
1 
 

  



2 
 

বাাংলাদেদেরবাাংলাদেদের  জীবববচিত্র্যজীবববচিত্র্য  সাংরক্ষণসাংরক্ষণ  ওও  
ইদ াট্য যচরজমইদ াট্য যচরজম  উন্নয়নউন্নয়ন  প্র দেরপ্র দের  
প্রভাবপ্রভাব  মূলযায়নমূলযায়ন  সমীক্ষাসমীক্ষা  প্রচিদবেনপ্রচিদবেন  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ccwwiieexxÿÿYY  II  gg~~jj¨̈vvqqbb  ††mm±±ii--88  

eevv¯̄ÍÍeevvqqbb  ccwwiieexxÿÿYY  II  gg~~jj¨̈vvqqbb  wweeffvvMM  ((AAvvBBGGggBBwwWW))  

ccwwiiKKííbbvv  ggšš¿¿YYvvjjqq  

MMYYccÖÖRRvvZZšš¿¿xx  eevvssjjvv‡‡`̀kk  mmiiKKvvii  

  

  

RRyybb,,  22001188  



3 
 

বাাংলাদেবাাংলাদেদেরদের  জীবববচিত্র্যজীবববচিত্র্য  সাংরক্ষণসাংরক্ষণ  ওও  
ইদ াট্য যচরজমইদ াট্য যচরজম  উন্নয়নউন্নয়ন  প্র দেরপ্র দের  
প্রভাবপ্রভাব  মূলযায়নমূলযায়ন  সমীক্ষাসমীক্ষা  প্রচিদবেনপ্রচিদবেন  

  

  

  

  

  

ccvv__ggvvKK©©  wwee‡‡kkllÁÁee„„››`̀  AAvvBBGGggBBwwWW  KKgg©©KKZZ©©vvee„„››`̀  

  

  
ডড..  শান্তিশান্তি  রঞ্জনরঞ্জন  হাওলাদারহাওলাদার  
wwUUgg  wwjjWWvvii  

  

  
সুন্তিয়াসুন্তিয়া  আন্তিয়াআন্তিয়া  যাকান্তরয়াযাকান্তরয়া  
ggnnvvccwwiiPPvvjjKK  

জনাবজনাব  ম াহাম্মদম াহাম্মদ  কা রুলকা রুল  হাসানহাসান  
বনযপ্রান্তিবনযপ্রান্তি  ন্তবশশষজ্ঞন্তবশশষজ্ঞ  
  

ম াোঃম াোঃ  ম াশারিম াশারি  মহাশসনমহাশসন  
ccwwiiPPvvjjKK  

ন্ত শসসন্ত শসস  িাছন্তলহািাছন্তলহা   াওলা াওলা  
স্থপন্তিস্থপন্তি  
  

RRbbvvee  ††ggvvtt  AAvvRRMMii  AAvvjjxx  

mmnnKKvvwwii  ccwwiiPPvvjjKK  

জনাবজনাব  এসএস  এ এ   শাহজাহানশাহজাহান  
িথ্যিথ্য  বযবস্থাপনাবযবস্থাপনা  ন্তবশশষজ্ঞন্তবশশষজ্ঞ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ccwwiieexxÿÿYY  II  gg~~jj¨̈vvqqbb  ††mm±±ii--88  

eevv¯̄ÍÍeevvqqbb  ccwwiieexxÿÿYY  II  gg~~jj¨̈vvqqbb  wweeffvvMM  ((AAvvBBGGggBBwwWW))  

ccwwiiKKííbbvv  ggšš¿¿YYvvjjqq  

MMYYccÖÖRRvvZZšš¿¿xx  eevvssjjvv‡‡`̀kk  mmiiKKvvii  



4 
 



i 
 

সূচিপত্র্ 
ACRONYMS 
 

wbe©vnx mvi-ms‡ÿc 
ক্রচম  
নাং 

চববরণ পৃষ্ঠা 

প্রথম অধ্যায়:  প্রভাব মূলযায়ন  ার্ যক্রদমর আওিায় গৃহীি প্র দের 
চববরণ 
১.১ পটভূন্ত      1 
1.2 জীবববন্তিত্র সংরক্ষি ও ইশকাটয যন্তরজ  এর সংঙ্গা ১ 
১.৩ প্রকশের উশেশয 2 
১.৪ প্রকশের পন্তরন্তিন্তিোঃ অনুশ াদন / সংশশাধনী ২ 
১.৫ বাস্তবায়ন কাল 2 
১.৬ অথ্ থায়শনর অবস্থা 2 
1.7 mswÿß A½wfwËK weeiY 3 
1.8 eZ©gvb g~j¨vqb Kv‡Ri Uvg©m Ae †idv‡iÝ 3 
1.9 cÖKí GjvKv 5 
1.10 civgk©K cÖwZôv‡bi `vwqZ¡ 6 
চিিীয় অধ্যায়:  cÖfve g~j¨vqb Kvh©µ‡gi Kvh©c×wZ 

২.১ cÖwZ‡e`b cÖYq‡b Kg© cwiKíbv 7 
২.২ mgxÿvi iƒc‡iLv 7 
২.৩ wb‡`©kKmg~n 8 
2.4 DËi`vZv 9 
2.5 bgybv †d«g 9 
2.6 mgxÿvi DcvË msMÖ‡n e¨eüZ c×wZ mgyn 11 
2.7 mgxÿvi D‡Ïk¨mg~n AR©‡bi Rb¨ c×wZ 12 
2.8 Dcv‡Ëi gvb  wbqš¿Y 13 
2.9 DcvË GwWwUs &Ges †cÖv‡mwms 13 
2.10 DcvË we‡kølY 13 

 
িৃিীয় অধ্যায়ঃA½wfwËK jÿ¨gvÎv AR©b Ges ev¯Íevqb m¤úwK©Z wewfbœ 
mgm¨v 



ii 
 

3.1 প্রকশের সান্তব থক এবং অঙ্গন্তভন্তিক (বাস্তব ও আন্তথ্ থক) 
লক্ষয াত্রা ও অজথন 

15 

3.2 প্রকে বাস্তবায়ন সম্পন্তকথি ন্তবন্তভন্ন স সযা 22 
 

PZz_© Aa¨vqt cY¨, Kg© I †mev msMÖ‡n Abym„Z Kvh©µ‡gi ch©v‡jvPbv 
4.1 ক্রয় পন্তরকেনার পয থাশলািনা    23 
4.2 বন অন্তধদপ্তশরর প্রধান কায থালয় ও বনন্তবভাগগুশলা 

মথ্শক প্রাপ্ত ক্রয় সংক্রাি িশথ্যর ন্তবশেষি 
24 

4.3 জনবল ন্তনশয়াগ সংক্রাি িশথ্যর ন্তবশেষি 27 
  



iii 
 

 

cÂg Aa¨vqt  cªK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v ch©v‡jvPbv I ch©‡eÿY 
5.1  f~wgKv  29 
5.2 D‡jøL¨‡hvM¨ djvdj  29 
5.3 cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v cÖwZwU D‡Ï‡k¨i wecix‡Z 

wb‡¤œi mviwY‡Z ms‡ÿ‡c Av‡jvPbv Kiv n‡jv  
30 

5.4 DPP Gi ch©v‡jvPbv  30 
5.5 Feasibility Study Ges Baseline Survey 31 

 
llôô  AAaa¨̈vvqqtt  SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss  
6.1 SWOT Analysis 33 

 

mmßßgg  AAaa¨̈vvqqtt      ccÖÖffvvee  gg~~jj¨̈vvqq‡‡bbii  wweellqq¸̧‡‡jjvv  mmvviiwwYY//††jjLLwwPPÎÎ//ccvvBBPPvv‡‡UU©©ii  ggvvaa¨̈‡‡gg  

DDcc¯̄’’vvccbb,,  cchh©©vv‡‡jjvvPPbbvv  II  cchh©©‡‡eeÿÿYY 
7.1 m~Pbv 35 
7.2 ÷vwW GjvKvq RbM‡Yi g‡a¨ Rwi‡ci we‡kølY 35 
7.3 দশ থনাথ্ীশদর  িা ি 44 
7.4 বিটে/রেটে কর্মেত কর্মকতম াটেে র্তার্ত 49 
7.5 cÖK‡íi AšÍfz©³ we‡Ui ev¯Íe Ae¯’v ch©v‡jvPbv 53 
7.6 GdwRwW mfvmgyn †_‡K cÖvß Z‡_¨i mvims‡¶c 57 
7.7 ¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjvi Kvh©weeiYxi mvims‡¶c 58 

   
AAóógg  AAaa¨̈vvqqtt      mmggxxÿÿvvqq  ccÖÖvvßß  ZZ‡‡__¨̈ii  cchh©©‡‡eeÿÿ‡‡YYii  wwffwwËË‡‡ZZ  ccÖÖ‡‡qqvvRRbbxxqq  mmyyccvvwwiikkggvvjjvv 

88..11  m~Pbv  59 
88..22  djvdj  59 
88..33  সুপান্তরশ ালা  61 

 
 
cwiwkó-1t cwimsL¨vb mviYx 63  -  81 
cwiwkó-2t cÖkœgvjv 83  -  103 

cwiwkó-3t eb wefv‡Mi 35 wU msiwÿZ GjvKvi Ae¯’vbmn bv‡gi 
ZvwjKv 

105  -  106 

cwiwkó-4t   wUIAvi 107  -  110 
 



iv 
 

ACRONYMS 
 

BO Bit Officer 

CPTU Central Procurement Technical Unit 

CF Conservator  of Forests 

CCF Chief Conservator  of Forests 

CREAM Clear, Relevant, Economic, Adequate, Monitorable 

DCI Data Collection Instrument 

DFO Divisional Forest Officer 

DPP Development Project Proposal 

FD Forest Department 

FGD Focus Group Discussion 

GoB Government of the People’s Republic of Bangladesh 

HRD Human Resource Development 

IDI In-depth Interview 

IMED Implementation Monitoring and Evaluation Division 

KII Key Informant Interview 

KM Kilo Meter 

Log Frame Logical Framework 

MOEF Ministry of Environment and Forest 

PA Parking Area 

PCR Project Completion Report 

PIU Project Implementation Unit 

PPR Public Procurement Rules 

PPS Population Proportionate to Size 

SPSS Statistical Packages for Social Sciences 

RO Range Officer 

PV Physical Verification 

RDPP Revised Development Project Proposal 

SSQ Semi-Structured Questionnaire 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats 

TOR Terms of Reference  

WBTC Wildlife and Biodiversity Training Centre 

 



v 
 

বিিমাহী সাে-সংটেপ 
 

িাংলাটেটেে জীিবিবিত্র্য অতযন্ত সর্দৃ্ধ। জিসংখ্যা িৃবদ্ধ, প্রাকৃবতক সম্পটেে র্াত্র্াবতবেক্ত 
িযিহাে, িৃেবিধি, িিযপ্রাবিে আিাসস্থল ধ্বংস, পবেটিে েষূি ইতযাবে কােটি এই 
সর্ৃদ্ধ জীিবিবিত্র্য ক্রটর্ই ধ্বংস হটে যাটে। এ-অিস্থাে পবেটপ্রবেটত রেটে ‘‘জীিবিবিত্র্য 
সংেেি ও ইটকােয যবেজর্ উন্নেি’’ েীষমক প্রকল্পটি গ্রহি কো হে। পবেটিে ও িি 
র্ন্ত্রিালটেে অধীি িি অবধেপ্তে েয’িাে সংটোধটিে র্াধযটর্ বিগত জযলাই ২০১১ রেটক 
জযি ২০১৬ পযমন্ত সর্টে প্রকল্পটি িাস্তিােি কটেটে। র্ূল বিবপবপ-রত প্রকটল্পে 
িাস্তিােিকাল বেল জযলাই ২০১১ রেটক জযি ২০১৪ এিং প্রকল্প িযে বেল ৪৮০৪.৭৫ 
লে োকা। সিমটেষ সংটোধিীটত প্রকল্প িযে োাঁড়াে ৫৭৬১.৪০ লে োকা। প্রকটল্পে 
সর্ে িৃবদ্ধ পাে ৬৬.৭% এিং িযে িৃবদ্ধ পাে ১৯.৯%। আইএর্ইবি কতৃম ক গুরুত্ব 
বিটিিিা কটে প্রভাি র্ূলযােটিে জিয প্রকল্পটিটক বিিমািি কো হটেটে। 
 
প্রকল্পের ৫ টি প্রধান অঙ্গ। এসব অঙ্গগুল্প া হল্প াোঃ বনায়ন, ববল্পেষ সম্পদ / 
যানবাহন সংগ্রহ, জ যান সংগ্রহ, বনর্ মাণ ও পূর্ম কাজ এবং মর্রার্র্ ও 
রক্ষণাল্পবক্ষণ। প্রকল্পের প্রধান প্রধান উল্পেেয হল্প াোঃ- মদশশ উদ্ভিদ ও প্রান্তি 
ববন্তিত্রয সংরক্ষি; ন্তবদয ান জািীয় উদযান, বনযপ্রান্তি অভয়ারিয, ইশকাপাকথ, 
উদ্ভিদ উদযান, সািারী পাকথ ইিযান্তদসহ সংরন্তক্ষি বন, ন্তবশশষ সংরন্তক্ষি 
এলাকা ও সম্ভাবনা য় ইশকাটয যন্তরজ  মকন্দ্রস ূশহ ইশকাটয যন্তরজ  ও ন্তবশনাদন 
সুন্তবধান্তদর উন্নয়ন; সংকটাপন্ন ও ঝুুঁ ন্তকপূি থ উদ্ভিদ এবং বনযপ্রান্তির In situ, 
Ex-situ সংরক্ষশি সহায়িা প্রদান; বনযপ্রান্তির অববধ পািার, ন্তশকার ও 
বযবসা বন্ধ করা; বনযপ্রান্তির আবাসস্থল পনুরুদ্ধার ও উন্নয়ন; জীবববন্তিত্রয 
সংরক্ষি ও ইশকাটয যন্তরজ  উন্নয়শনর জনয দক্ষ জনবল বিরীকরি; এবং 
বনযপ্রান্তি ও  ানুশষর দ্বন্দ্ব ন্তনরসন। 
 
প্রভাব  ূলযায়শনর প্রধান প্রধান উশেশযগুশলা হশলাোঃ প্রকল্পের অংগবিবিক 
বাস্তবায়ল্পনর অগ্রগবর্ (বাস্তব ও আবথ মক) পয মাল্প াচনা;  প্রকল্পের উল্পেেয 
অজমল্পনর অবস্থা পয মাল্প াচনা ও বণ মনা করা এবং পবরকবের্ কায মক্রর্ 
প্রকেটিল্পক ফ প্রস ূকল্পরল্পে বকনা; প্রকল্পের আওর্ায় সম্পাবদর্ বববিন্ন কায ম 
ও মসবা সংগ্রল্পহর মক্ষল্পে প্রচব র্ আইন ও বববধর্া া (বপবপএ-২০০৬ / 
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বপবপআর-২০০৮) প্রবর্পা ন করা হল্পয়ল্পে বকনা; প্রকল্পের সব  বদক, দুব ম  
বদক, সুল্পযাগ ও ঝুুঁ বকর বদকগুল্প া (SWOT) ববল্পেষণ এবং ভবিষযটত একই 
ধেটিে প্রকল্প গ্রহি ও িাস্তিােটিে রেটত্র্ যল্পথাপযুক্ত সুপাবরে প্রদান; প্রকশের 
sustainability সম্পমবকত পয থাশলািনা করা। 
 
প্রকেটটর বাস্তবায়ন এলাকা ন্তছল ২০ মজলার ৩৫টট বনন্তবট।  সবগুশলা ন্তবট 
এ  ূলযায়ন স ীক্ষার আওিায় ন্তছল।  প্রভাব  ূলযায়শন ন্তনব থান্তিি ন নুার 
পন্তর াি ন্তছল ২১৫৫ জন উিরদািা। এর  শধয ১১৩৫ ন্তছল বন 
এলাকাগুশলার সুন্তবধাশভাগী এবং ১০২০ জি েেমিােী। এ োড়া িিবিেগুটলাটত 
কর্মেত ৩৩ জি কর্মকতম া ও িি অবধেপ্তটেে বিবভন্ন পযমাটেে ৭ জি উধ্বমতি 
কর্মকতম া (কী ইিফেটর্ন্ট) রেটক তেয সংগ্রহ কো হে। ৮টি এফবজবি ও একটি 
স্থানীয় পয থাশয় ক থশালা বাস্তবায়ন কশর  Qualitative িথ্য সংগ্রহ করা হয়। 
এিদ্ভজন্তডগুশলাশি অংশ গ্রহিকােী ন্তছল 70 জন এবং স্থানীয় ক থশালায় 
অংশ গ্রহিকােী ন্তছল 39 জন। ন্তবটগুশলার বাস্তব অবস্থা পযমটিেি  ও 
পয থাশলািনা করা হয়। সংগ্রহ ও ক্রয় সংক্রাি িথ্যান্তদ আহরি করা হয় বন 
অন্তধদপ্তশরর প্রধাি কাযমালে ও ৬টট বন ন্তবভাগীয় অন্তিশস মযাগাশযাগ কশর। 
SWOT Analysis এর  াধযশ  প্রকশের সবল ন্তদক, দবূ থলিা, সুশযাগ এবং 
ঝুুঁ ন্তক সংক্রাি ন্তবষয়গুশলা ন্তনরূপি করা হয়। 
 
স ীক্ষায় প্রাপ্ত উপািগুশলা সম্পাদনা কশর SPSS পযাশকজ বযবহাশরর 
র্াধযটর্ প্রদ্ভক্রয়াজাি করা হয়। সারন্তি, গ্রাি ও িাশটথর  াধযশ  উপাি 
ন্তবশেষি ও স্পষ্টীকরি করা হয় এবং এর implication সম্বশন্ধ বযাখ্যা মদওয়া 
হয়। 
 
 
 
সমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রধাি প্রধাি ফলাফলগুচল চনম্নরূপঃ 
 
প্রকল্পটি গ্রহটিে পূটিম রকাি Feasibility Study কো হেবি। প্রকেটট 
বাস্তবায়নকাশল দু’বার সংশশান্তধি হয়। এশি প্রকশের ম য়াদ বাশে 66.7% 
এবং িযে িাটড় ১৯.৯%। 
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প্রকল্প িাস্তিােটিে প্রের্বেটক Baseline Survey কো অতযন্ত গুরুত্বপূিম। বকন্তু এ 
প্রকটল্পে রকাি  Baseline Survey কো হেবি। 
 
প্রকেটট বাস্তবায়শনর িশল প্রকে মথ্শক সুন্তবধাপ্রাপ্ত বনগুশলার সান্তব থক 
বযবস্থাপনায় পন্তরবিথন লক্ষয করা মগশছ। এসব বন িতম র্াটি ভালভাশব 
রক্ষিাশবক্ষি করা হশে।  
 
অভয়ারিযগুশলাশি প্রান্তিগুশলার সংরক্ষি বযবস্থা উন্নি হশয়শছ। বনয 
প্রান্তিগুন্তলর in-situ সংরক্ষি বদৃ্ভদ্ধ মপশয়শছ। কশয়কটট বশন ex-situ এর 
 াধযশ  ন্তকছয  বনয প্রান্তিশক সংরক্ষি করার বযবস্থা মনয়া হশয়শছ। িিয 
প্রাবিসর্ূটহে খ্াটেযে িযিস্থা আোিযরুপভাটি িবৃদ্ধ পােবি। 
 
ইশকাটয যন্তরজ  হটলা responsible tourism। প্রকেটট িালুর িশল বাংলাশদশশ 
সাধারনভাশব ইশকাটয যন্তরজ  পন্তরন্তিন্তি পাশে এবং ক্র শ জনন্তপ্রয় হশে। 
ইশকাটয যন্তরজ  কাযমক্রর্ গ্রহশির িশল ইশকাপাকথগুশলাশি দশ থনাথ্ীর সংখ্যা 
বদৃ্ভদ্ধ মপশয়শছ। প্রকেটট বাস্তবায়শনর িশল বন ন্তবভাশগর আয় বদৃ্ভদ্ধ মপশয়শছ।   
 
বনন্তবভাগ ইশকাটয যন্তরজ  িালু করশল ও মগইট বযবস্থাপনা ছাো বশনর 
ন্তবশশষান্তয়ি ন্তবষয়গুশলা ময ন-কশটজ, মরষ্ট হাউজ, ন্তপকন্তনক স্পষ্ট বযবহার 
ইিযান্তদ ন্তনশজশদর বিেন্ত্রটি রেটখ্টে । এটট যশথ্াপযুক্ত ন্তসদ্ধাি।  
 
ক্রয়সংক্রাি িথ্যান্তদ ন্তবশেষি কশর প্রিীয় ান হয় ময প্রকশের যানবাহন, 
অনযানয  ালা াল সংগ্রশহর কাজ ও স্থাপনা ন্তন থাশির কাজ সরকার 
অনুশ ান্তদি ক্রয়প্রদ্ভক্রয়া (ন্তপন্তপএ-২০০৬ ও ন্তপন্তপআর-২০০৮) ম শন করা 
হশয়শছ। 
 
প্রকটল্পে িিােি অংগ িাস্তিােটিে ফটল জীবববন্তিত্রয সংরক্ষশির মক্ষশত্র বশনর 
উদ্ভিশদর সংখ্যা বদৃ্ভদ্ধ মপশয়শছ। বনযপ্রান্তনর মবলায় বানর  িযবতত অিযািয 
িিযপ্রাবিে সংখ্যা রতর্ি িৃবদ্ধ পােবি। ex-situ এর  াধযশ  রর্টো িাঘ এে সংখ্যা 
সার্ািয িৃবদ্ধ রপটেটে। এোড়া হবেটিে সংখ্যাও িৃবদ্ধ রপটেটে। বনযপ্রান্তনস হূ ন্তবশশষ 
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কশর ন্তবলুপ্ত প্রায় প্রজান্তি সংরক্ষশির অবস্থার ন্তকছয টা উন্নন্তি হশয়শছ  শ থ 
প্রিীয় ান হয়।  
 
প্রকেটট বাস্তবান্তয়ি হওয়ার িশল এলাকাস শূহ অথ্ থবনন্তিক ক থকান্ড  ূলক 
ন্তকছয  িলািল লক্ষয করা মগশছ ময নোঃ প্রকে এলাকার মলাকজন 
দশ থনাথ্ীশদর ন্তবন্তভন্ন মসবা যথ্া যািায়ি সহায়িা, েয বেস্ট গাইড ন্তহসাশব 
সহায়িা করা, খ্াবার ও অিযািয পিয সা গ্রী ন্তবক্রী ইিযান্তদশি ন্তনশয়াদ্ভজি হশয় 
আয় করার সুশযাগ পাশে;  
 
অঞ্চল রভটে বকেয বিটে কর্মেত কর্মকতম া/কর্মিােীগি স্থািীে জিগিটক সম্পৃক্ত কটে 
বিবভন্ন উপাটে িিযপ্রাবি ও র্ািযটষে দ্বন্দ্ব সােমকতাে সাটে বিেসি কেটেি। িিয 
হাবতে আক্রর্ি রেটক জিগিটক েো কোে জিয র্োল, িড় জগ লাইে জ্বাবলটে 
প্রবতটোধর্ূলক িযিস্থা রিো হে। 
 
র্াঠ জবেপকাটল েেমিােীটেে কাে রেটক পাপ্ত তেয বিটেষটি রেখ্া যাে রয েেমিােীগি 
র্ূলত বিটিােটিে জিযই ইটকা পাকম গুটলাটত  আটসি। 
 
 
 
 
প্রাপ্ত তটেয জািা যাে, িিবিটে কর্মেত কর্মকতম াটেে র্টত প্রকটল্পে পূটিম ৪৫.৬% বিটে 
েেমিােী আসটতা। সযবিধাবে িৃবদ্ধে ফটল িতম র্াটি ৮৭.৯% বিটে েেমিােী আটস। পূটিম 
পযমেি রর্ৌসযটর্ বেটি গটড় ১৪ জি েেমিােী আসটতা, িতম র্াটি গটড় আটস প্রবতবেি 
১১০ জি যা পূটিমে তয লিাে প্রাে ৮ গুি রিেী।  
 
বিেসর্ূটহে িাস্তি অিস্থাে পযমটিেটি লেয কো যাে ময, প্রকটল্পে আওতাে র্ূলত 
ন্তবট পয থাশয়   যূরালসহ মগইট, ন্তবট অন্তিস, ক থিারীশদর বাসস্থাশনর বযারাক, 
ভ্র ি ন্তপপাসুশদর িান্তহদা পূরশির জনয ন্তবশ্রা গার, ইশকা কশটজ, বসার 
জনয একই ধরশনর কারুকাযমসম্বন্তলি ছাদসহ বসার স্থান, মবঞ্চ, পাবন্তলক 
টয়শলট ও বিটেে র্টধয িলািটলে  জিয বকেয োস্তা ইতযাবে বিবর্মত হটেটে। 
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প্রকশের বযবস্থাপনা কায থক্র  ন্তবভাগীয় পয থাশয় ন্তবশকন্দ্রীয়করি করা হশলও 
ন্তডন্তপন্তপ-মি targeted ন্তবট পয থাশয় কাশজর ও অথ্ থ বরাশের ন্তবষয় 
সুস্পষ্টভাশব উশেখ্ না থ্াকায় মকান মকান ন্তবশট প্রটোজি োকা সটেও 
উশেখ্শযাগয মকান কাজ হয়ন্তন। 
 
প্রাপ্ত উপাত্ত ও িদথযর চবদেষদণর চভচত্তদি চনম্নচলচিি  ার্ যক্রমগুচল 
বাস্তবায়দনর জনয সুপাচরে  রা হদলা। 
 
1. প্রকশের স্থাপনান্তদ ন্তন থাশির বযাপাশর ন্তবট/মরঞ্জ ন্তভন্তিশি কাজগুশলার 

পন্তরকেনা করা ও এজনয অথ্ থ বরাে প্রকে দন্তলশল উশেখ্ করা 
প্রশয়াজন। এশি প্রিযি অঞ্চশল কাযমক্রর্বভবক্তক এ ধেটিে প্রকল্প িাস্তিােি 
সহজ হটি। 

 
2. মযশহিয এ ধরশনর প্রকে মদশশর পন্তরশবশ সংরক্ষশির জনয অন্তি 

প্রশয়াজনীয় এবং িৎসশঙ্গ আশয়রও বযবস্থা থ্াশক িাই প্রকে গ্রহশির 
পূশব থ  Feasibility Study করা প্রশয়াজন। 

 
3. এ প্রকশের সষৃ্ট জনবশলর অন্তধকাংশই মটকন্তনকযাল। প্রকে 

বাস্তবায়নকাশল িারা মবশ দক্ষিা অজথন কশরশছন। িাই িাশদর িাকুন্তর 
ন্তনয়ন্ত ি করা স ীিীন হশব। 

 
4. প্রকেটটর ভাল ন্তদশকর  শধয উশেখ্শযাগয একটট হশলা স্থানীয় পয থাশয়র 

ন্তন থাি ও সংগ্রহ কাজগুশলাশক ন্তবশকন্দ্রীকরি করা। এ ন্তবশকন্দ্রীকরি 
বযবস্থাশক আরও মজারদার করা প্রশয়াজন। িশব ন্তবশকন্দ্রীকরশির সাশথ্ 
সাশথ্ প্রশয়াজন হশব যশথ্াপযুক্ত  ন্তনটন্তরং এর  াধযশ  জবাবন্তদন্তহিা 
ন্তনদ্ভিি করা। 

 
5. জীিবিবিত্র্য সংেেটিে গুরুত্ব সম্বটে জিসটিতিতার্ূলক কর্মকান্ড রতর্ি একো 

িাস্তিাবেত হেবি। বিবভন্ন ধেটিে সাইিটিাটিম ে র্াধযটর্ প্রটিােিার্লূক িািী প্রিাে 
কো রযটত পাটে। যাটত েেমিােীো িিভূবর্ ও জলােটেে গুরুত্ব অিযধািি কটে 
রসগুটলা েবূষত কো রেটক বিেত রেটক জীিবিবিত্র্য সংরক্ষল্পণর সহায়র্া 
কল্পরন।  
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6. ইটকা-কটেজ ও অিযািয স্থাপিা বির্মাটিে রেটত্র্ প্রটোোইপ বিজাইি অিযসেি িা 

কটে আঞ্চবলক উপকেিটক প্রাধািয রেো িাঞ্ছিীে। িাংলাটেটে অঞ্চল রভটে ঘে 
িাবড়ে ধেি বভন্ন বভন্ন হটে োটক। এে র্লূ কােি আিহাওোে বিবিত্র্য এিং 
সাংসৃ্কবতক ঐবতহয। ইটকা কটেজ বির্মাটিে রেটত্র্ এই বিষেটিটক প্রধািয রেো 
উবিৎ। এটত একটি বিবেমষ্ট অঞ্চটলে স্থাপতয ও জীিিধাোে বিবেষ্টয সম্পটকম   
েেমিােীগি অিবহত হটিি। রয সকল োত্র্োত্র্ীো বেো সফটে যাে তাো এে 
র্াধযটর্ জ্ঞাি আহেি কেটত পাটে। 

 
7. আঞ্চবলক স্থাপতয (Vernacular Architecture) অিযযােী কটেজ ও অিযািয 

স্থাপিাগুটলা বিবর্মত হটল প্রাকৃবতক ভাটিই আটলা িাতাটসে িলািল হে বিধাে 
কৃবত্র্র্ পদ্ধবতটত বিেযযবতক পাখ্া িা এোেকুলাটেে প্রটোজি পটড়িা। এটত কটে 
পবেটিটেে উপে বিরূপ প্রভাি পড়টিিা এিং ইটকােয যবেজটর্ প্রধাি বিবেষ্টয 
sustainability িজাে োখ্া সহজ হটি। 

 
 
 

8. ইটকা পাটকম  আসাে উটেেয হটে প্রাকৃবতক রসৌন্দযম উপটভাগ কো। পাটকম ে 
অভযন্তটে োন্নািান্নাে কাজ বিরুৎসাবহত কটে স্থািীে জিগিটক সম্পৃক্ত কটে 
েেমিােীটেে জিয বতেী খ্ািাে সেিোহ কোে িযিস্থা কো রযটত পাটে। এটত 
ইটকােয যবেজটর্ে অিয একটি প্রধাি উটেেয জীিবিবিত্র্য েোে স্থািীে কবর্উবিটিে 
অংেগ্রহি বিবিত হটি। 
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প্রথম অধ্যায় 
প্রভাব মূলযায়ন  ার্ যক্রদমর আওিায় গৃহীি 

প্র দের চববরণ 
 
 

1.1 পট্ভূচম 
 

িাংলাটেে একটি অবত জিিহুল রেে। আেতটি রোে রেে হটলও িাবতেীটতাষ্ণ এিং 
উষ্ণর্ন্ডলীে রভৌটগাবলক অিস্থাটিে কােটি িাংলাটেটেে জীিবিবিত্র্য অতযন্ত সর্ৃদ্ধ। 
জিসংখ্যা িৃবদ্ধ, প্রাকৃবতক সম্পটেে অবতবেক্ত িযিহাে, যটেে িেৃ বিধি, িিযপ্রাবিে 
আিাসস্থল ধ্বংস, পবেটিে েষূি (িােয, পাবি এিং র্াটি েষূি), িিযপ্রাবিে অবিধ 
বেকাে এিং পািাটেে কােটি এই সর্ৃদ্ধ জীিবিবিত্র্য ক্রটর্ই ধ্বংস হটে যাটে। 
পবেটিটেে  িাস্তুতাবন্ত্রক ভােসার্য (Ecological Balance) িষ্ট হটে যাওোে কােটি 
রিেীে ভাগ উবিে এিং প্রািীজগৎ িতম র্াটি হুর্বকে সম্মযখ্ীি।  পবেটিে েষূি 
কর্াটিাে জিয উবিে প্রজাবত েো কো এিং িতয ি িিােি সৃবষ্ট অবতেে গুরুত্বপূিম। 
জীিবিবিত্র্য েোে জিয িিযপ্রাবিে আিাসস্থল েো কো অতযন্ত জরুবে। িিযপ্রাবিে 
আিাসস্থল বহটসটি সিটিটে গুরুত্বপিূম ভূবর্কা পালি কটে প্রাকৃবতক িি। অিযবেটক 
িিযপ্রাবি ও প্রকৃবত সংেেটি ইটকােয যবেজর্ অপবেহাযম। িগোেি ও বেল্পােটিে কােটি 
ইটকােয যবেজর্ সাধােি র্ািযটষে র্টধয জিবপ্রেতা পাটে। িিাঞ্চল, ইটকাপাকম , উবিে 
উেযাি, সাফােী পাকম , জাতীে উেযাি এিং িিযপ্রাবি অভোেিয রেটে ইটকােয যবেজর্ 
উন্নেটি গুরুত্বপিূম ভূবর্কা পালি কেটে। এই অিস্থাে পবেটপ্রবেটত রেটে জীিবিবিত্র্য 
সংেেি এিং ইটকােয যবেজটর্ে উন্নেটিে জিয িাংলাটেটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি এিং 
ইটকােয যবেজর্ উন্নেি প্রকল্পটি গ্রহি কো হটেটে।  
 
প্রকল্পটি পবেটিে ও িি র্ন্ত্রিালটেে অধীি িি অবধেপ্তে িাস্তিােি কটে। প্রকল্পটি 
জযলাই ২০১১ রেটক জযি ২০১৬ পয থি সর্টে িাস্তিাবেত হে। আইএর্ইবি 2017-18 
অেম িেটে প্রভাি র্ূলযােটিে জিয এ প্রকল্পটিটক বিিমািি কটেটে। এ প্রভাি র্ূলযােি 
সর্ীো িালাটিাে জিয পাের্াকম  এযাটসাবসটে্েস বলবর্টেিটক বিটোগ কো হে। সর্ীোে 
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আওতাে সংগৃহীত উপাত্তগুটলা প্রবক্রোজাত ও বিটেষি কটে  এই খ্সড়া প্রবতটিেিটি 
প্রস্তুত কো হটলা।  
 

1.2 জীিবিবিত্র্য সাংরক্ষণ ও ইদ াট্য যচরজম এর সাংজ্ঞা 
 

জীিবিবিত্র্য সাংরক্ষণ 

জীিবিবিত্র্য বলশি ভূপশৃে প্রাশির অদ্ভস্তত্বসম্পন্ন সব প্রজান্তিশকই মবাঝায়। 
পন্তরশবশশর ভারসা য রক্ষার জনয প্রশয়াজন সকল প্রান্তি ও উদ্ভিদ 
প্রজান্তিশক। স্থলজ ও জলজ ন্তনন্তব থশশশষ সব ধরশনর উদ্ভিদ ও প্রান্তি এবং 
সকল প্রকাশরর অনজুীবও জীিবিবিটত্র্যে অিভয থক্ত। 
জীিবিবিত্র্য আ াশদর অদ্ভস্তশত্বর জনয প্রশয়াজন এবং অিন্তন থন্তহিভাশব ন্তনজ 
অন্তধকাশর  ূলযবান। এর কারি জীিবিবিত্র্য একটট স্বাস্থযকর পন্তরশবশ বজায় 
রাখ্ার জনয বহয  উপাদান ও মসবা প্রদান কশর। এ সশবর  শধয আশছ ন্তন থল 
বািাস, ন্তবশুদ্ধ পান্তন ও খ্াদয সা গ্রী এর  ি ম ৌন্তলক উপাদান। আ াশদর 
জীবনশক অথ্ থবহ করার জনয জীিবিবিত্র্য ন্তবশনাদন, সাংসৃ্কন্তিক এবং 
অন্তিপ্রাকৃি উপাদানস হূ প্রদান কশর যা আ াশদর বযদ্ভক্ত ও সা াদ্ভজক 
কলযাশির জনয অন্তি প্রশয়াজন। 
 

 

ইদ াট্য যচরজম 

ময মকান মদশশই অথ্ থবনন্তিক ক থকাশন্ড টয যন্তরজ  উশেখ্শযাগয ভূন্ত কা রাশখ্। 
গিানুগন্তিক টয যন্তরজ  পন্তরশবশবান্ধব নয়। এ জনয প্রাকৃন্তিক পন্তরশবশশর ন্তবঘ্ন 
ঘটাশনা পন্তরহার করার জনয ইশকাটয যন্তরজ  প্রিন্তলি হশয়শছ ১৯৮০ এর মশষ 
ন্তদশক। ন্তদ ইশকাটয যন্তরজ  মসাসাইটট এর  িানুযায়ী ইশকাটয যন্তরজশ র সংজ্ঞা 
হশে “ইশকাটয যন্তরজ  একটট দান্তয়ত্বশীল টয যন্তরজ  যা বাস্তবান্তয়ি হয় প্রাকৃন্তিক 
পন্তরশবশশ প্রকৃন্তিশি মকান ন্তবরূপ অবস্থা বিন্তর না কশর এবং এটট স্থানীয় 
মলাকজশনর আথ্ থসা াদ্ভজক অবস্থার উন্নয়শন সহায়ক ভূন্ত কা রাশখ্”। 
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১.৩ প্র দের উদেেয  
 
➢ মদশশ উদ্ভিদ ও প্রান্তি ববন্তিত্রয সংরক্ষি; 
➢ ন্তবদয ান জািীয় উদযান, বনযপ্রান্তি অভয়ারিয, ইশকাপাকথ, উদ্ভিদ 
উদযান, সািারী পাকথ ইিযান্তদসহ সংরন্তক্ষি বন, ন্তবশশষ সংরন্তক্ষি 
এলাকা ও সম্ভাবনা য় ইশকাটয যন্তরজ  মকন্দ্রস ূশহ ইশকাটয যন্তরজ  ও 
ন্তবশনাদন সুন্তবধান্তদর উন্নয়ন; 

➢ সংকটাপন্ন ও ঝুুঁ ন্তকপূি থ উদ্ভিদ এবং বনযপ্রািীর In situ, Ex-situ 

সংরক্ষশি সহায়িা প্রদান; 
➢ বনযপ্রান্তির অববধ পািার, ন্তশকার ও বযবসা বন্ধ করা; 
➢ বনযপ্রান্তির আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন; 
➢ জীবববন্তিত্রয সংরক্ষি ও ইশকাটয যন্তরজ  উন্নয়শনর জনয দক্ষ জনবল 
বিরী করি; এবং 

➢ বনযপ্রান্তি ও  ানুশষর দ্বন্দ্ব ন্তনরসন।   
 

১.৪  প্র দের পচরচিচিঃ অনুদমােন/সাংদোধ্নী 
 

প্রকশের পন্তরন্তিন্তি ন্তনম্নরূপোঃ  
১ প্রকশের না  বাংলাশদশশর জীবববন্তিত্রয সংরক্ষি ও 

ইশকাটয যন্তরজ   উন্নয়ন  
২ প্রশাসন্তনক 

 ন্ত্রিালয়/ন্তবভাগ 
পন্তরশবশ ও বন  ন্ত্রিালয় 

৩ বাস্তবায়ন সংস্থা বন অন্তধদপ্তর 
 

১.৫    বাস্তবায়ন  াল 
 

 বাস্তবায়ন াল আরম্ভ শেষ 
  ূল জলুাই ২০১০ জনু ২০১৪ 
সব থশশষ সংশশান্তধি জলুাই ২০১১ জনু ২০১৬ 
প্রকৃি জলুাই ২০১১ জনু ২০১৬ 
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১.৬   অথ যায়দনর অবস্থা 
 

 প্রাক্কন্তলি বযয় (লক্ষ 
টাকা) 

 ূল সব থশশষ সংশশান্তধি 

ক. ম াট ৪৮০৪.৭৫ লক্ষ টাকা ৫৭৬১.৪০ লক্ষ টাকা 
খ্. দ্ভজওন্তব  ৪৮০৪.৭৫ লক্ষ টাকা  ৫৭৬১.৪০ লক্ষ টাকা 
 
 
 
 
১.৭ সংবক্ষপ্ত অঙ্গবিবিক বববরণ   
 
প্রকেটটর পা ুঁিটট অংগ ন্তছল। এগুশলা হশলাোঃ- (১) বনায়ন, (২) ন্তবশশষ 
সম্পদ/যানবাহন সংগ্রহ, (৩) জলযান সংগ্রহ, (৪) ন্তন থাি ও পূিথকাজ এবং 
(৫) ম রা ি ও রক্ষিাশবক্ষি। 
 

প্রকে বাস্তবায়নকাল্প  উবিবির্ ৫টি  অঙ্গিুক্ত বববিন্ন কায মাবদ সম্পন্ন হয়।  
প্রিাব র্ূ যায়ল্পনর সর্য় জবরপকাল্প  অঙ্গবিবিক কাল্পজর পবরর্াণ ও 
অনুল্পর্াবদর্ বযয় সংক্রান্ত উপাি সংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। 
 

প্রভাব  ূলযায়ন স ীক্ষা িালাশনার স য় সংগহৃীি উপাি ন্তবশেষি এবং 
বাস্তব অবস্থার পযমটিেটি প্রাপ্ত িথ্যান্তদ ন্তবশেষি কশর বাস্তব ও আন্তথ্ থক 
লক্ষ াত্রা অজথশনর প্রকৃি অবস্থা ন্তনরূপি করা হয়। এভাশব ন্তনরূন্তপি 
িলািল স ীক্ষা প্রন্তিশবদশন উশেখ্ করা হল্পয়ল্পে।                  

 
১.৭.১   অথ যবছর চভচত্ত  অনুদমাচেি বযয় 
 
বাংলাশদশশর জীবববন্তিত্রয সংরক্ষি ও ইশকাটয যন্তরজ  উন্নয়ন প্রকল্পের 
আরবিবপবপল্পর্ প্রকল্পের সংল্পোবধর্ অথ ম বরাল্পের ববষয় সুবনবদমষ্টিাল্পব উল্পিি 
করা আল্পে। প্রকল্পের সর্াবপ্ত র্ূ যায়ন প্রবর্ল্পবদল্পনও এর ববেদ উল্পিি 
আল্পে। বের বিবিক এ বরাল্পের পবরর্াণ বনল্পের সারবণল্পর্ মদয়া হল্প াোঃ 
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  অথ য বছর  বরাে ৃি অদথ যর পচরমাণ (লক্ষ 
ট্া ায়) 

২০১১-২০১২ 98.00 
২০১২-২০১৩ 605.40 
২০১৩-২০১৪ 1329.00 
২০১৪-২০১৫ 2689.00 
২০১৫-২০১৬ 1040.00 

শমাট্ 5761.40 
 
এ বরােকৃি অশথ্ থর  শধয কি টাকা বযয় হশয়শছ িা ন্তপন্তসআর ও সংন্তেষ্ট 
দন্তললান্তদ এবং বাস্তব অবস্থা পয থশবক্ষি কশর বাস্তব ও আন্তথ্ থক লক্ষয াত্রা 
অজথন এর প্রকৃি অবস্থা ন্তনি থয় করা হল্পয়ল্পে।  
 

১.৮।   বিযমান মলূযায়ন  াদজর ট্াম যস অব শরফাদরন্স  
 

(১) প্রকল্পের পিিূবর্, উল্পেেয, অনুল্পর্াদন/সংল্পোধন, প্রকে বযয়, 

বাস্তবায়নকা  ও অথ মায়ন, এবিবপ অনুযায়ী বেরবিবিক অথ ম বরাে, 

অবর্ুক্তক্ত ও বযল্পয়র প্রাসংবগক র্থয পয মল্পবক্ষণ ও পয মাল্প াচনা; 

(২) প্রকল্পের অংগবিবিক বাস্তবায়ন অগ্রগবর্র (বাস্তব ও আবথ মক) র্থয 

সংগ্রহ, পয মাল্প াচনা, ববল্পেষণ এবং সারণী/ ম িবচল্পের র্াধযল্পর্  

প্রকল্পের সাবব মক অগ্রগবর্ উপস্থাপন ও  অংগবিবিক বাস্তবায়ল্পনর 

অগ্রগবর্ (বাস্তব ও আবথ মক) পয মাল্প াচনা; 

(৩) প্রকল্পের উল্পেেয অজমল্পনর অবস্থা পয মাল্প াচনা ও বণ মনা করা এবং 

পবরকবের্ কায মক্রর্ বক প্রকেটিল্পক ফ প্রসু কল্পরল্পে বকনা? 
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(৪) প্রকল্পের আওর্ায় সম্পাবদর্ বববিন্ন কায ম ও মসবা সংগ্রল্পহর মক্ষল্পে 

বযবহৃর্ দব  াবদ, দরপে আহবান, দরপে র্ূ যায়ন, কায মক্রর্ 

অনুল্পর্াদন, কায মাল্পদে প্রদান ইর্যাবদ বনরীক্ষা ও পয মাল্প াচনা কল্পর  

মদিা ময এ সবল্পক্ষল্পে প্রচব র্ আইন ও বববধর্া া (বপবপএ-২০০৬ / 

বপবপআর-২০০৮) প্রবর্পা ন করা হল্পয়ল্পে বকনা; 

(৫) প্রকল্পের আওর্ায় সংগহৃীর্ বববিন্ন পণয, কায ম ও মসবা পবরচা না এবং 

রক্ষণাল্পবক্ষল্পণর জনয প্রল্পয়াজনীয় জনব সহ আনুষবঙ্গক ববষয়াবদ বনল্পয় 

পয মাল্প াচনা/পয মল্পবক্ষণ; 

(৬) প্রকে বা এর মকান অংল্পগর বববিন্ন বযবস্থাপনার অক্ষর্র্া সংবেষ্ট 

কারল্পণ  মযর্ন: অথ মায়ল্পন বব ম্ব, পণয, কায ম ও মসবা ক্রয়/সংগ্রহ 

যথাযথরূল্পপ হল্পয়বে  বকনা এবং এ বব ল্পম্বর কারল্পণ প্রকল্পের বযয় 

বকৃ্তি বা বাস্তবায়নকা  বকৃ্তি হল্পয়ল্পে বকনা র্া বচবির্ করা / ববল্পেষণ 

করা; 

(৭) প্রকল্পের আওর্ায় সম্পাবদর্ রূ্  কায মক্রর্সরূ্ল্পহর কায মকাবরর্া ও 

উপল্পযাবগর্া ববল্পেষণ এবং ববল্পেষ সফ র্া থাকল্প  (Success 

Stories,  যবদ থাল্পক) মস ববষল্পয় আল্প াকপার্; 

(৮) প্রকল্পের সব বদক, দুব ম বদক, সুল্পযাগ ও ঝুুঁ বক(SWOT) ববল্পেষণ এবং 

ভবিষযটত একই ধেটিে প্রকল্প গ্রহি ও িাস্তিােটিে রেটত্র্ যল্পথাপযুক্ত 

সুপাবরে প্রদান; 
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(৯) অনযানয প্রকশের সাশথ্ এ প্রকশের অংগ স ূশহ মকান বদ্বিিা বা 

সাদৃশয আশছ ন্তকনা িা যািাই করা; 

(১০) অনুশ ান্তদি ন্তডজাইন এবং মস্পন্তসশিকশন অুনযায়ী কাশজর  ান ও 

পন্তর াি সম্পান্তদি হশয়শছ ন্তকনা িা যািাই করা; 

(১১) এ প্রকশের আওিায় যন্তদ মকান স ীক্ষা িালাশনা হশয় থ্াশক িা 

ন্তনরীক্ষা ও পয থাশলািনা করা; 

(১২) পয থাশলািনার ন্তভন্তিশি সুপান্তরশ ালা প্রদান করা; 

(১৩) িয দ্ভক্তর ম য়াদকাশল procuring entity কিৃথক প্রশয়াজন  ি অনয 

মকান কাজ মদওয়া হশল িা সম্পাদন করা; 

(১৪) প্রকশের sustainability এর পয থাশলািনা করা। 
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১.৯ প্রকল্প এলাকা 
 

প্রকেটটর আওিায় মদশশর আটটট (৮টট) ন্তবভাশগর ২০ টট মজলায় ৩৫টট 
বনন্তবট/মরঞ্জ-এ ন্তবন্তভন্ন কাজ সম্পাদন হয়। সবগুশলা বনন্তবট/মরঞ্জ মকশন্দ্রর 
স ীক্ষার আওিায় অিভয থক্ত ন্তছল। প্রকেভযক্ত ২০টট মজলার না  ন্তনশম্নর 
 ানন্তিশত্র মদখ্াশনা হশলাোঃ  
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১.১০    পরামে য  প্রচিষ্ঠাদনর োচয়ত্ব  
 

(১) পরা শ থক প্রন্তিোন বিথ ান স ীক্ষার আওিায় ন্তনধ থান্তরি সব 

উশেশযাবলী অজথশনর জনয কায থান্তদ সম্পাদন করশব। 

(২) পরা শ থক প্রন্তিোন সুন্তবধাশভাগীশদর সাক্ষাৎকার গ্রহি কশর িথ্য 

সংগ্রহ করশব। 

(৩) পরা শ থক প্রন্তিোন প্রকে পন্তরিালক এবং  াঠ পয থাশয় ক থরি 

ক থকিথাশদর সাশথ্ in-depth আশলািনা এবং কনসালশটটটভ সভা 

পন্তরিালনা করশব। 

(৪) পরা শ থক প্রন্তিোন স্থানীয় পয থাশয়র মনিা, স্থানীয় গিয ানয বযদ্ভক্ত, 

ন্তশক্ষক এবং সংন্তেষ্ট মষ্টকশহাল্ডারশদর সাশথ্ এিদ্ভজন্তড (FGD) সভা 

পন্তরিালনা করশব। 

(৫) পরা শ থক প্রন্তিোন প্রশয়াজনীয় মক্ষশত্র মকইস ষ্টান্তড প্রিয়ন করশব। 

(6) প্রকশের মষ্টকশহাল্ডারগি এবং সুন্তবধাশভাগীশদর সাশথ্ আশলািনার জনয 

পরা শ থক প্রন্তিোন প্রকে এলাকাস ূশহর  ধয মথ্শক ময মকান একটট 

স্থাশন একটট স্থানীয় পয থাশয় ক থশালার আশয়াজন করশব। 

(৭) পরা শ থক প্রন্তিোন প্রকে এলাকা মথ্শক সংগহৃীি উপাশির উপর 

ন্তভন্তি কশর একটট  ূলযায়ন প্রন্তিশবদন প্রিয়ন করশব এবং এ 

প্রন্তিশবদশনর উপর সংন্তেষ্ট কিৃথপশক্ষর অনুশ াদন মনশব। 

(৮) জার্ীয় পয মাল্পয়র একটি কর্ মো া আল্পয়াজন কল্পর র্ূ যায়ন কাল্পজর 

পয মল্পবক্ষণ (Finding) সরূ্হ অববহর্ করা ও কর্ মো ায় প্রাপ্ত 

র্র্ার্র্/সুপাবরেসর্হূ ববল্পবচনা কল্পর উপর প্রবর্ল্পবদনটি িূড়ান্ত করা; 
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(৯) প্রকশের Exit Plan বযাখ্া পূব থক মস সম্বশন্ধ  িা ি প্রদান; 

(১০) পরা শ থক প্রন্তিোন িূোি প্রন্তিশবদশনর ৬০ কন্তপ (৪০ কন্তপ বাংলায় 

এবং ২০ কন্তপ ইংশরজীশি) ন্তপ্রন্ট কশর  হা-পন্তরিালক,  ন্তনটন্তরং এন্ড 

ইভালুশয়শন মসক্টর, আইএ ইন্তড এর ন্তনকট দান্তখ্ল করশব। 
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চিিীয় অধ্যায় 
প্রভাব মূলযায়ন কার্ যক্রমের কার্ যপদ্ধতি 

 
 

২.১   প্রচিদবেন প্রণয়দন  ম য পচর েনা 
 
প্রভাব  ূলযায়ন স ীক্ষার অন্তভষ্ট লক্ষয হশে “বাংলাশদশশর জীবববন্তিত্রয 
সংরক্ষি ও ইশকাটয যন্তরজ  উন্নয়ন” শীষ থক বাস্তবান্তয়ি প্রকশের অধীশন 
সম্পান্তদি কাজস হূ  ূলযায়ন করা এবং প্রকশের প্রভাব ন্তনরূপি করা। 
প্রকেটটর আওিায় সম্পান্তদি ন্তবন্তভন্ন ধরশনর কাজ ময ন-ন্তন থাি সংক্রাি 
কাজস ূশহর অগ্রগন্তি, দশ থিাথ্ীশদর ন্তনকট ন্তবট/মরঞ্জ স ূশহ ইশকাটয যন্তরজ শক 
আকষ থিীয় কশর িযলশি পাশর  এবং মসখ্াশন ক থকিথাশদর কাশজর পন্তরশবশ 
উন্নি করশি সহায়ক, অনযন্তদশক এগুশলা স্থানীয়শদর আয়বধ থশন সহায়ক 
হশি পাশর এ ন সব ন্তবষয়ান্তদ ন্তবশদভাশব স ীক্ষায় পয থাশলািনা করা হল্পয়ল্পে। 
 
এই স ীক্ষাটটর আওিায় ন্তিনটট ন্তবষয়  লূযায়ন করা হল্পয়ল্পেোঃ 
ক) প্রকশের ন্তবন্তভন্ন অশঙ্গর বাস্তবায়শনর প্রকৃি অবস্থা ন্তনরূপি করা; 
খ্) প্রকে মথ্শক প্রাপ্ত িলািশলর প্রভাব  ূলযায়ন করা; 
গ) মকান এলাকায় ন্তবশশষ মকান সিলিা পন্তরলন্তক্ষি হশল িা উশেখ্ করা। 
 

প্রকে বাস্তবায়ন পরবিী এই ন্তিনটট ন্তবষশয়র  ূলযায়ন প্রকশের সান্তব থক 
 ূলযায়শনর সকল উশেশয সাধশন সহায়ক হশব। এই লক্ষয অজথশন 
structured, এবং semi- structured questionnaire (SSQ) এবং মিকন্তলষ্ট এর 
 াধযশ  quantitative এবং qualitative উভয় ধরশির উপাি/িথ্য সংগ্রহ ও 
ন্তবশেষি করা হল্পয়ল্পে। প্রকে এলাকার আশশপাশশর সুন্তবধাশভাগী খ্ানাস হূ 
এবং ন্তবশট / মকশন্দ্র আগি দশ থনাথ্ীশদর মথ্শক primary data সংগ্রহ করা 
হল্পয়ল্পে। এছাো প্রশয়াজন অনুযায়ী secondary data সংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। 
প্রকে বাস্তবায়শন আন্তথ্ থক ও বাস্তব অবস্থা জানার জনয ন্তবন্তভন্ন প্রন্তিশবদন 
এবং format পয থাশলািনা করা হল্পয়ল্পে।  প্রকশের অঙ্গগুশলা বাস্তবায়শনর 
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পদ্ধন্তিও ন্তনরীক্ষা করা হশয়শছ। প্রকশের ক্রয় সংক্রাি  িথ্য সংগ্রহ কশর 
ক্রয় প্রদ্ভক্রয়ার যথ্াথ্ থিা যািাই করা হল্পয়ল্পে। এছাো, উপাি / িথ্য সংগ্রশহর 
জনয qualitative methods ময ন Key Informant Interview (KII) এবং Focus 

Group Discussion (FGD) পদ্ধন্তি বযবহার করা হল্পয়ল্পে। প্রকশের পূব থবিী এবং 
পরবিী/বিথ ান অবস্থা সম্পশকথ ন্তবন্তভন্ন উপাি/িথ্য সংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। 
স্থানীয় পয মাল্পয় একটি ক থশালা অনুটেি কশর সুন্তবধাশভাগীশদর কাছ মথ্শক 
প্রকে সম্বশন্ধ  িা ি মনয়া হশয়শছ। সংগহৃীি সব ধরশনর উপাি ন্তবশেষি 
কশর প্রন্তিশবদনটট বিরী করা হশয়শছ। 
 

২.২  সমীক্ষার রূপদরিা 

উপকারশভাগীশদর উপর প্রভাব ন্তনরূপশির জনয গুরুত্ব আশরাপ করা হশব 
“বাংলাশদশশর জীবববন্তিত্রয সংরক্ষি ও ইশকাটয যন্তরজ  উন্নয়ন” প্রকেটটর 
জন্তরশপর  াধযশ  প্রাপ্ত উপাি মথ্শক িাশদর আথ্ থসা াদ্ভজক অবস্থার উন্নয়ন 
ন্তবশেষশির উপর। এই প্রভাব ন্তনরূপি মথ্শক লব্ধ ন্তশক্ষা ভন্তবষযৎ প্রকশের 
রূপশরখ্া ও নীন্তি ন্তনধ থারশি সহায়ক হশব। 
 
স ীক্ষার রূপশরখ্া প্রিয়শনর জনয primary ও secondary দু’ধরশনর িশথ্যর 
প্রশয়াজনীয়িা ন্তবশবিনা করা হশয়শছ। Primary িশথ্যর উৎস ন্তহশসশব প্রন্তিটট 
বনন্তবট, প্রন্তিটট ইশকাপাকথ ও প্রন্তিটট বিযপ্রান্তি অভয়ারশিয সশরজন্ত শন visit 
করা হশয়শছ। এ সব ন্তবশট/মরঞ্জ মকশন্দ্র ক থরি ক থকিথাশদর সহায়িায় 
প্রন্তিটট বন এলাকার ন্তবন্তভন্ন অঞ্চশলর বিথ ান অবস্থা পয থশবক্ষি করা 
হশয়শছ। প্রকশের আওিায় ন্তনন্ত থি স্থাপনাগুন্তল ও পয থশবক্ষি করা হশয়শছ। 
 
Secondary উপাশির উৎস ন্তহশসশব DPP, RDPP ও PCR ন্তবশেষি করা 
হশয়শছ। পয থশবক্ষি, িথ্য ন্তবশেষি ও  ুশখ্া ুন্তখ্ আশলািনার উপর ন্তভন্তি কশর 
 ূলযায়ন স ীক্ষার রূপশরখ্া প্রিয়ন করা হশয়শছ। স ীক্ষার ন্তবশদ বি থনা 
ন্তনশম্নর অনুশেদগুশলাশি প্রদি হলোঃ 
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 ূলযায়ন গশবষিার জন্তরপ িালাশনার স য় প্রন্তিটট ন্তবশটর ন্তনকটবিী 
খ্ানাস হূ মথ্শক উপকারশভাগীশদর ন ুনা সংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। এ ছাো 
ন্তবশট/মরশঞ্জ আগি দশ থিাথ্ীশদর মথ্শকও িথ্য সংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। উশেখ্য 
ময, উপকারশভাগী উিরদািাশদর মথ্শক উপাি সংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে ন্তনধ থান্তরি 
ন্তনশদথশক এর  াধযশ । 
 
২.৩   চনদেযে সমূহ 

 
প্রকশের প্রভাব ন্তনরূপশির লশক্ষয ন্তবন্তভন্ন পয থাশয় প্রকে পূব থ এবং প্রকে 
বাস্তবায়শনর পশরর অবস্থা ন্তবশেষি করা হশয়ন্তছল। ন্তনশদথশকগুশলা ন্তনশম্নর 
সারন্তিশি বন্তি থি হশলাোঃ 

 
 

 

ক্রচম  
নাং 

চবষয় 

১ ন্তবশনাদন ূলক ভ্র শি আগি দশ থনাথ্ীর সংখ্যা 
২ ন্তশক্ষা সির বাস্তবায়শনর সংখ্যা 
৩ ন্তবশটর / মরশঞ্জর আশশপাশশ মছাট বযবসা প্রন্তিোশনর সংখ্যা 
৪ ইশকাটয যন্তরজ  এর কারশি ন্তবশট / মরশঞ্জর আয় 
৫ স্থানীয় জনগশির ন্তবট / মরঞ্জ ন্তভন্তিশি আয় ূলক কাশজ ন্তনশয়াদ্ভজি হওয়ার 

সংখ্যা 
৬ ন্তবশট / মরশঞ্জর বসার বযবস্থা 
৭ ন্তবশট ক থরিশদর কাশজর পন্তরশবশ 
৮ ন্তবশট ক থরিশদর বসবাশসর অবস্থা 
৯ ন্তবশট / মরশঞ্জর অভযিরীি বাস্তব অবস্থা 
১০  ানুষ ও বনয প্রান্তির  শধয দ্বশন্দ্বর সংখ্যা 
১১ ন্তবট / মরশঞ্জর সান্তব থক পন্তরশবশ 
1২ ন্তবশট / মরশঞ্জর সুশপয় পান্তনর বযবস্থা 
১৩ ন্তবশ্রা গাশরর অবস্থা 
১৪ ন্তপকন্তনক স্পশটর অবস্থা 
15 পািবলক েেটলটেে অিস্থা 
১6 ন্তবশটর / মরশঞ্জর ন্তনরাপিা 
১7 ইিযান্তদ 

 
 ূলযায়ন স ীক্ষা পন্তরিালনা করার জনয ইনন্তডশকটর বা ন্তনশদথশক ন্তনধ থারি 
করা অন্তি জরুন্তর। ToR এ বন্তি থি কায থান্তদ সম্পন্ন করার ক্ষশত্র প্রন্তিটট 
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ন্তবষশয়র জনয এক বা একান্তধক ইনন্তডশকটর ন্তনধ থারি করা হশয়শছ। DPP ও 
RDPP মি আশলািয প্রকশের Logical Framework ন্তবশেষি কশর ইনন্তডশকটর 
ন্তনধ থারি করা হশয়শছ।  
 
 
 
২.৪  উত্তরোিা 
 
প্রভাব  ূলযায়শন ন্তনম্নবন্তি থি মশ্রিীর উিরদািাশদর মথ্শক িথ্য সংগ্রহ করা 
হল্পয়ল্পেোঃ 
১। ন্তবশট / মরশঞ্জ ন্তনকটস্থ খ্ানা স ূশহর সদসযগি 
২। ন্তবশট / মরশঞ্জ ভ্র শি আসা দশ থনাথ্ীগি 
৩। স্থানীয় গিয ানয বযদ্ভক্ত 
৪।  ুখ্য উিরদািা (Key Informant)  
৫। ন্তবশট / মরশঞ্জ ক থরি ক থকিথা 
 
২.৫ নমুনা শেম 
 
TOR এ প্রকশের উশেশয ও কাশজর পন্তরন্তধ মদওয়া আশছ। ন্তডন্তপন্তপ, 
আরন্তডন্তপন্তপ এবং ন্তপন্তসআর যা আইএ ইন্তড কিৃথক সরবরাহ করা হশয়শছ 
িাশি প্রকশের অঙ্গস ূহ এবং প্রকশের স ান্তপ্ত সম্পশকথ ন্তববরি মদওয়া 
আশছ। এই  ূলযায়শনর উশেশয হশে প্রকশের প্রভাব ন্তনরূপি করা। এর 
জনয দরকার পন্তর ািগি ও গুিগি উপাি সংগ্রহ। িশব প্রকশের ন্তবন্তভন্ন 
অংশশ ন্তন থাি কাজ এবং ক্রয় সংগ্রহ কাজও অিভয থক্ত আশছ; এ 
কাজগুশলার  ূলযায়ন করা দরকার। এগুশলা সম্পশকথ গভীর পরীক্ষা-ন্তনরীক্ষা 
কশর কাশজর দুই ধরশনর ন নুা সংগ্রহ করা হয়, (১) বাস্তব কাশজর ন ুনা 
এবং (২) উিরদািাশদর ন নুা। 
 
২.৫.১  সমীক্ষার নমুনার পচরমাণ 
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TOR এ বলা আশছ ময ন ুনার পন্তর াি Statistically Valid এবং Representative হশি হশব। 

প্রকে মথ্শক সবশিশয় মবন্তশ উপকার লাভকারীর সংখ্যা ৫০% হশল p = ০.৫ এবং 
q = ০.৫ হয়। 
ন ুনার পন্তর াি = n এবং marginal error = e  

95% confidenence level এ ন ুনার পন্তর াি n এর সূত্র 
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e
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এ স ীক্ষায় ম াট ২১৫৫ জন সুন্তবধাশভাগী উিরদািা মথ্শক উপাি সংগ্রহ 
করা হশয়শছ। এর  শধয ১১৩৫ জন ন্তছল স্থানীয় জনগি এবং ১০২০ জন 
ন্তছল দশ থনাথ্ী। স্থািীে জিগটিে র্ধয রেটক উত্তেোতা উশেন্তখ্ি ন নুা ন্তনধ থান্তরি 
ন্তবশটর /রেটেে আওিায় মথ্শক Purposive Sampling এর ন্তভন্তিশি মনওয়া হশয়শছ 
(সারন্তন-১)।   
 

Proxy Indicator বহটসটি িাড়ীঘটেে অিকাঠাটর্াে অিস্থা বিটিিিা কটে খ্ািাগুটলাটক 
আেম-সার্াবজক বিবেষ্টয অিযসাটে উচ্চ আটেে, র্ধযর্ আটেে ও বিম্ন আটেে-এ ৩টট 
stratum এ ভাগ করা হশয়শছ। প্রবতটি Stratum রেটক আিযর্াবিক এক তৃতীোংে 
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কটে রর্াে খ্ািা িাোই কো হশয়শছ। এ মক্ষশত্র Purposive Sampling পদ্ধবত 
অনুসরি করা হশয়শছ। 
 

সােবি-১ 
উত্তে োতাে সংখ্যা 

 

ক্রচম  
নাং 

শজলার নাম চবদট্র / 
রেটেে সাংিযা 

সমীক্ষার  জনয  
চনধ্ যারণ  রা 
স্থানীয় 

জনগদণর সাংিযা 

েে যনাথীর সাংিযা 

1 ঢাকা 1 31 31 
2 গাজীপুর 1 31 31 
3  য় নন্তসংহ 1 ৪০ 31 
4 মশরপুর 1 31 31 
5 টাঙ্গাইল 3 93 93 
6 ন্তসরাজগঞ্জ 1 31 31 
৭ রংপুর 1 3৮ 31 
৮ লাল ন্তনরহাট 1 31 31 
৯ ন্তদনাজপুর 4 124 90 
1০ িট্টগ্রা  4 124 124 
১১ মনায়াখ্ালী 1 31 - 
12 কক্সবাজার 4 124 124 
13 যশশার 1 ৪২ 31 
১৪ খ্ুলনা 1 31 31 
১৫ সািক্ষীরা 1 31 31 
১৬ বরগুনা 1 31 31 
১৭  াদারীপুর 1 31 31 
১৮ ন্তসশলট 2 74 62 
১৯ হন্তবগঞ্জ ২ 70 93 
২০ ম ৌলভীবাজার 3 93 62 
 ম াট 35 1১৩৫ 10২০ 
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২.৫.২  উত্তেোতাে সংখ্যা  
প্রকেভযক্ত ২০টট মজলাই স্টান্তডর অিভয থক্ত ন্তছল। সুন্তবধাশভাগীসহ ম াট 
উিরদািা ন্তছশলন ২৩০৭ জন। এর ন্তবভাজন সারন্তি-২ মি মদখ্াশনা হশলাোঃ  

সারচণ-২ 

ক্রবর্ক 
িং 

বিষে  উত্তেোতা  সংখ্যা 

1 সযবিধাটভাগী সর্ীো কৃষক, িযিসােী ও প্রিযক্ষ উপকােটভাগী 
খ্ািা 

১১৩৫ 

2 সযবিধাটভাগী সর্ীো দশ থনাথ্ী ১০২০ 

৩ প্রকেভযক্ত ন্তবশট / মরশঞ্জ 
ক থরি 

প্রকেভযক্ত ন্তবট/মকশন্দ্র ক থরি ক থকিথা ৩৩ 

৪ রকআইআই বনঅন্তধদপ্তশরর র্ধয ও উচ্চ পযমাটেে 
ক থকিথা   

৭ 

৫ র্ালার্াল, বির্মাি ও রসিা 
সংগ্রহ সর্ীো 

প্রকল্প িযিস্থাপিাে সাটে সংবেষ্ট কর্মকতম ািৃন্দ ৩ 

6 
৭ 

FGD 

স্থানীয় ক থশালা 
এলাকাে কৃষক সযশীল সর্াজ, বেেক, 
িযিসােী, রপোজীিী 
এলাকাে জি প্রবতবিবধ, র্বহলা প্রবতবিবধ, 
কৃষক সযবেল সর্াজ, বেেক, িযিসােী, 
রপোজীিী 
 

৭০ 
৩৯ 
 

শমাট্ ২৩০৭ 
 

২.৬ সর্ীোে উপাত্ত সংগ্রটহ িযিহৃত পদ্ধবত সর্ যহ 

‘‘িাংলাটেটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকােয যবেজর্ উন্নেি’’ প্রকল্পটিে প্রভাি 
র্ূলযােটিে জিয উপাত্ত সংগ্রটহ একাবধক পদ্ধবত িযিহাে কো হে। এ সি পদ্ধবতগুটলা 
হটলাোঃ 
 

২.৬.১ র্াঠ জবেপ  
 

র্াঠ জবেপ পবেিালিা কটে প্রকল্প েবলটল িবিমত ২০টি রজলাটত ৩৫টি বিটেই জবেপ 
কাজ িালাটিা হে। জবেপ কাটল উপাত্ত সংগ্রহকােীগি প্রশ্নর্ালা, রিকবলষ্ট িযিহাে কটে। 
 

২.৬.২ উপাত্ত সংগ্রহকােী বিটোগ ও প্রবেেি   
 

রর্াে ১৭ জি তেয সংগ্রহকােীটক জবেটপে কাটজ বিটোবজত কো হে। তাটেে সকটলই 
আেম-সার্াবজক জবেপ কাজ কোে অবভজ্ঞতা আটে। তেয সংগ্রহকােীগিটক েযই বেটিে 
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প্রবেেি রেওো হে। প্রবেেটিে অন্তভযম ক্ত বেল প্রকল্প সম্বটে ধােিা, তেয সংগ্রহ কোে 
বিের্ািলী এিং প্রশ্নর্ালা ও রিকবলটষ্টে উপে বিেে আটলািিা। 
 

২.৬.৩ এফবজবি পবেিালিা  
 

োজোহী বিভাটগে আওতাে উটেখ্টযাগয সংখ্যক িিবিে প্রকটল্পে অন্তভযম ক্ত িা োকাে 
অিযািয ৭টি বিভাটগ এফবজবি সভা পবেিালিা কো হে। রর্াে ৮টি এফবজবি সভা 
পবেিালিা কো হে। 
 

২.৬.৪  স্থানীয় পর্ যাদয়  ম যোলা পবেিালিা 
 

জবেপকালীি সর্টে তেয সংগ্রহকােীগটিে রেটক প্রাপ্ত তেয ও পোর্েমকটেে র্াঠপযমাটে 
পযমটিেটি প্রাপ্ত তেযাবে বিটিিিা কটে স্থািীে পযমাটে কর্মোলা অিযষ্ঠাটিে স্থাি বিধমােি 
কো হে। কর্মোলাটি োঙ্গাইল রজলাে র্ধযপযু্ে জাতীে উেযাটি অিযবষ্ঠত হে 
১৯.০৪.২০১৮ তাবেটখ্। 
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২.৭  সমীক্ষার উদেেযসমূহ অজযদনর জনয পদ্ধচি 
 

ক্র

চম  
নাং 

বিযমান  াদজর উদেেয উদেেয অজযদনর  জনয   
বযবহৃি পদ্ধচি 

1 প্রকল্পের পিিূবর্, উল্পেেয, অনুল্পর্াদন/সংল্পোধন, 
প্রকে বযয়, বাস্তবায়নকা  ও অথ মায়ন, এবিবপ 
অনুযায়ী বেরবিবিক অথ ম বরাে, অবর্ুক্তক্ত ও বযল্পয়র 
প্রাসংবগক র্থয পয মল্পবক্ষণ ও পয মাল্প াচনা 

ডকুশ ন্ট ন্তবশেষি 

2 প্রকল্পের অংগবিবিক বাস্তবায়ন অগ্রগবর্র (বাস্তব ও 
আবথ মক) র্থয সংগ্রহ, পয মাল্প াচনা, ববল্পেষণ এবং 
সারবণ/ ম িবচল্পের র্াধযল্পর্  প্রকল্পের সাবব মক অগ্রগবর্ 
উপস্থাপন ও  অংগবিবিক বাস্তবায়ল্পনর অগ্রগবর্ 
(বাস্তব ও আবথ মক) পয মাল্প াচনা 

ডকুশ ন্ট ন্তবশেষি ও িথ্য 
সংগ্রহ 

3 প্রকল্পের উল্পেেয অজমল্পনর অবস্থা পয মাল্প াচনা ও 
বণ মনা করা এবং পবরকবের্ কায মক্রর্ প্রকেটিল্পক 
ফ প্রসূ কল্পরল্পে বক 

 াঠ জন্তরপ 

4 প্রকল্পের আওর্ায় সম্পাবদর্ বববিন্ন পণয/কায ম ও মসবা 
সংগ্রল্পহর (Procurement) মক্ষল্পে প্রচব র্ সংগ্রহ 
আইন ও বববধর্া া (বপবপএ-২০০৬ / বপবপআর-
২০০৮) প্রবর্পা ন করা হল্পয়ল্পে বকনা যথা দরপে 
দব  াবদ আহবান, দরপে র্ূ যায়ন কায মক্রর্ 
অনুল্পর্াদন, কায মাল্পদে প্রদান ইর্যাবদ পয মাল্প াচনা 
পয মাল্প াচনা 

বন অন্তধদপ্তশরর প্রধান কায থালয় 
ও বনন্তবভাগ স ুহ মথ্শক 
সংগহৃীি ক্রয় সংক্রাি 
মিকন্তলস্টগুশলা ন্তবশেষি।  

5 প্রকল্পের আওর্ায় সংগহৃীর্ বববিন্ন পণয, কায ম ও 
মসবা পবরচা না এবং রক্ষণাল্পবক্ষল্পণর জনয 
প্রল্পয়াজনীয় জনব সহ আনুষবঙ্গক ববষয়াবদ বনল্পয় 
পয মাল্প াচনা/পয মল্পবক্ষণ 

ডকুশ ন্ট ন্তবশেষি ও KII 

6 প্রকে বা এর মকান অংল্পগর বববিন্ন বা বযবস্থাপনার 
অক্ষর্র্া  ইর্যাবদর কারল্পণ  মযর্ন: অথ মায়ল্পন বব ম্ব, 
পণয, কায ম ও মসবা ক্রয়/সংগ্রহ হল্পয়বে  বকনা এবং 
এ বব ল্পম্বর কারল্পণ প্রকল্পের বযয় বকৃ্তি বা 
বাস্তবায়নকা  বকৃ্তি র্া বচবির্ করা / ববল্পেষণ করা 

KII, RDPP ও PCR  িথ্য 
ন্তবশেষি 

7 প্রকল্পের আওর্ায় সম্পাবদর্ র্ূ  কায মক্রর্সর্ূল্পহর 
কায মকাবরর্া ও উপল্পযাবগর্া ববল্পেষণ এবং ববল্পেষ 
সফ র্া থাকল্প  (Success Stories,  যবদ থাল্পক) মস 
ববষল্পয় আল্প াকপার্ 

 াঠ জন্তরপ, FGD 

8 প্রকল্পের সব বদক, দুব ম বদক, সুল্পযাগ ও ঝুুঁ বক 
(SWOT) ববল্পেষণ এবং ভবিষযটত একই ধেটিে প্রকল্প 

SWOT ন্তবশেষি 
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গ্রহি ও িাস্তিােটিে রেটত্র্ যল্পথাপযুক্ত সুপাবরে প্রদান 
9 জার্ীয় পয মাল্পয়র একটি কর্ মো া আল্পয়াজন কল্পর 

র্ূ যায়ন কাল্পজর পয মল্পবক্ষণ (Finding) সর্ূহ অববহর্ 
করা ও কর্ মো ায় প্রাপ্ত র্র্ার্র্/সুপাবরেসর্ূহ 
ববল্পবচনা কল্পর  প্রবর্ল্পবদনটি চূড়ান্ত করা 

 

10 প্রকশের  exit plan বযাখ্যা পূব থক মস সম্বশন্ধ  
 িা ি প্রদান 

KII,  াঠ জন্তরপ, FGD ও 
Secondary িথ্য ন্তবশেষি 

11 অনযানয প্রকশের সাশথ্ এ প্রকশের অংগ স ূশহ 
মকান সাদৃশয বা বদ্বিিা আশছ ন্তকনা িা যািাই করা 

KII and DPP, RDPP ন্তবশেষি 

12 অনুশ ান্তদি ন্তডজাইন এবং মস্পন্তসন্তিশকশন অুনযায়ী 
কাশজর  ান ও পন্তর াি সম্পান্তদি হশয়শছ ন্তকনা িা 
যািাই করা 

ন্তডজাইন ও মস্পন্তশন্তিশকশন 
ন্তবশেষি, বাস্তব অবস্থার পযমটিেি 

13 এ প্রকশের  আওিায় যন্তদ মকান স ীক্ষা িালাশনা 
হশয় থ্াশক, িা ন্তনরূপি ও পয থাশলািনা করা 

KII 
 

14 পয থাশলািনার ন্তভন্তিশি সুপান্তরশ ালা প্রদান করা উপাি ন্তবশেষি 
1৫ প্রকশের sustainability এর পয থাশলািনা করা  াঠ জন্তরপ ও KII 

 

 

 

 

 

 

 

২.৮ উপাটত্তে র্াি বিেন্ত্রি 

 

পোর্েমক প্রবতষ্ঠাি কতৃম ক  র্াঠ পযমাটে কাটজে র্াি বিেন্ত্রটিে জিয ২ জি 
সযপােভাইজাে বিটোগ করা হশয়শছ। সযপােভাইজােগি  প্রবতটি প্রশ্নপত্র্ ও রিকবলস্ট 
ঠিকর্ত পূেি কো হটেটে বকিা তা পেীো কটে মদশখ্শছন।           

                                                                                                                                               

২.৯ উপাত্ত এবিটিং এিং রপ্রাটসবসং  

 

বিটেষজ্ঞগি কবম্পউোটে উপাত্ত প্রবক্রোকেি কটেটেি। র্াঠ হটত সংগৃহীত উপাত্ত 
সম্পােিা কটে পবেশুদ্ধ কো হশয়শছ। রসগুটলা কবম্পউোটেে র্াধযটর্ ধারি কো 
হশয়শছ। উপাত্ত প্রবক্রোে জিয সঠিক Software িযিহাে কো হশয়শছ। সহটজ উপাত্ত 
প্রবক্রোকেটিে জিয SPSS Package িযিহাে কো হশয়শছ । 
 

২.১০ উপাত্ত বিটেস্নষি 
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উপাত্ত প্রবক্রোে ফলাফল সােবি Tabulation এিং Graphical পদ্ধবতটত উপস্থাপি কো 
হশয়শছ। এই সি ফলাফল বিটেষি (Analysis) ও স্পষ্টীকেি (Interpretation) কো হয় 
এিং এে Implication সম্পটকম  িযাখ্যা রেওো হশয়শছ। 
 
২.১১ প্রচিদবেন প্রস্তুি রণ 
 
প্রন্তিশবদন প্রস্তুি করশি TOR-এ প্রদি প্রশয়াজনীয় ন্তনয়  অনুসরি করা 
হশয়শছ। এশক্ষশত্র (১) প্রারন্তম্ভক প্রন্তিশবদন (Inception Report) আশগই দান্তখ্ল 
করা হশয়শছ। িয দ্ভক্তর শিথ ম ািাশবক এই খ্সো প্রন্তিশবদন দান্তখ্ল করা 
হশে। 
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িৃিৃতীেতীে  অধযােঅধযাে   
অঙ্গবভবত্তকঅঙ্গবভবত্তক  ললেযেযর্ াত্র্ার্ াত্র্া  অজম িঅজম ি  এিংএিং  িািাস্তস্তিােিিােি  সম্পবকম তসম্পবকম ত  

বিবভন্নবিবভন্ন  সর্সযাসর্সযা   
 
 

 

৩.১ প্র দের সাচব য  এবাং অঙ্গচভচত্ত  (বাস্তব ও আচথ য ) লক্ষযমাত্র্া 
ও অজযন 
 
বাংলাশদশশর জীবববন্তিত্রয সংরক্ষি ও ইশকাটয যন্তরজ  উন্নয়ন প্রকটল্পেপ্রকটল্পে  প্রভািপ্রভাি  
র্ূলযােির্ূলযােি  সর্ীসর্ীোো  প্রবতটিেিপ্রবতটিেি প্রকল্পের রর্াে ৫ টি অঙ্গ বেল:  
 
(১) বনায়ন 
(২) ববল্পেষ সম্পদ / যানবাহন সংগ্রহ 
(৩) জ যান সংগ্রহ    
(৪) বনর্ মাণ ও পূর্মকাজ 
(৫) মর্রার্র্ ও রক্ষণাল্পবক্ষণ 
  
আেবিবপবপ অিযযােী বিবভন্ন অটঙ্গে আওতাে বেল একাবধক আইটের্। এই সি 
আইটেটর্ে লক্ষযর্াত্র্া ও অজম ি আেবিবপবপ এিং বপবসআে রেটক সংগ্রহ কটে 
পযমাটলািিা ও বিমেষি কো হে। প্রকশের অঙ্গন্তভন্তিক বাস্তব ও আন্তথ্ থক 
অগ্রগন্তির ন্তবস্তান্তরি ন্তববরি ন্তনশম্নর সারন্তিশি উপস্থাপন করা হশয়শছ। িথ্য 
ন্তবশেষশি মদখ্া যায় ময, প্রন্তিটট অশঙ্গই প্রকেটটর অগ্রগন্তি সশিাষজনক। 
ন্তনশম্নর সারন্তিশি িা মদখ্াশনা হশলাোঃ 
 
সারচণ-3.1:  প্র দের অঙ্গচভচত্ত  (বাস্তব ও আচথ য ) লক্ষমাত্র্া ও 

অজযন (আরচিচপচপ অনুর্ায়ী) 
(লে োকাে) 

রকাি  অিযটর্ া বেত বিবপবপ অিযযােী লেযর্ াত্র্া  প্রকটল্পে শুরু রে টক 
জ যি ২০১৬ পযমন্ত 
ক্রর্প যবেভয ত 
অগ্রগবত  

আেবিবপবপ 
অিযযােী 

অগ্রগবত (%) 

অংটগে িার্  পবের্ াি  িাস্তি আবেমক  িাস্তি আবেমক  িাস্তি আবেমক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮  ৯ 

৪৫০০ কর্মকতম াে রিতি ৪৫ ৪৫ ১৭৯.৮৪ ৪৫ ১৭৬.১৩১  ৯৭.৯৩ 
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৪৬০০ কর্মিােীটেে রিতি ৬৫ ৬৫ ১০১.৯২ ৬৫ ৯৭.৪৮০  ৯৫.৬৪ 

৪৭০০ ভাতাবে ১১০ ১১০ ২০৮.৯৪ ১১০ ২০৮.৪৭২  ১০০ 

 রর্াে (রিতি ও ভাতাবে)   ৪৯০.৭০  ৪৮২.০৮৩  ৯৮.২৪ 

৪৮০০ সেিোহ ও রসিা        

৪৮০১ ভ্রর্ি িযে রোক রোক ৩২.০০ রোক ৩০.৪৭৫ রোক ৯৫.২৩ 

৪৮১৬ রেবলটফাি/ইন্টােটিে/রর্ািাইল 
রফাি বিল 

রোক রোক ০.৭৫ রোক ০.৭০৭ রোক ৯৪.৩০ 

৪৮০১৮ রেবজটেেি বফ রোক রোক ৯.১১ রোক ৫.৬০৭ রোক ৬১.৫৫ 

৪৮২১ বিেযযৎ বিল রোক রোক ৬.০০ রোক ৫.৮৯৩ রোক ৯৮.২১ 

৪৮২২ বসএিবজ গযাস রোক রোক ১৫.০০ রোক ১৪.৩৩১ রোক ৯৫.৫৪ 

৪৮২৩ রপটরাল ও লযবিটকন্ট রোক রোক ৪০.০০ রোক ৩৯.১৬০ রোক ৯৭.৯০ 

৪৮২৭ োপা ও প্রকােিা রোক রোক ২০৪৮ রোক ২০.৪৭০ রোক ১০০ 

৪৮২৮ রষ্টেিােী, কাগজ, সীল, 
ষ্টযাম্প ইতযাবে 

রোক রোক ২০.০০ রোক ১৯.৭৫০ রোক ৯৮.৭৫ 

৪৮৩১ িই ও র্ািবিত্র্ (বিটেম বেকা 
ও পযবস্তকা) 

রোক রোক ৩.০০ রোক ৩.০০০ রোক ১০০ 

৪৮৩৩ জীিবিবিত্র্য সংেেটি 
িকুটর্ন্টেী/স্বল্প বেঘময 
িলবচ্চত্র্ বির্মাি 

রোক রোক ৯.০০ রোক ৭.৯৯৫ রোক ৮৮.৮৩ 

৪৮৩৩ প্রিাে ও বিজ্ঞাপি রোক রোক ২৬.৪২ রোক ২৫.৪০৫ রোক ৯৬.৬ 

৪৮৩৩ অিযষ্ঠাি ও উৎসিাবে, 
েয্ালী, িৃেটর্লা, িিযপ্রাবি 
রর্লা, েিিা ও বিত্র্াংকি 
প্রবতটযাবগতা ইতযাবে 
আটোজি 

রোক রোক ৯.৮১ রোক ৯.৮০৯ রোক ১০০ 

৪৮৩৬ ইউবিফর্ম রোক রোক ৪.০০ রোক ৩.৯৯৮ রোক ১০০ 

৪৮৪০ স্থািীে প্রবেেি (স্বল্প 
রর্োেী) 

রোক রোক ৯.৯১ রোক ৯.৯১০ রোক ১০০ 

৪৮৪০ স্থািীে প্রবেেি (েীঘম 
রর্োেী) 

রোক রোক    রোক  

৪৮৪২ অবভলেয জিটগাবষ্ঠে জিয 
সটিতিতার্ূলক কর্মোলা 
আটোজি (সযন্দেিটিে 
আটেপাটে বভটলজ োইগাে 
রেসপন্স টীর্, উপকূলীে 
অঞ্চটল সর্যদ্রগার্ী রজটল, 
জাবততােীক গ্রুপ, সাপযটড়, 
খ্ািাে িন্দীপাখ্ী বিটক্রতা, 
প্রিাল ও োর্যক বিিযটকে 
রোকািোে, হিযর্াি ও 
িািে পালক ইতযাবে) 

সংখ্যা সংখ্যা ৫.০০ ৪০০ ৪.৯৯৮ রোক ১০০ 

৪৮৪২ রসবর্িাে, ওোকম েপ, 
কিফাটেন্স, বেো সফে 
ইতযাবে 

রোক রোক ৭.৯৬ রোক ৪.০১৮ রোক ৫০.৪৮ 

৪৮৪৬ িিযপাবিে পবেিহি ও রোক রোক ১০.০০ রোক ৯.৯৮৪ রোক ১০০ 
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হযাটন্ডবলং 
৪৮৪৯ িিযপ্রাবি দ্বাো আক্রান্তটেে 

বিবকৎসা রসিা 
     রোক  

৪৮৫১ অবিেবর্ত শ্রবর্ক রোক রোক ৮.০০ রোক ৭.৭৪৭ রোক ৯৬.৮৪ 

৪৮৭১ বিোিা, বিোিাে িােে, 
র্োেী, জাবজর্, িাবলে, 
েেজা জািালাে পেম া 
ইতযাবে ক্রে 

রোক রোক ৮.০০ রোক ৮.০০০ রোক ১০০ 

৪৮৭৪ পোর্েমক রসিা (িকো 
র্ূলযােিযর্াি ও তোেবক) 

রোক রোক ৪৪.৫০ রোক ৪৩.৩৪২ রোক ৯৭.৪০ 

৪৮৮২ আইিী সহােতা রোক রোক ২.০০ রোক ১.৯৬০ রোক ৯৮ 

৪৮৮৩ সম্মাি ভাতা (প্রবেেি, সভা 
ও রসবর্িাটেে জিয) 

রোক রোক ১১.৯৮ রোক ৯.০৭৫ রোক ৭৫.৭৫ 

৪৮৮৩ র্ধযিতী র্ূলযােি রোক রোক ৩.০০   রোক  

৪৮৮৬ সযন্দেিটিে িাঘ শুর্ােী      রোক  

৪৮৬৪ িিযপ্রাবিে খ্ােয সেিোহ রোক রোক ৬০.০০ রোক ৫৭.৭৬৯ রোক ৯৬.২৮ 

৪৮৭৪ পোর্েমক রসিা (িকো 
র্যলযািযর্াি ও তোেবক) 

রোক রোক ৪৪.৫০ রোক ৪৩.৩৪২ রোক ৯৭.৪০ 

৪৮৮৬ েবেত এলাকা, উবিে 
উেযাি, ইটকাপাকম  ইতযাবেটত 
জীিবিবিত্র্য জবেপ 

রোক রোক ১৪.৬০ রোক ১৪.৬০ রোক ১০০ 

৪৮৮৮ কবম্পউোে সার্গ্রী রোক রোক ৩.০০ রোক ২.৯৯৮ রোক ১০০ 

৪৮৯১ োইগাে রেসপন্স টীর্টক 
সহােতা োি 

     রোক  

৪৮৯১ কবর্উবিটি রপটরাল গ্রম্নপটক 
সহােতা োি 

রোক রোক ১০.০০ রোক ৯.৯৯৭ রোক ১০০ 

৪৮৯১ এবলফযান্ট রেসপন্স টীর্টক 
সহােতা োি 

রোক রোক ৫.০০ রোক ৪.৯৯৩ রোক ১০০ 

 উপটর্াে (সেিোহ ও রসিা)   ৩৯৮.৫২  ৩৭৫.৯৮৮ রোক ৯৪.৩৫ 

৪৯২১ অবফস ভিি (িি সংেেক, 
বিভাগীে িি কর্মকতম া, 
রেে কর্মকতম া, বিে 
কর্মকতম াে কযাম্প অবফস 
ইতযাবে) 

রোক রোক ৮.০০ রোক ৭.৯৯৯ রোক ১০০ 

৪৯২৬ িেটর্েেী/িযাোক (বিভাগীে 
িি কর্মকতম া, সহকােী িি 
সংেেক, রেে কর্মকতম া ও 
বিে কর্মকতম া 

রোক রোক ৮.০০ রোক ৮.০০ রোক ১০০ 

৪৯৩১ অিযািয ভিি ও 
অিকাঠাটর্া (কটেজ, 
বপকবিক রেি, বিশ্রার্াগাে 
পযিমগঠি 

রোক রোক ২৫.০০ রোক ২৪.৯৯৭ রোক ১০০ 

৪৯৩৬ োসত্মা ও কালভােম  রোক রোক ৫.০০ রোক ৪.৯৯৭ রোক ১০০ 

৪৯৪৭ িেমর্া অিকাঠাটর্া রোক রোক ২.০০ রোক ২.০০০ রোক ১০০ 

৪৯৫১ পাবি সেিোহ লাইি রোক রোক ১০.০০ রোক ৯.৯৯২ রোক ১০০ 

৪৯৫৮ তাে ও সংটযাগ রোক রোক ৫.০০ রোক ৫.০০০ রোক ১০০ 
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৪৯৬১ বিেযযৎ সেিোহ অিকাঠাটর্া রোক রোক ৫.০০ রোক ৪.৯৭৭ রোক ১০০ 

৪৯৭৬ জিযাি রোক রোক ১৬.০০ রোক ১৫.৯৭৩ রোক ১০০ 

৪৯৯১ পযমেি ও ইটকােয যবেজর্ 
এলাকাে েবতগ্রস্থ পাকা 
োস্তা রর্োর্ত 

রোক রোক ২৫.০০ রোক ২৫.০০ রোক ১০০ 
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 উপটর্াে  

(রর্োর্ত, 
সংেেি ও 
পযিিমাসি) 

  ১২৭.০  ১২৬.৯৩১  ১০০ 

 রর্াে োজস্ব   ১০১৬.২২  ৯৮৫.০০২  ৯৬.৯৩ 

 র্ূলধি খ্াত        

৬৮০
০ 

সম্পে সংগ্রহ ও 
ক্রে 

       

 যািিাহি        

৬৮০৭ জীপ  (রফাে 
হুইলাে) 

১ ১ ৫৮.৫০ ১ ৫৮.৫০ ১০০ ১০০ 

৬৮০৭ বপক আপ 
(িািল রকবিি 
রফাে হুইলাে) 

১ ১ ৪৫.৭৫ ১ ৪৫.৭৫ ১০০ ১০০ 

৬৮০৭ বপক আপ 
(রফাে হুইলাে) 

২ ২ ৫৭.২০ ২ ৫৭.২০ ১০০ ১০০ 

৬৮০৭ র্াইটক্রািাস ১ ১ ৩৬.৩৮ ১ ৩৬.৩৮ ১০০ ১০০ 

৬৮০৭ রর্ােে সাইটকল ২৫ ২৫ ৩৫.০০ ২৫ ৩৫.০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৫
১ 

িাইসাইটকল ১৫০ ১৫০ ১২.৩০ ১৫০ ১২.২৮৩ ১০০ ১০০ 

 জলযাি        

৬৮০
৯ 

অিস্থাি সযবিধা 
সম্পন্ন লঞ্চ 
(বেঘময ১৩.৫ 
বর্. প্রস্থ ২.৬ 
বর্. গভীেতা 
১.৫ বর্.) 

১ ১ ৩৪.৮৫ ১ ৩৪.৮৫ ১০০ ১০০ 

৬৮০
৯ 

রপটরাল িাবলত 
কাটঠে রিৌকা 
(রিবির্ োইপ) 
(বেঘময ৯.৬ বর্. 
প্রস্থ ২.৬ বর্. 
গভীেতা 
১.০বর্.) 

৪ ৪ ২৭.২৩ ৪ ২৭.২৩৩ ১০০ ১০০ 

৬৮০
৯ 

রপটরাল িাবলত 
রিৌকা (োইগাে 
রেসপন্স টীটর্ে 
জিয) 

৫ ৫ ২৯.৫৩ ৫ ২৯.৫৩২ ১০০ ১০০ 

৬৮০
৯ 

রকবিি ক্রয জাে ১ ১ ১৭.৯২ ১ ১৭.৯২ ১০০ ১০০ 

৬৮০
৯ 

স্পীি রিাে ২ ২ ১৫.৯৫ ২ ১৫.৯৫ ১০০ ১০০ 

৬৮০
৯ 

সর্যদ্রগার্ী রলাে ১ ১ ৩৮.৫০ ১ ৩৮.৫০ ১০০ ১০০ 

৬৮০
৯ 

ইবেিযযক্ত 
রেেীে রিৌকা 

১০ ১০ ১৯.৯৮ ১০ ১৯.৯৮২ ১০০ ১০০ 

 উপটর্াে   ৪২৯.১০  ৪২৯.০৭৯ ১০০ ১০০ 
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(যািিাহি) 
 যন্ত্রপাবত        

৬৮১২ বিবজোল 
বভবিও কযাটর্ো 

১ ১ ০.৯৯০ ১ ০.৯৯০ ১০০ ১০০ 

৬৮১২ বিবজোে বস্টল 
কযাটর্ো 

৪ ৪ ১.৯৬০ ৪ ১.৯৬০ ১০০ ১০০ 

৬৮১২ ইিফ্রা-রেি 
কযাটর্ো 

১০ ১০ ৪.০০০ ১০ ৪.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৩ 

রেবলটফাি ৭ ৭ ০.১৮০ ৭ ০.১৭৫ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৩ 

িাইটিাকুলাে ২২ ২২ ৪.১১০ ২২ ৩.৮৯০ ১০০ ১০০ 

৬৮১২ রতপো স্টযান্ড ২ ২ ০.৫৮০ ২ ০.৫৮০ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৩ 

িিযপ্রাবিে জিয 
আধযবিক ফাাঁে, 
খ্াাঁিা, জাল ও 
হযাটন্ডবলং 
সেোর্ ইতযাবে 

রোক রোক ৩.০০০ রোক ৩.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৩ 

রেবফ্রজাটেেে 
(িের্াল) 

৩ ৩ ০.৭৫০ ৩ ০.৭৫০ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৩ 

রেবফ্রজাটেেে 
(িীপ) 

৫ ৫ ১.৫০০ ৫ ১.৫০০ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৩ 

রিতিািােক 
িন্দযক (িস্নাস্ট, 
গযাস প্রটজক্টও 
ও িােম ) 

৪ ৪ ১৭.৯৯ ৪ ১৭.৯৯২ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৩ 

রভটেেীিােী 
যন্ত্রপাবত 

রোক রোক ১৬.০০০ রোক ১৫.৯৯৮ রোক ১০০ 

৬৮১
৩ 

এোেকুলাে 
(স্পীে োইপ, 
২৪০০০বিটিইউ) 
(উন্নেি 
পবেকল্পিা 
ইউবিটেে 
কবম্পউোে 
রুটর্ে জিয 
একটি) 

১০ ১০ ৯.৯৮০ ১০ ৯.৮৫৪ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৩ 

লাইফিো ও 
লাইফ জযাটকে 

রোক রোক ১.৯৮০ রোক ১.৯৮০ রোক ১০০ 

৬৮১
৩ 

সাটভম  সেোর্ 
(কম্পাস, 
বজবপএস 
ইতযাবে) 

রোক রোক ৪.৯৮৩৫ রোক ৪.৯৮৪ রোক ১০০ 

৬৮১
৩ 

পাবিে বফল্টাে রোক রোক ০.৯৮০ রোক ০.৯৮০ রোক ১০০ 

৬৮১
৩ 

পবের্াপ 
যন্ত্রপাবত 
(বিবজোল 
কযাবলপাস, রেপ, 

রোক রোক ৪.০০০ রোক ৩.৯৯৫ রোক ১০০ 
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বস্পং, বিবক্ত) 
৬৮১
৩ 

ব্লািম  ফ্লয 
সিাক্তকেি 
কীে 

      ১০০ 

৬৮১
৩ 

রক্রাকাবেজ রোক রোক ৪.৭৫০ রোক ৪.৭৪৬ রোক ১০০ 

৬৮১
৩ 

বজবপএস ২০ ২০ ৫.৫৮ ২০ ৫.৫৮ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৩ 

পশুে বিজাইি 
সম্ববলত 
িাস্টবিি 

৬০ ৬০ ৩.০০০ ৬০ ৩.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৫ 

কবম্পউোে 
(২১’’ এলবসবি 
র্বিেে, 
বিবভবি, 
৩বজবি েয্ার্, 
রফাে আই 
ফাইভ প্রটসসে) 
রলজাে বপ্রন্টাে, 
স্কযািাে, 
১২০০বভএ 
ইউবপএস, 
লাইটসন্সকৃত 
এযাবন্টভাইোস 
এিং অিযািয 
আিযসাংবঙ্গক 
যন্ত্রপাবত 

১৪ ১৪ ১৩.৩০০ ১৪ ১৩.২৬৯ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৯ 

ফটোকবপোে ১৪ ১৪ ২০.০০০ ১৪ ১৯.৫১০ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৯ 

রসালাে পযাটিল ৩০ ৩০ ৭.৭৭০ ৩০ ৬.৩৬৩ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৯ 

আইবপএস (৫০০ 
ওোে) 

  ২.০৫০০  ২.০৫০ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৯ 

বিবজোল ফযাক্রু্  
রর্বেি 

৪ ৪ ১.২০০০ ৪ ১.১৯৯ ১০০ ১০০ 

৬৮০
৯ 

রসাোি 
রিাে/পযাটিল 
রিাে 

     ১০০ ১০০ 

৬৮১
৯ 

রজিাটেেে ৪ ৪ ২.৩৯০ ৪ ২.৩৮৭ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৯ 

বিবফং 
রসন্টাটেে জিয 
বিবভবি 
রেোেসহ ৪২’’ 
এলবসবি কালাে 
টিবভ 

২ ২ ২.৯৪০ ২ ২.৯৪০ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৯ 

লি রর্াোে ১০ ১০ ৫.০০০ ১০ ৪.৯৯০ ১০০ ১০০ 

৬৮১
৯ 

বিিসহ র্াবল্ট 
বর্বিো প্রটজক্টে 

৪ ৪ ৩.১৬০ ৪ ৩.১৬০ ১০০ ১০০ 
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৬৮১
৯ 

রিস্না পাইপ ২ ২ ৪.০০০ ২ ৩.৯৯৭ ১০০ ১০০ 

৬৮২১ বিবজেে 
রসন্টাে, পাকম  
অবফস, যােযঘে 
হাসপাতাল 
প্রভৃবতে 
আভযন্তেীি 
রিটকাটেেটিে 
জিয 
আসিািপত্র্ 
(ফয ল 
রসটক্রোবেটেে 
রেবিল, হাফ 
রসটক্রোবেটেে 
রেবিল, িাইবিং 
রেবিল, বসংটগে 
খ্াে, িািল 
খ্াে, হাতল 
ওোলা ও হাতল 
োড়া রিোে, 
রসাফা ইতযাবে) 

রোক রোক ১৯.০০০ রোক ১৮.৯৮২ ১০০ ১০০ 

৬৮২৫ রেবলটফাি রসে, 
রর্ািাইল রসে, 
বপএ রসে, 
ইটর্ইল ও 
ইন্টাটিে সংটযাগ 

রোক রোক ১.০০০ রোক ০.৯৬৯ ১০০ ১০০ 

৬৮২৭ ইটলকবরক 
রকেবল 

রোক রোক ০.০৮০ রোক ০.০৭৫ ১০০ ১০০ 

৬৮২৭ র্াইটক্রাওটেভ 
ওটভি 

২ ২ ০.৩৯০ ২ ০.৩৬০ ১০০ ১০০ 

 উপটর্াে 
যন্ত্রপাবত 

  ১৬৮.৫৬  ১৬৬.২১ ১০০ ১০০ 

 িিােি      ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

রহক্টে প্রবত 
২৫০০ িাোে 
ফল, পশুখ্ােয 
ও বর্শ্র িিােি 
(িাো উটত্তালি, 
স্থাি বতেী, সাে 
প্রটোগ ও িাো 
রোপি ইতযাবে 
খ্েটিে অন্তগমত) 

৪০০রহ: ৪০০রহ: ১৪০.০০ ৪০০রহ: ১৩৯.৯২২ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

ফল, পশুখ্ােয 
ও বর্শ্র 
িিােটিে প্রের্ 
িেটেে 
েেিাটিেি 

৪০০রহ: ৪০০রহ: ৩০.০০ ৪০০রহ: ৩০.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪ ফল, পশুখ্ােয ৪০০রহ: ৪০০রহ: ১৫.০০ ৪০০রহ: ১৫.০০০ ১০০ ১০০ 
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৫ ও বর্শ্র 
িিােটিে 
বদ্বতীে িেটেে 
েেিাটিেি 

৬৮৪
৫ 

রহক্টে প্রবত 
৪৯৪ িাোে 
িাাঁে িাগাি 
উটত্তালি (িাো, 
স্থাি বতেী, সাে 
প্রটোগ ও িাো 
রোপি ইতযাবে 
খ্েটিে অন্তগমত) 

১০০রহ: ১০০রহ: ১৮.৫০ ১০০রহ: ১৮.৫০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

এক িেে িেস্ক 
িাাঁে িাগাি 
েেিাটিেি 

১০০রহ: ১০০রহ: ২.৫০ ১০০ ২.৫০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

রহক্টে প্রবত 
২৫০০ িাোে 
রিত িাগাি 
উটত্তালি (িাো, 
স্থাি বতেী, সাে 
প্রটোগ ও িাো 
রোপি ইতযাবে 
খ্েটিে অন্তগমত) 

১০০রহ: ১০০রহ: ৩০.০০ ১০০ ২৯.৯৯৬ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

এক িেে িেস্ক 
রিত িাগাি 
েেিাটিেি 

১০০রহ: ১০০রহ: ৭.৫০ ১০০ ৭.৫০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

েযই িেে িেস্ক 
রিত িাগাি 
েেিাটিেি 

১০০রহ: ১০০রহ: ৫.০০ ১০০ ৫.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

বিেল ও বিপন্ন 
প্রজাবতে িাগাি 
উটত্তালি(িাো, 
স্থাি বতেী, সাে 
প্রটোগ ও িাো 
রোপি ইতযাবে 
খ্েটিে অন্তগমত) 

সংখ্যা সংখ্যা ৪৬.৫০ ১৫৫০০০ ৪৬.৪৯৬ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

এক িেে িেস্ক 
বিেল ও বিপন্ন 
প্রজাবতে িাগাি 
েেিাটিেি 

সংখ্যা সংখ্যা ১৪.০০ ১৫৫০০০ ১৪.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

েযই িেে িেস্ক 
বিেল ও বিপন্ন 
প্রজাবতে িাগাি 
েেিাটিেি 

সংখ্যা সংখ্যা ১৫.০০ ১৫৪০০ ১৫.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

রোভািধমিকােী 
িাগাি উটত্তালি 
(িাো, স্থাি 
বতেী, সাে 
প্রটোগ ও িাো 
রোপি ইতযাবে 

সংখ্যা সংখ্যা ৬২.০০ ১৫৫০০০ ৬১.৯৭৮ ১০০ ১০০ 
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খ্েটিে 
অর্ত্মগমত) 

৬৮৪
৫ 

প্রের্ িষম 
রোভািধমিকােী 
িাগাি 
েেিাটিেি 

সংখ্যা সংখ্যা ২৩.২৫ ১৫৫০০০ ২৩.২১৩ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

বদ্বতীে িষম 
রোভািধমিকােী 
িাগাি 
েেিাটিেি 

সংখ্যা সংখ্যা ১৫.০০ ১৫০০০০ ১৪.৯০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

রগালাপ িাগাি 
সৃজি (িাো, 
স্থাি বতেী, সাে 
প্রটোগ ও িাো 
রোপি ইতযাবে 
খ্েটিে 
অর্ত্মগমত) 

১২০০০ ১২০০০ ৩.৬০ ১২০০০ ৩.৬০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

প্রের্ িষম 
রগালাপ িাগাি 
েেিাটিেি 

১২০০০ ১২০০০ ২.৪০ ১২০০০ ২.৪০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

বদ্বতীে িষম 
রগালাপ িাগাি 
েেিাটিেি 

৭০০০ ৭০০০ ১.৪০ ৭০০০ ১.৪০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

বিেল প্রজাবতে 
অবকম ি অবকম ি 
সংগ্রহ ও 
িাসমাবে স্থাপি 
(িাো, স্থাি 
বতেী, সাে 
প্রটোগ ও িাো 
রোপি ইতযাবে 
খ্েটিে 
অর্ত্মগমত) 

৪০০০ ৪০০০ ৪.০০ ৪০০০ ৪.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

প্রের্ িষম 
অবকম ি 
েেিাটিেি 

  ০.৮০ ৪০০০ ০.৮০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

বদ্বতীে িষম 
অবকম ি 
েেিাটিেি 

৪০০০ ৪০০০ ০.৮০ ৪০০০ ০.৮০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

তৃতীে িষম 
অবকম ি 
েেিাটিেি 

১৫৪০ ১৫৪০ ০.৩১ ১৫৪০ ০.৩০৮ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

অবকম ি হাউজ 
েেিাটিেি 

রোক রোক ৩.০০ রোক ৩.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

জীিন্ত রিড়াে 
িাগাি সৃজি 
(িাো, স্থাি 
বতেী, সাে 
প্রটোগ ও িাো 
রোপি ইতযাবে 
খ্েটিে 

২২০০ো বর্: ২২০০ো বর্: ২.২০ ২২০০ ২.২০০ ১০০ ১০০ 
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অর্ত্মগমত) 
৬৮৪
৫ 

প্রের্ িষম জীিন্ত 
রিড়াে িাগাি 
েেিাটিেি 

২২০০ো বর্: ২২০০ো বর্: ০.৪৪ ২২০০ ০.৪৪০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

বদ্বতীে িষম 
জীিন্ত রিড়াে 
িাগাি 
েেিাটিেি 

২২০০০ো: 
বর্: 

২২০০০ো: 
বর্: 

০.২৫ ২২০০ ০.২৫০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

রহক্টে প্রবত 
২৫০০ িাোে 
ঔষযবধ িাগাি 
উটত্তালি (িাো, 
স্থাি বতেী, সাে 
প্রটোগ ও িাো 
রোপি ইতযাবে 
খ্েটিে অন্তগমত) 

১০০রহ: ১০০রহ: ৩০.০০ ১০০ ২৯.৯৯৯ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

প্রের্ িষম 
ঔষযবধ িাগাি 
েেিাটিেি 

৯৫রহ: ৯৫রহ: ৭.০০ ৯৫.০০ ৬.৯৯৭ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

বদ্বতীে িষম 
ঔষযবধ িাগাি 
েেিাটিেি 

৭৫রহ: ৭৫রহ: ৩.৭৫ ৭৫ ৩.৭৫০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

উবিে উেযাটিে 
জিয বিেল 
প্রজাবতে িাো 
সংগ্রহ ও 
উটত্তালি (িাো, 
স্থাি বতেী, সাে 
প্রটোগ ও িাো 
রোপি ইতযাবে 
খ্েটিে অন্তগমত) 

১০০০ ১০০০ ২.০০ ১০০০ ২.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

প্রের্ িষম 
উবিে উেযাটিে 
জিয বিেল 
প্রজাবতে িাগাি 
েেিাটিেি 

১০০০ ১০০০ ০.৩০ ১০০০ ০.৩০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

উবিে 
আেটিাটেোটর্ে 
জিয িাাঁে, রিত 
ও র্ূতম া িাগাি 
উটত্তালি (িাো, 
স্থাি বতেী, সাে 
প্রটোগ ও িাো 
রোপি ইতযাবে 
খ্েটিে অন্তগমত) 

রোক রোক ৩.০০ রোক ৩.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

প্রের্ িষম 
আেটিাটেোটর্ 
উটত্তাবলত 
িাগাি 
েেিাটিেি 

রোক রোক ০.০৬ রোক ০.০৬০ ১০০ ১০০ 
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৬৮৪
৫ 

বদ্বতীে িষম 
আেটিাটেোটর্ 
উটত্তাবলত 
িাগাি 
েেিাটিেি 

রোক রোক ০.৫০   ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

বিেযর্াি 
রগালাপ 
িাগাটিে 
উন্নেি ও 
েেিাটিেি 

রোক রোক ৫.০০ রোক ৫.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

রহক্টে প্রবত 
৩০০০ িাোে 
িাউ িাগাি 
উটত্তালি (িাো, 
স্থাি বতেী, সাে 
প্রটোগ ও িাো 
রোপি ইতযাবে 
খ্েটিে অন্তগমত) 

৪০রহ: ৪০রহ: ১৬.০০ ৪০ ১৬.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

প্রের্ িষম িাউ 
িাগাি 
েেিাটিেি 

৪০রহ: ৪০রহ: ৩.০০ ৪০ ৩.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

বদ্বতীে িষম 
িাউ িাগাি 
েেিাটিেি 

৪০রহ: ৪০রহ: ২.০০ ৪০ ২.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

ধ্বংস ও 
েেপ্রাপ্ত পাহাড়ী 
এলাকাে িাগাি 
উটত্তালি 

৬০রহ: ৬০রহ: ১৮.০০ ৬০ ১৮.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

প্রের্ িষম ধ্বংস 
ও েেপ্রাপ্ত 
পাহাড়ী এলাকাে 
িাগাি 
েেিাটিেি 

৬০রহ: ৬০রহ: ৬.০০ ৬০ ৬.০০০ ১০০ ১০০ 

৬৮৪
৫ 

বদ্বতীে িষম 
ধ্বংস ও 
েেপ্রাপ্ত পাহাড়ী 
এলাকাে িাগাি 
েেিাটিেি 

৬০রহ: ৬০রহ: ৪.৫০ ৬০ ৪.৫০০ ১০০ ১০০ 

 উপটর্াে 
(িিােি) 

  ৫৪৪.৫৫  ৫৪৩.৮০৯ ১০০ ১০০ 

৭০০০ বির্মাি ও পূতম  
কাজ 

       

৭০০৬ পাকম  অবফস 
ভিি বির্মাি 
(৫টি, প্রবতটি 
১৫০ িোঃবর্োঃ) 

৭৫০ ি:বর্. ৭৫০ ি:বর্. ১৮০.০  ৭৫০ ১০০ ১০০ 

৭০০৬ রেে অবফস 
বির্মাি (বসআই 
বসে, োেযযক্ত 
৭টি, প্রবতটি 
১২০ িোঃবর্োঃ) 

৮৪০ ি:বর্. ৮৪০ ি:বর্. ১৩০.০ ৮৪০ ১৩০.০ ১০০ ১০০ 
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৭০০৬ বিে অবফস 
বির্মাি 

৮টি ১১টি ৮০.০ ৮ ৬৯.৯৬১ ৯০ ৯০ 

৭০০৬ কযাবন্টি ও 
ওোেরুর্ 
বির্মাি 

৮টি ৮টি ৪০.০ ৮ ৩৯.৯৮৪ ১০০ ১০০ 

৭০০১ ঋযবর্ উন্নেি রোক রোক ১০০.০ রোক ৯৯.৭৯২ রোক ১০০ 

৭০১১ ৪েম রশ্রবিে 
কর্মিােীটেে 
িযাোক (৯টি, 
প্রবতটি ১২০ 
িোঃবর্োঃ বসআই 
বসে োেযযক্ত) 

১৩২০ি:বর্. ১৩২০ি:বর্. ২০৪.৪৯ ১৩২০ ২০৪.১২০  ১০০ 

৭০১৬ পযমেক রকন্দ্র 
(৩টি, প্রবতটি 
১৫০ িোঃবর্োঃ 
বসআইবসে 
োেযযক্ত) 

৪৫০ ি:বর্. ৪৫০ ি:বর্. ৬৯.৭৫ ৪৫০ ৬৯.৬৪৯ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ পযোতি রেস্ট 
হাউজ সংস্কাে 

রোক রোক ২৫.০০ রোক ২৭.৯৯৯ রোক ১০০ 

৭০১৬ বিশ্রার্াগাে 
(৩টি, রোতলা 
প্রবতটি ২০০ 
িোঃবর্োঃ) 

৮০০ি:বর্. ৮০০ি:বর্. ১৯২.০০ ৮০০ ১৮৯.২৩৩  ১০০ 

৭০১৬ বসবস োসত্মা 
বির্মাি (১.৫ 
বর্. প্রস্থ) 

৬.৩১৬বক.
বর্. 

৬.৩১৬বক.
বর্. 

১১৩.৬৯ ৬.৩১ ১১৩.৫৩৪ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ ওভােটহি 
েযাংক বির্মাি 
(পাম্প ও পাবি 
সেিোহ 
লাইিসহ) 

১০ রসে ১০ রসে ১২০.০০ ৯ ১০৬.৯২৭ ৯০ ৯০ 

৭০১৬ ঈাবি সেিোহ 
লাইি স্থাপি 
বফটিং 
বফবক্রু্ ংসহ 

রোক রোক ১২.০১ রোক ১১.৯৯৬ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ সযাটলা িলকূপ 
স্থাপি 

৪০টি ৪০টি ৬.০০ ৪০ ৫.৯৯৯ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ পাবখ্ পযমটিেি 
রকন্দ্র 

৩টি ৩টি ৩০.০০ ৩ ২৯.৯৯৪ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ গযাটেজ বির্মাি 
(আধাপাকা) 

২০০ ি:বর্: ২০০ ি:বর্: ৩০.০ ৩ ২৯.৯৯৪ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ ইটকা 
কটেজ/বিশ্রার্াগা
ে (আধাাঁপাকা) 

১৫০০ি:বর্. ১৫০০ি:বর্. ১৬০.০ ১৫০০ ১৫৯.৬১৩ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ পািবলক েেটলে 
(পযরুষ ও 
র্বহলা) 

৪০০ি:বর্. ৪০০ি:বর্. ৯৫.৯৮ ৪০০.০ ৯৫.৭৪৩ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ রসবি রপ্রাস্ট 
(২৫টি, প্রবতটি 

২৫টি ২৫টি ৪৬.০ ২৫ ৪৫.৯৩৮ ১০০ ১০০ 
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২০ িোঃবর্োঃ) 
৭০১৬ পাটকম  প্রটিে পে 

র্টিল ও 
র্যযাোলসহ 

১৫টি ১৫টি ৭৪.৯৪ ১৪ ৬৯.৯২৭ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ টিটকে কাউন্টাে ১২টি ১২টি ১২.০ ১২ ১২.০ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ পশু খ্ােয 
খ্াওোটিাে স্থাি 

৩৫টি ৩৫টি ৩.৫০ ৩৫ ৩.৪৯৭ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ গাইি ওোল   ৭৭.২৫  ৭৭.২৩৯  ১০০ 

৭০১৬ আেবসবস 
খ্যটিযযক্ত রজটি 

৫০ো.বর্. ৫০ো.বর্. ১৫.০ ৫০ ১৪.৯৮৯ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ রগালঘে (কাঠ, 
িাাঁে ও োউবি) 

৪০টি ৪০টি ৮০.০ ৩৫ ৬৯.৯২৬ ৮৭.৫০ ৮৭.৫০ 

৭০১৬ পযমটিেি 
োওোে 

৯টি ৯টি ১৩৭.৭১ ৭ ১১৯.৯১৬ ৭৭.৭৮ ৭৭.৭৮ 

৭০১৬ বিশ্রার্, প্রসাধিী 
ও োন্না ঘেসহ 
বপকবিক স্পে 

১৮টি ১৮টি ১৬৯.৫৭ ১৫ ১৪৯.৯৫৪ ৮৩.৩
৩ 

৮৩.৩
৩ 

৭০১৬ কাটঠে রসতয  
(৮বর্. বেঘময, 
২.৫বর্. প্রস্থ) 

২টি ২টি ৯.৯৯ ২ ৯.৯৯৮ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ রসতয (িড় বেঘময 
৮বর্. প্রস্থ ২.৫ 
বর্.) 

২টি ২টি ৪১.৭৭ ২ ৪১.৬৯২ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ কালভােম  ৫টি ৫টি ১৫.০ ৫ ১৪.৯৭০ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ সীর্ািা প্রািীে 
(২বর্. উচ্চতা) 

৪৫০০ো.বর্. ৪৫০০ো.বর্. ৩১১.০ ৪৩৩৯ ৩০৩.৭১১ ৯৬.৪২ ৯৭.৬৬ 

৭০১৬ সীর্ািা প্রািীে 
(১.৫বর্ উচ্চতা 
হাফ গ্রীল) 

৪০০০ো.বর্. ৪০০০ো.বর্. ২৩৯.৯৯ ৩৯৩০.২
৭ 

২৩৫.৮১৬ ৯৮.২৫ ৯৮.২৬ 

৭০১৬ পাহাটড় িড়াে 
বসবড় 

৩০০ো.বর্. ৩০০ো.বর্. ১৫.০ ৩০০ ১৫.০ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ পাটে হাো পে ৬.২বক:বর্. ৬.২বক:বর্. ৩৪.০৫ ৬.২ ৩৪.০৪৮ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ আেবসবস 
রফ্রর্সহ 
বেটেইবিং ওোল 

২০০ো.বর্: ২০০ো.বর্: ১৬.০ ২০০ ১৬.০ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ িড়িা সংস্কাে ১টি ১টি ৩০.০০ ১ ২৯.৯৭৭ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ কাটঠে বতেী 
িসাে রিঞ্চ 

১০০টি ১০০টি ২.৫০ ১০০ ২.৫০ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ পাাঁকা রোি 
(৩বর্. প্রস্থ) 

৪.৬৬বক:বর্. ৪.৬৬বক:বর্. ২০৯.৭২ ৪.২১ ১৮৮.৮১০ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ অবকম ি হাউজ ২টি ২টি ৩৫.০০ ২ ৩৫.০০ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ কযাকোস হাউজ 
সংস্কাে 

২টি ২টি ১৯.৫৫ ২ ১৯.৫৫ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ তৃিটভাজী 
প্রাবিে জিয 
বিোপত্তা রিড়া 
১২বজ কাো 
তাটেে জাল 

৬টি ৬টি ৯.০ ৬. ৮.৯৯৭ ১০০ ১০০ 
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এিং আেবসবস 
রপাস্ট 

৭০১৬ সাির্ােটসিল 
পাম্পসহ িীপ 
টিউিওটেল 

রোক রোক ১৫.০  ১৪.৯৮১ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ তৃিটভাজী 
প্রাবিে উদ্ধাে 
রকন্দ্র 

৬টি ৬টি ৯.০০ ৬ ৮.৯৯৭ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ সেীসৃপ প্রাবিে 
জিয উদ্ধাে 
রকন্দ্র 

১টি ১টি ২৫.০ ১ ২৫.০ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ িাটঘে জিয 
রর্াো িাইলি 
জাটলে বিোপত্তা 
রিড়া 

     ১০০ ১০০ 

৭০১৬ বিলটিািম  ২০টি ২০টি ৪.০০ ২০ ৩.৯৯১ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ হবেি প্রজিি 
রকন্দ্র 

১টি ১টি ৫.০ ১ ৫.০ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ কুবর্ে প্রজিি 
রকন্দ্র 

২টি ২টি ৫০.০ ১ ২৪.৯৭৯ ৫০০ ১০০ 

৭০১৬ বেক বিটেেমিা 
সাইি রিািম  

৬০০টি ৬০০টি ৩.৬০ ৬০০ ৩.৬০০ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ জলাধাে বতেী রোক রোক ২৬.২৫ রোক ২৬.২৩৩ রোক ১০০ 

৭০১৬ রলক, পযকুে 
এিং জলাধাটে 
রিৌকা 
বভড়াটিাে জিয 
বসাঁবড় বির্মাি 

রোক রোক ৫.০০ রোক ৫.০০০ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ গাইি র্যাপ ১৫টি ১৫টি ৩.৭৫ ১৫ ৩.৭৪৯ ১০০ ১০০ 

৭০১৬ োতাসহ রেি 
বির্মাি 

৬০টি ৬০টি ৬০.০ ৪২ ৪০.৯৮৩ ৭০ ৭০ 

৭০১৬ বিশ্রার্াগাে, 
কটেজ, 
বেশুপাটকম ে 
িােপাটেে 
েেৃযপে উন্নেি 
(রসৌন্দযম িৃবদ্ধ, 
র্াটি ভোে 
ইতযাবে) 

রোক রোক ১৯.০৭ রোক ১৪.৫৩২ রোক ৭৬.২০ 

৭০৮১ পযকুে/েড়া খ্িি ৩৫০০০ঘ.বর্: ৩৫০০০ঘ.বর্: ৪৬.১৬ ২৯৯৯৬.
২ 

৩৮.৯৮৩ ৮৬ ৮৬ 

৭০৮১ পাবকম ং এলাকা 
(রহবেং রিাি) 

৫৯৭০ি:বর্. ৫৬৭০ি:বর্. ৮৫.০৫ ৫৬৭০ ৮৪.৯৫৯ ১০০ ১০০ 

৭০৮১ রোলিা (স্টীটলে 
বতেী) 

১৮টি ১৮টি ৩.৬০ ১৮ ৩.৫৯৯ ১০০ ১০০ 

৭০৮১ স্লীপাে (স্টীটলে 
বতেী) 

১৮টি ১৮টি ৫.৪০ ১৮ ৫.৩৪৬ ১০০ ১০০ 

৭০৮১ প্রাকৃবতক 
বিজাইটিে 

৩৫০টি ৩৫০টি ৩৪.৯৫ ৩৫০ ৩৪.৯৪৫ ১০০ ১০০ 
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আেবসবস রিঞ্চ 

 উপটর্ াে 
বির্মাি ও পতূম  
কাজ  

  ৩৬০২.৯
৭  

 ৩৪৩৩.৩৮
৭  

 ৯৫.২৯ 

 রর্ াে র্ যলধি    ৪৭৪৫.১
৮  

 ৪৫৭২.৪৮৩  ৯৬.৩
৬ 

 সিমটর্ াে 
র্ ূলধি ও 
োজস্ব 

  ৫৭৬১.৪
০ 

 ৫৫৫৭ .৪৮৫  ৯৬.৪
৬ 

সতূ্র্োঃ প্রকটল্পে সর্াবপ্ত প্রবতটিেি  

 

প্রকটল্পে ৫টি অংটগে লেযর্ াত্র্া অজম টিে বিত্র্ বিটেে সােবিটত রেো হটলাোঃ- 
            লে 

োকাে  

ক্রবর্ক 
িং  

অটঙ্গে িার্  লেযর্ াত্র্া  অগ্রগবত    েতাংে  

১। িিােি ৫৪৪.৫৫ ৫৪৩.৮১ ১০০.০০ 

২। বির্মাি ও পতূম  কাজ ৩৬০২.৯৭ ৩৪৩৩.৩৯ ৯৫.২৯ 

৩। রর্োর্ত, সংেেি ও 
পযিিমাসি 

১২৭.০০ ১২৬.৯৩ ১০০.০০ 

৪। যািিাহি ২৪৫.১৪ ২৪৫.১১ ১০০.০০ 

৫। জলযাি ১৮৩.৯৬ ১৮৩.৯৭ ১০০.০০ 

রর্ াে  ৪৭০৩.৬২ ৪৫৩৩.২১ ৯৬.৩৮ 

  

এ প্রকটল্পে সাবিমক অজম ি ৯৬.৪৬% এিং োজস্ব িযে োড়া ৫টি অটঙ্গে র্ূলধি অংটেে 
অজম ি ৯৬.৩৮% এ বিটিিিাে িাস্তিােটিে বেক রেটক প্রকল্পটি একটি সফল প্রকল্প। 
 
৩.2   প্র ে বাস্তবায়ন সম্পচ যি চবচভন্ন সমসযা 
 

 অথ য অবমুক্তিদি চবলম্ব 
 
- এ প্রকল্পটিে অেমােি পযটোপযবে িাংলাটেে সেকাটেে।  
- প্রকল্প সংবেষ্ট কর্মকতম া বিটেষ কটে প্রকটল্প োবেত্ব পালিকােী প্রকল্প 

পবেিালকটেে রেটক জািা যাে প্রকল্পটি শুরুে বেটক অেমোটড় বকেযো বিলম্ব 
হটলও সাবিমকভাটি অেমােটি উটেখ্টযাগয রকাি অসযবিধা বেলিা। তটি 
এবিবপ-রত প্রবত িেে িোেকৃত প্রের্ বকবস্তে োকা রেেীটত পাওোে 
বিধমাবেত কাজ সর্ের্টতা কেটত বকেযো সর্সযা হটেবেল। 



39 
 

 

 পিয, কাযম ও রসিা সংগ্রটহে রেটত্র্ বিলম্ব 

- এ প্রকটল্পে আওতাে েযই ধেটিে সংগ্রহ কাজ কো হে। এগুটলা হটলা (১) 
পিযাবে ক্রে, (২) রভৌত অিকাঠাটর্া সংক্রান্ত বির্মাি কাজ। এখ্াটি উটেখ্য 
রয যািিাহি সংগ্রহ োড়া অিযািয সি সংগ্রটহে কাজ বিভাগীে িি অবফস 
পযমাটে বিটকন্দ্রীকেি কো হটেটে। ফটল কাযমাবে িাস্তিােটি উটেখ্টযাগয 
ন্তবলম্ব হেবি। 

 
 

 প্র দের শময়াে ও বযয় বৃক্তদ্ধ  
 
প্রকশের ম য়াদ বদৃ্ভদ্ধ কো হে েযিাে।  প্রকেটটর অন্তধকাংশ কাজই স্থাপনা 
ন্তন থাি সংক্রাি। ন্তন থাি সা গ্রীর দা  স শয়র সাশথ্ সাশথ্ বদৃ্ভদ্ধ মপশয়ন্তছল। 
প্রকটল্পে িযে িৃবদ্ধে অিয একটি কােি হল জিিটলে রিতি ও ভাতাবে। প্রকল্প 
িলাকালীি সর্টে িতয ি জাতীে রিতি রস্কল িাস্তিােি শুরু হে। এত অবতবেক্ত 
অটেমে প্রটোজি হে । এসব কারশন প্রকশের ম য়াদ ও বযয় বদৃ্ভদ্ধ হশয়শছ।  
 
 ূল প্রকেটট ম াট ৪৮০৪.৭৫ লক্ষ টাকা বযশয় জলুাই ২০১1 হশি জনু 
২০১৪ ম য়াশদ বাস্তবায়শনর জনয ১৮/১০/২০১১ িান্তরশখ্ একশনক কিৃথক 
অনুশ ান্তদি হয়। পরবিীশি ০৬/০৫/২০১৪ িান্তরশখ্ ম াট ৪৯৭৮.৮২৮২ লক্ষ 
টাকা বযশয় জলুাই ২০১১ মথ্শক জনু ২০১৫ ম য়াশদ বাস্তবায়শনর জনয ১  
সংশশাধন ন্তহশসশব প্রকেটট অনুশ ান্তদি হয় এবং ৫৭৬১.৪০ লক্ষ টাকা বযশয় 
০৯/০৬/২০১৬ িান্তরশখ্  াননীয় পন্তরকেনা  ন্ত্রী কিৃথক ২য় সংশশাধন 
ন্তহশসশব ২০১১ হইশি জনু ২০১৬ ম য়াশদ বাস্তবায়শনর জনয অনুশ ান্তদি 
হয়। প্রকশের ম য়াদ বদৃ্ভদ্ধ হয় 66.7% ও বযয় বদৃ্ভদ্ধ হয় 20%। প্রকে 
বাস্তবায়নকাশল মদখ্া যায় ন্তকছয  ন্তকছয  মক্ষশত্র DPP-মি প্রাক্কন্তলি অশথ্ থর 
পন্তর াি প্রশয়াজশনর িযলনায় ক  এবং ন্তকছয  মক্ষশত্র এ অশথ্ থর পন্তর াি 
মবশী। এজনয ২০১৩ সশন বযয় অপন্তরবন্তিথি মরশখ্ আিখ্াি স ন্বয় কশর 
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একবার সংশশাধন হয়। এশি প্রিীয় ান হয় ময, প্রকে প্রিয়শন যথ্াযথ্ভাশব 
সম্ভাবযিা যািাই করা হয়ন্তন। 
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িতয েমিতয েম  অধযােঅধযাে   

পিযপিয , , কর্মকর্ম  ওও  রসিারসিা  সংগ্রটহসংগ্রটহ  অিযসতৃঅিযসতৃ  কাযমক্রটর্েকাযমক্রটর্ে  পযমা টলািিাপযমা টলািিা   
 

 
 

4.1   ক্রয় পচর েনার পর্ যাদলািনা     
 
প্রভাব  ূলযায়ন স ীক্ষার টা থস অব মরিাশরন্স এ প্রকে বাস্তবায়নকাশল 
ক্রয় সংক্রাি ন্তনম্নন্তলন্তখ্ি ন্তবষয়ান্তদ পয থাশলািনার কথ্া উশেখ্ করা হশয়শছ: 
 
(১) প্রকল্পের আওর্ায় সম্পাবদর্ বববিন্ন কায ম ও মসবা সংগ্রল্পহর মক্ষল্পে 

বযবহৃর্ দব  াবদ, দরপে আহবান, দরপে র্ূ যায়ন, কায মক্রর্ 
অনুল্পর্াদন, কায মাল্পদে প্রদান ইর্যাবদ বনরীক্ষা ও পয মাল্প াচনা কল্পর মদিা 
ময, এ সবল্পক্ষল্পে প্রচব র্ আইন ও বববধর্া া (বপবপএ-
২০০৬/বপবপআর-২০০৮) প্রবর্পা ন করা হল্পয়ল্পে বকনা; 

(২) প্রকল্পের আওর্ায় সংগহৃীর্ বববিন্ন পণয, কায ম ও মসবা পবরচা না এবং 
রক্ষণাল্পবক্ষল্পণর জনয প্রল্পয়াজনীয় জনব সহ আনুষবঙ্গক ববষয়াবদ বনল্পয় 
পয মাল্প াচনা/পয মল্পবক্ষণ; 

(৩) প্রকে বা এর মকান অংল্পগর বযবস্থাপনার বববিন্ন অক্ষর্র্া ইর্যাবদর 
কারল্পণ মযর্ন: অথ মায়ল্পন বব ম্ব, পণয, কায ম ও মসবা ক্রয়/সংগ্রহ 
হল্পয়বে  বকনা এবং এ বব ল্পম্বর কারল্পণ প্রকল্পের বযয় বকৃ্তি বা 
বাস্তবায়নকা  বকৃ্তি হল্পয়ল্পে বকনা র্া বচবির্ করা/ববল্পেষণ করা। 

 
 ূল ন্তডন্তপন্তপ এবং সংশশান্তধি ন্তডন্তপন্তপশি অঙ্গ ন্তভন্তিক ক্রয় পন্তরকেনার 
ন্তবশদ বি থনা মদওয়া হশয়শছ। এ ক থপন্তরকেনা অনুযায়ী ক্রয় প্রদ্ভক্রয়া 
সম্পাদন করা হশয়শছ ন্তকনা িা ডকুশ ন্ট পয থাশলািনা এবং ক্রয় সংক্রাি 
কাশজ সংন্তেষ্ট বন অন্তধদপ্তশরর অনযানয ক থকিথাশদর সাক্ষাৎকার ন্তনশয় িথ্য 
সংগ্রহ ও ন্তবশেষি কশর ক্রশয়র প্রকৃি ন্তিত্র ন্তনরূপি করা হয়। ক্রয় সংক্রাি 
িথ্য সংগ্রহ করার কাশজ বযবহাশরর জনয একটট মিকন্তলস্ট আইএ ইন্তড 
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কিৃথক সরবরাহ করা হয়। এ মিকন্তলস্ট বযবহার কশর ক্রয়/সংগ্রহ সংক্রাি 
িথ্য সংগ্রহ করা হশয়শছ। 
 

প্রকেটট বাস্তবায়নকাশল ন্তিনজন প্রকে পন্তরিালক প্রকে বযবস্থপনার 
কায থান্তদ সম্পাদন কশরশছন। ন্তিনজশনই বিথ াশন অবসশর মগশছন। 
ন্তিনজশনর   শধয দু’জশনর সাশথ্ প্রকশের ক্রয়/সংগ্রহ ও বাস্তবায়ন 
সম্পন্তকথি অনযানয ন্তবষশয়  িন্তবন্তন য় হয়। এ ছাো বন ভবশন উন্নয়ন 
পন্তরকেনা শাখ্ায় ও স শয় স শয় মযাগাশযাগ কশর এ সংক্রাি িথ্যান্তদ 
সংগ্রহ করা হয়। এসব  িন্তবন্তন শয়র িশল জানা যায় ময, প্রকশের ক্রয় 
সংন্তেষ্ট কাশজর  শধয যানবাহন ক্রশয়র জনয আংন্তশকভাশব সরকার 
অনুশ ান্তদি সংস্থা প্রগন্তি ইন্ডাষ্ট্রীজশক সরবরাশহর দান্তয়ত্ব মদওয়া হয়। িারা 
এ কাজ যথ্া ন্তনয়শ  সম্পন্ন কশরশছন। অনযানয যানবাহশনর  শধয একটট 
 াইশক্রাবাস ও একটট ন্তপক-আপ দরপত্র আহ্বান কশর ক্রয় করা হয়। 
 

অনযানয ক্রয় কাজ ময ন স্থাপনান্তদ ন্তন থাি, ডীপ টটউবওশয়ল স্থাপন, 
পুকুর/ছো খ্নন ইিযান্তদ বন ন্তবভাগ পয থাশয় ন্তবশকন্দ্রীকরি করা হয়। িশল 
প্রস্তান্তবি ন্তবশটর মথ্শক ও িান্তহদার ন্তভন্তিশি অন্তিন্তরক্ত স্থাশন ন্তকছয  কাজ হয়। 
ময ন- ন্তদনাজপুর বন ন্তবভাশগর আওিায় ৪টট ন্তবট ন্তনন্তদথষ্ট করা থ্াকশলও 
অন্তিন্তরক্ত দুটট স্থাশন রা সাগর ও মিিয ন্তলয়ায় ন্তকছয  কাজ হয়।  য় নন্তসংহ 
বনন্তবভাগ িাশদর ন্তন থাি কাজগুন্তল স্থানীয় PWD-মক সম্পকৃ্ত কশর বাস্তবায়ন 
কশর।  
 

4.২ বন অচধ্েপ্তদরর প্রধ্ান  ার্ যালয় ও বনচবভাগুদলা শথদ  

প্রাপ্ত ক্রয় সাংক্রান্ত িদথযর চবদেষণ 
বন অন্তধদপ্তর মকন্দ্রীয়ভাশব যানবাহনগুন্তল ক্রয় কশর। এ যানবাহনগুন্তলর 
 শধয ১টট জীপ সরকার অনুশ ান্তদি প্রন্তিোন প্রগন্তি ইন্ডাটষ্ট্রজ এর ন্তনকট 
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মথ্শক এবং ১টট ন্তপকআপ দরপশত্রর  াধযশ  ক্রয় করা হয় বশল সংগনৃ্তহি 
িথ্য মথ্শক জানা যায়। যানবাহন ক্রয় সংক্রাি িথ্য সারন্তি-4.1 এ মদওয়া 
হশলা। 
 
িট্টগ্রার্ বন বিভাগ (উত্তে) 
 

িট্টগ্রার্ িি বিভাগ (উত্তে) রেটক প্রাপ্ত ক্রে সংক্রান্ত রিকবলস্ট অিযযােী িট্ট্রগাটর্ 
উটেখ্টযাগয স্থাপিাে কাজ হে রিাোবিকযাল গাটিম ি ও ইটকাপাকম , িট্টগ্রার্ বিটে। এোড়া 
এখ্াটি পাকা োস্তা ৪৪৫ বর্োে, পাহাটড় িড়াে বসবড়াঁ ১৫০ বর্:, বসবস োস্তা ১০০০ 
বর্োে, একটি ৩৮ ফয ে x ২৬ ফয ে আেতটিে অবকম ি হাউজ বিবর্মত হে। বিবর্মত 
স্থাপিাবেে িাবহো বিরুপি, িাৎসবেক ক্রে পবেকল্পিা, ক্রে পদ্ধবত, েেপত্র্ র্লূযােি, 
Notification of Award/ কাযমাটেে অিযটর্ােি ইতযাবে পািবলক প্রবকউেটর্ন্ট রুল 
২০০৬ অিযযােী িাস্তিাবেত হে। 
 

িিযপ্রাবি িযিস্থাপিা ও প্রকৃবত সংেেি বিভাগ , ঢাকা। 
 

এ বিভাটগে আওতাে র্যযোলসহ প্রটিে পে, সীর্ািা প্রািীে, অবকম ি হাউজ, 
সাের্ােবসিল পাম্পসহ বিপ টিউিওটেল স্থাপি, জলাধাে বতেী এিং ২০০০ ঘি বর্োে 
পযকুে/েড়া খ্িি কো হে। িাস্তিাবেত কাজগুটলা সম্পােটিে সাবিমক োবেত্ব বিভাগীে 
িি কর্মকতম াে উপে িযস্ত বেল। বিভাগীে কর্মকতম াে েপ্তে রেটক ক্রে সংক্রান্ত প্রাপ্ত 
তেযাবেে summary সােবিটত রেওো হটেটে। 
 

বেিাজপ যে সার্ াবজক িি বিভাগ  
 

বেিাজপযে সার্াবজক িি বিভাটগে আওতাে প্রকটল্পে আওতাে ৪টি িিবিে বেল। 
িাস্তটি কাজ সম্পাবেত অিযািয স্থাটিও কাজ হে রযর্ি-োর্সাগে জাতীে উেযাি, 
রততয বলো উপটজলাটত। এ বিভাটগে আওতাে িাস্তিাবেত কাজগুটলা হটলা রেে অবফস 
বির্মাি, বপকবিক স্পে বির্মাি, ৪েম রশ্রবিে কর্মিােীটেে িযাোক হাউজ বির্মাি, পযমেক 
রকন্দ্র বির্মাি, ইটকা কটেজ বির্মাি, সীর্ািা প্রািীে বির্মাি। এোড়া বিবর্মত হে তৃিটভাজী 
প্রাবিে জিয বিোপত্তা রিড়া, পাবকম ং এলাকা ইতযাবে। 
 

র্ের্িবসংহ িি বিভাগ  
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র্ের্িবসংহ িি বিভাটগে আওতাে কাবেগড় িিবিটে বিবভন্ন স্থাপিাবে রযর্ি- পাকম  
ভিি, কযাবন্টি ও ওোসরুর্, বিে অবফস, বিশ্রার্াগাে, জলােে খ্িি ইতযাবে কাজ 
হে। র্ের্িবসংহ িি বিভাগ তাটেে বির্মাি কাজগুবল স্থািীে PWD অবফটসে র্াধযটর্ 
িাস্তিােি কটে। বির্মািকৃত স্থাপিাে র্টধয বেল ৪েম রশ্রবিে কর্মিােীটেে জিয িযাোক 
হাউজ, পযমেি রকন্দ্র/বভবজেে রসন্টাে, বপকবিক স্পে, রসতয  বির্মাি, সীর্ািা প্রািীে 
ইতযাবে। 
 

বসটলে িি বিভাগ  
 

বসটলে িি বিভাটগে আওতাে উটেখ্টযাগয স্থাপিা বির্মাি কো হে। বসটলে রজলাে 
টিলাগড় ও হবিগে রজলাে কাটলঙ্গা িিবিটে। এোড়া খ্াবের্িগটে বিবর্মত হে 
েেমিােীটেে সযটযাগ-সযবিধা প্রোি সংক্রান্ত রোেখ্াটো স্থাপিাবে রযর্ি- িসাে রিঞ্চ, 
রগালঘে, িযাটেে োতাে আকৃবতে োেসহ বিশ্রার্াগাে ইতযাবে। 
 

 
ক্রয় সংক্রাি সংগনৃ্তহি িথ্যান্তদ সংন্তক্ষপ্ত আকাশর সারন্তি-৪.১ মদয়া হশলা  

 

ক্রে সংক্রান্ত তটেযে সংবেবপত বিিেি 

সােবি-৪.১ 
 

ক্রোঃ 
িং 

    িি 
বিভাগ   

      

ক্রে সংক্রান্ত 
বিটেম েক  

প্রধাি 
কাযমালে , 
িি 

অবধেপ্তে, 
ঢাকা  

িিযপ্রাবি 
িযিস্থাপিা 
ও প্রকৃবত 
সংেেি 
বিভাগ , 
ঢাকা 

িট্টগ্রার্  বসটলে  র্ের্িবসংহ  বেিাজপ যে  

১.  িাবহো 
বিরুপি 

প্রকল্প 
প্রিেটিে পূটিম 
রেটেে সকল 
িি বিভাটগে 
আওতাধীি 
িিবিেগুটলাে 
যািিাহি 
স্থাপিাবে ও 
অিযািয 
সযবিধাবেে 
িাবহো 
বিরূপি কো 
হে। 
 

প্রকল্প 
প্রিেটিে পূটিম 
িাবহো 
বিরুপি কো 
হে। 

প্রকল্প 
প্রিেটিে পূটিম 
িাবহো 
বিরুপি কো 
হে। 

প্রকল্প 
প্রিেটিে পূটিম 
িাবহো 
বিরুপি কো 
হে। 

প্রকল্প 
প্রিেটিে পূটিম 
িাবহো 
বিরুপি কো 
হে। 

প্রকল্প 
প্রিেটিে পূটিম 
িাবহো 
বিরুপি কো 
হে। 
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ক্রোঃ 
িং 

    িি 
বিভাগ   

      

ক্রে সংক্রান্ত 
বিটেম েক  

প্রধাি 
কাযমালে , 
িি 

অবধেপ্তে, 
ঢাকা  

িিযপ্রাবি 
িযিস্থাপিা 
ও প্রকৃবত 
সংেেি 
বিভাগ , 
ঢাকা 

িট্টগ্রার্  বসটলে  র্ের্িবসংহ  বেিাজপ যে  

২. িাৎসবেক 
ক্রে 
পবেকল্পিা 

প্রকল্প েবলল 
রর্াতাটিক। 
 

প্রকল্প েবলল 
রর্াতাটিক। 

প্রকল্প েবলল 
রর্াতাটিক। 

প্রকল্প েবলল 
রর্াতাটিক। 

প্রকল্প েবলল 
রর্াতাটিক। 

প্রকল্প েবলল 
রর্াতাটিক। 

৩. ক্রে পদ্ধবত গোসবে এিং 
েেপটত্র্ে 
র্াধযটর্। 
 

েেপত্র্/ 
রকাটেেি 
পদ্ধবত। 

েেপত্র্/ 
রকাটেেি 
পদ্ধবত। 

েেপত্র্/ 
রকাটেেি 
পদ্ধবত। 

স্থািীে PWD 

অবফটসে 
র্াধযটর্ 

েেপত্র্/ 
রকাটেেি 
পদ্ধবত। 

৪. অিযটর্াবেত 
িযটেে 
প্রাক্কলি 

প্রকল্প েবলটল 
উটলস্নবখ্ত 
সাবিমক 
িোটেে 
আটলাটক। 
 

প্রকল্প 
পবেিালক 

প্রকল্প 
পবেিালক 

প্রকল্প 
পবেিালক 

প্রকল্প 
পবেিালক 

প্রকল্প 
পবেিালক 

৫. েেপত্র্ েবলল 
প্রস্ত্ত্তত কেি 

পোর্েমক 
প্রবতষ্ঠাি। 
 

রকন্দ্রীে ভাটি 
পোর্েমক 
কতৃম ক েবলল 
প্রস্ত্ত্তত।  

রকন্দ্রীে ভাটি 
পোর্েমক 
কতৃম ক েবলল 
প্রস্ত্ত্তত।  

রকন্দ্রীে ভাটি 
পোর্েমক 
কতৃম ক েবলল 
প্রস্ত্ত্তত।  

রকন্দ্রীে ভাটি 
পোর্েমক 
কতৃম ক েবলল 
প্রস্ত্ত্তত।  

রকন্দ্রীে ভাটি 
পোর্েমক 
কতৃম ক েবলল 
প্রস্ত্ত্তত।  

৬. রস্পবেবফটকেি
/BOQ/টিওআ
ে  

প্রকল্প েবলল 
অিযযােী। 
 

বিবপবপ 
অিযযােী 

বিবপবপ 
অিযযােী 

বিবপবপ 
অিযযােী 

বিবপবপ 
অিযযােী 

বিবপবপ 
অিযযােী 

৭.  পবের্াি ১টি জীপ 
সোসবে 
প্রগবত 
ইন্ডাবেজ বল: 
রেটক ১টি 
র্াইটক্রািাস ও 
১টি Double 

cabin pick 

up  েেপটত্র্ে 
র্াধযটর্। 

িাৎসবেক 
িাটজে িোে 
অিযযােী। 

িাৎসবেক 
িাটজে িোে 
অিযযােী। 

িাৎসবেক 
িাটজে িোে 
অিযযােী। 

িাৎসবেক 
িাটজে িোে 
অিযযােী। 

িাৎসবেক 
িাটজে িোে 
অিযযােী। 

৮. েেপত্র্/ প্রস্তাি 
রখ্ালা এিং 
র্ূলযােি 
কবর্টি গঠি 

ক) সোসবেে 
রেটত্র্ প্রটযাজয 
িে। 
খ্) েেপটত্র্ে 
র্াধযটর্। 

প্রবকউেটর্ন্ট 
বিের্ 
অিযযােী 

প্রবকউেটর্ন্ট 
বিের্ 
অিযযােী 

প্রবকউেটর্ন্ট 
বিের্ 
অিযযােী 

- প্রবকউেটর্ন্ট 
বিের্ 
অিযযােী 

৯. েেপত্র্ 
প্রকাটেে 
র্াধযর্ 

েেপটত্র্ে 
রেটত্র্ জাতীে 
বেবিক 
পবত্র্কা। 
 

সংিাে পত্র্/ 
জাতীে পবত্র্কা 

সংিাে পত্র্/ 
জাতীে পবত্র্কা 

সংিাে পত্র্/ 
জাতীে পবত্র্কা 

- সংিাে পত্র্/ 
জাতীে পবত্র্কা 

১০. েেপত্র্ োবখ্ল ১টি 

 

বিবেমষ্ট তাবেখ্ 
ও সর্টে 
বিবেমষ্টকৃত 
স্থাবপত িাটে। 

বিবেমষ্ট তাবেখ্ 
ও সর্টে 
বিবেমষ্টকৃত 
স্থাবপত িাটে। 

বিবেমষ্ট তাবেখ্ 
ও সর্টে 
বিবেমষ্টকৃত 
স্থাবপত িাটে। 

- বিবেমষ্ট তাবেখ্ 
ও সর্টে 
বিবেমষ্টকৃত 
স্থাবপত িাটে। 
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ক্রোঃ 
িং 

    িি 
বিভাগ   

      

ক্রে সংক্রান্ত 
বিটেম েক  

প্রধাি 
কাযমালে , 
িি 

অবধেপ্তে, 
ঢাকা  

িিযপ্রাবি 
িযিস্থাপিা 
ও প্রকৃবত 
সংেেি 
বিভাগ , 
ঢাকা 

িট্টগ্রার্  বসটলে  র্ের্িবসংহ  বেিাজপ যে  

১১. েেপত্র্/প্রস্তাি 
োবখ্ল 

র্যখ্িে খ্াটর্ 
বিবেমষ্ট তাবেখ্ 
ও সর্টে 
বিবেমষ্টকৃত 
অবফটস  
স্থাবপত েেপত্র্ 
িাটে। 

র্যখ্িে খ্াটর্ 
বিবেমষ্ট তাবেখ্ 
ও সর্টে 
বিবেমষ্টকৃত 
অবফটস  
স্থাবপত েেপত্র্ 
িাটে। 

র্যখ্িে খ্াটর্ 
বিবেমষ্ট তাবেখ্ 
ও সর্টে 
বিবেমষ্টকৃত 
অবফটস  
স্থাবপত েেপত্র্ 
িাটে। 

র্যখ্িে খ্াটর্ 
বিবেমষ্ট তাবেখ্ 
ও সর্টে 
বিবেমষ্টকৃত 
অবফটস  
স্থাবপত েেপত্র্ 
িাটে। 

- র্যখ্িে খ্াটর্ 
বিবেমষ্ট তাবেখ্ 
ও সর্টে 
বিবেমষ্টকৃত 
অবফটস  
স্থাবপত েেপত্র্ 
িাটে। 

১২. েেপত্র্/ প্রস্তাি 
রখ্ালা 

২৮.০৫.২০১৩ 
তাবেটখ্ রখ্ালা 
হে। 
 

বিধমাবেত 
তাবেখ্ ও 
সর্টে ওটপবিং 
কবর্টিে 
উপবস্থবতটত। 

বিধমাবেত 
তাবেখ্ ও 
সর্টে ওটপবিং 
কবর্টিে 
উপবস্থবতটত। 

বিধমাবেত 
তাবেখ্ ও 
সর্টে ওটপবিং 
কবর্টিে 
উপবস্থবতটত। 

- বিধমাবেত 
তাবেখ্ ও 
সর্টে ওটপবিং 
কবর্টিে 
উপবস্থবতটত। 

১৩. েেপত্র্ 
র্ূলযােি 

২৮.০৫.২০১৩ 
তাবেটখ্ 
র্ূলযােটি 
কবর্টিে সভা 
অিযবষ্ঠত হে 
ও েেপত্র্ 
র্ূলযােি হে। 

র্ূলযােি 
কবর্টিে 
সভাে গৃহীত 
বসদ্ধান্ত। 

র্ূলযােি 
কবর্টিে 
সভাে গৃহীত 
বসদ্ধান্ত। 

র্ূলযােি 
কবর্টিে 
সভাে গৃহীত 
বসদ্ধান্ত। 

- র্ূলযােি 
কবর্টিে 
সভাে গৃহীত 
বসদ্ধান্ত। 

১৪. Notification 

of Award  
প্রোটিে 
তাবেখ্ 

১৩.০৬.২০১৩ 
তাবেটখ্ NOA 

প্রোি কো 
হে। 
 

প্রকল্প 
পবেিালক 
কতৃম ক 
অিযটর্ােটিে 
৩(বতি) 
বেটিে র্টধয। 

প্রকল্প 
পবেিালক 
কতৃম ক 
অিযটর্ােটিে 
৩(বতি) 
বেটিে র্টধয। 

প্রকল্প 
পবেিালক 
কতৃম ক 
অিযটর্ােটিে 
৩(বতি) 
বেটিে র্টধয। 

- প্রকল্প 
পবেিালক 
কতৃম ক 
অিযটর্ােটিে 
৩(বতি) 
বেটিে র্টধয। 

১৫. অিযটর্ােটিে 
প্রবক্রো 

যািিাহি ক্রে 
কো হটেটে 
পবেটিে ও 
িি 
র্ন্ত্রিালটেে 
অিযটর্ােি 
বিটে। 

প্রকল্প 
পবেিালটকে 
বলবখ্ত 
অিযটর্ােি। 

প্রকল্প 
পবেিালটকে 
বলবখ্ত 
অিযটর্ােি। 

প্রকল্প 
পবেিালটকে 
বলবখ্ত 
অিযটর্ােি। 

প্রকল্প 
পবেিালটকে 
বলবখ্ত 
অিযটর্ােি। 

প্রকল্প 
পবেিালটকে 
বলবখ্ত 
অিযটর্ােি। 

১৬. িয বক্ত 
িযিস্থাপিা 

িয বক্ত স্বােে 
কো হে 
১৭.০৬.২০১৩ 
তাবেটখ্। 

কাযমাটেে 
প্রোটিে পূটিম 
িয বক্তপত্র্ 
সম্পােি কো 
হে 

কাযমাটেে 
প্রোটিে পূটিম 
িয বক্তপত্র্ 
সম্পােি কো 
হে 

কাযমাটেে 
প্রোটিে পূটিম 
িয বক্তপত্র্ 
সম্পােি কো 
হে 

কাযমাটেে 
প্রোটিে পূটিম 
িয বক্তপত্র্ 
সম্পােি কো 
হে 

কাযমাটেে 
প্রোটিে পূটিম 
িয বক্তপত্র্ 
সম্পােি কো 
হে 

১৭. র্ালার্াল 
সেিোহ 

৩০.০৬.২০১
৩ তাবেটখ্ 
যািিাহিগুবল 
সেিোহ কো 
হে। 
 

কাযমাটেে 
প্রোটিে ৩-৫ 
বেটিে র্টধযই। 

কাযমাটেে 
প্রোটিে ৩-৫ 
বেটিে র্টধযই। 

কাযমাটেে 
প্রোটিে ৩-৫ 
বেটিে র্টধযই। 

- কাযমাটেে 
প্রোটিে ৩-৫ 
বেটিে র্টধযই। 

১৮ কাটজে সর্াবপ্ত র্ালার্াল/ 
কাযমসম্পন্ন 

র্ালার্াল/ 
কাযমসম্পন্ন 

র্ালার্াল/ 
কাযমসম্পন্ন 

র্ালার্াল/ 
কাযমসম্পন্ন 

র্ালার্াল/ 
কাযমসম্পন্ন 

র্ালার্াল/ 
কাযমসম্পন্ন 
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ক্রোঃ 
িং 

    িি 
বিভাগ   

      

ক্রে সংক্রান্ত 
বিটেম েক  

প্রধাি 
কাযমালে , 
িি 

অবধেপ্তে, 
ঢাকা  

িিযপ্রাবি 
িযিস্থাপিা 
ও প্রকৃবত 
সংেেি 
বিভাগ , 
ঢাকা 

িট্টগ্রার্  বসটলে  র্ের্িবসংহ  বেিাজপ যে  

কোেপে তা 
প্রকল্প 
পবেিালকটক 
িযবিটে রেোে 
পে কাজ 
সর্াপ্ত হে। 

কোেপে তা 
প্রকল্প 
পবেিালকটক 
িযবিটে রেোে 
পে কাজ 
সর্াপ্ত হে। 

কোেপে তা 
প্রকল্প 
পবেিালকটক 
িযবিটে রেোে 
পে কাজ 
সর্াপ্ত হে। 

কোেপে তা 
প্রকল্প 
পবেিালকটক 
িযবিটে রেোে 
পে কাজ 
সর্াপ্ত হে। 

কোেপে তা 
প্রকল্প 
পবেিালকটক 
িযবিটে রেোে 
পে কাজ 
সর্াপ্ত হে। 

কোেপে তা 
প্রকল্প 
পবেিালকটক 
িযবিটে রেোে 
পে কাজ 
সর্াপ্ত হে। 

১৯ িয বক্ত 
িযিস্থাপিাে 
অিযািয 
বিষোবে 

-রভবেটেেি 

-রর্োে িৃবদ্ধ 

-কাযমাটেটেে 
সংটোধি 

- 
 

- - - - - 

২০. বিল পবেটোধ ৩০.০৬.২০১
৩ 

 

িি বিভাটগে 
ক্রসি রিটকে 
র্াধযটর্ বিল 
পবেটোধ কো 
হে।  

িি বিভাটগে 
ক্রসি রিটকে 
র্াধযটর্ বিল 
পবেটোধ কো 
হে।  

িি বিভাটগে 
ক্রসি রিটকে 
র্াধযটর্ বিল 
পবেটোধ কো 
হে।  

িি বিভাটগে 
ক্রসি রিটকে 
র্াধযটর্ বিল 
পবেটোধ কো 
হে।  

িি বিভাটগে 
ক্রসি রিটকে 
র্াধযটর্ বিল 
পবেটোধ কো 
হে।  

২১. িকুটর্টন্টেি িি অবধেপ্তে, 
ঢাকা-এে অেম, 
িাটজে ও 
সাধােি 
বিটেমেিা 
োখ্াে ক্রে 
সংক্রার্ত্ম 
যািতীে 
তেযাবে 
সংেবেত 
আটে। 
 

সকল িযটেে 
কাগজ পত্র্াবে 
র্ূল কবপ 
প্রধাি বহসাি 
েেি  
অবফস, রসগুি 
িাবগিা, 
ঢাকাটত রপ্রেি 
কো হে এিং 
ফটোকবপ অত্র্ 
েপ্তটে সংেেি 
কো হে। 

সকল িযটেে 
কাগজ পত্র্াবে 
র্ূল কবপ 
প্রধাি বহসাি 
েেি অবফস, 
রসগুি িাবগিা, 
ঢাকাটত রপ্রেি 
কো হে এিং 
ফটোকবপ অত্র্ 
েপ্তটে সংেেি 
কো হে। 

সকল িযটেে 
কাগজ পত্র্াবে 
র্ূল কবপ 
প্রধাি বহসাি 
েেি অবফস, 
রসগুি িাবগিা, 
ঢাকাটত রপ্রেি 
কো হে এিং 
ফটোকবপ অত্র্ 
েপ্তটে সংেেি 
কো হে। 

সকল িযটেে 
কাগজ পত্র্াবে 
র্ূল কবপ 
প্রধাি বহসাি 
েেি অবফস, 
রসগুি িাবগিা, 
ঢাকাটত রপ্রেি 
কো হে এিং 
ফটোকবপ অত্র্ 
েপ্তটে সংেেি 
কো হে। 

সকল িযটেে 
কাগজ পত্র্াবে 
র্ূল কবপ 
প্রধাি বহসাি 
েেি অবফস, 
রসগুি িাবগিা, 
ঢাকাটত রপ্রেি 
কো হে এিং 
ফটোকবপ অত্র্ 
েপ্তটে সংেেি 
কো হে। 

িথ্যান্তদ সংগ্রশহর কাশজ বযবহৃি ির যাশটর কন্তপ সংশযাজনীশি মদয়া হশলা। 

 
4.৩ জনবল চনদয়াগ সাংক্রান্ত িদথযর চবদেষণ 

এ প্রকশের আওিায় ১৭টট পশদ ম াট ১১০ জশনর পদ সটৃষ্ট হয়। এর  শধয 
৯টট কান্তরগরী পশদ ৮২ জশনর ক থসংস্থান হয়। এসিগুটলা পেই জীিবিবিত্র্য 
সংেেি সংক্রান্ত। িারা প্রকে বাস্তবায়নকাশল প্রশয়াজনীয় দক্ষিা অজথন 
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কশরশছন। এ কান্তরগরী জনবল বন অন্তধদপ্তশরর জনয  ূলযবান সম্পদ। 
এশদর অন্তভজ্ঞিা ও দক্ষিা জীবববন্তিত্রয সংরক্ষশি সহায়ক হশব। 
 
প্রকশে সষৃ্ট সবগুশলা কান্তরগন্তর পদই জীবববন্তিত্রয সংক্রাি। ইশকাটয যন্তরজ  
প্রকেটট একটট গুরুত্বপূি থ অংশ হশলও জনবশল ইশকাটয যন্তরজ  বযবস্থাপনা 
সংক্রাি একটট পদও সটৃষ্ট করা হয়ন্তন। এটি প্রকটল্পে একটি র্াোত্বক েযিমলতা। 
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পঞ্চর্পঞ্চর্   অধযােঅধযাে   

প্রকটল্পেপ্রকটল্পে  উটেেযউটেেয  অজম টিেঅজম টিে  অিস্থাঅিস্থা  পযমাটলািিাপযমাটলািিা  ওও  পযমটিপযমটিেেিি  

 
5.1 ভূ বর্কা  
 

বাংলাশদশশর জীবববন্তিত্রয সংরক্ষি ও ইশকাটয যন্তরজ  উন্নয়ন প্রকশের প্রভাব 
 ূলযায়ন স ীক্ষা প্রন্তিশবদন প্রকেটটর প্রভাব  ূলযায়শনর জনয স্থানীয় 
জনগি এবং দশ থনাথ্ীশদর মথ্শক িথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাো ৮ টট 
এিদ্ভজন্তড, স্থানীয় পয থাশয় অনুটেি একটট ক থশালা মথ্শক প্রাপ্ত গুিগি 
িথ্যান্তদ ন্তলন্তপবদ্ধ করা হয়। সব ধরশনর িথ্য ন্তবশেষি কশর পন্তরশবশশর 
ভারসা য রক্ষায় প্রকেটটর অবদান, পন্তরশবশ বান্ধব ন্তবশনাদন, প্রকে মথ্শক 
জনগশির প্রাপ্ত সুন্তবধান্তদ ইিযান্তদ সম্পন্তকথি উপাদানস ূশহর অবস্থা ন্তনরুপি 
ও ন্তবশেষি করা হয়। এই ধরশনর ন্তবশেষি মথ্শক ন্তবন্তভন্ন িলািল উদ্ভূি 
হয়।   
 

৫.২ উটেখ্টযাগয ফলাফল 

প্রধাি প্রধাি উটেখ্টযাগয ফলাফলগুটলা হটলা: 
1। প্রকেটট বাস্তবান্তয়ি হওয়ার িশল ন্তবশট এবং মরঞ্জগুশলার কাশজর 
পন্তরশবশ উশেখ্শযাগযভাশব উন্নি হশয়শছ। 

২। প্রকেটট বাস্তবান্তয়ি হওয়ার িশল ন্তবন্তভন্ন প্রজান্তির উদ্ভিশদর সংখ্যা বদৃ্ভদ্ধ 
মপশয়শছ। 

৩। বনযপ্রান্তনস হূ ন্তবশশষ কশর ন্তবলুপ্ত প্রায় প্রজান্তি সংরক্ষশির অবস্থার 
ন্তকছয টা উন্নন্তি হশয়শছ।  

৪। প্রকেটট বাস্তবান্তয়ি হওয়ার িশল এলাকাস ূশহ অথ্ থবনন্তিক 
ক থকান্ড ূলক ন্তনম্নন্তলন্তখ্ি িলািল লক্ষয করা মগশছোঃ 
• প্রকে এলাকার মলাকজন দশ থনাথ্ীশদর ন্তবন্তভন্ন মসবা ময ন যািায়ি 
সহায়িা, টয যন্তরজ  গাইড ন্তহসাশব সহায়িা করা ইিযান্তদশি ন্তনশয়াদ্ভজি 
হশয় আয় করার সুশযাগ; 

• ন্তবশটর আশপাশশ খ্াবাশরর মদাকান ও খ্াবাশরর মদাকাশনর সংখ্যা বদৃ্ভদ্ধ; 
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• কু্ষদ্র বযবসার  াধযশ  স্থানীয়ভাশব বিরী দ্ভজন্তনষপত্র ন্তবক্রীর সুশযাগ  
সটৃষ্ট; 

 

৬। প্রকেটট বাস্তবায়শনর িশল ভ্র ি ও ন্তবশনাদন সংক্রাি ন্তনম্নন্তলন্তখ্ি সুিল 
পাওয়া মগশছ:- 

(ক) প্রকৃন্তি ও পন্তরশবশ বান্ধব ন্তবশনাদন, (খ্) বনন্তবটগুশলাশি ভ্র শির 
 াধযশ  বাংলাশদশশর জীবববন্তিত্রয সম্বশন্ধ বাস্তব জ্ঞানলাভ, (গ) সীন্ত ি 
পয থাশয় হশলও গশবষিার সুন্তবধা। 

 

৭।  ক্রয় সংক্রান্ত র্থয ববল্পেষল্পণ পাওয়া যায় ময, প্রকটল্পে আওতাে র্লূত ন্তবট 
পয থাশয় আকষ থনীয়  ুযরালসহ মগইট, ন্তবট অন্তিস, ক থিারীশদর বাসস্থাশনর 
বযারাক, ভ্র ি ন্তপপাসুশদর িান্তহদা পূরশির জনয ন্তবশ্রা াগার, ইশকা 
কশটজ, বসার জনয বশন্তেক কারুকাh© সম্বন্তলি ছাদসহ বসার স্থান, 
মবঞ্চ, পাবন্তলক টয়শলট।   

৮।  প্রকেটটর প্রভাব  ূলযায়শনর ন্তনন্ত শি বাছাই করা স্থাপনাগুশলা 
সশরজন্ত শন পন্তরদশ থন ও ন্তবশেষি কশর মদখ্া যায় এগুশলা ন্তডন্তপন্তপশি 
বন্তি থি মস্পন্তসন্তিশকশন অনুয়ায়ী ন্তনন্ত থি হশয়শছ। 

৯।   স্থাপনাগুন্তলর রক্ষিাশবক্ষি বরােকৃি অশথ্ থর  শধয সটঠকভাশব হশে। 
িশব ন্তকছয  ন্তকছয  ন্তবশট রক্ষিাশবক্ষশির জনয অথ্ থ বরাে প্রশয়াজন। 

১০।  প্রকশের বযবস্থাপনা কায থাক্র  ন্তবভাগীয় পয থাশয় ন্তবশকন্দ্রীয়করি করা 
হশলও ন্তডন্তপন্তপ-মি targeted ন্তবট পয থাশয় কাশজর ও অথ্ থ বরাশের ন্তবষয় 
সুস্পষ্টভাশব উশেখ্ না থ্াকায় মকান মকান ন্তবশট উশেখ্যশযাগয মকান 
কাজ হয়ন্তন। 

১১।  মনায়াখ্ালী মজলার হান্তিয়ার দ ারিশর একটট ন্তবশটর না  প্রকশে 
প্রস্তান্তবি ন্তহসাশব উশেখ্ করা হশয়শছ। এশি ন্তকছয  বনায়শনর কাজ িলশছ। 
এলাকাটট এখ্ন ও বসবাশসর মযাগয নয়। এটটশক পান্তখ্র অভয়ারিয 
ন্তহসাশব উশেখ্ করা হশয়শছ।  াঠ জন্তরশপ ন্তবন্তভন্ন প্রজান্তির  পান্তখ্ ন্তবিরি 
করশি মদখ্া মগশছ। এটট পান্তখ্র একটট আকষ থনীয় অভয়ারিয হশি 
পাশর। 

৫.৩   প্রকটল্পে উটেেয অজম টিে অিস্থা প্রবতটি উটেটেযে বিপেীটত 
বিটম্নে সােবিটত সংটেটপ আটলািিা কো হটলা : 

সােবি-৫.১:  উটেেয অজম টিে অিস্থা 
 

প্র দের উদেেয প্র দের উদেেয অজযদনর অবস্থা 
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পর্ যাদলািনা ও পর্ যাদবক্ষণ 
মদশশ উদ্ভিদ ও প্রান্তি ববন্তিত্রয সংরক্ষি; 
 

 ূলযায়ন স ীক্ষার আওিায় ন্তবটগুশলার বাস্তব 
অবস্থা পযাশলািনায় মদখ্া যায়  ন্তডন্তপন্তপশি 
উশেন্তখ্ি ৫টট অঙ্গই যথ্াযথ্ভাশব বাস্তবান্তয়ি 
হশয়শছ এগুশলা মদশশ উদ্ভিদ ও প্রান্তিববন্তিত্রয 
সংরক্ষশি সহায়ক ভূন্ত কা পালন করশছ। 

ন্তবদয ান জািীয় উদযান, বনযপ্রান্তি 
অভয়ারিয, ইশকাপাকথ, উদ্ভিদ উদযান, 
সািারী পাকথ ইিযান্তদসহ সংরন্তক্ষি বন, 
ন্তবশশষ সংরন্তক্ষি এলাকা ও 
সম্ভাবনা য় ইশকাটয যন্তরজ  মকন্দ্রস ূশহ 
ইশকাটয যন্তরজ  ও ন্তবশনাদন সুন্তবধান্তদর 
উন্নয়ন; 
 

 ূলযায়ন স ীক্ষায় মদখ্া যায় ময, ৩৫টট ন্তবশটর / 
মরশঞ্জর  শধয ৯ টট জািীয় উদযান, ৩টট উদ্ভিদ 
উদযান, ৭টট বনযপ্রান্তি অভয়ারিয, ৭টট ইশকা 
পাকথ,  ৯টট সংরন্তক্ষি এলাকা। এগুশলার 
উন্নয়শনর জনয ন্তবন্তভন্ন ন্তবশট ন্তবন্তভন্ন ধরশনর 
উন্নয়ন ূলক কাজ করা হশয়শছ এ প্রকশের 
আওিায়। 

সংকটাপন্ন ও ঝুুঁ ন্তকপূি থ উদ্ভিদ এবং 
বনযপ্রািীর In situ, Ex-situ সংরক্ষশি 
সহায়িা প্রদান; 
 

 াঠ পয থাশয় িথ্য সংগ্রহকাশল ন্তবশটর / মরশঞ্জর  
ক থরি ক থকিথাশদর মথ্শক সংগহৃীি িথ্য 
ন্তবশেষশি জানা যায় ময ন্তবলুপ্ত প্রায় প্রজাপন্তির 
উদ্ভিদস ূহ সংরক্ষশি প্রশকশের আওিায় ন্তবশশষ 
বযবস্থা মনয়া হশয়শছ। ঝুন্তকপূি থ বনযপ্রান্তি 
সংরক্ষশি প্রজান্তি ও ববন্তশশষ্টযর ন্তভন্তিশি 
বনযপ্রািীগুশলাশক িাশদর  ূল আবাসস্থশল 
ন্তনরাপশদ থ্াকার জনয এলাকা ন্তিন্তিি কশর 
ন্তবশশষ িদারন্তকশি রাখ্া হয়। ন্তকছয  ন্তকছয  
প্রজান্তির বনয প্রান্তির অদ্ভস্তত্ব রক্ষায় প্রজনন 
মকন্দ্রগুশলাশি প্রকে মথ্শক সহায়িা মদয়া 
হশয়শছ। 

বনযপ্রান্তির অববধ পািার, ন্তশকার ও 
বযবসা বন্ধ করা; 

প্রকশের আওিায় সশিিনিা ূলক কাজ করা 
হশয়শছ। এশি ন্তকছয  সুিল পাওয়া মগশছ। এ 
রক  কাh©ক্র  আশরা দরকার । 

বনযপ্রান্তির আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও 
উন্নয়ন; 
 

অভয়ারিয ও সংরন্তক্ষি বশনর প্রশবশ পশথ্ 
মদখ্াশগশছ ময বনযপ্রান্তি (সংরক্ষি ও ন্তনরাপিা) 
আইন ২০১২ এর ন্তবশশষ ন্তবশশষ ন্তবষয়গুশলা 
সংশক্ষশপ িয শল ধরা হশয়শছ। 

জীবববন্তিত্রয সংরক্ষি ও ইশকাটয যন্তরজ  
উন্নয়শনর জনয দক্ষ জনবল 
বিরীকরি; এবং 
 

প্রকশের আওিায় ১৭টট পশদ ম াট ১১০ জন 
ক থকিথা / ক থিারী ন্তনশয়াগ মদয়া হশয়শছ। এর 
 শধয ৮২ জনই হল মটকন্তনকযাল জনবল। এরা 
প্রকশের ম য়াশদ ন্তবন্তভন্ন মটকন্তনকযাল ন্তবষশয় 
কাজ কশর দক্ষিা অজথন কশরশছন। এ জনবল 
বন অন্তধদপ্তশরর জনয অিযি  ূলযবান 
 ানবসম্পদ। 
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বনযপ্রান্তি ও  ানুশষর দ্বন্দ্ব ন্তনরসন।   
 

বশনর  শধয বনযপ্রান্তির ন্তভন্নিার ন্তভন্তিশি ন্তকছয  
ন্তকছয  স্থাশন সুরন্তক্ষি মবোর বযবস্থা করা হশয়শছ। 

 

৫.৪    DPP এে পযমা টল ািিা  
 

িাংলাটেটেে উন্নেি কাযমক্রটর্ প্রাকৃবতক ভােসার্য েোে বিবর্টত্ত িতম র্াি ও ভবিষযৎ 
জিটগাবষ্ঠে জিয পবেটিে উন্নেি ও প্রাকৃবতক সম্পে, জীিবিবিত্র্য, জলােে, িিাঞ্চল 
এিং িিয প্রাবিে সংেেি ও বিোপত্তা বিধাি অতযন্ত গুরুত্বপিূম। তাই িাংলাটেে িি 
অবধেপ্তে ‘‘িাংলাটেটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকা-েয যবেজর্ উন্নেি প্রকল্পটি’’ গ্রহি 
কটে। 
 

প্রকটল্পে র্ূল  DPP রত িাস্তিােিকাল বেল জযলাই ২০১১ রেটক জযি ২০১৪ পযমন্ত। 
প্রকটল্পে অংগগুটলা বেল (১) িিােি, (২) বিটেষ সম্পে/যািিাহি, (৪) বির্মাি ও পতূম  
কাজ এিং  (৫) রর্োর্ত ও েেিাটিেি। প্রকল্পটিে জিয আবেমক িোে বেল 
৪৮০৪.৭৫ লে োকা, এে পে প্রকল্পটি সংটোবধত হে ২ িাে। 
প্রের্ সংটোধবিটত িাস্তিােি কাল বেল জযলাই ২০১১ রেটক জযি ২০১৫ পযমন্ত, 
প্রকল্পটিে িযে বেল ৪৯৭৮.৮৩ লে োকা। ২ে সংটোটধাবিটত প্রকল্পটিে রর্োে বেল 
জযলাই ২০১১ রেটক জযি ২০১৬ পযমন্ত এিং িযে বেল ৫৭৬১.৪০ লে োকা। প্রকল্পটিে 
আওতাে বেল ৩৫টি িিবিটে এে র্টধয ১০টি জাতীে উেযাি, ৮ টি িিযপ্রাবি 
অভোেিয, ৮ টি ইটকা পাকম  এিং ৯টি সংেবেত িি। 
 

প্রকটল্পে ৫টি অটঙ্গে র্টধয রকািটিেই িোে বিবেমষ্টভাটি িিবিেগুটলাে জিয ধাযমকৃত 
বেলিা। ফটল প্রকল্প িাসত্মিােিকাটল রকাি রকাি বিটে অটিক কাজ হটলও রকাি রকাি 
বিটে সর্ািযই কাজ হটেটে। এর্িবক ৩৫টি বিটেে িাবহটে ও রকািও রকািও  স্থাটি 
উন্নেি কাজ হটেটেোঃ রযর্ি ঢাকাে আশুবলো োিাে িাড়ই পাো বিে, পঞ্চগটড়ে 
রতাঁ তয বলো এিং বেিাজপযটেে োর্ সাগে। প্রকটল্পে আওতাে বিে বভবত্তক কাযমক্রর্ 
উটেখ্ কো োকটল প্রবতটি বিটেে জিয পবেকল্পিা অিযযােী কাজগুটলা িাস্তিাবেত 
হটতা।  
 

যবে বিে বভবত্তক িাও কো হটে োটক তটি বিেগুটলাে বিবেটষ্টযে বভবত্তটত কাযমক্রর্ ও 
অেমিোটেে বিভাজি োকটত পােটতা। অিেয Feasibility Study কো োকটল এ বিষেটি 



54 
 

DPP রত উটেখ্ োকটতা।  Feasibility Study কেটত বকেয সর্ে লাগটলও িাস্তিােিকাটল 
এে সযবিধা পাওো রযত। 
  

৫.৫ Feasibility Study এিং Baseline Survey 

 

রয রকাি প্রকল্প প্রিেটিে পূটিম এে বিেেভাটি সম্ভািযতা যািাই কেটত হে Feasibility 

Study এে র্াধযটর্। সাধােিত একটি প্রকটল্পে Feasibility Study রত বতিটি অংেোঃ 
Technical Feasibility; 

Operational Feasibility; 

Financial Feasibility. 

 
 

তটি িাংলাটেটে উন্নেি প্রকটল্পে রর্োে িবৃদ্ধে প্রিিতা রোধ কোে লটে Scheduling 

Feasibility ও  Feasibility Study এে অন্তভযম ক্ত হওো উবিত। 
একটি প্রকটল্পে Feasibility Study কো োকটল প্রকল্প িাস্তিােটিে Challenge গুটলা 
রর্াকাটিলা কোে প্রস্ত্ত্তবত রিো সহজ হে। ফটল প্রকল্পটি িাস্তিােি কেটত সহজ হে। 
 

এ প্রকটল্পে প্রভাি র্ূলযােটিে সর্ে তেয সংগ্রহকাটল বিটেষ কটে Key Informant রেে 
সাটে আটলািিাে জািা যাে রয, প্রকল্প প্রিেটি রকাি Feasibility Study কো হেবি। 
 

Baseline Survey 
 

রযটকাি প্রকটল্পে িাস্তিােি কাজ আেম্ভ কোে প্রের্বেটক প্রকটল্পে Baseline Survey 
কো হটে োটক। প্রকটল্পে র্বিেবেং কাযমক্রর্ শুরু কোে সর্ে Baseline তটেযে 
প্রটোজি হে। Baseline Study এে ফলাফল একটি প্রকটল্পে ভবিষযৎ কাযমক্রর্ এে জিয 
benchmark বহসাটি কাজ কটে। Baseline Survey একটি প্রকটল্পে Primary area বিবিত 
কেটত সহােক হে। প্রকটল্পে র্বিেবেং এিং র্ূলযােটিে জিযও প্রটোজি Baseline তেয। 
এ প্রকল্পটিে প্রিেটিে সর্ে রকাি Feasibility Study কো হেবি। প্রকল্পটি িাস্তিােি 
শুরুে সর্টে রকাি Baseline Survey ও কো হে বি িটল Key Informant রেে সাটে 
আটলািিাে জািা যাে। 
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ষষ্ঠষষ্ঠ  অধযােঅধযাে   
SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss 

 
 
6.1 SWOT Analysis  
 

SWOT Analysis হটলা একটি রকৌেলগত পবেকল্পিা পদ্ধবত যা একটি প্রবতষ্ঠাি িা 
একটি প্রকটল্পে িযিস্থাপিাে সিল ও েিূমল বেকসর্যহ সম্বটে বিেেভাটি জািটত সহােক 
হে এিং এে জিয উম্মযক্ত োকা সযটযাগগুটলা এিং রয সি িযাঁ বকগুটলা রর্াকাটিলা কেটত 
হে রসগুটলাে সম্বটে সর্যক ধােিা প্রোি কটে। 
 
 

SWOT ন্তবশেষি একটট প্রকশের Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং 
Threats ন্তনরূপি কশর। SWOT ন্তবশেষশির িারটট ন্তবষশয়র  শধয Strengths, 
Weaknesses প্রকশের অভযিন্তরন ন্তবষয় এবং Opportunities ও Threats হশলা প্রকে 
বন্তহথভূি পান্তরপান্তব থক ন্তবষয়। ন্তনম্নন্তলন্তখ্ি Scheme অনুযায়ী SWOT ন্তবশেষি 
করা হশয়শছোঃ 
 

Strengths প্রকশের ববন্তশষ্টযস ূহ যা সুন্তবধা প্রদান কশরশছ (অনয 

প্রকশের িযলনায়) 

Weaknesses প্রকশের ববন্তশষ্টযস ূহ যা অনয প্রকশের িযলনায় দুব থলিা সটৃষ্ট 
কশরশছ 

Opportunities প্রকশের বাইশরর ন্তবষয় যা প্রকশের কাজশক সহায়িা 
কশরশছ 

Threats প্রকশের বাইশরর ন্তবষয় যা প্রকশের কাজশক ন্তবন্তঘ্নি কশরশছ 

 

 
প্রকটল্পে সিল বেকসর্ ূহ হটলা :  

• ন্তবট পয থাশয় উন্নি স্থাপনা ন্তন থাি 
• কান্তরগরী জনবল বিরী করা 
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• জীবববন্তিশত্রযর সংরক্ষি করা 
• বনায়ন  
• বনযপ্রান্তি বদৃ্ভদ্ধশি সহশযান্তগিা 
• প্রকে বাস্তবায়শনর বযবস্থা ন্তবশকন্দ্রীকরি 

 
 
প্রকটল্পে ে যিমল বেকসর্ ূহ হটলা : 

• প্রকল্প গ্রহটিে পূটিম Feasibility Study িা কো 
• প্রকটল্পে িাস্তিােি কাজ আেম্ভ কোে পে Baseline Survey িা কো 
• বিেবভবত্তক অেম িোটেে িযিস্থা প্রকল্প েবলটল িা োকা 
• সি বিটেে জিয স্থাপিা বির্মাটিে িযিস্থা িা োকা 
• সটিতিতার্ূলক কাযমক্রটর্ে  অপ্রতয লতা 
• প্রকটল্পে িাস্তিােি কাজ আেম্ভ কোে সর্ে Baseline Survey িা কো; 

 
 

প্রকটল্পে সযটযাগ : 
 

• স্থািীেটেে সহটযাবগতা 
• প্রতযন্ত অঞ্চল িটল সস্তাে শ্রর্ প্রাবপ্ত 
• অিযি গুরুত্বপূি থ ন্তবষয় বশল স্থানীয় প্রভাবশালীশদর সহশযান্তগিা 
প্রান্তপ্তর সম্ভাবনা। 

• ন্তবশটর ন্তনকটবিী  পযমেি মকন্দ্রগুশলা মথ্শক দশ থনাথ্ীশদরশক আকষ থি 
করা। 

• ন্তবশশষ ন্তবশশষ অঞ্চশল বনন্তবশটর ন্তনকশট অবন্তস্থি 
প্রত্নিাদ্ভিক/ঐন্তিহান্তসক স্থাপনার প্রন্তি দশ থনাথ্ীশদরশক আকৃষ্ট করা 

• স্থানীয় মলাকজশনর বন্তধ থি আশয়র সুশযাগ 
• ন্তশক্ষা ূলক ভ্র শি আসার সুশযাগ 
• গশবষকশদর গশবষিা করার সুশযাগ 
 

 

প্রকটল্পে িযাঁ বক হটলা : 
 

• িটিে জবর্ অবিধভাটি েখ্লকােীটেে প্রকটল্পে কাটজ িাধা। 
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• উপকূলীে িি এলাকাগুটলাটত িলািল রজাোে ভাো বিভম ে িটল উন্নেির্ূলক 
কাজ কেটত সর্ে রিেী লাটগ। 

• অঞ্চল রভটে যটেষ্ট বিবিত্র্য োকা সটেও সি এলাকাে জিয একই ধেটিে স্থাপিা 
বির্মাি। 

• প্রকল্প প্রিেটিে সর্ে প্রকৃত কাযম ইউবিে অেমাৎ বিে বভবত্তক িাবহো বিরূপি িা 
কো। 

• স্থানীয় বান্তসন্দাশদর কৃটষ্ট মযন বন্তধ থি সংখ্যক দশ থনাথ্ীশদর আগ শন 
ক্ষন্তিগ্রস্থ না হয় মস ন্তবষয়টট যথ্াযথ্ভাশব ন্তবশবিনায় না আনা। 

• দশ থিাথ্ীশদর অন্তনয়ন্তন্ত্রি আিরি বনয প্রান্তির ন্তনরাপিার জনয হয  ন্তক 
হশয় দাোশনা। 
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সপ্তর্সপ্তর্   অধযােঅধযাে   

প্রভািপ্রভাি  র্লূযােটিের্লূযােটিে  বিষেগুটলাবিষেগুটলা  সােবিসােবি //রলখ্বিত্র্রলখ্বিত্র্//পাইিাটেম েপাইিাটেম ে  র্াধযটর্র্ াধযটর্   উপস্থাপিউপস্থাপি , , 
পযমা টল ািিাপযমা টল ািিা  ওও  পযমটিপযমটিেেিি   

 
 

 

 

৭ .১ সিূিা  
 

‘‘বাংলাশদশশর জীবববন্তিত্রয সংরক্ষি ও ইশকাটয যন্তরজ  উন্নয়ন” সর্াপ্ত প্রকল্পটিে 
প্রভাি র্ূলযােটিে জিয র্াঠ পযমাটে জবেপ, এফবজবি সভা পবেিালিা এিং স্থািীে 
পযমাটে কর্মোলা পবেিালিাে র্াধযটর্ উপাত্ত সংগৃহীত হে। এোড়া প্রকল্প িাস্তিােি 
সম্পবকম ত বিবভন্ন েবললাবে পযমাটলািিা কো হে। পবলবস পযমাটে তেয সংগ্রটহে জিয 
কী-ইিফেটর্ন্টটেে সাটে আটলািিা কো হে। সংগৃহীত গুিগত উপাত্তটক রপাস্ট রকাবিং 
এে র্াধযটর্ সংখ্যাবভবত্তক তটেয রূপান্তে কো হে। উপাত্তসর্ূহ SPSS Package এে 
র্াধযটর্ প্রবক্রোজাত কটে সােবিসর্ূহ বতেী কো হে। সােবিসর্হূ ও Qualitative 

তেযাবে বিটেষি কটে প্রকটল্পে প্রভাি বিরূপি কো হে। এই পবেটেটে উপাত্ত বিটেষি 
রেটক প্রাপ্ত ফলাফল বিেেভাটি িবিমত হটলা। 
 

 

৭ .২ স্টাবি এলাকাে জিগটিে র্টধয জবেটপে বিটেষি 
 

৭ .২.১  চলদঙ্গর চভচত্তদি উত্তরোিাদের চবভাজন 
এই প্রভাি র্ূলযােি সর্ীোে আওতাে রর্াে প্রকল্প এলাকাে ১১৩৫ জি রেটক তেয 
সংগ্রহ কো হে। এের্টধয ৮৫.৭% পরূুষ ও অিবেষ্ট ১৪.৩% র্বহলা (সােবি-১.১)।  
 

সােবি-১.১:  বলটঙ্গে বভবত্তটত উত্তেোতাটেে বিভাজি 

বলঙ্গ  
বল টঙ্গে বভবত্তটত উত্তেোতাটেে বিভাজি  

রর্ াে  েতাংে  

পযরুষ ৯৭৩ ৮৫.৭ 

র্বহলা ১৬২ ১৪.৩ 

রর্ াে  ১১৩৫ ১০০ 
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৭ .২.২ এলাকাে জিগটিে বেোগত রযাগযতা  
 

এলাকাে জিগটিে বেোগত রযাগযতা সম্পটকম  উপাত্ত সংগ্রহ কো হে। সােবি-১.২ 
রেটক রেখ্া যাে রয, এলাকাে জিগটিে র্টধয  ১১.৫% বিেেে, ৩৭.১% ৫র্ রশ্রবি 
পাস, ২৩.৫% ৮র্ রশ্রবি পযমন্ত পড়াশুিা কটেটে, ৮.৩% ১০র্ রশ্রবি পযমন্ত পড়াশুিা 
কটেটে, ৯.৭% এসএসবস পাস, ৪.৩% এইিএসবস পযমন্ত পড়াশুিা কটেটে এিং ৫.৬% 
স্নাতক িা তেযধ্বম পাস। বেোগত রযাগযতাে অিস্থা সােবি-১.২ এ রেখ্াটিা হটলা: 
 

সােবি-১.২:  এলাকার জনগশির বেোগত রযাগযতাে বিভাজি 

ক্রবর্
ক 
িং 

সটিমাচ্চ রশ্রবিপাে / বেোগত 
রযাগযতা  

প যরুষ  র্বহলা  রর্ াে  

সংখ্যা  % সংখ্যা  % সংখ্যা  % 

১ পড়াশুিা কটে িাই ১১০ ১১.৩ ২০ ১২.৩ ১৩০ ১১.৫ 

২ ৫র্ রশ্রবি পাে ৩৫৩ ৩৬.৩ ৬৮ ৪২.০ ৪২১ ৩৭.১ 

৩ ৮র্ রশ্রবি পযমন্ত ২৩৯ ২৪.৬ ২৮ ১৭.৩ ২৬৭ ২৩.৫ 

৪ ১০র্ রশ্রবি পযমন্ত ৮৩ ৮.৫ ১১ ৬.৮ ৯৪ ৮.৩ 

৫ এস.এস.বস পাে ৮৫ ৮.৭ ২৫ ১৫.৪ ১১০ ৯.৭ 

৬ এইি.এস.বস. পাে ৪৪ ৪.৫ ৫ ৩.১ ৪৯ ৪.৩ 

৭ স্নাতক িা তেযধ্বম পাে ৫৯ ৬.১ ৫ ৩.১ ৬৪ ৫.৬ 

রর্ াে  ৯৭৩ ১০০.০ ১৬২ ১০০.০ ১১৩৫ ১০০.০ 
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৭ .২.৩ উত্তেোতা জিগটিে রপো  
জবেপ কাজ িলাকাটল উত্তেোতাটেেটক তাটেে রপো সম্বটে প্রশ্ন কো হটেবেল। তাাঁো 
রয উত্তে বেটেটেি তাে রেটক জািা যাে রয, ২০.৯% এে রপো কৃবষকাজ, ১১.৬% 
এে কাজ গৃহস্থালী কো, ১০.০% িাকুবে কটে, ১১.০% বেেকতা কটেি, ১৮.৭% 
িযিসা কটেি, ১.৭% েযদ্র িযিসােী, ০.৩% রপোজীিী (িাক্তাে/ইবেবিোে ইতযাবে), 
৩.০% েযদ্র রপো (কার্াে/কুর্াে/রজটল ইতযাবে), ৯.৪% বেি র্জযবে কটেি (অকৃবষ), 
৬.৪% বেো/ভযাি িালাি, ৭.১% অিযািয রপোে সাটে জবড়ত (সােবি-১.৩) 
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সােবি-১.৩: রপোে  বভবত্তটত উত্তেোতাটেে বিভাজি  

 

 
 

 

৭ .২.৪ িিগুবলটত সিমা বধক প্রাপ্ত গাে  

ক্রবর্ক 
িং রপো  সংখ্যা  % 

১ কৃবষকাজ ২৩৭ ২০.৯ 

২ গৃহস্থালী ১৩২ ১১.৬ 

৩ িাকুেী ১১৪ ১০.০ 

৪ বেেকতা ১২৫ ১১.০ 

৫ িযিসা ২১২ ১৮.৭ 

৬ েযদ্র িযিসােী ২০ ১.৭ 

৭ রপোজীিী (িাক্তাবে/ইবেবিোবেং ইতযাবে) ৩ ০.৩ 

৮ েযদ্র রপো (কার্াে/কুর্াে/রজটল ইতযাবে) ৩৪ ৩.০ 

৯ বেি র্জযেী (অকৃবষ) ১০৭ ৯.৪ 

১০ বেো/ভযাি িালিা ৭৩ ৬.৪ 

১১ অিযািয ৮০ ৭.১ 

রর্ াে  ১১৩৫ ১০০.০ 
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স্থািীে জিগিটক বজজ্ঞাসা কো হটেবেল তাটেে এলাকাস্থ িি বিেটিটত বক ধেটিে 
গাে রিবে পাওো যাে। একাবধক উত্তটেে র্াধযটর্ তাো বিম্নবলবখ্ত রয গােগুটলাে 
কো িটলি রসগুটলা হটলাোঃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সােবি-১.৪: রিবে পাওো যাে এর্ি গাটেে সংখ্যা  

একাবধক উত্তে 

 

৭ .২.৫ গােগুটলা সংেেটিে অিস্থা  
এলাকাে জিগিটক প্রশ্ন কো হটেবেল রয, গােগুটলা সঠিকভাটি সংেেি কো হটে 
বকিা? উত্তেোতাটেে র্টধয ৮০.৮% িটলি রয, ঠিকর্ত সংেেি করা হটে এিং 
১৯.২% এে র্টত সঠিকভাটি সংেেি কো হটে িা (সােবি-১.৫)। সঠিকভাটি 
সংেেি িা হওোে কােি একাবধক উত্তটেে র্াধযটর্ তাাঁো জািাি (সােবি-১.৬)। 
 

সােবি-১.৫: গােগুটলা েেিাটিেি সম্বটে র্তার্ত  

 

সােবি-১.৬: সঠিকভাটি সংেেি িা হওোে কােি  
 

ক্রবর্ক 
িং 

গাটেে িার্  উত্তেোতাে সংখ্যা  েতাংে  

১ ফলজ গাে ৬৩৫ ৫৬.০ 

২ আকাে র্বি ১৬৭ ১৪.৭ 

৩ োল / গজােী ৩০৬ ২৬.৯ 

৪ রসগুি ৮৭ ৭.৭ 

৫ রর্হগবি ১৬৯ ১৪.৯ 

৬ বির্ ৮৯ ৭.৮ 

৭ গজম ি ৪৮ ৪.২ 

৮ আর্লকী ৩০ ২.৭ 

৯ িন্দি ১৬ ১.৪ 

১০ অজযম ি ২১ ১.৯ 

ক্রবর্ক 
িং 

উত্তে সংখ্যা  েতাংে  

১ হযাাঁ ৯১৭ ৮০.৮ 

২ িা ২১৮ ১৯.২ 

রর্ াে  ১১৩৫ ১০০.০ 
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একাবধক উত্তে 
 

একাবধক উত্তটেে র্াধযটর্ উত্তেোতাগি জািাি রয, িিবিটে উবিেগুটলা সঠিকভাটি 
সংেেি িা হওোে প্রধাি কােিগুটলা হটলাোঃ- গাটেে পবেিযমাে অভাি, বিোপত্তাে 
অভাি, অপযমাপ্ত আবেমক িোে, র্াটিে উিমেতা কটর্ যাওো ইতযাবে। 
 

৭ .২.৬ বিল যপ্তপ্রাে প্রজাবতে গাে  

এলাকাে জিগিটক প্রশ্ন কো হটেবেল রয, আপিাে এলাকাে িি বিে রেটক রকাি 
প্রজাবতে গাে বিলযপ্ত হটে যাটে। উত্তেদািাগি মথ্শক প্রাপ্ত উিরস ূহ সারন্তি-
1.7-এ প্রদি হলোঃ 
 
 
 
 
 
 

সারচণ-1.7: চবলুপ্ত প্রায় প্রজাচির গাছ 

ক্রবর্ক 
িং সংেবেত িা হওোে কােি  সংখ্যা  েতাংে  

১ বিোপত্তাে অভাি ৪৫ ৪.০ 

২ িাউন্ডােী রেোল রিই ২৫ ২.২ 

৩ কর্  জিিল  ২০ ১.৭ 

৪ 
জিগটিে র্টধয সটিতিতাে 
অভাি 

১৭ ১.৫ 

৫ আবেমক িোে অপযমাপ্ত ৪৩ ৩.৮ 

৬ গাটেে পবেিযমাে অভাি ৪৬ ৪.১ 

৭ র্াটিে উিমেতা কটর্ যাওো ৩২ ০.৬ 

ক্রবর্ক 
িং বিল যপ্ত প্রাে গাটেে িার্  উত্তেোতাে সংখ্যা  েতাংে  

১ পশুে ৫০ ৩.৫ 

২ হবেতকী ৪৩ ৩.৮ 

৩ হােগাো ৯৮ ৮.৬ 

৪ রসগুি ১০৭ ৯.৪ 

৫ িে ৬২ ৫.৫ 

৬ বজগা ৯৪ ৮.৩ 

৭ বহজল ৪৭ ৪.৮ 

৮ বিলার্ ১৩৯ ১২.২ 
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একাবধক উত্তে 

 

একাবধক উত্তটেে র্াধযটর্ এলাকাে ির্যিাভয ক্ত জিগি জািাি রয, বিলযপ্ত প্রাে 
উবিেগুটলা হটলাোঃ- বিলার্, িটহো, রগাকা, রসগুি, বহজল, বের্যল ইতযাবে। 
 

৭ .২.৭ গাটেে প্রজাবতসর্ ূটহে অবস্তত্ব সংকটেে কােিসর্ ূহ 

স্থািীে জিগি বিবভন্ন প্রজাবতে গাটেে বিলযবপ্ত বিবভন্ন কােি িিমিা কটেি। িাশদর 
বন্তি থি কােিগুটলা বিটম্নে সােবিটত রেো হটলাোঃ 
সােবি-১.৮ : গাটেে প্রজাবত বিল যবপ্তে কােি  

একাবধক উত্তে 

 

বিবভন্ন গাটেে বিলযবপ্তে কােি বহসাটি একাবধক উত্তটেে র্াধযটর্ উত্তেোতাগি জািাি 
রয, িবিমত গােগুবলে বিলযবপ্তে প্রধাি প্রধাি কােিগুটলা হটলাোঃ- জলিােযে পবেিতম ি, 

৯ িােিা ১০৯ ৯.৬ 

১০ িাপাবলে ২৩ ২.০ 

১১ বের্যল ১১৬ ১০.২ 

১২ িটহো ১৪৬ ১২.৯ 

১৩ রগাকা ১২৬ ১১.১ 

ক্রবর্ক 
িং বিল যপ্তে কােি  

উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  

১ আগা র্ো রোগ ১৬ ১.৪ 

২ প্রজাবতগুটলাে উৎপােি কর্ ২৩ ২.০ 

৩ োবর্ কাঠ তাই বিবভন্ন উপাটে রকটে রফলা ৩৪ ৩.০ 

৪ িাবহো রিেী ৮৪ ৭.৪ 

৫ অিাটধ গাে কাো হে ৩৬ ৩.১ 

৬ পবেিযমাে অভাি ৬৭ ৫.৮ 

৭ জলিােযে পবেিতম ি ১২৮ ১১.৩ 

৮ ফলটজে রিটে কাষ্ঠল গাটে লাভ রিেী ২৫ ২.২ 

৯ িতয ি কটে লাগাটিা হে িা ৩৬ ৩.১ 

১০ র্াটিে গুিাগুি ের্তা কটর্ যাওো  ৬৬ ৫.৮ 

১১ সটিতিতাে অভাি ৬৯ ৬.১ 

১২ 
সীর্ািা প্রািীে িা োকাে গাে বিোপটে 
োখ্া যাে িা 

৪ ০.৩ 
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আটলািয গােগুটলাে িাবহো রিবে, অিাটধ গাে কাো, িতয ি কটে গাে িা লাগাটিা, 
জিসটিতিতাে অভাি, র্াটিে গুিাগুি ের্তা কটর্ যাওো, ইতযাবে। 
 

 

 
৭ .২.৮ গাটেে বিল যবপ্ত রঠকাটিাে জিয প্রস্তাবিত িযিস্থাবেসর্ ূহ 

স্থািীে রলাকজি তাটেে অবভজ্ঞতাে আটলাটক বিবভন্ন প্রজাবতে গাটেে বিলযবপ্ত রেটক 
র্যবক্ত পাওোে উপাে বহসাটি বিম্নবলবখ্ত িযিস্থাবেে সযপাবেে কটেিোঃ 
 

সােবি-১.৯: গাটেে বিল যবপ্ত রঠকাটিাে জিয প্রস্তাবিত িযিস্থাবে  

একাবধক উত্তে 

উত্তেোতাটেে কাটে বিলযবপ্ত রঠকাটিাে প্রধাি প্রধাি উপােগুটলা হটলাোঃ- অবধকহাটে িৃে 
রোপি কো, বিোপত্তা কর্ী বিটোগ, র্াটিে গুিগত র্াি িৃবদ্ধ কো, র্বিেবেং-এে হাে 
িৃবদ্ধ কো, জিগটিে সটিতিতা িৃবদ্ধ। 
 

৭ .২.৯ িি বিেগুবলটত রেখ্া যাে এর্ি িিযপ্রাবি ও পাবখ্সর্ টূহে িার্  

এলাকাে জিগিটক প্রশ্ন কো হটেবেল তাটেে র্টত বিেগুটলাটত বিটেষ কটে িিযপ্রাবি 
অভোেিয ও সংেবেত িিগুটলাটত বক বক ধেটিে িিযপ্রাবি ও পাবখ্ আটে। উত্তটে 
তাাঁো বিম্নিবিমত তেয উটেখ্ কটেিোঃ 
 

সােবি-১.১০: িিবিেগুটলাটত িিযপ্রাবিসর্ ূহ 
 

ক্রবর্ক 
িং 

প্রাবি প্রজাবতে ধেি  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  

১ হাবত ৯৪ ১০.১ 

২ কাঠবিড়ালী ২১৫ ২৩.১ 

ক্রবর্ক িং িযিস্থাবেে বিিেি উত্তেোতাে সংখ্যা েতাংে 

১ অবধকহাটে িৃে রোপি কো ১০০ ৮.৮ 

২ িয বে রোধ কো ১৬ ১.৪ 

৩ িেী ভাঙ্গি রোধ কো ২১ ১.৯ 

৪ অবধকতে যত্নেীল হওো ১৭ ১.৫ 

৫ র্বিেবেং েেকাে ৪৮ ৪.২ 

৬ বিোপত্তাকর্ী বিটোগ রেো ৫২ ৪.৫ 

৭ র্াটিে গুিগত র্াি িৃবদ্ধ কেটত হটি ৮৯ ৭.৮ 

৮ জিগিটক সটিতি কেটত হটি ৩৬ ৩.১ 
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৩ বেোল ৫১৩ ৫৫.১ 

৪ হবেি ২৯৯ ৩২.১ 

৫ সাপ ৩৪৫ ৩৭.১ 

৬ িািে ২৫৮ ২৭.৭ 

৭ হিযর্াি ১১০ ১১.৯ 

৮ কুবর্ে ৭৩ ৭.৮ 

৯ টিো ৬৪ ৬.৯ 

১০ রিবজ ৭৫ ৮.০ 

১১ েূকে ৩৬ ৩.৮ 

১২ র্েিা ৫০ ৫.৪ 

১৩ িাঘ ১১ ১.১ 

১৪ ঘযঘয ৭৩ ৭.৮ 

১৫ িি রর্ােগ ৭৭ ৮.২ 

১৬ খ্েটগাে ৫৩ ৫.৭ 

১৭ রর্টোিাঘ ৪৩ ৪.৫ 

১৮ প্রজাপবত ৩৮ ৩.৪ 

১৯ িি বিড়াল ৫৩ ৫.৭ 

একাবধক উত্তে 
 

িিবিেগুটলাটত রেখ্া যাে, এর্ি িিযপ্রাবিে িার্ জািটত িাইটল স্থািীে জিগি জািাি 
িিবিেগুটলাটত বেোল, িািে, হবেি, হিযর্াি, কাঠবিড়ালী, িিবিড়াল, েকূে, 
রর্াটোিাঘ, কুবর্ে ইতযাবে িিযপ্রাবিে কো উটেখ্ কটেি। পাবখ্ সম্বটে তাো জািাি 
রয, িিবিেগুটলাটত টিো, র্েিা, ঘযঘয, িিটর্ােগ, প্রজাপবত রেখ্া যাে। 
 

 

 

৭ .২.১০ প্রাবি প্রজাবতগুটলা সংেেটিে জিয প্রস্তাবিত িযিস্থাবে 

স্থািীে জিগি প্রাবি প্রজাবতগুটলা সংেেটিে জিয বিম্নবলবখ্ত িযিস্থাবে রিোে জিয 
প্রস্তাি কটেি; 
 

সােবি-১.১১: প্রাবি প্রজাবতগুটলা সংেেটিে প্রস্তাবিত িযিস্থাবে  

ক্রবর্ক িং সযপা বেেকৃত িযিস্থাবে  সংখ্যা  েতাংে  

১ 
অবিধভাটি িটি প্রটিে কেটত িা পাটে রসই বেটক 
িজে োখ্া 

১৮ ১.৬ 

২ অসযস্থয িিযপ্রাবি বিবকৎসাে িযিস্থা কো ১৬ ১.৪ 

৩ বিলযপ্ত প্রাে িিযপ্রাবি সংেেটিে িযিস্থা গ্রহি কো ৪৬ ৪.১ 

৪ রিাোকােিােী রোধ কো ১৪ ১.২ 

৫ খ্ােয তাবলকা ঠিক আটে বকিা লেয োখ্া ১৩২ ১১.৬ 

৬ রোগ প্রবতটোধ কোে িযিস্থা রিওো ৩৪ ৩.০ 
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একাবধক উত্তে 

প্রাবি প্রজাবতগুটলাে সংেেটিে িযিস্থা বহসাটি তাাঁো িটলি, ফলজ গাে রোপি, িটি 
অবিধ প্রটিে রোধ কো, িিযপ্রাবিে রোগ প্রবতটোধ িযিস্থা রিওো, িটিে প্রাকৃবতক 
পবেটিে ঠিক োখ্া, প্রাবি বেকাে িে কো, জিসটিতিতা িবৃদ্ধ কো, িিযপ্রাবিটক 
প্রটোজি র্ত খ্ািাে রেো, রগইে বির্মাি ইতযাবে। 
 

৭ .২.১১ জিগটিে বিোপত্তাে জিয হুর্ বক স্বরূপ এর্ি িিযপ্রাবিে অবস্তত্ব  

স্থািীে জিগিটক প্রশ্ন কো হটেবেল রয, তাাঁটেে এলাকাে িি বিটে িা এলাকাে এর্ি 
রকাি িিযপ্রাবি আটে বকিা; রযগুটলা জিপটেে বিোপত্তাে জিয হুর্বক স্বরূপ। 
উত্তেোতাটেে ৩২.৮% িটলি রয এর্ি প্রাবিে অবস্তত্ব রসখ্াটি আটে। িিযপ্রাবিগুটলাে 
িার্ জািটত িাইটল তাাঁো বিম্নিবিমত প্রাবিগুটলাে িার্ উটেখ্ কটেি; 
 

সােবি-১.১২: েবতকে িিযপ্রাবিসর্ ূহ 

একাবধক উত্তে 
 

৭ িিটক িেীে ভাঙ্গটিে হাত রেটক েো কো ৬৬ ৫.৮ 

৮ প্রোসবিক িযিস্থা রজােোে কো ৩৯ ৩.৪ 

৯ বিোপত্তা রজােোে কো ৬২ ৫.৫ 

১০ প্রাকৃবতক পবেটিে ঠিক োখ্া ৪৫ ৪.০ 

১১ ফলজ গাে রোপি কো ২৩৭ ২০.৯ 

১২ প্রাবি বেকাে িে কেটত হটি ৩০ ২.৬ 

১৩ জিসটিতিতা িৃবদ্ধ কেটত হটি ১৬ ১.৪ 

১৪ জিিল িৃবদ্ধ কেটত হটি ৭ ০.৬ 

১৫ সেকােী সাবিমক সাহাযয সহটযাবগতা ৭ ০.৬ 

১৬ প্রািীে বির্মাি ৪৬ ৪.১ 

১৭ রগে বির্মাি ৪৫ ৪.০ 

ক্রবর্ক 
িং েবতকে িিযপ্রাবিে িার্  

উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  

১ িাঘ ১৬ ৩.৭  

২ িািে ১৮ ৪.৫  

৩ কুবর্ে ১৪ ৩.৫  

৪ িিয েূকে ১৯ ৪.৬  

৫ হাবত ১৭৮ ৪৭.৮  

৬ কাটলার্যখ্ী হিযর্াি ১৮ ৪.৮  

৭ সাপ ১৭৬ ৪৭.৪  

৮ বেোল ৪ ১.০  
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এলাকাে জিগটিে জিয েবতকে প্রাবি বহসাটি তাাঁো িিযেূকে, হাবত, বেোল, িািে, 
িাঘ, সাপ, কুবর্ে ইতযাবে িিযপ্রাবিে িার্ উটেখ্ কটেি। 
 

৭ .২.১২ র্াি যষ ও িিয প্রাবিে দ্বন্দ্ব সম্বটে র্তার্ত 

এলাকাে রলাকজিটক প্রশ্ন কো হটেবেল রয, তাাঁটেে জািার্টত বিকে অতীটত িিযপ্রাবি 
ও র্ািযটষে র্টধয রকাি দ্বটন্দ্বে ঘেিা ঘটেবেল বকিা? উত্তটে ৯.৬৭% িটলি রয, এর্ি 
ঘেিা ঘটেবেল। ঘেিাগুটলা জািটত িাইটল তাাঁো বিম্নবলবখ্ত দ্বন্দ্বগুটলাে কো িটলি; 
 

সােবি-১.১৩: র্াি যষ ও িিযপ্রাবিে র্টধয সংঘটিত দ্বন্দ্বসর্ ূহ 

ক্রবর্ক 
িং 

দ্বন্দ্বগুটলাে িার্  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  

১ গৃহপাবলত পশু ও র্ািযষ আক্রান্ত হটেটে ১১ ১০.১ 

২ জবর্ে ফসল িা ফলর্লূ িষ্ট কটে ১৮ ১৬.৫ 

৩ র্ািযটষে িাড়ী ঘটে হার্লা িাবলটেটে ১৪ ১২.৮ 

৪ র্ািযষ হতযা কটেটে ৬৬ ৬০.৬ 

রর্ াে  ১০৯ ১০০.০ 

র্ািযষ ও িিযপ্রাবিসর্যটহে র্টধয সংঘটিত দ্বন্দ্ব সম্বটে ১০.১% গৃহপাবলত পশু ও র্ািযষ 
আক্রান্ত হওো, ১৬.৫% জবর্ে ফসল ও ফলর্ূল িষ্ট কো, ১২.৮% র্ািযটষে িাবড় 
ঘটে হার্লা ও ৬০.৬% িিযপ্রাবি কতৃম ক র্ািযষ হতযাে কো উটেখ্ কটেি। 
 

৭ .২.১৩ িিয প্রাবি ও র্াি যটষে দ্বন্দ্ব বিেসটি অবতবেক্ত িযিস্থাবে রিওো 
সম্বটে প্রস্তাি 

স্থািীে জিগিটক বজজ্ঞাসা কো হটেবেল রয, তাাঁটেে র্টত আেও বক বক িযিস্থা বিটল 
িিযপ্রাবি ও র্ািযটষে দ্বন্দ্ব বিেসি কো যাে। উত্তটে তাাঁো বিম্নবলবখ্ত িযিস্থাবে উটেখ্ 
কটেি; 
সােবি-১.১৪: দ্বন্দ্ব বিেসটি িযিস্থাবে  

 

ক্রবর্ক 
িং দ্বন্দ্ব বিেসটি সযপা বেেকৃত অবতবেক্ত িযিস্থাবে  সংখ্যা  েতাংে  

১ রলাকালটেে বেটক রঘো রিড়া বেটে ২৭  ২৪.৩  

২ রলাকালটেে বেটক ওোি োওোে বতেী কটে ১১ ৯.৭  

৩ জিগিটক আটো সটিতি হটত হটি ৭ ৬.৫  

৪ েে বিোপত্তা কর্ী বিটোগ বেটে ৪১ ৩৭.২  

৫ িিযপ্রাবিে খ্ািাটেে উৎস িৃবদ্ধ কটে ২৩ ২২.৩ 

রর্ াে  ১০৯ ১০০.০ 



70 
 

৭ .২.১৪ প্রকল্পটিে আওতাে সম্পাবেত বিবভন্ন কাযমা বে সম্বটে র্তার্ত 

স্থািীে রলাকজিটক বজজ্ঞাসা কো হটেবেল রয, তাাঁো ‘‘িাংলাটেটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি 
ও ইটকােয যবেজর্ উন্নেি’’ েীষমক প্রকল্পটিে িার্ শুটিটেি বকিা। তাটেে র্টধয ৫৭.৮% 
শুটিটেি িটল জািাি এিং ৪২.২% িটলি তাাঁো এ প্রকটল্পে িার্ রোটিি বি। প্রকটল্পে 
আওতাে বিবভন্ন কাজ সম্বটে তাাঁো বিম্নবলবখ্ত কাজগুটলাে কো উটেখ্ কটেি। 
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সােবি-১.১৫: প্রকটল্পে আওতাে সম্পাবেত কাযমা বে  

একাবধক উত্তে 

 
প্রকল্প রেটক িিবিেগুটলাটত রেওো সহােতা সম্বটে স্থািীে জিগি বিম্নিবিমত 
সহােতাগুটলাে কো উটেখ্ কটেি; িসাে রিঞ্চ বতেী, বিটে গাে লাগাটিা, িযাটেে 
োতাে র্ত োেসহ বিশ্রাটর্ে িযিস্থা, রগালঘে বতেী, পািবলক েেটলে বির্মাি, রগইে 
বির্মাি, িিবিটেে র্টধয পাকম  বতেী, কটেজ বির্মাি ইতযাবে। 
 

৭ .২.১৫ স্থািীে জিগটিে আেম-সার্ াবজক অিস্থাে উপে িি বিটেে প্রভাি 
 

স্থািীে জিগিটক প্রশ্ন কো হটেবেল রয, তাাঁটেে জীিিযাত্র্া ও আেম-সার্াবজক অিস্থাে 
উপে এলাকাে অিবস্থত িি বিটেে রকাি সম্পকম  আটে বকিা; উত্তটে ৫৯.৮% হযাাঁ 
িটলি এিং ৩৮.১% িা িটলি। প্রভাটিে ধেিগুটলা জািটত িাইটল তাাঁো বিম্নবলবখ্ত 
বিষেগুটলা উটেখ্ কটেি;- ভাসর্াি রোকাি, রলাটে যাত্র্ী পবেিহি, ভ্রর্ি গাইি 
বহসাটি কাজ কটে, বিটে বেি র্জযেী কটে, কাঠ সংগ্রহ কটে, গাবড় িাবলটে, েযদ্র 
িযিসা কটে, র্ধয সংগ্রহ কটে ইতযাবে। 
 

ক্রবর্ক 
িং কাটজে িার্  

উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  

১ িসাে রিঞ্চ বতেী ১৩০ ২৪.৯  

২ িাউন্ডােী ওোল বতেী ৬১ ১১.৭  

৩ গাে লাগাটিা ৬৬ ১২.৬  

৪ টিবকে কাউন্টাে ১৬ ৩.১  

৫ র্াটি ভোে ১৬ ৩.১  

৬ োস্তা বতেী ২০ ৩.৮  

৭ রকবন্টি ২৮ ৫.৪  

৮ রগালঘে ৮৯ ১৭.০  

৯ পাকম  বতেী ১৬ ৩.১  

১০ রগইে বির্মাি ২৭ ৫.২  

১১ বসাঁবড় বির্মাি ২৭ ৫.২  

১২ কুবর্টেে প্রজিি রকন্দ্র বির্মাি হটেটে ৯ ১.৭  

১৩ েেটলে বির্মাি হটেটে ২০ ৩.৮  

১৪ কটেজ বিশ্রার্াগাে বির্মাি ২৫ ৪.৮  

১৫ বপকবিক স্পে বির্মাি ৯ ১.৭  

১৬ িযাটেে োতা স্থাপি ৫৯ ১১.৩  



72 
 

সােবি-১.১৫: স্থািীে জিগটিে আেম-সার্ াবজক অিস্থাে উপে িটিে প্রভাি 
 

 

৭ .২.১৬ িিবিেগুটলা সযেোে জিয স্থািীে জিগটিে সযপাবেেসর্ ূহ 

 

স্থািীে জিগিটক অিযটোধ কো হটেবেল িিবিেগুটলাটক আেও সযষ্ঠয ভাটি পবেিালিা 
কেটত তাাঁটেে সযপাবেেগুটলা িলটত। উত্তটে তাাঁো বিম্নবলবখ্ত িযিস্থাবে রিওোে জিয 
সযপাবেে কটেি; 

ক্রবর্ক িং উত্তে উত্তেোতাে সংখ্যা  েতাংে  

১ হযাাঁ ৬৭৮ ৫৯.৮ 

২ িা ৪৩৩ ৩৮.১ 

৩ উত্তে রেেবি ২৪ ২.১ 

রর্ াে  ১১৩৫ ১০০.০ 
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সােবি-১.১৭ : িিবিটেে সযেোে স্থািীে জিগটিে সযপা বেে  

একাবধক উত্তে 

 

স্থািীে জিগি িিবিেগুটলা সযেোে জিয বকেয সযপাবেে োটখ্ি। প্রেত্ত সযপাবেেগুটলাে 
র্টধয উটেখ্টযাগয হটলাোঃ- িটিে প্রাকৃবতে পবেটিে যাটত ঠিক োটক তাে বেটক লেয 
োখ্া, বিোপত্তাে বেটক আটো িজে প্রোি কো, জলিােয পবেিতম টিে হাত রেটক 
িিটক েো কো, অবিধ অিযপ্রটিে কোে হাত রেটক িিটক েো কো, িিযপ্রাবিে 
খ্াটেযে বিোপত্তা বিধাি কো, সটিতিতা িবৃদ্ধ কো এিং রলক ও োস্তা-ঘাে সংস্কাে 
কো। 
 
7.3 েেমিােীটেে র্তার্ত 

 

রর্াে ১০২০ জি েেমিােী রেটক তেয সংগ্রহ কো হটেবেল। তাটেে র্টধয ৭৯.৭% 
পযরুষ ও ২০.৩% র্বহলা। 
 

সােবি-২.১:  বল টঙ্গে বভবত্তটত উত্তেোতাটেে বিভাজি  

বলঙ্গ  
বল টঙ্গে বভবত্তটত উত্তেোতাটেে বিভাজি  

রর্ াে  েতাংে  

ক্রবর্ক 
িং সযপা বেেকৃত িযিস্থাবে  সংখ্যা  েতাংে  

১ 
িটিে প্রাকৃবতক পবেটিে ঠিক োটক তাে বেটক 
লেয োখ্া 

৫৯ ৫.২ 

২ বিোপত্তাে বেটক আটো িজে প্রোি কো ১৫১ ১৩.৩ 

৩ জলিােয পবেিতম টিে হাত রেটক িিটক েো কো ৯১ ৮.০ 

৪ বিলযপ্ত প্রাে প্রজাবতগুবল রোপটিে িযিস্থা কো ৬২ ৫.৫ 

৫ 
অবিধ অিযপ্রটিে কোে হাত রেটক িিটক েো 
কো 

৮৯ ৭.৮ 

৬ িিযপ্রাবিে খ্াটেযে বিোপত্তা বিধাি কো ১০৫ ৯.৩ 

৭ কাঠ রিাটেে হাত রেটক েো কো ৯১ ৮.০ 

৮ জিিল বিটোগ বেটে ২২৬ ১৯.৯ 

৯ িাউন্ডােী ওোল বির্মাি কটে ২৩৭ ২০.৯ 

১০ সটিতিতা িৃবদ্ধ কেটত হটি ১৩৪ ১১.৮ 

১১ পাবিে িযিস্থা কো ১০৯ ৯.৬ 

১২ ফলজ গাে লাগাটত হটি ১১৭ ১০.৪ 

১৩ রলক ও োস্তা ঘাে সংষ্কাে কো ৭৭ ৬.৭ 

১৪ পবেিযমা কো ১২ ১.১ 
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পযেম্নষ ৮১৩ ৭৯.৭ 

র্বহলা ২০৭ ২০.৩ 

রর্ াে  ১০২০ ১০০ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৭.৩.১ েেিােীটেে িেস 

েেমিােীটেেটক তাাঁটেে িেস সম্বটে প্রশ্ন কো হটেবেল। তাাঁটেে র্টধয ২০.০% এে িেস 
২০ িেটেে র্টধয, ৩১.৫৭% এে িেস ২১-২৫ িেে, ১৪.৪১% এে িেস ২৬-৩০ 
িেে, ১১.৪৭% এে িেস ৩১-৩৫ িেে, ৯.৫১% এে িেস ৩৬-৪০ িেে, 
৫.৮৮% এে িেস ৪১-৪৫ িেে, ৫.২০% এে িেস ৪৬-৫০ িেে, ১.৬৭% এে 
িেস  ৫১-৫৫ িেে এিং র্াত্র্ ০.২৯% েেমিােীে িেস ৫৬ িেে িা তাে রিবে। 
েেমিােীটেে গড় িেস ২৯ িেে (সােবি-২.২)। 
 

সােবি-২.2: িেস ও বলঙ্গ অিযযােী উত্তেোতাটেে বিভাজি  

ক্রবর্ক 
িং িেস  (িেে) 

 

প যরুষ  র্বহলা  রর্ াে  

সংখ্যা  % সংখ্যা  % সংখ্যা  % 

১ ২০ িেে পযমন্ত ১৪৬ ১৭.৯৬ ৫৮ ২৮.০২ ২০৪ ২০.০০ 

২ ২১-২৫ ২৫০ ৩০.৭৫ ৭২ ৩৪.৭৮ ৩২২ ৩১.৫৭ 

৩ ২৬-৩০ ১২৫ ১৫.৩৮ ২২ ১০.৬৩ ১৪৭ ১৪.৪১ 

৪ ৩১-৩৫ ৯০ ১১.০৭ ২৭ ১৩.০৪ ১১৭ ১১.৪৭ 

৫ ৩৬-৪০ ৮৫ ১০.৪৬ ১২ ৫.৮০ ৯৭ ৯.৫১ 

৬ ৪১-৪৫ ৫৪ ৬.৬৪ ৬ ২.৯০ ৬০ ৫.৮৮ 

৭ ৪৬-৫০ ৪৩ ৫.২৯ ১০ ৪.৮৩ ৫৩ ৫.২০ 
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৪ ৫১-৫৫ ১৭ ২.০৯ ০ - ১৭ ১.৬৭ 

৫ ৫৬ ও তেযধ্বম ৩ ০.৩৭ ০ - ৩ ০.২৯ 

রর্ াে  ৮১৩ ১০০.০০ ২০৭  ১০০.০০ ১০২০ ১০০.০০ 

গড় িেস- ২৯ িেে 

 

 
 
7.3.2 েেমিাে ীটেে িাসস্থাটিে েেূত্ব  

 

েেমিােীগিটক প্রশ্ন কো হে তাাঁো কতেযে রেটক বিেগুটলা রেখ্টত এটসবেটলি। তাটেে 
র্টধয  ৭০.৮৮% এটসটেি সটিিমাচ্চ ৫০ বক.বর্. েেূত্ব রেটক, ১১.৯৬% এটসটেি ৫১ 
রেটক ১০০ বক.বর্. েেূ রেটক এিং ৩০০ বক.বর্. িা এে রিেী েেূত্ব রেটক এটসটেি 
২.৬৫% েেমিােী। েেমিােীগি গটড় সটিমাচ্চ ৮০০ বক.বর্. এিং সিমবিে ১ বক.বর্. েেূত্ব 
রেটক বিবভন্ন িটিে প্রাকৃবতক রসৌন্দযম উপটভাগ কেটত এটসবেটলি (সােবি-২.৩)। 
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সােবি-২.৩-: িি রেটক েেমিাে ীটেে আিাসস্থটলে েেূত্ব  

 

 

 

 
 

 

৭ .৩.৩ েেমিাে ীটেে রপো  

ক্রবর্ক 
িং েেূত্ব (বক:বর্ :)  সংখ্যা  েতাংে  

১ ৫০  বকটলাবর্োে পযমন্ত 
৭২৩ 

           
৭০.৮৮  

২ ৫১ - ১০০  বকটলাবর্োে 
১২২ 

            
১১.৯৬  

৩ ১০১ - ১৫০  বকটলাবর্োে 
৫১ 

             
৫.০০  

৪ ১৫১ - ২০০  বকটলাবর্োে 
১৯ 

             
১.৮৬  

৫ ২০১ - ২৫০  বকটলাবর্োে 
৩৬ 

             
৩.৫৩  

৬ ২৫১ - ৩০০  বকটলাবর্োে 
৪২ 

              
৪.১২  

৭ ৩০০  বকটলাবর্ে রেে উটধ্বম 
২৭ 

             
২.৬৫  

রর্াে 
১০২০ 

          
১০০.০০  

সিমাবধক েেূত্ব- ৮০০.০০  বকটলাবর্োে 

বিকেতর্ েেূত্ব- ১.০০   বকটলাবর্োে 
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েেমিােীটেে র্টধয ২৪.২২% এে রপো িাকুেী, ২১.৬৭% িযিসা কটেি, ৮.৬৩% 
গৃবহিী, ৪৩.০৪% োত্র্/োত্র্ী, ০.৫৯% কৃষক এিং ১.৮৬% তাটেে রপো সম্বটে বকেয 
িটলিবি। 
 

সােবি-২.৪ঃ োঃ েেমিাে ীটেে রপো  

 

 
 

 

৭ .৩.৪ রয িযিস্থাপিাে েেমিাে ীগি এটসটেি  
 

েেমিােীটেে র্টধয ৬৩.৮% জািাি রয, তাো বিজ বিজ িযিস্থাপিাে বিেগুটলাটত 
এটসটেি এিং ৩৫.৯% এটসটেি েলগতভাটি। র্াত্র্ ০.৩% রকাি উত্তে রেিবি (সােবি-
২.৫)। যাো েলগতভাটি এটসটেি তাটেে র্টধয ৪৬.৪৫% এটসটেি  ৫ জটিে েটল, 
২৮.৪২% এে েটল বেল ১০ জি, ২.৪৬% এটসটেি ১৫ জটিে েটল, ৭.৬৫ েেমিােীে 

ক্রবর্ক িং েেমিাে ীটেে রপো  সংখ্যা েতাংে 

১ িাকুেী ২৪৭ ২৪.২২  

২ িযিসা ২২১ ২১.৬৭  

৩ গৃবহিী ৮৮ ৮.৬৩  

৪ বেোেী ৪৩৯ ৪৩.০৪  

৫ কৃষক ৬ ০.৫৯  

৬ উত্তে রেেবি ১৯ ১.৮৬  

রর্ াে  ১০২০ ১০০.০০  
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েটল বেটলি ২৫ জি, ১.৬৪ এটসটেি ৩০ জটিে েটল, ১০.৯২ এটসটেি ৪০ জটিে 
েটল, ২.৪৬ এটসটেি ৫০ জটিে েটল। 
 

সােবি-২.৫: েেমিাে ীটেে আসাে িযিস্থাপিাে তেয  

 

 
 

 

সােবি-২.৬: েটল েেমিাে ীটেে সংখ্যা  

 

 

 

 

ক্রবর্ক িং রয িযিস্থাপিাে এটসটে সংখ্যা েতাংে 

১ বিজস্ব িযিস্থাপিাে ৬৫১ ৬৩.৮ 

২ েলগতভাটি ৩৬৬ ৩৫.৯ 

৩ উত্তে রেিবি    ৩ ০.৩ 

রর্ াে  ১০২০ ১০০.০ 

ক্রবর্ক 
িং 

েটল েেমিাে ীে সংখ্যা  উত্তেোতাে সংখ্যা  েতাংে  

১ ৫ জি ১৭০ ৪৬.৪৫ 

২ ১০ জি ১০৪ ২৮.৪২ 

৩ ১৫ জি ৯ ২.৪৬ 

৪ ২৫ জি ২৮ ৭.৬৫ 

৫ ৩০ জি ৬ ১.৬৪ 

৬ ৪০ জি ৪০ ১০.৯২ 

৭ ৫০ জি ৯ ২.৪৬ 

রর্ াে  ৩৬৬ ১০০.০০ 
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৭ .৩.৫ েেমিাে ীটেে পটূিম বিটে আসা সম্বটে তেয  
 

েেমিােীটেেটক বজজ্ঞাসা কো হটেবেল রয তাো আটগ ও এ সি িটি ভ্রর্টি এটসবেটলি 
বকিা। উত্তটে ৩৩.৭% জািাি তাো আটগ এটসবেটলি। কতিাে এটসবেটলি তা জািটত 
িাইটল তাটেে র্টধয ৬৯.১৯% জািাি তাো ৩ িাে এটসবেটলি, ৮.১৪% এটসবেটলি 
৬ িাে, ২.৯১% এটসবেটলি ৯ িাে এিং ১১.০৫ েেমিােী ১৬ িাটেেও রিেী 
এটসবেটলি। 
 

২০১৫ সটিে পটে কতিাে এটসবেটলি জািটত িাইটল তাটেে র্টধয ২০.৬% ১ িাে 
এটসবেটলি, ৩৫.৭% ২ িাে এটসবেটলি িটল উটেখ্ কটেি এিং ৪৩.৭% রকাি উত্তে 
রেিবি। 
 

৭ .৩.৬ প্রকটল্পে ফটল পবেিতম ি আসা সম্বটে র্তার্ত 

 

েেমিােীটেে বিকে জািটত িাওো িাওো হটেবেল রয তাটেে র্টত এ প্রকটল্পে ফটল বক 
রকাি পবেিতম ি এটসটে। তাটেে র্টধয ৫৭.২৭% িটলি তাো পূটিমে রেটক িতম র্াটি 
পবেিতম ি লেয কেটেি, ৩৫.৪৭% রতর্ি রকাি পবেিতম ি রেটখ্বি িটল জািাি এিং 
৭.২৬% রকাি উত্তে রেিবি। 
 

েেমিােীটেে র্টত িিবিটে রসৌন্দযমিধমক গাে, ফয টলে িাগাি ও বিবভন্ন স্থাপিাবে 
ইটকাপাটকম ে রসৌন্দযমিৃবদ্ধ কটেটে। 
 
 
৭ .৪  বিটে/রেটে কর্মেত কর্মকতম া টেে র্তার্ত 
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র্াঠ জবেপ পবেিালিাকাটল বিটে/রেটে কর্মেত কর্মকতম াটেে রেটক বিবভন্ন তেয সংগ্রহ 
কো হে। রযসি বিষে সম্বটে তেয সংগ্রহ কো হে রসগুটলা হলোঃ   
িৃোবে সংেেটিে অিস্থা, বিলযপ্তপ্রাে গাটেে প্রজাবত, প্রকল্প রেটক প্রাপ্ত বিবভন্ন 
স্থাপিাবেে ও অিযািয সযটযাগ সযবিধা সম্বটে তেয, েেমিােীে আগর্ি, িটি িসিাসেত 
িিযপ্রাবিে িার্, িিযপ্রাবি সংেেটিে িযিস্থা, িিযপ্রাবি ও র্ািযটষে দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব বিেসটি 
গৃহীত িযিস্থাবে, বিটেে কাযমক্রর্ র্বিেবেং সম্বটে র্তার্ত ইর্যাবদ। 
 
৭ .৪.১ বিল যপ্তপ্রাে উবিে প্রজাবত সম্পটকম  তেয 
 

বিটে/রেটে কর্মেত কর্মকতম াটেেটক প্রশ্ন কো হটেবেল রয িটি রকাি রকাি ধেটিে গাে 
আটে, রযগুটলা বিলযপ্তপ্রাে। উত্তটে তাাঁো িটলি রয বিলযপ্তপ্রাে গােগুটলা হল, পশুে, 
িম্পা, রসািালয, বিলার্, িাজিা, বজগা, িে, িন্দি (সােবি-৩.৪)। বিলযবপ্তে কােি 
সম্বটে তাাঁো িটলি ; ভূবর্ে উিমেতাজবিত সর্সযা, সঠিকভাটি পবেিযমা ও সংেেটিে 
অভাি, প্রাকৃবতক েটূযমাগ। 
 
৭ .৪.২ বিটে িৃেটোপি সম্বটে র্তার্ত 
 

বিে গুটলাে র্টধয ১৯টি বিটে কর্মেত কর্মকতম াগি জািাটলি রয তাাঁটেে বিটে িৃেটোপি 
কো হটেবেল রর্াে ৪৩২,২০০টি। রোপি কো িেৃগুটলাে িার্ হটলাোঃ- আর্ড়া, িেো, 
িাপাবলে, কাঠাল, আর্লবক, জার্, গজম ি, রর্হগবি, রেিোরু, হেতবক, িে, বজগা, 
োবতোি, বহজল, অজযম ি ও িটহো। এোড়া রোপি কো হটেবেল িাাঁে ও রিটতে িাো। 
 
৭ .৪.৩ প্রকল্প রেটক প্রাপ্ত সযবিধাবে 
বিে অবফস, রেে অবফস, বভবজেে রসন্টাে, ইটকা কটেজ, রেস্ট হাউজ, বপকবিক স্পে 
িযাটেে োতাসহ েেমিােীটেে জিয বিশ্রার্াগাে, রিঞ্চ, পযমটিেি োওোে, বিে অবফস, 
রেে অবফস, পযমেক রকন্দ্র, ইটকা কটেজ, রেস্ট হাউজ ও বপকবিক স্পে বিবর্মত 
হটেবেল। এোড়া আটো বির্মাি কো হটেবেল পািবলক েেটলে, কযাবন্টি/ওোেরুর্, 
অভযন্তেীি R.C.C োস্তা, প্রটিে রগইে। এোড়া হটেবেল পযকুে সংস্কাে ও জলােে 
খ্িি। 
 
৭ .৪.৪ বিটে েেমিাে ীটেে আগর্ি সম্বটে তেয 
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বিটে কর্মেত কর্মকতম াগটিে র্টধয ৪২.৬% জািাি রয, প্রকটল্পে পূটিম েেমিােী বিটে 
আসত। সযবিধাবে িৃবদ্ধে ফটল িতম র্াটি ৮৭.৯%বিটে েেমিােী ভ্রর্ি কেটত আটসি 
(সােবি-৩.১০)। তাটেে র্টত ৭৫.৭% বিটে  ৫১-১০০ জি েেমিােী, ১৫.২% বিটে 
১০১-১৫০ জি েেমিােী, ৬.১% এ আটস ১৫১-২০০ জি, ৩.০% এ আটস ২০১-২৫০ 
জি (সােবি-৩.১১)। 
  
বিেগুটলাটত েেমিােী আটস িটভম্বে র্াস রেটক র্ািম  র্াটসে র্টধয। শুক্র, েবি ও 
অিযািয েযটিে বেটি েেমিােী রিেী আটস। 
 
প্রকটল্পে পূটিম গটড় েেমিােী আসটতি 14 জি। েেমিােীগি বিটিােি, বেো সফে ও 
গটিষিা কাটজ আটসি তটি ৯১% রেটত্র্ই েেমিােীগি বিটিােটিে উটেটেয আটসি। 
বর্মর্াল্পন প্রায় 7 গুন মববে দে মনাথী আল্পসন ববিগুল্প াল্পর্। 
 
বিে কর্মকতম াটেে র্টধয জািাি রয বিেগুটলাটত ৫৭.৬% েেমিােীো সাধােিত বেো 
সফটে আটস। ২০১৮ সটিে জািযোেী রেটক র্ািম  পযমন্ত রকন্দ্রগুটলাটত রর্াে গটড় ৬টি 
বেো সফে অিযবষ্ঠত হে। একটি বিটেে কর্মকতম া জািাি রয রসখ্াটি গটিষিাে জিয 
গটিষকো যাি। তাো যাি র্ূলতোঃ িট্টগ্রার্ বিশ্ববিেযালটেে ইন্সটিটিউে অফ ফটেবি, 
জাহাংগীেিগে বিশ্ববিেযালটেে প্রাবিবিেযা ও উবিেবিেযা বিভাগ রেটক। 
৭ .৪.৫ স্থািীে জিগটিে সাটে িি বিটে সর্র্যা 
 
বিে কর্মকতম াটেে বজজ্ঞাসািাে কো হটেবেল রয এলাকাে জিগটিে সাটে িি বিটে 
রকাি সর্সযা আটে বকিা। উত্তেোতাটেে র্টধয ২৪.২৪% হাাঁ সূিক উত্তে রেি। িবিমত 
সর্সযাগুটলা হলোঃ 

• িটিে জবর্ জিে েখ্ল 
• আগুি লাবগটে িি পযবড়টে আিােী জবর্ বতেী 
• িটিে গাে ও িাাঁে রকটে বিটে যাওো 

 

৭ .৪.৬ িটিে উপে স্থািীে জিগটিে বিভম েেীলতা 
 

বিে/রেটে কর্মেত কর্মকতম াগিটক প্রশ্ন কো হটেবেল রয িটিে উপে স্থািীে জিগি 
আটেে জিয রকািভাটি বিভম েেীল বকিা। তাটেে র্টধয ৮২% িটলি রয স্থািীে জিগি 
রকাি িা রকািভাটি আটেে জিয িটিে উপে বিভম েেীল। 
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একাবধক উত্তটেে র্াধযটর্ তাো বিম্নবলবখ্ত বিভম েেীলতাে কো জািািোঃ 
• ইজাো বিটে িটিে জবর্ িাষ 
• িি রেটক কাঠ সংগ্রহ কটে 
• িি এলাকাে েযদ্র িযিসা িালাটিা 
• েেমিােীটেে সহােতা প্রোি  
• েয যবেষ্ট গাইি বহটসটি কাজ কটে 
• েেমিােীটেেটক পবেিহি রসিা প্রোি কটে 

 
৭ .৪.৭ িটি িিযপ্রািীে অবস্তত্ব ও েেিাটিেি সম্বটে র্তার্ত 
 

বিে কর্মকতম াটেেটক প্রশ্ন কো হটেবেল রয িি বিে গুটলাটত িিযপ্রািী োটকবকিা। 
তাটেে র্টধয ৯৭% িটলি রয িিবিেগুটলাটত রকাি িা রকাি িিযপ্রািী িা পাবখ্ োটক। 
উটেবখ্ত উটেখ্টযাগয প্রাবিগুটলা হলোঃ িািে, হবেি, হিযর্াি, বেোল, খ্েটগাে, হাতী, 
উেযক, কুবর্ে, সাপ, কাঠবিড়ালী, িিরুই, গুইসাপ, রর্টোিাঘ, েকূে, এোড়া বিবভন্ন 
পাবখ্ে িার্ উটেখ্ কটেি। উটেবখ্ত পাবখ্গুটলা হটলাোঃ িাবলহাাঁস, র্েিা, টিো, ঘযঘয, 
রপাঁিা, িিটর্ােগ, িযলিযবল, েকুি। 
উত্তেোতাগুটলাে র্টধয ৫৭.৬% িটলি রয িিযপ্রাবিগুটলা িতম র্াটি সঠিকভাটি সংেবেত 
হটে, ৪২.৪% িা সূিক উত্তে রেি। িিযপ্রািী সঠিকভাটি সংেেি িা কেটত পাোে 
কােিসর্ূহ হটলাোঃ- যটোপযযক্ত আশ্রে িা োকা, বিোপত্তাে অভাি, প্রটোজিীে খ্াটেযে 
অভাি, অবতবেক্ত েব্দেষূি, র্ািযটষে অিাধ বিিেি, ফলজ গাে িা োকা, 
জিসটিতিতাে অভাি, অপ্রতয ল আবেমক িোে, জিিটলে অভাি, ইটকাপাকম পগুটলাে 
িতয পমাটে সীর্ািা প্রািীে িা োকা, পাবিে সযিযিস্থা িা োকা 
 
৭ .৪.৮ িিযপ্রািী সংেেটিে জিয প্রস্তাবিত িযিস্থাবে 
 

বিে/রেে কর্মকতম াগি িিযপ্রাবি সংেেটিে জিয বিবভন্ন িযিস্থা রিোে প্রস্তাি রেি। 
প্রস্তািগুটলা হলোঃ ফলজ গাে রোপি যাে রেটক প্রাবিগুবল খ্ািাে পাটি, এলাকাে 
জিগটিে র্টধয সটিতিতা িৃবদ্ধ, িিযপ্রাবিে খ্ােয সংেেি, িিযপ্রাবিে আিাসস্থল 
গুটলাে পবেটিে উন্নত কো, িিযপ্রাবিে ধেিবভবত্তক বিোপত্তা রিষ্টিী রেওো, জিগটিে 
িলািল সীবর্ত কো, অবিধ বেকাে িে কো, িিযপ্রাবিে বিবকৎসাে িযিস্থা কো, 
িিযপ্রাবি ও র্ািযটষে দ্বন্দ্ব  কর্াটিা। 
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৭ .৪.৯ র্াি যটষে জিয হুর্বকে কােি এর্ি িিযপ্রািীে অিস্থাি 
 

বিে িা রেে কর্মকতম াটেে প্রশ্ন কো হটেবেল রয িিগুটলাটত এর্ি রকাি িিযপ্রাবি 
আটে বকিা রযগুটলা র্ািযটষে জাির্াটলে জিয হুর্বক স্বরূপ। উত্তেোতাটেে র্টত ৩৫টি 
িিবিটেে ৩০.৩% বিটে এর্ি প্রািীে অবস্তত্ব আটে। প্রাবি গুটলাে িার্ জািটত িাইটল 
একাবধক উত্তটেে র্াধযটর্ তাাঁো বিম্নবলবখ্ত প্রাবিগুটলাে িার্ িটলিোঃ হাবত, িিযেূকে, 
িাঘ, সাপ, িািে, বেোল, রর্টোিাঘ। 
 
এসি প্রাবি বক বক েবত কটে জািটত িাইটল তাাঁো বিম্নবলবখ্ত েবতগুটলাে কো উটেখ্ 
কটেিোঃ র্ািযটষে ঘেিাবড় রভটঙ্গ রফটল, েসয িষ্ট কটে, হাবতে আক্রর্টি প্রবত িেেই 
র্ািযষ হতাহত হে, গিাবে পশুে উপে হার্লা কটে। 
 
৭ .৪.১0 দ্বন্দ্ব বিেসটিে জিয প্রস্তাবিত ফলপ্রস ূিযিস্থাবে 
 

বিে িা রেে কর্মকতম াটেেটক বজজ্ঞাসা কো হটেবেল রয তাটেে িি এলাকাে র্ািযষ 
িিযপ্রাবিে দ্বাো আক্রান্ত হটল তাো বক বক সহােতা প্রোি কটেি। তাাঁো জািাি 
অবধকাংে বিটেই এর্ি ঘেিা সাধােিতোঃ ঘটে িা। এ প্রটশ্নে উত্তটে ১৮% জািাি রয 
তাো এেকর্ পবেবস্তবতটত বিবকৎসা ও আবেমক সহােতা বেটে োটকি। ৬.১% িটলি 
তাাঁো প্রােবর্ক বিবকৎসা ও পোর্েম বেটে োটকি। 
 

৭ .৪.১1 প্রকল্প পিূমিতী এিং িতম র্ া টি জীিবিবিটত্র্যে অিস্থা 
 

সােবি-৩ 

প্রকটল্পে পটূিমে বিেগুটলাে জীিবিবিটত্র্যে অিস্থা (উবিে) 
ক্রবর্ক 
িং 

উবিটেে 
ধেি 

প্রিযে রর্ াোর্ যটি  খ্ যি কর্  পাওো য ঃ ােিা  রর্ াে  

উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে 

১। রসৌন্দযমিধমক 
গাে  

৩ ১০ ৯ ২৯ ১৪ ৪৫ ৫ ১৬ ৩১ ১০০.০ 

২। ফলজ গাে ২ ৬ ১৫ ৪৮ ১২ ৪০ ২ ৬ ৩১ ১০০.০ 

৩। কাষ্ঠল গাে ১৫ ৪৮ ১১ ৩৫ ৪ ১৩ ১ ৪ ৩১ ১০০.০ 

 

িতম র্ াটি বিেগুটলাে জীিবিবিটত্র্যে অিস্থা (উবিে) 
ক্রবর্ক 
িং 

উবিটেে 
ধেি 

প্রিযে রর্ াোর্ যটি  খ্ যি কর্  পাওো োেিা  রর্ াে  

উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  

১। রসৌন্দযমিধমক 
গাে 

২৩ ৭৪ ৫ ১৬ ২ ৬ ১ ৪ ৩১ ১০০.০ 

২। ফলজ গাে ৭ ২৩ ১৪ ৪৫ ৭ ২৩ ৩ ৯ ৩১ ১০০.০ 

৩। কাষ্ঠল গাে ৮ ২৬ ১৬ ৫১ ৭ ২৩ ০ ০ ৩১ ১০০.০ 
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বনন্তবশট ক থরি ক থকিথাশদরশক প্রশ্ন করা হশয়ন্তছল ময, প্রকশের পূশব থ ও 
বিথ াশন বনন্তবটগুন্তলশি জীবববন্তিশত্রযর অবস্থা বি থনা করশি। উিশর িা ুঁরা 
উদ্ভিদ প্রজান্তি ও প্রান্তি প্রজান্তির জনয আলাদাভাশব িাশদর  িা ি মদন। 
বনন্তবট ক থকিথাশদর 10% এর  শি প্রকশের পূশব থ প্রিযর রসৌন্দযমিধমক গাে 
বেল, ২৯% এের্ ত এ ধেটিে গাে বেল রর্াোর্যটি, ৬% এে র্টত প্রিযে ফলজ গাে 
বেল, ৪৮% এে র্টত ফলজ গাে বেল রর্াোর্যটি, ৪৮% িটলি প্রকটল্পে পূটিম প্রিযে 
কাষ্ঠল গাে বেল, ৩৫% এে র্টত কাষ্ঠল গাে বেল রর্াোর্যটি। 
 
উত্তেোতাটেে র্টধয ৭৪% িটলি রয, প্রকল্পটি িাস্তিােটিে ফটল প্রিযে রসৌন্দযমিধমক 
গাে হটেটে, ১৬% িটলি এেকর্ গাে আটে রর্াোর্যটি, ২৩% িটলি রয 
িিবিেগুবলটত িতম র্াটি প্রিযে ফলজ গাে আটে, ৪৫% এে র্টত ফলজ গাে আটে 
রর্াোর্যটি, ২৬% িটলি িতম র্াটি প্রিযে কাষ্ঠল গাে আটে, ৫১% এে র্টত কাষ্ঠল গাে 
আটে রর্াোর্যটি। 

 

 

 

 

 
 
 
 

সােবি-৭ .৪.২৪ 

প্রকটল্পে পটূিমে বিেগুটলাে জীিবিবিটত্র্যে অিস্থা (িিযপ্রাবি) 
ক্রবর্ক 
িং 

িিযপ্রাবিে 
ধেি 

প্রিযে রর্ াোর্ যটি  খ্ যি কর্  পাওো োেিা  রর্ াে  

উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে 

১। ঊভিে 
প্রাবি 

৪ ১৩ ১২ ৩৯ ৬ ১৯ ৯ ২৯ ৩১ ১০০ 

২। সেীসৃপ 
প্রাবি 

৬ ১৯ ১০ ৩২ ৭ ২৩ ৮ ২৬ ৩১ ১০০ 

৩। পাবখ্ ৪ ১৩ ৯ ২৯ ১২ ৩৯ ৬ ১৯ ৩১ ১০০ 

৪। স্থলজ প্রাবি ৫ ১৬ ১১ ৩৬ ৮ ২৬ ৭ ২২ ৩১ ১০০ 

৫। জলজ প্রাবি ৫ ১৬ ৮ ২৬ ১১ ৩৬ ৭ ২২ ৩১ ১০০ 

 
 

 

িতম র্ াটি বিেগুটলাে জীিবিবিটত্র্যে অিস্থা (িিযপ্রাবি) 
ক্রবর্ক 
িং 

িিযপ্রাবিে 
ধেি 

প্রিযে রর্ াোর্ যটি  খ্ যি কর্  পাওো োেিা  রর্ াে  

উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  উত্তেোতাে 
সংখ্যা  

েতাংে  
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১। ঊভিে 
প্রাবি 

৬ ১৯ ১১ ৩৬ ৫ ১৬ ৯ ২৯ ৩১ ১০০ 

২। সেীসৃপ 
প্রাবি 

৮ ২৬ ১২ ৩৯ ৩ ৯ ৮ ২৬ ৩১ ১০০ 

৩। পাবখ্ ৯ ২৯ ১১ ৩৬ ৫ ১৬ ৬ ১৯ ৩১ ১০০ 

৪। স্থলজ প্রাবি ৮ ২৬ ১০ ৩২ ৬ ২০ ৭ ২২ ৩১ ১০০ 

৫। জলজ প্রাবি ৯ ২৯ ১১ ৩৬ ৪ ১৩ ৭ ২২ ৩১ ১০০ 

 

িিবিটে কর্মেত ১৩% কর্মকতম াটেে র্টত প্রকল্পটি িাস্তিােটিে পূটিম িিবিটে প্রিযে 
ঊভিে প্রাবি বেল এিং ৩৯% এে র্টত বেল রর্াোর্যটি, ১৯% এে র্টত বেল খ্যি 
কর্, ২৯% এে র্টত রকাি ঊভিে প্রাবি বেলিা। সেীসপৃ প্রাবি সম্বটে ১৯% িটলি 
আটগ প্রিযে বেল, ৩২% িটলি রর্াোর্যটি বেল, ২৩% িটলি খ্যি কর্ বেল। স্থলজ 
প্রাবি সম্বটে ১৬% িটলি আটগ প্রিযে বেল স্থলজ প্রাবি, ৩৬% িটলি রর্াোর্যটি বেল, 
২৬% িটলি খ্যি কর্ বেল এ প্রজাবতে প্রাবি। 
 

উত্তেোতাটেে র্টধয ১৬% এে র্টত আটগ জলজ প্রাবি বেল প্রিযে, ২৬% িটলি 
এগুটলা রর্াোর্যটি বেল। প্রাবিবিবিটত্র্যে িতম র্াি অিস্থা সম্বটে জািটত িাইটল ১৯% 
িটলি িতম র্াটি প্রিযে উভিে প্রাবি আটে, ৩৬% এে র্টত এগুটলা আটে রর্াোর্যটি, 
১৬% এে র্টত এগুটলা খ্যি কর্ আটে।  
 

সেীসপৃ প্রাবি প্রিযে আটে জািাি ২৬% উত্তেোতা, ৩৯% িটল রর্াোর্যটি আটে। স্থলজ 
প্রাবি প্রিযে আটে জািাি ২৬% বিে কর্মকতম া, ৩২% জািাি এগুটলা আটে রর্াোর্যটি, 
২৯% জািাি রয, প্রিযে জলজ প্রাবি আটে আে ৩৬% এে র্টত জলজ প্রাবি আটে 
রর্াোর্যটি। পাবখ্ে উপবস্থবত সম্বটে ২৯% জািাি িতম র্াটি প্রিযে আটে, ৩৬% এে 
র্টত রর্াোর্যটি আটে। 
 

সি বিটিিিাে রেখ্া যাে, প্রকল্পটি গ্রহটিে ফটল জীিবিবিটত্র্যে র্টধয উবিে বিবিত্র্য 
রিে িৃবদ্ধ রপটেটে তটি প্রাবি বিবিত্র্য সার্ািয িৃবদ্ধ রপটেটে। 
 
৭ .৪.১2 জলজপ্রাবিে খ্ািাটেে অিস্থা 
 
প্রকল্পভযক্ত Mangrove ও জলােে আটে এর্ি কটেকটি  বিটে জলজ প্রাবিে আটে। জলজ 
প্রাবিটভটে এটেে খ্ািাে হটলা বিবভন্ন ধাটিে র্াে, রেওলা, পাবিটত জোে এর্ি 
লতাপাতা ও ফল। 
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পাবি েষূটিে ফটল এটেে যটোপযযক্ত খ্ািাটেে িযিস্থা রিই। এজিয অটিক জলজপ্রাবি 
এলাকা রেটড় অিয এলাকাে িটল যাে। িিবিেগুটলাটত বিংবড়, কাকড়া, কুবর্ে,  কেপ 
বিবভন্ন প্রজাবতে র্াে ও জলজপ্রাবি। 
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৭ .৪.১3 িি অবধেপ্তটেে কর্মকতম াগি কতৃম ক র্বিেবেং 
 

বিে িা রেে কর্মকতম াগিটক প্রশ্ন কো হটেবেল রয িি বিভাটগে রকাি কর্মকতম া এ িি 
বিেটিে কাযমক্রর্ র্বিেে কটেি বকিা। উত্তটে ৯৭% ই িটলি িিবিভাটগে কর্মকতম াগি 
বিটেে কাযমক্রর্ র্বিেে কটেি। 
২০১৮ সাটল রকাি পযমাটেে কর্মকতম াগি র্বিেে কটেটেি তা জািটত িাইটল তাাঁো 
বিম্নবলবখ্ত পেিীে কর্মকতম াটেে িার্ িটলিোঃ 
র্যখ্য িি বিেন্ত্রক 
িি বিেন্ত্রক 
বিভাগীে িি কর্মকতম া 
সহকাবে িি কর্মকতম া 
 

৭ .৪.১4 প্রকল্প িাস্তিােিকাটল আইএর্ইবি এে কর্মকতম াগি কতৃম ক 
র্বিেবেং 
 

বিে /রেে কর্মকতম াটেে প্রশ্ন কো হটেবেল রয প্রকল্পটি িাস্তিােিকাটল বক আইএর্ইবি 
এে কর্মকতম াগি বিেটিে কাযমক্রর্ র্বিেে কটেবেটলি। উত্তটে ৭৫.৮% হাাঁ সূিক জিাি 
রেি এিং ২৪.২% িা সিূক জিাি রেি। 
 

৭ .৫ প্রকটল্পে অন্তভযম ক্ত বিটেে িাস্তি অিস্থা পযমা টল ািিা  
 

প্রকটল্পে আওতাভয ক্ত িি বিটেে িাস্তি অিস্থা পযমটিেটিে জিয একটি রিকবলষ্ট 
িযিহাে কো হটেটে। ৩৫টি িি বিটেে র্টধয কটেকটি বিটেে উন্নেি কাযমক্রর্ বেল 
প্রস্তাবিত। রর্াে ২৮টি পযমটিেি কো রগটে। এের্টধয (১) ৮টি হটলা ইটকাপাকম  (২) 
১০টি হটলা জাতীে উেযাি (৩) ৭টি হটলা িিযপ্রাবি অভোেিয এিং (৪) ৩টি হটলা 
সংেবেত িি। 
 

আওতাভয ক্ত সিগুটলা বিটেে জিয পবেকবল্পত স্থাপিাসর্ূটহে িার্, সংখ্যা ও আেতি 
বিটম্নে সােবিটত রেো হটলাোঃ 
 

পযমটিেিকৃত ইটকাপাকম গুটলাটত বিম্নবলবখ্ত কাজগুটলা হটেটে। 
১। কযাবন্টি ওোেরুর্ 

২। রগালঘে 

৩। সীর্ািা প্রািীে (আংবেক) 
৪। অভযন্তেীি আেবসবস রোি 

৫। আেবসবস রিঞ্চ 
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৬। িিযপ্রাবি হাসপাতাল 

৭। বভবজেে রেি 

৮। পািবলক েেটলে 

৯। িযাটেে োতাে বিজাইটি োে বেটে রেি বির্মাি 

১০। রোলিা 
১১। বপকবিক স্পে 

১২। রজটি ঘাে 

১৩। পাবকম ং স্পে 

১৪। ইটকা কটেজ 

১৫। প্রটিে রগইে 

 

জাতীে উেযাি ও িিযপ্রাবি অভোেিয বিবর্মত হটেটেোঃ 
১৬। পযমটিেি োওোে 

১৭। টিটকে ঘে 

১৮। সাির্ােবসিল পাম্প 
১৯। টিউিওটেল 

২০। গািম  রুর্ 

২১। অবফস ভিি 

২২। পশু বিবকৎসাে হাসপাতাল 

২৩। পশুে খ্ািাটেে িাগাি 
 

এই কাজগুটলা বিবপবপ/আেবিবপবপটত িবিমত রস্পবসবফটকেি র্ত হটেটে িটল সটেজবর্টি 
রেখ্া যাে। তটি রকাি রকাি বিটে কাটজে বিবিত্র্য ও পবের্াি অটিক কর্। 
 

কটেকটি বিটে রগইে আকষমিীেভাটি বতেী কো হটেটে িিযপ্রাবিে েবি সম্ববলত 
র্যযোলসহ। একটি বিষে লেয কো রগটে রয, প্রাে স্থাটিই স্থাপিাগুটলা ভালভাটি 
েেিাটিেি হটেিা। 
 

৩৫টি বিটেে র্টধয রেখ্া যাে রয ২১টি-রত বকেয িা বকেয কাজ হটেটে। পযোতি িি 
বিটেে র্টধয র্াধিকুন্ড ইটকাপাকম , র্ধযটিলা ইটকা পাকম , রকেিপযটে কর্িটলঙ্গযে রসন্টাে, 
িঙ্গিেয রসতয  ইটকাপাকম  এ প্রকটল্পে আওতাে রকাি স্থাপিা বতেী হেবি। প্রটোজটিে 
কো বিটিিিা কটে ঢাকাে আশুবলো োিাে িাড়ইপাড়া িিবিটে বিবভন্ন স্থাপিা গটড় 
উটঠটে। োঙ্গাইল রজলাে বর্জম াপযটেে িাাঁে বতল ইটকা পাকম   (প্রস্তাবিত) ও হােয ভাঙ্গা 
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সংেবেত িটি রকাি স্থাপিাে কাজ হেবি। রিাোখ্ালী রজলাে হাবতো োিাে রেষ 
প্রাটন্ত অিবস্থত ের্ােিটে একটি ইটকাপাটকম ে  িার্ প্রস্তাবিত আটে। এটিটত িিােটিে 
আওতাে পাবখ্ অভোেিয বহসাটি বিটেষ সংেবেত িি বহটসটি গটড় রতালাে প্রোস 
িলটে িটল স্থািীে িিকর্মকতম াটেে রেটক জািা যাে। িিবিটেে িাস্তি অিস্থা 
পযমটিেটি কটেকটি বিটেষ বিষে উপস্থাপি কো হটলাোঃ 
   

(1) র্হার্াো ইটকা পাকম টি ঢাকা-িরগ্রার্ হাইওটেে কাটে। ইটকাপাকম টি সহটজ বিবিত 
কোে জিয পযমাপ্ত বেক বিটেমেিা রিািম  হাইওটেটত রেখ্া োে িা। পাকম টিটত ধােি 
ের্তাে রিবে েেমিােী সর্াগর্ হে েযটিে রেটি। হাইওটে রেটক পাকম  পযমন্ত 
োস্তাটি সরু। রস তয লিাে িড় আকাটে ে যািিাহি পাটকম  আটস। এটি ইটকাপাটকম ে 
বিবেটষ্টে সাটে সাংঘবষমক। পাটকম ে অভযন্তটে যত্র্তত্র্ র্েলা পটড় োকটত রেখ্া 
রগটে। পাকম  সংলগ্ন রলইটকে পাবিটত ও আিজম িা রফলা হে। এটিটক ইটকাপাকম  িা 
িটল গিপযমেি রকন্দ্র িলা িটল। গাড়ী পাবকম ং অিয জােগাে কো উবিত। 

(2) ঐ স্থাটি োন্নািান্না কো বিপেজিক হটত পাটে। 
(3) কাবেগটড়ে স্থাপিা আকষমিীে। এগুটলা স্থািীে বপিবব্লউবিে সংবেষ্টতাে হওোে 

কােটি কাজগুটলাটত যটত্নে বিি  লেয কো যাে। 
(4) রের্া কাটলংগা অভোেিয স্থািীেটেে অংেগ্রহটি িটিে বিোপত্তা বিবিত কোে 

একটি অিযিয উোহেি। এখ্ািকাে রগালা ঘে সম্পিূম প্রাকৃবতক উপোটি বতেী। 
িসাে রিঞ্চ ও প্রাকৃবতক উপকেি রিত িযিহাে কো হটেটে। 

(5) র্ধযটিলা পাকম টিটত স্থাবপত প্রটিােিার্লূক িাতম াসর্যহ জীিবিবিত্র্য বিটেষ কটে বিলযপ্ত 
প্রাে প্রাবি প্রজাবতসর্হূ সযসংেেটিে জিয যটোপযযক্ত। অিযািয িিবিটে ও এ েকর্ 
িযিস্থা কো যাে। 

(6) বর্জম াগটে হাাঁেয ভাঙ্গা সংেবেত িটিে প্রিাবহত িেীে পাটে অটিকগুবল ইেভাো 
আটে। ইেভাো পবেটিে েষূি কটে অিযবেটক সংেবেত িি পবেটিে ও 
জীিবিবিত্র্য সংেেি কটে। ইেভাোে োড়পত্র্ রেওো হে পবেটিে অবধেপ্তে 
রেটক। অিযবেটক সংেবেত িি হটলা িি অবধেপ্তটেে আওতাে। একই র্ন্ত্রিালটেে 
েয’টি অবধেপ্তটেে কাযমক্রর্ সাংঘবষমক িটল প্রতীের্াি হে। প্রবতটিেটিে সংযযবক্তটত 
িাস্তি অিস্থাে বকেয েবি রেওো হটলা। 
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৭ .৫.২  ইটকাপাটকম  পািবলক েেটলটেে অিস্থা 
 

প্রকটল্পে আওতাে ৩৫টি িিবিে বেল। এের্টধয বিবেমষ্টভাটি উটেখ্ কো ইটকাপাকম  হটলা 
৮টি। এোড়া ১০টি জাতীে উেযাি আটে। ইটকাপাটকম  েেমিােীে সংখ্যা রিেী, বকন্তু 
জাতীে উেযাটিও উটেখ্টযাগয সংখ্যক েেমিােী আটস। এ ১৮টি িিবিটেে র্টধয 
১১ টিটত পািবলক েেটলে আটে। পািবলক েেটলটে পাবি সেিোটহে অিস্থা 
সটন্তাষজিক িে। পবেেন্নতাে অিস্থা আটো খ্াোপ। ১৮টিে র্টধয ১০টিটত এ 
র্বহলাটেে জিয আলাো েেটলে আটে। 
 

ইটকাপাটকম  েেটলটেে অিস্থা  
বিটেে প্রকাে সংখ্যা কতটিটত 

েেটলে 
আটে 

র্বহলাটেে 
জিয আলাো 
েেটলে 

পাবিে  
িযিস্থা আটে 

পাবিে 
িযিস্থা রিই 

েেটলে িাই 

ইটকাপাকম  ৮ ৬ ৫ ৩ ২ ২ 

জাতীে উেযাি ১০ ৫ ৫ ৫ ৩ ৫ 

িিযপ্রাবিে 
অভোেিয 

৭ ৩ ২ ২ ২ ৪ 

সংেবেত িি ১০ ৩ ২ ১ ১ ৭ 

রর্ াে  ৩৫ ১৭  

(৪৮ .৬%) 
১৪  

(৪০%) 
১১  

(৩১.৪%) 
৮  

(২২.৯%) 
১৮  

(৫১.৪%) 
 

 

৭ .৫.৩ পাটকম  পবেটিে উন্নত কোে িযিস্থাবে 

 

পাটকম  পবেটিে উন্নত োখ্াে জিয প্রটোজি পাটকম ে ধােি ের্তা ও সযবিধাবেে তয লিাে 
েেমিােী রযি রিবে িা আটস তা বিবিত কো, পাটকম  িসাে স্থাি, বিশ্রার্াগাে এিং 
খ্ািাে প্রাবপ্ত বিবিত কো, পাটকম ে অভযন্তটে েেমিােীটেে জিয আিেি বিবধ োকা 
উবিত।  

 

৭ .৫.৪ উন্নেির্লূক কাজ ও পবেটিে  

িাংলাটেটে প্রিযে উন্নেির্ূলক কাজ হটে। উন্নেি কাযমক্রটর্ে সাটে পবেটিে েষূি ও 
হটে। রেটেে সকল উন্নেি কাযমক্রর্ িাসত্মিােি রযি পবেটিে র্াোত্নকভাটি েবতগ্রস্ত 
িা হে রস বিষটে সজাগ েবৃষ্ট োখ্া প্রটোজি। 
 

িাংলাটেটে প্রিযে ইেবভবত্তক বির্মাি কাজ হে। বির্বিযযক্ত ইেভাো রেটক বিগমত গযাস 
পবেটিটেে জিয র্াোত্নক হুর্বক স্বরূপ। এখ্ি রেটে পবেটিে িােি ইেভাোে ইে বতেী 
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হটে। উন্নত প্রযযবক্ত িযিহাে কটে পবেটিে সযেোে জিয বির্মাি কাটজ Topsoil এে 
িেটল কংক্রীটেে ইে,  Hollow blocks ইতযাবে িযিহাে কোে িযপাটে গটিষিা কো 
রযটত পাটে। 
 

পবেটিে িােি বির্মাি ইে ও অিযািয সার্গ্রী িযিহাটেে উপে গটিষিা হওো জরুবে। 
বিবডং সংক্রান্ত গটিষিা কেটত পাটে HBRI এিং োস্তাঘাে, বিজ ও বেল্প সংক্রান্ত 
গটিষিা কেটত পাটে BCSR। 
 

 

৭ .৬ এফবজবি সভাসর্ যহ রেটক প্রাপ্ত তটেযে সােসংটেপ  

 

িাংলাটেটেে  জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকােয যবেজর্ উন্নেি প্রকটল্পে প্রভাি র্ূলযােি 
সর্ীোে আওতাে রর্াে ৮ টি এফবজবি সভা পবেিালিা কো হে। প্রকটল্পে আওতাে 
একাবধক িি বিে আটে এর্ি প্রবতটি বিভাটগ এফবজবি সভা পবেিালিা কো হে  
বিভাটগে অন্তভযম ক্ত বিটেে সংখ্যা বিটিিিা কটে। এফবজবি সভাগুটলা পবেিালিা কো 
হে বিধমাবেত রিকবলষ্ট িযিহাে কটে। 
 

 
এফবজবি সভাগুটলা রে টক প্রাপ্ত র্তার্তগুটলা হটলাোঃ 
 

১। প্রকল্পভযক্ত িিগুটলা রেটক সযবিধা রপটে োটকি রেত্র্ বিটেটষ ৪টি রেটক ৩০টি 
গ্রাটর্ে রলাকজি। 

২। প্রকল্পটিে একটি উটেখ্টযাগয বেক হটলা এে স্থািীে জিগটিে আে িবৃদ্ধ রপটেটে। 
৩। প্রকল্প রেটক প্রাপ্ত সহটযাবগতাে ফটল িতয ি কটে িিােি কো হটেটে। 
৪। এফবজবিটত অংেগ্রহিকােীগি জািাি রয, অবধকাংে এলাকাটতই জিগি প্রকল্প 

সম্বটে রিবে বকেয জাটিিা। প্রকল্প সম্পটকম  উটেখ্টযাগয প্রিাে হেবি িটল ও তাো 
জািাি।   

৫। এফবজবিটত প্রাপ্ত তেযাবে বিটেষি কটে প্রতীের্াি হে রয, প্রকটল্পে স্থাপিাবেে 
বিষটে পবেকল্পিাকাটল উপকূলীে এলাকা বিটেষ কটে রযসি এলাকাে িলািল 
রজাোেভাো বিভম ে রসসি এলাকাে বভন্নতে বিবেষ্টািলী বিটিিিাে আিা হেবি। 

৬। প্রকল্পটি সর্াপ্ত হওোে পে প্রাে সি এলাকাটতই বিবর্মত স্থাপিাবে ভালভাটি 
েেিাটিেি কো হটে। 
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৭। FGD অংেগ্রহিকােীটেে র্টত ভবিষযটত এ ধেটিে প্রকল্প প্রিেটিে সর্ে এলাকাে 
বিটেষ বিবেষ্টয ও িাবহো বিটিিিাে বিটল প্রকল্প রেটক আেও রিেী ফলাফল 
পাওো যাটি। 

 

৭ .৭ স্থািীে পযমা টে কর্মোলাে কাযমবিিেিীে সােসংটেপ  
 

প্রকটল্পে সযবিধাটভাগীটেে অংেগ্রহটি র্ধযপযে িিাঞ্চটল অিবস্থত েসযলপযে রেে অবফটস 
স্থািীে পযমাটে কর্মোলা অিযবষ্ঠত হে ১৯রে এবপ্রল ২০১৮ তাবেটখ্। এটত রর্াে ৩৯ 
জি অংেগ্রহিকােী বেটলি। এ কর্মোলাে প্রকটল্পে প্রভাি ও সাবিমকভাটি র্ধযপযে 
িিাঞ্চটলে কাযমক্রর্ আটলাবিত হে। 
 

 র্ধযপযে িিাঞ্চটল আটে ১০টি বিে। এ প্রকটল্পে আওতাে প্রবতটি বিটে বকেয িা বকেয 
কাজ হটেটে। তটি রিেী কাজ কো হটেটে র্ধযপযে জাতীে উেযাটি। 

 র্ধযপযে িিাঞ্চল ১৯৬৫ সটি বেল ৪৫,০০০ একে জবর্, জবর্ে এ পবের্াি রেটক 
সংকুবিত হটত হটত িতম র্াটি ৮,৫০০ একটে রিটর্ এটসটে। 

 এ িি এলাকাে আটে জবর্ সংক্রান্ত অটিক দ্বন্দ্ব এগুটলা বিেসি হওো প্রটোজি। 
 স্থািীে জিগটিে সহটযাবগতা োড়া প্রাকৃবতক সম্পটে সর্দৃ্ধ এ িটিে সযষ্ঠয  
িযিস্থাপিা সম্ভি িে। 

 রর্াটিটভেি এে র্াধযটর্ িি অপোধীটেেটক পযিিমাবসত কটে িিটক বঘটে এলাকাে 
অোবন্ত বিেসি কো অতযন্ত প্রটোজি। 

 সার্াবজক িিােিটক প্রাকৃবতক িটি রূপািে কো যাে বকিা তা খ্বতটে রেখ্া 
রযটত পাটে। 

 অংেগ্রহিকােীটেে র্টধয কটেকজি িটলি রয, িটিে িাবেবেটক খ্াল কাো রগটল তা 
প্রাকৃবতকভাটি িটিে সযেো বিবিত কেটি। এ খ্াটল র্াে িাষ ও লাভজিক হটি। 

 এ িটি বিম্নবলবখ্ত সযবিধাবে বিবিত কো যাে; 
 

- প্রজাপবতে পাকম  স্থাপি; 
- পাবখ্ে পাকম  স্থাপি; 
- েযদ্রাকাটে বিবড়োখ্ািা; 
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অষ্টর্অষ্টর্   অধযােঅধযাে  
  

সর্ীসর্ীোোেে  প্রাপ্তপ্রাপ্ত  তটেযেতটে যে  পযমটিপযমটিেেটিেটিে  বভবত্তটতবভবত্তটত  
প্রটোজিীেপ্রটোজিীে  সযপা বেের্ালাস যপা বেের্ালা  

 

৮ .১ সূিিা  
 

‘‘িাংলােটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকােয যবেজর্ উন্নেি’’ েীষমক সর্াপ্ত প্রকল্পটিে 
প্রভাি র্লূযােটিে জিয এলাকার জনগি, দশ থনাথ্ী, বনন্তবশট ক থরি ক থকিথাগি 
ও 07 জন কী-ইনিরশ ন্ট মথ্শক সংগ্রহ করা িথ্য, 0৮টট এিদ্ভজন্তড ও  
স্থানীয় পয থাশয় অনুটেি একটট ক থশালা মথ্শক প্রাপ্ত িথ্যান্তদ ন্তবশেষি করা 
হয়। এ োড়া প্রকল্প সম্পবকম ত বিবভন্ন েবললাবে পযমাটলািিা কো হে। সবধরশনর 
িথ্য ন্তবশেষি কশর বনগুশলার ববন্তিত্রয, জীিবিবিত্র্য সংরক্ষি, সুন্তবধাশভাগীশদর 
অথ্ থবনন্তিক ক থকান্ড, জীবন াশনর সাশথ্ সম্পন্তকথি উপাদানস ূশহর  
অবস্থার পযমাটলািিা ও বিটেস্নষি করা হয়। এই ধরশনর ন্তবশেষি মথ্শক ন্তবন্তভন্ন 
িলািল উদ্ভূি হয়। 
 

৮ .২ ফলাফল  

 
প্রধাি প্রধাি ফলাফলগুটলা হটলা: 
1।  প্রকেটট বাস্তবায়শনর িশল প্রকে মথ্শক সুন্তবধাপ্রাপ্ত বনগুশলার সান্তব থক 

বযবস্থাপনায় পন্তরবিথন লক্ষয করা মগশছ। এসব বন পশূব থর িযলনায় 
অশপক্ষাকৃি ভালভাশব রক্ষিাশবক্ষি করা হশে।  

2। প্রকশের বনায়ন অংগ বাস্তবায়শনর িশল বশনর উদ্ভিশদর সংখ্যা বদৃ্ভদ্ধ 
মপশয়শছ।  াঠ জন্তরশপ পাওয়া মগশছ প্রকশের িশল বনগুশলাশি 
432,200টট গাশছর িারা মরাপি করা হশয়শছ। 
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3।  অভয়ারিযগুশলাশি প্রান্তিগুশলার সংরক্ষি বযবস্থার ন্তকছয  উন্নি হশয়শছ। 
বনয প্রান্তিগুন্তলর in-situ সংরক্ষি বদৃ্ভদ্ধ মপশয়শছ। কশয়কটট বন যথ্া 
কান্তদগে,  ধুপুর ও ন্তদনাজপুশরর রা সাগশর ex-situ এর  াধযশ  ন্তকছয  
বনয প্রান্তিশক সংরক্ষি করার বযবস্থা মনয়া হশয়শছ। িশব বনযপ্রান্তির 
সংখ্যা মি ন বদৃ্ভদ্ধ পায়ন্তন। 

 
৪। স্থাপতয ও িান্দবিকতাে েবৃষ্টটকাি রেটক সকল স্থাপিা প্রেংসিীে িা হটলও পাটকম  

আগত েেমিােীটেে প্রটোজি রর্োটত পােটে। 
 
5। েেমিােীটেে প্রটোজটিে তয লিাে পািবলক েেটলে সর্যটহে সংখ্যা  অপ্রতয ল। 

অটিক রকটন্দ্রই পািবলক েেটলে এে িযািহাে উপটযাবগতা বিটে প্রশ্ন উটঠটে। 
বকেয বকেয িিবিটে েেটলটেে আটেপাটে রিাপ জঙ্গটলে অবস্তত্ব লেয কো রগটে। 

 
6। িিবিটেে পবেেন্নতা িজাে োখ্টত বিবভন্ন স্থাটি সাইিটিািম  এিং অিযািয 

বিটেমেিাে পযমাপ্ত িযিস্থা িাই।  
 
7।  বনন্তবভাগ ইশকাটয যন্তরজ  িালু করশল ও মগইট বযবস্থাপনা ছাো বশনর 

ন্তবশশষান্তয়ি ন্তবষয়গুশলা ময ন-কশটজ, মরষ্ট হাউজ, ন্তপকন্তনক স্পট 
বযবহার ইিযান্তদ ন্তনশজশদর বিেন্ত্রটি রেটখ্টে । এটট যশথ্াপযুক্ত ন্তসদ্ধাি। 
িশব ইশকাটয যন্তরজ  এর প্রশয়াজনীয় শিথান্তদ টঠক ি প্রশয়াগ হশেনা। 

 
8। ক্রয়সংক্রাি িথ্যান্তদ ন্তবশেষি কশর প্রিীয় ান হয় ময প্রকশের 

যানবাহন, অনযানয  ালা াল সংগ্রশহর কাজ ও স্থাপনা ন্তন থাশির কাজ 
সরকার অনুশ ান্তদি ক্রয়প্রদ্ভক্রয়া (ন্তপন্তপএ-২০০৬ ও ন্তপন্তপআর-২০০৮) 
ম শন করা হশয়শছ। 

 
9।  ইশকা-টয যন্তরজ  হশলা responsible tourism। প্রকেটট িালুর িশল 

বাংলাশদশশ সাধারনভাশব ইশকাটয যন্তরজ  পন্তরন্তিন্তি পাশে এবং ক্র শ 
জনন্তপ্রয় হশে। ইশকাটয যন্তরজ  কাযমক্রর্ গ্রহশির িশল ইশকাপাকথগুশলাশি 
দশ থনাথ্ীর সংখ্যা বদৃ্ভদ্ধ মপশয়শছ।  
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10। মকান মকান এলাকায় বনযপ্রান্তি  ানশুষর বান্তে ও জন্ত র িসল নষ্ট 

কশর। এর প্রধান কারন বনন্তবটগুশলাশি বনয প্রান্তির পয থাপ্ত খ্াবাশরর 
বযবস্থা থ্াশকনা। 

 
11।  প্রকেটট বাস্তবান্তয়ি হওয়ার িশল এলাকাস ূশহ অথ্ থবনন্তিক ক থকান্ড 

 ূলক ন্তকছয  িলািল লক্ষয করা মগশছ ময নোঃ প্রকে এলাকার 
মলাকজন দশ থনাথ্ীশদর ন্তবন্তভন্ন মসবা যথ্া যািায়ি সহায়িা, িুবরস্ট 
গাইড ন্তহসাশব সহায়িা করা, খ্াবার ও অিযািয পিয সা গ্রী ন্তবক্রী 
ইিযান্তদশি ন্তনশয়াদ্ভজি হশয় আয় করার সশুযাগ পাশে। 

 
১২. অঞ্চল রভটে বকেয বিটে কর্মেত কর্মকতম া/কর্মিােীগি স্থািীে জিগিটক সম্পৃক্ত 

কটে বিবভন্ন উপাটে িিযপ্রাবি ও র্ািযটষে দ্বন্দ্ব সােমকতাে সাটে বিেসি 
কেটেি। িিয হাবতে আক্রর্ি রেটক জিগিটক েো কোে জিয র্োল, িড় 
জগ লাইে জ্বাবলটে প্রবতটোধর্ূলক িযিস্থা রিো হে। 

 
13।  বিেসর্ূটহে িাস্তি অিস্থাে পযমটিেটি লেয কো যাে ময, প্রকটল্পে আওতাে 

র্ূলত ন্তবট পয থাশয়   ূযরালসহ মগইট, ন্তবট অন্তিস, ক থিারীশদর 
বাসস্থাশনর বযারাক, ভ্র ি ন্তপপাসুশদর িান্তহদা পূরশির জনয ন্তবশ্রা গার, 
ইশকা কশটজ, বসার জনয একই ধরশনর সম্বন্তলি ছাদসহ বসার স্থান, 
মবঞ্চ, পাবন্তলক টয়শলট ও বিটেে র্টধয িলািটলে  জিয বকেয োস্তা ইতযাবে 
বিবর্মত হটেটে।  

 

১4।   প্রকশের বযবস্থাপনা কায থাক্র  ন্তবভাগীয় পয থাশয় ন্তবশকন্দ্রীকরি করা 
হশলও ন্তডন্তপন্তপ-মি targeted ন্তবট পয থাশয় কাশজর ও অথ্ থ বরাশের 
ন্তবষয় সসু্পষ্টভাশব উশেখ্ না থ্াকায় প্রটোজি োকা সটেও মকান মকান 
ন্তবশট উশেখ্শযাগয মকান কাজ হয়ন্তন। 

 
১5।   মনায়াখ্ালী মজলার হান্তিয়ার দ ারিশর একটট ন্তবশটর না  প্রকশে 

প্রস্তান্তবি ন্তহসাশব উশেখ্ করা হশয়শছ। এশি ন্তকছয  বনায়শনর কাজ 
িলশছ। এলাকাটট এখ্ন ও বসবাশসরশযাগয নয়। এটটশক পান্তখ্র 
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অভয়ারিয ন্তহসাশব উশেখ্য করা হশয়শছ।  াঠ জন্তরশপ ন্তবন্তভন্ন প্রজান্তির 
পান্তখ্ ন্তবিরি করশি মদখ্া মগশছ। এটট পান্তখ্র একটট আকষ থিীয় 
অভয়ারিয হশি পাশর। 

 
16। টাঙ্গাইল মজলার ন্ত জথাপুশরর হাটযভাঙ্গা সংরন্তক্ষি বনটট পযমটিেিকাটল 

মদখ্া মগশছ সংরন্তক্ষি বনটটর পাশব থ প্রবান্তহি নদীর ধাশর সান্তর সান্তর 
ইটভাটা মযগুশলার ছােপত্র পন্তরশবশ অন্তধদপ্তশর মথ্শক মদয়া হয়। 
জীবববন্তিত্রয বা বনাঞ্চশলর সংরক্ষি পন্তরশবশশর ভারসা য রক্ষায় অন্তি 
গুরুত্বপূি থ। িাই বন অন্তধদপ্তর ও পন্তরশবশ অন্তধদপ্তর মযৌথ্ভাশব একটট 
প্রকে বা মপ্রাগা  ন্তনশি পাশর যাশি পন্তরশবশ ও জীবববন্তিত্রয সংরন্তক্ষি 
হয়। 

 
 
 
 
 
8.3 সুপাচরেমালা 
 

প্রাপ্ত উপাি ও িশথ্যর ন্তভন্তিশি পন্তরলন্তক্ষি হশয়শছ ময, প্রকেটট গ্রহশির 
িশল ক্র  অবনন্তিশীল জীবববন্তিশত্রযর বিথ ান অবস্থা পূশব থর িযলনায় উন্নি 
হশয়শছ। ন্তবশশষ কশর অভয়ারশিযর প্রান্তিগুশলার সংরক্ষি বযবস্থা উন্নি 
হশয়শছ ও ইশকাটয যন্তরজশ র প্রন্তি  ানশুষর আগ্রহ বদৃ্ভদ্ধ পাশে। সবন্তদক 
ন্তবশবিনা কশর ন্তনন্মন্তলন্তখ্ি কায থক্র গুন্তল বাস্তবায়শনর জনয সপুান্তরশ করা 
হশলা। 
 
1. প্রকশের স্থাপনান্তদ ন্তন থাশির বযাপাশর ন্তবট/মরঞ্জ ন্তভন্তিশি কাজগুশলার 
পন্তরকেনা করা ও এজনয অথ্ থ বরাে প্রকে দন্তলশল উশেখ্ করা 
প্রশয়াজন। এশি প্রিযি অঞ্চশল কাযমক্রর্বভবক্তক এ ধেটিে  প্রকল্প িাস্তিােি 
সহজ হটি। 

 
2. মযশহিয এ ধরশনর প্রকে মদশশর পন্তরশবশ সংরক্ষশির জনয অন্তি 
প্রশয়াজনীয় এবং িৎসশঙ্গ আশয়র ও বযবস্থা থ্াশক িাই প্রকে গ্রহশির 
পূশব থ Feasibility Study করা প্রশয়াজন। 
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3. এ প্রকশের সষৃ্ট জনবশলর অন্তধকাংশই মটকন্তনকযাল। প্রকে 
বাস্তবায়নকাশল িারা মবশ দক্ষিা অজথন কশরশছন।  িশব ইশকাটয যন্তরজ  
কাযমক্রর্ বাস্তবায়শনর জনয জনবশলর ন্তবষয় এ জনবশলর  শধয আশসন্তন। 
ইশকাটয যন্তরজ  কাযমক্রর্ বাস্তবায়শনর জনয  জিিটলে িযিস্থা োখ্া প্রটোজি। 

 
4. প্রকেটটর ভাল ন্তদশকর  শধয উশেখ্শযাগয একটট হশলা স্থানীয় পয থাশয়র 
ন্তন থাি ও সংগ্রহ কাজগুশলাশক ন্তবশকন্দ্রীকরি করা। এ ন্তবশকন্দ্রীকরি 
বযবস্থাশক আরও মজারদার করা প্রশয়াজন। িশব ন্তবশকন্দ্রীকরশনর সাশথ্ 
সাশথ্ প্রশয়াজন হশব যশথ্াপযুক্ত  ন্তনটন্তরং এর  াধযশ  জবাবন্তদন্তহিা 
ন্তনদ্ভিি করা। 

 
5. জীবববন্তিত্রয সংরক্ষশির গুরুত্ব এবং ইশকাটয যন্তরজশ র দান্তয়ত্ব সম্বশন্ধ 
জনসশিনিা ূলক ক থকান্ড মি ন একটা বাস্তবান্তয়ি হয়ন্তন। বিবভন্ন 
ধেটিে সাইিটিাটিম ে র্াধযটর্ প্রটিােিার্ূলক িািী প্রিাে কো রযটত পাটে রযি 
েেমিােীো িিভূবর্ ও জলােটেে গুরুত্ব অিযধািি কটে রসগুটলা েবূষত িা কটে 
জীিবিবিত্র্য সংেেটি সহােতা কটেি।  

 
6. যটোপযযক্ত সটিতিতার্লূক প্রবেেি বেটে স্থািীে জিসাধােিটক িটিে বিোপত্তা ও 

সম্পে েোে সম্পৃক্ত কো হটল তাটেে আে উপাজম ি িবৃদ্ধ পাটি, ফটল অিয 
এলাকাে রলাকজটিে িি অপোধ কোে সযটযাগ কর্টি, এটত জীিবিবিত্র্য িৃবদ্ধ 
পাটি।  

 

7. প্রবতটি িটি/তাে বিকেিতী স্থাটি জরুবে অবগ্ন বিিমাপি িযিস্থা োকা িাঞ্ছিীে। 
 
8. ইটকা-কটেজ ও অিযািয স্থাপিা বির্মাটিে রেটত্র্ প্রটোোইপ বিজাইি অিযসেি িা 

কটে আঞ্চবলক উপকেিটক প্রাধািয রেো িাঞ্ছিীে। িাংলাটেটে অঞ্চল রভটে ঘে 
িাবড়ে ধেি বভন্ন হটে োটক। এে র্লূ কােি আিহাওোে বিবিত্র্য এিং 
সাংসৃ্কবতক ঐবতহয। ইটকা কটেজ ও অিযািয স্থাপিা বির্মাটিে রেটত্র্ এই বিষেটিটক 
প্রাধািয রেো উবিৎ কােি এটত একটি বিবেমষ্ট অঞ্চটলে স্থাপতয ও জীিিধাোে 
বিবেষ্টয সম্পটকম  েেমিােীগি অিবহত হটিি। রয সকল োত্র্োত্র্ীো বেো সফটে 
যাে তাো এে র্াধযটর্ জ্ঞাি আহেি কেটত পাটে। 
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9. আঞ্চবলক স্থাপতয (Vernacular Architecture) অিযযােী কটেজ  ও অিযািয 

স্থাপিাগুটলা বিবর্মত হটল প্রাকৃবতক ভাটিই আটলা িাতাটসে িলািল হে বিধাে 
কৃবত্র্র্ পদ্ধবতটত বিেযযবতক পাখ্া িা এোেকুলাটেে প্রটোজি পটড়িা। এটত কটে 
পবেটিটেে উপে বিরূপ প্রভাি পটড়িা এিং ইটকােয যবেজটর্ে প্রধাি বিবেষ্টয 
sustainability িজাে োখ্া সহজ হটি। 

10. েেমিােীটেে ইটকাপাটকম  আসাে উটেেয হটে প্রাকৃবতক রসৌন্দযম উপটভাগ কো। 
পাটকম ে অভযন্তটে োন্নািান্নাে কাজ বিরুৎসাবহত কটে স্থািীে জিগিটক সম্পৃক্ত 
কটে েেমিােীটেে জিয খ্ািাটেে িযিস্থা কো রযটত পাটে। এটত ইটকােয যবেজটর্ে 
প্রধাি একটি েতম  “স্থািীে এলাকাে সপৃক্ততা” বিবিত হটি। 

 

 

11. িাংলাটেটে প্রিযে ইেবভবত্তক বির্মাি কাজ হে। বির্বিযযক্ত ইেভাো রেটক বিগমত 
গযাস পবেটিটেে জিয র্াোত্নক হুর্বক স্বরূপ। এখ্ি রেটে পবেটিে িােি 
ইেভাোে ইে বতেী হটে। উন্নত প্রযযবক্ত িযিহাে কটে পবেটিে সযেোে জিয 
বির্মাি কাটজ Topsoil এে িেটল কংক্রীটেে ইে,  Hollow blocks ইতযাবে 
িযিহাে কোে িযপাটে গটিষিা কো রযটত পাটে। পবেটিে িােি বির্মাি ইে ও 
অিযািয সার্গ্রী িযিহাটেে উপে গটিষিা হওো জরুবে। বিবডং সংক্রান্ত গটিষিা 
কেটত পাটে HBRI এিং োস্তা-ঘাে, বিজ ও বেল্প সংক্রান্ত গটিষিা কেটত পাটে 
BCSRI। 
 

12. পাটকম  পবেটিে উন্নত োখ্াে জিয প্রটোজি পাটকম ে ধােি ের্তা ও সযবিধাবেে 
তয লিাে েেমিােী রযি রিবে িা আটস তা বিবিত কো, পাটকম  িসাে স্থাি, 
বিশ্রার্াগাে এিং খ্ািাে প্রাবপ্ত বিবিত কো, পাটকম ে অভযন্তটে েেমিােীটেে জিয 
আিেি বিবধ োকা উবিত।  

 
13. িটিে জীিজন্তু বিজ বিজ স্বাধীিভাটি িলাটফো কটে। িটিে র্টধয ভ্রর্টি আসা 

েেমিােীগি এর্ি রকাি কাজকর্ম কেটিি িা যাটত িিযপ্রাবি উতযক্ত হটত পাটে। 
রকাি অিস্থাটতই েেমিােীগি র্াইক িাজাটিা িা বহবি িা কটেি তা বিবিত 
কেটত হটি। 
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14. ইটকাপাটকম গুটলাটত আটে উপটভাগয িৃেোবে, স্থাবপত স্থাপিাবে রযর্ি পবেটিে 
িােি িসাে স্থাি, বিশ্রার্াগাে, ইটকা কটেজ ইতযাবে। এগুটলা রযি সঠিকভাটি 
িযিহাে হে রসজিয িি অবধেপ্তটেে উবিত হটি প্রটোজিীে িযিস্থাবে রিো। 

 
15. জীিবিবিত্র্য সংেেি হটলা একটি inclusive িযিস্থা। িটিে বিকটে যাো িাস 

কটেি তাটেে োকটত হটি িটিে প্রবত র্র্ত্ব। তাো এর্ি রকাি কাটজ বলপ্ত হটিি 
িা রযি িিযপ্রাবি েব্দ েষূটিে র্াধযটর্ উতযক্ত িা হে। 

 
16. এতটি ইটকাপাকম  হটলা পবেটিে িােি বিটিােটিে স্থাি। এটি রকাি গি-েয বেজর্ 

রকন্দ্র িে এজিয এখ্াটি েেমিােীটেে োন্নািন্না বিরুৎসাবহত কেটত হটি। সিটিটে 
ভাল হে যবে পাটকম  খ্ািাটেে জিয কযাটফটেবেো োটক। েেমিােীগি রযি রযখ্াটি 
রসখ্াটি র্েলা িা রফটলি রস িযিস্থা োখ্টত হটি। েেমিােীগি যবে বিজ িযিস্থাে 
খ্ািাে বিটে আটসি তটি খ্ািাটেে িযিহাটে সষৃ্ট র্েলা িা উবেষ্ট খ্ািাে বিজ 
িযিস্থাপিাে পাকম  রেটক বিটে যাি।  

 
17. েেমিােীগি রযি ইটকাপাকম গুটলা বিিটত পাটে রস জিয োস্থাে র্াটি র্াটি বিি 

োখ্াে িযিস্থা কেটত হটি। 
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পচরচেষ্ট-1 
পচরসাংিযান সারচণ 

 

এলাকাে রলাকজটিে র্তার্ত  
 

mviwY-1.1 :  wj½ Abyhvqx DËi`vZv‡`i wefvRb 

µwgK bs ‡ckv msL¨v kZvsk 

1 cyiæl 973 85.7 

2 gwnjv 162 18.3 

‡gvU 1135 100.0 

 
 

mviwY -1.2 :  wkÿvMZ †hvM¨Zv I wj½ wfwË‡Z DcvË we‡kølY 

µwg
K bs 

m‡e©v”P †kÖbwcvk/ 
wkÿvMZ †hvM¨Zv 

cyiæl gwnjv ‡gvU 

msL¨v kZvsk msL¨v kZvsk msL¨v kZvsk 

1 covïbv K‡i bvB 110 11.3 20 12.3 130 11.5 

2 5g †kÖwY cvk 353 36.3 68 42.0 421 37.1 

3 8g †kÖwY ch©šÍ 239 24.6 28 17.3 267 23.5 

4 10g †kÖwY ch©šÍ 83 8.5 11 6.8 94 8.3 

5 GmGmwm cvk 85 8.7 25 15.4 110 9.7 

6 
GBPGmwm cvk 44 4.5 5 3.1 49 4.3 

7 ¯œvZK ev Z`yaŸ© cvk 59 6.1 5 3.1 64 5.6 

‡gvU 973 100.0 162 100.0 1135 100.0 

 
mviwY-1.3 :  ‡ckvi  wfwË‡Z DËi`vZv‡`i wefvRb 

 
mviwY-1.4 :  e‡b †h ai‡bi MvQ cvIqv hvq 

µwgK bs †ckv msL¨v kZvsk 

1 K…wlKvR 237 20.9 

2 M„n¯’jx 132 11.6 

3 PvKzix 114 10.0 

4 wkÿKZv 125 11.0 

5 e¨emv 212 18.7 

6 ÿz`ª e¨emvqx 20 1.7 

7 
‡ckvRxex (Wv³vwi/BwÄwbqvwis 
BZ¨vw`) 

3 0.3 

8 
ÿz`ª †ckv (Kvgvi/Kzgvi/‡R‡j 
BZ¨vw`) 

34 3.0 

9 w`b gRyix (AK…wl) 107 9.4 

10 wiK&ªv/f¨vb Pvjbv 73 6.4 

11 Ab¨vb¨ 80 7.1 

‡gvU 1135 100.0 

µwgK bs Mv‡Qi aiY e‡bi msL¨v kZvsk 
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GKvwaK DËi 

1 ‡mŠ›`h© ea©K 203 17.9 

2 djR 368 32.4 

3 Kvôvj 564 49.7 

4 Dc‡ii me¸‡jv 548 48.3 
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mviwY-1.5  :  ‡ekx cvIqv hvq Ggb MvQ¸‡jvi bvg 

 GKvwaK DËi 
 
mviwY -1.6 :  MvQ¸‡jv iÿYv‡eÿY m¤§‡Ü gZvgZ 

 
 

mviwY -1.7   mwVKfv‡e iwÿZ bv n‡j Zvi KviY 

GKvwaK DËi 
 
 

mviwY-1.8    wejyß cÖvq Mv‡Qi cÖRvcwZi bvg 

µwgK bs Mv‡Qi bvg e‡bi msL¨v kZvsk 

1 djR MvQ 635 56.0 

2 AvKvk gwb 167 14.7 

3 kvj 164 14.4 

4 ‡m¸b 87 7.7 

5 ‡gnMwb 169 14.9 

6 wbg 89 7.8 

7 MR©b 48 4.2 

8 MRvix 142 12.5 

9 AvgjKx 30 2.7 

10 P›`b 16 1.4 

11 AR©yb 21 1.9 

µwgK bs DËi msL¨v kZvsk 

1 nu¨v 917 80.8 

2 bv 218 19.2 

‡gvU 1135 100.0 

µwgK bs iwÿZ bv nIqvi KviY  msL¨v kZvsk 

1 wbivcËvi Afve 45 4.0 

2 evDÛvix ‡`qvj bvB 25 2.2 

3 Rbej Kg 20 1.7 

4 RbM‡Yi g‡a¨ m‡PZbZvi Afve 17 1.5 

5 Avw_©K eivÏ Ach©vß 43 3.8 

6 Mv‡Qi cwiPh©vi Afve 46 4.1 

7 gvwUi De©iZv K‡g hvIqv 32 0.6 

µwgK bs wejyß cÖvq Mv‡Qi bvg  e‡bi msL¨v kZvsk 

1 cïi 50 5.3 

2 nviZKx 43 3.8 

3 nviMvQv 98 8.6 

4 ‡m¸b 107 9.4 

5 eU 62 5.5 

6 wRMv 94 8.3 

7 wnRj 47 4.8 

8 ‰ejvg 139 12.2 

9 evRbv 109 9.6 

10 Pvcvwjk 23 2.0 

11 wkgyj 116 10.2 

12 e‡niv 146 12.9 
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GKvwaK DËi 
mviwY-1.9  :  MvQ wejyßi KviY 

GKvwaK DËi 
 
 

mviwY-1.10:  cÖvq wejyß Mv‡Qi cÖRvcwZ msiÿ‡Yi e¨e¯’v 

GKvwaK DËi 
 

mviwY -1.11  :  cÖK‡íi bvg ïbv m¤§‡Ü gZvgZ 

 
 
 

mviwY-1.12  :  cÖK‡íi AvIZvq Kiv KvR m¤§‡Ü gZvgZ 

  

13 ‡MvKv 126 11.1 

µwgK bs wejyßi KviY  DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 AvMv giv †ivM 16 1.4  

2 Drcv`b Kg 23  2.0  

3 `vwg KvV wnmv‡e 34 3.0  

4 Pvwn`v †ekx 84 7.4  

5 Aev‡` MvQ KvUv nq 36  3.1  

6 cwiPh©vi Afve 67 5.8  

7 AvenvIqv RwbZ Kvib 128 11.3  

8 dj‡Ri †P‡q KvV RvZxq Mv‡Q jvf †ekx 25 2.2  

9 bZzb K‡i jvMv‡bv nq bv 36 3.1  

10 gvwUi ¸bv¸b ¶gZv K‡g hvIqvq  66 5.8  

11 m‡PZbZvi Afve 69 6.1  

12 cÖvPxi bv _vKvq 4 0.3  

µwgK bs  DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 e„¶ †ivcb Kiv 100 8.8  

2 ‡Pvi †iva Kiv 16 1.4  

3 b`x fv½b †iva Kiv 21 1.9  

4 hZœkxj n‡Z n‡e  17 1.5  

5 gwbUwis `iKvi 48 4.2  

6 wbivcËvKgx© wb‡qvM †`qv 52 4.5  

7 gvwUi ¸bv¸b ¶gZv e„w× Ki‡Z n‡e 89 7.8  

8 RbMb‡K m‡PZb Ki‡Z n‡e 36 3.1  

µwgK bs DËi DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 nu¨v 656 57.8 

2 bv 479 42.2 

‡gvU 1135 100.0 

µwgK bs DËi DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 nu¨v 523 46.1  

2 bv 543 47.8  

3 DËi †`qwb 69 6.1  

‡gvU 1135 100.0 
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mviwY-1.13  :  cÖK‡íi AvIZvq Kiv Kv‡Ri bvg 

GKvwaK DËi 
 
 

mviwY-1.14  :  cÖvwY ˆewPÎ¨ msµvšÍ gZvgZ 

µwgK bs cÖvwY cÖRvwZi aiY 
cÖK‡íi c~‡e©i Ae¯’v 

DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 nvwZ 94 10.1 

2 KvVweovjx 215 23.1 

3 wkqvj 513 55.1 

4 nwiY 299 32.1 

5 mvc 345 37.1 

6 Evbi 258 27.7 

7 Nbygvb 110 11.9 

8 Kzwgi 73 7.8 

9 wUqv 64 6.9 

10 ‡ewR 75 8.0 

11 ïKi 36 3.8 

12 gqbv 50 5.4 

13 evN 11 1.1 

14 NyNy 73 7.8 

15 eb †gviM 77 8.2 

16 Li‡Mvk 53 5.7 

17 ‡g‡QvevN 43 4.5 

18 cÖRvcwZ 38 3.4 

19 eb weovj 53 5.7 

GKvwaK DËi 
 
 
 

µwgK bs Kv‡Ri bvg DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 emvi †eÂ ˆZix 130 24.9  

2 evDÛvix Iqvj 61 11.7  

3 MvQ jvMv‡bv 66 12.6  

4 wUwKU KvD›Uvi 16 3.1  

5 gvwU fivU 16 3.1  

6 iv¯Ív ˆZix 20 3.8  

7 ‡Kw›Ub 28 5.4  

8 ‡MvjNi 89 17.0  

9 cvK© ˆZix 16 3.1  

10 ‡MBU wbg©vb 27 5.2  

11 wmuwo wbg©vb 27 5.2  

12 Kzwg‡ii cÖRbb †K›`ª wbg©vb n‡q‡Q 9 1.7  

13 Uq‡jU wbg©vb n‡q‡Q 20 3.8  

14 K‡UR wekÖvgvMvi 25 4.8  

15 wcKwbK ¯úU wbg©vb 9 1.7  

16 e¨v‡Oi QvZv 59 11.3  
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mviwY-1.15  :  Dw™¢` cÖRvwZmgyn eb GjvKvq mwVKfv‡e msiÿ‡Yi Rb¨ †h me e¨e¯’v †bqv 
†h‡Z cv‡i 

 
 
mviwY-1.16  :  cÖvwY cÖRvwZmgyn eb GjvKvq mwVKfv‡e msiÿ‡Yi Rb¨ †h me e¨e¯’v †bqv 
†h‡Z cv‡i 

GKvwaK DËi, Gb=1135 
 
 

mviwY-1.17  :  GjvKvi Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi mv‡_ e‡b weU / †i‡Äi cÖfve 

µwgK bs mycvwikK„Z e¨e¯’vw` msL¨v kZvsk 

1 b`xi fv½b †iva Kiv 28 2.5 

2 
A‰eafv‡e e‡b cÖ‡ek Ki‡Z bv cv‡i †mB w`‡K 
bRi ivLv 

27 2.4 

3 e„¶ †ivcb Kiv 132 11.6 

4 ‡PvivBKvievix †iva Kiv 45 4.0 

5 cÖkvmwbK e¨e¯’v †Rvi`vi Kiv 28 2.5 

6 ‡ivM cÖwZ‡iva e¨e¯’v Kiv 85 7.5 

7 wbivcËv †Rvi`vi Kiv 139 12.2 

8 wejywß cÖvq MvQ †ivcb Kiv 30 2.6 

9 cÖvK…wZK cwi‡ek wVK ivLv 25 2.2 

10 KvUv Zv‡ii †eov 48 4.2 

11 evDÛvix †`Iqv 73 6.4 

12 Rbej e„w× Kiv 69 6.1 

13 MvQ KvUv e›` Kiv 91 8.0 

14 Kg©KZ©v‡`i `vwqZ¡kxi nIqv 14 1.2 

15 wbqwgZ gwbUwis 16 1.4 

µwgK bs mycvwikK„Z e¨e¯’vw` 
DËi`vZvi 
msL¨v 

kZvsk 

1 
A‰eafv‡e e‡b cÖ‡ek Ki‡Z bv cv‡i †mB w`‡K 
bRi ivLv 

18 1.6 

2 Amy¯’¨ eb¨cÖvYx wPwKrmvi e¨e¯’v Kiv 16 1.4 

3 
wejywß cÖvq eb¨cÖvYx msi¶‡bi e¨e¯’v MÖnb 
Kiv 

46 4.1 

4 ‡PvivBKvievix †iva Kiv 14 1.2 

5 Lv`¨ ZvwjKv wVK Av‡Q wKbv j¶¨ ivLv 132 11.6 

6 ‡ivM cÖwZ‡iva Kivi e¨e¯’v †bIqv 34 3.0 

7 eb‡K b`xi fv½‡bi nvZ †_‡K i¶v Kiv 66 5.8 

8 cÖkvmwbK e¨e¯’v †Rvi`vi Kiv 39 3.4 

9 wbivcËv †Rvi`vi Kiv 62 5.5 

10 cÖvK…wZK cwi‡ek wVK ivLv 45 4.0 

11 djR MvQ †ivcb Kiv 237 20.9 

12 cÖvwY wkKvi eÜ Ki‡Z n‡e 30 2.6 

13 Rbm‡PZbZv e„w× Ki‡Z n‡e 16 1.4 

14 Rbej e„w× Ki‡Z n‡e 7 0.6 

15 miKvix mvwe©K mvnvh¨ mn‡hvwMZv 7 0.6 

16 cÖvPxi wbg©vY 46 4.1 

17 ‡MU wbg©vY 45 4.0 
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µwgK bs DËi DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 nu¨v 678 59.8  

2 bv 433 38.1  

3 DËi †`qwb 24 2.1  

‡gvU 1135 100.0 
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mviwY-1.18  :  cÖfv‡ei aiY 

GKvwaK DËi 
 

mviwY-1.19  :  Rbc‡`i wbivcËvi Rb¨ ûgwK¯^iæc Ggb cÖvwYi Aw¯’Z¡ 

 
 

mviwY-1.20  :  ÿwZKi eb¨ cÖvwYi bvg 

 
 

mviwY-1.21  :  eb¨cÖvwY I gvby‡li Ø›Ø g¤§‡Ü gZvgZ 

 
 
mviwY-1.22  :  ‡hme cÖvwY KZ…©K Ø›Ø N‡U‡Q 

µwgK bs cÖvwYi bvg Ø‡›Øi msL¨v kZvsk 

1 evN 10 8.6 

2 evbi 9 7.7 

3 eb¨ ïKzi 12 10.3 

4 Kzwgi 9 7.7 

5 nvwZ 91 78.3 

6 mvc 2 1.5 

7 ‡kqvj 5 4.6 

µwgK bs cÖfv‡ei aiY msL¨v kZvsk 

1 fvmgvb †`vKvb 25 3.7  

2 Rwj‡evW/ Uªjvi cwienb 43 6.3  

3 ågb MvBW wnmv‡e 247 36.5  

4 w`b gRyix K‡i 84 12.3  

5 KvV msMÖn K‡i 187 27.6  

6 Mvwo Pvwj‡q 52 7.6  

7 ¶y`ª e¨emv K‡i 390 57.5  

8 gay msMÖn K‡i 14 2.1  

µwgK bs DËi DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 nu¨v 372 32.8 

2 bv 763 67.2 

‡gvU 1135 100.0 

µwgK bs ÿwZKi eb¨cÖvwYi bvg eb GjvKvi  msL¨v kZvsk 

1 evN 16 2.9 

2 evbi 18 4.3 

3 Kzwgi 14 3.3 

4 eb¨ ïKzi 19 4.3 

5 nvwZ 178 47.8 

6 Kv‡jvgyLx nbygvb 18 4.8 

7 mvc 176 47.4 

8 wkqvj 4 1.0 

µwgK bs DËi  msL¨v kZvsk 

1 nu¨v 116 10.2 

2 bv 887 78.1 

3 DËi †`qwb 132 11.6 

‡gvU 1135 100.0 
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mviwY-1.23  :  Ø›Ø wbim‡Y mycvwikK…Z AviI e¨e¯’vw` 

 
 
mviwY-1.24  :  ebvÂj AviI fvjfv‡e msiÿ‡Yi Rb¨ mycvwikK…Z e¨e¯’vw` 

GKvwaK DËi 

µwgK 
bs 

Ø›Ø wbim‡Y mycvwikK…Z AwZwi³ e¨e¯’vw` msL¨v 
kZvsk 

1 ‡jvKvj‡qi w`‡K †Niv †eov w`‡q 27  24.3  

2 ‡jvKvj‡qi w`‡K IqvP UvIqvi ˆZix K‡i 11 9.7  

3 RbMb‡K Av‡iv m‡PZb n‡Z n‡e 7 6.5  

4 `¶ wbivcËv Kgx© wb‡qvM w`‡q 41 37.2  

µwgK bs mycvwikK…Z e¨e¯’vw` msL¨v kZvsk 

1.  
e‡bi cÖvK…wZK cwi‡ek wVK _v‡K Zvi w`‡K j¶¨ 
ivLv 

59 5.2 

2.  wbivcËvi w`‡K Av‡iv bRi cÖ`vb Kiv 151 13.3 

3.  Rjevqy cwieZ©‡bi nvZ †_‡K eb‡K i¶v Kiv 91 8.0 

4.  wejyß cÖvq cÖRPvwZM~wj †ivc‡bi e¨e¯’v Kiv 62 5.5 

5.  A‰ea AbycÖ‡ek Kivi nvZ ‡_‡K eb‡K i¶v Kiv 89 7.8 

6.  eb¨cÖvwY Lv‡`¨i wbivcËv weavb Kiv 105 9.3 

7.  ‡PvivB Kvievix nvZ †_‡K i¶v Kiv 91 8.0 

8.  Rbej wb‡qvM w`‡q 226 19.9 

9.  evDÛvix Iqvj wbg©vb K‡i 237 20.9 

10.  m‡PZbZv e„w× Ki‡Z n‡e 134 11.8 

11.  cvwbi e¨e¯’v Kiv 109 9.6 

12.  djR MvQ jvMv‡Z n‡e 117 10.4 

13.  ‡jK I iv¯Ív NvU ms®‹vi Kiv 77 6.7 

14.  cwiPh©v Kiv 12 1.1 

15.  ‡MvjNi  48 4.2 

16.  †MBU wbg©vY 103 9.1 

17.  wekÖvgvMvi wbg©vY/K‡UR wbg©vY 32 2.8 

18.  emvi ¯’vb wbg©vY 7 0.6 

19.  Uq‡jU wbg©vY 7 0.6 
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েেমিাে ীটেে র্তার্ত  
 

mviwY-2.1  :  eqm I wj½ Abyhvqx DËi`vZv‡`i wefvRb 

µwgK 
bs 

eqm  (eQi) 
cyiæl gwnjv ‡gvU 

msL¨v % msL¨v % msL¨v % 

1 20 eQi ch©šÍ 146 17.96 58 28.02 204 20.00 

2 21-25 250 30.75 72 34.78 322 31.57 

3 26-30 125 15.38 22 10.63 147 14.41 

4 31-35 90 11.07 27 13.04 117 11.47 

5 36-40 85 10.46 12 5.80 97 9.51 

6 41-45 54 6.64 6 2.90 60 5.88 

7 46-50 43 5.29 10 4.83 53 5.20 

8 51-55 17 2.09 0 - 17 1.67 

9 56 I Z`ya© 3 0.37 0 - 3 0.29 

‡gvU 813 100.00 207 100.00 1020 100.00 

Mo eqmt 29 
 
mviwY-2.2  :  eb †_‡K `k©Yv_x‡`i Avevm¯’‡ji `~iæZ¡ 

 
 

mviwY-2.3  :  `k©Yv_x‡`i ‡ckv 

 
 

mviwY-2.4  :  ‡h ai‡bi e¨e¯’vcbvq `k©bv_©x G‡m‡Q 

µwgK bs `~iæZ¡ (wK:wg:)  msL¨v kZvsk 

1 50  wK‡jvwgUvi ch©šÍ 723 70.88 

2 51 - 100  wK‡jvwgUvi 122 11.96 

3 101 - 150  wK‡jvwgUvi 51 5.00 

4 151 - 200  wK‡jvwgUvi 19 1.86 

5 201 - 250  wK‡jvwgUvi 36 3.53 

6 251 - 300  wK‡jvwgUvi 42 4.12 

7 300  wK‡jvwgU †ii D‡a© 27 2.65 

‡gvU 1020 100.00 

Mo `~iZ¡ 66.87  wK‡jvwgUvi  

me©vw`K `~iZ¡ 800.00  wK‡jvwgUvi  

wbKUZg `~iZ¡ 1.00   wK‡jvwgUvi  

µwgK bs `k©Yv_x‡`i ‡ckv msL¨v kZvsk 

1 PvKzix 247 24.22  

2 e¨emv 221 21.67  

3 M„wnbx 88 8.63  

4 wkÿv_©x 439 43.04  

5 K…lK 6 0.59  

6 DËi †`qwb 19 1.86  

‡gvU 1020 100.00  

µwgK bs ‡h e¨e¯’vcbvq G‡m‡Q msL¨v kZvsk 

1 wbR¯^ e¨e¯’vcbvq 651 63.8 

2 `jMZfv‡e 366 35.9 
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mviwY-2.5  :  cÖ‡ek wd m¤§‡Ü gZvgZ 

 
mviwY-2.6  :  `‡j `k©bv_x©i msL¨v 

 
mviwY-2.7  :  Av‡M Avmv mg‡Ü Z_¨ 

 
mviwY-2.8  :  `k©Yv_©xiv Av‡M KZevi G‡mwQ‡jb 

 
mviwY-2.9  :  2015 m‡bi c‡i KZevi G‡m‡Qb 

3 DËi †`qwb    3 0.3 

‡gvU 1020 100.0 

µwgK bs cÖ‡ek wd Gi nvi msL¨v kZvsk 

1 2  UvKv 24 2.35  

2 5   UvKv 30 2.94  

3 10   UvKv 199 19.51  

4 20   UvKv 123 12.06  

5 30   UvKv 28 2.75  

6 50   UvKv 3 0.29  

7 DËi †`qwb 244 23.92  

‡gvU 651 63.82  

µwgK bs `‡j `k©bv_x©i msL¨v DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 5 Rb 170 46.45 

2 10 Rb 104 28.42 

3 15 Rb 9 2.46 

4 25 Rb 28 7.65 

5 30 Rb 6 1.64 

6 40 Rb 40 10.92 

7 50 Rb 9 2.46 

‡gvU 366 100.00 

µwgK bs gZvgZ DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 Av‡M Avmv n‡qwQj 344 33.7 

2 Av‡M Avmv nqwb 673 66.0 

3 DËi †`qwb 3 0.3 

‡gvU 1020 100.0 

µwgK bs KZevi G‡mwQ‡jb DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 3 evi 238 69.19 

2 6 evi 28 8.14 

3 9 evi 10 2.91 

4 12 evi 15 4.36 

5 15 evi 12 3.49 

6 16 evi ev  Z`yaŸ© 38 11.05 

7 DËi †`qwb 3 0.87 

‡gvU 344 100.00 

µwgK bs 2015 m‡bi c‡i KZevi G‡m‡Qb DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 1 evi 210 20.6 

2 2 evi 364 35.7 

3 DËi †`qwb 446 43.7 
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‡gvU 1020 100.0 
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mviwY-2.10  :  cwieZ©b G‡m‡Q wK bv 

 
 

mviwY-2.11  :  we‡Ui myweavw` m¤§‡Ü gZgZ 

 
 

mviwY-2.12  :  we‡U AvKl©Yxq welqvw` 

DËi GKvwaK 

µwgK bs gZvgZ DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 cwieZ©b G‡m‡Q 197 57.27 

2 ‡Zgb cwieZ©b Av‡m bvB 122 35.47 

3 DËi †`qwb 25 7.26 

‡gvU 344 100.0 

µwgK bs myweavw` msL¨v kZvsk 

1 
ch©vß Uq‡jU I cvwbi e¨e¯’v 
Av‡Q 

248 
24.32 

2 
wekÖvgMv‡i  ch©vß my‡hvM 
myweav Av‡Q 

193 
18.93 

3 my‡cq cvwbi e¨e¯’v Av‡Q 491 48.14 

4 DËi †`qwb 88 8.61 

µwgK bs AvKl©Yxq welqvw` DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 D”PZi UvIqvi 151         14.80  

2 Kzwgi I KvwQg cÖRbb †K›`ª 61           5.98  

3 Mv‡Qi cÖvK…wZK cwi‡ek 421         41.27  

4 cÖvK…wZK `„k¨ 126         12.35  

5 wkï cvK© 39           3.82  

6 evbi 147         14.41  

7 wmuwo 21           2.06  

8 nbygvb 70           6.86  

9 eªxR 127         12.45  

10 e¨v‡Oi QvZv 76           7.45  

11 KvuVweovjx 28           2.75  

12 cvnvo 175         17.16  

13 SY©v 89           8.73  

14 ‡MvjNi 102         10.00  

15 ‡MBU 11           1.08  

16 mgy‡`ª wbK‡U 56           5.49  

17 ‡jK 61           5.98  

18 iv¯ÍvNvU 31           3.04  

19 nwiY 17           1.67  

20 K¨vw›Ub 11           1.08  

21 myBm †MU 38           3.73  

22 Kwe bRiæ‡ji fv¯‹h© 74           7.25  

23 myß aviv 16           1.57  

24 mn¯ª aviv 21           2.06  

25 AwK©W nvDm 12           1.18  

26 mvB‡K‡ji evox 7           0.69  

27 wcKwbK ¯úU 8           0.78  
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mviwY-2.13  :  we‡U AvKl©Yxq bq Ggb welqvw` 

DËi GKvwaK 
 
 
 
 

µwgK bs AvKl©Yxq bq Ggb welqvw` DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 cëzb fvj bv 25        2.45  

2 wmwm wUwf †bB 42         4.12  

3 `k©bv_x© Ae¨envwiK wRwbm 31        3.04  

4 wekÖvgMvi †bB 86        8.43  

5 my‡cq cvwbi e¨e¯’v †bB 81        7.94  

6 iv¯Ív NvU fvj bq 209      20.49  

7 wcKwbK ¯úU 91        8.92  

8 LuvPvq eY¨ cÖvYx †bB 34       3.33  

9 ‡mW 24        2.35  

10 ‡MvjNi 42         4.12  

11 ‡MBU AvKl©bxq bq 137      13.43  

12 ev_iæg 92        9.02  

13 QvZv 55       5.39  

14 ‡eÂ 106      10.39  

15 Dc‡i IVvi wmuwo 25        2.45  

16 cvnvi¸‡jv DPz bxPz mgZj b‡n 54        5.29  

17 Acwi”Qbœ 72        7.06  

18 mn¯ª aviv wmuwo 21        2.06  

19 ‡jK 37       3.63  

20 ch©‡e¶b UvIqvi 12        1.18  

21 giv MvQ 78        7.65  

22 cyivZb wewìs  23        2.25  

23 ebvqb I MvQcvjv 4        0.39  

24 nbygv‡bi Avevm¯’ji RvqMv †bB 15         1.47  

25 cÖvPxi 28        2.75  

26 gvwUi N‡ii Awdm 17        1.67  
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mviwY-2.14  :  `k©bv_©x‡`i mycvwikK…Z AwZwi³ myweavw` 

DËi GKvwaK 

µwgK bs 
mycvwikK…Z AwZwi³ 

myweavw` 
DËi`vZvi msL¨v 

kZvsk 

1 
ch©vß wekÖvgvMv‡ii 
e¨e¯’v Kiv 95 9.31 

2 
cÖv_wgK wPwKrmv 
e¨e¯’v _vKv 40 3.92 

3 ch©‡eÿY UvIqvi wbg©vY 79 7.75 

4 ivwÎ hvc‡bi e¨e¯’v _vKv 205 20.10 

5 ivbœvi Ni 21 2.06 

6 my‡cq cvwbi e¨e¯’v 190 18.63 

7 wcKwbK ¯úU 64 6.27 

8 
ev_iæ‡gi e¨e¯’v 
(cvwbmn) 166 16.27 

9 ‡Kw›U‡bi e¨e¯’v 216 21.18 

10 
eb¨cÖvwY msiÿ‡Yi e¨e¯’v 
_vKv 40 3.92 

11 ‡MvjNi 47 4.61 

12 Uz¨wi÷ †mW ˆZix 24 2.35 

13 iv¯Ív ms¯‹vi 121 11.86 

14 we`y¨r mieivn 67 6.57 

15 cwi¯‹vi cwi”QbœZv 26 2.55 

16 ‡e‡Âi e¨e¯’v 122 11.96 

17 ‡mW wbg©vY 13 1.27 

18 e¨‡Oi QvZv 38 3.73 

19 cvnv‡o DVvi mye¨e¯’v  11 1.08 

20 
SzjšÍ eªxR wbg©vY Ki‡Z 
n‡e 61 5.98 

21 wkïcvK© 70 6.86 

22 wbivcËv †Rvi`vi Kiv 77 7.55 

23 
‡kvfvea©bKvix MvQ 
jvMv‡bv 48 4.71 
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mviwY-2.15 :  cwijwÿZ `ye©jZvmgyn 

DËi GKvwaK 
 

 
mviwY-2.16  :  `~e©jZv wbim‡b mycvwikK…Z e¨e¯’vw` 

DËi GKvwaK 
  n m

µwgK bs cwijwÿZ `ye©jZvmgyn DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 Rbej Kg 110 10.78 

2 wbivcËv †eóbx †bB 186 18.24 

3 Iqvkiæg †bB 75 7.35 

4 we`¨yr †bB 38 3.73 

5 Lvevi †nv‡U‡j 10 0.98 

6 MvQcvjv Kg 43 4.22 

7 cÖvK…wZK †mŠ›`‡h©i mv‡_ K…wÎg 
†mv›`h© †bB 

22 2.16 

8 cvnv‡oi Dc‡i DVvi mye¨e¯’v Kg 30 2.94 

9 cvwK©s Gi RvqMv Kg 14 1.37 

10 MvnBW jvBb  †bB 62 6.08 

11 nbygvb‡`i _vKvi e¨e¯’v †bB 25 2.45 

12 ms¯‹vi Kiv 7 0.69 

13 emvi my‡hvM Kg 10 0.98 

14 QvZv †bB 6 0.59 

µwgK bs 
`~e©jZv wbim‡b mycvwikK…Z 

e¨e¯’vw` 
DËi`vZvi msL¨v 

kZvsk 

1 Rbej evov‡bv 164 16.08 

2 wbivcËv evov‡bv 108 10.59 

3 wewfbœ eb¨ cÖvYx cÖ`k©b 13 1.27 

4 SzjšÍ †iv e¨e¯’v Kiv 12 1.18 

5 UvIqvi A‡bK EuPz Kiv 7 0.69 

6 mxgvbv cÖvPxi 25 2.45 

7 Uq‡jU ¯’vcb Kiv 57 5.59 

8 we`¨yr e¨e¯’v Kiv 37 3.63 

9 Lvevi †nv‡Uj 15 1.47 

10 K…wÎg †mŠ›`h© ˆZix Ki‡Z n‡e 23 2.25 

11 MvQ †ivcb Ki‡Z n‡e 31 3.04 

12 
cvnv‡oi DVvi wmuwo wbg©vb Ki‡Z 
n‡e 

12 1.18 

13 cvwK©s Gi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e 7 0.69 

14 
XvKv PUªMÖvg gnvmoK msjMœ eo 
ai‡bi †MBU 

6 0.59 

15 ebvqb K‡i nbygvb‡`i _vKvi e¨e¯’v Kiv 7 0.69 

16 miKv‡ii mn‡hvwMZv 51 5.00 
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mviwY-2.17  :  ebweU‡K AviI AvKl©Yxq Kivi Rb¨ mycvwikK…Z e¨e¯’vw` 

DËi GKvwaK 

µwgK bs 
AvKl©Yxq Kivi Rb¨ mycvwikK…Z 

e¨e¯’vw` 
DËi`vZvi msL¨v 

kZvsk 

1 wewfbœ ai‡bi eb¨cÖvwY cÖ`k©b Kiv 127 12.45 

2 iv¯Ív ˆZix I UvIqvi ˆZix Kiv 151 14.80 

3 mxgvbvcÖvPxi wbg©vY Kiv 67 6.57 

4 SzjšÍ †iv e¨e¯’v Kiv 131 12.84 

5 MvQ cvjv jvMv‡bv, dz‡ji evMvb Kiv 67 6.57 

6 A‡bK cÖvYx cÖ`k©b Kiv 75 7.35 

7 ‡mŠ›`h© e„w× Kib cÖKí 84 8.24 

8 wekÖvgvMvi ˆZix 64 6.27 

9 wkï‡`i we‡bv`‡bi e¨e¯’v 109 10.69 

10 my‡cq cvwbi e¨e¯’v 79 7.75 

11 Iqvkiæ‡gi e¨e¯’v 87 8.53 

12 wcKwbK ¯úU Kivi e¨e¯’v 69 6.76 

13 AvaywbK †MvjNi 70 6.86 

14 ivwÎ hvc‡bi e¨e¯’v (AvevwmK) 34 3.33 

15 ch©vß jvBwUs e¨e¯’v Kiv 3 0.29 

16 eo ai‡bi †MBU Kiv 84 8.24 

17 emvi †eW ˆZix 101 9.90 

18 cwi¯‹vi cwi”Qbœ 25 2.45 

19 ‡mW ˆZix 21 2.06 

20 mswkøó Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i 
`vqxZ¡kxj nIqv 

21 2.06 

21 cÖPvi cÖPvibv 10 0.98 

22 Rbm‡PZbZv e„w× 10 0.98 

23 Dc‡i DVvi wmuwo evbv‡Z n‡e 68 6.67 

24 wbivcËv evov‡Z n‡e 37 3.63 

25 we`¨y‡Zi cÖ‡qvRb 53 5.20 

26 ‡MvjNi 23 2.25 

27 cÖvPxi wbg©vb 83 8.14 

28 Rbej e„w×, miKv‡ii mn‡hvwMZv 44 4.31 

29 wUwK‡Ui e¨e¯’v Kiv 17 1.67 
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we‡U/‡K‡›`ª Kg©iZ Kg©KZ©v‡`i gZvgZ 
 

 
mviwY-3.1  :  we‡U Kvh©Kv‡ji ‡gqv` 

µwgK bs mgq msL¨v kZvsk 

1 01 ermi 15 45.45 

2 02 ermi 8 24.24 

3 03 ermi 5 15.15 

4 04 ermi 3 9.09 

5 05 ermi 2 6.06 

‡gvU 33 100.00 

 
 

mviwY-3.2 :  we‡U MvQ msiÿ‡Yi cÖKí c~e©eZ©x I cieZ©x Ae¯’v 

µwgK bs cÖK‡íi c~‡e© msiÿ‡bi Ae¯’v cÖK‡íi c‡i msiÿ‡Yi Ae¯’v 

msL¨v kZvsk msL¨v kZvsk 

1 21 63.63 20 60.60 

2 6 18.18 9 27.27 

3 4 12.12 4 12.12 

 
 

mviwY-3.3  :  we‡U wejyß cÖvq Mv‡Qi Aw¯’Z¡ 

µwgK bs DËi msL¨v kZvsk 

1 wejyß cÖvq MvQ Av‡Q 18 54.54 

2 wejyß cÖvq MvQ bvB 15 45.46 

‡gvU 33 100.0  

 
 

mviwY-3.4  :  we‡U wejyß Mv‡Qi bvg 

µwgK bs wejyß cÖvq Mv‡Qi bvg msL¨v kZvsk 

1 eU 5 14.71 

2 wRMv 2 5.89 

3 P›`b 8 23.53 

4 ‰ejvg 8 23.53 

5 wPKivwk 3 8.82 

6 ‡mvbvjy 4 11.76 

7 evRbv 4 11.76 

8 Cïi  4 11.76 

9 P¤úv 2 5.89 

GKvwaK DËi 
 
 

mviwY-3.5  :  wejywßi KviYmg~n 

µwgK bs wejywßi KviYmg~n msL¨v kZvsk 

1 f~wgi De©iZv RwbZ mgm¨v 12 36.4 

2 mwVKfv‡e cwiPh©v I msiÿY 15 45.5 

3 cÖvK…wZK `y‡h©vM 12 36.4 

GKvwaK DËi 
 

mviwY-3.6  :  we‡U e„ÿ‡ivcb msµvšÍ Z_¨ 
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µwgK bs DËi msL¨v kZvsk 

1 nu¨v 19 57.57 

2 bv 14 42.43 
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mviwY-3.7  :  we‡U ‡ivcbK…Z e„‡ÿi bvg 

µwgK bs ‡ivcbK…Z e„‡ÿi msL¨v msL¨v kZvsk 

1 ‡gn¸wb 12 36.4 

2 ‡`e`viæ 10 30.3 

3 djR 6 18.2 

4 Jlywa 3 9.1 

 
 

mviwY-3.8  :  we‡Ui ¯’vcbvmg~‡ni Zzjbvg~jK wPÎ 

µwgK bs ¯’vcbvi bvg cÖK‡íi c~‡e© cÖK‡íi c‡i 

1 Awdm feb 12 20 

2 ågY †K›`ª 2 10 

3 K‡UR/‡ió nvDR 13 19 

4 wcKwbK ¯úU 7 13 

‡gvU 34 62 

 
 

mviwY-3.9  :  wbwg©Z AeKvVv‡gv I my‡hvM myweav 

µwgK bs ÷ªvKPvi Gi bvg msL¨v 

1 weU Awdm 3 

2 e¨v‡Oi QvZv 8 

3 ‡eÂ 92 

4 UvIqvi 6 

GKvwaK DËi 
 
 
mviwY-3.10  :  we‡U cÖwZw`b `k©bv_©x Avmv m¤^‡Ü Z_¨ 

µwgK bs cÖwZw`b `k©bv_©x Avmv 
msµvšÍ Z_¨ 

msL¨v kZvsk 

1 cÖwZw`b `k©bv_©x Av‡m 29 87.88 

2 cÖwZw`b `k©bv_©x Av‡mbv 4 12.12 

‡gvU 33 100.0 

 
 
mviwY-3.11  :  AvMZ `k©bv_©xi msL¨v 

µwgK bs `k©bv_©xi msL¨v we‡Ui msL¨v kZvsk 

1 51-100 25 75.7 

2 101-150 5 15.2 

3 151-200 2 6.1 

4 201-250 1 3.0 

‡gvU 33 100.0 

 
 

mviwY-3.12  :  cÖK‡íi c~‡e© `k©bv_©x Avmv m¤^‡Ü Z_¨ 

µwgK bs DËi msL¨v kZvsk 

1 cÖK‡íi c~‡e© `k©bv_©x Avm‡Zv 14 42.42 

2 cÖK‡íi c~‡e© `k©bv_©x Avm‡Zv 
bv 

19 57.58 
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‡gvU 33 100.0 

 
 



127 
 

mviwY-3.13  :  cÖK‡íi c~‡e© AvMZ `k©bv_©x msL¨v 

µwgK bs `k©bv_©xi msL¨v we‡Ui msL¨v kZvsk 

1 1-50 12 36.36 

2 51-100 2 9.09 

‡gvU 14 45.45 

 
 
mviwY-3.14  :  cÖK‡íi c~‡e© bv Avm‡j KviYmg~n 

µwgK bs `k©bv_©x bv Avmvi KviY DËi `vZvi msL¨v kZvsk 

1 cÖPvi bv _vKv 2 10 

2 B‡KvcvK© ¯’vwcZ nqwb 5 25 

3 wbivcËv wQjbv 2 10 

4 myweavw` wQjbv 7 35 

5 ‡hvMv‡hvM e¨e¯’v fvj wQjbv 4 20 

‡gvU 20 100.0 

 
 

mviwY-3.15  :  ‡h FZz‡Z `k©bv_©x †ewk Av‡m 

µwgK bs FZzi bvg DËi `vZvi msL¨v kZvsk 

1 kxZKvj 25 75.76 

2 kir I emšÍ 8 24.24 

‡gvU 33 100.0 

 
 

mviwY-3.16  :  `k©bv_©x‡`i Avmvi KviY 

µwgK bs `k©bv_©x‡`i Avmvi KviY DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 we‡bv`b 30 46.15 

2 wkÿvg~jK Kv‡R 17 26.15 

3 M‡elbvi Kv‡R 13 20 

4 Ab¨vb¨ 5 7.70 

GKvwaK DËi 
 
mviwY-3.17  :  wkÿv md‡i Avmv m¤^‡Ü gZvgZ 

µwgK bs gZvgZ msL¨v kZvsk 

1 nu¨v 19 57.58 

2 bv 14 42.42 

‡gvU 33 100.0 

 
 

mviwY-3.18  :  2018 m‡b wkÿv md‡i Avmvi msL¨v 

µwgK bs 2018 m‡b wkÿv md‡i Avmvi 
msL¨v 

DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 01-05 6 46.15 

2 06-10 7 53.85 

‡gvU 13 100.0 

 
 
mviwY-3.19  :  we‡U eb¨cÖvwY cÖvwß m¤ú‡K© Z_¨ 
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µwgK bs DËi msL¨v kZvsk 

1 nu¨v 29 96.97 

2 bv 4 3.03 

‡gvU 33 100.0 
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mviwY-3.20(K)  :  eb¨cÖvwY msiÿb m¤^‡Ü Z_¨ 

µwgK bs gZvgZ msL¨v kZvsk 

1 nu¨v 19 57.58 

2 bv 14 42.42 

‡gvU 33 100.0 

 
 
mviwY-3.20(L)  :  msiwÿZ bv nIqvi KviY 

µwgK bs gZvgZ msL¨v kZvsk 

1 cvK©wUi PZzcv‡k¦© cÖvPxi bv _vKvi Rb¨ 1 3.03 

2 AwZwi³ kã `ylY 1 3.03 

3 cÖ‡qvRbxq Lv‡`¨i Afve 2 3.03 

4 wbivcËvi Afve 2 6.06 

5 Rbe‡ji Afve 1 3.03 

6 wbivc` AvkÖq bv _vKv 5 15.15 

7 Lv‡`¨i Afve 3 9.09 

8 Rbm‡PZbZvi Afvi 2 3.03 

9 Avw_©K eivÏ Kg 1 3.03 

10 gvby‡li Aeva wePiY 3 9.09 

11 cvwbi e¨e¯’v bv _vKvi Kvi‡Y 11 33.33 

12 djR MvQ bv _vKv 1 3.03 

GKvwaK DËi 
 
 

mviwY-3.21(K) :  eb¨ cÖvwYi ûgwK m¤^‡Ü gZvgZ 

µwgK bs DËi DËi`vZvi msL¨v kZvsk 

1 nu¨v 10 30.30 

2 bv 23 69.70 

‡gvU 33 100.0 

 
 

mviwY-3.21(L)  :  eb¨cÖvwYi ûgwK m¤^‡Ü gZvgZ 

µwgK bs gvby‡li Rb¨ ûgwK ¯^iƒc eb¨cÖvwYi bvg msL¨v kZvsk 

1 nvwZ 5 15.15 

2 eb¨ ïKi 2 6.06 

3 evN 2 6.06 

4 mvc 3 9.09 

5 evbi 1 3.03 

6 wkqvj 1 3.03 

7 ‡g‡QvevN 1 3.03 

 
 

mviwY-3.21(M) :  m¤¢ve¨ ÿwZ m¤^Üxq gZvgZ 

µwgK bs m¤¢ve¨ ÿwZ msL¨v kZvsk 

1 gvby‡li Nievwo †f‡½ †d‡j 6 18.18 

2 kl¨ †f‡½ I bó K‡i †d‡j 5 15.15 

3 nvwZi Avµg‡b cÖwZ eQiB gvbyl AvnZ I wbnZ 
n‡q _v‡K 

4 12.12 

4 gvbyl‡K Kvgo ‡`q 2 6.06 
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5 gvbyl I Miæ QvM‡ji Dci nvgjv Pvjvq 1 3.03 
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mviwY-3.22  :  G we‡U wK eb¨ cÖvwY Ges RbM‡bi g‡a¨ wbKU AZx‡Z Ø‡Üi NUbv 

µwgK bs DËi msL¨v kZvsk 

1 Ø›Ø N‡UwQj 8 24.24 

2 Ø›Ø N‡Uwb 25 75.76 

‡gvU 33 100.0 

 
 
 

mviwY-3.23  :  myôz e¨e¯’vcbvq mgm¨v m¤^‡Ü gZvgZ 

µwgK bs gZvgZ msL¨v kZvsk 

1 mgm¨vi m¤§yLxb nb 26 78.79 

2 mgm¨vi m¤§yLxb nb bv 7 21.21 

‡gvU 33 100.0 

 
 
 
mviwY-3.24  :  cÖKí ev¯ÍevqbKv‡j AvBGgBwW KZ…©K Z`viKx m¤^‡Ü gZvgZ 

µwgK bs gZvgZ msL¨v kZvsk 

1 gwbUwis K‡iwQj 25 75.76 

2 gwbUwis K‡iwb 8 24.24 

‡gvU 33 100.0 
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পচরচেষ্ট-2 
 

প্রশ্নর্ালা-০১ 

গিপ্রজাতন্ত্রী িাংলাটেে সেকাে 

পবেকল্পিা র্ন্ত্রিালে  

িাস্তিােি পবেিীেি ও র্লূযােি বিভাগ   

 

‘‘িাংলাটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকা-েয যবেজর্ উন্নেি ’’ েীষমক প্রকটল্পে 
প্রভাি র্লূযােি 

জিাি, 
আসসালার্য আলাইকুর্! 
আপিাো হেটতা অিগত আটেি রয, পবেটিে ও িি র্ন্ত্রিালে বিগত জযলাই ২০১১ হটত জযি ২০১৬ 
সাটল ‘‘িাংলাটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকা-েয যবেজর্ উন্নেি’’ েীষমক প্রকল্প িাস্তিােি কটে। 
প্রকটল্পে প্রধাি উটেেয হটে: ন্ত শ্র বনায়ন সৃটষ্ট, বনায়শনর  াধযশ  বনযপ্রান্তির আবাসস্থল 
উন্নয়ন এিং ন্তবদয ান জািীয় উদযান, বনযপ্রান্তি অভয়ারিয, ইশকাপাকথ, উদ্ভিদ উদযান, 
সািারী পাকথ ইিযান্তদসহ সংরন্তক্ষি বন, ন্তবশশষ সংরন্তক্ষি এলাকা ও সম্ভাবনা য় 
ইশকাটয যন্তরজ  মকন্দ্রস শূহ ইশকাটয যন্তরজ , ন্তবশনাদন সুন্তবধান্তদ ও উন্নয়ন বিবিত কো। 
িতম র্াটি IMED উক্ত প্রকটল্পে প্রভাি র্ূলযােটিে জিয একটি কর্মসূবি গ্রহি কটেটে। IMED এই 
প্রকটল্পে প্রভাি র্ূলযােটিে জিয পাের্াকম  এটসাবসটেেসটক বিটোবজত কটেটে। পাের্াকম  এটসাবসটেেস 
এে পে রেটক এই কাটজে অিযসোিকােীগি বিবভন্ন বিষটে আপিাে র্তার্ত সংগ্রহ কেটিি। উক্ত 
কাটজ আপিাে সবক্রে সহটযাবগতা কার্িা কেবে। 
 

আপিাে রেো র্তার্ত প্রকল্পটিে র্ূলযােটিে কাটজ খ্যি সহােক হটি। আপিাে রেো র্তার্ত শুধয 
প্রকল্প র্ূলযােটিে কাটজ িযিহাে কো হটি বিধাে আপিাে র্তার্টতে পিূম রগাপিীেতা েো কো 
হটি। 

 
এলাকাে রলাকজটিে জিয প্রশ্নর্ালা  

 

১। বিটেে/রকটন্দ্রে িার্____________________ ২। িিাঞ্চল__________________ ৩। িি 

বিভাগ______________ 

৪। উপটজলা ______________________       ৫। 

রজলা___________________________________________ 

৬। উত্তেোতাে 

িার্_____________________________________________________________________ 
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৭। িেস  _____________________ িৎসে      ৮। বলঙ্গ (টিক বেি):    (১)  পরূুষ               

(২)   র্বহলা           

 

[সঠিক উত্তটেে জিয পটযাজয রেটত্র্ ()টিক বিি বেি ] 
 

৯। সটিমাচ্চ রকাি রশ্রবি পাে কটেটেিোঃ 
 

 ৯৯=পড়াশুিা কটেিাই               ৮= ৮র্ রশ্রবি 

১= ১র্ রশ্রবি    ৯= ৯র্ রশ্রবি 

২= ২ে রশ্রবি    ১০= েের্ রশ্রবি পযমন্ত 

 ৩= ৩ে রশ্রবি    ১১= এসএসবস/োবখ্ল 

৪= ৪েম রশ্রবি    ১২= একােে রশ্রবি পাে 

৫= ৫র্ রশ্রবি    ১৩= এইি.এস.বস 

৬= ৬ষ্ঠ রশ্রবি    ১৪= গ্রাজযটেে িা তেযধ্বম 
             ৭= ৭র্ রশ্রবি                

  

১০। রপোোঃ 

(1) কৃবষকাজ  (৭)    মপোজীবী 
(িাক্তাবে/ইবেবিোবেং ইতযাবে) 

 

(2) গৃহস্থলী  (৮)   কু্ষদ্র রপো (কার্াে/কুর্াে/রজটল 
ইতযাবে) 

 

(3) িাকুেী  (৯)   বেি র্জযবে (অকৃবষ)  

(4) িযিসা  (১০)   বেক্রাু্/ভযাি িালিা  

(5) েযদ্র িযিসােী  (১১)   অিযািয (উটেখ্ করুি)  

 (৬)    বেেকতা    

১১। উত্তেোতাে গ্রাটর্ে িার্ 

_________________________________________________________________ 

১২। এ িি বিটে/রকটন্দ্র রকাি রকাি ধেটিে গাে পাওো যাে? 

(1) রসৌন্দযমিধমক গাে (২) ফলজ গাে (৩) কাষ্ঠল প্রজাবত (৪) সিগুটলা 

১৩। যবে উত্তে সিগুটলা (৪) হে তটি তাটেে র্টধয রকািটি রিবে পাওো যাে?  ___-

________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

১৪। (ক) এ প্রজাবতগুটলা বক সঠিকভাটি সংেবেত হটে? (১)   হযা ুঁ    (২)   না 
      

       (খ্) উত্তে ‘িা’ হটল রকি হটে িা িটল আপবি র্টি কটেি?  
___________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

১৫। এ বিটে/রকটন্দ্র রকাি রকাি গাটেে প্রজাবত আটে রযগুটলা বিলযপ্ত প্রাে? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

১৬। বক বক কােটি এসি প্রজাবতগুটলা হুর্বক স্বরূপ? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

১৭। এসি প্রজাবতগুটলা সঠিকভাটি সংেেটিে জিয বক বক িযিস্থা রিো রযটত পাটে িটল আপবি 
র্টি কটেি? 

 

১৮। আপবি বক এ প্রকটল্পে িার্ শুটিটেি? (১) হযা ুঁ           (২) না 

১৯। এ প্রকটল্পে আওতাে এ বিটে (২০১১ রেটক ২০১৬ সাল পযমন্ত) িাস্তিাবেত বকেয কাজ বক আপবি লেয 

কটেটেি? 

   (১) হযাাঁ         (২) িা 

২০। উত্তে ‘হযাাঁ’ হটল কাজগুটলা বক বক? 
__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

২১। আপিাে র্টত এ প্রকল্পটি িাস্তিােটিে ফটল এ বিেটিে/রকন্দ্রটিে উবিে বিবিত্র্ সংক্রান্ত বিষোবে পূিমিতী 

সর্টেে তয লিাে কী পবের্াি উন্নবত হটেটে? 

ক্রবর্ক 
িং 

উবিে প্রজাবতে ধেি প্রকটল্পে পটূিম প্র দের পদর 

১। মসৌন্দযবধ থক গাছ   

২। িলজ গাছ   

৩। কােল গাছ   

৪। অনযানয (উশেখ্ করুন): 

1. 

2. 
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3. 

 

 

২2। আপিাে র্টত এ প্রকল্পটি িাস্তিােটিে ফটল এ বিেটিে/রকন্দ্রটিে প্রাবি বিবিত্র্ সংক্রান্ত বিষোবে পূিমিতী 

সর্টেে তয লিাে কী পবের্াি উন্নবত হটেটে? 

ক্রবর্ক 
িং 

প্রাবি প্রজাবতে ধেি প্রকটল্পে পটূিম প্র দের পদর 

১। মসৌন্দযবধ থক গাছ   

২। িলজ গাছ   

৩। কােল গাছ   

৪। অনযানয (উশেখ্ করুন): 

1. 

2. 

3. 

  

 

২3। এসি উবিেগুটলা সঠিকভাটি সংেেটিে জিয বক বক িযিস্থা রিো রযটত পাটে িটল আপবি র্টি কটেি? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

২4। এসি িিযপ্রাবিগুটলা সঠিকভাটি সংেেটিে জিয বক বক িযিস্থা রিো রযটত পাটে িটল আপবি র্টি 

কটেি? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

২5। এ প্রকটল্পে ফটল রকাটিা রকাটিা কাজ যবে িান্দবিকতা এত িবৃদ্ধ কটেটে যা েতাংটে প্রকাে কো সম্ভি 

িে, তটি রসগুটলা ও উটেখ্ কটে প্রবতটিে একটি কটে বিটেষ বিবেষ্ট উটেখ্ করুি:- 

ক্রবর্ক 
িং 

িান্দবিক কাজ  উটেখ্টযাগয বিবেষ্ট 

১।   

২।   
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৩।   

৪।   

৫।   

৬।   

 

২6। (ক) এ এলাকাে বক এর্ি রকাি উটেখ্টযাগয বিষেিস্ত্ত্ত  িা হযাবেটেজ আটে যা েেমিােীটেে কাটে 

প্রেেমি কো যাে?  

  (১) হযা ুঁ             (২) না   

   (খ্) উত্তে ‘হযাাঁ’ হটল এগুটলা বক বক? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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২7। (ক) এ এলাকাে আেম-সার্াবজক অিস্থাে সাটে এ বিটেে/রকটন্দ্রে বক রকাি প্রভাি আটে? (১) হযা ুঁ 

   (২) না 

      (খ্) উত্তে ‘হযাাঁ’ হটল বকভাটি? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

28। (ক) আপিাে জািার্টত রকাটিা িিযপ্রাবি বক র্ািযটষে িা জিপটেে বিোপত্তাে জিয হুর্বক স্বরূপ? (১) 

হযাাঁ    (২) িা 

       (খ্) উত্তে ‘হযাাঁ’ হটল এ িিযপ্রাবিগুটলা বক বক? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

29। (ক) আপিাে জািার্টত এ বিটে িা এ এলাকাে রকাটিা িিযপ্রাবি ও র্ািযটষে দ্বন্দ্ব হটেবেল? (১) হযাাঁ   

       (২)   িা 

       (খ্) উত্তে ‘হযাাঁ’ হটল রকাি রকাি প্রাবিে সাটে প্রকটল্পে পূটিম ও পটে বক বক দ্বন্দ্ব হটেবেল? 

প্রাবিে িার্  প্রাবি ও র্াি যটষে র্টধয ঘটে যাওো দ্বন্দ্ব 
প্র দের পূদব য প্র দের পদর 

   

   

   

 

      (গ) এসি দ্বন্দ্ব বিেসটিে জিয বক বক িযিস্থা রিো হটেবেল? 

িদের ধ্রণ চনরসদন গৃহীি বযবস্থা 
প্র দের পূদব য প্র দের পদর 

   

   

   

 

      (ঘ) আেও বক বক িযিস্থা রিো রযটত পাটে? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

30। এ বিেটি/রকন্দ্রটি একটি জাতীে সম্পে। এটিটক আেও ভালভাটি সংেেটিে জিয বক বক িযিস্থা আপবি 

সযপাবেে কটেি? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

তেয সংগ্রহকােীে িার্ ও স্বােে       
 সযপােভাইজাটেে িার্ ও স্বােে 

রর্ ািাইল িং- 
তাবেখ্ : 

প্রশ্নর্ালা-02 
গিপ্রজাতন্ত্রী িাংলাটেে সেকাে 

পবেকল্পিা র্ন্ত্রিালে  

িাস্তিােি পবেিীেি ও র্লূযােি বিভাগ   

 

‘‘িাংলাটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকা-েয যবেজর্ উন্নেি ’’ েীষমক প্রকটল্পে 
প্রভাি র্লূযােি  

জিাি, 
আসসালার্য আলাইকুর্! 
আপিাো হেটতা অিগত আটেি রয, পবেটিে ও িি র্ন্ত্রিালে বিগত জযলাই ২০১১ হটত জযি ২০১৬ 
সাটল ‘‘িাংলাটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকা-েয যবেজর্ উন্নেি’’ েীষমক প্রকল্প িাস্তিােি কটে। 
প্রকটল্পে প্রধাি উটেেয হটে: ন্ত শ্র বনায়ন সৃটষ্ট, বনায়শনর  াধযশ  বনযপ্রান্তির আবাসস্থল 
উন্নয়ন এিং ন্তবদয ান জািীয় উদযান, বনযপ্রান্তি অভয়ারিয, ইশকাপাকথ, উদ্ভিদ উদযান, 
সািারী পাকথ ইিযান্তদসহ সংরন্তক্ষি বন, ন্তবশশষ সংরন্তক্ষি এলাকা ও সম্ভাবনা য় 
ইশকাটয যন্তরজ  মকন্দ্রস শূহ ইশকাটয যন্তরজ , ন্তবশনাদন সুন্তবধান্তদ ও উন্নয়ন বিবিত কো। 
িতম র্াটি IMED উক্ত প্রকটল্পে প্রভাি র্ূলযােটিে জিয একটি কর্মসবূি গ্রহি কটেটে। IMED এই 
প্রকটল্পে প্রভাি র্ূলযােটিে জিয পাের্াকম  এটসাবসটেেসটক বিটোবজত কটেটে। পাের্াকম  এটসাবসটেেস 
এে পে রেটক এই কাটজে অিযসোিকােীগি বিবভন্ন বিষটে আপিাে র্তার্ত সংগ্রহ কেটিি। উক্ত 
কাটজ আপিাে সবক্রে সহটযাবগতা কার্িা কেবে। 
 

আপিাে রেো র্তার্ত প্রকল্পটিে র্ূলযােটিে কাটজ খ্যি সহােক হটি। আপিাে রেো র্তার্ত শুধয 
প্রকল্প র্ূলযােটিে কাটজ িযিহাে কো হটি বিধাে আপিাে র্তার্টতে পিূম রগাপিীেতা েো কো 
হটি।  
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েেমিাে ীটেে জিয প্রশ্নর্ালা  
১। ফটেষ্ট বিেটিে/মকন্দ্রটটর িার্োঃ 

_________________________________________________________ 

২। ফটেষ্ট বিেটিে/রকন্দ্রটিে ঠিকািাোঃ 

_______________________________________________________ 

৩। বিেটিে/ রকন্দ্রটিে বিবেষ্টোঃ 

___________________________________________________________ 

৪। উত্তেোতাে 

িার্োঃ_________________________________________________________________ 

৫।  বয়স  _____________________ বৎসর   6। ব ঙ্গ (টিক বদন): (১) পূরুষ              

(২) র্বহ া           

৭। (ক) রয স্থাি রেটক এটসটেি? 

____________________________________________________________ 

     (খ্) ঐ স্থাি আিযর্াবিক কত েটূে? _________________________________বকটলাবর্োে 

৮। 

রপোোঃ____________________________________________________________________________ 

(আপনার  িা ি প্রশযাজয মক্ষশত্র টিক বচি বদল্পয় প্রকাে করুন) 

৯। (ক) আপবি বক এখ্াটি বিজ িযিস্থাপিাে একা এটসটেি? (১) হযাাঁ             (২) িা 

    (খ্) উত্তে ‘হযাাঁ’ হশল এখ্ানকার প্রশবশ ন্তি কি?_______________ টাকা। 
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    (গ) ‘না’ হশল প্রান্তিোন্তনক বযবস্থায় ন্তকংবা অিয রকাি েলগতভাটি এটস োকটল কে বেটিে 

জিয?____________ন্তদন 

    (ঘ) আপিাো এ ভ্রর্টিে জিয এ ইটকাপাটকম  িা িিবিটে/রকটন্দ্র বক বক স্থাপিা ভাড়া কটেটেি? 

     ১.____________________________________ 

     2. ___________________________________ 

   3.____________________________________ 

     (ঙ) কিন্তদন আশগ কশরশছন?  _______ন্তদন 

    (ি) আপনারশদর দশল কিজন দশ থনাথ্ী এশসশছ? _______জন 

10। যন্তদ ন্তশক্ষা ূলক ভ্র শি (ন্তশক্ষা সির) এশস থ্াশকন িা হশল ন্তনম্নন্তলন্তখ্ি ন্তবষশয়র 

উির ন্তদন; 

     (ক) ন্তশক্ষা প্রন্তিোশনর না  ____________________________________________________ 

     (খ্) উপশজলা__________________________ (গ) মজলা_____________________________ 

     (ঘ) ন্তডপাটথশ শন্টর না ________________________________________________________ 

     (ঙ) দশল কিজন আশছন? _________ জন 

     (ি) এখ্াশন ন্তক ন্তক স্থাপনা ভাো কশরশছন? 

            __________________________________________________ 

            __________________________________________________ 
           ___________________________________________________ 
    (ছ) কি ন্তদশনর জনয    __________ন্তদন 

    (জ) কিন্তদন আশগ ভাো করা হশয়ন্তছল?  __________ন্তদন 

 
11। যন্তদ গশবষিার কাশজ এশস থ্াশকন িশব ন্তনম্নন্তলন্তখ্ি ন্তবষশয়র উির ন্তদন; 
 

     (ক) ন্তশক্ষা প্রন্তিোশনর না  ____________________________________________________ 

     (খ্) ন্তডপাটথশ শন্টর না ________________________________________________________ 
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     (গ) দশল কিজন আশছন? _________ জন 

     (ঘ) এখ্াশন ন্তক ন্তক স্থাপনা ভাো কশরশছন?   

            __________________________________________________ 
           ___________________________________________________ 
    (ঙ) কি ন্তদশনর জনয    __________ন্তদন 

    (ি) কিন্তদন আশগ ভাো করা হশয়ন্তছল?  __________ন্তদন 

    (ছ) ন্তক ন্তক ন্তবষশয় গশবষিা করশি 

এশসশছন?_______________________________________ 

 

১2। (ক) এে আটগ এই বিটে/রকটন্দ্র এটসবেটলি বক?  (১)হযাাঁ   (২) িা 

     (খ্) উত্তে হযাাঁ হটল কত িাে (সংখ্যা উটেখ্ 

করুি):__________________________________________________________ 

     (গ) একাবধকিাে এটস োকটল বক ২০১৫ সটি এটসবেটলি?  (১)হযাাঁ       (২) িা 

     (ঘ) উত্তে ‘হযাাঁ’ হটল ঐ সর্টেে সাটে এ সর্টে  বিটেে বক রকাি পবেিতম ি আপিাে 

িজটে এটসটে?  

  (১)হযাাঁ    (২) িা 

     (গ) উত্তে ‘হযাাঁ’ হটল বক বক পবেিতম ি রেখ্টত পাি? 

1। 
__________________________________________________________________
________ 

2।___________________________________________________________
_______________ 

3।___________________________________________________________
_______________ 
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১3। বিে/রকন্দ্রটিটত বক পযমাপ্ত েেটলে ও পাবিে িযিস্থা আটে?        (১)হযাাঁ           

(২) িা  

১4। বিশ্রার্াগাটে বক পযমাপ্ত সযটযাগ-সযবিধা আটে?          (১)হযাাঁ          (২) 

িা  

১5। বিে/রকন্দ্রটিটত বক সযটপে পাবিে িযিস্থা আটে?         (১) হযাাঁ            

(২) িা 

১6। োবত্র্ যাপটিে জিয বিে/রকন্দ্রটিটক বক আপবি বিোপে র্টি কটেি?     (১) হযাাঁ           

(২) িা 

১7। এ বিেটিে/রকন্দ্রটিে বক বক বিষে আপিাে কাটে আকষমিীে? (সটিমাচ্চ ৩ টি) 
            (১) 

 (২)  

 (৩)  

১8। এ বিেটিে/রকন্দ্রটিে বক বক বিষে আকষমিীে িে? (সটিমাচ্চ ৩ টি) 
           (১) 
           (২)  

           (৩)  

১9। এটি একটি পবেটিে িােি পযমেি রকন্দ্র। এটত আে বক বক সযটযাগ-সযবিধা োকা উবিত িটল 

আপবি র্টি কটেি, উটেখ্ করুি;-    ১। 

__________________________________________________________________________ 

২। __________________________________________________________________________ 

৩। 

__________________________________________________________________________ 

20। (ক) এ বিটেে  সাবিমক িযিস্থাপিাে বক আপবি রকাি েযিমল বেক লেয কটেটেি? (১) হযাাঁ  

    (২) িা 

 (খ্) উত্তে ‘হযাাঁ’ হটল েযিমলতাগুটলা বক বক? 

1।____________________________________________________________________ 



144 
 

2।____________________________________________________________________ 

 (গ)       এসি েযিমলতা বকভাটি বিরূপি/বিেসি কো যাে?      

1।____________________________________________________________________

_ 

2।____________________________________________________________________ 

 

21। এ বিেটিটক/রকন্দ্রটিটক আটো আকষমিীে কটে রতালাে জিয আপবি বক বক িযিস্থা রিো 

সযপাবেে কটেি? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
তেয সংগ্রহকােীে িার্ ও স্বােে      
 সযপােভাইজাটেে িার্ ও স্বােে 

রর্ািাইল িং- 
তাবেখ্: 
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cÖkœgvjv-03 
গিপ্রজাতন্ত্রী িাংলাটেে সেকাে 

পবেকল্পিা র্ন্ত্রিালে  

িাস্তিােি পবেিীেি ও র্লূযােি বিভাগ   

 

‘‘িাংলাটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকা-েয যবেজর্ উন্নেি ’’ েীষমক প্রকটল্পে 
প্রভাি র্লূযােি 

জিাি, 
আসসালার্য আলাইকুর্! 
আপিাো হেটতা অিগত আটেি রয, পবেটিে ও িি র্ন্ত্রিালে বিগত জযলাই ২০১১ হটত জযি ২০১৬ 
সাটল ‘‘িাংলাটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকা-েয যবেজর্ উন্নেি’’ েীষমক প্রকল্প িাস্তিােি কটে। 
প্রকটল্পে প্রধাি উটেেয হটে: ন্ত শ্র বনায়ন সৃটষ্ট, বনায়শনর  াধযশ  বনযপ্রান্তনর আবাসস্থল 
উন্নয়ন এিং ন্তবদয ান জািীয় উদযান, বনযপ্রান্তি অভয়ারিয, ইশকাপাকথ, উদ্ভিদ উদযান, 
সািারী পাকথ ইিযান্তদসহ সংরন্তক্ষি বন, ন্তবশশষ সংরন্তক্ষি এলাকা ও সম্ভাবনা য় 
ইশকাটয যন্তরজ  মকন্দ্রস শূহ ইশকাটয যন্তরজ , ন্তবশনাদন সুন্তবধান্তদ ও উন্নয়ন বিবিত কো। 
িতম র্াটি IMED উক্ত প্রকটল্পে প্রভাি র্ূলযােটিে জিয একটি কর্মসূবি গ্রহি কটেটে। IMED এই 
প্রকটল্পে প্রভাি র্ূলযােটিে জিয পাের্াকম  এটসাবসটেেসটক বিটোবজত কটেটে। পাের্াকম  এটসাবসটেেস 
এে পে রেটক এই কাটজে অিযসোিকােীগি বিবভন্ন বিষটে আপিাে র্তার্ত সংগ্রহ কেটিি। উক্ত 
কাটজ আপিাে সবক্রে সহটযাবগতা কার্িা কেবে। 
 

আপিাে রেো র্তার্ত প্রকল্পটিে র্ূলযােটিে কাটজ খ্যি সহােক হটি। আপিাে রেো র্তার্ত শুধয 
প্রকল্প র্ূলযােটিে কাটজ িযিহাে কো হটি বিধাে আপিাে র্তার্টতে পিূম রগাপিীেতা েো কো 
হটি। 

 
 

we‡U/‡K‡›`ª Kg©iZ Kg©KZ©v‡`i জনয প্রশ্নমালা 
 

0১। d‡ió weUwUi/‡K›`ªwUi bvgt 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

0২। উËi `vZvi bvgt 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑ 

03। c`ext 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

04। KZ eQi a‡i GL‡b Kg©iZ Av‡Qb?-------------------- eQi  
05|  G eb we‡U/‡K‡›`ª †Kvb †Kvb ai‡bi MvQ eZ©gv‡b cvIqv hvq? 

µwgK 
bs 

Mv‡Qi aiY cÖK‡íi c~‡e© cÖK‡íi c‡i 

1 ‡mŠ›`h©ea©K MvQ 1. cÖPzi 
2. ‡gvUvgywU 

1. cÖPzi 
2. ‡gvUvgywU 
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3. Lye Kg 
4. cvIqv hvqbv 

3. Lye Kg 
4. cvIqv hvqbv 

2 djR MvQ 1. cÖPzi 
2. ‡gvUvgywU 
3. Lye Kg 
4. cvIqv hvqbv 

1. cÖPzi 
2. ‡gvUvgywU 
3. Lye Kg 
4. cvIqv hvqbv 

3 Kvôj cÖRvwZ BZ¨vw` 1. cÖPzi 
2. ‡gvUvgywU 
3. Lye Kg 
4. cvIqv hvqbv 

1. cÖPzi 
2. ‡gvUvgywU 
3. Lye Kg 
4. cvIqv hvqbv 

06| ïay G GjvKv‡ZB nq Ggb Mv‡Qi cÖRvwZ KZ¸‡jv Ges wK wK? 
       
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
       
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
       
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
07| ex‡U/‡K‡›`ª MvQ¸‡jv msiÿ‡Y cÖK‡íi c~‡e©i I eZ©gv‡bi Ae¯’v D‡jøL Kiæb; 

cÖK‡íi c~‡e©  
 

eZ©gv‡b  
 

 

08| G we‡U/‡K‡›`ª †Kvb †Kvb Mv‡Qi cÖRvwZ Av‡Q †h¸‡jv wejyß cÖvq? 
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

09| wK wK Kvi‡b Gme cÖRvwZ¸‡jv ûgwK ¯^iƒc? 
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

10| (K) G cÖK‡íi AvIZvq GB we‡U/‡K‡›`ª wewfbœ Kvh©µg †Kvb mv‡j ïiæ n‡qwQj? (1)------
--- mv‡j| (2) ej‡Z cviebv 
 (L) †Kvb mv‡j †kl n‡qwQj? (1)---------------- mv‡j| (2) ej‡Z cviebv 
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11| (K) G cÖK‡íi AvIZvq GB we‡U/‡K‡›`ª wK †Kvb e„ÿ‡ivcb (Plantation) Kvh©µg n‡qwQj? 
(1) nu¨v, (2) bv 
 (L) DËi Ônu¨vÕ n‡j Kx Kx Ges cÖwZwUi msL¨v AvbygvwbK KZ? --------------- 
12| cÖK‡íi c~‡e© I c‡i G we‡U/‡K‡›`ª ¯’vcbvmg~‡ni GKwU Zzjbvg~jK weeiY w`b; 

µwgK 
bs 

¯’vcbvi bvg cÖK‡íi c~‡e© cÖK‡íi c‡i 

msL¨v msL¨v 

1| Awdm (feb)   

2| Visitor Centre   

3| K‡UR / †i÷ nvDR   

4| wcKwbK ¯úU   

5| ÷vd e¨vivK   

6| Ab¨vb¨   

 
13| G Qvov Avi Kx Kx (AeKvVv‡gv I my‡hvM-myweav) wbwg©Z n‡qwQj? D‡jøL Kiæbt 

µwgK 
bs 

wbwg©Z ÷ªvKPvi Gi bvg cÖK‡íi c~‡e© cÖK‡íi c‡i 

msL¨v msL¨v 

1|    

2|    

3|    

4|    

5|    

6|    

14| (K) G we‡U/‡K‡›`ª cÖwZw`b wK `k©bv_x© Av‡m? (1) nu¨v,    (2) bv 

 (L) DËi Ônu¨vÕ n‡j AvbygvwbK KZRb?  ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑRb 

           (M) cÖK‡íi c~‡e©I wK `k©Yv_©x Avm‡Zv? (1) nu¨v,    (2) bv 

           (N) DËi nu¨v n‡j AvbygvwbK KZRb? ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑRb 

           (O) DËi bv n‡j Avcbvi g‡Z †Kb Avm‡Zv bv? 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

15| eZ©gv‡b mßv‡n †Kvb †Kvb w`b `k©vbv_x© †ekx Av‡m? 
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

16| eQ‡ii †Kvb †Kvb mg‡q (FZz‡Z) `k©bv_x© †ekx Av‡m? 
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

17| `k©bv_x© †Kb Av‡m? (1) we‡bv`‡bi Rb¨, (2) wkÿvg~jK Kv‡R, (3) M‡elYvi Kv‡R, (4) 
Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) 

18| (K) G we‡U wK wewfbœ wkÿv cÖwZôvb †_‡K wkÿv_x©‡`i‡K wkÿvg~jK Kv‡R Avbv nq? 
(1) nu¨v, (2) bv 

 (L) DËi Ônu¨vÕ n‡j 2018 mv‡j KZevi wkÿv md‡i G‡mwQj? ÑÑÑÑÑÑ 
 (M) 2018 mv‡ji †Kvb mg‡qt ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
19| (K) GjvKvq ¯’vbxq RbM‡Yi mv‡_ Avcbv‡`i we‡Ui/‡K‡›`ªi wK ‡Kvb mgm¨v Av‡Q? (1) 
nu¨v, (2) bv 
 (L) DËi Ônu¨vÕ n‡j mgm¨v¸‡jv Kx Kx? ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
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20| (K) GjvKvi †jvKRb wK †Kvbfv‡e G we‡Ui/‡K‡›`ªi Dci Zv‡`i RxweKvi Rb¨ wbf©ikxj? (1) 

nu¨v,   (2) bv 

 (L) DËi Ônu¨vÕ n‡j wKiƒ‡c? 
1| BRviv wb‡q Rwg Pvl 

2| eb †_‡K KvV msMÖn 

3| weU GjvKvq ÿz`ª e¨emv Pvwj‡q 

4| `k©Yv_©x‡`i‡K mnvqZv w`‡q 

5| Uz¨wió MvBW wn‡m‡e KvR K‡i 

6| Ab¨vb¨ D‡jøL Kiæb;--------------- 

21|  (K) G eb we‡U wK †Kvb eb¨cÖvwY cvIqv hvq? (1) nu¨v,  (2)  bv 
        (L) DËi Ônu¨vÕ n‡j cÖK‡íi c~‡e©i Ae¯’vi mv‡_ eZ©gvb Ae¯’vi Z_¨ D‡jøL Kiæb; 

µwgK 

bs 

cÖvwYi bvg cÖK‡íi c~‡e©i Ae¯’v cÖK‡íi eZ©gvb Ae¯’v 

    

    

    

    

    

 

22| (K) G eb¨ cÖvwY¸‡jv wK mwVKfv‡e msiwÿZ n‡”Q? (1) nu¨v,  (2)  bv 
      (L) DËi ÔbvÕ n‡j †Kb n‡”Q bv e‡j Avcwb g‡b K‡ib? 
        1| 
        2| 
        3| 
        4| 
      (M) cÖK‡íi c~‡e© wK mwVKfv‡e msiwÿZ n‡Zv? (1) nu¨v,  (2)  bv 
 

23| Gme eb¨ cÖvwY¸‡jv mwVKfv‡e msiÿ‡Yi Rb¨ cÖKí †_‡K Kx Kx e¨e¯’v †bqv n‡q‡Q D‡jøL 
Kiæb; 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
24| (K) Avcbvi Rvbvg‡Z †Kvb eb¨cÖvwY wK gvby‡li ev Rbc‡`i wbivcËvi Rb¨ ûgwK ¯^iƒc? (1) 
nu¨v,  (2) bv 
       (L) DËi Ônu¨vÕ n‡j G eb¨ cÖvwY¸‡jv wK wK? 
       1| 
       2| 
       3| 
       4| 
       (M) G¸‡jv Kx Kx ÿwZ K‡i _v‡K ev _vK‡Z cv‡i? 
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ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
25|    (K) G we‡U wK eb¨cÖvwY Ges RbM‡Yi g‡a¨ wbKU AZx‡Z †Kvb Ø›Ø N‡UwQj? (1) nu¨v,  
(2) bv 
         (L) DËi Ônu¨vÕ n‡j wK wK Ø›Ø msNwUZ n‡qwQj? 

(1) A‡nZzK eb¨cÖvwY gviv, (2) eb¨cÖvwY KZ©„K gvbyl AvµvšÍ nIqv 
(3) Ab¨vb¨ D‡jøL Kiæb-------------  

26| Gme Ø›Ø wKfv‡e wbimb Kiv n‡qwQj? 

 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
 

27| fwel¨‡Z AviI djcÖm~fv‡e wKfv‡e Gme Ø›Ø wbimb Kiv hv‡e e‡j g‡b K‡ib? 
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
28| ‡Kvb gvbyl hw` †Kvb eb¨cÖvwYi Øviv AvNvZ cÖvß nq, Zvn‡j Zv‡K Avcbviv Kx Kx 

mnvqZv w`‡q _v‡Kb? 
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
29|      (K) G weUwU/‡K›`ªwU wK eb Awa`ßi Z`viKx K‡i _v‡K? (1) nu¨v,  (2) bv 
           (L) DËi nu¨v n‡j 2018 mv‡j †Kvb ch©v‡qi Kg©KZ©v gwbUwis K‡i‡Qb?----------------- 
 

30|      G cÖKíwU ev¯ÍevqbKv‡j wK AvBGgBwWÕi †Kvb Kg©KZ©v G weU/‡K›`ªwUi Kvh©µg 
gwbUwis K‡iwQ‡jb? (1) nu¨v,  (2) bv 

 

31|      (K) G we‡Ui/‡K‡›`ªi myôz e¨e¯’vcbvq Avcbviv wK †Kvb mgm¨vi m¤§yLxb nb?  (1) nu¨v,  
(2) bv 

(L) DËi Ônu¨vÕ n‡j Gme mgm¨v mgvav‡b Avcbvi mycvwik¸‡jv D‡jøL Kiæbt 
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

 
 
Z_¨ msMÖnKvixi bvg I ¯^vÿi       mycvifvBRv‡ii bvg I 
¯^vÿi 
‡gvevBj bs- 
ZvwiL: 
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প্রশ্নর্ালা-04 
গিপ্রজাতন্ত্রী িাংলাটেে সেকাে 

পবেকল্পিা র্ন্ত্রিালে  

িাস্তিােি পবেিীেি ও র্লূযােি বিভাগ   

 

‘‘িাংলাটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকা-েয যবেজর্ উন্নেি ’’ েীষমক প্রকটল্পে 
প্রভাি র্লূযােি  

 

জিাি, 
আসসালার্য আলাইকুর্! 
আপিাো হেটতা অিগত আটেি রয, পবেটিে ও িি র্ন্ত্রিালে বিগত জযলাই ২০১১ হটত জযি ২০১৬ 
সাটল ‘‘িাংলাটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকা-েয যবেজর্ উন্নেি’’ েীষমক প্রকল্প িাস্তিােি কটে। 
প্রকটল্পে প্রধাি উটেেয হটে: ন্ত শ্র বনায়ন সৃটষ্ট, বনায়শনর  াধযশ  বনযপ্রান্তির আবাসস্থল 
উন্নয়ন এিং ন্তবদয ান জািীয় উদযান, বনযপ্রান্তি অভয়ারিয, ইশকাপাকথ, উদ্ভিদ উদযান, 
সািারী পাকথ ইিযান্তদসহ সংরন্তক্ষি বন, ন্তবশশষ সংরন্তক্ষি এলাকা ও সম্ভাবনা য় 
ইশকাটয যন্তরজ  মকন্দ্রস শূহ ইশকাটয যন্তরজ , ন্তবশনাদন সুন্তবধান্তদ ও উন্নয়ন বিবিত কো। 
িতম র্াটি IMED উক্ত প্রকটল্পে প্রভাি র্ূলযােটিে জিয একটি কর্মসূবি গ্রহি কটেটে। IMED এই 
প্রকটল্পে প্রভাি র্ূলযােটিে জিয পাের্াকম  এটসাবসটেেসটক বিটোবজত কটেটে। পাের্াকম  এটসাবসটেেস 
এে পে রেটক এই কাটজে অিযসোিকােীগি বিবভন্ন বিষটে আপিাে র্তার্ত সংগ্রহ কেটিি। উক্ত 
কাটজ আপিাে সবক্রে সহটযাবগতা কার্িা কেবে। 
 

আপিাে রেো র্তার্ত প্রকল্পটিে র্ূলযােটিে কাটজ খ্যি সহােক হটি। আপিাে রেো র্তার্ত শুধয 
প্রকল্প র্ূলযােটিে কাটজ িযিহাে কো হটি বিধাে আপিাে র্তার্টতে পিূম রগাপিীেতা েো কো 
হটি। 

 

Kx Bbdi‡g›U‡`i Rb¨ প্রশ্নমালা 
 
01| DËi`vZvi bvg :------------------------------------ 02| c`ex:------------------------ 03| Awdm--------------
---- 
 

04| (K) G cÖK‡íi AvIZvq GB we‡Ui/‡K‡›`ªi Rb¨ wK †Kvb m¤ú`/Mvwo †Kbv n‡qwQj? (1) nu¨v,
 (2) bv 

       (L) DËi Ônu¨vÕ n‡j wK wK ----------------------------------------------------------------- 
      (M) G¸‡jv eZ©gv‡b wKiƒc Av‡Q Ges G¸‡jv Aby‡gvw`Z/ †¯úwkwd‡Kkb Abyhvqx 
msMÖn/¯’vcb Kiv n‡qwQj wKbv D‡jøL Kiæb? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
05|  (K) G cÖK‡íi wbg©vY A‡½i AvIZvq ‡h †h ¯’vcbv wbg©vY Kiv n‡qwQj? 

µwgK ¯’vcbvi bvg msL¨v Aby‡gvw`Z 
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bs ‡¯úwmwd‡Kkb gZ 
n‡q‡Q 

1| Awdm (feb)  (1) nu¨v, (2) bv 

2| Visitor Centre  (1) nu¨v, (2) bv 

3| K‡UR / †i÷ nvDR  (1) nu¨v, (2) bv 

4| wcKwbK ¯úU  (1) nu¨v, (2) bv 

5| ÷vd e¨vivK  (1) nu¨v, (2) bv 

6| Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb);   

    
 
 (L) DËi ÔbvÕ n‡j Avcbvi g‡Z †Kb nqwb? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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06| G Qvov Avi wK wK wbwg©Z n‡qwQj? D‡jøL Kiæbt- 

µwgK 
bs 

wbwg©Z ÷vKPvi Gi 
bvg 

KZwU Aby‡gvw`Z 
‡¯úwmwd‡Kkb  

wQj (nu¨v=1 / bv=2) 

w¯úwmwd‡Kkb gZ 
wbwg©Z n‡q‡Q  
(nu¨v=1 / bv=2) 

1|     

2|     

3|     

4|     

5|     

6|     

 

07|  cÖK‡íi AvIZvq Avi wK wK KvR n‡qwQj? 

 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

08|      (K) G cÖK‡íi wK †Kvb g~j¨vqb mgxÿv n‡qwQj? (1) nu¨v, (2) bv 

 (L) DËi nu¨v n‡j G m¤^‡Ü wK wKQz Z_¨ †c‡Z cvwi? 

09| (K) G cÖKíwUi ev¯Íevq‡b mej w`K wK wK wQj?   

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

 (L) Gi `ye©j w`K wK wK wQj? 

 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

      (M) cÖKíwU ev¯Íevq‡bi mg‡q cÖKí ewnf~©Z Ggb wK wK myweavw` wQj hv cÖKí 
ev¯Íeq‡b mnvqK n‡qwQj? 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

 (N) cÖKíwU ev¯Íevq‡bi mg‡q cÖKí ewnf~©Z Ggb wK wK SuywK wQj hv cÖKí ev¯Íeq‡b 
cÖwZeÜKZv m„wó K‡iwQj? 

 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
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10|    (K) ‡Kv‡bv we‡U wK eb¨cÖvwY Ges RbM‡Yi g‡a¨ †Kvb Ø›Ø N‡UwQj †hgbt  

         (1) A‡nZzK eb¨cÖvwY gviv (2) eb¨cÖvwY KZ©„K gvbyl AvµvšÍ nIqv BZ¨vw`?  (1) nu¨v,   (2) 
bv 

         (L) DËi Ônu¨vÕ n‡j wK wK Ø›Ø msNwUZ n‡qwQj? 

         (M) Gme Ø›Ø wKfv‡e wbimb Kiv n‡qwQj? 

 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

11|  cÖK‡íi AvIZvq B‡KvUz¨wiRg‡K AšÍfz©³ Kiv n‡q‡Q| G‡Z mswkøó weU/‡K›`ª¸‡jvi Avq 
†e‡o‡Q| wKš‘ G Uz¨wiRg Gi d‡j    wK- 

         (K) †Kvb ebvÂj ÿwZMÖ¯’ n‡”Q? (1) nu¨v,   (2) bv 

         (L) GjvKvi cwi‡ek bó n‡”Q? (1) nu¨v,   (2) bv 

12| B‡KvUz¨wiRg †_‡K cÖvß Av‡qi D‡jøL‡hvM¨ Ask weU/‡K›`ª msiÿ‡Yi Rb¨ e¨envi Kivi wbqg| 
GwU wK Kiv n‡”Q?  

         (1) nu¨v,   (2) bv,  (3) Rvwbbv 

13| (K) B‡KvUz¨wiRg cÖKíwU self-sustain Kivi GKwU Af¨šÍixb c×wZ| GLvZ †_‡K cÖvß Avq Ggb 
†Kvb KvR nq hv cÖK‡íi djvd‡ji sustainably wbwðZ Ki‡e? (1) nu¨v,   (2) bv 

      (L) DËi bv n‡j GKUz e¨vL¨v Kiæb; 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

14| G cÖKíwUi Log frame Gi h_v_©Zv m¤^‡Ü Avcbvi gZvgZ w`b; 

      (K) Log frame wU DrK…ó gv‡bi 

      (L) Log frame wU ‡gvUvgywU gv‡bi 

      (M) Log frame wU KvVv‡gvMZfv‡e `~e©j 

      (N) G Log frame ‡K AviI DbœZ Ki‡Z n‡j wK wK Ki‡Z n‡e fwel¨‡Zi cÖKímg~‡n| 

 

15| G cÖKíwUi exit-plan m¤^‡Ü Avcbvi gšÍe¨ w`b| 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

16| fwel¨‡Z Gai‡bi cÖKí AviI djcÖm~fv‡e cÖYqb I ev¯Íevqb Kiv m¤^‡Ü Avcbvi gšÍe¨ w`b| 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
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Z_¨ msMÖnKvixi bvg I ¯^vÿi       mycvifvBRv‡ii bvg I 
¯^vÿi 
‡gvevBj bs- 
ZvwiL: 
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cÖkœgvjv-05 
গিপ্রজাতন্ত্রী িাংলাটেে সেকাে 

পবেকল্পিা র্ন্ত্রিালে  

িাস্তিােি পবেিীেি ও র্লূযােি বিভাগ   

 
Òevsjv‡`k Rxe‰ewPÎ¨ msiÿY I B‡Kv-Uz¨wiRg DbœqbÓ cÖK‡íi gvjvgvj µq msµšÍ 

†PKwj÷ 
 

wcwcG-2006/wcwcAvi-2008 Abyhvqx gvjvgvj/‡mev µq msµvšÍ Z_¨vejx 
 

জিাি, 
আসসালার্য আলাইকুর্! 
আপিাো হেটতা অিগত আটেি রয, পবেটিে ও িি র্ন্ত্রিালে বিগত জযলাই ২০১১ হটত জযি ২০১৬ 
সাটল ‘‘িাংলাটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকা-েয যবেজর্ উন্নেি’’ েীষমক প্রকল্প িাস্তিােি কটে। 
প্রকটল্পে প্রধাি উটেেয হটে: ন্ত শ্র বনায়ন সৃটষ্ট, বনায়শনর  াধযশ  বনযপ্রান্তির আবাসস্থল 
উন্নয়ন এিং ন্তবদয ান জািীয় উদযান, বনযপ্রান্তি অভয়ারিয, ইশকাপাকথ, উদ্ভিদ উদযান, 
সািারী পাকথ ইিযান্তদসহ সংরন্তক্ষি বন, ন্তবশশষ সংরন্তক্ষি এলাকা ও সম্ভাবনা য় 
ইশকাটয যন্তরজ  মকন্দ্রস শূহ ইশকাটয যন্তরজ , ন্তবশনাদন সুন্তবধান্তদ ও উন্নয়ন বিবিত কো। 
িতম র্াটি IMED উক্ত প্রকটল্পে প্রভাি র্লূযােটিে জিয একটি প্রকল্প গ্রহি কটেটে। IMED এই প্রকটল্পে 
প্রভাি র্ূলযােটিে জিয পাের্াকম  এটসাবসটেেসটক বিটোবজত কটেটে। পাের্াকম  এটসাবসটেেস এে পে 
রেটক এই কাটজে অিযসোিকােীগি বিবভন্ন বিষটে আপিাে র্তার্ত সংগ্রহ কেটিি। উক্ত কাটজ 
আপিাে সবক্রে সহটযাগীতা কার্িা কেবে। 
 

আপিাে রেো র্তার্ত প্রকল্পটিে র্ূলযােটিে কাটজ খ্যি সহােক হটি। আপিাে রেো র্তার্ত শুধয 
প্রকল্প র্ূলযােটিে কাটজ িযিহাে কো হটি বিধাে আপিাে র্তার্টতে পিূম রগাপিীেতা েো কো 
হটি। 
 

(K) µq msµvšÍ Z_¨t 
1 gš¿Yvjq/wefvM cwi‡ek I eb gš¿Yvjq 

2 ev¯ÍevqbKvix ms¯’v eb Awa`ßi 

3 cÖK‡íi bvg evsjv‡`k Rxe‰ewPÎ¨ msiÿY 
I B‡Kv-Uz¨wiRg Dbœqb 
kxl©K cÖKí 

4 cÖK‡íi cª‡qvRbxq gvjvgvj I hš¿cvwZ µ‡qi mvwe©K 
`vwqZ¡ ‡Kvb Kg©KZ©vi Dci b¨v¯Í wQj?  

 

5 wWwcwc Gi †¯úwkwdwK‡kb Abyhvqx gvjvgvj I hš¿cvwZ 
µq Kiv n‡qwQj wKbv? 

 

6 c¨v‡KR wfwË‡Z Kiv n‡q _vK‡j Zv KZwU c¨v‡K‡R µq Kiv 
n‡q‡Q? 
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7. c¨v‡KR wfwË‡Z `icÎ Avnevb Kiv n‡qwQj wKbv?  

8 `icÎ Abyhvqx Kv‡Ri bvg wK?  

9 `icÎ cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq/AvšÍR©vwZK) wK?  

10 `ic‡Îi Terms of Reference (ToR) G PPA-2006/ PPR-

2008 AbymiY Kiv n‡q‡Q wKbv? 

 

11 `icÎ KZevi Avnevb Kiv n‡qwQj Ges †Kb?  

12 `icÎ weµq ïiæi ZvwiL wjLyb  

13 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq D‡jøL Kiæb  

14 `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq D‡jøL Kiæb  

15 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v KZ wQj?  

16 `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq D‡jøL Kiæb  

17 ‡imcbwmf `ic‡Îi msL¨v K‡Zv?  

18 bb ‡imcbwmf `ic‡Îi msL¨v K‡Zv?  

19 `icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL wjLyb|  

20 Kvh©weeiYx Aby‡gv`‡bi ZvwiL wjLyb|  

21 wmGm ˆZwii ZvwiL wjLyb|  

22 wmGm Aby‡gv`‡bi ZvwiL wjLyb|  

23 (Notification of Award) cÖ`v‡bi ZvwiL wjLyb|  

24 ‡gvU Pzw³ g~j¨ K‡Zv?  

25 Pzw³ ¯^vÿ‡ii ZvwiL wjLyb|  

26 Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL wjLyb|  

27 Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR ïiæi ZvwiL Kx?  

28 mgq e„w× _vK‡j, KZw`b e„w× Ges Kvib wjLyb|  

29 Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR mgvwßi ZvwiL wjLyb|  

30 P~ovšÍ wej Rgv`v‡bi ZvwiL I we‡ji cwigvY wjLyb|  

31 P~ovšÍ wej cwi‡kv‡ai ZvwiL I cwigvY wjLyb|  

32 µ‡qi †ÿ‡Î miKvwi µq bxwZgvjv AbymiY Kiv n‡qwQj 
wKbv? (nu¨v/bv) 

 

33 Ôbv Õn‡j †Kb Kiv nqwb?  

34  µqK…Z hš¿cvwZi ¸YMZ gv‡bi †ÿ‡Î †Kv‡bv wePz¨wZ 
N‡UwQj wKbv? (nu¨v/bv) 

 

35 Ônu¨vÕ n‡j †Kb?  

36 `ic‡Î D‡jøwLZ g~j¨ A‡cÿv AwaK e¨q n‡qwQj wKbv? 
(nu¨v/bv) 

 

37 Ônu¨vÕ n‡j †Kb?  
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38 µqK…Z hš¿cvwZi Iqv‡iw›U wQj wK? (nu¨v/bv)  

39 Ônu¨vÕ n‡j KZ w`b?  

40 Iqv‡iw›U mg‡qi g‡a¨ hš¿cvwZ¸‡jvi †Kv‡bv µywU aiv 
c‡owQj wKbv? (nu¨v/bv) 

 

41 µywU n‡q _vK‡j †mevi gvb †Kgb wQj?  

(L) weU wfwËK Li‡Pi wefvRb 
 

(1) cÖwZwU we‡Ui Rb¨ KZ LiP n‡q‡Q G Z_¨ Avjv`vfv‡e cvIqv hv‡e wKbv? (1) nu¨v,   (2) bv 
 

DËi Ônu¨vÕ n‡j G msµvšÍ Z_¨ cÖ`vb Kiæb 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Z_¨ cÖ`vbKvixi bvg I ¯^vÿi     

‡gvevBj bs- 

ZvwiL: 

Z_¨ msMÖnKvixi bvg I ¯^vÿi 

  

‡gvevBj bs- 

ZvwiL: 
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FGD cwiPvjbvi Guideline 

 

জিাি, 
আসসালার্য আলাইকুর্! 
আপিাো হেটতা অিগত আটেি রয, পবেটিে ও িি র্ন্ত্রিালে বিগত জযলাই ২০১১ হটত জযি ২০১৬ 
সাটল ‘‘িাংলাটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকা-েয যবেজর্ উন্নেি’’ েীষমক প্রকল্প িাস্তিােি কটে। 
প্রকটল্পে প্রধাি উটেেয হটে: ন্ত শ্র বনায়ন সৃটষ্ট, বনায়শনর  াধযশ  বনযপ্রান্তির আবাসস্থল 
উন্নয়ন এিং ন্তবদয ান জািীয় উদযান, বনযপ্রান্তি অভয়ারিয, ইশকাপাকথ, উদ্ভিদ উদযান, 
সািারী পাকথ ইিযান্তদসহ সংরন্তক্ষি বন, ন্তবশশষ সংরন্তক্ষি এলাকা ও সম্ভাবনা য় 
ইশকাটয যন্তরজ  মকন্দ্রস শূহ ইশকাটয যন্তরজ , ন্তবশনাদন সুন্তবধান্তদ ও উন্নয়ন বিবিত কো। 
িতম র্াটি IMED উক্ত প্রকটল্পে প্রভাি র্লূযােটিে জিয একটি প্রকল্প গ্রহি কটেটে। IMED এই প্রকটল্পে 
প্রভাি র্ূলযােটিে জিয পাের্াকম  এটসাবসটেেসটক বিটোবজত কটেটে। পাের্াকম  এটসাবসটেেস এে পে 
রেটক এই কাটজে অিযসোিকােীগি বিবভন্ন বিষটে আপিাে র্তার্ত সংগ্রহ কেটিি। উক্ত কাটজ 
আপিাে সবক্রে সহটযাগীতা কার্িা কেবে। 
 

আপিাে রেো র্তার্ত প্রকল্পটিে র্লূযােটিে কাটজ খ্যি সহােক হটি। আপিাে রেো র্তার্ত শুধয প্রকল্প 
র্লূযােটিে কাটজ িযিহাে কো হটি বিধাে আপিাে র্তার্টতে পূিম রগাপিীেতা েো কো হটি। 
 

AskMÖnYKvix cwiwPwZ I msL¨vt 

1| ¯’vbxq wbe©vwPZ cÖwZwbwa, cyiæl 1 Rb, gwnjv 1 Rb 

2| myweav‡fvMx Lvbvmg~n †_‡K cyiæl 2 Rb, gwnjv 2 Rb 

3| we‡U Kg©iZ Kg©KZ©v, 1 Rb 

4| ¯‹yj wk¶K, 1 Rb 

5| ¯’vbxq GbwRI Kg©x, 1 Rb 

6| gmwR‡`i Bgvg A_ev ¯’vbxq MY¨gvb¨ e¨w³, 1 Rb 

‡gvU t 10 Rb 

FGD mfv Abyôv‡bi ¯’vb t 
 
FGD mfvwU GKwU †Rjvi cÖK‡íi AvIZvaxb †h †Kv‡bv GKwU we‡Ui wbKUeZ©x myweavRbK ¯’v‡b 
AbywôZ n‡e| mfvi ¯’vb DcvË msMÖnKvixMY wVK Ki‡eb| 
 
FGD mfvi ZvwiL I mgq 
 
FGD mfvwU me©vwaK `yN›Uv mg‡qi Rb¨ AbywôZ n‡e| mfvi w`b, ZvwiL I mgq ¯’vbxqfv‡e Av‡jvPbv K‡i 
wVK Ki‡Z n‡e| 
 

mfv cwiPvjbv 
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GdwRwW (FGD) wbe©vwPZ IqvwKenvj e¨w³e‡M©I Av‡jvPbv mfv| GwU GKwU AskMÖnYg~jK DcvË 
msMÖn c×wZ| G‡Z AskMÖnYKvix me m`‡m¨iB AskMÖnY _vK‡Z n‡e| †Kvb AskMÖnYKvixB †hb mfvi 
Av‡jvPbv wbR g‡Zi cÖvavb¨ w`‡q A‡b¨i gZ cÖKv‡k cÖwZeÜKZv m„wó Ki‡Z bv cv‡ib †mBw`‡K mnvqK 
(Facilitator) ‡K Zx¶è `„wó ivL‡Z n‡e| GKR‡bi e³e¨ †kl n‡jB Ab¨Rb e³e¨ ivL‡eb| GKR‡bi e³e¨ cÖ`v‡bi 
mgq †hb Ab¨ †KD evav m„wó bv K‡ib †mw`‡K `„wó ivL‡Z n‡e| 
 
mfvi ïiæ‡ZB Facilitator MY wb‡Ri cwiPq w`‡q GB mgx¶vi D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡eb| Zvici mfvq Dcw¯’wZ‡`i 
bvg, wVKvbv I `¯ÍLZ wb‡eb| 
 
FGD mfvi D‡Ïk¨ n‡jv AskMÖnYKvix‡`i †_‡K Zv‡`i e³e¨ †bIqv| ZvB Facilitator ïb‡eb †ewk, K_v ej‡eb Kg| 
cÖwZwU m`‡m¨i e³e¨ wjwce× Ki‡Z n‡e| mfv cwiPvjbvi myweav‡_© FGD mfvi GKwU †PKwj÷ wb‡gœ 
cÖ`vb Kiv n‡jv t 
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এফক্তজচি’র জনয শি চলস্ট 

1|  mfvi ZvwiLt__________ 

2|  mfvi †K‡›`ªi bvg _________,MÖvg_______, Dc‡Rjv _______,‡Rjv  

_______ 

3।  প্রকেটট মশষ হওয়ার পর ন্তবটটটর/মরঞ্জটটর কায থযক্র  মক ন িলশছ? 

4।  ন্তবশটর/মরশঞ্জর সুন্তবধা প্রাপ্ত স্থানীয় এলাকার আওিায় আন ুান্তনক কিটট 

গ্রা  আশছ? 

5।  কিটট পন্তরবার এ ন্তবট/মরঞ্জ মথ্শক জীবন যাপন করার জনয আয় 

করার সুন্তবধা পায়? 

6।  ন্তবশট/মরশঞ্জ ইশকা-টয যন্তরজ  কি বছর ধশর িলশছ? 

7।   ইশকা-টয যন্তরজশ র িশল এলাকার মলাকজন ন্তক সুন্তবধা পাশে? 

8।  ন্তবটটট/মরঞ্জটট রক্ষিাশরক্ষশির দান্তয়শত্ব যারা কাজ কশর থ্াশকন ন্তকভাশব 

িাশদর পান্তরশ্রন্ত ক পন্তরশশাধ করা হয়? 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

9|  (ক) GB cÖK‡íi Kvh©µg GB GjvKvq ev¯Íevq‡bi mgq কী কী fvj w`K bR‡i 

G‡m‡Q? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

(খ্)  GB cÖK‡íi Kvh©µg GB GjvKvq ev¯Íevq‡bi mgq কী কী `ye©jZv bR‡i 

G‡m‡Q? 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
(গ)  GB GjvKvq কি Ggb †Kv‡bv SzuwK wQj †h Kvi‡Y cÖK‡íi KvR GB GjvKvq 

mwVKfv‡e Kiv hvqwb? SzuwK¸‡jv িী িী? 
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

(ঘ)  GB GjvKvq wK Ggb †Kv‡bv my‡hvM wQj hv mwVKfv‡e e¨envi Ki‡j 

cÖKíwUi KvR AviI fvjfv‡e m¤úvw`Z n‡Zv? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

10|  eZ©gv‡b GB cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z AeKvVv‡gv¸‡jv fvjfv‡e iÿYv‡eÿY n‡”Q 

wK bv? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

১1।  এ প্রকশের িশল এলাকায় মছাটখ্াশটা মকান বযবসা প্রন্তিোন গশে 

উশঠশছ ন্তকনা?  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

12|  GB cÖKíwU †_‡K AviI †ewk myweav cvIqv †h‡Z cv‡i wK? hw` m¤¢ebv _v‡K 
Z‡e িী িী  e¨e¯’v wb‡j AviI myweav cvIqv ‡h‡Z cv‡i? 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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13| G cÖK‡íi c~‡e© G weU/‡i‡Ä Rxe‰ewPÎ †Kgb wQj Ges eZ©gv‡b Gi Ae¯’v 
eY©bv Kiæb| 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

14| AwZwi³ ebvqb G cÖK‡íi GKwU Kvh©µg| G cÖK‡íi d‡j wK- 
      (K) bZzb ebvqb n‡q‡Q? 
      (L) eb m¤ú` wK mwVKfv‡e iÿYv‡eÿY n‡”Q? 
 
15| cÖK‡íi AvIZvq PvjyK…Z B‡KvUz¨wiR‡gi d‡j wK GjvKvevwm jvfevb n‡q‡Qb? n‡j 
wKfv‡e n‡q‡Q G m¤^‡Ü gZvgZ w`b 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

16| G GjvKvq wK Ggb †Kvb HwZnvwmK ¯’vcbv Av‡Q hv `k©bv_©x‡`i Kv‡Q AvK…ó n‡Z 
cv‡i| _vK‡j D‡jøL Kiæb; 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Z_¨ msMÖnKvixi  bvg I ¯^v¶it 
†gvevBj bst 
ZvwiLt 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM   
 

Òevsjv‡`k Rxe‰ewPÎ¨ msiÿY I B‡Kv-Uz¨wiRg DbœqbÓ kxl©K cÖK‡íi cÖfve 
g~j¨vqY 

 

we‡U/‡K‡›`ª cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z ¯’vcbv mg~‡ni ev¯Íe Ae¯’v ch©‡eÿ‡Yi 
Rb¨ †PKwj÷ 

 

জিাি, 
আসসালার্য আলাইকুর্! 
আপিাো হেটতা অিগত আটেি রয, পবেটিে ও িি র্ন্ত্রিালে বিগত জযলাই ২০১১ হটত জযি ২০১৬ 
সাটল ‘‘িাংলাটেে জীিবিবিত্র্য সংেেি ও ইটকা-েয যবেজর্ উন্নেি’’ েীষমক প্রকল্প িাস্তিােি কটে। 
প্রকটল্পে প্রধাি উটেেয হটে: ন্ত শ্র বনায়ন সৃটষ্ট, বনায়শনর  াধযশ  বনযপ্রান্তির আবাসস্থল 
উন্নয়ন এিং ন্তবদয ান জািীয় উদযান, বনযপ্রান্তি অভয়ারিয, ইশকাপাকথ, উদ্ভিদ উদযান, 
সািারী পাকথ ইিযান্তদসহ সংরন্তক্ষি বন, ন্তবশশষ সংরন্তক্ষি এলাকা ও সম্ভাবনা য় 
ইশকাটয যন্তরজ  মকন্দ্রস শূহ ইশকাটয যন্তরজ , ন্তবশনাদন সুন্তবধান্তদ ও উন্নয়ন বিবিত কো। 
িতম র্াটি IMED উক্ত প্রকটল্পে প্রভাি র্ূলযােটিে জিয একটি কর্মসূবি গ্রহি কটেটে। IMED এই 
প্রকটল্পে প্রভাি র্ূলযােটিে জিয পাের্াকম  এটসাবসটেেসটক বিটোবজত কটেটে। পাের্াকম  এটসাবসটেেস 
এে পে রেটক এই কাটজে অিযসোিকােীগি বিবভন্ন বিষটে আপিাে র্তার্ত সংগ্রহ কেটিি। উক্ত 
কাটজ আপিাে সবক্রে সহটযাবগতা কার্িা কেবে। 
 

আপিাে রেো র্তার্ত প্রকল্পটিে র্ূলযােটিে কাটজ খ্যি সহােক হটি। আপিাে রেো র্তার্ত শুধয 
প্রকল্প র্ূলযােটিে কাটজ িযিহাে কো হটি বিধাে আপিাে র্তার্টতে পিূম রগাপিীেতা েো কো 
হটি। 
 

we‡Ui/‡i‡Äi ev¯Íe Ae¯’v ch©v‡jvPbvi †PKwj÷ 

 
 

1| we‡Ui/‡K‡›`ªi bvg_____________________ 2| ebvÂj________________ 3|  eb 

wefvM_______________ 

 

4| Dc‡Rjv _______________________       5| 

‡Rjv___________________________________________ 

 

5| weU/‡K›`ªwU †Kvb ai‡Yi eb GjvKvt 
(1) RvZxq D`¨vb, (2) B‡Kv-cvK©, (3) msiwÿZ eb, (4) eb¨cÖvwY AfqviY¨ 

 
 
6| cÖKí `wj‡j G cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ we‡U/‡K‡›`ª wb¤œwjwLZ ¯’vcbv¸wj wbg©v‡Yi D‡jøL Av‡Qt 
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µwgK bs ¯’vcbvi bvg msL¨v cÖwZwUi AvqZb 

1| cvK© Awdm feb wbg©vb 5 150 e.wg. 

2| ‡iÄ Awdm wbg©vb (wm.AvB.wmU. Qv`hy³) 7 120 e.wg. 

3| weU Awdm wbg©vb 8  

4| K¨vw›Ub I Iqvmiæg wbg©vb 8  

5| ch©UK †K›`ª 3 150 e.wg. 

6| wekÖvgvMvi  (‡`vZvjv) 3 200 e.wg. 

7| cvwL ch©‡eÿY †K›`ª 3  

8| B‡Kv K‡U©R/ wekÖvgvMvi (AvavcvKv)  ‡gvU 1500 e.wg. 

9| cvewjK Uq‡jU   †gvU 400 e.wg. 

10| cv‡K© cÖ‡ek c_ g‡Wj gy¨ivjmn 15 wU  

11| ‡MvjNi (KvV, euvk I QvDwb) 40 wU  

12| ch©‡eÿY UvIqvi 9 wU  

13| wekÖvg, cÖmvabx I ivbœvNi ¯úU 18wU  

14| QvZvmn †kW wbg©vb 60wU  

15| cÖvK…wZK wWRvB‡bi Avi.wm.wm. †eÄ 350  
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7| we‡U/‡K‡›`ª G¸‡jvi g‡a¨ †Kvb †KvbwU wbwg©Z n‡q‡Q| wb‡b¥i Q‡K Z_¨vw` w`b; 

µwgK 
bs 

we‡U/‡K‡›`ª wbwg©Z ¯’vcbvi 
bvg 

msL¨v cÖwZwUi 
AvqZb 

¯’vcbv m¤^‡Ü 
gšÍe¨ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
8| we‡U/‡K‡›`ª cÖ‡e‡ki †MBU m¤^‡Ü gšÍe¨ w`b| 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9| weU/‡K›`ªwU ch©‡eÿb K‡i wbwg©Z ¯’vcbv¸wj m¤^‡Ü Avcbvi gšÍe¨ wjLybt 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Z_¨ msMÖnKvixi bvg I ¯^vÿi 

‡gvevBj bs- 

ZvwiL: 
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পচরচেষ্ট-3 
 

eebb  wweeffvv‡‡MMii  3355  wwUU  iiwwÿÿZZ  GGjjvvKKvvii  AAee¯̄’’vvbbmmnn  bbvv‡‡ggii  

ZZvvwwjjKKvv  
  

µt 
bs 

iwÿZ GjvKvi bvg iwÿZ GjvKvi Ae¯’vb 
(†Rjv/Dc‡Rjv) 

wbqš¿bKvix cÖkvmwbK `ßi 

1 Kvw`Mo RvZxq D`¨vb fvjyKv, gqgbwmsn gqgbwmsn eb wefvM 

2 beveMÄ RvZxq D`¨vb beveMÄ, w`bvRcyi w`bvRcyi mvgvwRK eb wefvM 

3 ‡UsivwMwi eb¨cÖvbx 
Afqvib¨ 

AvgZjx, ei¸bv cUzqvLvjx DcK‚jxq eb wefvM 

4 e½eÜz hgybv †mZz B‡Kv-
cvK© 

wmivRMÄ m`i, 
wmivRMÄ 

cvebv mvgvwRK eb wefvM 

5 ewl©‡Rvov B‡Kv-cvK© ‡gŠjfxevRvi m`i, 
†gŠjfxevRvi 

ebcÖvbx e¨e¯’vcbv I cÖK…wZ 
msiÿY wefvM, †gŠjfxevRvi 

6 gvaeKzÛz B‡Kv-cvK© eo‡iLv, †gŠjfxevRvi wm‡jU eb wefvM 

7 gaywUjv B‡Kv-cvK© bvwjZvevox, †kicyi gqgbwmsn eb wefvM 

8 wUjvMo B‡Kv-cvK© wm‡jU m`i, wm‡jU wm‡jU eb wefvM 

9 fvIqvj RvZxq D`¨vb MvRxcyi ebcÖvbx e¨e¯’vcbv I cÖK…wZ 
msiÿY wefvM, XvKv 

10 eoBZjx msiwÿZ eb PKwiqv, K·evRvi PUªMÖvg `wÿb eb wefvM 

11 gaycyi RvZxq D`¨vb UvsMvBj, gsgbwmsn UvsMvBj eb wefvM 

12 ivRNvU msiwÿZ eb K·evRvi m`i, K·evRvi K·evRvi DËi eb wefvM 

13 nvwZevÜv RvZxq D`¨vb 
(cÖ¯ÍvweZ) 

nvwZevÜv, jvjgwbinvU iscyi mvgvwRK eb wefvM 

14 wgVvcyKzi RvZxq D`¨vb 
(cÖ¯ÍvweZ) 

wgVvcyKzi, iscyi iscyi mvgvwRK eb wefvM 

15 mxZvKzÛ Dw™¢` D`¨vb mxZvKzÛ, PUªMÖvg ‡evvUvwbK¨vj Mv‡W©b I 
B‡Kv-cvK©, mxZvKzÛ, 
PUªMÖvg 

16 evku‰Zj B‡Kv-cvK© 
(cÖ¯ÍvweZ) 

gxR©vcyi, UvsMvBj UvsMvBj eb wefvM 
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17 nvUuyfvsMv msiwÿZ eb gxR©vcyi, UvsMvBj UvsMvBj eb wefvM 

18 kvjwUjv msiwÿZ eb Pybv‡ivNvU, nweMÄ  wm‡jU eb wefvM 

19 Av`gcyi msiwÿZ eb Pybv‡ivNvU, nweMÄ  wm‡jU eb wefvM 

20 KigRj eb¨cÖvbx cÖRbb †K›`ª `v‡Kvc, Lyjbv my›`ieb c~e© eb wefvM 
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µt 
bs 

iwÿZ GjvKvi bvg iwÿZ GjvKvi Ae¯’vb 
(†Rjv/Dc‡Rjv) 

wbqš¿bKvix cÖkvmwbK `ßi 

21 evBmvwo we‡kl iwÿZ GjvKv ivgy, K·evRvi K·evRvi DËi eb wefvM 

22 evkuLvjx B‡Kv-cvK© evkuLvjx, PUªMÖvg ebcÖvbx e¨e¯’vcbv I cÖK…wZ 
msiÿY wefvM, PUªMÖvg 

23 Lvw`gbMi RvZxq D`¨vb wm‡jU m`i, wm‡jU wm‡jU eb wefvM 

24 WzgviPi we‡kl iwÿZ GjvKv 
(cvwL, cÖ¯ÍvweZ)  

nvwZqv, †bvqvLvjx ‡bvqvLvjx DcK‚jxq eb wefvM 

25 ‡Kkecyi (Kgb †j½yi †m›Uvi) ‡Kkecyi, h‡kvi h‡kvi mvgvwRK eb wefvM 

26 Pigy¸wiqv nbygvb msiÿb 
GjvKv (cÖ¯ÍvweZ) 

gv`vixcyi m`i, gv`vixcyi dwi`cyi mvgvwRK eb wefvM 

27 KjvZjx B‡Kv-cvK© 
(cÖ¯ÍvweZ) 

K·evRvi m`i, K·evRvi K·evRvi DËi eb wefvM 

28 KjvMvwQqv msiwÿZ eb k¨vgbMi, Lyjbv my›`ieb cwðg eb wefvM 

29 ebcyKzi eb¨cÖvbx Afqvib¨ 
(PzbZx Ask) 

‡jvnvMov, PUªMÖvg ebcÖvbx e¨e¯’vcbv I cÖK…wZ 
msiÿY wefvM, PUªMÖvg 

30 `yacyKzwiqv eb¨cÖvbx 
Afqvib¨ 

ivs¸wbqv, PUªMÖvg PUªMÖvg `wÿb eb wefvM 

31 wmsov RvZxq D`¨vb w`bvRcyi mvgvwRK eb wefvM, w`bvRcyi 

32 exiMÄ RvZxq D`¨vb w`bvRcyi mvgvwRK eb wefvM, w`bvRcyi 

33 RvZxq Dw™¢` D`¨vb I ejav 
evMvb 

wgicyi, XvKv RvZxq Dw™¢` D`¨vb I ejav 
evMvb 

34 aigcyi d‡ió weU w`bvRcyi mvgvwRK eb wefvM, w`bvRcyi 

35 ‡igv Kv‡jsMv eb¨cÖvbx 
Afqvib¨ 

nweMÄ wm‡jU eb wefvM 
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পচরচেষ্ট-4 

Terms of Reference (ToR) 
for  

Consultant Firm for Impact Evaluation 
 

1. Name of the 
Project 

Biodiversity Conservation and Ecotourism 
Development in Bangladesh (2nd Revised) 

2. Administrative 
Ministry/Division 

Ministry of Environment and Forests. 

3. Executing Agency Forest Department. 
4. Location of the 

Project 
All over of Bangladesh 

 
 

5. Project  Cost (in Lakh 
taka): 

Original Latest Revised 

a) Total 4804.75 5761.40 
b) Taka (GOB)  4804.75 5761.40 
c) Foreign Currency - - 

d) Project Aid  - - 
e) RPA - - 

 

6. Implementation 
Period 

Date of 
Commencement 

Date of Completion 

Original 2011-2012 2013-2014 
Latest Revised 2011-2012 2013-2016 
Actual 2011-2012 2013-2016 

    

7. Major components of the project: 
 a. Plantation. 

b. Acquisition of assets/purchase Vehicle  
c. Water Vessels    
d. Construction Works 
e. Repair and Maintenance  
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8.      Objectives of the Project:  
a) Conservation of Plants and animal biodiversity in the country. 
b) To promote ecotourism and recreational facilities in the national parks, 
wildlife sanctuaries, eco-parks, botanical garden, safari parks, special 
conservation areas, reserved forest and potential ecotourism sites. 

c) To provide ex-situ and in-situ conservation support for critically endangered 
and threatened wild flora and fauna in Bangladesh. 

d) To stop illegal poaching, hunting and trade of wild animals. 
e) Wildlife habitat restoration and development. 
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f)  To provide logistic, manpower and capacity building support to newly 
created wildlife circles and divisions. 

g) To resolve wildlife- human conflicts. 
 
 

9. TOR of the current Assignment:  
 

a. To observe and review the background, objective, approval/revision status, 
cost, implementation period, year-wise fund allocation according to ADP, 
expenditure against the allocation and all other relevant information of the 
project; 

b. To collect, review, analyze and present data information in graphical / tabular 
form of data  in regards to overall progress & component wise implementation 
progress ( physical and financial ) of the project; 

c.  To review and describe the progress in achieving project objectives, and 
providing opinions on whether the planned activities are make the project 
fruitful; 

d. To examine & review the tender documents (invitation of tender, evaluation of 
tender, approval procedures, contract awards etc)  to verify whether the 
existing procurement rules (PPA-2006/PPR-2008) were followed/ in procuring 
goods, works and services under the project; 

e. To examine and review the status of goods/works/services procured and its 
proper maintenance with relevant  manpower;  

f. To evaluate 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; 

g.  To analyze the relevancy and effectiveness of the main activities done under 
the project, and highlight on the success stories, if any; 

h.  To analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) of 
the project, and provide appropriate recommendations to overcome the 
weaknesses and challenges; 

i.  To explain and provide opinions on the exit plan of the project; 
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j.  To verify the duplication or similarities among activities of this project and 
with other projects; 

k. To verify whether the quality and quantity of the works were done as per 
approved design and specifications; 

l. To examine and review the studies conducted under the project, if any; 
m. To provide recommendations based on observations; 
n.  To accomplish other relevant/related tasks by the procuring entity if and when 

necessary during the contract period. 
o. To review the sustainability aspect of the project. 
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11. Professionals required for the evaluation works: 
No. Type of 

professionals 
Educational 
qualification  

Experience required 

 Consultant 
Firm 

  At least 3 years experience in 
relevant field. 

i. Team Leader 
-Evaluation 
specialist 

At least Master 
degree in 
Economics/any other 
branches of Social 
Sciences.  
 
PhD degree in 
relevant field will be 

1. At least 10 years’ experience in 
relevant field. 
 
2. Working experience in conducting 
at least 1 monitoring and evaluation 
study. More experience in relevant 
field will be given preference. 

10. Responsibilities of the Consultant Firm: 
a. Consulting firm have to address all the set objectives of current 

assignment. 
b. Consulting firm have to   conduct interview with beneficiaries. 
c. Consulting firm have to   conduct in-depth discussions and consultative 

meetings with PD, field officials. 
d. Consulting firm have to   also conduct  FGD meetings with community 

leaders, local elite, teachers and concerned stakeholders  
e. Consulting firm have to   conduct Case Study, if needed. 
f. Consulting firm will arrange a local level workshop in any of the project 

areas to hold discussion with stakeholders and beneficiaries during data 
collection. 

g. Consulting firm will prepare evaluation report based on the collected data 
from the project areas and get approval from the authority concerned. 

h. Consulting firm will arrange a national level workshop for dissemination of 
the study findings and finalize the report incorporating workshop inputs. 

i. Consulting firm will printed sixty (60) copies (40 copies will be written in 
Bangla and 20 copies will be written in English) of the final report will 
be submitted to the Director General, Monitoring &Evaluation Sector-8, 
IMED. Printing cost will be borne by the firm. 

j. All reports must be written in using “Times New Roman” (for English) and 
“Nikosh” (for Bangla) font. 

k Any other related works assigned by the approval authority 
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given preference. 

ii. Wildlife 
Expert  

At least Master 
degree in Zoology/ 

Forestry or any other 
relevant subject  

1. At least 3 years’ working 
experience in relevant field. 
 

iii. Architect  At least B.Sc. degree 
in Architecture. 

1. At least 5 years’ working 
experience in relevant field. 

iv. Data 
management 
Specialist 

At least master 
degree in Statistics 

At least 5 years’ experience in 
conducting survey researches and 
data management activities/analysis 
in related field. 
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12. Date of Submission of the deliverables: 
a. The consultant has to submit with detail study design outlining the target 

groups, respondents, method of data collection, statistical tools to be applied 
in data analysis within 15 days of the sign of contract. 

b. The consultant has to submit an action plan and Gantt chart along with RFP. 
c. Consulting Firm will have to trained up field staff to be recruited for data 

collection. 
d. Consulting Firm will have to meet the project authorities and shall make field 

visits, if and when necessary. 
e. Consulting Firm will review the strengths and weaknesses of project activities. 
f. Consulting Firm will do data collection, data processing and data analysis 

works etc by itself. 
g. Consulting Firm will have to prepare report based on the data collected from 

the project area and get approval from the authority concerned. 
h. Consulting Firm will also have to present the 1st draft report in the national 

level workshop for dissemination of the study findings and finalize the report 
incorporating workshop inputs within 60 days of the sign of contract. 

i. Consulting Firm will have to provide 2nd draft report with necessary no. of 
copies for meeting, arrange local level workshop within 80 days of the sign of 
contract. 

j. Consulting Firm will have to submit Final sixty (60) printed copies ( 40 copies 
will be Written in Bangla and 20 copies will be Written in English) of the final 
report will be submitted to Director General, Monitoring &Evaluation Sector-8, 
IMED. Printing cost will be borne by the Consulting Firm within 100 days of 
the sign of contract. 

k. Any other related works assigned by the approval authority. 
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