  ািণ ন  ন ? 

(এ ানধ  উিি)    

বন্য পশু পানখি স্ট্চািা নশ াি………………....…১ 

অববধভাদব বন্য পশু পানখ পাচাি……………….   ২     

র্দথাপযুি আেয়  া থা া ……………………৩  

গাছ  াো ……………………………….৪   

সীমা াসেংলগ্ন এলা ায় অববধভাদব চাষাবাে এবেং নবনভন্ন ব ি 

দ্রব্য সেংগ্রহ……………………………… ৫  

প্রদয়াি ীয় খাদদ্যি অভাব……………………   ৬  

মানুদষি অবাধ নবচিণ………………………..৭  

ফলি গাছ  া থা া…………………………৮  

ি সদচত তাি অভাব………………………. ৯  

সীমা া প্রাচীি  া থা া…………………….    ১০  

অপ্রতুল আনথ ে  বিাে…………………….     ১১  

ন িাপিাি অভাব…………………………  ১২ 

ি বদলি অভাব…………………………   ১৩  

পান ি সুব্যবস্থা  া থা া……………………   ১৪  

আহত পশু-পানখ উিাি ও নচন ৎসাি র্থার্থ ব্যবস্থা  া  

থা া…………………………………  ১৫  

অন্যান্য (ন নে েি  রু )  …………………….  ৯৯   

2.5.  আপ াি এলা ায় ন  বাঘ/হানত স্ট্েখা র্ায়?   হযাঁ………… ……………………….    ১ 

 া………… …………………………২ 

2.5.1.  উিি হযাঁ হদল আনুমান    ত নে  পি পি বাঘ/হানত 

স্ট্েখা র্ায়?    

…… নে   

2.5.2.  বাঘ/হানত স্ট্লা ালদয়ি  তদূি পর্ েন্ত আদস?     …………নমোি  

2.6.  আপ াি এলা ায় গত ৬ মাদসি মদধ্য মানুষ ও 

বন্যপ্রাণীি  মদধ্য স্ট্ া  িন্দ্ব সেংঘটিত হদয়নছল ন  া?     

হযাঁ………… ……………………….    ১ 

 া………… …………………………২ 

2.6.1.  উিি হযাঁ হদল মানুষ ও বন্যপ্রাণীি মদধ্য ন  ধিদণি 

িন্দ্ব সেংঘটিত হদয়দছ?  

(এ ানধ  উিি)    

গৃহপানলত পশু ও মানুষ আক্রান্ত হদয়দছ……………  ১ 

িনমি ফসল বা ফলমূল  ি  দি…………….........২ 

বানড়-ঘদি হামলা চালায়………………………৩ 

মানুষ হতযা  দি……………………............  ৪ 

অদহতু  বন্যপ্রাণী মািা ………………………৫ 

অন্যান্য (ন নে েি  রু )…………………….     ৯৯   

2.7.  আপ াি এলা ায় মানুষ-বন্যপ্রাণীি মদধ্য িন্দ্ব ন িসদ  

ন  ধিদণি উদদ্যাগ স্ট্ য়া হদয়দছ? (এ ানধ  উিি)     

 

সীমান্ত এবেং সেংিনক্ষত এলা ায় পশু পানখি খাদ্য উপদর্াগী  

গাছ স্ট্িাপণ………………………………. ১    

স্ট্সালাি প্যাদ ল স্থাপ  …………………….…২   

বন্য হানতি চলাচদলি িন্য  নিডি নচনিত িণ..........…৩  

মানুষ-বন্যহানত নবদিাধ ব্যবস্থাপ া প্রনশক্ষণ ……….…৪  

ক্ষনতগ্রস্থ পনিবাদিি মাদে চাল নবতিণ …………… ৫    

ক্ষনতগ্রস্থ পনিবািদ  আনথ ে  সুনবধা প্রো  …………. ৬ 

োইগাি স্ট্ি পস টিম গঠ  ……………………  ৭  

বন্যপ্রাণীি আবাসস্থল উন্নয় ……………………৮  

ি সদচত তা ……………………………  ৯  

েক্ষ ন িাপিা  মী ন দয়াগ …………………....১০ 
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নচন ৎসা স্ট্সবা প্রো ………………………...১১ 

সুিিবদ  SMART Patrolling………………………….১২  
১০ হািাি ো া সমমূদল্যি গরু-ছাগল নবতিণ………. ১৩ 

অন্যান্য (ন নে েি  রু )  ………………….       ৯৯     

2.8.  উি  ম েসূনচসমূহ বাস্তবায়দ ি ফদল িীব তবনচদত্রযি 

পনিমাণ এবেং মানুষ ও বন্যপ্রাণীি িদন্দ্বি পনিমাণ 

আদগি তুল ায় স্ট্ ম  হদয়দছ?   

স্ট্বদড়দছ ………… ……………………... ১ 

 দমদছ……………………… …………২ 

অপনিবনতেত িদয়দছ………… ……….……    ৩  

2.9.  এই প্র দল্পি স্ট্ া   াদিি সাদথ আপন  ন  সেংনেি 

নছদল ?  

হযাঁ………… ………………………….১ 

 া………… ………………………… ২ 

2.9.1.  উিি হযাঁ হদল ন  ধিদণি  াদিি সাদথ সমৃ্পি 

নছদল ?   

(এ ানধ  উিি)    

ব ায় ………………………………….১   

গাদছি চািা ন ব োচ  ও স্ট্িাপণ…………….............২  

ন ম োণ  াি……………………...................৩   

প্রনশক্ষণ…………………………………৪  

গাছপালা পর্ েদবক্ষণ………………………… ৫  

বন্যপ্রাণী পাচাি স্ট্িাধ ……….….…………….৬ 

গ্রুপ স্ট্মম্বাি/ ভলানন্টয়াি……………………….৭     

অন্যান্য (ন নে েি  রু )……………………     ৯৯  

2.10.  আপ াি মদত স্থা ীয় ি গদণি আথ ে-সামানি  অবস্থাি 

উন্নয়দ  এই সেংিনক্ষত বদ ি স্ট্ া  প্রভাব িদয়দছ?    

হযাঁ………………………. …………     ১ 

 া………………………… ………… ২ 

2.10.1.  উিি হযাঁ হদল ন  ধিদণি প্রভাব িদয়দছ?  

(এ ানধ  উিি)    

ভাসমা  স্ট্ো াদ ি ফদল আয় স্ট্বদড়দছ ……………. ১ 

রলাদি র্াত্রী পনিবহণ……….………………   ২ 

ভ্রমণ গাইড নহসাদব  াি…………………….   ৩  

বদ /নবদে নে  মজুনি………………………    ৪  

মধু সেংগ্রহ………………………………  ৫    

গানড় চালাদ া …………………………...    ৬   

অন্যান্য (ন নে েি  রু ) ………………………  ৭   

2.11.  এই এলা ায় ব   াো ও বন্যপ্রাণী, পাচাি, ও 

নশ াদিি সাদথ  ািা িনড়ত?       

(এ ানধ  উিি)    

 

প্র দল্পি সুনবধাদভাগীিা………………………. ১   

এলা াি সাধািণ মানুষ……………………… ২  

ব  নবভাদগি  ম ে তো/ ম েচািী…………………. ৩  

অন্যান্য সি ািী  ম ে তো/ ম েচািী ………………. ৪  

এলা াি প্রভাবশালীিা……………………. … ৫  

স্ট্চািা ািবািী……………………………   ৬    

অন্যান্য (ন নে েি  রু )……… ……………... ৯৯  

2.11.1.  প্র দল্পি আওতায় নবনভন্ন উদদ্যাগ গ্রহদণি ফদল 

আপ াি এলা ায় বন্যপ্রাণী নশ াি ও  পাচাদিি 

পনিমাণ স্ট্ ম  হদয়দছ?        

স্ট্বদড়দছ ………… ……………………    ১ 

 দমদছ……………………… …………২ 

অপনিবনতেত িদয়দছ………… ……….……    ৩ 

2.12.  এসব বন্যপ্রাণীগুদলা সঠি ভাদব সেংিক্ষদণি িন্য ন  

ন  ব্যবস্থা স্ট্ য়া স্ট্র্দত পাদি বদল আপন  মদ   দি ? 

(এ ানধ  উিি)     

বদ ি প্রাকৃনত  পনিদবশ ঠি  থাদ  তাি নেদ  লক্ষয িাখা...১    

এলা ায় ব  নবভাদগি েহল স্ট্িািোি ও SMART 
Patrolling পিনত ব্যবহাি …………………    ২ 

নবলুপ্তপ্রায় প্রিানতি আবাসস্থল ও খাদদ্যি ন িাপিা নবধা ....৩ 

অববধ অনুপ্রদবশ ািীি হাত স্ট্থদ  ব দ  িক্ষা  িা……. ৪ 

গাছ  াো স্ট্থদ  নবিত থা া ………………....     ৫ 

ি বল ন দয়াগ……………………………  ৬  

সদচত তা বৃনি……………………………  ৭ 

বাউন্ডািী ওয়াল ন ম োণ ……………………… ৮ 

পান ি ব্যবস্থা  িা ………………………… ৯  

পনিচর্ োি ব্যবস্থা …………………………  ১০ 

অন্যান্য (ন নে েি  রু )………  ……………   ৯৯  

স্ট্মাবাইল  েং-                                                                                                                                                                                                                            

ধন্যবাে 
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                 গণপ্রিাতন্ত্রী বােংলাদেশ সি াি 

পনি ল্প া মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়  পনিবীক্ষণ ও মূল্যায়  নবভাগ 

 

স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি ওয়াইল্ডলাইফ প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ) প্র দল্পি প্রভাব 

মূল্যায়  সমীক্ষাি প্রশ্নমালা    

 

ি াব/ি াবা,  

আসসালামু আলাইকুম/আোব। আনম শহীদুল   সালদেন্ট স্ট্থদ  ‘স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি ওয়াইল্ডলাইফ 

প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ)’ প্র দল্পি প্রভাব মূল্যায়  সমীক্ষাি  াদি এদসনছ। প্র ল্পটি বােংলাদেশ ব্যােং  এবেং বােংলাদেশ 

সি াদিি আনথ ে  সহায়তায় জুলাই, ২০১১ স্ট্থদ  নডদসম্বি, ২০১৬  ইেং তানিখ পর্ েন্ত বাস্তবানয়ত হদয়দছ। মূলতঃ পনিদবশ, ব  

ও িলবায়ু পনিবতে  মন্ত্রণালদয়ি আওতাধী  ব  অনধেপ্তি উি প্র দল্পি  াি বাস্তবায়   দিদছ। প্র দল্পি নত টি সুন নে েি 

উদেদশ্যি মদধ্য িদয়দছ-১) ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েলদ   ার্ ে ি  দি বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বন্ধ  িা, বন্যপ্রাণী অপিাধ 

ন য়ন্ত্রদণি ক্ষমতা বৃনিি িন্য প্রনশক্ষণ, গদবষণা, সদচত তা ও পর্ েদবক্ষদণি ব্যবস্থা  িা; ২) সেংিনক্ষত এলা া ব্যবস্থাপ া ও 

অনিেত জ্ঞা  ও েক্ষতা/অনভজ্ঞতা অেংশগ্রহণ ািী স্ট্েদশি মদধ্য নবন য়দমি মাধ্যদম স্থা ীয়, আঞ্চনল /আন্তিোনত  বন্যপ্রাণীি 

সাদথ সেংনেি প্রনতষ্ঠা গুনলদ   ার্ ে িী িণ; ৩) ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েদলি ক্ষমতা বৃনিি িন্য এ টি প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউন ে 

সৃনিি মাধ্যদম প্র ল্প ব্যবস্থাপ াি সক্ষমতা বৃনি, আঞ্চনল  সমন্বয় এবেং স্ট্র্াগাদর্াদগি  ার্ ে িী ব্যবস্থা গ্রহণ  িা। সমাপ্ত 

প্র ল্পটিি প্রভাব মূল্যায়  সমীক্ষাি লদক্ষয ২০১৯-২০২০ অথ েবছদি বাস্তবায়  পনিবীক্ষণ ও মূল্যায়  নবভাগ, পনি ল্প া 

মন্ত্রণালয় পিামশ ে  প্রনতষ্ঠা  নহদসদব “শহীদুল   সালদেন্ট” স্ট্  ন দয়ানিত  দিদছ। প্র দল্পি প্রভাব মূল্যায়দ ি লদক্ষয আমিা 

ন ম্ননলনখত তথ্যাবলী আপ াি সাক্ষাৎ াদিি মাধ্যদম িা দত চাই। আপ াি মতামত শুধু সমীক্ষাি  াদি ব্যবহৃত হদব ও 

 দঠাি স্ট্গাপ ীয়তা বিায় িাখা হদব। আপন  অনুমনত নেদল আনম সাক্ষাৎ াি শুরু  িদত পানি।   

 

প্র ল্প এলা ায়  ম েিত ব   ম ে তোদেি িন্য প্রশ্নমালা  

িনিপ পনিচাল া ািীি  াম    স্ট্ াডঃ   

      

সুপািভাইিাদিি  াম   স্ট্ াডঃ   

সাক্ষাৎ াি গ্রহদণি তানিখ      

প্রশাসন   পনিনচনত 

নবভাগ  

স্ট্িলা  

উপদিলা  

ইউন য়   

গ্রাম  

সেংিনক্ষত ব াঞ্চল (Protected Area)/ সম্ভবনাময় সেংিনক্ষত 

এলা াি  (Potential Conservation Area)  াম 

 

 

সমীক্ষ   

শহীদুল   সালদেন্ট  

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশ্নমালা ২   
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স্ট্স শ  ১- উিিোতাি পনিনচনত  

1.  সেংিনক্ষত ব াঞ্চল (Protected Area)/ 

সম্ভবনাময় সেংিনক্ষত এলা াি  (Potential 

Conservation Area)  াম 

ভাওয়াল িাতীয় উদ্যা ………………………….   ১ 

বঙ্গবন্ধু সাফানি পা ে, গািীপুি……………………… ২   

নমিপুি িাতীয় উনদ্ভে উদ্যা ………………………... ৩  

হা ালুন  হাওড়………………………………... ৪  

লাউয়াছড়া িাতীয় উদ্যা ………………………….  ৫ 

চু টি বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য………………………….  ৬  

তবসানি নবদশষ িীব-তবনচত্রয সেংিনক্ষত এলা া 

(প্রস্তানবত)…………..................................................৭  

স্ট্সা ানেয়া সামুনদ্র  সেংিনক্ষত এলা া…………….........   ৮   

 াপ্তাই িাতীয় উদ্যা ……………………………..৯  

সাঙ্গু সেংিনক্ষত বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য…………………    ১০  

সুিিব  পনিম (মািািবানড়য়া) বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য………...১১ 

2.  উিিোতাি  াম   

3.  পেবী   

4.   ত বছি র্াবত এখাদ   ম েিত আদছ ?  ………বছি  

 

স্ট্স শ  ২- প্র ল্প ও পূতে  াি সম্পন েত  

5.  প্র দল্পি আওতায় এই বদ  ন  ধিদণি  ার্ েক্রম 

পনিচানলত হদয়নছল? (এ ানধ  উিি)    

ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্সন্টাি ততনি………………………   ১ 

ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্িসন উ স্ট্সন্টাি ন ম োণ  ……………....... ২ 

নবভাগীয় ব   ম ে তোি  অনফস ন ম োণ………….............. ৩ 

স্ট্িি/নবে/ যাম্প অনফস প্রনতষ্ঠা  …………………….. ৪ 

ফদি নস  ল্যাব প্রনতষ্ঠা ……………………. …. ... ৫   

পা ে অনফস ন ম োণ………………………………৬ 

আিনসনস প্ল্ােফম ে ন ম োণ  ………………………….৭ 

পনিেশ ে  োওয়াি স্থাপ  …………………………..৮ 

স্ট্িটি ন ম োণ ………………………..…………৯ 

েশ ে াথীদেি িন্য পা া ওয়াশ রুম……………………১০  

পানখ পর্ েদবক্ষণ স্ট্ ন্দ্র  ………………………...… ১১ 

স্ট্িি হাউি/অনফস/নশশু পা ে/ দেি এলা াি ল্যান্ডদস্কল 

উন্নয় ……………………………………... ১২  

হাঁোি িাস্তা ন ম োণ …………………………….. ১৩ 

নবোমাগাি………………………………........১৪ 

পনিেশ ে  স্ট্ ন্দ্র ন ম োণ  ………………………... ...১৫ 

বাউন্ডানি ওয়াল ন ম োণ…………………………...১৬  

 াো তাঁদিি স্ট্বড়া ন ম োণ ………………………... ১৭  

হানত িক্ষায় স্ট্সালাি পাওয়াি স্ট্সনসেং এি স্ট্বড়া ন ম োণ……… ১৮  

বসাি স্ট্বঞ্চ ( াঠ)  ……………………….. ……১৯ 

বসাি স্ট্বঞ্চ (আিনসনস) …………………………...২০  

স্ট্গাল ঘি  ………………………………........২১  

হনিণ প্রেশ ে ী প্ল্ােফম ে …………………...………২২  

পান ি উৎস পু ঃখ    …………………………..২৩ 

নবদুযৎ সিবিাহ……………………………….. ২৪ 

ন িাপে স্ট্িনলেং, এনলফযান্ট িাইনডেং পদয়ন্ট  …………….. ২৫ 

পুকুি খ  …………………………………...২৬  

অন্যান্য (উদেখ  রু ) ………………  ………….৯৯    

 

স্ট্স শ  ৩-  প্রনশক্ষণ সম্পন েত 

6.  আপন  এই প্র দল্পি আওতায় ন  স্ট্ া  ধিদণি 

প্রনশক্ষণ স্ট্পদয়দছ ?   

হযাঁ…………………………………………১ 

 া …………………………………………২ 

6.1.  উিি হযাঁ হদল ন  ধিদণি প্রনশক্ষণ িাতীয় পর্ োয়  
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স্ট্পদয়নছদল ? (এ ানধ  উিি)  

  

নফ ানসয়াল ম্যাদ িদমন্ট স্ট্রন েং……………. … …….১ 

প্রদেদক্টড এনিয়া ম্যাদ িদমন্ট প্ল্যান েং নস্কল……………….২ 

প্রদিক্ট ম্যাদ িদমন্ট স্ট্রন েং…………………………৩ 

স্ট্রন েং ফি এ ভাইি দমন্টাল এন্ড স্ট্সাশাল স্ট্সইফগাড ে………... ৪ 

স্ট্রন েং ফি ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্রড ……………………... ৫ 

ওয়াইল্ড লাইফ হযান্ডনলেং…………………………..৬  

  িািদভশ  অযাওয়ািদ ি ………………………  ৭ 

স্ট্রন েং ফি ইন্টািদপ্রদেশ  সানভ েস/টুযি গাইড ফি নে প্রদেদক্টড এনিয়া 

ম্যাদ িদমন্ট ও ইদ া টুযনিিম……………………… ৮ 

নিআইএস স্ট্রন েং………………………………. ৯ 

নিআইএস ডাো  াদল শ  স্ট্রন েং……………….........১০ 

স্ট্রন েং ফি ইদ া টুযনিিম স্ট্ডদভলপদমন্ট……………….. ১১  

আন্তিোনত  পর্ োয়   

স্ট্পাি গ্রাডুদয়ে স্ট্ াস ে ই  ওয়াইল্ড লাইফ ই নিটিউে অফ ইনন্ডয়া…১  

মািাস ে স্ট্ াস ে ই  ওয়াইল্ড লাইফ ম্যাদ িদমন্ট…………….২ 

সাটি েনফদ ে স্ট্ াস ে ই   ওয়াইল্ড লাইফ ই নিটিউে অফ 

ইনন্ডয়া........................................................................ ৩ 

ফদি  স্ট্রন েং ই  MIST/SMART/GIS………………………..     ৪  
স্ট্রন েং অ  প্রন উিদমন্ট প্রনসনডউি অফ ওয়াল্ডে ব্যােং  ই  

এযাডনমন দরটিভ িাফ  দলি, হায়দ্রাবাে, ইনন্ডয়া……. ……৫ 

অনিদয়দন্টশ   াম স্ট্রন েং ই   ওয়াইল্ড লাইফ ফদি নসস অযাে WII 
…………………………………………...৬  

িযানড টুযি ই  ওয়াইল্ড লাইফ ই নিটিউে অফ ইনন্ডয়া 

স্ট্েিাডুম……………………………………...৭  

েন্টলাই  অনফসাি িযানড টুযি ই  ইনন্ডয়া……………….৮ 

ইন্টািন্যাশ াল িযানড টুযি (থাইল্যান্ড/মালদয়নশয়া/নসঙ্গাপুি)... …৯ 

ইন্টািন্যাশ াল িযানড টুযি (স্ট্ ন য়া/সাউথ আনে া ………...১০  

ইন্টািন্যাশ াল িযানড টুযি ই  USA ন্যাশ াল পা ে……........১১  

6.2.  প্রনশক্ষদণি মা  র্দথি নছল ন  া?  হযাঁ……………………. ………………….১ 

 া……………………………………. ….২ 

6.3.  প্রনশক্ষদণি সময় র্দথি নছল ন  া?   হযাঁ…………………………………………১ 

 া……………………………………. …...২ 

6.4.  প্রনশক্ষণ প্রাপ্ত নবষদয়ি উপি আিও ন নবড় 

প্রনশক্ষদণি প্রদয়াি  আদছ ন  া?  

হযাঁ……………………. …………………..১ 

 া……………………… ………………...২ 

6.4.1.  উিি হযাঁ হদল ন  ন  নবষদয়ি উপি আিও 

ন নবড় প্রনশক্ষদণি প্রদয়াি ?   

 

 

6.5.  প্রনশক্ষণ স্ট্থদ  স্ট্র্ জ্ঞা  ও েক্ষতা অিে  

 দিদছ  তা আপ াি তে নি   ম েিীবদ  

ন ভাদব  াদি লাগাদে ?  

 

 

 

স্ট্স শ  ৪- বন্য পশুপানখ পাচাি সম্পন েত   

7.  এই বদ  বতেমাদ  স্ট্ া  স্ট্ া  ধিদণি 

বন্যপ্রাণী স্ট্েখদত পাওয়া র্ায়?  

 

 

8.  এই বদ  স্ট্ া  স্ট্ া  ধিদণি বন্যপ্রাণী 

আদছ স্ট্র্গুদলা নবলুপ্তপ্রায়? 

 

9.  ন   ািদণ এই বন্যপ্রাণীগুদলাি অনস্তত্ব 

হুমন স্বরূপ?  

(এ ানধ  উিি)     

বন্য পশু পানখি স্ট্চািা নশ াি- ১, অববধভাদব বন্য পশু পানখ পাচাি-২, 

র্দথাপযুি আেয়  া থা া-৩, গাছ  াো- ৪,  সীমা াসেংলগ্ন এলা ায় অববধভাদব 

চাষাবাে এবেং নবনভন্ন ব ি দ্রব্য সেংগ্রহ-৫, প্রদয়াি ীয় খাদদ্যি অভাব-৬, মানুদষি 

অবাধ নবচিণ-৭, ফলি গাছ  া থা া-৮, ি সদচত তাি অভাব-৯, সীমা া 

প্রাচীি  া থা া-১০,  অপ্রতুল আনথ ে  বিাে-১১, ন িাপিাি অভাব-১২, ি বদলি 
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অভাব-১৩, পান ি সুব্যবস্থা  া থা া-১৪, আহত পশু-পানখ উিাি ও নচন ৎসাি 

র্থার্থ ব্যবস্থা  া থা া-১৫,  অন্যান্য (ন নে েি  রু ) -…………৯৯   

10.  এসব বন্য প্রাণী সেংিক্ষদণ প্র দল্পি 

আওতায় ন  ন  ধিদণি উদদ্যাগ গ্রহণ 

 িা হদয়দছ? (এ ানধ  উিি)  

বন্যপ্রাণীি খাদ্য উপদর্াগী বাগা  ততনি………………...................১ 

বন্যপ্রাণী নবষয়  গদবষণা  ……………………………….. ২  

বাউন্ডানি ওয়াল ন ম োণ…………………… …………...... ৩  

আহত বন্যপ্রাণী উিাি ও নচন ৎসা স্ট্সবা………………………...৪  

 াো তাঁদিি স্ট্বড়া ন ম োণ …………………….……… …...৫   

হানত িক্ষায় স্ট্সালাি পাওয়াি স্ট্সনসেং এি স্ট্বড়া ন ম োণ……………….৬ 

সদচত তামূল   ার্ েক্রম…………………………………..৭  

ব  অপিাধ  নচনিত িণ এবেং ন য়ন্ত্রণ…………………………৮  

বন্যপ্রাণীি আবাসস্থল সেংিক্ষণ সাদভ ে …………………………..৯  

প্রদেদক্টড এবেং বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ এলা ায় নবপন্ন প্রিানত সমূহ মন েনিেং 

………………………………………………….১০  

পাইলে প্র ল্প গ্রহণ………………………… ………….১১  

সুিিবদ  SMART Patrolling……………………………………………..১২   

অন্যান্য (ন নে েি  রু ) ………………………………………………………...৯৯   

11.  উি পেদক্ষপ গ্রহদণি ফদল বন্য প্রাণী 

সেংিক্ষণ এবেং অববধ পাচাদিি  

পনিমাণ স্ট্ ম  হদয়দছ?   

 দমদছ……………………………………………...১ 

স্ট্বদড়দছ……………………………………………..২   

 দমন ……………………………………………...৩  

অপনিবনতেত িদয়দছ……………………………………...৪   

11.1.1.  উিি  দম থা দল প্র দল্পি পূদব েি ও 

পিবতী সমদয় পাচাদিি সময় আে  

 িাি সেংখ্যা  উদেখ  রু   

প্র দল্পি পূদব ে প্র দল্পি পদি 

সাল  বন্যপ্রাণীি 

 াম   

সেংখ্যা  সাল    বন্যপ্রাণীি 

 াম   

সেংখ্যা  

২০০৮   ২০১৬   

২০০৯    ২০১৭     

২০১০    ২০১৮     

২০১১    ২০১৯    
 

12.  প্র ল্প বাস্তবায়দ ি আদগ ও পদি ন  

পনিমাণ  আহত বন্যপ্রাণী উিাি ও 

নচন ৎসা স্ট্সবা প্রো   িা হদয়দছ?  

প্র দল্পি পূদব ে প্র দল্পি পদি 

সাল  বন্যপ্রাণী

ি  াম   

উিাি নচন ৎসা সাল  বন্যপ্রা

ণীি 

 াম   

উিাি নচন ৎসা 

২০০৮     ২০১৬      

২০০৯     ২০১৭      

২০১০     ২০১৮      

২০১১     ২০১৯     
 

13.  এই এলা ায় ব   াো ও বন্যপ্রাণী, 

পাচাি, ও নশ াদিি সাদথ িনড়তদেি 

নবরুদি ব  নবভাদগি পক্ষ স্ট্থদ  স্ট্ া  

আই গত ব্যবস্থা স্ট্ য়া হদয়দছ ন ?  

হযাঁ………… ……………………………… ……১ 

 া………………………………………………..২ 

14.  উিি হযাঁ হদয় থা দল ন  ধিদণি 

ব্যবস্থা স্ট্ য়া হদয়দছ?  

(এ ানধ  উিি)    

ঊধ্বেত   ম ে তোদেি িা াদ া হদয়দছ………………………….১ 

স্ট্ ইস  িা হদয়দছ………………....  .....................................২ 

নিনড  িা হদয়দছ………………………………………৩ 

স্ট্ াটিশ স্ট্েয়া হদয়দছ…………………………….................৪ 

স্থা ীয় প্রশাস দ  িা াদ া হদয়দছ……………………………৫   

স্থা ীয় স্ট্চয়ািম্যা /দমম্বািদ  িা াদ া হদয়দছ…………………….৬  

অন্যান্য (ন নে েি  রু )……………………… …………...৭ 

 

 

 

 

 



পনিনশিসমূহ 

 

103 

 

স্ট্স শ  ৫- ইদ া টুযনিিম সম্পন েত   

15.  এই বদ  প্রনতনে  ন  েশ ে াথী আদস (২০২০ 

সাল)?  

হযাঁ……………………. …………………….১ 

 া………………………………………. ….২ 

15.1.  উিি হযাঁ হদল আনুমান    তি ?   

15.1.1.  প্র দল্পি পূদব েও (২০১১ সাল) ন  েশ ে াথী 

আসদতা?   

হযাঁ……………………. …………………….১ 

 া……………………… …………………..২ 

15.1.2.  উিি হযাঁ হদল আনুমান    তি ?  

16.  েশ ে াথী স্ট্   আদস?  

(এ ানধ  উিি)  

নবদ ােদ ি িন্য………………………………….১ 

নশক্ষামূল   াদি…………………………………২  

গদবষণাি  াদি…………………………………..৩  

অন্যান্য (ন নে েি  রু ) ……………………………  ৯৯  

 

স্ট্স শ  ৬- ব  এবেং প্র ল্প এলা াি ি গণ  

17.  স্থা ীয় ি গণ ন  স্ট্ া ভাদব বদ ি 

ক্ষনতসাধ   দি থাদ ?   

হযাঁ……………………. ……………………১ 

 া……………………… …………………  ২ 

17.1.  উিি হযাঁ হদল ন  ধিদণি ক্ষনতসাধ   দি 

থাদ ?  

(এ ানধ  উিি) 

জ্বালা ী  াঠ সেংগ্রহ  ………………………………১  

বন্য পশু পানখি স্ট্চািা নশ াি……………......................  ২   

অববধভাদব বন্য পশু পানখ পাচাি……………. ……….  ৩     

পশু পানখি আবাসস্থল ধ্বেংস………………………… ৪ 

গাছ  াো ……………………………… …….৫    

সীমা াসেংলগ্ন এলা ায় অববধভাদব চাষাবাে এবেং নবনভন্ন ব ি দ্রব্য 

সেংগ্রহ…………………………………...... … ৬   

অন্যান্য (উদেখ  রু ) ………………….………….৯৯  

18.  এলা াি ি গণ ন  স্ট্ া ভাদব তাদেি 

িীনব াি িন্য বদ ি উপি ন ভেিশীল?  

হযাঁ……………………. ……………………১ 

 া……………………… …………………  ২ 

18.1.1.  উিি হযাঁ হদল ন ভাদব? 

(এ ানধ  উিি)   

ব  স্ট্থদ   াঠ এবেং নবনভন্ন ব ি দ্রব্য সেংগ্রহ………………. ১  

ব  এলা ায় ক্ষুদ্র ব্যবসা চানলদয়………………………. ২  

েশ ে াথীদেি সহায়তা নেদয়………………………. …  ৩   

টুনিি গাইড নহসাদব  াি  দি……………………. … ৪  

বদ /নবদে নে  মজুনি…………………………. ….  ৫   

রলাদি র্াত্রী পনিবহণ……….………………………৬ 

মধু সেংগ্রহ………………………………………৭  

গানড় চালাদ া ………………………........................৮  

অন্যান্য (উদেখ  রু )……………………………. ৯৯ 

19.  এই এলা ায় ন  ে অতীদত মানুষ ও 

বন্যপ্রাণীি  মদধ্য স্ট্ া  িন্দ্ব সেংঘটিত 

হদয়নছল ন  া ?     

হযাঁ………… ………………………………. ১ 

 া………… ……………………………….  ২ 

19.1.1.  উিি হযাঁ হদল মানুষ ও বন্যপ্রাণীি মদধ্য ন  

ধিদণি িন্দ্ব সেংঘটিত হদয়দছ?  

(এ ানধ  উিি)  

গৃহপানলত পশু ও মানুষ আক্রান্ত হদয়দছ……………………১ 

িনমি ফসল বা ফলমূল  ি  দি…………..........................২   

বানড়-ঘদি হামলা চালায়……………………………. ৩ 

মানুষ হতযা  দি…………………........................ … ৪ 

অদহতু  বন্যপ্রাণী মািা ……………………………  ৫ 

অন্যান্য (উদেখ  রু )……………………………   ৯৯ 

19.1.2.  এই এলা ায় প্র দল্পি আওতায় মানুষ-

হানত/বাদঘি িন্দ্ব ন িসদ  ন  ধিদণি 

উদদ্যাগ স্ট্ য়া হদয়দছ? (এ ানধ  উিি)       

সীমান্ত এবেং সেংিনক্ষত এলা ায় পশু পানখি খাদ্য উপদর্াগী গাছ 

স্ট্িাপণ……………………………………….  ১    

স্ট্সালাি প্যাদ ল স্থাপ  ………………….………… ২   

বন্য হানতি চলাচদলি িন্য  নিডি নচনিত িণ.......................... ৩  

মানুষ-বন্যহানত নবদিাধ ব্যবস্থাপ া প্রনশক্ষণ ……….……… ৪  

ক্ষনতগ্রস্থ পনিবাদিি মাদে চাল নবতিণ …………………   ৫     

ক্ষনতগ্রস্থ পনিবািদ  আনথ ে  সুনবধা প্রো  ………. ………  ৬ 
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োইগাি স্ট্ি পস টিম গঠ  ………………………….   ৭  

বন্যপ্রাণীি আবাসস্থল উন্নয় …………………………. ৮  

ি সদচত তা ………………………………….   ৯  

েক্ষ ন িাপিা  মী ন দয়াগ ………………...................  ১০ 

অন্যান্য (উদেখ  রু )……………………………   ৯৯    

19.1.3.  মানুষ র্নে বন্যপ্রাণীি িািা আক্রান্ত হয় 

তাহদল প্র দল্পি আওতায় ন  ধিদণি 

সহায়তা প্রো   দিদছ ?   

(এ ানধ  উিি) 

মানুষ-বন্যহানত নবদিাধ ব্যবস্থাপ া প্রনশক্ষণ ………...............  ১   

ক্ষনতগ্রস্থ পনিবাদিি মাদে চাল নবতিণ ……………............  ২    

ক্ষনতগ্রস্থ পনিবািদ  আনথ ে  সুনবধা প্রো  …………............   ৩ 

নচন ৎসা স্ট্সবা প্রো ……………………………… ৪   

অন্যান্য (উদেখ  রু )……………………………  ৯৯  

20.  উি প্র ল্প বাস্তবায়দ ি ফদল ন  স্ট্ া  

পনিবতে  এদসদছ?   

হযাঁ……… …………………………………. ১ 

 া……… …………………………………  ২ 

20.1.1.  উিি হযাঁ হদল ন  ধিদণি পনিবতে  এদসদছ? 

(এ ানধ  উিি) 

িীব তবনচদত্রযি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ………………………  ১  

স্ট্সৌির্ ে বধ ে  গাদছি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ…………………… ২ 

ফলি ও  াদঠি গাদছি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ…………………  ৩ 

স্ট্ ন্দ্রটিি পনিদবশ আদগি স্ট্থদ  উন্নত ও আ ষ েণী হদয়দছ… …… ৪  

ন িাপিা ব্যবস্থা স্ট্িািোি হদয়দছ……………………… ৫ 

অন্যান্য (উদেখ  রু )………………………….       ৯৯   

21.  বদ ি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপ াি স্ট্ক্ষদত্র আপ ািা ন  

স্ট্ া  ধিদণি সমস্যাি সম্মুখী  হ ?   

হযাঁ…………………………………………. ১ 

 া………… ………………………………  ২ 

21.1.1.  উিি হযাঁ হদয় থা দল এসব সমস্যা সমাধাদ  আপ াি সুপানিশ প্রো   রু -  

 

……………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্ট্মাবাইল  েং-                                                                                                                                     

ধন্যবাে ।  
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                   গণপ্রিাতন্ত্রী বােংলাদেশ সি াি 

পনি ল্প া মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়  পনিবীক্ষণ ও মূল্যায়  নবভাগ 

 

স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি ওয়াইল্ডলাইফ প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ) প্র দল্পি প্রভাব 

মূল্যায়  সমীক্ষাি প্রশ্নমালা    

 

ি াব/ি াবা,  

আসসালামু আলাইকুম/আোব। আনম শহীদুল   সালদেন্ট স্ট্থদ  ‘স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি ওয়াইল্ডলাইফ 

প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ)’ প্র দল্পি প্রভাব মূল্যায়  সমীক্ষাি  াদি এদসনছ। প্র ল্পটি বােংলাদেশ ব্যােং  এবেং বােংলাদেশ 

সি াদিি আনথ ে  সহায়তায় জুলাই, ২০১১ স্ট্থদ  নডদসম্বি, ২০১৬  ইেং তানিখ পর্ েন্ত বাস্তবানয়ত হদয়দছ। মূলতঃ পনিদবশ, ব  

ও িলবায়ু পনিবতে  মন্ত্রণালদয়ি আওতাধী  ব  অনধেপ্তি উি প্র দল্পি  াি বাস্তবায়   দিদছ। প্র দল্পি নত টি সুন নে েি 

উদেদশ্যি মদধ্য িদয়দছ-১) ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েলদ   ার্ ে ি  দি বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বন্ধ  িা, বন্যপ্রাণী অপিাধ 

ন য়ন্ত্রদণি ক্ষমতা বৃনিি িন্য প্রনশক্ষণ, গদবষণা, সদচত তা ও পর্ েদবক্ষদণি ব্যবস্থা  িা; ২) সেংিনক্ষত এলা া ব্যবস্থাপ া ও 

অনিেত জ্ঞা  ও েক্ষতা/অনভজ্ঞতা অেংশগ্রহণ ািী স্ট্েদশি মদধ্য নবন য়দমি মাধ্যদম স্থা ীয়, আঞ্চনল /আন্তিোনত  বন্যপ্রাণীি 

সাদথ সেংনেি প্রনতষ্ঠা গুনলদ   ার্ ে িী িণ; ৩) ওয়াইল্ডলাইফ সাদ েদলি ক্ষমতা বৃনিি িন্য এ টি প্র ল্প ব্যবস্থাপ া ইউন ে 

সৃনিি মাধ্যদম প্র ল্প ব্যবস্থাপ াি সক্ষমতা বৃনি, আঞ্চনল  সমন্বয় এবেং স্ট্র্াগাদর্াদগি  ার্ ে িী ব্যবস্থা গ্রহণ  িা। সমাপ্ত 

প্র ল্পটিি প্রভাব মূল্যায়  সমীক্ষাি লদক্ষয ২০১৯-২০২০ অথ েবছদি বাস্তবায়  পনিবীক্ষণ ও মূল্যায়  নবভাগ, পনি ল্প া 

মন্ত্রণালয় পিামশ ে  প্রনতষ্ঠা  নহদসদব “শহীদুল   সালদেন্ট” স্ট্  ন দয়ানিত  দিদছ। প্র দল্পি প্রভাব মূল্যায়দ ি লদক্ষয আমিা 

ন ম্ননলনখত তথ্যাবলী আপ াি সাক্ষাৎ াদিি মাধ্যদম িা দত চাই। আপ াি মতামত শুধু সমীক্ষাি  াদি ব্যবহৃত হদব ও 

 দঠাি স্ট্গাপ ীয়তা বিায় িাখা হদব। আপন  অনুমনত নেদল আনম সাক্ষাৎ াি শুরু  িদত পানি।   

 

সেংিনক্ষত এলা া/গুরুত্বপূণ ে সেংিনক্ষত এলা ায় আগত েশ ে াথীদেি িন্য প্রশ্নমালা  

িনিপ পনিচাল া ািীি  াম    স্ট্ াডঃ   

      

সুপািভাইিাদিি  াম   স্ট্ াডঃ   

সাক্ষাৎ াি গ্রহদণি তানিখ      

প্রশাসন   পনিনচনত 

নবভাগ  

স্ট্িলা  

উপদিলা  

ইউন য়   

গ্রাম  

সেংিনক্ষত ব াঞ্চল (Protected Area)/ সম্ভবনাময় সেংিনক্ষত 

এলা াি  (Potential Conservation Area)  াম 

 

 

সমীক্ষ   

শহীদুল   সালদেন্ট  

 

 

 

 

 

 
 

প্রশ্নমালা ৩   
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স্ট্স শ  ১- উিিোতাি পনিনচনত 

1.  সেংিনক্ষত ব াঞ্চল (Protected 

Area)/ সম্ভবনাময় সেংিনক্ষত 

এলা াি  (Potential 

Conservation Area)  াম 

ভাওয়াল িাতীয় উদ্যা ……………………………. ১ 

বঙ্গবন্ধু সাফানি পা ে, গািীপুি…………………….........২  

নমিপুি িাতীয় উনদ্ভে উদ্যা ……………………...........৩  

হা ালুন  হাওড়……………………………........... ৪  

লাউয়াছড়া িাতীয় উদ্যা ……………………………৫ 

চু টি বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য…………………………….৬  

তবসানি নবদশষ িীব-তবনচত্রয সেংিনক্ষত এলা া(প্রস্তানবত)................ ৭  

স্ট্সা ানেয়া সামুনদ্র  সেংিনক্ষত এলা া…………….............. ৮   

 াপ্তাই িাতীয় উদ্যা ………………………………৯  

সাঙ্গু সেংিনক্ষত বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য……………………..১০  

সুিিব  পনিম (মািািবানড়য়া) বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য………….১১ 

2.  উিিোতাি  াম   

3.  বয়স   .……..  বছি 

4.  নলঙ্গ  cyiæl-1,  gwnjv-2, Z„Zxq wj•M-3 

5.  প্রধা  †ckv  চাকুিী-১, ক্ষুদ্র ব্যবসা-২, মাোনি ব্যবসা-৩, মাোনি ব্যবসা-৪,  কৃনষ 

নে মজুি-৫, অকৃনষি নে মজুি-৬, কৃনষ-৭, মৎস্য চাষ-৮, gvDqvwj-৯, 

Mevw` cï-cvjb-১০, প্রবাসী-১১, গৃনহ ী-১২, n¯Íwkí-১৩, 

নি শাচাল -১৪, গ্রাম্য ডািাি-১৫, েনিে-১৬, িািনমনস্ত্র-১৭, িেংনমনস্ত্র-

১৮,  াঠনমনস্ত্র-১৯, োইভাি-২০,  ানপত-২১, নভক্ষু -২২, মুনচ-২৩, 

অবসি-২৪, স্ট্ব াি-২৫,  ছাত্র-২৬, স্ট্িদল-২৭, বাউয়ানল-২৮,  নশক্ষ -

২৯,  অন্যান্য (উদেখ  রু )……… ৯৯              

6.  অপ্রধা  স্ট্পশা  চাকুিী-১, ক্ষুদ্র ব্যবসা-২, মাোনি ব্যবসা-৩, মাোনি ব্যবসা-৪,  কৃনষ 

নে মজুি-৫, অকৃনষি নে মজুি-৬, কৃনষ-৭, মৎস্য চাষ-৮, gvDqvwj-৯, 

Mevw` cï-cvjb-১০, প্রবাসী-১১, গৃনহ ী-১২, n¯Íwkí-১৩, 

নি শাচাল -১৪, গ্রাম্য ডািাি-১৫, েনিে-১৬, িািনমনস্ত্র-১৭, িেংনমনস্ত্র-

১৮,  াঠনমনস্ত্র-১৯, োইভাি-২০,  ানপত-২১, নভক্ষু -২২, মুনচ-২৩, 

অবসি-২৪, স্ট্ব াি-২৫,  ছাত্র-২৬, স্ট্িদল-২৭, বাউয়ানল-২৮,  নশক্ষ -

২৯,  অন্যান্য (উদেখ  রু )……… ৯৯              

7.  স্ট্র্ স্থা  স্ট্থদ  এদসদছ ?   

8.  ঐ স্থা  আনুমান    ত দূদি?  …………… ন দলানমোি  

9.  আপন  ন ভাদব এখাদ  এদসদছ ?  ন ি ব্যবস্থাপ ায়-১, েলগতভাদব-২, অন্যান্য (ন নে েি  রু )-৯৯  

10.  ন   াদি এখাদ  এদসদছ ?  নশক্ষামূল   াি-১, গদবষণাি  াি-২, নবদ াে -৩,  অন্যান্য (ন নে েি 

 রু )-৯৯  

10.1.  র্নে নশক্ষামূল  বা গদবষণাি  াদি এদস 

থাদ   তাহদল স্ট্ া  প্রনতষ্ঠা  স্ট্থদ  

এদসদছ ?  

 

11.  এি আদগ  খদ া এই বদ  এদসনছদল  

ন ?  

হযাঁ………… ………………………………. ১ 

 া………… ………………………………. ২ 

11.1.1.  উিি হযাঁ হদয় থা দল  তবাি এদসদছ ? 

(সেংখ্যা উদেখ  রু )   

  

……বাি  

12.  ২০১১ সাদলি পূদব ে ন   খদ া 

এদসনছদল ?  

হযাঁ………… ……………………………. …১ 

 া………… ………………………………. ২ 

12.1.1.  উিি হযাঁ হদয় থা দল ঐ সমদয়ি সাদথ 

এখ  এই বদ ি ন  স্ট্ া  পনিবতে  

আপ াি  িদি এদসদছ?  

হযাঁ………… ………………………………. ১ 

 া………… ………………………………  ২ 

অপনিবনতেত িদয়দছ……………………………… ৩  

12.1.1.1.  উিি হযাঁ হদল ন  পনিবতে  স্ট্েখদত 

স্ট্পদয়দছ ?  (এ ানধ  উিি)   

িীব তবনচদত্রযি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ…………………… … ১  

স্ট্সৌির্ ে বধ ে  গাদছি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ……………………২ 

ফলি ও  াদঠি গাদছি পনিমাণ স্ট্বদড়দছ………………… ৩ 

স্ট্ ন্দ্রটিি পনিদবশ আদগি স্ট্থদ  উন্নত ও আ ষ েণীয় হদয়দছ… …   ৪  
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ন িাপিা ব্যবস্থা স্ট্িািোি  িা হদয়দছ………………….  ৫ 

অন্যান্য (উদেখ  রু )……………………………. ৯৯      

13.  স্ট্ ন্দ্রটিদত ন  পর্ োপ্ত েয়দলে ও পান ি 

ব্যবস্থা আদছ?  

হযাঁ………… ………………………………. ১ 

 া………… ………………………………  ২ 

14.  নবোমাগাদি ন  পর্ োপ্ত সুদর্াগ সুনবধা 

আদছ?  

হযাঁ………… ………………………………. ১ 

 া………… …………………………… …  ২ 

15.  িানত্র র্াপদ ি িন্য স্ট্ ন্দ্রটিি স্ট্িি 

হাউিদ  আপন  ন  ন িাপে মদ  

 দি ?  

হযাঁ………… ……………………. …………১ 

 া………… ………………………………. ২ 

16.  এখাদ  ন  পর্ োপ্ত বসাি িায়গা িদয়দছ 

বদল আপ াি মদ  হয়?  

হযাঁ………………………………………. …১ 

 া…………………………………………  ২ 

17.  এই স্ট্ ন্দ্রটিি ন  ন  নবষয় আপ াি  াদছ 

আ ষ েণীয় মদ  হদয়দছ? (এ ানধ  উিি)   

নশশু পা ে-১ পানখ পর্ েদবক্ষণ স্ট্ ন্দ্র-২, পনিেশ ে  স্ট্ ন্দ্র-৩, হনিণ প্রেশ ে ী 

প্ল্ােফম ে-৪, এনলফযান্ট িাইনডেং পদয়ন্ট-৫ অন্যান্য (উদেখ 

 রু )……৯৯  

18.  এই স্ট্ ন্দ্রটিদ  আিও আ ষ েণীয়  দি 

স্ট্তালাি িন্য ন  ন  ব্যবস্থা গ্রহণ  িা 

উনচত বদল মদ   দি ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্ট্মাবাইল  েং-                                                                                                                                     

 

ধন্যবাে 
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পনিনশি ৪-েলীয় আদলাচ াি গাইডলাই    

স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি ওয়াইল্ডলাইফ প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ) প্র দল্পি 

মূল্যায়দ ি উদেদশ্য প্র ল্প এলা াি স্থা ীয় ি গদণি সাদথ েলীয় আদলাচ াি (FGD) গাইডলাই   

 

অেংশগ্রহণ ািীদেি তথ্যাবলী   

ক্রনম  

 েং 

অেংশগ্রহণ ািীদেি  াম নলঙ্গ বয়স নশক্ষাগত স্ট্র্াগ্যতা স্ট্পশা স্ট্মাবাইল  েং 

পু ম 

১        

২        

৩        

৪         

৫        

৬        

৭        

৮        

৯        

১০        

১১        

১২        

১৩         

১৪        

১৫         

 

 FGD পনিচাল া ািীি  াম    স্ট্ াডঃ   

      

স্ট্ াে স্ট্ে াদিি  াম   স্ট্ াডঃ   

সাক্ষাৎ াি গ্রহদণি তানিখ      

FGD গ্রহদণি স্থা        

 

সমীক্ষ   

শহীদুল   সালদেন্ট  
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েলীয় আদলাচ াি গাইডলাই   

1. আপ ািা ন  ব  অনধেপ্তি  তৃে  বাস্তবানয়ত এসআিনসডনিউনপ প্র ল্প সম্পদ ে ন ছু িাদ  ?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. আপ ািা ন  িীব -িীনব াি িন্য বদ ি উপি ন ভ েিশীল? হদল ন ভাদব?   

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. িীনব াি িন্য বদ  র্াতায়াদতি ফদল বন্যপ্রাণীি স্ট্ া  ক্ষনত হয় ন  া?   

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. এই এলা ায় আদগ স্ট্েখা স্ট্র্ত এখ   ম স্ট্েখা র্ায় এম  বন্যপ্রাণীগুনল ন  ন  এবেং এই প্রাণীগুনল নবলুপ্ত হদয় র্াবাি 

 ািণ ন  ন ?   

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

5. আপ াি এলা ায়/স্ট্লা ালদয় ন  ন  ধিদণি বন্যপ্রাণী প্রদবশ  দি থাদ  (বাঘ, বন্য হানত, বা ি ইতযানে) এবেং  তনে  

পি পি সাধািণত স্ট্েখা র্ায়?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

6. আপ াি এলা ায় ন  ে অতীদত মানুষ ও বন্যপ্রাণীি  মদধ্য ন  ধিদণি িন্দ্ব সেংঘটিত হদয়দছ এবেং উি িন্দ্ব ন িসদ  ন  

ধিদণি উদদ্যাগ স্ট্ য়া হদয়দছ?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

7. উি উদদ্যাগ গ্রহদণি সুফলগুদলা ন  ন ? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

8. আপ ািা ন  প্র দল্পি স্ট্ া   াদিি সাদথ সম্পৃি নছদল ? 

 ব ায়  

 গাদছি চািা ন ব োচ  ও স্ট্িাপণ  

 ন ম োণ  াি  

 প্রনশক্ষণ  

 পর্ েদবক্ষণ  

 বন্যপ্রাণী পাচাি স্ট্িাধ  

 গ্রুপ স্ট্মম্বাি/ভলানন্টয়াি  

9. প্র দল্পি আওতায় আপ ািা ন  স্ট্ া  সুনবধা/সাহায্য স্ট্পদয়নছদল ? হদল ন  ন ?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

10. স্থা ীয় ি গদণি আথ ে-সামানি  অবস্থাি উন্নয়দ  এই সেংিনক্ষত বদ ি ন  প্রভাব িদয়দছ?    

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

11. এই এলা ায় ব   াো ও বন্যপ্রাণী, পাচাি, ও নশ াদিি সাদথ  ািা িনড়ত?  প্র দল্পি আওতায় নবনভন্ন উদদ্যাগ গ্রহদণি 

ফদল আপ াি এলা ায় বন্যপ্রাণী নশ াি ও পাচাদিি পনিমাণ স্ট্ ম  হদয়দছ?       

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

12. এসব বন্যপ্রাণীগুদলা সঠি ভাদব সেংিক্ষদণি িন্য ন  ন  ব্যবস্থা স্ট্ য়া স্ট্র্দত পাদি বদল আপ ািা মদ   দি ? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

ধন্যবাে 
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পনিনশি ৫-গুরুত্বপূণ ে ব্যনিদেি সাক্ষাৎ াি এি স্ট্চ নলি  

স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি ওয়াইল্ডলাইফ প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ) প্র দল্পি 

মূল্যায়দ ি উদেদশ্য প্র ল্প সেংনেি গুরুত্বপূণ ে ব্যনিদেি সাদথ সাক্ষাৎ াি (KII) এি স্ট্চ নলি    

 

 

অেংশগ্রহণ ািীঃ প্র ল্প পনিচাল / উপ প্র ল্প পনিচাল    

  

KII পনিচাল া ািীি  াম    স্ট্ াডঃ   

      

সুপািভাইিাদিি  াম   স্ট্ াডঃ   

সাক্ষাৎ াি গ্রহদণি তানিখ      

 

  

 

 

সমীক্ষ    

শহীদুল   সালদেন্ট  
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স্ট্স শ  ১: পনিনচনতমূল  তথ্য  

১।  াম…………………… ২। পেনব ……………… ৩। নবভাগ/স্ট্িলা…………… 

৪। স্ট্ফা …………………… ৫। ঠি া া………………  
 

স্ট্স শ  ২: প্র ল্প সম্পন েত তথ্য  
 

1. প্র দল্পি উদেশ্য সম্পদ ে আপন  র্া িাদ  , তা বলু   

……………………………………………………………………… 

2. প্র ল্প গ্রহদণি স্ট্র্ৌনি তা সম্পদ ে আপ াি মতামত ন ? 

……………………………………………………………………… 

3. প্র ল্প বাস্তবায়  ালী  সমদয় প্র দল্পি  াি ন ভাদব তোিন   িা হত? নবস্তানিত বলু ।  

……………………………………………………………………… 

4. এই প্র ল্প স্ট্থদ  আপন  ন  স্ট্ া  ধিদণি প্রনশক্ষণ স্ট্পদয়দছ , স্ট্পদল তা স্ট্ া  নবষদয়,  ত নেদ ি এবেং স্ট্ াথা স্ট্থদ  

স্ট্পদয়দছ  এবেং প্রনশক্ষণলব্ধ জ্ঞা  ও েক্ষতা এই প্র দল্প  তটুকু  াদি লাগাদত স্ট্পদড়দছ  বদল আপন  মদ   দি ?   

……………………………………………………………………… 

5. নবলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণ ও বন্যপ্রাণীি নশ াি ও পাচাি স্ট্িাদধ ন  ধিদণি ব্যবস্থা গ্রহণ  িা হদয়নছল?  

……………………………………………………………………… 

6. প্র ল্প স্ট্থদ  মানুষ এবেং বন্যপ্রাণীি িন্দ্ব ন িসদ  ন  ধিদণি উদদ্যাগ স্ট্ য়া হদয়নছল এবেং উি  াদিি সুফলগুনল ন  ন ?  

……………………………………………………………………… 

7. প্র দল্পি নবনভন্ন  ার্ েক্রম স্ট্র্ম -Wildlife Centre, Solar Fencing, SMART Patrolling, Rescue Centre, 

Tiger Response Team  Crime Control Unit, Forensic Lab ততনিি সুনবধাগুনল ন  ন ?  

……………………………………………………………………… 

8. প্র দল্পি আওতায় ন  ন  ধিদণি ব ায়   িা হদয়নছল? উি ব ায়   ার্ েক্রদমি সুফল ন  ন ?   

……………………………………………………………………… 

9. এই প্র দল্পি আওতায় ইদ াটুযনিিম উন্নয়দ ি িন্য ন  ন   াি  িা হদয়দছ এবেং এি ফলাফল ন ?  

……………………………………………………………………… 

10. প্র ল্পটি অেংশগ্রহণ ািী স্ট্েশসমূদহি মদধ্য (ভািত, স্ট্ পাল ভুো ) বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বদন্ধ এবেং নবলুপ্ত প্রায় প্রাণীদ  

িক্ষাি স্ট্ক্ষদত্র ন ভাদব এবেং ন  ধিদণি ভূনম া িাখদছ বদল আপন  মদ   দি ?    

……………………………………………………………………… 

11. এই প্র দল্পি আওতায় স্ট্র্ ওয়াইল্ড লাইফ   িািদভশ  অযাক্ট সেংদশাধ   িা হদয়দছ তা ব  ও বন্যপ্রাণী  সেংিক্ষদণ ন  

ন  ভূনম া িাখদব বদল আপন  মদ   দি ?     

……………………………………………………………………… 

12. এই প্র দল্পি অধীদ  স্ট্ া  িাতীয় ও আন্তিোনত  চুনি হদয়দছ ন   া? চুনি হদল এি মূল নবষয়বস্তু ন  নছল?  

……………………………………………………………………… 

13. প্র ল্পটি স্থা ীয় ি গদণি িীব র্াত্রাি মা  উন্নয়দ  স্ট্ া  ভূনম া স্ট্িদখদছ ন ?   

……………………………………………………………………… 

14. প্র ল্পটি সম্পন্ন  িদত আপন  ন  স্ট্ া  ধিদণি প্রনতকূলতাি মুদখামুনখ হদয়দছ ? হদল ন  ন ?  

……………………………………………………………………… 

15. এই প্র দল্পি Strength, Weakness, Opportunity এবেং Threat সম্পদ ে আপ াি মতামত ন ?  

……………………………………………………………………… 

16. উি প্র ল্পদ  স্ট্ে সই (Sustainable)  িাি িন্য ন  ন  পেদক্ষপ গ্রহণ  িা হদয়দছ?  

……………………………………………………………………… 

17. প্র দল্পি Exit Plan ন  নছদলা?  

……………………………………………………………………… 

18. ভনবষ্যদত এই ধিদণি প্র ল্প বাস্তবায়দ ি ব্যাপাদি আপ াি সুপানিশ (Recommendations) ন ? 

……………………………………………………………………… 

ধন্যবাে 
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স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি ওয়াইল্ডলাইফ প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ) প্র দল্পি 

মূল্যায়দ ি উদেদশ্য প্র ল্প সেংনেি গুরুত্বপূণ ে ব্যনিদেি সাদথ সাক্ষাৎ াি (KII) এি স্ট্চ নলি    

 

 

অেংশগ্রহণ ািীঃ নবভাগীয় ব   ম ে তো এবেং স্ট্িিাি ও নবে ম ে তো 

  

 KII পনিচাল া ািীি  াম    স্ট্ াডঃ   

      

সুপািভাইিাদিি  াম   স্ট্ াডঃ   

সাক্ষাৎ াি গ্রহদণি তানিখ      

 

 

 

 

সমীক্ষ    

শহীদুল   সালদেন্ট  
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স্ট্স শ  ১: পনিনচনতমূল  তথ্য 

১।  াম……………………………… ২।পেনব ও প্রনতষ্ঠা ……………………     

৩। নবভাগ/স্ট্িলা………………………… ৪। স্ট্ফা ……………………………  

৫। ঠি া া…………………………………………………………………...  

৬। তানিখঃ 

স্ট্স শ  ২: প্র ল্প সম্পন েত তথ্য    

1. আপন  ন  এসআিনসডনিউনপ প্র ল্প সম্পদ ে ন ছু িাদ  ? স্ট্িদ  থা দল  তটুকু িাদ  ?   

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. উি প্র দল্পি আওতায় এই ব াঞ্চদল ন  ন  ধিদণি  ার্ েক্রম পনিচানলত হদয়নছল? উি  াদিি সুফলগুদলা ন  ন ?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. উি প্র দল্পি আওতায় এই ব াঞ্চদল ন  ধিদণি ব ায়   ার্ েক্রম পনিচানলত হদয়নছল? উি  াদিি সুফলগুদলা ন  ?   

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. এই বদ  বতেমাদ  স্ট্ া  স্ট্ া  ধিদণি বন্যপ্রাণীি অনস্তত্ব নবলুপ্তপ্রায়? ন   ািদণ এই বন্যপ্রাণগুদলা অনস্তত্ব হুমন স্বরূপ? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

5. প্র দল্পি আওতায় নবলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণ ও বন্যপ্রাণীি নশ াি ও পাচাি স্ট্িাদধ ন  স্ট্ া  ধিদণি ব্যবস্থা গ্রহণ 

 িা হদয়নছল?  দি থা দল এি সুফলগুদলা ন  ন ?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

6. বন্যপ্রাণীিা সাধািণত স্ট্   স্ট্লা ালদয় আদস? বন্যপ্রাণীিা স্ট্লা ালদয় আসদল ন  ধিদণি ক্ষয়-ক্ষনত  দি?   

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

7. প্র ল্প স্ট্থদ  মানুষ এবেং বন্যপ্রাণীি িন্দ্ব ন িসদ  ন  ধিদণি উদদ্যাগ স্ট্ য়া হদয়নছল? উি  াদিি সুফলগুনল ন  ন ? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

8. মানুষ এবেং বন্যপ্রাণীি িদন্দ্ব এ পর্ েন্ত  তি  মািা স্ট্গদছ ?  

প্র দল্পি পূদব ে প্র ল্প চলা ালী   প্র দল্পি পদি 

সাল  বন্যপ্রাণীি  াম   সাল  মৃদতি সেংখ্যা সাল  বন্যপ্রাণীি  াম   মৃদতি সেংখ্যা 

২০০৮   ২০১৬    ২০১৬     

২০০৯   ২০১৭    ২০১৭     

২০১০   ২০১৮    ২০১৮     

২০১১   ২০১৯   ২০১৯    

9. এই এলা ায় ব  ন ধ , বন্যপ্রাণী নশ াি, পাচাি, ও বন্যপ্রাণীি অববধ বাবসাি সাদথ  ািা িনড়ত এবেং তাদেি নবরুদি 

ব  নবভাদগি পক্ষ স্ট্থদ  স্ট্ া  আই গত ব্যবস্থা স্ট্ য়া হদয়দছ ন ?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

10. অববধ পশু পানখ, নশ াি, উিাি এবেং পাচাি স্ট্িাদধ আই  শৃিলা িক্ষা ািী বানহ ীি  াছ স্ট্থদ  আপ ািা ন  ধিদণি 

সহদর্ানগতা পান এবেং তা ব  ও বন্যপ্রাণী  সেংিক্ষদণ, ন  ধিদণি প্রভাব স্ট্ফদলদছ?    

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

11. প্র ল্প বাস্তবায়দ ি আদগ ও পদি উিািকৃত বন্যপ্রাণীি সেংখ্যা উদেখ  রু ?  

প্র দল্পি পূদব ে প্র ল্প চলা ালী   প্র দল্পি পদি 

সাল  বন্যপ্রাণীি 

 াম   

উিাি নচন ৎসা সাল  বন্যপ্রাণীি 

 াম   

উিাি নচন ৎসা সাল  বন্যপ্রাণীি 

 াম   

উিাি নচন ৎসা 



পনিনশিসমূহ 

 

114 

 

২০০৮     ২০১৬      ২০১৬      

২০০৯     ২০১৭      ২০১৭      

২০১০     ২০১৮      ২০১৮      

২০১১     ২০১৯     ২০১৯     

12. আপ াি মদত, ব  ও বন্যপ্রাণী  সেংিক্ষদণ, পাচাি স্ট্িাদধ, বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বদন্ধ প্রধা  প্রধা  বাঁধাগুদলা ন  ন  ? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

13. এই বাঁধাগুদলা ন ভাদব স্ট্মা াদবলা  িা স্ট্র্দত পাদি বদল আপন  মদ   দি ?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

14. এই প্র দল্পি আওতায় ইদ াটুযনিিম উন্নয়দ ি িন্য এই নবদে ন  ন  ধিদণি পেদক্ষপ গ্রহণ  িা হদয়নছল এবেং এি 

ফলাফল ন ?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

15. প্র ল্পটি স্থা ীয় ি গদণি িীব র্াত্রাি মা  উন্নয়দ  স্ট্ া  ভূনম া স্ট্িদখদছ ন ?   

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

16. এই প্র ল্প বাস্তবায়দ ি ফদল ব  ও বন্যপ্রাণী  নবষয়  অপিাধ  ততুকু ন য়ন্ত্রদণ এদসদছ বদল আপন  মদ   দি ?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

17. এই প্র ল্প বাস্তবায়দ ি ফদল আপ াি নবদে বন্যপ্রাণীি সেংখ্যা  ততুকু স্ট্বদড়দছ/  দমদছ বদল আপন  মদ   দি ?   

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

18. আপন  এই প্র দল্পি আওতায় স্ট্ া  ধিদণি প্রনশক্ষণ স্ট্পদয় থা দল তাি  াম এবেং প্রনশক্ষণলব্ধ জ্ঞা  ও েক্ষতা আপ াি 

তে নি   ম েিীবদ  ন ভাদব  াদি লাগাদে ?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

19. এই প্র দল্পি সবল নে গুদলা ন  নছল স্ট্স সম্পদ ে বলু ?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

20. এই প্র দল্পি দুব েল নে গুদলা ন  নছল স্ট্স সম্পদ ে বলু ? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

21. প্র দল্পি বতেমা  ঝুঁন গুদলা (Threat) ন  ন  অথবা ন  ন  ভনবষ্যদত হদত পাদি বদল আপন  মদ   দি ? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

22. আি ন  ন  পেদক্ষপ (Opportunity) ন দল বা নেদল প্র ল্পটি আদিা সফল হদত পািদতা বদল আপন  মদ   দি ? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

23. উি প্র ল্পদ  স্ট্ে সই (Sustainable)  িাি িন্য ন  ন  পেদক্ষপ গ্রহণ  িা হদয়দছ? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

24. ভনবষ্যদত এই ধিমনর প্র ল্প বাস্তবায়দ ি ব্যাপাদি আপ াি সুপানিশ (Recommendations) ন ? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

ধন্যবাে 
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স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি ওয়াইল্ডলাইফ প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ) প্র দল্পি 

মূল্যায়দ ি উদেদশ্য প্র ল্প সেংনেি গুরুত্বপূণ ে ব্যনিদেি সাদথ সাক্ষাৎ াি (KII) এি স্ট্চ নলি    

 

 

অেংশগ্রহণ ািীঃ  িাতীয় ও আন্তিোনত  এ নিও’র প্রনতন নধবৃন্দ   

  

 KII পনিচাল া ািীি  াম    স্ট্ াডঃ   

      

সুপািভাইিাদিি  াম   স্ট্ াডঃ   

সাক্ষাৎ াি গ্রহদণি তানিখ      

 

  

 

স্ট্স শ  ১: পনিনচনতমূল  তথ্য 

১।  াম…………………………… ২।পেনব ও প্রনতষ্ঠা ……………………     

৩। নবভাগ/স্ট্িলা……………………… ৪। স্ট্ফা ……………………………  

৫। ঠি া া………………………………………………………………...  

৬। তানিখঃ 

স্ট্স শ  ২: প্র ল্প সম্পন েত তথ্য    

 

1. আপন  ন  এসআিনসডনিউনপ প্র ল্প সম্পদ ে ন ছু িাদ  ? স্ট্িদ  থা দল তকভাবব িাদ  ?   

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2.  প্র দল্পি আওতায় আপন /আপ াি প্রনতষ্ঠা  তক মকান ধরবির কাবজর সাবথ সিৃক্ত তছবিন? থাকবি তবস্তাতরি বলুন?   

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3. উক্ত কাজ বাস্তবায়বনর ফবি ব  ও বন্যপ্রাণী সেংিক্ষদণ তক ধরবির প্রভাব পড়বব বদল আপন  মদ   দি ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4. এই প্রকবল্পর আওিায় ব  ও বন্যপ্রাণী সেংিক্ষণ, স্থা ীয় ও আঞ্চনল /আন্তিোনত  প্রনতষ্ঠা গুনলদ   ার্ ে িী িদণর স্ট্র্ পদবেপ 

তনবয়তছি িা কিট্যকু সাফল্যমতণ্ডি  বয়তছি ববি আপতন মবন কবরন?  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

5. প্রকবল্পর কাজ বাস্তবায়মনর  স্ট্ক্ষদত্র আপ ািা  স্ট্ া  স্ট্ া  ধিদণি সমস্যাি সমু্মখী  হদয়দছ ?  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

6.   ভনবষ্যদত এই ধিদণি প্র ল্প বাস্তবায়দ ি ব্যাপাদি আপ াি সুপানিশ (Recommendations) ন ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

ধন্যবাে 
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স্ট্রেংদেন েং নিনিও াল স্ট্ া-অপাদিশ  ফি ওয়াইল্ডলাইফ প্রদে শ  (এসআিনসডনিউনপ) প্র দল্পি 

মূল্যায়দ ি উদেদশ্য প্র ল্প সেংনেি গুরুত্বপূণ ে ব্যনিদেি সাদথ সাক্ষাৎ াি (KII) এি স্ট্চ নলি    

 

 

অেংশগ্রহণ ািীঃ বন্যপ্রািী গববর্কবৃন্দ    

 KII পনিচাল া ািীি  াম    স্ট্ াডঃ   

      

সুপািভাইিাদিি  াম   স্ট্ াডঃ   

সাক্ষাৎ াি গ্রহদণি তানিখ      

 

  

 

স্ট্স শ  ১: পনিনচনতমূল  তথ্য 

১।  াম…………………………… ২।পেনব ও প্রনতষ্ঠা ……………………     

৩। নবভাগ/স্ট্িলা……………………… ৪। স্ট্ফা ……………………………  

৫। ঠি া া………………………………………………………………...  

৬। তানিখঃ 

স্ট্স শ  ২: প্র ল্প সম্পন েত তথ্য     

 

1. আপন  ন  ব  ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত গববর্িা কাবজর সাবথ জতড়ি? কিতদন ধবর উক্ত গববর্িা কাবজর সাবথ জতড়ি?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. আপতন মকান মকান ধরবনর বন্যপ্রািী তনবয় গববর্িা করবছন এবং মকন করবছন?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. আপনার গববর্িা অনুযায়ী বিষমাবন বন্যপ্রািী সংখ্যা মববড়বছ নাতক কবমবছ?  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. বন্যপ্রািীর সংখ্যা কবম থাকবি িার কারি তক তক?   

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

5. এসব বন্যপ্রািীর সেংিক্ষণ, পাচাি স্ট্িাধ, বন্যপ্রাণীি অববধ ব্যবসা বদন্ধ তক তক ধরবির উবযাগ গ্র ি করা উতিি ববি মমন 

কবরন?    

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

ধন্যবাদ 
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পনিনশি ৬- Procurement এি   াি পর্ েদবক্ষদণি স্ট্চ নলি 

Through OTM (NCB)/ ---- / ---- method (e-GP/Non-e-GP) 

Name of the Institute :  

Procurement of : Goods/Works/Services 

Contract Description (Name and Number of the 
Package) : 

 

No. of Lots (OTM) : - 

Estimated Cost (in BDT) :  

Proposed Contract Amount (in BDT) :  

Procurement type : OTM (NCB) 

Name and address of the lowest evaluated bidder :   

Checking Criteria   Remarks 

1.  Is the procurement plan approved?  Yes No  

2.  Procurement plan approved by whom?  

3.  Is the contract included in the approved 
procurement plan?  

Yes No  

4.  Is the Tender document in file Yes No  

5.  Is the Tender document cleared by the 
competent authority?  

Yes No  

6.  Is the official cost estimate prepared? Yes No  

7.  Who approved the official estimate?  

8.  Date of invitation for tender :  

9.  Is the tender notice published in the 
Newspaper properly?  

Yes No  

10.  Is the tender notice published in the 
Website/ CPTU (if the estimate value over 1 
core) 

Yes No  

11.  Number of tender documents sold :   

12.  Is the Tender document issuing register 
properly maintained? 

Yes No  

13.  Pre-Bid Meeting held and minutes sent to 
bidders in time? 

Yes No  

14.  Number of  tenders received :   

15.  Number of amendments to the tender 
documents : 

None  

16.  If there are any amendments, whether they 
are approved by HOPE (Head of Procuring 
Entity)  

Yes No N/A 

17.  Tender submission deadline (must not be less 
than 14 days for NCB and 42 days for ICB) : 

  

18.  Tender opening date :  

19.  Number of tender deadline submission 
extensions : 

  

20.  Tender submission deadline extension (in 
days) : 
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21.  If there are any extensions, whether they are 
approved by HOPE? 

Yes No N/A 

22.  Tender validity period (in days) : -- days  
 

23.  Number of Tender validity period extensions:   

24.  Tender validity extension period (in days)   

25.  Has the validity period of tender security 
increased: 

Yes No  

26.  Tender opening date (must be same day as 
receiving) 

  

27.  Tender Security verified? Yes No  

28.  Are documents of tender security verification 
in the file? 

Yes No  

29.  Tender Evaluation Report approved by the 
competent authority as per DOFP. 

Yes No  

30.  All pages of the evaluation report signed by 
all members of TEC: 

Yes No  

31.  Lowest evaluated Tender amount :   

32.  Second Lowest evaluated Tender amount :  

33.  Liquid Asset verified? Yes No  

34.  Are documents of Liquid Asset verification in 
the file? 

Yes No  

35.  Experience certificate of proposed bidder 
verified? 

Yes No  

36.  Are documents of Experience certificate 
verification in the file? 

Yes No  

37.  Are there any indication of Collusive practice 
among the bidders (if yes what actions are 
taken?) 

Yes No  

38.  Retendering required? Yes No  

39.  Date of NOA issued :  

40.  Performance Security submitted properly? Yes No  

41.  Date of contract signing :  

42.  Whether the supply completed as per 
delivery schedule? 

Yes No  

43.  Overall observations :  

 
 
Checked and verified by:  
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Project Outputs 
Responsibility for Consultancy Services  

Activity /Output 1.4:  Use of Procurement Policy  
Activity /Output 1.5:  As per Specification under BOQ actual work done with its assurance 
of quality of works/Goods/Services; 
 Activity /Output 1.6: Implementations of procurement policy & tendering   methods used. 
Activity /Output 1.7:  Major problems arise to Implementation of Project activity.  
Planned vs. Actual Performance 
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পনিনশি ৭-বছিনভনি  অনডে  ার্ েক্রম পর্ েদবক্ষদণি স্ট্চ নলি 

অভযন্তিীণ অনডে  

ক্রম  অনডে সম্পােদ ি 

তানিখ 

অনডে 

সম্পােদ ি 

স্ট্ময়াে 

অনডে 

আপনিি 

সেংখ্যা 

অনডে সেংনেি 

অদথ েি 

পনিমাণ 

গৃহীত ব্যবস্থা অনডে 

ন স্পনিি 

পর্ োয় 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

External অনডে  

ক্রম অনডে সম্পােদ ি 

তানিখ 

অনডে 

সম্পােদ ি 

স্ট্ময়াে 

অনডে 

আপনিি 

সেংখ্যা 

অনডে সেংনেি 

অদথ েি 

পনিমাণ 

গৃহীত ব্যবস্থা অনডে 

ন স্পনিি 

পর্ োয় 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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পনিনশি ৮- ন ম োণ ও পূতে  াি পর্ েদবক্ষদণি স্ট্চ নলি 

1. স্ট্িলাঃ  

2. উপদিলা  

3. নফল্ড অনফদসি  ামঃ  

4. নফল্ড অনফদসি  াঠাদমাি পনিমাপঃ   

 ‰`N©¨--------------------- ফুে  

 প্রস্থ -------------------- ফুে 

 উচ্চতা -------------------- ফুে  

 
CHECKLISTS FOR INSPECTING QUALITY OF CONSTRUCTION (BUILDINGS) 

SN Aspects to be answered/covered Yes/No Remarks 

1.  Whether fine sand (as per specifications) is free from 
silt and other foreign materials and organic impurities 

  

2.  Whether correct proportion (as per specifications) of 
cement and sand is used 

  

3.  Whether wall plaster’s thickness is as per 
specifications  

  

4.  Whether plaster surface is smooth   

5.  Whether plaster is done on properly wet wall   

6.  Whether curing is done for at least 7 days   

7.  Whether potable water for mixing cement and sand is 
available 

  

8.  Whether cement and sand were mixed properly 
before use 

  

9.  Whether the soil test was done     

 
Checklist for building design 

SN Aspects to be answered/covered Yes/No Remarks 

1.  Has ‘Bangladesh National Building Code (BNBC)’ been 
followed (earthquake, cyclone, flood level, landslides etc. are 
taken care of in design preparation)?  

  

2.  Has adequate fire safety measure been put into place?   

3.  Has the water supply arrangement been made as per 
requirement? 

  

4.  Has the sanitation arrangement been made as per 
requirement? 

  

5.  Has electrical system design plan been incorporated in the 
total plan building design? 

  

6.  Has the building design/drawings been made available to the 
contractor for the start of the work?  

  

7.  Is the availability of the drawings/design being made to the 
contractor following sequence of construction activities? 

  

8.  Whether firefighting equipment installation provision has 
been kept in the building?  
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Checklist for testing construction materials 

SN Aspects to be answered/covered Yes/No Remarks 

1.  Whether organic impurities are removed from sand before use   

2.  Whether there is silt content in the sand   

3.  Whether ‘fineness’ test of the cement  is done   

4.  whether ‘setting time’ test of cement is done as per 
requirement   

  

5.  Whether ‘compressive strength’ of cement is done   

6.  Whether  stone/brick chips (aggregate) ‘crushing strength’ test 
is done 

  

7.  Whether ‘slump test ‘ of concrete has been carried out   

8.  Whether ‘cube/cylinder test’ of concrete has been carried out   

9.  Whether ‘tensile strength test’, ‘Elongation test’ and  ‘Bend 
Test’  of   reinforcement has been done 

  

10.  Whether ‘compressive strength’ test of brick has been done   

11.  Whether ‘water absorption’ test of bricks  has been done   

 
Checklist for overall management of construction and quality control 

SN Aspects to be answered/covered Yes/No Remarks 

1.  Does the contractor has the right people/qualified engineers 
for supervision& testing 

  

2.  Does the contractor has the necessary field drawings/designs 
to prepare for the work 

  

3.  Are there the right type of people in the Department/Project 
office for checking the quality of work 

  

4.  Does the Department has contractor’s approved quality control 
program 

  

5.  Whether necessary construction equipment are available with 
the department/ contractor 

  

6.  Has the department set up implementation 
monitoring/inspection recording system at sit 

  

5. পর্ েদবক্ষণ ািী সদিিনমদ  নফল্ড অনফদসি বতেমা  অবস্থা পর্ েদবক্ষণ  দি এি ৫টি ভাদলা নে  সম্পদ ে নলখু  

...............................................................................................................................................

.......…………………………………………………………… 

 

6. পর্ েদবক্ষণ ািী সদিিনমদ  নফল্ড অনফদসি বতেমা  অবস্থা পর্ েদবক্ষণ  দি এি ৫টি খািাপ নে  সম্পদ ে নলখু -

.............................................................................................................................. .................

.................................................................................................................. ....... 
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পনিনশি ০৯- প্রকবল্পর আওিায় জািীয় ও আন্তজষাতিক পয ষাবয় প্রতশেবির তবর্য়বস্তুসমূ  

 

 
 

 

 

ক্রম  িাতীয় পর্ োয় আন্তিোনত  পর্ োয়   

1.  নফ ানসয়াল ম্যাদ িদমন্ট স্ট্রন েং স্ট্পাি গ্রাডুদয়ে স্ট্ াস ে ই  ওয়াইল্ড লাইফ ই নিটিউে অফ ইনন্ডয়া 

2.  প্রদেদক্টড এনিয়া ম্যাদ িদমন্ট প্ল্যান েং নস্কল মািাস ে স্ট্ াস ে ই  ওয়াইল্ড লাইফ ম্যাদ িদমন্ট 

3.  প্রদিক্ট ম্যাদ িদমন্ট স্ট্রন েং সাটি েনফদ ে স্ট্ াস ে ই   ওয়াইল্ড লাইফ ই নিটিউে অফ ইনন্ডয়া 

4.  স্ট্রন েং ফি এ ভাইি দমন্টাল এন্ড স্ট্সাশাল 

স্ট্সইফগাড ে 

ফদি  স্ট্রন েং ই  MIST/SMART/GIS  

5.  স্ট্রন েং ফি ওয়াইল্ড লাইফ স্ট্রড  স্ট্রন েং অ  প্রন উিদমন্ট প্রনসনডউি অফ ওয়াল্ডে ব্যােং  ই  

এযাডনমন দরটিভ িাফ  দলি, হায়দ্রাবাে, ইনন্ডয়া 

6.  ওয়াইল্ড লাইফ হযান্ডনলেং  অনিদয়দন্টশ   াম স্ট্রন েং ই   ওয়াইল্ড লাইফ ফদি নসস অযাে 

WII  

7.    িািদভশ  অযাওয়ািদ ি   িযানড টুযি ই  ওয়াইল্ড লাইফ ই নিটিউে অফ ইনন্ডয়া স্ট্েিাডুম 

8.  স্ট্রন েং ফি ইন্টািদপ্রদেশ  সানভ েস/টুযি গাইড ফি 

নে প্রদেদক্টড এনিয়া ম্যাদ িদমন্ট ও ইদ া 

টুযনিিম  

েন্টলাই  অনফসাি িযানড টুযি ই  ইনন্ডয়া 

 

9.  নিআইএস স্ট্রন েং ইন্টািন্যাশ াল িযানড টুযি (থাইল্যান্ড/মালদয়নশয়া/নসঙ্গাপুি)  

10.  নিআইএস ডাো  াদল শ  স্ট্রন েং  ইন্টািন্যাশ াল িযানড টুযি (স্ট্ ন য়া/সাউথ আনে া)  

11.  স্ট্রন েং ফি ইদ া টুযনিিম স্ট্ডদভলপদমন্ট  ইন্টািন্যাশ াল িযানড টুযি ই  USA ন্যাশ াল পা ে 
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পনিনশি ১০- জািীয় ও আন্তজষাতিক পয ষাবয় প্রতশেি সিবকষ ব   ম ে তোদেি মতামত 

জািীয় পয ষাবয় প্রাপ্ত প্রতশেি  
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ভাওয়াল িাতীয় উদ্যা , গাজীপুর    ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০১  

লামা (বািিব ) বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

সুিিব  পনিম (খুল া) বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

বঙ্গবন্ধু সাফানি পা ে, গািীপুি  ০১  ০ ০৩  ০৪  ০১  ০১  ০ ০১  ০১  ০১  

তমরপুর স্ট্বাোন  যাল গাদড ে , কা া ০ ০২  ০ ০ ০২  ০ ০ ০ ০ ০ 

হা ালুন  হাওড় নবদশষ িীব-তবনচত্রয 

সেংিনক্ষত এলা া 

০ ০ ০২  ০২  ০৩  ০ ০ ০ ০ ০ 

লাউয়াছড়া িাতীয় উদ্যা , মমৌিভীবাজার   ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

চু নত (চট্টগ্রাম) বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য  ০ ০ ০ ০ ০১  ০ ০ ০ ০ ০ 

তবসানি নবদশষ িীব-তবনচত্রয সেংিনক্ষত এলা া 

(পানখ), িামু,  ক্সবািাি  

০১  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

স্ট্সা ানেয়া সামুনদ্র  সেংিনক্ষত এলা া, 

 ক্সবািাি 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

 াপ্তাই িাতীয় উদ্যা , রাঙ্গামাটি  ০ ০ ০ ০১  ০ ০ ০১ ০ ০ ০ 

মমার্  ০২  ০২  ০৫  ০৭  ০৭  ০১  ০১ ০১  ০১  ০২  

                     

আন্তজষাতিক পয ষাবয় প্রাপ্ত প্রতশেি  

এিাকার নাম মািাস ে স্ট্ াস ে 

ই  ওয়াইল্ড 

লাইফ 

ম্যাদ িদমন্ট 

সাটি েনফদ ে 

স্ট্ াস ে ই   

ওয়াইল্ড লাইফ 

ম্যাদ িদমন্ট  

িযানড টুযি ই  

ওয়াইল্ড লাইফ 

ই নিটিউে অফ 

ইনন্ডয়া স্ট্েিাডুন  

ইন্টািন্যাশ াল 

িযানড টুযি 

থাইল্যান্ড 

ভাওয়াল িাতীয় উদ্যা , গাজীপুর    ০১  ০ ০ ০  

লামা (বািিব ) বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য  ০ ০ ০ ০ 

সুিিব  পনিম (খুল া) বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য ০ ০ ০ ০ 

বঙ্গবন্ধু সাফানি পা ে, গািীপুি  ০ ০১  ০ ০ 

তমরপুর স্ট্বাোন  যাল গাদড ে , কা া ০ ০১  ০ ০ 

হা ালুন  হাওড় নবদশষ িীব-তবনচত্রয সেংিনক্ষত 

এলা া 

০ ০ ০ ০ 

লাউয়াছড়া িাতীয় উদ্যা , মমৌিভীবাজার   ০১  ০১  ০১  ০ 

চু নত (চট্টগ্রাম) বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য  ০ ০ ০ ০ 

তবসানি নবদশষ িীব-তবনচত্রয সেংিনক্ষত এলা া 

(পানখ), িামু,  ক্সবািাি  

০ ০ ০ ০ 

স্ট্সা ানেয়া সামুনদ্র  সেংিনক্ষত এলা া,  ক্সবািাি ০ ০ ০ ০ 

 াপ্তাই িাতীয় উদ্যা , রাঙ্গামাটি  ০ ০১  ০ ০১  

মমার্  ০২  ০৪  ০১  ০১  
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