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সূচিপত্র 

ক্রচিক নং চিষয়ের চিয়রোনোি    পৃষ্ঠো 

চনি বোহী সোর সংয়েপ i-viii 

প্রথি অধ্যোে 

প্রভোি মূল্যোেন কোর্ বক্রয়ির আওতোে গৃহীত প্রকয়ের চিিরণ 

১.১ প্রকয়ের পটভূচি ১ 

১.২ প্রকয়ের উয়েশ্য ২ 

১.৩ প্রকেভুক্ত এলোকো  ২ 

১.৪ প্রকে অনুয়িোদন / সংয়িোধন  ২ 

১.৫ চিচপচপ  সংয়িোধয়নর কোরণ ৩ 

১.৬ প্রকয়ের িোয়েট িরোে ও অথ বোেয়নর অিস্থো ৭ 

১.৭ িোয়েট িরোে,অথ বোেয়নর অিস্থো ও ব্যয়ের পচরিোণ ৮ 

১.৮ প্রকে িোস্তিোেন সিে ৯ 

১.৯ প্রকয়ের সংচেপ্ত অঙ্গচভচওক চিিরণ   ৯ 

১.১০ প্রকে মূল্যোেয়নর যর্ৌচক্তকতো ১০ 

১.১১ প্রকে পচরিোলক চনয়েোয়ের তথ্য  ১০ 

চিতীে অধ্যোে 

প্রভোি মূল্যোেন কোর্ বক্রয়ির কোর্ ব পদ্ধচত (Methodology) 

২.১ পরোিি বক /  পরোিি বক প্রচতষ্ঠোয়ন কোর্ ব পচরচধ (TOR) ১১ 

২.২ প্রভোি মূল্যোেন কোর্ বক্রয়ির কোর্ বপদ্ধচত ১২ 

 ক) প্রকয়ের ‘লে যেি’ (Log Frame) ও প্রকে িকুয়িন্ট পর্ বোয়লোিনো ১২ 

 খ) মূল্যোেন এিং পচরিীেয়ণর মুল য োকোস ১২ 

 ে) মূল্যোেন এিং পচরিীেয়ণর েন্য ধোরণোেত িয়িল ১২ 

 ঘ) স্থোনীে েন প্রচতচনচধয়দর (ইউচপ যিেোরম্যোন/সদস্য) সোেোৎকোয়রর আয়লোছ্য চিষে (KII) ১৪ 

 ঙ) প্রকে সংচিষ্ট কি বকতবোেয়ণর সোেোৎকোর (KII) ১৪ 

 ি) সু লয়ভোেী নমুনোেন পদ্ধচত ১৫ 

 ছ্) সু লয়ভোেী নমুনোর আকোর চনধ বোরণ ১৫ 

 ে) তথ্য সংগ্রহকোরীয়দর প্রচিেণ ১৬ 

 ঝ) য োকোস গ্রুপ চিসকোিন (FGD) ১৭ 

 ঞ)  চপচপআর-২০০৮ অনুর্োেী যটন্ডোর প্রচক্রেোকরণ ১৭ 

 ট)  স লেোথো (Success Story) উপস্থোপন ১৮ 

 ঠ)  স্থোনীে পর্ বোয়ের কি বিোলো ১৮ 

 ি)  েোতীে কি বিোলো ১৮  

 ঢ)  প্রকয়ের প্রভোি মূল্যোেয়নর সংখ্যোেত ও গুণেত কোর্ বক্রি ১৯ 

 ণ)  িোঠ পর্ বোয়ে তথ্য সংগ্রহ কোর্ বক্রি পচরিীেণ ১৯ 

 ত) এচিটং সম্পোদনো ও তথ্য প্রচক্রেোকরণ ১৯ 

 থ) পরোিি বকেয়ণর দোচেত্ব সমূহ ২০ 



  

তৃতীে অধ্যোে 

প্রকয়ের সোচি বক এিং অংেচভচওক (িোস্তি ও আচথ বক ) লেয িোত্রো ও অেবন পর্ বোয়লোিনো  

 

৩.১ প্রকয়ের অংেচভচিক িোস্তি ও আচথ বক লেযিোত্রো ও অেবন (কিয়পোয়নন্ট - এ  ) ২১ 

৩.২ প্রকয়ের অংেচভচিক িোস্তি ও আচথ বক লেযিোত্রো ও অেবন (কিয়পোয়নন্ট - চি ) ২৩ 

 িতুথ ব অধ্যোে 

প্রকয়ের আওতোে সম্পোচদত চিচভন্ন পণ্য, কোর্ ব ও যসিো সংগ্রহ পর্ বোয়লোিনো ও পর্ বয়িেণ  

 

৪.১ িৎস্য অচধদপ্তর অংি ( কিয়পোয়নন্ট-এ )   ২৫ 

৪.১.১ প্রকয়ের আওতোে চিচভন্ন পণ্য ক্রে পদ্ধচত পর্ বোয়লোিনো ২৫ 

৪.১.২ প্রকয়ের অধীয়ন ক্রেকৃত িোলোিোয়লর গুণেত িোন পর্ বয়িেণ  ২৭ 

৪.১.৩ পণ্য সংগ্রহ চিষয়ে সোচি বক িতোিত ২৮ 

৪.১.৪ চনরীেো আপচি  (কয়ম্পোয়নন্ট –এ)  ২৯ 

৪.২ কয়ম্পোয়নন্ট-চি (চিএ আরআই অংি) ৩০ 

৪.২.১ প্রকয়ের লেিোত্রো ও অেবন  ৩০ 

৪.২.২  প্রকয়ের আওতোে চিচভন্ন পণ্য, কোর্ ব ও যসিো ক্রে পদ্ধচত পর্ বোয়লোিনো   ৩০ 

৪.২.৩ প্রকয়ের অধীয়ন ক্রেকৃত িোলোিোল এিং পুনঃচনি বোন/যিরোিত কোয়ের গুণেত িোন পর্ বয়িেণ   ৩১ 

৪.২.৪  চনরীেো আপচি  (কয়ম্পোয়নন্ট –চি) ৩২ 

 পঞ্চি অধ্যোে 

প্রকয়ের উয়েশ্য অেবয়নর অিস্থো পর্ বোয়লোিনো ও পর্ বয়িেণ  

 

৫.১ প্রকয়ের উয়েশ্য অেবয়নর অিস্থো পর্ বোয়লোিনো ও পর্ বয়িেণ (কিয়পোয়নন্ট - এ) ৩৩ 

৫.২ প্রকয়ের উয়েশ্য অেবয়নর অিস্থো পর্ বোয়লোিনো ও পর্ বয়িেণ (কিয়পোয়নন্ট - চি) ৩৪ 

৫.৩ প্রকয়ের Log Frame এ উয়েচখত উপোদোন সমুয়হর চিয়িষণ (কিয়পোয়নন্ট –এ) ৪০ 

৫.৪ প্রকয়ের Log Frame এ উয়েচখত উপোদোন সমুয়হর চিয়িষণ (কিয়পোয়নন্ট –চি) ৪২ 

৫.৫  লো ল / অেবন ( Output) পর্ বোয়লোিনো ৪৩  

৫.৬ প্রকয়ের সোচি বক কোর্ বক্রি পর্ বোয়লোিনো ও  লো ল    ৪৪ 

৫.৬.১ প্রকয়ে অন্তভু বক্ত প্রধোন প্রধোন কোর্ বক্রয়ির  লো ল (কয়ম্পোয়নন্ট –এ) ৪৪ 

৫.৬.২ প্রকয়ে অন্তভু বক্ত প্রধোন প্রধোন কোর্ বক্রয়ির  লো ল (কয়ম্পোয়নন্ট –চি) ৫০ 

 ষষ্ঠ অধ্যোে 

SWOT Analysis 

 

৬.১ কয়ম্পোয়নন্ট – এ  ৫৯ 

৬.২ কয়ম্পোয়নন্ট – চি  ৬২  

 সপ্তি অধ্যোে  
সিীেোর  লো ল উপস্থোপন, পর্ বোয়লোিনো ও পর্ বয়িেণ 

 

৭.১ সু লয়ভোেী েোটকো-ইচলি যেয়লয়দর চনকট হয়ত প্রোপ্ত তথ্য উপোি চিয়িষণ ৬৪ 

৭.২ প্রকয়ের পয়রোে সু লয়ভোেী ইচলি যেয়লয়দর আথ ব-সোিোচেক তথ্য উপোি (য়েয়ল 

পচরিেপত্রধোরী চকন্তু প্রকয়ের AIGA উপকরণ সুচিধো িচঞ্চত )    
৭৪ 

৭.৩ গুণেত চিয়িষণ হয়ত প্রোপ্ত তথ্য উপোি ৭৮ 

 অষ্টি অধ্যোে 

সিীেোর প্রোপ্ত তয়থ্যর পর্ বয়িেয়ণর চভচওয়ত প্রদি সুপোচরি 

 

৮.১ কয়ম্পোয়নন্ট – এ (িৎস্য অচধদপ্তর অংি) ৯৫ 

৮.২ কয়ম্পোয়নন্ট – চি (চিএ আরআই অংি) ৯৮  



 

  

 

 

 

পচরচিষ্ট সমূহ 

পচরচিষ্ট-১ েোটকো যেয়লয়দর তথ্য সংগ্রয়হর প্রশ্নিোলো ১০১  

পচরচিষ্ট-২ েোটকো যেয়লয়দর তথ্য সংগ্রয়হর  প্রশ্নিোলো (Control Group) ১০৭ 

পচরচিষ্ট-৩ প্রকে পচরিোলয়কর সোয়থ আয়লোিনোর প্রশ্নিোলো (KII) ১১২ 

পচরচিষ্ট-৪ যেলো িৎস্য কি বকতবো সোয়থ আয়লোিনোর প্রশ্নিোলো (KII) ১১৮ 

পচরচিষ্ট-৫ উপয়েলো  িৎস্য কি বকতবো সোয়থ আয়লোিনোর প্রশ্নিোলো (KII) ১২১ 

পচরচিষ্ট-৬ িৎস্য উপ-পচরিোলক সোয়থ আয়লোিনোর প্রশ্নিোলো (KII) ১২৪ 

পচরচিষ্ট-৭ পুচলি, র যোি , যকোষ্টেোি ব, যনৌিোচহনী, যনৌপুচলয়ির সোয়থ আয়লোিনোর  প্রশ্নিোলো 

(KII) 

১২৭ 

পচরচিষ্ট-৮ ইউচপ যিেোরম্যোন এিং সদয়স্যর সোয়থ আয়লোিনোর প্রশ্নিোলো (KII) ১৩০ 

পচরচিষ্ট-৯ যেয়লয়দর সোয়থ (FGD) আয়লোিনোর যিকচলস্ট  ১৩৩ 

পচরচিষ্ট-১০ FGD  ( ইচলি আড়তদোর / িহোেনয়দর সোয়থ আয়লোিনোর)  যিকচলস্ট  ১৩৫ 

পচরচিষ্ট-১১ স্থোনীে পর্ বোয়ে কি বিোলোর আয়লোিয চিষে  ১৩৭ 

পচরচিষ্ট-১২ িোলোিোল ক্রয়ের তথ্য সংগ্রয়হর  যিকচলস্ট ১৩৮ 

পচরচিষ্ট-১৩ ১ি যটকচনকযোল সভোর চসদ্ধোন্ত িোস্থিোেয়নর যিকচলস্ট  ১৪০ 

পচরচিষ্ট-১৪ ১ি চস্টেোচরং সভোর চসদ্ধোন্ত িোস্থিোেয়নর যিকচলস্ট ১৪১ 

পচরচিষ্ট-১৫ েোতীে কি বিোলোর র যোয়পোট বেোয়রর চনয়দ বিোিলী িোস্তিোেয়নর যিকচলস্ট  ১৪২ 

পচরচিষ্ট-১৬  ২ে যটকচনকযোল সভোর চসদ্ধোন্ত িোস্থিোেয়নর যিকচলস্ট  ১৪৩ 

পচরচিষ্ট-১৭  ২ে চস্টেোচরং সভোর চসদ্ধোন্ত িোস্থিোেয়নর যিকচলস্ট ১৪৪ 

পচরচিষ্ট-১৮  IMED কতৃবক প্রদি PCR এর সুপোচরি  ১৪৫-১৪৮   
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নির্ বাহী সার সংক্ষেপ 

 

পনরকল্পিা মন্ত্রণালক্ষের অধীক্ষি র্াস্তর্ােি পনরর্ীেণ ও মূল্যােি নর্ভাগ (আইএমইনি) এর উক্ষযাক্ষগ মৎস্য অনধদপ্তর কর্তবক র্াস্তর্ানেত 

“জাটকা সংরেণ, জজক্ষলক্ষদর নর্কল্প কম বসংস্থাি ও গক্ষর্ষণা কমক্ষপাক্ষিন্ট এ ও নর্ (২ে সংক্ষ ানধত)”  ীষ বক প্রকক্ষল্পর প্রভার্ মূল্যােি 

সমীো পনরচালিার লক্ষেে পরাম বক প্রনতষ্ঠাি “জদাক্ষর্ ইন্টারন্যা িাল (প্রা:)নলনমক্ষটিক্ষক নিক্ষোক্ষগর মাধ্যক্ষম চার মাস সমক্ষের মক্ষধ্য 

সমীোটি সম্পন্ন  করা হক্ষেক্ষে।  

জদক্ষ র প্রাে ৫ লে জলাক ইনল  আহরক্ষণ সরাসনর জনিত এর্ং মৎস্য আহরণ, পনরর্হি, নর্পণি ও প্রনিোকরক্ষণ উক্ষেখক্ষ াগ্য 

সংখ্যক জলাক্ষকর উপাজবি ও কম বসংস্থাক্ষির উৎস। মৎস্য অনধদপ্তর র্াংলাক্ষদ , ইনল  সম্পদ সংরেণ ও সুষ্ঠু ব্যর্স্থাপিার স্বাক্ষথ ব চতুথ ব 

মৎস্য প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি ইনল  নি ানরজ ম্যাক্ষিজক্ষমন্ট এোক ি প্ল্োি এর সুপানরক্ষ র জপ্রনেক্ষত সরকাক্ষরর নিজস্ব অথ বােক্ষি জুলাই 

২০০৮ হক্ষত জুি ২০১৫ প বন্ত ৭ র্ৎসর জমোক্ষদ ৪৫৮৮.০০ লে টাকা ব্যক্ষে র্াস্তর্ােক্ষির জন্য আক্ষলাচে প্রকল্পটি গ্রহণ কক্ষর। প্রকক্ষল্পর 

জাটকা সংরেণ ও জজক্ষলক্ষদর নর্কল্প কম বসংস্থাি নর্ষেক কমক্ষপাক্ষিন্ট “এ”  অং টি মৎস্য অনধদপ্তর এর্ং গক্ষর্ষণা নর্ষেক 

কক্ষম্পাক্ষিন্ট “নর্” অং টি মৎস্য গক্ষর্ষণা ইিনিটিউট ,িদী জকন্দ্র, চাঁদপুর কর্তবক র্াস্তর্ানেত হক্ষেক্ষে। প্রকল্পটির কক্ষম্পাক্ষিন্ট এ অং টি 

৫ টি উক্ষেশ্য নিক্ষে র্াস্তর্ানেত হক্ষেক্ষে  থাাঃ ১। জাটকা ( নকক্ষ ার ইনল ) ও নিমওোলা ইনল  সংরেণ কক্ষর  ইনলক্ষ র উৎপাদি 

র্ািাক্ষিা; ২। ইনল  অভোশ্রম কা বিক্ষম গনত ীলতা আিেি ও জজারদারকরক্ষণ সহােতা প্রদাি ; ৩। অভোশ্রম এলাকাে নিধ বানরত 

সমক্ষে  জাটকা আহরণ  কনমক্ষে আিা; ৪। জাটকা / ইনল  জজক্ষলক্ষদর  নর্কল্প কম বসংস্থাক্ষির  সুক্ষ াগ সৃনি কক্ষর তাক্ষদর আথ ব-সামানজক 

অর্স্থার উন্নেি; এর্ং  ৫। জাটকা ইনল   সংরেক্ষণ অনধক মাত্রাে জিসক্ষচতিতা বৃনিকরণ । 

প্রকক্ষল্পর প্রভার্ মূল্যােি কা বিম সম্পন্ন করার জন্য নিনপনপ, আরনিনপনপ, মধ্যর্তী মূল্যােি প্রনতক্ষর্দি, নপইনস, প্রকল্প সমানপ্ত 

প্রনতক্ষর্দি, অনিট নরক্ষপাট ব, লগ-জেম ইতোনদ প বাক্ষলাচিার মাধ্যক্ষম জসক্ষকন্ডারী তথ্য সংগৃহীত হক্ষেক্ষে। প্রকক্ষল্পর সংখ্যাগত ও গুণগত 

তথ্য িমুিা নভনিক্ষত নির্ বানচত ৬টি জজলার ১২টি উপক্ষজলা হক্ষত ৭৬৮ জি সুিলক্ষভাগী জজক্ষল (নর্কল্প কম বসংস্থাি উপকরণ ও প্রন েণ 

প্রাপ্ত) ও ৩৮৪ জি পক্ষরাে সুিলক্ষভাগী জজক্ষলক্ষদর (নর্কল্প কম বসংস্থাি উপকরণ ও প্রন েণ নর্হীি)নিকট হক্ষত তথ্য সংগৃহীত হক্ষেক্ষে। 

গুণগত তথ্য সংগ্রক্ষহর জন্য নর্এিআরআই এ অধীিস্থ িদী জকন্দ্র চাঁদপুর এ আইএমইনি ও জদাক্ষর্ ইন্টারন্যা িাল (প্রা:) নল: এর জ ৌথ 

আক্ষোজক্ষি একটি স্থািীে কম ব ালা অনুনষ্ঠত হক্ষেক্ষে। প্রকক্ষল্পর সুিলক্ষভাগী জজক্ষল ও ইনল  মাে ব্যর্সােীক্ষদর সাক্ষথ ৩টি দলীে 

আক্ষলাচিা (FGD) অনুনষ্ঠত হক্ষেক্ষে। মৎস্য অনধদপ্তক্ষরর প্রকল্প সংনিি কম বকতবা ও সহক্ষ াগী সংস্থার প্রনতনিনধক্ষদর নিকট হক্ষত তথ্য 

উপাি (KII) সংগৃহীত করা হক্ষেক্ষে। প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি িে কা বিম/ দরপত্র প্রনিোকরণ প বাক্ষলাচিার জন্য CPTU এর িরম্যাট 

অনু ােী প্রকল্প পনরচালক্ষকর দপ্তর হক্ষত তথ্য উপাি সংগ্রহ করা হক্ষেক্ষে। 

প্রকল্পটির কমক্ষপাক্ষিন্ট এ অংক্ষ  সর্ বক্ষমাট ৪০৯৫.৮০ লে টাকা র্াক্ষজট/ র্রাে নেল এর মক্ষধ্য ৪০৯৫.৮০ লে টাকা ব্যে হক্ষেক্ষে। 

আনথ বক অগ্রগনত (১০০%) সক্ষন্তাষজিক। প্রকল্পটির পাঁচটি অনিট আপনি (অনিট আপনি ৫০,৭১,০০৭ টাকা) নিষ্পনির অক্ষপোে 

রক্ষেক্ষে  া আশু নিষ্পনি হওো প্রক্ষোজি। 



ii 

 

ইনল  অনভপ্রোণ ীল মাে হক্ষলও সমুদ্রনভনিক জকাি কা বিম প্রকক্ষল্প অন্তর্ভ বক্ত করা হেনি। জাটকা ইনল  সমৃি সকল জজলাে প্রকক্ষল্পর 

কা বিম গৃহীত হেনি। ইনল  সমীো োিাই জজক্ষলক্ষদর মক্ষধ্য নর্কল্প কম বসংস্থাক্ষির উপকরণ নর্তরণ করা হক্ষেক্ষে। ইনল  মৎস্য 

অভোশ্রম ব্যর্স্থাপিা কনমটি গঠিত হক্ষল অভোশ্রম ব্যর্স্থাপিাে আক্ষরা সুিল পাওো জ ত। জাটকা সংরেণ প্রক্ষণাদিা র্ার্দ 

নভনজএি এর আওতাে খায নর্তরণ র্ন্ধ করা হক্ষল জজক্ষলরা জীনর্কার তানগক্ষদ জর্পক্ষরাো হক্ষে উঠক্ষত পাক্ষর। CPUE জর্ক্ষি 

 াওোে স্বাক্ষথ বর জলাক্ষভ জজক্ষলরা জাটকা সংরেক্ষণ কানিত প বাক্ষে সহক্ষ ানগতা করক্ষে িা। িদী দূষণ ও পনল ভরাক্ষটর িক্ষল িদীর 

িাব্যতা হ্রাস পাওোে ইনলক্ষ র নর্চরণ, খায গ্রহণ, র্ং  নর্স্তার ও বৃনি (Growth) ব্যর্হৃত হক্ষে। জজক্ষলক্ষদর জীনর্কােক্ষি নর্কল্প 

কম বসংস্থাক্ষির সুক্ষ াগ িা থাকক্ষল জাটকা সংরেণ িলপ্রসূ হক্ষর্ িা। 

জাটকা ও মা ইনল  মাে সংরেক্ষণ ভ্রাম্যমাি আদালত পনরচালিাে চানহদা মানিক একই সমক্ষে ম্যানজক্ষেট ও পুনলক্ষ র উপনস্থনত 

নিনিত করা সম্ভর্ হক্ষে উক্ষঠ িা। ভ্রাম্যমাি আদালত পনরচালিার জন্য প্রকক্ষল্প অপ্রতুল অথ ব র্রাে থাকাে এ কা বিমক্ষক ব্যাহত 

হক্ষেক্ষে। িদীক্ষত সন্ধো হক্ষত সকাল প ন্তব জাটকা আহরণ করা হক্ষলও জিৌ াি ও নিরাপিার কারক্ষণ অনভ াি/ ভ্রাম্যমাি আদালত 

পনরচালিা করা ঝুঁনকপূণ ব হক্ষে পক্ষি। িদী তীরর্তী  হর ও কলকারখািার র্জবে পনরক্ষ াধি োিাই িদীক্ষত নম ক্ষে  া ইনল  মাক্ষের  

অনস্তক্ষের জন্য হুমনকস্বরূপ। কাক্ষরন্ট জাল ততনর ও নর্পণি অব্যাহত থাকাে জাটকা সংরেণ কা বিম র্াধাগ্রস্ত  হক্ষে।  

প্রভার্ মূল্যােক্ষি প্রাপ্ত প্রধাি প্রধাি িলািল নিম্নরুপ  

১. প্রকল্প জমোদাক্ষন্ত ইনলক্ষ র উৎপাদি ৯৬,০০০ জম.টি জর্ক্ষিক্ষে, বৃনির হার ৩২.২১%  া এখিও অব্যাহত আক্ষে;   

২. গক্ষর্ষণা ও প বক্ষর্েক্ষণর নভনিক্ষত জমাট ৫টি ইনল  মৎস্য অভোশ্রম স্থানপত হক্ষেক্ষে; 

৩. সানর্ বক ভাক্ষর্ জাটকা সংরেণ নর্ষক্ষে জিসক্ষচতিতা সৃনির িক্ষল জাটকা আহরণ উক্ষেখক্ষ াগ্য হাক্ষর কক্ষমক্ষে; 

৪. প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি ৩২, ৫০৯ জি জজক্ষলক্ষক নর্কল্প কম বসংস্থাক্ষির আওতাে আিা হক্ষেক্ষে, অগ্রগনত ১০১.৫৯%; 

৫. প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি ৩২,৫০৯ জি (১০১.৫৯%) জজক্ষলক্ষক ২নদি ব্যাপী নর্কল্প কম বসংস্থাক্ষির উপর প্রন েণ প্রদাি করা হক্ষেক্ষে; 

৬. প্রকল্প সুিলক্ষভাগী জজক্ষলক্ষদর পানরর্ানরক মানসক আে ৪৩% বৃনি জপক্ষেক্ষে; 

৭. প্রকল্প এলাকার ৭০-৮০% জিসাধারণ জাটকা ও নিমওোলা ইনল  মাে সংরেণ নর্ষক্ষে সক্ষচতি হক্ষেক্ষেি; 

৮. স্বাস্থে সম্পন্ন পোঃনিষ্কা ি ও পািীে জল সরর্রাক্ষহ সুিলক্ষভাগী জজক্ষল পনরর্ারসমূক্ষহর প্রাে  তভাগ উন্ননত হক্ষেক্ষে; 

৯. জজক্ষলক্ষদর মাে আহরক্ষণর পনরমাণ ৫ হানল হক্ষত ১০ হানল/নিপ এ উন্নীত হক্ষেক্ষে; 

১০. সুিলক্ষভাগী জজক্ষলক্ষদর পানরর্ানরক আে বৃনির িক্ষল  পনরর্ানরক মানসক সঞ্চে ৭১২% বৃনি জপক্ষেক্ষে; 

১১. জজক্ষলক্ষদর র্সতর্ািী র্তবমাক্ষি ৯৯% টিক্ষির ঘক্ষর উন্নীত হক্ষেক্ষে; 

১২. সুিলক্ষভাগী জজক্ষল পনরর্াক্ষরর মক্ষধ্য ৯০% জেক্ষল-জমক্ষেক্ষদর জলখাপিা, ৮২% ঘরর্ািী, ৬৫% খায নিরাপিা, ২১% 

পানরর্ানরক স্বেলতা, ১৬% সঞ্চে বৃনি ও ৮% জমার্াইল /ক্ষসল জিাি িে কক্ষরক্ষেি; 

১৩. জজক্ষলক্ষদর মক্ষধ্য ৯৮%ইনলক্ষ র র্ং বৃনি, ৮৫% উৎপাদি বৃনি, ৩০% ইনল  সংরেণ ও ৭% ইনল  আহরণ নিেন্ত্রক্ষণর 

জন্য ইনল  অভোশ্রম স্থাপি করা হক্ষেক্ষে র্ক্ষল মতামত প্রদাি কক্ষরক্ষেি; 

১৪. মৎস্য সংরেণ আইি ১৯৫০ র্াস্তর্ােক্ষির সাক্ষথ প্র াসি, পুনল , র োর্, জকািগাি ব ও জিভী জনিত হওোে সাধারণ জজক্ষলরা 

জলদসুের হাত জথক্ষক রো জপক্ষেক্ষেি।   
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সানর্ বকভাক্ষর্ প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য আংন কভাক্ষর্ অনজবত হক্ষেক্ষে। র্াংলাক্ষদক্ষ র জলসীমাে সহি ীল ইনল  উৎপাদক্ষির লক্ষেে স্বল্প- 

জমোদী ৭টি, মধ্য-জমোদী ১টি ও দীঘ ব-জমোদী ৬টি সহ জমাট ১৪টি সুপানর  মূল প্রনতক্ষর্দক্ষির সুপানর  অংক্ষ  প্রদি হক্ষেক্ষে।  

 

কমক্ষপাক্ষিন্ট নর্ (নর্এিআরআই অং )  

প্রকল্পটির নর্ কক্ষম্পাক্ষিক্ষন্ট ৫টি প্রধাি উক্ষেশ্য নিক্ষে র্াস্তর্ােি করা হক্ষেক্ষে।  থা: বৃহৎ পনরসক্ষর িদী এর্ং উপকূলর্তী ইক্ষকানসক্ষেম 

নভনিক গক্ষর্ষণা পনরচালিা, একটি  মধ্যম আকাক্ষরর গক্ষর্ষণা জাহাজ িে, গক্ষর্ষণার সুক্ষ াগ সুনর্ধার উন্নেি ও আধুনিকােি, 

গক্ষর্ষকক্ষদর সেমতা এর্ং দেতা বৃনি, এর্ং জজক্ষলক্ষদর আথ ব-সামানজক উন্নেি নিণ বে। গক্ষর্ষণা িলািল মূল্যােক্ষির জন্য 

নিনপনপ/আরনিনপনপ, প্রকল্প সমানপ্ত প্রনতক্ষর্দি, গক্ষর্ষণা জকন্দ্র হক্ষত প্রকান ত নর্নভন্ন বুকক্ষলট, নলিক্ষলট, র্ানষ বক প্রনতক্ষর্দি ইতোনদ 

প বাক্ষলাচিা ও সংনিি গক্ষর্ষকক্ষদর সাক্ষথ আক্ষলাচিািক্ষম গক্ষর্ষণা িলািল ও অনজবত সািল্য সিাক্ত করা হক্ষেক্ষে। 

প্রকল্পটির অধীক্ষি জমাট ১৩ টি নর্ষক্ষে গক্ষর্ষণা করা হক্ষেক্ষে। এ সকল গক্ষর্ষণার সংনেপ্ত িলািল নিম্নরূপ: 

ইনল  মাক্ষের আকার, পুরুষ-স্ত্রী মাক্ষের অনুপাত এর্ং প্রজক্ষিাির মাে পরীো কক্ষর জমঘিা িদীর নিম্ন অঞ্চলক্ষক প্রধাি প্রজিি এলাকা 

নহক্ষসক্ষর্ নিধ বারণ করা হক্ষেক্ষে। পূক্ষর্ বও এ এলাকাটি ইনল  মাক্ষের  প্রধাি প্রজিি জেত্র নেল। নর্গত ২০০৫ সাক্ষলর তুলিাে ২০১২ সাক্ষল 

জাটকা মাক্ষের প্রাচু ব ১৯১% এর্ং নর্গত ২০০২ সাক্ষলর তুলিাে ২০১৫ সাক্ষল ইনল  মাক্ষের প্রাকৃনতক প্রজিি ৩২৭% বৃনি জপক্ষেক্ষে। 

একই ভাক্ষর্ ইনল  মাক্ষের প্রধাি প্রজিি জমৌসুক্ষম র্ৎসর জভক্ষদ ১০ নদি হক্ষত ২২ নদি প বন্ত “মা” মাে ধরা নিনষি করার িক্ষল আহরণ 

হক্ষত রো পাওো মাক্ষের সংখ্যা পূক্ষর্ বর ১.৪৪ জকাটি হক্ষত ২০১৫ সাক্ষল বৃনি জপক্ষে ১.৬৬ জকাটিক্ষত এর্ং প্রাকৃনতকভাক্ষর্ নিম উৎপাদি 

৪৬,৮০০ জকনজ হক্ষত ৫,৯৯,৭২০ জকনজক্ষত উন্নীত হক্ষেক্ষে। অনুরূপভাক্ষর্ িদ-িদীক্ষত জাটকা উৎপাদক্ষির পনরমাণ ২,৯৩০ জকাটি হক্ষত 

২৯,৯৮৬ জকাটি প বন্ত বৃনি জপক্ষেক্ষে।  গক্ষর্ষণার মাধ্যক্ষম পদ্মা িদীর সুক্ষরশ্বর- মাওো অঞ্চক্ষল একটি িতুি অভোশ্রক্ষমর জঘাষণা এর্ং 

জাটকা মাক্ষের প্রাচু ব নিণ বক্ষের মাধ্যক্ষম নহজলা-জমক্ষহনিগঞ্জ উপক্ষজলাে একটি অভোশ্রক্ষমর সীমািা নিধ বারণ করা হক্ষেক্ষে।  

প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি বৃনিপাত ও পানি প্রর্াক্ষহর সাক্ষথ ইনল  উৎপাদক্ষির সম্পকব নিণ বে করা হক্ষেক্ষে। নকন্তু জলর্ায়ুগত অক্ষিক নিোমক 

জ মি র্ায়ু ও পানির তাপমাত্রা, পানির জভৌত রাসােনিক গুণার্লী ও উৎপাদি ীলতা, লর্ণাক্ততার পনরমাণ হ্রাস-বৃনি, সমুদ্রপৃক্ষষ্ঠর 

উচ্চতা বৃনি ইতোনদ নর্ষক্ষে গক্ষর্ষণা পনরচালিা করা  াে নি। এ সকল নর্ষক্ষে জরুরীভাক্ষর্ গক্ষর্ষণা করা প্রক্ষোজি।  

ইনল  মাক্ষের উৎপাদি নর্গত ২০০১-০২ সাক্ষলর ২.২০ লে জম.টি এর তুলিাে বৃনি জপক্ষে ২০১৬-১৭ ইং সাক্ষল ৪.৯৬ লে জমাঃটক্ষি 

উন্নীত হক্ষেক্ষে; বৃনির হার ১২৪.৮৪%। র্তবমাক্ষি জাটকা রো, অভোশ্রম র্াস্তর্ােি, জজক্ষলক্ষদর খায সহক্ষ ানগতা, নর্কল্প কম বসংস্থাি 

এর্ং “মা” মাে রোর জন্য প্রজিি জমৌসুক্ষম ইনল  মাে আহরণ ২২ নদি র্ন্ধ রাখা হক্ষেক্ষে। ইনল  মাে উৎপাদি বৃনির জন্য উপক্ষরাক্ত 

ব্যর্স্থাপিা পিনত র্াস্তর্ােি অতেন্ত কা বকর র্ক্ষল নর্ক্ষর্চিা করা জ ক্ষত পাক্ষর। ইনল  মাক্ষে ৪৫.০-৪৬.৩% আনমষ, ৪০.৫-৪৩.৬% 

চনর্ ব, ৮.৭-৯.২% নমিাক্ষরল এর্ং ৫৪.৮-৫৯.৪% পানি নিণ বে করা হক্ষেক্ষে। িলািল পুি:পরীো নিরীো করা প্রক্ষোজি। িদীক্ষকন্দ্র, 

চাঁদপুক্ষরর দুইটি পুকুক্ষর পরীোমূলকভাক্ষর্ ইনল  মাে ১২ চাষ কক্ষর একটি পুকুক্ষর ৩৫.৬°১৫.৫ জস.নম. (তদঘ বে) এর্ং ৪২০°২৫ গ্রাম 

ওজক্ষির এর্ং অপর পুকুক্ষর ৩৬.৫°১১.৫ জস.নম. তদঘ বে এর্ং ৫০০°২০০ গ্রাম ওজক্ষির ইনল  পাওো নগক্ষেক্ষে। পানি দূষণজনিত 



iv 

 

কারক্ষণ িদীর উপক্ষরর অংক্ষ  ভানর ধাতুর পনরমাণ বৃনি পাক্ষে। জাটকা সংরেণ ও নর্কল্প কম বসংস্থাক্ষির িক্ষল জজক্ষলক্ষদর আথ ব-

সামানজক অর্স্থার উন্নেি নর্ষক্ষে গক্ষর্ষণা করা হেনি। এ নর্ষক্ষে নর্স্তানরত গক্ষর্ষণা পনরচালিা করা প্রক্ষোজি। খুলিা ন পইোি ব হক্ষত 

১.১৫ জকাটি টাকা ব্যক্ষে প্রক্ষোজিীে  ন্ত্রপানতসহ (Ecosounder, GPS ইতোনদ) একটি গক্ষর্ষণা জাহাজ িে করা হক্ষেক্ষে। 

জাহাজটি গক্ষর্ষণা উপক্ষ াগী এর্ং চালু আক্ষে। গক্ষর্ষণার সুক্ষ াগ সুনর্ধা বৃনির জন্য িদী জকন্দ্র  চাঁদপুক্ষরর ইনল  গক্ষর্ষণাগার, 

নলমক্ষিালনজ এর্ং নগোর জটকক্ষিালনজ গক্ষর্ষণাগার, জজটি ঘাট ির্ােি ও উন্নেি করা হক্ষেক্ষে। গক্ষর্ষণাগাক্ষরর জন্য ৩৩টি আইক্ষটক্ষমর 

রাসােনিক দ্রব্যানদ, প্রতেন্ত অঞ্চক্ষল  াতাোক্ষতর জন্য একটি িার্ল জকনর্ি নপকআপ, ৪টি মটর সাইক্ষকল এর্ং জসনমিার ওোকব ক্ষপর 

জন্য প্রক্ষোজিীে অনিও-নভজুোল  ন্ত্রপানত িে করা হক্ষেক্ষে। িক্ষল িদীক্ষকন্দ্র চাঁদপুক্ষরর গক্ষর্ষণা সামথ্যব র্হুগুণ বৃনি জপক্ষেক্ষে। সানর্ বক 

ভাক্ষর্ প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য আংন কভাক্ষর্ অনজবত হক্ষেক্ষে।  

ইনল  গক্ষর্ষণার জন্য গক্ষর্ষণা জর্াট িে, গক্ষর্ষণার সুক্ষ াগ-সুনর্ধা বৃনি ইতোনদ উক্ষেশ্য অনজবত হক্ষেক্ষে। প্রকল্পটিক্ষত প্রক্ষোজিীে 

অক্ষথ বর সংস্থাি নেল।  থাসমক্ষে অথ ব োি করা হক্ষেক্ষে। গক্ষর্ষণা লব্ধ জ্ঞাি ব্যর্স্থাপিা প্রকক্ষল্পর সর্ল নদক। অপরনদক্ষক অনতনরক্ত 

দানেক্ষে প্রকল্প পনরচালক নিক্ষোগ, গক্ষর্ষণা দল গঠি, কক্ষেকটি জরুরী নর্ষক্ষে গক্ষর্ষণা, গক্ষর্ষকক্ষদর সামথ্যব বৃনির জন্য প্রন েণ এর্ং 

গক্ষর্ষণালব্ধ িলািক্ষলর চূিান্ত প্রনতক্ষর্দি প্রকা  িা করা প্রকক্ষল্পর দুর্ বল নদক। প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষি প্রাকৃনতক দুক্ষ বাক্ষগর ঝুঁনক ব্যতীত 

অন্য জকাি ঝুঁনক নেল িা।  

প্রকল্পটিক্ষত সর্ বক্ষমাট ৪৯২.২০ লে টাকা র্াক্ষজট/ র্রাি নেল এর্ং ৪৮১.৯০ লে টাকা ব্যে হক্ষেক্ষে। সানর্ বকভাক্ষর্ আনথ বক অগ্রগনত 

(৯৭.৯%) সক্ষন্তাষজিক। গক্ষর্ষণার িলািল নর্স্তানরত প বক্ষর্েণ কক্ষর জমাট ১৬ টি সুপানর  প্রদাি করা হক্ষেক্ষে।  

 

 



  

 

 

প্রথম অধ্যায় 

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমমর আওতায় গৃহীত প্রকমের বববরণ   

১.১ প্রকমের পটভূবম   

ইবিশ মামের অথ যননবতক গুরুত্ব অপবরসীম । একক প্রজাবত বহমসমব ইবিমশর অবদান সমব যাচ্চ। ইমতামমধ্য ইবিশ মাে  

বজওগ্রাবিকাি ইনমেক্স (বজ আই) প্প্রাোক্ট বহমসমব আন্তজযাবতক স্বীকৃবত অজযন কমরমে। ববগত ২০১৬-১৭ সমন প্দমশ ৪,৯৬,৪১৭*
 

প্ম.টন ইবিশ মাে উৎপাবদত হময়মে র্া প্দমশ প্মাট উৎপাবদত মামের  ১২%। ইবিশ প্জমিরা সাধারণত গবরব। তারা প্োট ও 

মাঝাবর ধরমনর প্নৌকায় বববভন্ন প্রকার জাি দ্বারা ইবিশ  আহরণ কমর থামক। প্দমশর প্রায় ৫ িক্ষ**
 প্িাক ইবিশ আহরমণ সরাসবর 

বনময়াবজত। প্দমশর জনসংখ্যার প্রায় ২.৭% প্িাক প্রতযক্ষ বা পমরাক্ষ ভামব জীববকার জন্য ইবিমশর উপর বনভ যরশীি। ইবিশ 

জনগমণর প্রাকৃবতক সম্পদ বমি ববমববিত এবং ববদ্যমান সম্পদ হমত উমেখমর্াগ্য সংখ্যক প্জমি মৎস্য আহরণ কমর থামক। 

আর্ট যসানাি ইবিশ বিশাবর জাতীয়ভামব সবমিময় গুরুত্বপুণ য প্সক্টর কারণ সামুবিক মামের বসংহভাগ আমস ইবিশ হমত এবং 

প্জমিমদর জীববকায়মন সহায়তা কমর থামক। তমব এ প্সক্টর ব্যবস্থাপনা প্বশ কঠিন কারণ  প্জমিরা উপকূি এিাকায় বসবাস কমর। 

নবাগতমদর মৎস্য আহরমণ  প্কামনা বাধা বনমেধ প্নই এবং মৎস্য আহরণ তামদর একমাত্র উপাজযন ও কম যসংস্থামনর উৎস । এ বিএ  

উপকূিবতী প্জমি সম্প্রদাময়র জন্য সব যদা প্রমর্াজয। এ প্প্রবক্ষমত   মৎস্য অবধদপ্তর বাংিামদমশ ইবিশ সম্পদ  সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু 

ব্যবস্থাপনার স্বামথ য কবতপয় ব্যবস্থা গ্রহণ কমরমে। ববগত ২০০১ সমন প্লাবাি এনভায়রনমমণ্ট িযাবসবির্ট (বজইএি) সহায়তাা্পুষ্ট 

িতুথ য মৎস্য প্রকমের এযাকুয়ার্টক বরমসামস যস প্েমভিপমমন্ট  ম্যমনজমমণ্ট এন্ড কনজারমভশন স্টাবেস (এআরবেএমবসএস) 

কমম্পামনন্ট এর আওতায় একর্ট গমবেণা পবরিাবিত হময়বেি। উক্ত গমবেণার উমেশ্য বেি  ইবিশ বিশাবরজ ম্যমনজমমণ্ট এযাকশন 

প্লান প্রস্তুত করা এবং বাস্তবায়মনর সম্ভাব্য িিািি পর্ যমবক্ষণ করা। গমবেণায় জানা প্গমে প্র্  প্রস্তাববত এযাকশন প্লান বাস্তবাবয়ত 

হমি প্দমশ ইবিশ মামের উৎপাদন ৪০- ৪৫% বৃবি প্পমত পামর। ইবিশ প্রজনমনর  মুখ্যসমময় বেমওয়ািা  ইবিশ এবং জাটকা 

সংরক্ষমণ কার্ যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হমি ইবিমশর  উৎপাদন এবং জীবনববিত্রয উমেখমর্াগ্য হামর বৃবি পামব। উপযুক্ত পর্ যমবক্ষমণর 

প্প্রবক্ষমত এ প্রকের্ট বাস্তবায়মনর জন্য প্রস্তত করা হময়বেি। 

 

১.২ প্রকমের উমেশ্য 

প্রকমের দুর্ট কমমপামনমন্টর  উমেশ্য সমূহ বনম্নরূপঃ  

প্রকমের উমেশ্য ( কমমপামনন্ট - এ)     

১। জাটকা ( বকমশার ইবিশ) ও বেমওয়ািা ইবিশ সংরক্ষণ কমর  ইবিমশর উৎপাদন বাড়ামনা ; 

২। ইবিশ অভয়াশ্রম কার্ যক্রমম গবতশীিতা আনয়ন ও প্জারদারকরমণ সহায়তা প্রদান ; 

৩। অভয়াশ্রম এিাকায় বনধ যাবরত সমময়  জাটকা আহরণ  কবমময় আনা ; 

৪। জাটকা / ইবিশ প্জমিমদর  ববকে কম যসংস্থামনর  সুমর্াগ সৃবষ্ট কমর তামদর আথ য-সামাবজক অবস্থার উন্নয়ন ; এবং  

৫। জাটকা ইবিশ  সংরক্ষমণ অবধক মাত্রায় জনসমিতনতা বৃবিকরণ । 

 

 

* Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh 2016-17 

** Fisheries Resources Survey System (FRSS), Department of Fisheries. Bangladesh ,2017. 

 

 



  

 

 

প্রকমের উমেশ্য ( কমমপামনন্ট -বব)  

১। ইবিশ মামের জীবববজ্ঞান এবং পবরমবমশর উপর বৃহৎ পবরসমর নদী এবং উপকূিবতী বাস্তুসংস্থানগত বভবিক গমবেণা 

পবরিািনা; 

২।  নদী এবং উপকুিবতী  এিাকায় ইবিশ গমবেণা পবরিািনার জন্য একর্ট  মধ্যম আকামরর গমবেণা জাহাজ ক্রয় ; 

৩। নদী গমবেণা প্কন্দ্র ,িাঁদপুর এর গমবেণা সুমর্াগ সুববধার উন্নয়ন ও আধুবনকায়ন ; 

৪। ইবিশ গমবেণায়  বনময়াবজত ববজ্ঞানী এবং সহায়তাকারী জনবমির গমবেণা কামজ সক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃবি ;এবং 

৫। জাটকা প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থান প্রদামনর িমি আথ য-সামাবজক প্রভাব  উন্নয়ন গমবেণা । 

 

১.৩ প্রকেভুক্ত এিাকা  

প্রকেভুক্ত জাটকা সংরক্ষণ কার্ যক্রমমর আওতায় ববকে কম যসংস্থামনর বনবমমি বনব যাবিত ঢাকা, িট্রগ্রাম,ববরশাি ও খুিনা 

ববভামগর ১২র্ট প্জিা ও ৫১র্ট উপমজিার তাবিকা বনমম্ন প্দখামনা হমিাঃ   

 

১.৪ প্রকে অনুমমাদন / সংমশাধন ও বামজট বরাে 

“জাটকা সংরক্ষণ, প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থান এবং গমবেণা” শীে যক প্রকের্ট মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণািয় স্মারক নং 

মপম/মাস-২/২৬/২০০৭ /১০২ তাং ৩১/৩/২০০৯ ইং প্মাতামবক বজওবব অথ যায়মন প্মাট ২২৮৮.৯৩ িক্ষ টাকা ব্যয় উপযুক্ত 

কর্তযপক্ষ কর্তযক অনুমমাবদত হয়। প্রকের্টর অনুমমাবদত বাস্তবায়ন প্ময়াদকাি জুিাই ২০০৮ প্থমক জুন ২০১৩ পর্ যন্ত বনধ যাবরত 

বেি। পরবতীমত প্রকে বাস্তবায়নকামি বাস্তব িাবহদার প্প্রবক্ষমত প্রকের্ট ২ (দুই) বার সংমশাবধত এবং প্রকে এিাকা 

পুনঃবনধ যাবরত হময়মে র্া সারণী- ১.১ ও ১.২ এ প্রদান করা হিঃ  

 

 



  

 

 

সারণী- ১.১: প্রকে বাস্তবায়ন সময় ও বামজট বরাে (মৎস্য অবধদপ্তর অংশ)  

                                                                                                           (িক্ষ টাকায়) 

প্রকে 

পর্ যায় 

প্রকে এিাকা বামজট  

প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থান মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন 

ববভাগ প্জিা উপমজিা ববভাগ প্জিা উপমজিা 

মূি ২ ৪ ২০ ২ ৪ ২০ ১৮৮২.৯৩ 

১ম 

সংমশাবধত 

২ ৪ ২০ ২ ৪ ২০ ২০৭১.২১ 

২য়  

সংমশাবধত 

৪ ১২ ৫১ ৪ ২২ ১০২  ৪০৯৫.৮০ 

 

সারণী- ১.২: প্রকে বাস্তবায়ন সময় ও বামজট বরাে  (বব এি আর আই অংশ)   

                                                                                          (িক্ষ টাকায়) 

প্রকে পর্ যায় বাস্তবায়নকাি প্মাট ব্যয় 

মূি জুিাই ২০০৮ হমত জুন ২০১৩ ৪০৬.০০ 

১ম সংমশাবধত জুিাই ২০০৮ হমত জুন ২০১৪ ৪০৬.০০ 

২য় সংমশাবধত জুিাই ২০০৮ হমত জুন ২০১৫ ৪৯২.২০ 

 

প্রকের্ট ১ম সংমশাধন কামি মূি বাস্তবায়ন সময় জুিাই ২০০৮ প্থমক জুন ২০১৩ পর্ যন্ত অপবরববতযত বেি। বকন্তু ২য় সংমশাধন 

কামি বাস্তবায়ন সময় ১ বৎসর বৃবি কমর জুিাই ২০০৮ প্থমক জুন ২০১৪ পর্ যন্ত পুনঃবনধ যারণ করা হময়মে। পরবতীমত বামজট 

অপবরববতযত প্রমখ বাস্তবায়নকাি জুিাই ২০০৮ প্থমক জুন ২০১৫ পর্ যন্ত মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণািয় কর্তযক ববধ যত করা হময়মে। 

মৎস্য অবধদপ্তর বাংিামদশ কর্তযক প্রকমের জাটকা সংরক্ষনণ ও প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থান অংশর্ট বাস্তবাবয়ত হময়মে। 

অপরবদমক মৎস্য গমবেণা ইনবস্টর্টউট, নদী প্কন্দ্র, িাঁদপুর কর্তযক প্রকমের গমবেণা অংশর্ট বাস্তবাবয়ত হময়মে। প্রকমের ১ম 

সংমশাধনকামি আবথ যক  প্কান পবরবতযন আনা না হমিও ২য় সংমশাধনকামি ব্যয় ৪০৬.০০ িক্ষ প্থমক বৃবি কমর ৪৯২.২০ িক্ষ 

টাকা করা হময়মে। বাস্তবায়নকাি র্থারীবত জুিাই ২০০৮ হমত জুন ২০১৫ পর্ যন্ত অনুমমাবদত হময়বেি।  

১.৫ বেবপবপ  সংমশাধমনর কারণ  

বেবপবপ/আরবেবপবপ পর্ যামিািনায় প্দখা র্ায় প্র্, প্রকের্ট প্রস্তুমতর পূমব য প্কান Feasibility Study করা হয়বন। ইবিশ 

একর্ট অবভপ্রয়াণশীি মাে র্া সমুমির প্িানা পাবন প্থমক অভযন্তরীণ জিাশময়র স্বাদু পাবনমত প্রজনমনর জন্য পবরভ্রমণ কমর 

থামক। সুতরাং ইবিশ মামের উৎপাদন বৃবির জন্য প্রকে প্রস্তুমতর পূমব য অবশ্যই সম্ভাব্যতা র্ািাই করা একান্ত দরকার বমি 

প্রতীয়মান হয়। প্রকের্ট প্দমশ ইবিশ উৎপাদন বৃবিকমে প্রণীত হময়মে । প্রকমের সংমশাধমনর সময় অন্তভু যক্ত ৪র্ট ববভামগর ২২ র্ট 

প্জিা এবং ১০২র্ট উপমজিায় ইবিমশর ববিরণ প্ক্ষত্র ববদ্যমান রময়মে। বকন্তু মূি বেবপবপ প্রণয়নকামি ২২ র্ট প্জিার মমধ্য 



  

 

 

শুধুমাত্র ৪ র্ট প্জিামক প্রকমে অন্তভু যক্ত করা হময়বেি। একই ভামব  বেবপবপ ১ম সংমশাধনকামি ৪র্ট প্জিার ২০র্ট উপমজিামক 

ববমবিনায় প্রমখ ১৮৮.২৮ িক্ষ টাকা ব্যয় বৃবি কমর প্রকে অনুমমাবদত হময়মে। পরবতীমত ২য় সংমশাধনকামি প্রকমের ব্যয় 

২০২৪.৫৯ িক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাি ১(এক) বৎসর অথ যাৎ জুিাই ২০০৮ হমত জুন ২০১৪ পর্ যন্ত ববধ যত করা হময়মে । উমেখ্য 

প্রকমের ২য় সংমশাধন প্রকে সমাবপ্তর ৮(আট) মাস আমগ অনুমমাবদত হময়মে। এমতাবস্থায় মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণািয় কর্তযক 

প্রকে ব্যয় অপবরববতযত প্রমখ বাস্তবায়নকাি  জুন ২০১৫ পর্ যন্ত ববধ যত করা হময়মে।  

১.৫.১ প্র্ৌবক্তকতাসহ ১ম বেবপবপ সংমশাধমনর উমেখমর্াগ্য কারণসমূহ  

ক) মৎস্য অবধদপ্তর অংশ (কমমপামনন্ট-এ) 

“জাটকা সংরক্ষণ, প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থান এবং গমবেণা কমমপামনন্ট-এ ও বব)” প্রকের্ট ববগত ৩১/০৩/২০০৯ ইং তাবরমখ 

২২৮৯.৯২ িক্ষ টাকা (১৮৮৩.৯২ + ৪০৬.০০) ব্যময় ৫ বৎসর প্ময়ামদ বাস্তবায়মনর জন্য অনুমমাবদত হয়। প্রকে বাস্তবায়নকামি 

বনম্নববণ যত প্রধান উমেখমর্াগ্য কারমণ প্রকের্ট ১ম সংমশাধমনর জন্য প্রস্তাব করা হময়মেঃ  

১। ববগত ২০১০-১১ সমন িক্ষ্মীপুর প্জিার অন্তগ যত রামগবত উপমজিামক রামগবত ও কমিনগর উপমজিায় ববভক্ত করা হময়মে। 

এ প্প্রবক্ষমত কমিনগর উপমজিার ১৩,০০০ জাটকা প্জমি প্রকমের কার্ যক্রম হমত বাদ পমড় র্ায়, প্র্মহতু নবসৃষ্ট কমিনগর 

উপমজিা প্রকমের অন্তভু যক্ত নয়। এমতাবস্থায় কমিনগর উপমজিামক প্রকমে অন্তভু যমক্তর প্রময়াজন পমড়।  

২। প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থামনর িমক্ষয প্রকমে বববভন্ন প্ট্রে সব যবনম্ন ২,০০০ টাকা এবং সমব যাচ্চ ১০,০০০ টাকার  মমধ্য সীবমত 

রাখার সংস্থান বেি। বববভন্ন প্ট্রমে টাকার পবরমামন কম- প্বশী হওয়ায় প্জমিমদর মমধ্য অসমন্তাে  প্দখা প্দয়। বববভন্ন প্ট্রমে 

সব যবনম্ন ৬,০০০ টাকা এবং সমব যাচ্চ ১০,০০০ টাকা প্রদামনর বসিান্ত গৃহীত হমি অবতবরক্ত ১২৭.৬০ িক্ষ টাকা সংস্থামনর জন্য 

প্রকে সংমশাধমনর প্রময়াজন পমড়।  

৩। প্রকমের মূি বেবপবপমত প্রকেভুক্ত ২০র্ট উপমজিার প্রবতর্টমত ১র্ট কম যশািা অনুষ্ঠামনর সংস্থান বেি। পরবতীমত প্রকে সদর 

দপ্তমর ২র্ট ও প্জিা সদর দপ্তরসহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ য স্থামন ৮র্ট, প্মাট ১০র্ট কম যশািা অনুষ্ঠামনর আবশ্যকতা থাকায় প্রকে 

সংমশাধমনর প্রময়াজনীয়তা প্দখা বদময়মে। এ বাবদ অবতবরক্ত ব্যয় ১৮.১০ িক্ষ টাকা প্রময়াজন পমড়।  

৪। প্রকমের মূি বেবপবপমত র্টএ/বেএ বাবদ ৫ বৎসমরর জন্য ৫.০০ িক্ষ টাকার সংস্থান অপ্রতুি ববধায় বেবপবপ সংমশাধমনর 

প্রময়াজন পমড়।  

৫। মাঠ পর্ যাময়র কম যকতযামদর মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়মনর জন্য র্াবন্ত্রক প্নৌকা ভাড়া প্মটামনার জন্য অবতবরক্ত ৩৩.৯০ 

িক্ষ টাকার প্রময়াজন প্হতু বেবপবপ সংমশাধমনর প্রময়াজনীয়তা প্দখা প্দয়।  

৬। প্রকে কম যকতযা ও মাঠ পর্ যাময়র কম যকতযামদর আসবাবপত্র ক্রময় অবতবরক্ত ৩.০০ িক্ষ টাকা প্মটামনার জন্য বেবপবপ সংমশাধন 

করা আবশ্যক হময় পমড়।  

৭। অবিমসর ববববধ ব্যয় প্র্মন প্টবিমিান ও িযাক্স ববি, মাষ্টারমরাি কম যিারীমদর প্বতন ইতযাবদ প্রময়াজমন অবতবরক্ত ৭.৩০ 

িক্ষ টাকা আবশ্যক প্হতু বেবপবপ সংমশাধন করা হময়মে।  

৮। অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় প্র্মন এয়ার কবন্ডশনার, স্পাইরাি বাইন্ডার, প্পপার কার্টং প্মবশন ক্রয় বাবদ ২.২০ িক্ষ টাকা 

প্মটামনার জন্য বেবপবপ সংমশাধমনর প্রস্তাব করা হময়মে। 

৯। প্রকমের জন্য প্েস্কটপ ও ল্যাপটপ কবম্পউটার এবং আনুোবিক সরঞ্জামাবদ ক্রময়র প্রময়াজনীয়তা থাকায় অবতবরক্ত ২.০০ 

িক্ষ টাকা সংস্থামনর জন্য বেবপবপ সংমশাধমনর প্রস্তাব করা হময়মে।  

 

 



  

 

 

খ) মৎস্য গমবেণা ইনবষ্টর্টউট অংশ (কমমপামনন্ট-বব)  

প্রকের্টর ১ম সংমশাধমনর সময় মৎস্য গমবেণা ইনবস্টর্টউট  অংমশ প্কান পবরবতযমনর প্রস্তাব করা হয়বন।  

১.৫.২ প্রকমের আরবেবপবপ ২য় সংমশাধমনর উমেখমর্াগ্য কারণসমূহ   

ক) মৎস্য অবধদপ্তর অংশ (কমমপামনন্ট-এ) 

১। প্রকে বাস্তবায়মনর িমি ক্রমান্বময় ইবিমশর উৎপাদন বৃবি পামে। ইবিশ উৎপাদন বৃবির প্রবনতা প্টকসইকরমণর জন্য প্রকে 

কার্ যক্রম িাবিময় র্াওয়া উবিত। প্রকমের শুরুমত ৪র্ট প্জিার ২০র্ট উপমজিায় প্রকে কার্ যক্রম সীবমত রাখা হময়বেি। প্টকসই 

ইবিশ ব্যবস্থাপনার স্বামথ য ইবিশ ও জাটকা সমৃি এিাকামক প্রকমের অন্তভু যক্ত করার প্রময়াজনীয়তা প্দখা প্দয়ায় নতুন এিাকায় 

প্রকে কার্ যক্রম বাস্তবায়মনর জন্য সময় বৃবি প্রময়াজন হময় পমড়। প্রকমের উমেশ্যসমূহ অজযমনর িমক্ষয প্রকমের প্ময়াদ জুন 

২০১৩ পবরবমতয জুন ২০১৪ পর্ যন্ত ববধ যত করা প্রময়াজন হয়। প্রকের্ট জুন ২০০৮ হমত শুরুর কথা থাকমিও প্রকৃত পমক্ষ প্রকের্ট 

জুন ২০০৯ সমন অনুমমাবদত হময়মে এবং ২০০৯-১০ অথ য বৎসর হমত অথ যাৎ ১ বৎসর প্দবরমত কার্ যক্রম আরম্ভ করা সম্ভব হময়মে।  

২) প্রকমে কামজর অবভজ্ঞতায় প্দখা প্গমে প্র্ , একর্ট বনবদষ্ট প্োট এিাকায় জাটকা সংরক্ষণ কমর ইবিশ প্টকসই উন্নয়ন 

অসম্ভব। ইমতামমধ্য ২০১০-২০১১ সমন মৎস্য অবধদপ্তর ববরশাি, বরগুনা, বপমরাজপুর, ঝািকাঠি, মুন্সীগঞ্জ এবং শবরয়তপুর 

প্জিায় প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থামনর মাধ্যমম জীববকায়মনর জন্য ৩ বৎসর প্ময়াদী একর্ট কম যসূিী মৎস্য ও প্রাবনসম্পদ 

মন্ত্রণািয় প্রস্তুত কমর তা অথ য মন্ত্রণািয় প্প্ররণ কমর। বকন্তু অথ য মন্ত্রণািয় উক্ত প্রস্তাব অগ্রহণমর্াগ্য বমি মতামত ব্যক্ত 

কমর।এমতাবস্থায় অথ য এবং মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণািয়  অবভমত ব্যক্ত কমর প্র্, “জাটকা সংরক্ষণ, প্জমিমদর ববকে 

কম যসংস্থান ও গমবেণা প্রকে এবং জাটকা প্জমিমদর ববকে আয়/ পুনব যাসন’’ কম যসুিীর কার্ যক্রম  একই ধরমনর হওয়ামত একই 

ব্যয় পুনঃবার হওয়ার সম্ভাবনা থামক। এ প্প্রবক্ষমত উভয় মন্ত্রণািয় প্রকমের বেবপবপ সংমশাধন কমর প্রকে কার্ যক্রম ও কম যসুিী 

অন্তভু যক্ত করার জন্য পরামশ য প্রদান কমর। উপরন্ত অথ য মন্ত্রণািময়র বসন্ধান্ত এবং মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণািয় সম্পবকযত 

পাি যামমন্টারী বস্টয়াবরং কবমর্টর বসন্ধামন্তর প্প্রবক্ষমত বামগরহাট প্জমিমদর প্রকমে অন্তভু যক্ত করার বসন্ধান্ত গৃহীত হয়। অপরবদমক 

ববএিআরআই ৮র্ট প্জিার ৩০র্ট উপমজিায় প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থান িালুর সুপাবরশ কমর। এ প্প্রবক্ষমত প্রকমের ২য় 

সংমশাধনীমত ১২র্ট প্জিার ৫১ র্ট উপমজিামক অন্তভু যক্ত কমর প্রকমে প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থান এবং ২২র্ট প্জিার ১০২র্ট 

উপমজিায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়মনর জন্য প্রকে কম য এিাকা ববধ যত করমণর প্রময়াজন পমড়।  

৩) প্রকমের অনুমমাবদত আরবেবপবপমত প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থামনর জন্য সব যবনম্ন ৬,০০০ ও সমব যাচ্চ ১০,০০০ টাকার সংস্থান 

বববভন্ন প্ট্রমের জন্য রাখা হময়মে। প্ট্রেবভবওক অমথ যর পবরমামণ কম প্বশী হওয়ামত প্জমিমদর মমধ্য অসমন্তাে পবরিবক্ষত হময়মে। 

এই অসংগবত দূর কমর প্রমতযক প্ট্রমে ৬,০০০ এর পবরবমতয ১০,০০০ টাকায় বনধ যারমণর প্রস্তাব করা হময়মে। এ জন্য প্রকমের 

ববধ যত এিাকা সহ কম য এিাকার ১১,৭২৪ জন জাটকা প্জমির ববকে কম যসংস্থামনর জন্য ১,১৭২.৪০ িক্ষ টাকা অবতবরক্ত প্রময়াজন 

পড়মব র্া ২য় সংমশাধনীমত অনুমমাদমনর প্রস্তাব করা হয়।  

৪) প্রকমের কম য এিাকা ও সময় ববধ যতকরমণর িমি প্কন্দ্রীয়/ববভাগীয় পর্ যাময় আমরা ২র্ট কম যশািা অনুষ্ঠামনর প্রময়াজন প্হতু 

অবতবরক্ত ৬.৯০ িক্ষ টাকা অনুমমাদমনর প্রস্তাব ২য় সংমশাধনীমত অন্তভু যক্ত করা হময়মে। 



  

 

 

৫) প্রকমের অনুমমাবদত বেবপবপমত প্েমিমদর সামথ িমিা আপ সভার প্কান সংস্থান বেি না। প্জমিমদর ববকে কমসংস্থান বাবদ 

প্রদও উপকরণ ব্যবহামরর কার্ যকাবরতা, অবভজ্ঞতা বববনময়, পরবতী করণীয় ইতযাবদ ববেময় আমিািনার জন্য সভার প্রস্তাব করা 

হময়মে। এ বাবদ ৫.০০ িক্ষ টাকা অবতবরক্ত বরাে ও অনুমমাদমনর প্রস্তাব করা হময়মে।  

৬) প্রকমের কম যএিাকা ও সময় ববধ যত করমণর িমি ববকে কম যসংস্থামনর জন্য মমনানীত প্জমিমদর সংখ্যা বৃবি প্পময়মে। 

তামদর ২বদন ব্যাপী প্রবশক্ষমণর জন্য ১২০.০০ িক্ষ টাকা অবতবরক্ত প্রময়াজন পড়মব।  

৭) প্রকমের কম যএিাকা ও বাস্তবায়নকাি ববধ যত করমণর িমি অবতবরক্ত ২২.৬০ িক্ষ টাকা র্টএ/বেএ খামত বরাে িাওয়া হময়মে।  

৮) জাটকা ও বেমওয়ািা ইবিশ প্রাবপ্তর বভবওমত ১০র্ট প্জিার ( প্ভািা, পটুয়াখাবি, িক্ষীপুর, িাদপুর, ববরশাি, বরগুনা, িট্রগ্রাম, 

কক্সবাজার , শরীয়তপুর, প্নায়াখািী) জন্য ১০র্ট দ্রুত গবত সম্পন্ন এি আর বপ প্বাট প্রময়াজন র্া ভ্রাম্যমান আদািত পবরিািনা, 

অবভর্ান পবরিািনা, পবরদশ যন, তথ্য সংগ্রহ ইতযাবদ কামজ ব্যবহৃত হমব। উক্ত ১০র্ট এিআরবপ প্বাট ক্রময়র জন্য ৪০০ িক্ষ টাকা 

অবতবরক্ত প্রময়াজন।  

৯) প্রকমে জীপগাড়ী এবং ১০র্ট এিআরবপ প্বামটর জ্বািানীর জন্য অবতবরক্ত ৩০.০০ িক্ষ টাকা প্রময়াজন পড়মব।  

১০) অবিস ব্যবহার্ য িব্যবদর মূল্যবৃবি এবং প্রকে কম য এিাকা বৃবির প্প্রবক্ষমত অবতবরক্ত ৭.৭০ িক্ষ টাকা সংস্থামনর প্রস্তাব করা 

হময়মে।  

১১) প্রকমের কম যএিাকা ববধ যত করমণর িমি সংবিষ্ট কম যকতযাগমণর িিমান কার্ যাবিী পবরদশ যন ও বদক বনমদ যশনা প্রদামনর জন্য 

১র্ট জীপ গাড়ী ক্রময়র  প্রস্তাব করা হময়মে। উক্ত জীপ গাড়ী ক্রময়র জন্য অবতবরক্ত ৭৫.০০ িক্ষ টাকা প্রময়াজন।  

১২)প্রকমের কামর্ য ব্যহামরর বনবমমও বিজ ও বেবজটাি কযামমরা ক্রময়র জন্য অবতবরক্ত ১.০০ িক্ষ টাকার প্রময়াজন।  

১৩) প্রকমের প্শে পর্ যাময় পবরকেনা মন্ত্রণািময় ও সংবিষ্ট কর্তযপমক্ষর মাধ্যমম প্রকমের প্রভাব মূল্যায়মনর বনবমমও অবতবরক্ত 

৫.০০ িক্ষ টাকার প্রময়াজন পড়মব।  

১৪) প্রকে সংবিষ্ট কম যকতযাগমণর প্রায়শঃ জীবমনর ঝুঁবক বনময় নদী পমথ িিািি করমত হয়। এ জন্য বনরাপওার স্বামথ য ১৫০র্ট 

িাইি জযামকট ক্রময়র প্রস্তাব করা হময়মে। এ বাবদ অবতবরক্ত ৪ িক্ষ টাকার প্রময়াজন পড়মব র্া ২য় সংমশাধনীমত বরাে রাখার 

প্রস্তাব করা হময়মে। 

 

পর্ যমবক্ষণ ও মতামতঃ  

প্রকমের কম য এিাকা ১২র্ট প্জিায় ৫১র্ট উপমজিায় প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থান সৃবষ্টর িমক্ষয অন্তযভুক্ত করা হময়মে। তাোড়া 

জাটকাও বেমওয়ািা ইবিশ সংরক্ষমণর বনবমমও ৪র্ট ববভাগ র্থা ঢাকা, িট্রগ্রাম, ববরশাি ও খুিনা ববভামগর ২২র্ট প্জিামক 

প্রকমে অন্তভু যক্ত কমর ২য় সংমশাধনী আনয়মনর প্রস্তাব করা হময়মে। ইবিমশর উৎপাদন বৃবির জন্য জাটকা সংরক্ষণ কার্ যক্রম 

প্টকসই পর্ যাময় উন্নীতকরমণর প্কান ববকে প্নই। একই সামথ প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থান সৃবষ্ট ও সমিতনতা বৃবি করা জরুরী। 

এমতাবস্থায় ২য় সংমশাধনীমত প্র্ সমস্ত আইমটম অন্তভু যবক্তর প্রস্তাব করা হময়মে তা যুবক্তযুক্ত ও গ্রহণমর্াগ্য বমি মমন হময়মে। 

প্রকে ২য় সংমশাধনীমত আমিাবিত আইমটমসমূহ অন্তভু যক্ত কমর অনুমমাবদত হওয়ায়  প্রকমের আরবেবপবপ সামঞ্জস্যপূণ য বমি 

প্রতীয়মান হময়মে । 

খ) মৎস্য গমবেণা ইনবষ্টর্টউট অংশ (কমমপামনন্ট-বব) 

জাটকা ও বেমওয়ািা ইবিশ সংরক্ষণ কমর ইবিমশর উৎপাদন বৃবি করাই প্রকমের মূি ববেয়। নদী ও উপকূিীয় এিাকায় 

ইবিমশর জীবববজ্ঞান ও বাস্তুসংস্থানগত গমবেণা পবরিািনা করা প্রকমের অন্যতম গুরুত্বপুণ য উমেশ্য। এ ধরমণর গমবেণা কাজ 

একবামর প্শে হয় না বরং দীর্ য সমময় ইবিমশর জীবনিক্র এবং  পবরমবশ ও বাস্তুসংস্থান ববেময় গমবেণা প্রময়াজন পমড়। তাোড়া 

প্রকমের আওতায় একর্ট  গমবেণা জাহাজ সংগ্রমহর সংস্থান থাকমিও অমথ যর অভামব তা করা হয়বন এবং ইবিশ গমবেণায় 



  

 

 

সক্ষমতা বৃবি ও দক্ষ জনবি ততরী করা হয়বন। প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থামনর িমি আথ য সামাবজক প্রভাব বনরূপণ করার কাজ 

শুরুর অমপক্ষায় বেি।  

প্র্ৌবক্তকতা সহ ১ম আরবেবপবপ সংমশাধমনর উমেখ্যমর্াগ্য কারণসমুহ বনমম্ন প্রদি হিঃ   

১) গমবেণা কামজ ব্যবহৃত র্ন্ত্রপাবতর সব যমশে মমেি পবরবতযন পূমব যর র্ন্ত্রপাবত ব্যবহারমক অপ্রময়াজনীয় কমর তুমিমে। 

প্কবমকযাি ও র্ন্ত্রপাবতর মূল্য সমন্বয় প্রময়াজন বেি। এ প্প্রবক্ষমত প্রস্তাববত ২য় সংমশাধনীমত র্ন্ত্রপাবত তাবিকা সংমশাধনীমত   

১৪.৪০ িক্ষ টাকা ববময়াজন কমর নতুন র্ন্ত্রপাবত ক্রময়র  প্রস্তাব আরবেবপবপমত অন্তভু যক্ত করা হময়মে।  

২) প্রকমের আরবেবপবপমত একর্ট গমবেণা জাহাজ ক্রময়র সংস্থান বেি।উক্ত জাহাজ সরাসবর খুিনা বশপইয়াে হমত সংগ্রমহর 

উমদ্যাগ প্নয়া হময়মে। বকন্তু জাহাজ ক্রয় খামত িাবহদাকৃত ১.১৫ প্কার্ট টাকার স্থমি ১.০০ প্কার্ট টাকায় সংস্থান থাকায় র্াটবত 

১৫.০০ িক্ষ টাকা সংস্থামনর জন্য আরবেবপবপমত বামজট সংমশাধন করা প্রময়াজন বেি।   

৩) মাঠ গমবেণা পবরিািনার জন্য  আরবেবপবপমত ৫.০০ িক্ষ টাকা বরাে বেি বকন্তু উক্ত অথ য র্মথষ্ট না হিয়ামত অবতবরক্ত 

২০.০০ িক্ষ টাকা প্রময়াজন বেি ববধায় বরামের জন্য সংমশাবধত প্রকমে প্রস্তাব করা হময়মে ।  

৪) প্রকমের র্ানবাহন ক্রময়র প্কান সংস্থান বেি না। ইবিশ গমবেণার জন্য প্রতযন্ত এিাকায় র্াতায়াত করা প্রময়াজন বেি ববধায় 

সংমশাধনীমত ১ র্ট বপকআপ ও ৩ র্ট প্মাটর সাইমকি ক্রময়র জন্য ৫০. ০০ িক্ষ টাকা বরামের প্রস্তাব করা হময়বেি।  

৫) প্রকমের কামজ ব্যবহৃত গমবেণা জাহাজ, স্পীে প্বাট ও প্মাটর সাইমকমির জন্য অবতবরক্ত ৫.০০ িক্ষ টাকা প্রময়াজন বেি 

ববধায় আরবেবপবপমত বরামের প্রস্তাব করা হময়মে।  

৬) গমবেণা জাহাজ, স্পীপ প্বাট ইতযাবদ প্মরামমতর জন্য আরবেবপবপমত অবতবরক্ত ৩.০০ িক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হময়মে।  

৭) বসবে ভযাট  বাবদ বরাে ১০.০০ িক্ষ টাকা অপ্রময়াজনীয় বেি ববধায় তা প্রকমের বামজট হমত বাদ প্দয়া হময়মে। কারণ 

ববমদশ হমত সরাসবর প্কান আইমটম আমদানী করা হয়বন।  

৮) পুরাতন গমবেণা জাহাজ পবরিািনা ও রক্ষণামবক্ষমণর জন্য ৩ জন শ্রবমমকর সংস্থান থাকমি ও নতুন জাহাজ এম, বভ, রুপািী 

ইবিশ পবরিািনার জন্য ৬ জন দক্ষ শ্রবমমকর প্রময়াজন  বেি ববধায় সংমশাবধত আরবেবপবপমত অবতবরক্ত ৩ জন দক্ষ শ্রবমমকর 

জন্য ২.১০ িক্ষ টাকা বরামের জন্য প্রস্তাব করা হময়মে । 

পর্ যমবক্ষণ ও মতামতঃ উপমরাক্ত পর্ যামিািনা হমত প্রতীয়মান হমে প্র্ আরবেবপবপর্ট সংমশাধন করা না হমি ইনবষ্টর্টউমটর 

গমবেণা সামথ্যয বৃবি করা এবং ববস্তৃত পবরসমর গমবেণা পবরিািনা সম্ভব হমতা না। এ পর্ যাময় আরবেবপবপর্ট সংমশাধন করা 

প্রময়াজন বেি।   

 

১.৬ প্রকমের বামজট বরাে ও অথ যায়মনর অবস্থা 

প্রকমের বামজট বরাে ও অথ যায়মনর অবস্থা বনমম্নর সারণী ১.৩ এ প্রদান করা হমিাঃ  

সারণী-১.৩: প্রকের্টর কমম্পামনন্ট বভবিক বামজট বরাে                                                 (িক্ষ টাকায়) 

 

 

 উৎস (বজ ও বব) (কমমপামনন্ট –এ) উৎস (বজ ও বব) (কমমপামনন্ট - বব) প্মাট  

মুি  ১৮৮২.৯৩ ৪০৬.০০ ২২৮৮.৯৩ 

১ম সংমশাবধত ২০৭১.২১ ৪০৬.০০ (সংমশাবধত নমহ) ২৪৭৭.২১ 

২য় সংমশাবধত ৪০৯৫.৮০ ৪৯২.২০ ৪৫৮৮.০০ 



  

 

 

 

১.৭: কমম্পামনন্ট অনুর্ায়ী বৎসর বভবিক বামজট বরাে এবং অথ যায়মনর অবস্থা ও ব্যময়র পবরমাণ  

কমম্পামনন্ট – এ  

সারণী ১.৪: প্রকের্টর বৎসর বভবিক অথ য বরাে ও ব্যময়র পবরমান বনমম্নর সারণীমত প্রদান করা হমিাঃ                                      

 

                                                                                                                                     

পর্ যামিািনাঃ                                                                  

প্রকের্টর কমমপামনন্ট এ অংমশর অথ য োড় ও ব্যয় পর্ যামিািনায় প্দখা র্ায় প্র্, প্রথম বৎসর ব্যময়র অগ্রগবতর হার বেি ০.০৪%। 

প্রকে কার্ যক্রম শুরু করমত ববিম্ব হওয়ায় অগ্রগবতর হার কম হময়মে। বদ্বতীয় বৎসর ব্যময়র অগ্রগবত ৯.৮৩% অবজযত হময়মে। 

পরবতী বৎসর সমুমহ অগ্রগবত সমন্তােজনক হামর বাস্তবাবয়ত হময়মে।  

 কমম্পামনন্ট – বব  

           সারণী-১.৫: বৎসর বভবিক অথ য বরাে ও ব্যময়র পবরমান                                          (িক্ষ টাকায়) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(িক্ষ টাকায়) 

আবথ যক বৎসর সংমশাবধত বরাে ও িক্ষযমাত্রা োড়কৃত 

টাকা 

ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগবত 

প্মাট টাকা বপ এ বাস্তব প্মাট টাকা বপ এ বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৮-২০০৯ ১৫.০০ ১৫.০০ - ০.৩৬ ১৫.০০ ১.৪৭ ১.৪৭ - ০.০৪ 

২০০৯-২০১০ ৪০৮.০০ ৪০৮.০০ - ৯.৮২ ৪০৮.০০ ৪০২.৫২ ৪০২.৫২ - ৯.৮৩ 

২০১০-২০১১ ৭৪৯.০০ ৭৪৯.০০ - ১৮.০৩ ৭৪৯.০০ ৭০৮.১২ ৭০৮.১২ - ১৭.২৯ 

২০১১-২০১২ ৭৩৩.০০ ৭৩৩.০০ - ১৭.৬৫ ৭৩৩.০০ ৭৩২.৯৮ ৭৩২.৯৮ - ১৭.৯০ 

২০১২-২০১৩ ১৮৫.০০ ১৮৫.০০ - ৪.৪৫ ১৮৫.০০ ১৮৪.৫১ ১৮৪.৫১ - ৪.৫০ 

২০১৩-২০১৪ ২৯৫.০০ ২৯৫.০০ - ৭.১০ ২৯৫.০০ ২৯৭.৪৩ ২৯৭.৪৩ - ৭.২৬ 
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পর্ যামিািনাঃ প্রকমের “বব” কমম্পামনন্ট এ সব যমমাট ৪৯২.০ িক্ষ টাকার সংস্থান বেি। বৎসরওয়ারী উক্ত পবরমাণ টাকা অবমুক্ত করা হময়মে 

এবং সব যমমাট ব্যয় হময়মে ৪৮০.৬৪ িক্ষ টাকা। প্রকের্টর কমমপামনন্ট-বব এর অথ যোড় ও ব্যয় পর্ যামিািনায় প্দখা র্ায় প্র্ প্রথম ও বদ্বতীয় 

বৎসর ব্যময়র অগ্রগবতর হার বেি র্থাক্রমম ৪৬.৯০% ও ৯৪.৫২%। পরবতী বৎসর সমূমহ ব্যময়র অগ্রগবত ৯২.৮৬% হমত ৯৮.৫০% পর্ যন্ত 

অবজযত হময়মে। ব্যময়র অগ্রগবত বদ্বতীয় বৎসর হমত সমন্তােজনক হমিও প্রথম বৎসমর িক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী হয়বন। প্রকমের অব্যয়ীত অথ য 

প্ট্রজাবর িািামনর মাধ্যমম সরকার প্কাোগার জমা প্দয়া হময়মে।  

 

১.৮ প্রকে বাস্তবায়ন সময় (প্রাক্কবিত ও বাস্তব ) 

 

প্রকে এিাকা (প্রকেভুক্ত ৪র্ট হমত ১২র্ট প্জিা) ও ব্যয় বৃবি (১১৭.৫২%) জবনত কারমণ প্রকে বাস্তবায়ন কাি ৪০% বৃবি 

প্র্ৌবক্তক বমি প্রতীয়মান হয় । তমব প্রকমের ববধ যত এিাকায় শুধমাত্র ১.৫ বৎসমরর বকছু অবধক সময় প্সবা প্রদামনর সুমর্াগ 

ববদ্যমান বেি ।  

                                                                                                                    

১.৯ প্রকমের সংবক্ষপ্ত অিবভবওক বববরণ   

ক) প্রকমে অন্তভু যক্ত প্রধান প্রধান কার্ যক্রম (মৎস্য অবধদপ্তর অংশ) 

১) জাটকা আহরণকারী প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থান- ৩২,০০০ জন ; 

২) জাটকা/ইবিশ অভয়াশ্রম স্থাপন - ৫র্ট;  

৩) স্পীেমবাট/ র্াবন্ত্রকমনৌকা/ প্দশীয় প্নৌকা ভাড়া প্নয়া ; 

৪) দ্রুত গবত সম্পন্ন প্বাট (এিআরবপ) ক্রয়- ১০র্ট ; 

৫) আসবাবপত্র ক্রয় এবং সংমর্াজন ; 

৬) প্জমিমদর ববকে কম যসংস্থান ববেয়ক প্রবশক্ষণ-৩২,০০০ জন ; এবং  

৭) মৎস্য অবধদপ্তর সহ প্নৌবাবহনী, প্কাস্টগাে য এবং আইন প্রময়াগকারী অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমম মৎস্য সংরক্ষণ  আইন প্রময়ামগর 

বনবমমি প্মাবাইি প্কাট য/অবভর্ান পবরিািনা করা। 

  

 

 

বেবপবপ অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন কাি বাস্তব বাস্তবায়ন কাি সময় বৃবি ( মুি 

বাস্তবায়ন কাি 

%) 

মন্তব্য 

মুি  সবমশে সংমশাবধত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

জুিাই 

২০০৮হমত জুন 

২০১৩ 

জুিাই ২০০৮হমত 

জুন ২০১৫  

৭ বৎসর  ২ বৎসর ( ৪০%)  বেবপবপ অনুমমাদমন ববিম্ব এবং 

সমময় সমময় উমেশ্যসমূহ অজযমনর 

জন্য সময় বৃবি করা হময়মে ।  



  

 

 

 

খ) প্রকমে অন্তভু যক্ত প্রধান প্রধান কার্ যক্রম (ববএিআরআই অংশ) 

১) ইবিশ মামের পবরভ্রমণ ও জীবন িক্র ;  

২) ইবিশ মামের পবরপক্কতার আকার ও বয়স বনণ যয় ; 

৩) পুরুে-স্ত্রী ইবিশ মামের আনুপাবতক হার বনণ যয় ; 

৪) ইবিশ মামের প্রজনন ও ববিরণ প্ক্ষপ্ত্র  সনাক্তকরণ ও সুবনবদ যষ্টকরণ ; 

৫) জাটকার ববিরণ প্ক্ষত্র, আহরণ বনবেি এিাকা ও সময়  বনদ্বযারন; 

৬) ইবিশ জনতার গবতববদ্যা স্টাবে ; 

৭) ইবিমশর প্রাকৃবতক প্রজনন সািল্য বনরূপণ ; 

৮) ইবিমশর বেম ও জাটকা উৎপাদমন সািল্য ; 

৯) জাটকার তুিনামূিক প্রাচুর্ য বনণ যয় ;   

১০) জাটকার প্রাচুর্ য বৃবি ও নতুন অভয়াশ্রম প্র্ােণা ; 

১১) বকমশার ইবিমশর প্পমট বেম প্রাবপ্তর কারণ বনণ যয় ; 

১২) প্জমিমদর আথ যসামাবজক অবস্থার উপর জাটকা সংরক্ষণ ও ববকে কম যসংস্থামনর প্রভাব বনণ যয়  ; 

১৩) গমবেণা জাহাজ (প্ভমসি) ও োবি প্িম্বার বপকআপ ক্রয় ;এবং 

১৪)    ইবিশ গমবেণার জন্য আন্তজযাবতক মামনর গমবেণাগার স্থাপন। 

      

১.১০ প্রকে মূল্যায়মনর প্র্ৌবক্তকতা 

এই মূল্যায়মনর বভবিমত প্রকমের বববভন্ন খাতসমূহ সঠিকভামব সম্পাবদত হময়মে বকনা তা উৎর্ার্টত হমব। এোড়াও প্রকমের 

িক্ষযমাত্রা  অজযমনর প্ক্ষমত্র অগ্রগবত পর্ যমবক্ষণ সামপমক্ষ উপস্থাবপত হমব। সরকামরর এই প্রকমের মাধ্যমম ইবিশ প্জমি ও মৎস্য 

প্সক্টর কতটুকু উপকৃত  হময়মে তা বনরূপণ  করা সম্ভব হমব । প্রকে বাস্তবায়মনর দুব যিতা  ও সিিতা জানার মাধ্যমম ভববষ্যত 

পবরকেনা গ্রহণ সহায়ক হমব । প্রকেভূক্ত এিাকায় স্থাবপত জাটকা-ইবিশ অভয়াশ্রম সমূমহর কার্ যকাবরতা এবং জাটকা ইবিশ 

উৎপাদমনর উপর প্রভাব জানা সম্ভব হমব র্া ভববষ্যত পবরকেনায় বদক বনমদ যশনা প্রদান করমব । 

১.১১ প্রকে পবরিািক বনময়ামগর তথ্য  

নাম ও পদবী পূণ যকািীন খন্ডকািীন/

অবতবরক্ত 

দাবয়ত্ব    

একাবধক 

প্রকমের   দাবয়ত্ব 

প্রাপ্ত বকনা 

প্র্াগদান বদবি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

এ বব এম জাবহদ হাববব 

প্রকে প্রবরিািক 

পূণ যকািীন _ না ১৭/০৬/২০০৯ ০১/০৭/২০১৫ কমম্পামনন্ট – এ 

বেওএি অংশ  

প্মাঃ জামহর 

প্রকে প্রবরিািক 

পূণ যকািীন অঃ দাঃ  না ১৭/০৬/২০০৯ ৩০/০৬/২০১৪ কমম্পামনন্ট –বব 

ববএিআরআই 

অংশ 

ে.প্মাঃ আবনসুর রহমান 

প্রকে প্রবরিািক 

পূণ যকািীন অঃ দাঃ  না ০৮/০৯/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৫ 

 



 

 

 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমের কার্ য পদ্ধদ্বত (Methodology) 

 

   ২.১ পরাের্ যক /  পরাের্ যক প্রদ্বতষ্ঠামনর কার্ যপদ্বরদ্বি (TOR);  

১। প্রকল্প সম্পদ্বকযত তথ্য পর্ যাম াচনা ও উপস্থাপন ( পটভূদ্বে, উমেশ্য, প্রকল্প অনুমোদন/ সংমর্ািন অবস্থা, অর্ যায়ন ও অন্যান্য 

প্রাসদ্বিক দ্ববষয় ইতযাদ্বদ);   

২। প্রকমল্পর সাদ্বব যক অগ্রগদ্বত ও অংিওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগদ্বত ( ভভৌত ও আদ্বর্ যক)  সম্পমকয তথ্যসংগ্রহ, পর্ যাম াচনা, দ্ববমেষণ 

এবং সংগৃহীত ডাটা দ্বচমের/ভটদ্বব  আকামর উপস্থাপন; 

৩। প্রকমল্পর উমেশ্য অর্যমনর পর্ যায়/ োন দ্বনরুপণ ;  

৪। প্রকমল্পর অিীমন পণ্য / কার্ য/ ভসবা ক্রময়র ভেমএ ( দরপএ আহব্বান , দরপএ মূল্যায়ন , অনুমোদ্বদত পদ্ধদ্বত , কার্ যামদর্ 

প্রদান ইতযাদ্বদ ) দ্বপদ্বপএ ২০০৬ এবং দ্বপদ্বপ আর ২০০৮ অনুসরমণ সম্পাদ্বদত হমে দ্বকনা তা পরীো করা এবং এ িরমনর 

ক্রময়র ভেমএ  দ্বকছু পূব যদ্বনি যাদ্বরত দ্বনণ যায়ক এর  দ্বভদ্বওমত দ্ববমেষণ করা;   

৫। প্রকমল্পর অিীন পণ্য / কার্ য / ভসবা ক্রময়র অবস্থা এবং ক্রয়কৃত ো াো  প্রময়ার্নীয় / উপযুক্ত র্নব  িারা সঠিকভামব 

রেণামবেন হমে দ্বক না তা পরীো এবং পর্ যাম াচনা করা; 

৬। প্রকমল্পর অিীমন পণ্য / কার্ য/ ভসবা ক্রময়র ভেমএ দরপে ডকুমেন্ট পদ্বরবীেন / পরীোকাম  দরপমএ বদ্বণ যত ভেদ্বর্দ্বিমকর্ন 

/ দ্বব ও দ্বকঊ / টিওআর ,গূ্ণগতোন এবং সংখ্যা পরীো এবং পর্ যাম াচনা করা হময়মে এবং বাদ্বষ যক সংগ্রহ পদ্বরকল্পনার 

দ্ববপরীমত  েযোো এবং অর্যন সােঞ্জস্যপূণ য দ্বকনা তা পর্ যাম াচনা করা;  

৭। প্রকল্প বা  প্রকমল্পর ভকান অি বাস্তবায়মন ,অর্ যায়ন, ক্রয়কৃত পণ্য, ব্যবস্থাপনা র্দ্বনত অদেতা কারমণ প্রকল্প ব্যয় বৃদ্বদ্ধ বা 

বাস্তবায়নকা  দ্বব ম্ব হময় র্াকম  তা সনাক্তকরণ/ দ্ববমেষণ কমর কারণ ও দ্বব মম্বর র্ন্য দায় দ্বনি যারণ ; 

৮। প্রকমল্পর সুি মভাগী বা ভেকমহাল্ডারগমণর উপর র্রীপ ও দ্ববমেষণ কমর েতােত অন্তর্ভ যক্ত  করা;  

৯। প্রকমল্পর দ্বডর্াইন ও িারণা এবং সংদ্বেষ্ট দ্ববষময় দৃঢ়তা ও দূব য তা সনাক্ত করা; 

১০। প্রকমল্পর অিীমন র্াটকা ও দ্বডেওয়া া ইদ্ব র্ সংরেণ কমর ইদ্ব মর্র ভটকসই উৎপাদন বৃদ্বদ্ধ সেমকয সুপাদ্বরর্ করা; 

১১। প্রকমল্পর দ্ববদ্বভন্ন  কে যকান্ড বাস্তবায়মনর  ভেমে সব  ও দুব য  দ্বদকগুম া  SWOT এর োধ্যমে  পর্ যাম াচনা  করা; 

১২। োঠ পর্ যাময় কে যসূচী সহায়তা প্রদামনর র্ন্য সাোদ্বর্ক পদ্বরবতযন এবং অনুর্ী ন মূল্যায়ন করা; 

১৩। ইদ্ব র্ উৎপাদমন েৎস্য ও প্রাদ্বণসম্পদ েন্ত্রণা য়, েৎস্য অদ্বিদপ্তর, বাং ামদর্ েৎস্য গমবষণা ইন্সদ্বেটিউট , ভর্ া ও 

উপমর্ া েৎস্য দপ্তমরর প্রাদ্বতষ্ঠাদ্বনক দেতা বৃদ্বদ্ধ সম্পযমক মূল্যায়ন করা; 

১৪। প্রভাব দ্বনরুপন সেদ্বকযত সেীোর উপর দ্বভদ্বি কমর সুদ্বনদ্বদ যষ্ট সুপাদ্বরর্ ো া প্রণয়ন ; 

১৫। চুদ্বক্ত সেময়র েমধ্য কর্তযপে কর্তযক অদ্বপ যত অন্যান্য দাদ্বয়ত্ব সম্পাদন ।  

 

 



 

 

২.২ প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমের কার্ যপদ্ধদ্বত 

      ক) প্রকমল্পর ‘ গ ভেে’ (Log Frame) ও প্রকল্প ডকুমেন্ট পর্ যাম াচনা 

প্রকমল্পর  েয, উমেশ্য, উৎপাদন, প্রভাব ও প্রকল্প বাস্তবায়নর্দ্বনত মূ  দ্বনমদ যর্ক (key indicators) সমূহ র্ানার র্ন্য 

প্রকমল্পর ‘ গ ভেে’ (Log Frame) ও সংদ্বেষ্ট অন্যান্য ডকুমেন্ট ভর্েন দ্বডদ্বপদ্বপ, েধ্যবতী মূল্যায়ন প্রদ্বতমবদন, দ্বপদ্বসআর 

পর্ যাম াচনা করা হময়মে। এর োধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়মনর মূ  উমেশ্য এবং র্াতীয় পর্ যাময় কাদ্বিত প্রভাব র্ানা সম্ভবপর হময়মে। 

র্া প্রকমল্পর প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রে সুষ্ঠুভামব সম্পাদমন সহায়তা কমরমে। 

 

     খ) মূল্যায়ন এবং পদ্বরবীেমণর মু  ভিাকাস 

প্রকল্প সম্পদ্বকযত তথ্যাব ী দ্ববদ্বভন্ন উৎস ভর্েন দ্বডদ্বপদ্বপ, প্রকমল্পর প্রারদ্বম্ভক প্রদ্বতমবদন , প্রকল্প সোদ্বপ্ত প্রদ্বতমবদন , েধ্যবতী 

মূল্যায়ন প্রদ্বতমবদন এবং দ্ববদ্বভন্ন অগ্রগদ্বত প্রদ্বতমবদন হমত ভসমকন্ডারী তথ্য সংগ্রহ করা হময়মে। র্া প্রার্দ্বেকভামব প্রকমল্পর 

পটভূদ্বে, উমেশ্য, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন, দ্বডদ্বপদ্বপ অনুর্ায়ী বের দ্বভদ্বিক বরাে ও বরাে অনুর্ায়ী ব্যয়, প্রকমল্পর উমেশ্য অদ্বর্যত 

হময়মে কীনা  এবং পণ্য কার্ য ও ভসবা সংগ্রমহ দ্বপদ্বপআর ২০০৮ অনুসৃত হময়মে কীনা; র্নব  সঠিকভামব ব্যবহৃত হময়মে দ্বকনা; 

প্রকল্প বাস্তবায়মনর দ্ববদ্বভন্ন উদ্ভুত সেস্যা, প্রকমল্পর প্রিান প্রিান অংগ বাস্তবায়মনর কার্ যকাদ্বরতা ও SWOT  দ্ববমেষমণ সহায়তা 

করমব। 

 

 

 

 

 

      গ) মূল্যায়ন এবং পদ্বরবীেমণর র্ন্য িারণা গত েমড  

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রে সি ভামব সম্পাদমনর র্ন্য দ্বনম্নবদ্বণ যত িারণাগত েমড  (Conceptual Model)অনুসরণ করা 

হময়মেেঃ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য/ প্রদ্বতমবদন 

পর্ যাম াচনা  

োঠ পদ্বরদর্ যন র্দ্বরপ  ToR পর্ যাম াচনা ও পূব যবতী প্রদ্বতমবদন 

সুমর্াগ 

 # তথ্য উপাি র্াচাই বাোই  

# প্রকমল্পর প্রিান প্রিান অংমগর বাস্তবায়ন অবস্থা পর্ যাম াচনা 

# দ্বপদ্বপআর ২০০৮ অনুর্ায়ী পণ্য সংগ্রহওকার্ য সম্পাদন হময়মে দ্বকনা তা পদ্বরবীেন 

# প্রকমল্পর সব  দ্বদক, দূব য  দ্বদক এবং সুমর্াগ সমূহ দ্বচদ্বিতকরন এবং ইদ্ব র্ োে উৎপাদন বৃদ্বদ্ধ 

 

অদ্বিদ্বসয়া  ভরকড য 

পর্ যাম াচনা 

 

FGD/ KII/ দ্ববমর্ষ সি তা 

 

পদ্বরদর্ যন এবং পর্ যমবেন 

 ইনপুট হস্তান্তমরর অগ্রগদ্বত এবং  েযোো 

আউটপুট অর্যন পর্ যাম াচনা 

 

প্রকমল্পর উমেমশ্যর সামর্ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংগদ্বতপুণ য দ্বকনা 

ইদ্ব র্ উৎপাদন বৃদ্বদ্ধ  

 

দ্ববমেষণ এবংদ্ববর্দ ব্যাখ্যা  

 

প্রকমল্পর কার্ যকাদ্বরতা দ্বনদ্বিত হওয়া 

প্রকমল্পর আমগ ও পমর প্রকল্প  

র্ভক্ত ভর্ম মদর আর্ য-সাোদ্বর্ক 

অবস্থার তু না  

ভদ্ববষ্যত পদ্বরকল্পনা  ও প্রকল্প বাস্তবায়মনর উপর সুপাদ্বরর্ প্রদান 

 

মুল্যায়ন পদ্ধদ্বত 

 

র্াটকা সংরেণ ভর্ম মদর দ্ববকল্প কে যসংস্থান ও  গমবষণা 

প্রকল্প (২য় সংমর্াদ্বিত )  এর প্রভাব  মুল্যায়ন     



 

 

 

      ঘ) স্থানীয় র্ন প্রদ্বতদ্বনদ্বিমদর (ইউদ্বপ ভচয়ারম্যান / সদস্য) সাোৎকার (KII) 

 নদী অববাদ্বহকা ও উপকূ ীয় অঞ্চম র র্াটকা ইদ্ব র্ ভর্ম মদর র্ীবন র্ীদ্ববকা ও আর্ য সাোদ্বর্ক উন্নয়মন স্থানীয় র্ন 

প্রদ্বতদ্বনদ্বিমদর (ইউদ্বপ ভচয়ারম্যান / সদস্য) ভূদ্বেকা অনস্বীকার্ য। এোড়াও সরকাদ্বর-ভবসরকাদ্বর প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ভর্ম মদর 

েমধ্য প্রমণাদনা দ্ববতরণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় র্ন প্রদ্বতদ্বনদ্বিগন গুরুত্ত্বপূণ য ভূদ্বেকা পা ন কমর । এ ভপ্রোপমট প্রকমল্পর প্রভাব 

মূল্যায়ন কার্ যক্রমে র্নপ্রদ্বতদ্বনদ্বিগমণর দ্বনকট হমত সাোৎকামরর োধ্যমে তথ্য সংগ্রহ  করা হময়মে। প্রকল্প এ াকায় ভর্ম মদর 

অবস্থান ও গরুত্ত্ব দ্ববমবচনা কমর প্রদ্বত উপমর্ া হমত ২ র্ন কমর ভোট ১২টি উপমর্ া ভর্মক ২৪ র্মনর প্রশ্নো ার (পদ্বরদ্বর্ষ্ট) 

োধ্যামে সাোৎকামরর দ্বভদ্বিমত তথ্য সংগৃহীত হময়মে। 

      ঙ) প্রকল্প সংদ্বেষ্ট কে যকতযাগমণর সাোৎকার (KII) 

সাদ্বব যকভামব প্রকল্প বাস্তবায়মন  েৎস্য অদ্বিদপ্তমরর েহাপদ্বরচা ক েমহাদয়সহ, দ্ববভাগীয় উপপদ্বরচা কবৃন্দ, ভর্ া েৎস্য 

কে যকতযাবৃন্দ এবং উপমর্ া েৎস্য কে যকতযাবৃন্দ প্রকল্প বাস্তবায়মন সরাসদ্বর র্দ্বড়ত দ্বেম ন। বাং ামদর্ েৎস্য গমবষণা ইনদ্বেটিউট 

এর আওতািীন নদী গমবষণা ভকন্দ্র, চাঁদপুর ইদ্ব র্ গমবষণায় দ্বনময়াদ্বর্ত দ্বে । প্রভাব মূল্যায়মনর দ্বনদ্বেমি প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সম্পদ্বকযত তথ্যাবদ্ব  Semi-Structured প্রশ্নো ার োধ্যমে সংদ্বেষ্ট কে যকতযাগমণর দ্বনকট হমত তথ্যাবদ্ব  সংগ্রহ করা 

হময়মে। প্রকল্পটির আওতায়  ৪ টি দ্ববভাগ ২২ টি ভর্ া এবং ৫১ টি উপমর্ ায় ভর্ম মদর দ্ববকল্প  কে যসংস্থান , উপকরন ও 

প্রদ্বর্েণ প্রদান করা হময়মে। ইদ্ব র্ সম্পদ, ভর্ম মদর অবস্থান, ও র্াটকা ইদ্ব র্ আহরণ দ্ববমবচনা কমর Purposive 

Sampling Method অনুসরণ কমর নমুনা দ্বহমসমব দ্বনম্নবদ্বণ যত কে যকতযাগমণর দ্বনকট হমত  তথ্যাবদ্ব  সংগৃহীত হময়মে . 

তথ্য প্রদানকারীমক সাোমতর তাদ্বরখ ও সেয় সম্পমকয পূমব যই অবদ্বহত করা হময়মে। সাোৎকার গ্রহমনর পূমব য- সাোৎকামরর 

উমেশ্য এবং গুরুত্ব সম্পমকয তথ্য প্রদানকারীমক র্ানামনা হময়মে র্ামত তথ্য প্রবাহ সহর্তর হয়। 

ভকান পর্ যাময়র 

কে যকতযা 

কে যকতযাগমণর পদবী প্রকল্পভূক্ত ভোট 

(র্ন) 

নমুনা (র্ন) েন্তব্য 

ক) প্রকল্প পর্ যাময়  প্রকল্প পদ্বরচা ক ২  ২  েৎস্য অদ্বিদপ্তর, দ্বব এি আর আই 

খ) োঠ পর্ যাময়র 

কে যকতযা 

েৎস্য উপ পদ্বরচা ক ৩ ৩ ঢাকা, চট্টগ্রাে , বদ্বরর্া   

ভর্ া েৎস্য কে যকতযা ১২ ৬  ভভা া , বদ্বরর্া , পটুয়াখাদ্ব  , চাঁদপুর ,  ক্ষ্মীপুর 

,র্রীয়তপুর  

উপমর্ া েৎস্য কে যকতযা ৫১ ১২   ভদৌ ত খাঁ,   া েহন, বদ্বরর্া  সদর, বামকরগঞ্জ, 

পটুয়াখা ী সদর, ক াপাড়া, চাঁদপুর সদর, 

হাঈেচর, ভগার্াইর হাট , নদ্বরয়া,  ক্ষ্মীপুর  সদর, 

রােগদ্বত।  

গ) আইন ও 

প্রর্াসন  

র যাব                     

ভনভী                   

পুদ্ব র্ –ওদ্বস              

ভনৌ –পুদ্ব র্                

ভকাে গাড য                  

১২ 

৫১ 

 

৩ 

৩ 

২ 

২ 

২ 

ভভা া, চাঁদপুর ও বদ্বরর্া  

ক াপাড়া, রােগদ্বত ও ভগাসাইর হাট 

   ভোটেঃ ৩৮ 

র্ন 

 

 



 

 

তাোড়া েৎস্য অদ্বিদপ্তমরর েহাপদ্বরচা ক, পদ্বরচা কবৃন্দ , অন্যান্য কে যকতযাগমণর সামর্ প্রভাব মূল্যায়মণর দ্ববষময় আম াচনা ও 

তথ্য সংগ্রহ  করা হময়মে। বাং ামদর্ েৎস্য গমবষণা ইনদ্বেটিউট এর আওতািীন নদী গমবষণা ভকন্দ্র, চাঁদপুর এর প্রিান 

ববজ্ঞাদ্বনক কে যকতযাসহ ইদ্ব র্ সংদ্বেষ্ট অন্যান্য কে যকতযাগমনর সামর্ প্রভাব মূল্যায়ন দ্ববষময় আম াচনা ও তথ্য সংগ্রহ করা হময়মে। 

 

      চ) সুি মভাগী নমুনায়ন পদ্ধদ্বত  

প্রর্মে প্রদ্বর্েণ প্রাপ্ত ভর্ম  সুি মভাগীগমণর তাদ্ব কা নমুনাদ্বয়ত উপমর্ া েৎস্য কার্ যা য় হমত সংগ্রহ  করা হময়মে। তাদ্ব কাভূক্ত 

ইদ্ব র্-র্াটকা ভর্ম গণমক ২ দ্বদনব্যপী প্রদ্বর্েণ প্রদান করা হময়মে । নমুনাদ্বয়ত ভর্ম গণমক বিবচয়ন পদ্ধদ্বতমত সাোৎকামরর 

র্ন্য দ্বনব যাচন করা হময়মে। দ্বনব যাচমনর পূমব য উপমর্ া েৎস্য কে যকতযামদর সদ্বহত আম াচনাক্রমে ভর্ম মদর তাদ্ব কা চূড়ান্ত  করা 

হময়মে।  

 

      ে) সুি মভাগী নমুনার আকার দ্বনি যারণ  

প্রকল্প এ াকা হমত ইমতােমধ্য ৩২,০০০ র্ন ভর্ম  দ্ববকল্প কে যসংস্থামনর র্ন্য প্রদ্বর্েণ গ্রহন কমরমেন। অদ্বিকাংর্মেমে নমুনা 

গ্রহমনর আমগ standard deviation of population র্ানা প্রময়ার্ন র্ামত নমুনার আকার সঠিক ভামব দ্বনি যারণ 

করা র্ায়। এটা র্ানা না র্াকম , িরা হয় p=q=0.50 র্ামত সমব যাচ্চ standard error এবং maximum size 

of sample  দ্বনদ্বিত করা র্ায়। সংখ্যাগত নমুনা দ্বনি যারমণর র্ন্য ৫% র্ভ  (error) ও ৯৫%আস্থার (confidence 

level)  উপর দ্বভদ্বি কমর দ্বনম্নবদ্বণ যত পদ্বরসংখ্যান িমু য া ব্যবহৃত হময়মেেঃ 

To calculate sample sizes for different population sizes, confidence levels, 

or margins of error are needed. The formula is given below as follows: 

 

 

(Ref. Krejcie & Morgan 1970 “Determining Sample Size for Research Activities) 

 n = sample size 

 N = Population size (here 32000 fishers ) 

P = Population proportion (here 0.5),    

𝑍 = 1.96  

q = 1 − p, 

ME = Desired margin of error (here 5.0%) 

d = Design effect  (here d =  2) 

 

Now therefore, using this formula the sample size (n)for beneficiary 

respondents has been calculated as follows: 

768767
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The sample size will be 767 by using round figure of 768 for hilsa fishers 

from all over project area.  

প্রকল্প হমত দ্ববকল্প কে যসংস্থামনর উপকরণ প্রাপ্ত র্াটকা ভর্ম র সংখ্যা ৩২,০০০ র্ন। প্রকল্পর্ভক্ত ৫১টি উপমর্ া হমত ১২টি 

উপমর্ া নমুনা সংগ্রমহর র্ন্য দ্বনব যাদ্বচত করা হময়মে । দ্বনব যাদ্বচত প্রমতযক উপমর্ া হমত দ্বনম্নবদ্বন যত িমু য ার োধ্যমে আনুপাদ্বতক 

হামর র্াটকা ভর্ম র সংখ্যা দ্বনন যয়  করা হময়মেেঃ  

নমুনা র্াটকা ভর্ম র সংখ্যা (উপকরণ প্রাপ্ত)=    

 

এভামব ১২টি উপমর্ া হমত দ্বনদ্বদ যষ্ট সংখ্যক ভর্ম  (উপকরণ প্রাপ্ত) দ্বনব যাদ্বচত করা হময়মে। পরবতীমত উপমর্ ার মূ  ভর্ম মদর 

(উপকরণ  প্রাপ্ত) তাদ্ব কা হমত ৭৬৮ র্ন ভর্ম  বিবচয়ন পদ্ধদ্বতমত দ্বনি যারণ করা হময়মে এবং দ্বনব যাদ্বচত ভর্ম মদর দ্বনকট হমত 

প্রশ্নো ার োধ্যমে তথ্যাব ী সংগৃহীত হময়মে। উপমর্ ার উপকরণ  বদ্বিত র্াটকা ভর্ম মদর নমুনা দ্বনি যারমণর র্ন্য প্রর্মে 

উপমর্ া েৎস্য অদ্বিস হমত ভর্ম  পদ্বরচয় পেিারী দ্বকন্তু প্রকল্প হমত উপকরণ  বদ্বিত র্াটকা ভর্ম মদর তাদ্ব কা সংগ্রহ করা 

হময়মে। উক্ত তাদ্ব কা হমত প্রমতযক উপমর্ ায় উপকরণ  প্রাপ্ত র্াটকা ভর্ম মদর ৫০% উপকরণ  বদ্বিত ভর্ম  অথ্যযাৎ ৩৮৪ র্ন 

ভর্ম  দ্বনব যাচন করা হময়মে।  

এভামব উপকরণ  প্রাপ্ত র্াটকা ভর্ম  ৭৬৮ র্ন এবং উপকরণ বদ্বিত ৩৮৪ র্ন সব যমোট ১১৫২ র্ন র্াটকা ভর্ম  দ্বনব যাদ্বচত করা 

হময়মে এবং প্রশ্নো ার োধ্যমে তথ্যাব ী সংগৃহীত হময়মে।  

 

     র্) তথ্য সংগ্রহকারীমদর প্রদ্বর্েণ ও দ্বিল্ড ভটে 

তথ্য সংগ্রহ কামর্ দ্বনময়াদ্বর্ত করার পূমব য তথ্য 

সংগ্রহকারীমদর তথ্য সংগ্রহ ভকৌর্  এবং োঠ পর্ যায় 

কামর্র িরণ সম্পমকয প্রদ্বর্েমণর ব্যবস্থা করা হময়মে 

র্ামত সংগৃহীত তমথ্যর সংখ্যাগত ও গুণগতোন বর্ায় 

র্ামক। পরাের্ যকবৃন্দ প্রদ্বর্েমণ প্রদ্বর্েক দ্বহমসমব দাদ্বয়ত্ব 

পা ন কমরমেন। প্রদ্বর্েমণ র্াটকা সংরেণ ভর্ম মদর 

দ্ববকল্প কে যসংস্থান এবং গমবষণা প্রকল্প (২য় সংমর্াদ্বিত ) 

এর প্রভাব মূল্যায়ন দ্ববষয়ক তথ্য সংগ্রমহর র্ন্য প্রণীত 

প্রশ্নো া-উির সংগ্রহ ও ভরকমড যর ভকৌর্  সম্পদ্বকযত 

দ্ববষয়াদ্বদ অন্তর্ভ যক্ত করা হময়মে।   

প্রশ্নো ার প্রদ্বতটি প্রশ্ন সম্পমকয দ্ববর্দ ভামব ব্যখ্যা প্রদান 

করতেঃ সাোৎকার এর উমেশ্য তর্া প্রভাব মূল্যায়ন গুরুত্ব 

সম্পমকয অবদ্বহত করা হময়মে তাই তারা সাব ী  ভামব োঠ 

পর্ যাময় কার্ সম্পাদন করমত ভপমরমে। োঠ পর্ যাময় প্রশ্নো া ভটদ্বষ্টং এর র্ন্য মুদ্বন্সগমঞ্জ প্রকৃত ভর্ম  সুি মভাগীমদর সাোৎকার 

গ্রহমনর ব্যবস্থা করা হময়মে এবং প্রশ্নো ার ভকান ত্রুটি-দ্ববচুযদ্বত, সংমর্ার্ন বা দ্ববময়ার্মনর প্রময়ার্ন ভদখা দ্বদম  তা র্র্ারীদ্বত 

সংমর্ািন করা হময়মে। এভামব োঠ পর্ যায় হমত সুি মভাগী এবং প্রকল্প সংদ্বেষ্ট কে যকতযামদর দ্বনকট হমত তথ্য সংগ্রমহর র্ন্য 

সংমর্াদ্বিত প্রশ্নো া চূড়ান্তভামব প্রস্তুত করা হময়মে। 

উপমর্ ায় র্াটকা ভর্ম র সংখ্যা  X ৭৬৮ 

               ৩২০০০ 

দ্বচে ২.১: তথ্য সংগ্রহকারীমদর প্রদ্বর্েন 



 

 

 

           ঝ) ভিাকাস গ্রুপ দ্বডসকার্ন (FGD) 

 Semi structured প্রশ্নো া িারা সাোৎকামরর োধ্যমে দ্বকছু তথ্য / উপাি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। 

FGD পদ্ধদ্বত এ িরমনর তথ্য সংগ্রমহর র্ন্য অতযন্ত ি প্রসূ বম  প্রোদ্বনত । পরাের্ যক প্রদ্বতষ্ঠান প্রকমল্পর ভর্ম  

সুি মভাগীগমণর সামর্ এ িরমনর ২ (দুই) টি এবং ইদ্ব র্ ক্রয় দ্ববক্রময় র্দ্বড়ত েহার্ন/আড়তদারমদর সামর্ ১টি 

FGD অনুষ্ঠান আময়ার্মনর ব্যবস্থা করা হময়মে। প্রদ্বতটি FGD ভত ১০-১২ র্ন সুি মভাগীমক অংর্গ্রহমনর র্ন্য 

আেন্ত্রন র্ানামনা হময়মে।  

 FGD অনুষ্ঠামনর আমগ অংর্গ্রহনকারীগণমক FGD অনুষ্ঠামনর স্থান, তাদ্বরখ ও সেয় সম্পমকয অবদ্বহত করা হময়মে। 

অংর্গ্রহনকারীমদর সামর্ আম াচনা কমর দ্বনম্নবদ্বণ যত ৩টি  এ াকায় FGD অনুষ্ঠামনর আময়ার্ন করা হময়মে। 

পরাের্ যক / তথ্যসংগ্রহকারী FGD অনুষ্ঠামন সহায়তাকারী দ্বহমসমব দাদ্বয়ত্ব পা ন কমরমেন। অনুষ্ঠামনর শুরুমত 

েতদ্ববদ্বনেয় ও মুক্তভামব েত প্রকামর্র পদ্বরমবর্ বতদ্বর করা হময়মে তাই প্রমতযক অংর্গ্রহনকারী মুক্তভামব েতােত 

ব্যক্ত করমত ভপমরমেন।  

 র্াটকা সংরেণ , ভর্ম মদর দ্ববকল্প কে যসংস্থান ও গমবষণা প্রকল্প (২য় সংমর্াদ্বিত )  এর প্রভাব  মূল্যায়ণ    দ্ববষময় 

FGD ভত আম াচনা করা হময়মে। তমব আম াচনার সুদ্ববিামর্ য  ২ টি ভচকদ্ব ে (পদ্বরদ্বর্ষ্ট ৮ ও ৯) অনুসরন করা 

হময়মে। অংর্গ্রহনকারীগমণর েতােত র্র্ার্র্ভামব ভরকড য ও সংরেন কমর পর্ যাম াচনা পূব যক তামদর েতােত চূড়ান্ত 

প্রদ্বতমবদমন উমেখ করা হময়মে।  

FGD অনুষ্ঠামনর স্থান  

ক্রদ্বেক নং উপমর্ া ও ভর্ ার  নাে এিদ্বর্দ্বডর সংখ্যা অংর্গ্রহনকারী 

১) চাঁদপুর সদর,চাঁদপুর ১ ভর্ম   

২) বদ্বরর্া  সদর,বদ্বরর্া  ১ ভর্ম  

৩) ক াপাড়া, পটুয়াখাদ্ব   ১ েহার্ন/আড়তদার 

ভোট ৩   

 

এ িরমণর FGD অনুষ্ঠান আময়ার্মনর র্ন্য স্থানীয় ভর্ া েৎস্য কে যকতযা ও উপমর্ া েৎস্য কে যকতযার সহমর্াদ্বগতা ভনয়া 

হময়মে।  

 

        ঞ)  দ্বপদ্বপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী ভটন্ডার প্রদ্বক্রয়াকরণ 

প্রকমল্পর অিীমন ো াো  সংগ্রহ এবং দ্বনে যাণ কার্ দ্বপদ্বপআর ২০০৮ র্র্ার্র্ ভামব অনুসৃত হময়মে দ্বকনা তা দ্বচদ্বিত করা হময়মে। 

এ  মেয কমম্পামনন্ট ‘এ’ ভর্মক ভর্ ভকান ২টি ও কমম্পামনন্ট ‘দ্বব’ ভর্মক ১ টি পণ্য ও ১টি কার্ য  ক্রয় প্যামকমর্র ভটন্ডার ডকুমেন্ট 

পরীো দ্বনরীোপূব যক ভটন্ডামরর ভেদ্বসদ্বিমকর্ন অনুর্ায়ী সম্পাদন দ্ববষময় তথ্য সংগ্রহ করা হময়মে। প্রকমল্পর অিীমন ো াো  

সংগ্রমহর  র্ন্য প্রস্তুতকৃত ভটন্ডামর ো াো  ও কামর্ যর  ভেদ্বসদ্বিমকর্ান , ভটন্ডামরর র্তযাব ী , দ্ববজ্ঞদ্বপ্ত প্রচার , ভটন্ডার মূল্যায়ন , 

গৃহীত ো াো  ও কামর্ যর োন  ও ব্যবহার, সংরেণ ইতযাদ্বদ দ্ববষময় তথ্য সংগ্রহ করা হময়মে এবং পর্ যমবেণ েতােত সহ 

প্রদ্বতমবদমন উপস্থাপন করা হময়মে। ভটন্ডার মূল্যায়ন CPTU  ভর্মক প্রদি ভচকদ্ব ে (পদ্বরদ্বর্ষ্ট )অনুসামর সম্পাদ্বদত হময়মে।  

 



 

 

      ট)  সি গার্া (Success Story) উপস্থাপন 

 

প্রকমল্পর সহায়তায় ভর্ম মদর েমধ্য  াভবান হময়মেন এবং দ্বনমর্র ভাগ্য পদ্বরবতযন কমরমেন এেন এক র্ন ভর্ম র তথ্যাব ী 

সাোৎকামরর োধ্যমে সংগ্রহপূব যক উপস্থাপন করা হময়মে। সি  ভর্ম মদর তাদ্ব কা প্রকল্প পদ্বরচা ক, উপমর্ া েৎস্যকে যকতযার 

দ্বনকট হমত সংগ্রহ কমর  পদ্বরদর্ যনপূব যক সি তা তুম  িরা হময়মে।   

 

 

      ঠ)  স্থানীয় পর্ যাময়র কে যর্া া 

 

নমুনাদ্বয়ত ভর্ ায়  স্থানীয় পর্ যাময়র কে যর্া ার (local level works) আময়ার্ন করা হময়মে।  স্থানীয় কে যর্া ায় নদী 

ভকন্দ্র চাঁদপুমরর কে যকতযা, স্থানীয় েৎস্য অদ্বিদপ্তমরর ভর্ া ও উপমর্ া পর্ যাময়র কে যকতযা, ইদ্ব র্ ব্যবসায়ী, দ্বনবদ্বিত ভর্ম  , 

গণ্যোন্য ব্যদ্বক্তভক আেন্ত্রন র্ানামনা হময়মে।  ।প্রকল্প  সম্পমকয কে যর্া ায় ভচকদ্ব ে (পদ্বরদ্বর্ষ্ট ১১) অনুর্ায়ী আম াচনা করা 

হময়মে। কে যর্া ায় এ প্রকমল্পর র্াটকা ও ো োে সংরেণ, কার্ যক্রমের গুণগতোন, সব  ও দূব য  দ্ববষয়াদ্বদ, ভর্ম মদর আর্ য - 

সাোদ্বর্ক উন্নয়ন, ইদ্ব র্ উৎপাদন বৃদ্বদ্ধ সম্পমকয আম াচনা করা হময়মে। স্থানীয় কে যর্া াটি আইএেইদ্বড, পদ্বরকল্পনা েন্ত্রণা য় 

এবং ভদামব ইন্টারন্যার্না  প্রােঃদ্ব েঃ এর ভর্ৌর্ আময়ার্মন দ্ববএিআরআই এর নদী ভকন্দ্র, চাঁদপুর এ অনুদ্বষ্ঠত হময়মে।  

 

     

     

  ড)  র্াতীয় কে যর্া া 

প্রকল্প কার্ যক্রমের উপর একটি র্াতীয় কে যর্া া অনুদ্বষ্ঠত 

হময়মে। র্াতীয় কে যর্া ার অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনা দ্ববষময় দ্বর্ো  

ও সাোদ্বর্ক ভসক্টমরর েহাপদ্বরচা ক েমহাদময়র সামর্ 

আম াচনা ক্রমে কার্ যক্রে ও অনুষ্ঠান আময়ার্ন করা হময়মে। 

 

 

                                                                          দ্বচে: র্াতীয় পর্ যাময়র কে যর্া া (আইএেইদ্বড, পদ্বরকল্পনা েন্ত্রণা য়) 

 

দ্বচে ২.২ ; স্থানীয় পর্ যাময়র কে যর্া া (নদী ভকন্দ্র দ্ববএিআরআই চাঁদপুর)  

 



 

 

 

 

ঢ)  প্রকমল্পর প্রভাব মূল্যায়মনর সংখ্যাগত ও গুণগত কার্ যক্রে 

শুধু সংখ্যাগত তথ্য িারা প্রকমল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সম্পুন য হমব না। প্রকমল্পর প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমের উমেশ্য অর্যমনর র্ন্য 

সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় িরমণর তথ্য সংগ্রহ করা র্রুরী। তাই এ প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমে দ্ববদ্বভন্ন পদ্ধদ্বতমত সংখ্যাগত এবং 

গুণগত তথ্য সংগ্রহ, র্াচাই  বাোই ও দ্ববমেষণ করা হময়মে। 

সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ গুণগত তথ্য সংগ্রহ 

 আর দ্বডদ্বপদ্বপ ও দ্বপদ্বসআর পর্ যাম াচনা   প্রকল্প সুি মভাগী ভর্ম         - ৭৬৮ র্ন  

 ভর্ম  (সুদ্ববিা বদ্বিত)            - ২৩০ র্ন  

 প্রকমল্পর ক্রয় পদ্বরকল্পনা   FGD - ৩টি                          -(৩×১০= ৩০ র্ন) 

 প্রকমল্পর আদ্বর্ যক ও বাস্তব অগ্রগদ্বত প্রদ্বতমবদন  সি গার্া                         - ১ র্ন  

 প্রকল্প পদ্বরচা ক,  েৎস্য-উপ পদ্বরচা ক -,  ভর্ া 

েৎস্য কে যকতযা, উপমর্ া েৎস্য কে যকতযা 

(নমুনাদ্বয়ত)-- ২৪ র্ন 

 প্রর্াসদ্বনক কে যকতযা/ আইন প্রময়াগকারী সংস্থা – 

১৬ র্ন  

 ইউদ্বপ ভচয়ারম্যান ও সদস্য--২৪ র্ন 

 স্থানীয় কে যর্া া- ১ টি (অংর্গ্রহনকারী-৫০ র্ন) 

 র্াতীয় কে যর্া া – ১ টি (অংর্গ্রহনকারী -৬০ র্ন) 

 
[ 

     ণ)  োঠ পর্ যাময় তথ্য সংগ্রহ কার্ যক্রে পদ্বরবীেণ 

োঠ পর্ যাময় সঠিকভামব তথ্য সংগ্রমহর দ্ববষয়টি গুরুমত্বর সামর্ দ্ববমবচনায় ভরমখ তথ্য সংগ্রহকারীমদর কার্ যক্রে পদ্বরদর্ যন করা 

হময়মে। নমুনাদ্বয়ত সব এ াকার তথ্য সংগ্রমহর কার্ পদ্বরদর্ যন করা র্মর্ষ্ট সেয়সামপে। তাই  িামে যর পরাের্ যকমদর পমে 

সীদ্বেত সেময় র্ত ভবর্ী সংখ্যক এ াকায় তথ্য সংগ্রমহর কার্ পদ্বরদর্ যন করা সম্ভব তা কমরমেন। তারা প্রকল্প পদ্বরচা ক,  েৎস্য-

উপ পদ্বরচা ক , ভর্ া েৎস্য কে যকতযা, উপমর্ া েৎস্য কে যকতযার সামর্ প্রকমল্পর প্রভাব দ্ববষময় েত দ্ববদ্বনেয় করা হময়মে। 

 

     ত) এদ্বডটিং ও তথ্য প্রদ্বক্রয়াকরণ 

 

প্রশ্নো ার োধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাি সমূহমক প্রার্দ্বেক তমথ্যর উৎস দ্বহমসমব দ্ববমবচনা করা হময়মে। প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমের 

উমেমশ্যর সামর্ সংগদ্বত ভরমখ Tabulation Plan প্রস্তত করা হময়মে। দ্বনমম্নাক্ত কার্ যক্রমের োধ্যমে সংগৃহীত তথ্য 

পর্ যাম াচনা করা হময়মেেঃ   

১)  প্রশ্নাব ী সম্পাদনা ও ভকাদ্বডং : কদ্বম্পউটামর অন্তর্ভ যদ্বক্তর পূমব য প্রদ্বতটি প্রশ্নপেমক সম্পাদনা ও ভকাদ্বডং করা হময়মে।   

২ তথ্য প্রদ্বক্রয়াকর ) ণ ও দ্ববমেষণেঃ সংগৃহীত তথ্যসমূহ দ্ববমেষমণর র্ন্য কদ্বম্পউটামর ভডটামবইর্ বতরী করা হময়মে।  

দ্বনমম্ন বদ্বণ যত Flow chart ভোতামবক তথ্য দ্ববমেষণ কার্ যক্রে সম্পাদনা করা হময়মেেঃ  

 
 

উপাি সংগ্রহ উপাি র্াচাই 

 

উপাি 

প্রদ্বক্রয়াকরণ 

 

আউটপুট বতদ্বর 

 

উপাি  সংরেণ 

 



 

 

      

 

 র্) পরাের্ যকগমণর দাদ্বয়ত্ব সমূহ 

নং নাে পদবী দাদ্বয়ত্ব 

১ ড. ভোেঃ র্াহার্ত  আ ী টিে দ্ব ডার   প্রকমল্পর  েয সমূহ আরদ্বডদ্বপদ্বপ অনুর্ায়ী অদ্বর্যত হময়মে দ্বক না 

এবংউমেশ্যসমূহ  সম্পূণ যরূমপ বাস্তবাদ্বয়তহময়মে দ্বক না তা খদ্বতময় ভদখা; 

 উমেদ্বখত  মেয সংগৃহীত ডাটার োন দ্বনণ যয় ও দ্ববমেষন করা;  

  প্রকমল্পর উমেশ্যসমূমহর দ্ববচুযদ্বত পদ্বর দ্বেত হম  তার কারণ অনুসিান 

ও সেস্যা উিরমনর উপায় সমূহ সুপাদ্বরর্ করা; 

  এোড়াও প্রকমল্পর দ্ববদ্বভন্ন কামর্র েমধ্য সেন্বয় সািন করা;   

 ক্রয় সংক্রান্ত আদ্বর্ যক দ্বদক দ্ববমেষণ ও র্াচাই;এবং 

 খসড়া ও চূড়ান্ত প্রদ্বতমবদন প্রস্তুতকরণ। 

২ ড. দ্বনকর চন্দ্র  আর্ য সাোদ্বর্ক 

দ্ববমর্ষজ্ঞ  

 প্রকমল্পর সােদ্বগ্রক আর্ য সাোদ্বর্ক দ্বদক পর্ যাম াচনা; 

 প্রশ্নো ার র্ন্য আর্ য সাোদ্বর্ক সম্পদ্বকযত প্রশ্ন প্রস্তুত; 

 োঠ পর্ যাময় র্দ্বরপ কার্ যক্রে পদ্বরচা না ; 

 আর্ য সাোদ্বর্কদ্বদক সম্পদ্বকযত সংগৃহীত তথ্য র্াচাই ও দ্ববমেষণ; 

 প্রদ্বতমবদমনর আর্ য সাোদ্বর্ক অংর্ প্রস্তুতকরণ;এবং 

 টিে দ্ব ডারমক চূড়ান্ত প্রদ্বতমবদন প্রনয়মন সহমর্াদ্বগতা প্রদান। 

৩  রাহু  কাদ্বন্ত বরুয়া  পদ্বরসংখ্যাণদ্ববদ   প্রস্তুতকৃত প্রশ্নো া পরীো এবং োঠ পর্ যমবেণ; 

 সংগৃহীত তথ্য দ্ববমেষমণর র্ন্য সূে প্রস্তুতকরণ; 

 তথ্যগত  ত্রুটি পরীো ও সংমর্ািন; 

 ডাটা দ্ববমেষণ এবং পদ্বরসংখ্যান দ্বরমপাট য প্রস্তুতকরণ;এবং 

 টিে দ্ব ডারমক চূড়ান্ত প্রদ্বতমবদন প্রনয়মন সহমর্াদ্বগতা প্রদান। 

৪ ড. এে.এ. কাইয়ুে/ড. দ্বর্ 

দ্বস হা দার 

েৎস্য দ্ববমর্ষজ্ঞ  প্রকমল্পর েৎস্য সম্পদ দ্ববষময় বটকদ্বনকযা  প্রশ্নো া প্রস্তুত করন ; 

 োঠ পর্ যাময় র্দ্বরপ কার্ যক্রে পদ্বরচা না ; 

 সংগৃহীত তথ্য দ্ববমেষমণর র্ন্য সূে প্রস্তুতকরণ; 

 ডাটা দ্ববমেষণ এবং পদ্বরসংখ্যান দ্বরমপাট য প্রস্তুতকরণ;এবং 

 টিে দ্ব ডারমক চূড়ান্ত প্রদ্বতমবদন প্রনয়মন সহমর্াদ্বগতা প্রদান। 

 

 

দ্বচে ২.৩: পরাের্ যকমদর টিে ওয়াকয 



 
 

 

 

তৃতীয় অধ্যায় 

প্রকল্পের সার্ব িক এবং অংগর্ির্িক (বাস্তব ি আর্থ িক ) লক্ষ্য মাত্রা ি অর্িন পর্ িাল্পলাচনা  

 

৩.১ প্রকল্পের অংগর্ির্িক বাস্তব ি আর্থ িক লক্ষ্যমাত্রা ি অর্িন (কমল্পপাল্পনন্ট - এ  ) 

আরর্ির্পর্পল্পত প্রকেটির এ- কল্পপাল্পনল্পন্ট সব িল্পমাট বরাদ্দ র্িল ৪০৯৫.৮০ লক্ষ্ টাকা। এর মল্পধ্য রার্স্ব খাল্পত ৩৬১২.৬৪ লক্ষ্ 

টাকা এবং মূলধন খাল্পত ৪৮৩.১৬ লক্ষ্ টাকা। প্রকল্পের এ কল্পপাল্পনল্পন্টর অংগর্ির্িক লক্ষ্যমাত্রা ি সার্ব িক অগ্রগর্ত র্নল্পের সারণী 

৩.১ প্রদান করা হল্পলাোঃ-  

সারণী ৩.১: প্রকল্পের অংগর্ির্িক লক্ষ্যমাত্রা ি অগ্রগর্ত  

ক) রার্স্ব ব্যয়              (লক্ষ্ টাকায়)  

কার্ িক্রম (আরর্ির্পর্প অনুর্ায়ী) একক লক্ষ্যমাত্রা (আরর্ির্পর্প 

অনুর্ায়ী) 

বাস্তব অগ্রগর্ত পাথ িকয 

পর্রমাণ 

(°)  

অগ্রগর্তর 

হার (%)  

আর্থ িক ভিৌত 

(পর্রমাণ) 

আর্থ িক ভিৌত 

(পর্রমাণ

) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  

কম িকতিাল্পদর ভবতন র্ন ৪৫.৪২ ৪ ৪৫.৪২ ৪ ০.০০ ১০০%  

সংস্থাপন কম িচারী ভবতন র্ন ১৩.৫৯ ৩ ১৩.৫৯ ৩ ০.০০ ১০০% 

িাতার্দ  র্ন  ৪৫.৬৫ ৭ ৪৫.৬৫ ৭  ০.০০ ১০০% 

র্প আই ইউ এবং মাঠ পর্ িাল্পয়র র্ন্য টিএ/র্িএ র্ন ৫৭.১৮ ৭ ৫৭.১৮ ৭ ০.০০ ১০০% 

অর্তর্রক্ত   খাটুর্ন ব্যয় ভথাক ১.০৫ ভথাক ১.০৫ ভথাক ০.০০ ১০০% 

িাক/ ভটর্লল্প ান/ যাক্স/ ইন্টারল্পনট/ ভমাবাইল ব্যয় ভথাক ০.০৫ ভথাক ০.০ ৫ ভথাক ০.০০ ১০০% 

জ্বালানী ি লুর্িকযান্ট ভথাক ৪০.১০ ভথাক ৪০.১০ ভথাক ০.০০ ১০০% 

মল্পনাহারী, র্সল ি স্ট্যাস্প ভথাক ১.০০ ভথাক ১.০০ ভথাক ০.০০ ১০০% 

সল্পচতনামুলক কম িসূর্চল্পক সহায়তা প্রদাল্পনর র্নর্মি  

র্নসল্পচতনতা মূলক অর্িি র্িসূযয়াল সামগ্রী ততরী 

ভথাক ২৪.২৫ ভথাক ২৪.২৫ ভথাক ০.০০ ১০০% 

প্রকাশনা ি  র্বজ্ঞর্ি প্রচার (দরপত্র, র্নল্পয়াগ, 

সল্পচতনতামূলক কম িসূর্চ ইতযার্দ) 

ভথাক ১৫.০০ ভথাক ১৫.০০ ভথাক ০.০০ ১০০% 

মূদ্রণ সামগ্রী ততরী ( ভপাস্ট্ার/ র্ল ল্পলট/ প্রর্শক্ষ্ণ 

ম্যানুয়াল ইতযার্দ) 

ভথাক ৩.০০ ভথাক ৩.০০ ভথাক ০.০০ ১০০% 

ভর্ল্পলল্পদর  ল্পলাআপ সিা ভথাক ৫.০০ ভথাক ৫.০০ ভথাক ০.০০ ১০০% 

র্বকে কম িসংস্থাল্পনর র্ন্য ভর্ল্পলল্পদর প্রর্শক্ষ্ণ সংখ্যা ৩১৭.২৩ ৩২৫০৯ ৩১৭.২৩ ৩২৫০৯ ০.০০ ১০০% 

কম িশালা/ ভসর্মনার সংখ্যা ২৫.০০ ৩২ ২৫.০০ ৩২ ০.০০ ১০০% 



 
 

 

 

 

খ)মূলধন ব্যয়             (লক্ষ্ টাকায়) 

 

ভর্লা পর্ িাল্পয় উপল্পর্লা কম িকতিাগল্পণর র্ন্য ( ইউ এন 

ি, ইউ এ  ি ,এস  ইউ এ  ি)  অবর্হতকরণ  ভকাস ি 

সংখ্যা ০.৫০ ৪ ০.৫০ ৪ ০.০০ ১০০% 

প্রল্পর্ক্ট র্স্ট্য়ার্রং ি অন্যান্য কর্মটির সিা সংর্িষ্ট ব্যয় 

(র্বর্িন্ন কর্মটির সদস্য বৃল্পের সম্মানী িাতা, প্রকে 

মূল্যায়ণ) 

ভথাক ৫.০০ ভথাক ৫.০০ ভথাক ০.০০ ১০০% 

প্রকল্পের প্রধান দির ি মাঠ পর্ িাল্পয়র দিল্পরর র্ন্য 

আইন প্রল্পয়াগ সংক্রান্ত ব্যয় সংক্রান্ত 

ভথাক ১০২.৬৯ ভথাক ১০২.৬৯ ভথাক ০.০০ ১০০% 

ভনৌবার্হনী, ভকাস্ট্গাি ি, িঅন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার 

আইন প্রল্পয়াগ সংক্রান্ত ব্যয় 

ভথাক ৪৫.৫০ ভথাক ৪৫.৫০ ভথাক ০.০০ ১০০% 

স্পীিল্পবাট/ র্ার্িক ভনৌকা/ ভদশীয় ভনৌকা িাড়া সংখ্যা ১১৫.২৩ ১০২ ১১৫.২৩ ১০২ ০.০০ ১০০% 

র্াটকা আহরণকারী ভর্ল্পলল্পদর র্বকে র্ীর্বকায়ন 

কার্ িক্রম 

সংখ্যা ২৬৬৯.৯১ ৩২০০০ ২৬৯৯.৯১ ৩২৫০৯  ০.০০ ১০০% 

লাই  র্যাল্পকট সংখ্যা ৪.০০ ১৫০ ৪.০০ ১৫০ ০.০০ ১০০% 

অর্ স কনটিনল্পর্র্িস এবং র্বর্বধ ব্যয় ভথাক ৩৮.৫৯ ভথাক ৩৮.৫৯ ভথাক ০.০০ ১০০% 

অন্যান্য ব্যয় ভথাক ০.৫০ ভথাক ০.৫০ ভথাক ০.০০ ১০০% 

র্ানবাহন রক্ষ্ণাল্পবক্ষ্ণ ভথাক ৭.২০ ভথাক ৭.২০ ভথাক ০.০০ ১০০% 

উপ-ভমাট (ক):  ৩৬১২.৬৪  ৩৬১২.৬৪  ০.০০ ১০০% 

র্ীপ (৪ হুইল ড্রাইি) সংখ্যা ৬৮.৯৫ ১ ৬৮.৯৫ ১ ০.০০ ১০০% 

দ্রুতগর্ত সপন্ন অপাল্পরশন ভবাট (এ আরর্প) সংখ্যা ৩৯৪.০০ ১০ ৩৯৪.০০ ১০ ০.০০ ১০০% 

র্প্রন্টার ি এল্পক্সসর্রর্সহ ল্যাপটপ/ কর্পউটার ক্রয় সংখ্যা ৫.১০ ৭ ৫.১০ ৭ ০.০০ ১০০% 

 ল্পটা কর্প ভমর্শন ( ভহিীর্িউটি) সংখ্যা ১.২০ ১ ১.২০ ১ ০.০০ ১০০% 

মার্ির্মর্িয়া প্রল্পর্ক্টর সংখ্যা ১.০০ ১ ১.০০ ১ ০.০০ ১০০% 

 যাক্স ভমর্শন সংখ্যা ০.৩৫ ১ ০.৩৫ ১ ০.০০ ১০০% 

অন্যান্য অর্ স সরঞ্জাম, র্ির্র্টাল কযাল্পমরা, ভপপার 

কটিং ভমর্শন, স্পাইরাল, ভলর্মল্পনটিং ভমর্শন, 

র্সর্িরাইটার, হযার্িকযাম ইতযার্দ 

ভথাক ৫.৩৪ ভথাক ৫.৩৪ ভথাক ০.০০ ১০০% 

আসবাবপত্র এবং র্ ক্সার ভথাক ৪.৯৯ ভথাক ৪.৯৯ ভথাক ০.০০ ১০০% 

সংল্পর্াগসহ ভটর্লল্প ান সংখ্যা ০.১৪ ৩ ০.১৪ ৩ ০.০০ ১০০% 

হযািমাইক  (লাউিস্পীকার) সংখ্যা ২.০৯ ৩০ ২.০৯ ৩০ ০.০০ ১০০% 

উপ-ভমাট (খ):  ৪৮৩.১৬  ৪৮৩.১৬  ০.০০ ১০০% 

সব িল্পমাটোঃ (ক+খ)                (৩৬০৬.৬৪+৪৮৯.১৬)  ৪০৯৫.৮০  ৪০৯৫.৮০  ০.০০ ১০০% 



 
 

 

 

প্রকল্পে ২য় সংল্পশার্ধত র্ির্পর্প অনুর্ায়ী মূলধন ব্যয় খাত হল্পত ১১.৮২ লক্ষ্ টাকা রার্স্ব ব্যয় খাল্পত সমন্বয় করা হল্পয়ল্পি। এর 

 ল্পল রার্স্ব ব্যয় দার্ড়ল্পয়ল্পি ৩৬১২.৬৪ লক্ষ্ টাকা।  

 

উপল্পরর সারণী ৩.১ হল্পত ভদখা র্ায় ভর্, রার্স্ব খাল্পত ৩৬১২.৬৪ লক্ষ্ টাকার লক্ষ্যমাত্রার র্বপরীল্পত ব্যয় হল্পয়ল্পি ৩৬১২.৬৪ লক্ষ্ 

টাকা, অগ্রগর্তর হার ১০০%। অপরর্দল্পক মূলধন খাল্পত ৪৮৩.১৬ লক্ষ্ টাকার লক্ষ্যমাত্রার র্বপরীল্পত খরচ হল্পয়ল্পি ৪৮৩.১৬ লক্ষ্ 

টাকা, অগ্রগর্তর হার ১০০% প্রকল্পের ভমাট বরাল্পদ্দর ৪০৯৫.৮০ লক্ষ্ টাকার র্বপরীল্পত খরচ ৪০৯৫.৮০ লক্ষ্ টাকা এবং আর্থ িক 

অগ্রগর্ত ১০০% অর্র্িত হল্পয়ল্পি।  

 

৩.২ প্রকল্পের অংগর্ির্িক বাস্তব ি আর্থ িক লক্ষ্যমাত্রা ি অর্িন (কমল্পপাল্পনন্ট - র্ব ) 

আরর্ির্পর্পল্পত প্রকেটির র্ব কল্পপাল্পনল্পন্ট সব িল্পমাট বরাদ্দ র্িল ৪৯২.২০ লক্ষ্ টাকা। এর মল্পধ্য রার্স্ব খাল্পত ১৯৯.৬০ লক্ষ্ টাকা 

এবং মূলধন খাল্পত ২৯২.৬০ লক্ষ্ টাকা। প্রকল্পের র্ব কল্পপাল্পনল্পন্টর অংগর্ির্িক লক্ষ্যমাত্রা ি সার্ব িক অগ্রগর্ত র্নল্পের সারণী ৩.২ 

এ প্রদান করা হল্পলাোঃ-  

সারণী ৩.২ : প্রকল্পের অংগর্ির্িক লক্ষ্যমাত্রা ি অগ্রগর্ত  

ক) রার্স্ব ব্যয়                                                                                                                 (লক্ষ্ টাকায়) 

 

 

 

 

 

 

কার্ িক্রম (আরর্ির্পর্প অনুর্ায়ী) একক লক্ষ্য মাত্রা (আরর্ির্পর্প 

অনুর্ায়ী) 

বাস্তব অগ্রগর্ত পাথ িকয 

পর্রমাণ  

(°) 

অগ্রগর্তর 

হার (%)  

আর্থ িক ভিৌত 

(পর্রমাণ) 

আর্থ িক ভিৌত 

(পর্রমাণ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  

পূতিকার্(ভমরামত রক্ষ্ণল্পবক্ষ্ণ ি 

র্রল্পনাল্পিশন) 

 ২৫.০০  ২৩.৬৭   ১.৩৩  ৯৯.৯  

র্ানবাহন ভমরামত এবং রক্ষ্নাল্পবক্ষ্ণ   ৫.০০  ৪.৯৯   ০.০১ ৯৮.০০  

মাঠ পর্ িাল্পয় গল্পবষণা  ৯৫.০০ ভথাক ৯৩.৫৪  ভথাক ১.৪৬  ৯৮.৪৬  

সরবরাহ ি ভসবা  ১২.০০ লট ১০.৪৯  ১.৫৪ ৮৭.১৬  

মূদ্রন ি প্রকাশনা  ৫.০০  ৪.৮৯  ০.১১ ৯৭.৮০  

ভলবার ি িল্পয়ল্পর্স  ৯.৬০ ৩ ১২.২৫  ৩ ২.৬৫ ২৭.৬০  

ল্যাবল্পরটরীর ভকর্মকযালস, গ্লাসিয়ার 

ইতযার্দ 

লট ৫.০০ লট ৪.৮৯ লট ০.০২ ৯৯.৬০  

র্বর্বধ  ৪.০০  ৪.১৮   ০.১৮  ১০৪.০০  

ভবাট ভমরামত ি রক্ষ্ণাল্পবক্ষ্ণ  ৬.০০  ৯.৭৩   ০.১৭ ৯৮.২৮  

অন্যান্য  ৩.০০  ২.৪৪  ০.৬৬  ৮১.৩৩  

ভসর্মনার/ কম িশালা/ সিা  ১০.০০  ৬.২০  ১.১৮ ৭৭.৫০  

জ্বালানী ি ততল লট ২০.০০ লট ১৯.৩০  ০.৭০ ৯৬.০৫ 

ইল্পলকর্িক সামগ্রী  ১.০০  ১.০০  ০.০০ ১০০ 

উপল্পমাট (রার্স্ব ব্যয়)  ১৯৯.৬০  ১৯৭.৮৮  ১.৭২ ৯৯.১৪ 



 
 

 

 

 

 

 

খ। মূলধন ব্যয়                                                                                            (লক্ষ্ টাকায়) 

 

উপল্পরর সারণী হল্পত ভদখা র্ায় রার্স্ব খাল্পত ১৯৯.৬০ লক্ষ্ টাকার লক্ষ্যমাত্রার র্বপরীল্পত ব্যয় হল্পয়ল্পি ১৯৭.৮৮ লক্ষ্ টাকা এবং 

অগ্রগর্ত হার ৯৯.১৪%। অপরর্দল্পক মূলধন খাল্পত ২৯২.৬০ লক্ষ্ টাকার র্বপরীল্পত খরচ হল্পয়ল্পি ২৮৪.০২ লক্ষ্ টাকা  এবং 

অগ্রগর্তর হার ৯৭.০৬%। প্রকল্পের ভমাট বরাল্পদ্দর ৪৯২.২০ লক্ষ্ টাকার র্বপরীল্পত খরচ ৪৮০.৬৪ লক্ষ্ টাকা এবং আর্থ িক 

অগ্রগর্ত শতকরা ৯৭.৯০ িাগ। আর্থ িক খরচ র্বল্পবচনায় প্রকল্পের অগ্রগর্ত সল্পন্তাষর্নক। প্রকেটির পন্য, কার্ ি ি ভসবা সংগ্রল্পহ 

ভকান র্বলম্ব এবং ব্যবস্থাপনায় উল্পেখল্পর্াগ্য অদক্ষ্তা পর্রলর্ক্ষ্ত হয়র্ন।  

পর্ িল্পবক্ষ্ণোঃ প্রকল্পের অব্যর্য়ত ১১.৩৬ লক্ষ্ টাকা  ভির্ার্র চালাল্পনর মল্পধ্যল্পম সরকার্র ভকাষাগাল্পর র্মা ভদিয়া হল্পয়ল্পি।  

 

ভসর্মনার সামগ্রী  ৮.০০  ৮.০০ ০.০০  

ভমাটর সাইল্পকল ৩টি ৫.০০ ৩টি ৪.৬৮ ০.৩২  

িাবল ভচম্বার র্পক আপ ১টি ৪৫.০০ ১টি ৪৪.৭৮ ০.২২  

প্রর্কউরল্পমন্ট অব ভিল্পসল ১টি ১১৫.০০ ১টি ১১৫.০০ ০.০০  

গল্পবষণা র্িপার্ত লট ১০৫.০০ লট ৯৭.০১ ৭.৯৯  

কর্পউটার ি এল্পক্সসর্রর্  ১০.০০  ৯.৯৯ ০.০১  

আসবাবপত্র  ৩.০০  ২.৯৬ ০.০৪  

তবদ্যযর্তক র্িপার্ত  ১.০০  ১.০০ ০.০০   

উপল্পমাট (মূল ব্যয়)  ২৯২.৬০  ২৮৪.২০ ৮.৪০  ৯৭.৯০  

ভমাট (ক+খ)   ৪৯২.২০  ৪৮০.৬৪ ১১.৩৬   



 

 

FRP Boat Specification  

1. Item : Fiber Glass Speed 

Boat  

2. Model : Gf 35 panga  

3. Length : 35-00’  

4 . Wide : 09.00  

5. Height : 03.00  

6. Capacity : 15 Person  

7. Seating Arrangement : 12 

Chair, Other Bench Seat  

8. Engine ; 115×2 Hp Suzuki 

4 Stroke Engine ( Made in 

Japan)  

9. Mooring Hooks : 03Nos  

10. Railing : 02 Nos Front 

View  

11. Operation : Manual 

Control  

 

 

চতুর্ থ অধ্যায় 

  প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত দিদিন্ন পণ্য, কার্ থ ও সসিা সংগ্রহ পর্ থাল্প াচনা ও পর্ থল্পিক্ষণ 

৪.১  মৎস্য অদিিপ্তর অংশ ( কল্পম্পাল্পনন্ট-এ )   

৪.১.১   প্রকল্পের আওতায় দিদিন্ন পণ্য ক্রয় পদ্ধদত পর্ থাল্প াচনা 

প্রকল্পের আওতায় শুধুমাত্র পণ্য ক্রল্পয়র সংস্থান দি  । কার্ থ ও সসিা ক্রল্পয়র সকান সংস্থান দি  না। সি থল্পমাট ১৩টি প্যাল্পকল্পে পণ্য 

ক্রল্পয়র সংস্থান ২য় সংল্পশাদিত দিদপদপল্পত রাখা হল্পয়ল্পি। তন্মল্পধ্য দ্বৈিচয়ন পদ্ধদতল্পত ২টি পণ্য র্র্ থাক্রল্পম FRP Boat এিং মাি 

িরার ো  ও সস াই সমদশন ক্রয় প্রদক্রয়ার দিদিন্ন তথ্য CPTU ফরম্যাট অনুসরল্পণ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হল্পয়ল্পি। ১০ টি 

FRP Boat এর প্রাক্কদ ত মূল্য দি  ৪ সকাটি টাকা। FRP Boat এর সেদসদফল্পকশন দি  দনম্নরূপ:-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকে পদরচা ক ১০টি FRP Boat ক্রল্পয়র েন্য িরপত্র দসদিউ  প্রস্তুত পূি থক িরপত্র আহিান কল্পরন। ১০টি িি  ইদিন দিদশষ্ট দ্রুত 

গদতসম্পন্ন Fiber Reinforced Plastic  (FRP) Boat ক্রল্পয়র েন্য “The Daily Star” ও “দ্বিদনক 

ইল্পওফাক” পদএকায় র্র্াক্রল্পম ১১.০১.২০১৫ ও ১০.০১.২০১৫ এিং CPTU Website এ ১৪.০১.২০১৫ তাদরল্পখ িরপত্র 

প্রকাদশত হল্প  সি থল্পমাট ৩টি িরপত্র পাওয়া র্ায়। তন্মল্পধ্য ১টি Responsive ও ২টি Non Responsive িরপত্র 

দি ।  

দচত্র ৪.১: মৎস্য অদিিপ্তর কর্তথক ক্রয়ক্রীত FRP Boat  

 



 

 

 

Responsive িরপত্র িাতা Golden Fiber Glass, Ramar bagh, Fatullah, Narayanganj 

এর িরপত্র সটন্ডার ইিালুল্পয়শন কদমটির  অনুল্পমািন ক্রল্পম উক্ত সংস্থার দনকট হল্পত ১০টি সিাট সমাট ৩ সকাটি ৯৪  ক্ষ টাকায় ক্রয় 

করা হল্পয়ল্পি। FRP Boat ক্রল্পয়র চুদক্ত মূল্য দি  ৩ সকাটি ৯৪  ক্ষ টাকা অথ্যথাৎ প্রাক্কদ ত মূল্পল্যর সচল্পয় ১.৫% কমিাল্পম 

দনি থাদরত সমল্পয় ক্রয় করা হল্পয়ল্পি। FRP Boat ক্রল্পয়র িরপত্র মহাপদরচা ক, মৎস্য অদিিপ্তর দিদি সমাতাল্পিক অনুল্পমািন 

কল্পরল্পিন। চুড়ান্ত দি  হল্পত র্র্ারীদত িযাট ও ট্যাক্স কতথন কর হল্পয়ল্পি। ক্রয়কৃত FRP Boat সমূহ িতথমাল্পন প্রকেভুক্ত ৯টি 

সে ায় র্র্াক্রল্পম িদরশা , চাঁিপুর, সিা া (২টি), পটুয়াখা ী, িরগুনা,  ক্ষীপুর, চট্রগ্রাম, কক্সিাোর ও সনায়াখা ী, সে ায় 

ব্যিহৃত হল্পে। FRP Boat সমূহ চালু অিস্থায় রল্পয়ল্পি িল্প  প্রকে পদরচা ক োনান।  FRP Boat ব্যিহারকারী সে া 

মৎস্য কমকতথাগণ োদনল্পয়ল্পিন সর্, সিাট সমূহ দ্রুতগদত সেন্ন ও ভ্রাম্যমান আিা ত পদরচা নায় অতযন্ত কার্ থকরী দকন্তু সিাট 

পদরচা নায় প্রদত ঘণ্টায় ৭০-৮০ দ িঃ জ্বা ানী প্রল্পয়ােন পল্পড় র্া ব্যয়িহু । 

দসদনয়র উপল্পে া মৎস্য কম থকতথার িপ্তর চাঁিপুর সির, চাঁিপুর হল্পত োটকা আহরণ হল্পত দিরত সেল্প  পদরিারল্পক পুনি থাসল্পনর 

দনদমল্পত্ত উপকরণ সরিরাহ (৪নং সুতার িাদি ো  ও সস াই সমদশন) এর েন্য িরপত্র আহ্বান করা হল্পয়ল্পি। িরপত্র দিজ্ঞদপ্ত 

The Financial Express পদত্রকায় ২২/০৪/২০১৫ইং তাদরল্পখ এিং দ্বিদনক স্বািীন সংিাি পদত্রকায় ২৩/০৪/২০১৫ 

ইং তাদরল্পখ প্রকাদশত হল্পয়ল্পি।  িরপত্র ২টি গ্রুল্পপ ‘গ্রুপ ক’ ৪ নং সুতার িাদি ো  এিং ‘গ্রুপ খ’ সস াই সমদশন সরিরাহ িািি 

আহিান করা হল্পয়ল্পি। গ্রুপ ক (৪ নং সুতার িাদি ো ) এর েন্য ৩টি িরপত্র এিং গ্রুপ খ (সস াই সমদশন) এর েন্য ৩টি িরপত্র 

পাওয়া সগল্পি। প্রাপ্ত উিয় গ্রুল্পপর িরপত্র সমূহ সরসপনদসি দি । উিয় গ্রুল্পপ  টারীর মাধ্যল্পম ১ম সি থদনম্ন িরিাতা দনি থাদচত করা 

হল্পয়ল্পি। িরপত্র কদমটির সুপাদরল্পশর সপ্রদক্ষল্পত প্রকে পদরচা ক প্রদত সকদে ৪ নং সুতার িাদি ো  ৬২৫/- মাত্র সি থদনম্ন হওয়ায় 

অনুল্পমািন কল্পরন। অনুরূপিাল্পি প্রকে পদরচা ক প্রদতটি সস াই সমদশন ১০,০০০/- মাত্র সি থদনম্ন হওয়ায় অনুল্পমািন কল্পরন। 

দসদনয়র উপল্পে া মৎস্য কম থকতথা, চাঁিপুর সির, চাঁিপুর ২৩২০ সকদে ৪ নং সুতার ো  সরিরাল্পহর েন্য সমািঃ আ মগীর গােী 

তরপুরচন্ডী, চাঁিপুর সিরল্পক কার্ থাল্পিশ প্রিান কল্পরন।  অনুরূপিাল্পি ১৫৫টি িাটারফ্লাই / দসঙ্গার সস াই সমদশন সরিরাল্পহর েন্য 

সফরল্পিৌস সমাল্পশি থ আহল্পমি, সেএম সসন গুপ্ত সরাি, চাঁিপুরল্পক কার্ থাল্পিশ প্রিান কল্পরন। কার্ থাল্পিল্পশ িদণ থত সমল্পয়র মল্পধ্য মা ামা  

গ্রহণ পূি থক ২৩২০ সকদে ো  ক্রয় িািি ১৪,৫০,০০০/-টাকা এিং ১৫৫টি সস াই সমদশন সরিরাহ িািি ১৫,৫০,০০০/- টাকা 

সংদিষ্ট ঠিকািারল্পক পদরল্পশাি করা হল্পয়ল্পি। উিয় দি  হল্পত দিদি সমাতাল্পিক িযাট ও আয়কর কতথন করা হল্পয়ল্পি। কাল্পের 

সি থল্পশষ িাস্তি অগ্রগদত ১০০%। উপরন্ত উিয় গ্রুল্পপ একই ির উল্পেখ কল্পর িরপত্র েমািান করায়  টারীর মাধ্যল্পম সি থদনম্ন 

িরিাতা দনি থাচন করল্পত হল্পয়ল্পি। উপল্পে া মৎস্য কম থকতথা োদনল্পয়ল্পিন সর্, সরিরাহকৃত ৪ নং সুতার ো  ও সস াই সমদশন 

সেদসদফল্পকশন সমাতাল্পিক পাওয়া সগল্পি। ৪ নং সুতার ো  ও সস াই সমদশন সেল্প ল্পির মল্পধ্য দিতরণ করা হল্পয়ল্পি এিং তারা 

ো  ও সস াই সমদশন র্র্ারীদত ব্যিহার করল্পিন।  

প্রকে পদরচা ক োনান সর্, আরদিদপদপর সংস্থান সমাতাল্পিক ১টি েীপ গাড়ী সরকাদর মাদ কানািীন প্রগদত ইন্ডাদিে হল্পত 

প্রাককদ ত মুল্য ৭৫.০০  ক্ষ টাকার দিপরীল্পত ৬৮.৯৫  ক্ষ টাকা অথ্যথাৎ ৬.০৫  ক্ষ কম িাল্পম (৮.০৬%) ক্রয় করা হল্পয়ল্পি। ২টি 

টিদি দফল্ম/নাটক েনসল্পচতনতা বৃদদ্ধর  ল্পক্ষয দফল্ম ও প্রকাশনা অদিিপ্তর কর্তথক হল্পত প্রস্তুত ও সংগ্রহ করা হল্পয়ল্পি।  প্রকে 

পদরচা ক োনান সর্, প্রকল্পের আওতায়  াইফ েযাল্পকট, কদম্পউটার ও আনুসাদঙ্গক সরজ্ঞাম, দ্বিদ্যযদতক র্ন্ত্রপাদত, এয়ার 



 

 

কদন্ডশনার, টিদি, স দমল্পনটিং সমদশন, কযাল্পমরা, আসিািপত্র ইতযাদি সকাল্পটশন আহ্বাল্পনর মাধ্যল্পম ক্রয় করা হল্পয়ল্পি। মা ামা  

ক্রল্পয় দপদপআর ২০০৮ এর দিদিমা া অনুসরণ করা হল্পয়ল্পি িল্প  প্রকে পদরচা ক োনান। ক্রয়কৃত মা ামা  র্র্ারীদত মজুি 

িদহল্পত উল্পওা ন করা হল্পয়ল্পি।  

৪.১.২ প্রকল্পের অিীল্পন ক্রয়কৃত মা ামাল্প র গুণগত মান পর্ থল্পিক্ষণ  

প্রকল্পের অিীল্পন ক্রয় ও সংগৃহীত মা ামাল্প র গুণগত মান পর্ থল্পিক্ষণ করা হল্পয়ল্পি। প্রকল্পের ১০টি FRP Boat িতথমাল্পন চালু 

অিস্থায় রল্পয়ল্পি। Boat সমূহ আধুদনক ও উন্নতমাল্পনর হল্পয়ল্পি। প্রগদত ইন্ডাষ্ট্রীে কর্তথক সরিরাহকৃত েীপ গাড়ীটি িতথমাল্পন মৎস্য 

অদিিপ্তল্পর ব্যিহৃত হল্পে। কদম্পউটার (সিস্কটপ কদম্পউটার ও ল্যাপটপ)  অদিও দিজুয়া  সহ দ্বিদ্যযদতক সরজ্ঞাল্পমর  মান িা  ও 

িতথমাল্পন ব্যিহৃত হল্পে। প্রকে হল্পত মুদিত সপাষ্টার, দ ফল্প ট, ফাই কিার ইতযাদি িা  িল্প  প্রতীয়মান হল্পয়ল্পি। আসিািপএ 

িতথমাল্পন কম থকতাল্পির রুল্পম ব্যিহৃত হল্পে।  

মাঠ পর্ থাল্পয় সুফ ল্পিাগী সেল্প ল্পির দনকট দিতরল্পণর সুদিিাল্পর্ থ  সেল্প ল্পির দিকে আল্পয়র উপকরণ ক্রল্পয়র অর্ থ দসদনয়র/ উপল্পে া 

মৎস্য কমকথতাগল্পণর দনকট চাদহিা ও িাল্পেট িরাল্পের সংস্থান সমাতাল্পিক প্রকে অদফস হল্পত িরাে প্রিান করা হল্পয়ল্পি। 

দসদনয়র/উপল্পে া মৎস্য কমকতথাগণ দপদপআর ২০০৮ এর দিদি মা া সমাতাল্পিক মা ামা  সংগ্রহ কল্পর সেল্প ল্পির দনকট দিতরণ 

কল্পরল্পিন মল্পম থ প্রকে পদরচা ক োনান। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সম্পি ও মা ামাল্প র একটি তাদ কা (Inventory) 

প্রস্তুত কল্পর তা মহাপদরচা ল্পকর প্রদতদনদির দনকট ৮/১১/২০১৫ ইং তাদরল্পখ প্রকে পদরচা ক কর্তথক হস্তান্তদরত হল্পয়ল্পি। দনল্পম্ন 

মা ামা  ক্রল্পয়র দিিরণ (সারণী- ৪.১) প্রিান করা হল্প ািঃ   

সারণী ৪.১: মা ামা  ক্রল্পয়র দিিরণ (কল্পম্পাল্পনন্ট-এ)                                                                       ( ক্ষ টাকায়) 

ক্র. 

নং  

পল্পণ্যর নাম/দিিরণ আরদিদপদপ অনুর্ায়ী 

 ক্ষযমাত্রা 

অগ্রগদত পর্ থল্পিক্ষণ   ও       

মতামত 

হ্রাস/বৃদদ্ধ  (%) 

আদর্ থক িাস্তি আদর্ থক িাস্তি 

১  েীপ গাদড়  ৭৫.০০ ১  ৬৮.৯৫ ১ মৎস্য অদিিপ্তল্পর 

ব্যিহৃত হল্পে  

৮.০৬% হ্রাস 

মুল্য 

২  টিদিদফল্ম,দি ল্পিাি থ,সাইন

সিাি থ 

সপাষ্টার, দ ফ স ট ইতযাদি     

২৪.২৫  াল্ম্ম্প 

সাম  

২৪.২৫  াল্ম্ম্প 

সাম ২ টি 

টিদিদফল্ম  

ঢাকা সহ মাঠ 

পর্ থাল্পয় প্রিমান 

ওদিতরণ  

সমমূল্য 

৩  সেল্প ল্পির দিকে 

কম থসংস্থাল্পনর েন্য উপকরণ 

ক্রয়  

২৭০০.০০ ৩২০০০ ২৬৯৯.৯১ ৩২.৫০৯

েন 

সেল্প ি   

ব্যিহার কল্পর 

িাড়দত আয় 

করল্পি  

সমমূল্য (প্রায়)  

৪   াইফ েযাল্পকট  ৪.০০ ১৫০ টি  ৪.০০ ১৫০ টি  মাঠ পর্ থাল্পয় 

দিিাগীয় 

কম থকতাগণ 

ব্যিহার কল্পরল্পিন  

সমমূল্য 

৫  কদম্পউটার, ও দপ্রন্টার ও 

আনুসাদঙ্গক সরজ্ঞাম 

৫.০০ ৭ টি  ৫.১০ ৭ টি  মৎস্য অদিিপ্তল্পরর 

ব্যিহৃত হল্পে 

২% বৃদদ্ধ  



 

 

 

৬নং ক্রদমল্পক িদণ থত ইল্প কদট্রদনক িব্যাদি ক্রল্পয়র সক্ষল্পত্র ২৭.১৪%  ক্ষযমাত্রা ব্যল্পয়র সচল্পয় অদিক ব্যয় করা হল্পয়ল্পি। তািাড়া সমাট 

 ক্ষযমাত্রা ব্যয় ৩২২২.২৩  ক্ষ টাকার দিপরীল্পত ৩২১১.৩২  ক্ষ টাকার ব্যয় করা হল্পয়ল্পি অথ্যাৎ ১০.৮১  ক্ষ টাকা সাশ্রয় 

হল্পয়ল্পি।  

 

৪.১.৩ পণ্য সংগ্রহ দিষল্পয় সাদি থক মতামত  

প্রকল্পের অিীল্পন পণ্য ক্রল্পয় নমুনা দহল্পসল্পি গৃহীত  িরপত্র সমূহ পর্াল্প াচনায় সিখা র্াল্পে সর্,  

১) পণ্য িা কার্ থক্রল্পয়র সক্ষল্পত্র িরপত্র আহিাল্পনর পূল্পি থ িাোর র্াচাই পূি থক পণ্য িা কাল্পর্ থর একটি প্রাক্ক ন র্র্ার্র্ িাল্পি প্রস্তুত করা 

হল্পয়ল্পি এিং কার্ থা ল্পয় সগাপন িাল্পি সংরক্ষণ করা হল্পয়ল্পি।  

২) ক্রয় সর্াগ্য িব্যাদির  একটি কাদরগরী সেদসদফল্পকশন প্রস্তুত ও িরপত্র দসদিউল্প র সাল্পর্ সংল্পর্ােন করা হল্পয়ল্পি।  

৩) িরপত্র সমূহ িহু  প্রচাল্পরর েন্য দ্যইটি দ্বিদনক সংিািপল্পত্র (১টি িাং া ও ১টি ইংল্পরদে) দিজ্ঞাপন আকাল্পর প্রকাশ করা 

হল্পয়ল্পি। অদিকাংশ িরপত্র CPTU Website এ প্রকাদশত হল্পয়ল্পি। ফল্প  একাদিক িরিাতা িরপল্পত্র অংশ গ্রহণ কল্পরল্পিন। 

৪) পণ্য ও কার্ থক্রয় কদমটিল্পত একাদিক কার্ থা ল্পয়র িাদহল্পরর কম থকতথাল্পক সিস্য দহল্পসল্পি অন্তভু থক্ত করা হল্পয়ল্পি। তারা র্র্ারীদত 

িরপত্র মুল্যায়ন কদমটিল্পত উপদস্থত সর্ল্পক সহল্পর্াদগতা কল্পরল্পিন।  

৫) আল্প াদচত িরপত্র সমুল্পহর কার্ থাল্পিল্পশ উল্পেদখত সমল্পয়র মল্পধ্য ঠিকািারগণ মা ামা  সরিরাহ কল্পরল্পিন।  

৬) দপদপআর ২০০৮ এর দিিান সমাতাল্পিক িরপত্র সমুল্পহ ১০% অর্ থ োমানত দহল্পসল্পি সংরক্ষণ করা হল্পয়ল্পি র্া কার্ থল্পশল্পষ সফরত 

প্রিান করা হল্পয়ল্পি।  

উপরন্ত অদিট অদিিপ্তর কর্তক প্রকল্পের আওতায় ক্রল্পয়র অদিট সম্পন্ন হল্পয়ল্পি।  

 

৬ ইল্প কট্রদনক িব্যাদি (এয়ার 

কদন্ডশনার, টিদি, দেইরা , 

িাইদন্ডং সমদশন, 

দিে,কযাল্পমরা, ইতযাদি    

৪.২০  ৫.৩৪  ঐ  ২৭.১৪%  বৃদদ্ধ 

মুল্য  

৭ ফল্পটাকদপয়ার  

( সহদিদিিটি )  

১.২০ ১ টি  ১.২০ ১ টি  ঐ সমমূল্য 

৮  আসিািপত্র   ৬.০০ সর্াক ৪.৯৯ সর্াক ঐ ১৬.৮৩% হ্রাস 

মুল্য   

৯  সটদ ল্পফান সংল্পর্াগ  ০.১৪ ৩ টি  ০.১৪ ৩ টি  ঐ সমমূল্য 

১০  হযান্ড মাইক  ২.০৯ ৩০ টি  ২.০৯ ৩০ টি ঐ সমমূল্য 

১১  মাদি দমদিয়া প্রল্পেক্টর ১.০০ ১ টি  ১.০০ ১ টি  ঐ সমমূল্য 

১২  ফযাক্স সমদশন  ০.৩৫ ২ টি  ০.৩৫ ১টি ঐ সমমূল্য 

১৩ দ্রুতগদত সম্পন্ন এফ আর দপ          

সিাট  

৪০০.০০ ১০ টি  ৩৯৪.০০ ১০ টি  ঐ ১.৫% হ্রাসমুল্য  

                    সমাট  ৩২২২.২৩  ৩২১১.৩২    



 

 

৪.১.৪  দনরীক্ষা আপদত্ত  (কল্পম্পাল্পনন্ট –এ) 

দিগত ২০০৮-২০১১ সল্পন প্রকেটির ৯টি অনুল্পেল্পি অদিট আপদত্ত উপস্থাদপত হল্পয়ল্পি এিং র্র্া সমল্পয় েিাি িাদখল্প র সপ্রদক্ষল্পত 

উক্ত ৯টি আপদত্ত দনষ্পদত্ত করা হল্পয়ল্পি। পরিতীল্পত ২০১১-১০১৩ সল্পন ৬টি আদিট আপদত্ত উপস্থাদপত ও সল্পন্তাষেনক েিাি 

িাদখল্প র সপ্রদক্ষল্পত আপদত্তসমূহ র্র্াদিহীতিাল্পি দনষ্পদত্ত করা হল্পয়ল্পি। ইল্পতামল্পধ্য প্রকে সময়ািাল্পন্ত ২০১৩-২০১৫ সল্পন অদিট 

সম্পন্ন হল্পয়ল্পি। উক্ত অদিল্পট ১০ টি অনুল্পেল্পি অদিট আপদত্ত উপস্থাদপত হল্পয়ল্পি। ইল্পতামল্পধ্য র্র্ার্র্ কর্তপল্পক্ষর মাল্পধ্যল্পম ব্রিশীল্পট 

েিাি প্রিান করা হল্পয়ল্পি এিং িাদখ কৃত েিাি সল্পন্তাষেনক হওয়ায় র্র্াক্রল্পম অনুল্পেি ৫, ৬, ৮, ৯, ও ১০ দনষ্পদত্ত করা 

হল্পয়ল্পি। অদনষ্পন্ন অনুল্পেি সমুল্পহর আপদত্তর সংদক্ষপ্ত দিিরণ দনল্পম্নর সারণীল্পত প্রিত্ত হল্প ািঃ  

সারণী ৪.২: অদিট আপদত্তর সংদক্ষপ্ত দিিরণ (কল্পম্পাল্পনন্ট-এ)  

 

প্রকে পদরচা ক অদিট আপদত্তর দিষল্পয় োনান সর্, অদনষ্পন্ন অনুল্পেি সমুল্পহর ব্রিশীল্পট েিাি প্রস্তত কল্পর র্র্ার্ থ  কতৃ্তপল্পক্ষর 

মাধ্যল্পম িাদণ থদেক অদিট অদিিপ্তল্পর দনষ্পদত্তর েন্য পুনরায় সপ্ররণ করা হল্পয়ল্পি র্া প্রদক্রয়ািীন রল্পয়ল্পি। উপস্থাদপত অদিট আপদত্ত 

সমূহ শীঘ্রই দনষ্পদত্ত হল্পি িল্প  অদিমত ব্যক্ত কল্পরন। অদিট আপদত্ত সমূহ আশু দনষ্পদত্ত হওয়া প্রল্পয়ােন। প্রকে সশল্পষ মা ামা  

সমূহ র্র্ারীদত ইনল্পিনটরী দ্বতরী কল্পর সির িপ্তল্পর হস্তান্তর করা হল্পয়ল্পি। 

সাদি থক মতামতিঃ প্রকল্পের অদনেদত্তকৃত অদিট আপদত্তসমূহ আশুদনষ্পদত্ত হওয়া প্রল্পয়ােন। 

ক্র. নং আপদত্তর সংদক্ষপ্ত দিিরণ েদড়ত টাকা মন্তব্য 

১)  

 

অদনয়দমত ো  দিতরণ তথ্য সংরক্ষল্পণর মাধ্যল্পম সেল্প ল্পির দিকে 

কম থসংস্থান খাল্পত ৩০,০০,০০০/- টাকা ব্যয় প্রিশ থন , র্া আদর্ থক 

অদনয়ম  

৩০,০০,০০০/- উপল্পে া মৎস্য কম থকতথা  

হাদতয়া সনায়াখা ী েিাি 

িাদখ  কল্পরল্পি।  

২)  সমাপ্ত প্রকল্পের সাদি থক সম্পল্পির িাদষ থক ইনল্পিন্টরী দরল্পপাট ও িাস্তি 

র্াচাই প্রদতল্পিিন দনিীক্ষল্পণ উপস্থাপন করা হয়দন। দে এফ আর ত্রর 

পদরপন্থী 

 

 

প্রকল্পের সির িপ্তর হল্পত  

েিাি িাদখ  করা 

হল্পয়ল্পি।   

৩)  পল্পণ্যর সেদসদফল্পকশন ত্রকই হত্তয়া সল্পেও সাত (৭) দিল্পনর মল্পধ্য দ্যই 

(২) িার কার্ থল্পিশ প্রিান কল্পর প্রর্মিার অল্পপক্ষা দৈতীয়িাল্পর সিশী িাল্পম 

ো  ক্রল্পয় ক্ষদত ২৫১,৬৮০/-  

২৫১,৬৮০/- উপল্পে া মৎস্য কম থকতথা   

সগাসাইর হাট,শদরয়তপুর 

ব্রিশীল্পট েিাি িাদখ  

কল্পরল্পিন। 

৪) 

 

একই আয়ন ব্যয়ন কম থকতার মাধ্যল্পম এক ও অদিন্ন  সেদসদফল্পকশন 

এর ইদ শ ো  ক্রয় সরিরাল্পহ ত্রক প্রদতষ্ঠান অল্পপক্ষা অন্য  প্রদতষ্ঠাল্পন 

অদিক মুল্পল্য ক্রয় করার অদতদরক্ত ব্যয় ৩১৯,৩২৭/- টাকা  

৩১৯,৩২৭/-  

 

উপল্পে া মৎস্য কম থকতথা   

আমত ী িরগুনা  

ব্রিশীল্পট েিাি িাদখ  

কল্পরল্পিন।   

৫)   অদনয়দমত চুদক্ত সম্পিল্পনর মাধ্যল্পম ১৫,০০,০০০/- টাকা ো  ক্রয় 

িািে খরচ প্রিশ থন র্া আদর্ থক  অদনয়ম।  

১৫,০০,০০০/- উপল্পে া মৎস্য কম থকতথা   

িাশঁখা ী চট্রগ্রাম  

ব্রিশীল্পট েিাি িাদখ  

কল্পরল্পিন।   

                                                                                 সি থল্পমাট ৫০,৭১,০০৭/-  



 

 

 

৪.২ কল্পম্পাল্পনন্ট-দি 

৪.২.১  প্রকল্পের  ক্ষমাত্রা ও অেথন  

প্রকেটির “দি” কল্পম্পাল্পনন্ট এর অিীল্পন দসদি  ওয়াকথস, সমরামত ও রক্ষনাল্পিক্ষণ এিং সরিরাহ উপখাল্পত দিদিন্ন কাে সম্পািন 

ও মা ামা  ক্রয় করা হল্পয়ল্পি। উপল্পরাক্ত উপখাত দিদত্তক  ক্ষযমাত্রা ও অগ্রগদত দনল্পম্নর সারণী-(৪.৩) এ প্রিান করা হল্প া।  

সারণী ৪.৩:  প্রকল্পের দি কল্পম্পাল্পনন্ট আওতায় দিদিন্ন উপখাত দিদত্তক িাস্তি  ক্ষযমাত্রা ও অেথন  

ক্রদমক নং উপখাল্পতর নাম  ক্ষযমাত্রা অেথন অগ্রগদত 

(%) 
িাস্তি টাকা িাস্তি টাকা 

১ দসদি  ওয়াকথস ৫ ২৫.০  ৫ ২৩.৬৭  ৯৪.৬৮  

২ সমরামত ও রক্ষণাল্পিক্ষণ  -  ১২০.৫   - ১১২.৩৩  ৯৩.৬০  

৩ সরিরাহ ও সসিা  -  ২১৫.৯  - ২১০.৬৭  ৯৭.৫৮  

সি থল্পমাট -  ৩৬১.৪  - ৩৪৬.৬৭  ৯৫.৯২  

 

উপল্পরর সারণী হল্পত সিখা র্ায় প্রকল্পের আওতায় দিদিন্ন পণ্য, কার্ থ ও সসিা খাল্পত সাদি থক িাল্পি ৯৫.৯২ অগ্রগদত হল্পয়ল্পি, র্া 

সল্পন্তাষেনক িল্প  দিল্পিচনা করা সর্ল্পত পাল্পর। 

৪.২.২ প্রকল্পের আওতায় দিদিন্ন পণ্য, কার্ থ ও সসিা ক্রয় পদ্ধদত পর্ থাল্প াচনা   

প্রকল্পের আওতায় দিদিন্ন পণ্য, কার্ থ ও সসিাক্রল্পয়র প্রিান  ২০ (দিশটি) প্যাল্পকল্পের মল্পধ্য দ্বিিচয়ল্পনর দিদত্তল্পত সমাট ৩টি 

প্যাল্পকল্পের ক্রয় প্রদক্রয়ার দিদিন্ন তথ্য CPTU সচকদ ষ্ট অনুসরল্পণ সংগ্রহ করা হল্পয়ল্পি। উক্ত ৩টি প্যাল্পকে হল্পে র্র্াক্রল্পম (১) 

িাি  সকদিন দপক আপ ক্রয়; (২) দ মল্পনা দে ও পাদন দূষণ ল্যাি নিায়ন ও সমরামত; (৩) গ্যাংওল্পয় ও পল্টুন সমরামত। িাি  

সকদিন দপকআপ ক্রল্পয়র েন্য “সিইদ  স্টার” পদত্রকায় িরপত্র দিজ্ঞদপ্ত প্রচার করা হল্প  মাত্র ১টি িরপত্র পাওয়া র্ায়। অতপর 

সটকদনকযা  ইল্পিলুল্পয়শন কদমটির অনুল্পমািন ক্রল্পম নািানা দ দমল্পটি ঢাকা এর দনকট হল্পত সি থল্পমাট ৪৩,৫৩,২২৮ টাকায় 

দপকআপটি ক্রয় করা হল্পয়ল্পি। দপক আপটির প্রাক্কদ ত মূল্য দি  ৪৫  ক্ষ টাকা, চুদক্ত মূল্য দি  ৪৪,৭৮,০০০ টাকা। অর্ থাৎ 

প্রাক্কদ ত মূল্পল্যর ৩.২৬% কমিাল্পম ক্রয় করা হল্পয়ল্পি। দপক আপ ক্রল্পয়র িরপত্র প্যাল্পকে নং দিদসদপ- ১।  

দ মল্পনা দে ও পাদন দূষণ গল্পিষণাগার সমরামত ও নিায়ল্পনর েন্য “সিইদ  ষ্টার ও দ্বিদনক ইল্পত্তফাক পদত্রকায় র্র্াক্রল্পম 

১৮/০৯/২০১০ এিং ১৯/০৯/২০১০ ইং তাদরল্পখ িরপত্র দিজ্ঞদপ্ত প্রচার করা হল্প  সমাট ১৯টি িরপত্র পাওয়া র্ায়। এর মল্পধ্য ৩ 

(দতন) টি িরপত্র ননল্পরসপনদসি দি । অিদশষ্ট ১৬টি দ্বিি িরপল্পত্রর মল্পধ্য সমসাস থ সুমন সট্রিাস চাঁিপুরল্পক ৫% কমমূল্পল্য 

৩০/১১/২০১০ ইং তাদরল্পখ কার্ থাল্পিশ প্রিান করা হয় এিং উক্ত ঠিকািার ১১/০৩/২০১১ ইং তাদরল্পখ দনদ্ধথাদরত সমল্পয় কাে সম্পন্ন 

কল্পরন। এ কাল্পের প্রাক্কদ ত মূল্য দি  ৯,৭৮,২৯৫/০০ টাকা, সমাট চুদক্ত মূল্য দি  ৯,২৫,৫৮০/২৫ টাকা এিং দি  পদরল্পশাল্পির 

পদরমাণ দি  ৮,৩৯,৩৯২/৬০ টাকা। এল্পক্ষল্পত্র চুদক্ত মূল্পল্যর সচল্পয় ৮৬,১০৭.৬৫ টাকা কম পদরল্পশাি করা হল্পয়ল্পি। নিী সকন্দ্র 

চাঁিপুল্পরর মুখাদেথ ঘাল্পট অিদস্থত গ্যাংওল্পয়, পন্টুন ও সেটিঘাট সমরামল্পতর েন্য দ্বিদনক “ইল্পত্তফাক” ও “সিইদ  ষ্টার” পদত্রকায় 

িরপত্র দিজ্ঞদপ্ত (প্যাল্পকে নং আর -১) প্রকাশ করা হল্প  সি থল্পমাট ৪টি িরপত্র পাওয়া র্ায়। প্রাপ্ত িরপল্পত্রর মল্পধ্য দতনটি সঠিক 

দি । উক্ত দতনটি িরপল্পত্রর মল্পধ্য  সিওয়ান হাদিবুর রহমানল্পক সটন্ডার ইিালুল্পয়শন কদমটি এর সুপাদরশক্রল্পম ০২/১১/২০১১ 

তাদরল্পখ কার্ থাল্পিশ সিয়া হয়। উক্ত ঠিকািার ১৩/০২/২০১২ ইং তাদরল্পখ দনি থাদরত সমল্পয় কাে সশষ কল্পরন। কােটির প্রাক্কদ ত 

মূল্য দি  ৪,৮৯,৮৭৮ টাকা, চুদক্ত মূল্য ৩,৮৬৯৯৯/৮০ টাকা এিং দি  পদরল্পশাি করা হল্পয়ল্পি ৩,৫৫,৫৭২.৯৩ টাকা। প্রকল্পের 

অিীল্পন র্ন্ত্রপাদত রাসায়দনক এিং সষ্টশনারীসহ অন্যান্য মা ামা  ক্রল্পয়র দিষল্পয় প্রকে পদরচা ল্পকর সাল্পর্ আল্প াচনাকাল্প  দতদন 

োনান সর্ সক  মা ামা  দপদপআর ২০০৮ এর দিদিমা া অনুসরল্পণ ক্রয় এিং এ সক  মা ামাল্প র মজুিিদহল্পত উল্পত্তা ন করা 

হল্পয়ল্পি।  



 

 

 

 

 

৪.২.৩ প্রকল্পের অিীল্পন ক্রয়কৃত মা ামা  এিং পুনিঃদনম থান/সমরামত কাল্পের গুণগত মান পর্ থল্পিক্ষণ   

প্রকল্পের অিীল্পন সম্পাদিত পুনিঃদনম থান/সমরামত/নিায়ন কাল্পের গুণগত মান পর্ থল্পিক্ষল্পণর েন্য দ মল্পনা দে ও পাদন দূষণ 

ল্যািল্পরটদর এিং মুখােী ঘাটস্থ সেটি, পন্টুন, গ্যাংওল্পয় এিং ইদ শ গল্পিষণা সিাট সারেদমল্পন পরীক্ষা/ পর্ থল্পিক্ষণ করা হল্পয়ল্পি। 

পর্ থল্পিক্ষল্পণ  ল্যািল্পরটদর দ্যটিল্পত কাল্পের মান িা  িল্প  দিল্পিদচত হল্পয়ল্পি এিং সকার্াও সকান ত্রুটি িা সিয়া , সমল্পেল্পত ফাট   

পদর দক্ষত হয়দন। ল্যাল্পির সমল্পে এিং রাসায়দনক িব্যাদি রাখার র যাক সমূল্পহ িা মাল্পনর টাই স  াগাল্পনা হল্পয়ল্পি।  ক্রয়কৃত 

সক  র্ন্ত্রপাদতর গুণগত মানও িা  িল্প  প্রকে পদরচা ক োদনল্পয়ল্পিন। ইদ শ গল্পিষণা সিাট উন্নত ও আধুদনক মাল্পনর হল্পয়ল্পি। 

গল্পিষণা সিাঢ থটি খু নাস্থ সমদরন দশপ ইয়াল্পি থ দ্বতরী করা হল্পয়ল্পি। কদম্পউটার, মটরসাইল্পক , ল্যাপটপ, অদিও দিজুয়া  ইতযাদির 

মানও িা  এিং িতথমাল্পন ব্যিহার করা হল্পে। প্রকাশনা, দিল্পশষিাল্পি বুকল্প ট ও দ ফল্প ল্পটর মুিল্পণর মান ও সমল্পটদরয়া  িা  

িল্প  প্রতীয়মান হল্পয়ল্পি। আসিািপত্র িতথমাল্পন সসদমনার রুম ও কম থকতথাল্পির কার্ থা ল্পয় ব্যিহৃত হল্পে। রাসায়দনক িব্যাদির মজুি 

উল্পত্তা ন করা হল্পয়ল্পি এিং িতথমাল্পন ব্যিহৃত হল্পে।  

পর্ থল্পিক্ষণিঃ প্রকল্পের অিীল্পন ক্রয়কৃত সক  মা ামা  িাপ্তদরক িাল্পি দিস্তাদরত তাদ কা প্রস্তুত কল্পর কর্তথপল্পক্ষর দনকট হস্তান্তর 

করা হয়দন। দিল্পশষিাল্পি কযাল্পমরা ও ল্যাপটপ কদম্পউটার িান্ডাল্পর েমা হয়দন িল্প  অদিল্পর্াগ পাওয়া দগল্পয়ল্পি। এ দিষল্পয় ব্যিস্থা 

গ্রহণ করা প্রল্পয়ােন।  

 

 

 

 

 

 

দচত্র ৪.২: দিএফআরআই কর্তথক ক্রয়ক্রীত  োহাে এমদি রুপা ী ইদ শ এিং  দনদম থত সেটি ঘাল্পটর রাস্তা 

 



 

 

 

৪.২.৪ দনরীক্ষা আপদত্ত   

প্রকল্পের অিীল্পন সক  খরল্পচর িাদনদেযক দনরীক্ষা সম্পন্ন হল্পয়ল্পি। দনরীক্ষা ি  সি থল্পমাট ৪টি অনুল্পেল্পি ৫০,৮০,১৫০ টাকার 

আপদত্ত প্রিান কল্পরল্পি। দনরীক্ষা আপদত্তর দিিরণ দনল্পম্নর সারণী ৪.৪ প্রিান করা হল্প ািঃ 

সারণী ৪.৪ : দনরীক্ষা আপদত্তর দিিরণ, টাকার পদরমাণ ও মন্তব্য  

ক্রদমক নং দনরীক্ষা আপদত্ত দিিরণ টাকায় পদরমান মতামত/ মন্তব্য 

১। প্রকল্পের অিীল্পন ক্রয়কৃত দরস থাচ ও অদফস ইকুল্পমন্ট 

এিং মূ িনী র্ন্ত্রপাদত ইনদষ্টটিউট িরািল্পর েমা সিয়া  

৪৪,৭৮,০০০/-  ব্রিদসল্পট োিাি সপ্ররণ করা 

হল্পয়ল্পি।  

২। আরদিদপদপ িদহভু থত প্রকল্পের টাকায় ইন্টারল্পনট ও 

ইন্টারকম সনটত্তয়াক স্থাপন করায় সরকাল্পরর অর্ থ 

ক্ষদত হল্পয়ল্পি 

১,৯৯,১৫০/-  ব্রিদসল্পট োিাি সপ্ররণ করা 

হল্পয়ল্পি। অদ্যািিী দনেদত্ত  

হয়দন 

৩।  সরকাল্পরর দনদ্ধথদরত মুল্য অল্পপক্ষা অদিকমুল্পল্য 

একমাত্র িরিাতা দনকট হল্পত মটর সাইল্পক  ক্রয়  

২,৪৩,০০০/- ঐ 

৪।  অদনয়দমত িাল্পি মৎস্য দিিস/সপ্তাহ/পক্ষ পা ন 

িািি সরকার দনদ্ধথাদরত পদরমাণ অল্পপক্ষা অদতদরক্ত 

পদরমাণ অর্ থ ব্যয় কল্পর প্রকল্পের ক্ষদত  

১,৬০,০০০/- ঐ 

                                                    সি থল্পমাট ৫০,৮০,১৫০/-  

 

প্রকে পদরচা ক দনরীক্ষা আপদত্ত সমূল্পহর তাৎক্ষদণক এিং ব্রিদসল্পট েিাি সপ্ররণ কল্পরল্পিন। দকন্তু অদ্যািদি আপদত্ত সমুল্পহর 

দনেদত্ত হয়দন।   

পর্ থল্পিক্ষণিঃ দনরীক্ষা আপদত্তসমূহ আশু দনেদত্ত করা প্রল্পয়ােন। 

 দচত্র ৪.৩: দিএফআরআই কর্তথক উন্নয়ন ও নিাদয়ত গল্পিষণাগার   

 



 

 

 

পঞ্চম অধ্যায় 

প্রকল্পের উল্পেশ্য এবং Log Frame পর্ যাল্প াচনা ও পর্ যল্পবক্ষণ  

৫.১ প্রকল্পের উল্পেশ্য পর্ যাল্প াচনা ও পর্ যল্পবক্ষণ ( কমল্পপাল্পনন্ট -এ) 

“জাটকা সংরক্ষণ, জজল্প ল্পের ববকে কম যসংস্থান ও গল্পবষণা” শীষ যক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রল্পম এ কল্পপাল্পনন্ট এর উল্পেশ্য 

অজযল্পনর জন্য সপাবেত কাজ  এবং উল্পেশ্য অজযল্পনর অবস্থা বনল্পে উল্পেখ্য করা হল্প াোঃ-   

উল্পেশ্য সপাবেত কাজ পর্ যাল্প াচনা ও পর্ যল্পবক্ষণ  

১) জাটকা (বকল্পশার ইব শ) 

ও বিমওয়া া ইব শ 

সংরক্ষণ কল্পর  ইব ল্পশর 

উৎপােন বাড়াল্পনা ; 

১) প্রকল্পের শুরুল্পত ইব ল্পশর উৎপােন বি  ২.৯৮  ক্ষ জম.টন (২০০৮-২০০৯) র্া প্রকে 

বাস্তবায়নজবনত বববভন্ন কার্ যক্রম জর্মন জাটকা ও বিমওয়া া মা মাি সংরক্ষল্পণর ফল্প  ধীল্পর ধীল্পর 

উৎপােন বাড়ল্পত থাল্পক।ফল্প  প্রকে জশল্পষ (২০১৫-১৬) ইব ল্পশর উৎপােন জবল্পড় োবড়ল্পয়ল্পি ৩.৯৪ 

জম.টন জেল্পশর অভযন্তরীণ জ াশল্পয় ইব ল্পশর ববস্তৃবত জবল্পড়ল্পি (৫.১)। এমতাবস্থায় প্রকে বাস্তবায়ল্পনর 

ফল্প  জমাট ৯৬,০০০ জম.টন ইব ল্পশর উৎপােন জবল্পড়ল্পি (বচত্র-৫.৩)। ইব শ উৎপােল্পনর এ ধারা 

অব্যাহত রল্পয়ল্পি এবং জাটকা ও মা ইব শ মাি সংরক্ষণ কার্ যক্রম চালু থাকল্প  ইব ল্পশর উৎপােন 

ভববষ্যল্পত আল্পরা বৃবি পাল্পব। ইব শ উৎপােন বৃবির ফল্প  ইব ল্পশর মূল্য সাধারণ মানুল্পষর ক্রয় ক্ষমতার 

মল্পধ্য চল্প  এল্পসল্পি। প্রকল্পের এ উল্পেশ্য অবজযত হল্পয়ল্পি।  

২) ইব শ অভয়াশ্রম 

কার্ যক্রল্পম গবতশী তা 

আনয়ন ও জজারোরকরল্পণ 

সহায়তা প্রোন ; 

২) প্রকে চ াকা ীন ৫টি ইব শ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রোন করা হল্পয়ল্পি। নতুন ১টি ইব শ 

অভয়াশ্রম স্থাপন চূড়ান্ত পর্ যাল্পয় রল্পয়ল্পি। ৩২,৫০৯ সুফ ল্পভাবগর মল্পধ্য ২৭,৬৩৫ জন সুফ ল্পভাগীল্পক 

অভয়াশ্রম পাশ্ববতী গ্রাম জথল্পক জনয়া হল্পয়ল্পি। তাল্পেরল্পক প্রবশক্ষণ সহ-ববকে কম যসংস্থাল্পনর উপকরণ 

প্রোন করা হল্পয়ল্পি। উপরন্ত অভয়াশ্রম পাশ্ববতী ২৫টি উপল্পজ ার গ্রাম সমূল্পহ বনববড় সল্পচতনতামূ ক 

কার্ যক্রম পবরচাব ত হল্পয়ল্পি। এভাল্পব অভয়াশ্রমসমূল্পহ প্রকে হল্পত জাটকা সংরক্ষল্পণ কার্ যকরী জসবা 

প্রোন করা হল্পয়ল্পি। জাটকা / ইব শ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এবং মাি ধরা বন্ধ অবভর্ান পবরচা নার 

ফল্প  জীববববচত্রয বৃবি এবং ইব শ সহ অন্যান্য মাি জর্মন পাঙ্গাস, আইড়, জপায়া, গ ো বচংবড় সহ 

অন্যান্য মাল্পির  উৎপােন বৃবি জপল্পয়ল্পি। তল্পব ইব শ মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কবমটি গঠল্পণর 

প্রল্পয়াজনীয়তা থাকল্প ও তা করা হয়বন।  প্রকল্পের এ উল্পেশ্য আংবশক অবজযত হল্পয়ল্পি।  

৩) অভয়াশ্রম এ াকায় 

বনধ যাবরত সমল্পয়  জাটকা 

আহরণ  কবমল্পয় আনা ; 

৩) মৎস্য অবধেপ্তরসহ প্রশাসন, পুব শ, র যাব, জকাষ্টগাি য, জনবভ, জনৌ-পুব শ এর সহায়তায় জমাট 

৩৬১৬টি জমাবাই  জকাট য জাটকা আহরণ বন্ধ করার জন্য পবরচা না করা হল্পয়ল্পি। উপরন্ত প্রকেভুক্ত 

২২টি জজ ার ১০২টি উপল্পজ ায় বনয়বমত নেী, মৎস্যবাজার, মািঘাট, আড়ত পবরেশ যন করা হল্পয়ল্পি। 

তািাড়া জজল্প সহ সাধারণ মানুষল্পক উদ্বুিকরল্পণর জন্য প্রল্পতযক বৎসর জফব্রু-মাচ য মাল্পস “জাটকা 

সংরক্ষণ সপ্তাহ” উের্াপন করা হল্পে। অনুরুপভাল্পব বিমওয়া া ইব শ জর্ন বনবব যল্পে বিম িাড়ল্পত পাল্পর 

এ জন্য মাি আহরণ বন্ধ (বতযমাল্পন ২২ বেন) কল্পঠার ভাল্পব পা ল্পন সহায়তা করা হল্পয়ল্পি। প্রকল্পের এ 



 

 

 

উল্পেশ্য আংবশকভাল্পব অবজযত হল্পয়ল্পি।  

৪) জাটকা / ইব শ 

জজল্প ল্পের ববকে 

কম যসংস্থাল্পনর  সুল্পর্াগ সৃবষ্ট 

কল্পর তাল্পের আথ য-

সামাবজক অবস্থার উন্নয়ন ; 

৪) গরীব জাটকা জজল্প ল্পের জন্য প্রকে জথল্পক ববকে কম যসংস্থাল্পনর ব্যবস্থা গৃহীত হল্পয়ল্পি । প্রকে 

জথল্পক ৩২,৫০৯ জন জজল্প ল্পক ববকে কম যসংস্থাল্পনর জন্য উপকরণসহ প্রবশক্ষণ প্রোন করা হল্পয়ল্পি। 

জজল্প ল্পের জাটকা ধরা বন্ধকা ীন ববকে কম যসংস্থাল্পনর মাধ্যল্পম আয় বৃবি পাল্পব অন্য বেল্পক জাটকা 

ধরা বন্ধকা ীন তাল্পের ক্ষবত বকছুটা পুবষল্পয় বনল্পত পারল্পব। এভাল্পব তাল্পেরল্পক বনবষি সমল্পয় জাটকা 

আহরণ হল্পত ববরত রাখার ব্যবস্থা করা হল্পয়ল্পি । ফল্প  উল্পেখল্পর্াগ্য হাল্পর জাটকা আহরণ কল্পমল্পি। 

প্রকল্পের এ উল্পেশ্য আংবশকভাল্পব অবজযত হল্পয়ল্পি।  

৫) জাটকা / ইব শ  

সংরক্ষল্পণ অবধক মাত্রায় 

জনসল্পচতনতা বৃবিকরণ। 

৫) জাটকা ও বিমওয়া া ইব শ মাি সংরক্ষল্পণ জনসল্পচতনা বৃবি করা প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূণ য  

কাজ। এ  ল্পক্ষয ২টি টিবভ স্পট/ বফ ার প্রস্তুত ও প্রচার, দেবনক খবল্পরর কাল্পজ ববজ্ঞাপন প্রচার, 

বব ল্পবাি য স্থাপন, জপাস্টার-ব ফল্প ট প্রস্তুত ও ববতরণ করা হল্পয়ল্পি। তািাড়া জজ া ,উপল্পজ া, ইউবনয়ন 

পবরষে ও জজল্প  গ্রাল্পম সভা , পথ সভা, জনৌ র যা ী ইতযাবে আল্পয়াজন করা হল্পয়ল্পি। প্রকে হল্পত এ 

ধরল্পনর কার্ যক্রম গ্রহল্পনর ফল্প  জাটকা ও বিমওয়া া মা ইব শ মাি সংরক্ষল্পণ সাধারণ জনগল্পণর মল্পধ্য 

জনসল্পচতনা অল্পনক বৃবি জপল্পয়ল্পি এবং অববধ মাি আহরণ অল্পনক কল্পম এল্পসল্পি। ফল্প  ইব ল্পশর 

উৎপােন ক্রমাগত ভাল্পব জবল্পড়ই চল্প ল্পি।  প্রকল্পের এ উল্পেশ্য আংবশকভাল্পব অবজযত হল্পয়ল্পি। 

৫.২ প্রকল্পের উল্পেশ্য অজযল্পনর অবস্থা পর্ যাল্প াচনা ও পর্ যল্পবক্ষণ ( কমল্পপাল্পনন্ট -বব)  

“জাটকা সংরক্ষণ, জজল্প ল্পের ববকে কম যসংস্থান ও গল্পবষণা” শীষ যক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রল্পম “বব” কল্পপাল্পনন্ট এর 

উল্পেশ্য অজযল্পনর জন্য সপাবেত কাজ/গল্পবষণা এবং উল্পেশ্য অজযল্পনর মাত্রা বনল্পে প্রোন করা হল্প াোঃ-   

উল্পেশ্য সপাবেত কাজ পর্ যাল্প াচনা ও পর্ যল্পবক্ষণ 

১। ইব ল্পশর জীবববজ্ঞান এবং 

পবরল্পবল্পশর উপর বৃহৎ পবরসল্পর 

নেী এবং উপকূ বতী 

ইল্পকাবসল্পস্টম বভবিক গল্পবষণা 

পবরচা না।  

১। ইব শ অবভপ্রায়নশী  নে-নেী জমাহনা এ াকা এবং সামুবিক মাি। এ মাল্পির জীবববঞ্জান 

বববভন্ন অংল্পশ ববভক্ত এবং পবরল্পবল্পশর বববভন্ন বনয়ামল্পকর (Factors) উপর বনভ যরশী । 

কাল্পজই এ মাল্পির সহনশী  উৎপােন ও উৎপােন বৃবির জন্য ক্রমাগতভাল্পব এ সক  ববষল্পয় 

বনরববেন্ন ভাল্পব গল্পবষণা করার প্রল্পয়াজন রল্পয়ল্পি। বতযমান প্রকল্পের অধীল্পন পূব যবতী গল্পবষণার 

ধারা বাবহকতয রক্ষা কল্পর এ মাল্পির জীবনবৃিান্ত র্থা প্রজনন জক্ষত্র, প্রজনন সময়, পবরপক্কতা, 

অবভপ্রয়াণ ইতযাবে ববষল্পয় গল্পবষণা করা হল্পয়ল্পি। এমনবক পুকুল্পর ইব শ মাি চাল্পষর সম্ভাব্যতা 

ও পরীক্ষা বনরীক্ষা করা হল্পয়ল্পি। একই ভাল্পব এ মাল্পির প্রাকৃবতক প্রজনন, বিম ও জাটকা 

উৎপােল্পন সাফল্য, জাটকার প্রাচুর্ য বৃবি এবং একটি নতুন অভয়াশ্রল্পমর সীমানা বনধ যারণ করা 

হল্পয়ল্পি। বববভন্ন ব্যবস্থাপনা পিবত বাস্তবায়ল্পন এ মাল্পির উৎপােন বৃবির পবরমাণ বনণ যয় করা 

হল্পয়ল্পি। ইব শ সপে ব্যবস্থাপনার জন্য অন্যতম প্রধান প্রল্পয়াজনীয় গল্পবষণা হল্পে এ মাল্পির 

পপুল্প শন িায়নাবমক স্টাবি (ইব শ জনতার গবতববদ্যা)। এ সংক্রান্ত গল্পবষণার মাধ্যল্পম সল্পব যাচ্চ 

দেঘ যয (L√), বৃবির সহগ, জমাট মৃতুযর হার (M), প্রাকৃবতক মৃতুযর হার/বৎসর (F), আহরণ 



 

 

 

মাত্রা (F), সল্পব যাচ্চ আহরণ মাত্রা (Emax), প্রথম ধরার দেঘ যয (Le) ইতযাবে বনণ যয় করা হয়। 

এ সক  উপাোন (Factor) জর্ জকান প্রাকৃবতক পপুল্প শল্পনর Health Indicator 

বহল্পসল্পব ববল্পবচণা কল্পর ইব শ মাল্পির ব্যবস্থাপনা পিবত বনণ যয় করা হয়। এ সক  ববষল্পয় ববগত 

২০০৮ সা  পর্ যন্ত বনয়বমত ভাল্পব গল্পবষণা করা হল্প ও অজ্ঞাত কারল্পণ এ প্রকল্পের অধীল্পন 

গল্পবষণা করা হয়বন। অপরবেল্পক জ বায়ুগত পবরবতযন দববশ্বক সমস্যার পাশাপাবশ বাং াল্পেশ 

অন্যতম প্রধান ভুক্তল্পভাগী জেশ। প্রাথবমক ভাল্পব ইব শ মাি বববভন্ন পবরল্পবল্পশ (নে-নেী, জমাহনা, 

সমুি) বসবাস কল্পর ববধায় এ মািল্পক জ বায়ু পবরবতযন সহনশী  প্রজাবত ববল্পবচনা করা হল্প ও 

এ মাল্পির উপর জ বায়ু গত পবরবতযল্পনর প্রভাব বনণ যয় করা অতীব জরুরী ও অন্যতম প্রধান 

গল্পবষণা জক্ষত্র। প্রকল্পের অধীল্পন পবরল্পবল্পশর উপর বৃহৎ পবরসল্পর গল্পবষণার প্রস্তাব রাখা হল্প ও  

এ ববষল্পয় উল্পেখল্পর্াগ্য জকান গল্পবষণা পবরচা না করা হয়বন। প্রকেটির  োবখ কৃত প্রবতল্পবেন 

পর্ যাল্প াচনা কল্পর এ ববষল্পয় গল্পবষণার জকান প্রবতফ ন পাওয়া র্ায় বন। এ জপ্রক্ষাপল্পট 

মতামত/মন্তব্য ব্যক্ত করা র্ায় জর্ প্রকল্পের এ উল্পেশ্য আংবশকভাল্পব অবজযত হল্পয়ল্পি।  

পর্ যল্পবক্ষণ ও সুপাবরশোঃ ভববষ্যল্পত ইব শ মাল্পির গবতববদ্যা এবং ইব শ মাল্পির জীবনচক্র ও 

উৎপােল্পন পবরল্পবশগত বনয়ামল্পকর প্রভাব সপবকযত গল্পবষণা পবরচা না করা প্রল্পয়াজন। 

২।  নে-নেী এবং উপকূ বতী  

এ াকায় ইব শ গল্পবষণা 

পবরচা নার জন্য একটি  মধ্যম 

আকাল্পরর গল্পবষণা জাহাজ ক্রয় ; 

২। প্রকেটি “বব” অংল্পশর অধীল্পন ১.১৫ জকাটি টাকা ব্যল্পয় খু না বশপ ইয়াি য হল্পত একটি মধ্যম আকাল্পরর 

গল্পবষণা জবাট দতবর করা হল্পয়ল্পি। গল্পবষণা জবাটটির নামকরণ করা হল্পয়ল্পি “এম বভ রুপা ী ইব শ”। 

গল্পবষণা জবাটটির দেঘ যয ৬০ ফুট, প্রস্থ ১৮ ফুট, ড্রাফট ৭০ ফুট,  ৯৫ হস য পাওয়াল্পরর বতনটি ইবঞ্জন, ববদ্যৎ 

উৎপােল্পনর জন্য ৯৫ হস য পাওয়াল্পরর জজনাল্পরটর ও ১২০০ ওয়াট য জসা ার প্যাল্পন  বসসল্পটম 

আল্পি। গল্পবষণা জবাল্পট ৪টি জকববল্পন ৮জন কম যকতযা অবস্থান করল্পত পাল্পরন, অন্যান্যল্পের 

অবস্থাল্পনর জন্য বভতল্পর জখা া জায়গা, গল্পবষণার জন্য একটি জিাট ল্যাবল্পরটবর, মাষ্টার বিজ 

ইতযাবে রল্পয়ল্পি। এিাড়া জবাটটির জিল্পক একটি বমবন হযাচারী স্থাপন করা হল্পয়ল্পি এবং মাল্পির 

ঝাঁক সনাক্তকরল্পণর জন্য দুটি Ecosounder, কপাস ও বজবপএস বসল্পস্টম এবং 

প্রল্পয়াজনীয় সংখ্যক জনাঙর আল্পি। বতযমাল্পন জবাটটি চালু আল্পি এবং প্রজনন জমৌসুল্পম জাটকার 

প্রাচুর্ য বনণ যল্পয়র জন্য  ব্যবহার করা হল্পয় থাল্পক। প্রকল্পের এ উল্পেশ্য অবজযত হল্পয়ল্পি।  

৩। নেী জকন্দ্র ,চাঁেপুর এর 

গল্পবষণা সুল্পর্াগ সুববধার উন্নয়ন ও 

আধুবনকায়ন;  

নেী জকন্দ্র, চাঁেপুল্পরর গল্পবষণার সুল্পর্াগ সুববধার উন্নয়ন ও আধুবনবককরল্পণর জন্য বহ শা 

ল্যাবল্পরটবর, ব মল্পনা বজ এবং পাবন দূষণ ল্যাবল্পরটরী নবায়ন করা হল্পয়ল্পি। এিাড়া বগয়ার 

জটকল্পনা বজ ল্যাবল্পরটবর এবং মুখাজী ঘাল্পট অববস্থত গ্যাংওল্পয় এবং গল্পবষণা জবাট রাখার 

জজটিঘাট  উন্নয়ন ও জমরামত করা হল্পয়ল্পি। এ জকল্পন্দ্রর পুরাতন কাল্পঠর জমকানাইজি জবাটটি  

এবং বস্পি জবাট ৯.৭৩  ক্ষ টাকা ব্যল্পয় ২ বার  এবং বপকআপ জমরামত করা হল্পয়ল্পি। বহ শা 

গল্পবষণাগাল্পরর জন্য জমাট ৮৭.৭৬  ক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৪৩টি আইল্পটল্পমর গল্পবষণা সামগ্রী জর্মন 

আন্ডার ওয়াটার কযাল্পমরা, বভবিও কযাল্পমরা, বাইল্পনা কু ার, মাইল্পক্রাসল্পকাপ, টিসুয প্রল্পসসর, 



 

 

 

ইতযাবে ক্রয় করা হল্পয়ল্পি। অনুরুপভাল্পব ব মল্পনা বজ ল্যাবল্পরটরীর জন্য র্ন্ত্রপাবত এবং 

গল্পবষণাগার সমূল্পহর জন্য ৩৩টি আইল্পটল্পমর রাসায়বনক িব্যাবে ক্রয় করা হল্পয়ল্পি। গল্পবষণা 

কাল্পজর সুল্পর্াগ সৃবষ্টর জন্য ১টি িাব  জকববন বপকআপ, গল্পবষণা ফ াফ  জসবমনাল্পর 

উপস্থাপল্পনর জন্য ৬.২০  ক্ষ টাকা ব্যল্পয় অবিও বভজুয়া  র্ন্ত্রপাবত ক্রয় করা হল্পয়ল্পি। উপল্পরাক্ত 

জপ্রক্ষাপল্পট ধারণা করা র্ায় নেীল্পকি চাদঁপুল্পর গল্পবষণার জন্য পর্ যাপ্ত সুল্পর্াগ সুববধা সৃবষ্ট হল্পয়ল্পি 

এবং প্রকল্পের উল্পেশ্য অবজযত হল্পয়ল্পি।  

পর্ যল্পবক্ষণ ও মতামতোঃ প্রকল্পের অধীল্পন অবজযত গল্পবষণার সুু্ল্পর্াগ সুববধা সমুল্পহ র্থার্থ ব্যবহার 

এবং বববভন্ন সুববধার উপযুক্ত  রক্ষণাল্পবক্ষণ করা প্রল্পয়াজন।   

৪। ইব শ গল্পবষণায়  বনল্পয়াবজত 

ববজ্ঞানী এবং সহায়তাকারী 

জনবল্প র গল্পবষণা কাল্পজ 

সক্ষমতা এবং েক্ষতা বৃবি; 

৪। প্রকল্পের  এ কল্পপাল্পনন্ট এর অধীল্পন ইব শ গল্পবষণা কাল্পজ বনল্পয়াবজত ববজ্ঞান সহায়ক 

জনবল্প র জন্য েক্ষতা বৃবিমূ ক কার্ যক্রম জর্মন প্রবশক্ষণ, উচ্চবশক্ষা এরুপ জকান কার্ যক্রম গ্রহণ 

করা হয়বন। শুধুমাত্র জর্ সক  ববজ্ঞানী কাল্পজ বনল্পয়াবজত বিল্প ন তাল্পের অবভজ্ঞতা অবজযত 

হল্পয়ল্পি এবং নুযনতম পর্ যাল্পয় েক্ষতা বৃবি জপল্পয়ল্পি। প্রকল্পের এ   উল্পেশ্য আংবশক ভাল্পব অবজযত 

হল্পয়ল্পি।  

৫। জাটকা জজল্প ল্পের ববকে 

কম যসংস্থাল্পনর ফল্প  আথ য-

সামাবজক প্রভাব পর্ যল্পবক্ষণ। 

৫। জজল্প ল্পের  ববকে কম যসংস্থাল্পনর ফল্প  আথ য সামাবজক প্রভাব বনণ যয়/ পর্ যল্পবক্ষল্পণর জন্য জকান 

গল্পবষণা পবরচা না করা হয়বন। এ ববষল্পয় প্রকেটির সব যল্পশষ প্রকে পবরচা ল্পকর আল্প াচনা 

কাল্প  বতবন জানান এ সংক্রাত গল্পবষণা পবরচা না  জন্য সমাজববজ্ঞান/ অথ যনীবতর জ্ঞান সপন্ন 

জকান ববজ্ঞানী  ইনবস্টটিউট বতযমাল্পন জনই। এ ববষল্পয় গল্পবষণা পবরচা না  জন্য বাং াল্পেশ কৃবষ 

ববশ্বববদ্যা য় ময়মনবসংহ এর সাল্পথ জর্াগাল্পর্াগ করা হল্প ও জশষ য পর্ যন্ত তা কার্ যকর হয়বন। এ 

প্রক্ষাপল্পট মতামত ব্যক্ত করা র্ায় জর্ প্রকল্পের এ উল্পেশটি  অবজযত হয়বন।  

পর্ যল্পবক্ষণ ও মতামতোঃ বাং াল্পেল্পশ মৎস্য গল্পবষণা ইনবস্টটিউল্পটর অগ যাল্পনাগ্রাম অনুসাল্পর 

সেরেপ্তল্পর আথ য সামাবজক অথ যনীবত  নাল্পম একটি ববভাগ রল্পয়ল্পি। পুল্পব য এ ববভাল্পগ একজন 

ববজ্ঞানী বনল্পয়াবজত বিল্প ন। বতবন চাকুরী হল্পত অব্যাহবত জনয়ার পর এ ববভাল্পগ জকান ববজ্ঞানী/ 

কম যকতযা বনল্পয়াগ করা হয়বন। ইনবস্টটিউল্পটর গল্পবষণা জজারোর করার জন্য এ ববভাল্পগ জনব  

বনল্পয়াগ করা অতীব জরুরী।  

 

 

  

 

 



 

 

 

রাজশাহীল্পত রূপা ী ইব শ 

ইব শ মাি ১৯৭০ সাল্প র আল্পগ 

জেল্পশর প্রায় সব নেীল্পত সন্ধান পাওয়া 

জর্ত। প্রায় ৫০ বির পর পদ্মা ও 

জমঘনা নেীর বববভন্ন স্থাল্পন ইব শ 

মাল্পির  পুরল্পনা স্থান বফল্পর এল্পসল্পি 

বল্প  মল্পন হয়। রাজশাহীর জগাোগাড়ী, 

বাঘা ও চারঘাটসহ পদ্মা নেীর 

পবিমাঞ্চল্প  প্রবতবেন ইব শ পাওয়া 

র্ায়। চাঁপাইনবাবগল্পঞ্জর বশবগল্পঞ্জ 

পদ্মাল্পসতু জথল্পক ইব শ পাওয়া র্ায়। 

জাটকা সংরক্ষন  জজারোল্পরর কারল্পণ 

রাজশাহী অঞ্চল্প  ইব ল্পশর প্রাপ্যতা 

ব্যাপকভাল্পব বৃবি জপল্পয়ল্পি এবং মানুষ 

এখন আরও সল্পচতন। ফল্প  রূপা ী 

মাি তার পুরাল্পনা বাসস্থান বফল্পর 

জপল্পত শুরু কল্পরল্পি। বাং াল্পেশ 

সরকাল্পরর প্রজাবত সংরক্ষল্পণর 

প্রল্পচষ্টার কারল্পণ এখন ভারল্পতর 

িহ্মপুত্র নেীল্পত ইব শ পাওয়া র্ায় 

(বচত্র ৫.৪)।  

 

হাওল্পড় রূপা ী ইব শ 

জেল্পশর সব যবৃহৎ জ াভূবম জমৌ ভীবাজার জজ ার হাকালুবক হাওল্পড়র বড়ল্প খা অংল্পশ জজল্প ল্পের জাল্প  ধরা পড়ল্পি 

রূপা ী ইব শ। প্রবত বষ যা জমৌসুল্পম হাকালুবক হাওল্পড় জিাট আকাল্পরর ২ জথল্পক ৪টি ইব শ ধরা পড়ল্প ও গত বিল্পর 

বড় আকাল্পরর ও সংখ্যায় জববশ ধরা পড়ায় উৎফুে হাওর পাল্পড়র জজল্প রা। হাকালুবক হাওল্পড়  ইব শ ধরা পড়ল্পি। 

ব্যবসায়ীরা হাকালুবকর ইব শ বববভন্ন বাজাল্পর বববক্র করল্পি। এ অঞ্চল্প র জজল্প ল্পের জীববকার প্রধান উৎস হাওল্পড়র 

মাি বশকার। বকন্তু হাওল্পড়র জল্প  মাি না পাওয়ায় হাকালুবক তীরবতী বড়ল্প খার জজল্প রা জপশা সংকল্পট পল্পড়ন। 

সম্প্রবত জজল্প ল্পের জাল্প  অন্যান্য মাল্পির সাল্পথ ইব শ ধরা পড়ায় তারা জবশ খুবশ।  

 জানা র্ায়, গত চার-পাঁচ বির ধল্পরই হাকালুবক হাওল্পড় ইব শ ধরা পড়ল্পি। তল্পব ক্রমান্বল্পয় জাল্প  প্রচুর ইব শ মাি 

ধরা পড়ল্পি। এ ব্যাপাল্পর বড়ল্প খার বসবনয়র উপল্পজ া মৎস্য কম যকতযা সঞ্জয় ব্যানাজী বল্প ন, ‘ইব শ মূ ত সমুল্পির 

মাি। বিম িাড়ল্পত এরা নেী ও জমাহনায় আল্পস। আগাম বন্যা ও অবধক প্রাপ্যতার কারল্পণ হাকালুবক হাওল্পড় ইব শ 

মাি এখন পাওয়া র্াল্পে। নেীর সাল্পথ হাকালুবক হাওল্পড়র সংল্পর্াগ থাকায় বন্যার সময় এরা হাওল্পড় চল্প  আল্পস। 

ইব শ বনল্পয় সরকার েবক্ষণাঞ্চল্প  বববভন্ন কম যসূবচ গ্রহণ কল্পরল্পিন। র্ার কারল্পণ জাটকা মারা বন্ধ হল্পয়ল্পি। ফল্প  

ইব ল্পশর উৎপােন জবল্পড়ল্পি। এ ধারা অব্যাহত থাকল্প  হাওল্পড় আগামী বির গুল্প াল্পত ইব শ জববশ কল্পর ধরা পড়ল্পব। 

সূত্র : মৎস্য অবধেপ্তর ও দেবনক ইল্পিফাক, ১৬ জসল্পেম্বর,২০১৭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র ৫.১ : জেল্পশর অভযন্তল্পর ইব ল্পশর ববস্তৃবত           সূত্র : মৎস্য অবধেপ্তর 



 

 

 

 

ইব শ মাইল্পগ্রশল্পনর কারন ও ববস্তৃবত 

দজব চাবহো পূরল্পণর জন্য ইব শ সাগর জথল্পক নেীর স্বাদু পাবন  এবং নেীর স্বাদু  পাবন জথল্পক সাগল্পরর জ ানা পাবন  

উভয় বেল্পকই অবভবাসী হল্পয় থাল্পক।  ইব শ সবল্পচল্পর়্ে জববশ সমুল্পির মল্পধ্য বসবাস কল্পর । বিম িাড়ার জন্য নেীর জমাহনা  

(Estuarine Region) অঞ্চল্প  অন্তত ১২০০-১৩০০ বকবম এবং এটি উপকূ বতী অঞ্চ  হল্পত প্রায় ২৫০ 

বকল্প াবমটার দূরত্ব পর্ যন্ত পাওয়া র্ায় (বচত্র ৫.২)। বাং াল্পেল্পশর প্রধান মাল্পির এই প্রজাবতর সংরক্ষল্পণ প্রকৃতপল্পক্ষ 

অবভবাসী  প্যাটান য এবং এই প্রজাবতর অবভবাসী পথ সপল্পকয জ্ঞান ও সল্পচতনতা বাড়াল্পনা প্রল্পয়াজন।  ইব শ প্রধানত 

প্রজনন ও খাদ্য গ্রহল্পণর উল্পেল্পশ্য এবং সময় বভবিক মাইল্পগ্রশন কল্পর থাল্পক। অবভবাসল্পনর প্রভাবশা ী কারণ  সমূহ হ  

শারীবরক, রাসায়বনক এবং দজববক।  

 

শাবররীক কারণসমূহ : পাবনর বনল্পচর ত ানী, পাবনর গভীরতা, জরাত এবং জজায়ার-ভাটা, জঘা াটত্ব, তাপমাত্রা এবং 

আল্প ার প্রবতফ ন; 

রাসায়বনক কারণসমূহ:  বণাক্ততা, ক্ষারীয়তা, িবীভূত গ্যাস, গন্ধ, স্বাে এবং দূষণ এবং 

দজববক কারণসমূহ: জর্ৌন ববকাশ, রক্তচাপ, সামাবজক প্রবতবক্রয়া, ক্ষুধা, খাদ্য, শারীরবৃিীয় ঘবি়ে এবং অন্তবন যবহত অবস্থা। 

 

 

 

বচত্র ৫.২ :  জেল্পশর অভযন্তল্পর ইব ল্পশর ববস্তৃবত ও অবভপ্রয়াণ                                    সূত্র : মৎস্য অবধেপ্তর ও ইন্টারল্পনট 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.77 2.79 2.9 2.98 3.13
3.39 3.46 3.51

3.85 3.87 3.94

4.96

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

ইলিশ উৎপাদন( িক্ষ মে. টন)

বাাংিাদদশ

65%
ভারত

15%

লেয়ানোদর

10%

অনযানয মদশ

10%

 

 

উপল্পরর বচত্র পর্ যাল্প াচনায় জেখা র্াল্পে জর্ ২০০৬-০৭ সন হল্পত ক্রমান্বল্পয় ইব ল্পশর উৎপােন জবল্পড়ল্পি। উল্পেখ্য ২০০৮-২০০৯ সল্পন 

প্রকল্পের কার্ যক্রম শুরু হল্পয়ল্পি। তল্পব জাটকা জথল্পক পূন যাঙ্গ ইব শ হল্পত প্রায় ১-২ বৎসর পর্ যন্ত সমল্পয়র প্রল্পয়াজন পল্পড়। উল্পেখ্য 

২০১৪-২০১৫ সল্পন প্রকে সমাবপ্তর পল্পরও জাটকা সংরক্ষণ কার্ যক্রম চালু থাকায় ইব শ উৎপােন বৃবি অব্যহত রল্পয়ল্পি। প্রকে 

শুরুর পূল্পব যর বৎসর অর্থ্যাৎ ২০০৭-২০০৮ সল্পন ২.৯০  ক্ষ জম. টন এবং প্রকে সমাবপ্তর পল্পরর বৎসর অথ যাৎ ২০১৫- ২০১৬ সল্পন 

৩.৯৪  ক্ষ জম. টন ইব শ উৎপাবেত হল্পয়ল্পি। এল্পক্ষল্পত্র ইব শ উৎপােন বৃবির পবরমান ১.০৪  ক্ষ জম. টন ( বৃবি ৩৫.৮৬%) 

   

 

 

 

 

 

 

 

ইব শ একটি অবভপ্রায়নশী  মাি। বল্পঙ্গাপসাগর ও ভারত মহাসাগর তীরবতী জেশ সমূল্পহর মল্পধ্য বাং াল্পেশ, ভারত বময়ানমার, 

মা ল্পয়বশয়া, শ্রী ংকা ইতযাবে জেল্পশ ইব শ ববচরণ কল্পর। ওয়ার্ল্য বফশ বাং াল্পেশ এর তর্থ্ অনুর্ায়ী, ইব শ উৎপােন হয় এমন 

১১ টি জেল্পশ মল্পধ্য ১০ টিল্পতই উৎপােন কল্পমল্পি। একমাত্র বাং াল্পেল্পশই উৎপােন বাড়ল্পি। উপল্পরর বচল্পত্র জেখা র্াল্পে জর্ সল্প্যাচ 

৬৫% ইব শ উৎপােনকারী জেশ বহল্পসল্পব বাং াল্পেশ, এরপর ভারল্পত ১৫%, বময়ানমার ১০% ও অন্যান্য জেল্পশ ১০% ইব শ 

উৎপাবেত হল্পয় থাল্পক।   

বচত্র ৫.৩ : বৎসর বভবিক ইব ল্পশর উৎপােন                   সূত্র : মৎস্য অবধেপ্তর  

 

বচত্র ৫.৪: বববভন্ন জেল্পশ ইব ল্পশর উৎপােন                  সূত্র : মৎস্য অবধেপ্তর ও দেবনক প্রথম আল্প া (২৯ বিল্পসম্বর.২০১৭) 



 

 

 

৫.৩ প্রকল্পের Log Frame  অনুসরল্পন প্রকল্পের   ক্ষয ও ফ াফ  অজযন ববল্পেষণ (কমল্পপাল্পনন্ট –এ) 

অনুল্পমাবেত আরবিবপবপল্পত প্রকল্পের Log Frame এ প্রকল্পের  ক্ষয (Goal), উল্পেশ্য (purpose) ও আউটপুট 

(Output) বনবেযষ্ট কল্পর উল্পেখ করা হল্পয়ল্পি। ববগত ২০১৪-১৫ সল্পনর জুন মাল্পস প্রকে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হল্পয়ল্পি। Log 

Frame এ উল্পেবখত উপাোন সমূল্পহর বাস্তবায়ন অগ্রগবত বনল্পে ববল্পেষণ করা হল্প াোঃ  

 

ক্রবমক 

নং 

Log Frame এ 

উল্পেবখত বণ যনামূ ক 

সারসংল্পক্ষপ 

উল্পেশ্য অনুর্ায়ী 

পবরবতযল্পনর  

বনল্পে যশক (OVI) 

সতযপ্রবতপােন পন্থা 

(Means of 

verification) 

বাস্তবায়ন অবস্থা 

১।   ক্ষয (Goal) 

জেল্পশ ইব ল্পশর ববধ যত 

উৎপােন;   

প্রকে জশল্পষ 

ইব ল্পশর উৎপােন 

জবল্পড় র্াল্পব।  

মৎস্য অবধেপ্তল্পরর 

FRSS Report, 

মৎস্য অবধেপ্তল্পরর 

Website: 

www.fisheries.

gov.bd 

PCR (DOF & 

BFRI) 

আল্প াচয প্রকে বাস্তবায়ল্পনর মাধ্যল্পম ইব ল্পশর 

উৎপােন জবল্পড় জগল্পি। ২০০৭-০৮ সল্পন 

ইব ল্পশর উৎপােন ২.৯০  ক্ষ জম.টন হল্পত বৃবি 

জপল্পয় ২০১৪-১৫ সল্পন োবড়ল্পয়ল্পি ৩.৮৭  ক্ষ 

জম.টন (বৃবি ৯৭,০০০ জম.টন, ৩৩.৪৪%)। 

উক্ত সমীক্ষায় ইব শ জজল্প ল্পের বনকট হল্পত 

প্রাপ্ত তর্থ্ ববল্পেষণ কল্পর জেখা জগল্পি জর্, পুল্পব যর 

তু নায় বতযমাল্পন তাল্পের মাবসক আয় ৪৩% 

বৃবি জপল্পয়ল্পি র্া তাল্পের জীববকা উন্নয়ল্পন 

সহায়ক হল্পয়ল্পি। ইব ল্পশর উৎপােন জবল্পড় 

র্াওয়ায় ইব ল্পশর মূল্য হ্রাস জপল্পয় সাধারণ 

মানুল্পষর ক্রয় ক্ষমতার মল্পধ্য এল্পসল্পি। প্রকল্পের  

 ক্ষয অবজযত হল্পয়ল্পি।  

২।   প্রকে উল্পেশ্য 

(Project 

purpose) 

ক) জাটকা ইব শ 

সংরবক্ষত ;  

 

ক) প্রকে জময়াল্পে 

ববপু  পবরমান 

জাটকা সংরবক্ষত; 

 

মৎস্য অবধেপ্তল্পরর 

FRSS Report,  

সুফ ল্পভাগী জবরপ 

প্রবতল্পবেন, খবল্পরর 

কাগল্পজ প্রকাবশত খবর,  

প্রকে অগ্রগবত ও সমাবপ্ত 

প্রবতল্পবেন, PEC 

Report, Mid 

term 

Evaluation 

Report ইতযাবে।  

ক) প্রকে জময়াল্পে জাটকা সংরক্ষল্পণর বনবমল্পি 

জনসল্পচতনতা সৃবষ্ট, ৫টি ইব শ অভয়াশ্রম 

জঘাষণা ও স্থাপন, বনবব যে ইব শ প্রজনল্পনর জন্য 

১০-১৫ বেন মাি ধরা বন্ধ, জাটকা সপ্তাহ 

উের্াপন ইতযাবে ব্যবস্থাপনা জকৌশ  

বাস্তবায়ল্পনর ফল্প  জাটকার প্রাচুর্ য বৃবি 

জপল্পয়ল্পি। জাটকা জজল্প ল্পের ববকে কম যসংস্থান 

জাটকা সংরক্ষল্পণ সহায়ক হল্পয়ল্পি। জাটকা 

প্রাচুল্পর্ যর সাল্পথ ইব ল্পশর উৎপােন সরাসবর 

বনভ যরশী । প্রকল্পের এ উল্পেশ্য আংবশকভাল্পব 

অবজযত হল্পয়ল্পি। 

http://www.fisheries.gov.bd/
http://www.fisheries.gov.bd/


 

 

 

 খ) জনগল্পনর মল্পধ্য 

জাটকা ইব শ 

সপল্পকয সল্পচতনতা 

সৃবষ্ট; 

খ)প্রকে 

সমাপনাল্পন্ত প্রকে 

এ াকার আপামর 

জনসাধারল্পনর 

বনকট জাটকা 

ইব ল্পশর গুরুত্ব 

ববষল্পয় সল্পচতনতা 

সৃবষ্ট; 

 খ) প্রকে জথল্পক সভা ও র যা ী অনুষ্ঠান, টিবভ 

স্পট/বফ ার প্রেশ যন, জপাষ্টার ব ফল্প ট 

হযান্ডবব  ববতরণ, বব  জবাি য স্থাপন, 

ইল্প ক্ট্রবনক ও বপ্রন্ট বমবিয়ায় প্রচারনার ফল্প  

জাটকার গুরুত্ব ববষল্পয় জনসল্পচতনতা বৃবি 

জপল্পয়ল্পি। প্রকল্পের এ উল্পেশ্য আংবশক অবজযত 

হল্পয়ল্পি। 

৩। আউটপুট 

ক) ইব শ অভয়াশ্রম 

ববধ যতকরল্পণ 

সহল্পর্াবগতা 

 

ক) প্রকে জময়াল্পে 

৫টি ইব শ 

অভয়াশ্রল্পম ইব শ 

সংরবক্ষত এবং 

বনরাপে প্রজনন 

বনবিতকরণ;   

 

প্রকে প্রবতল্পবেন, প্রকে 

জরকি য, জগল্পজট 

জনাটিবফল্পকশন, উপল্পজ া 

প্রবশক্ষণ জরকি য, বপবসআর 

ক) প্রকে জময়াল্পে ৫টি ইব শ অভয়াশ্রম 

স্থাবপত হল্পয়ল্পি। ববরশা  জজ ার বহজ া 

মু াবে এ াকায় ৬ষ্ট অভয়াশ্রম স্থাপন 

প্রবক্রয়াধীন রল্পয়ল্পি। অভয়াশ্রল্পম ইব শ/জাটকা 

সংরক্ষল্পণর জন্য অভয়াশ্রল্পমর পাশ্ববতী ২৫টি 

উপল্পজ ার গ্রামসমূল্পহ জজল্প সহ জনগণল্পক 

উদু্বিকরল্পণর  ল্পক্ষয জজল্প  গ্রাম, মাি বাজার, 

ইউবনয়ন পবরষল্পে সভা, র যা ী অনুবষ্ঠত 

হল্পয়ল্পি। প্রকে জথল্পক প্রকাবশত জপাষ্টার, 

ব ফল্প ট, হযান্ডবব , ববতরণ ও জনগুরুত্বপূণ য 

স্থাল্পন বব ল্পবাি য স্থাবপত হল্পয়ল্পি। তািাড়া  প্রকে 

হল্পত বনবম যত ২ টি টিবভ স্পট/ বফ ার প্রে যবশত 

হল্পয়ল্পি। প্রকে শুরুর বৎসর ২০০৮ সন হল্পত 

২০১৫ সন পর্ যন্ত প্রবত বৎসর ইব শ প্রজনন 

বনবব যে করার জন্য ১০-১৫ বেন মাি আহরণ 

বন্ধ (Fishing Ban) পাব ত হল্পে। 

ইব শ  প্রজনন বনবব যে করার জন্য এ সপবকযত 

খবর টিবভ/ল্পরবিও/খবল্পরর কাগল্পজ প্রচাবরত 

হল্পয়ল্পি। প্রকল্পের এ আউটপুট আংবশক অবজযত 

হল্পয়ল্পি। 



 

 

 

 

 

খ) মৎস্য আইন 

প্রল্পয়াগ  

 

খ) প্রকে জময়াল্পে 

জাটকা সংরক্ষল্পনর 

বনবমল্পি জমাট 

৬,১৮২টি ভ্রাম্যমান 

আো ত 

পবরচা না (প্রবত 

উপল্পজ ায় 

১৫টি/বৎসর);  

 

খ) প্রকল্পে ২২ টি জজ ার ১০২ টি উপল্পজ ায় 

মৎস্য সংরক্ষণ আইন  প্রল্পয়াল্পগর সংস্থান রাখা 

হল্পয়ল্পি। জাটকা সংরক্ষল্পণ বনবমল্পি জমাট 

৬,১৮২ টি ভ্রাম্যমান আো ল্পতর ববপরীল্পত 

৩,৬১৬ টি (৫৮.৪৯%) ভ্রাম্যমান আো ত 

পবরচা না করা হল্পয়ল্পি। ভ্রাম্যমান আো ত 

পবরচানার ফল্প  অববধ জাটকা আহরণ, 

পবরবহন ও ববপণন উল্পেখল্পর্াগ্য হাল্পর হ্রাস 

জপল্পয়ল্পি। প্রকল্পের এ আউটপুট আংবশক 

অবজযত হল্পয়ল্পি। 

 গ) জাটকা জজল্প ল্পের 

জীববকায়ণ উন্নয়ন  

 

গ) প্রকে জময়াল্পে 

৩২,৬৮৫ জন 

জাটকা জজল্প ল্পক 

ববকে 

কম যসংস্থাল্পনর 

আওতায় আনয়ন;  

 

 গ) মৎস্য অভয়াশ্রল্পম ২(দুই) মাস মাি ধরা বন্ধ 

থাল্পক। এ সমল্পয় জজল্প ল্পের ক্ষবত পুবষল্পয় 

জনয়ার জন্য বভবজএফ এর অধীল্পন পবরবার 

প্রবত ৪০ জকবজ হাল্পর চা  প্রোন করা হল্পয়ল্পি। 

প্রকে জথল্পক জাটকা জজল্প ল্পের ববকে 

কম যসংস্থাল্পনর জন্য ৩২,৬৮৫ জল্পনর ববপরীল্পত 

প্রকে জময়াল্পে ৩২,৫০৯ (৯৯.৪৬%) জনল্পক 

ববকে কম যসংস্থাল্পনর উপকরণ প্রোন করা 

হল্পয়ল্পি। তারা উপকরণ ব্যবহার কল্পর 

পাবরবাবরক আয় বৃবি কল্পরল্পিন। প্রকল্পের এ 

আউটপুট আংবশক অবজযত হল্পয়ল্পি।  

ঘ) প্রবশক্ষণ ও 

জনগণল্পক সল্পচতন।  

ঘ) ৩২,৬৮৫ জন 

জজল্প ল্পক প্রকল্পের 

আওতায় 

প্রবশবক্ষত।  

ঘ) প্রকল্পের আওতায় ৩২,৬৮৫ জন জজল্প ল্পক 

ববকে কম যসংস্থান ববষয়ক প্রবশক্ষল্পণর 

ববপরীল্পত ৩২,৫০৯ জনল্পক (৯৯.৪৬%) ২ বেন 

ব্যাপী ববকে কম যসংস্থাল্পনর উপর বববভন্ন জেল্পি 

প্রবশক্ষণ প্রোন করা হল্পয়ল্পি। প্রবশবক্ষত জজল্প রা 

জাটকা ও মা ইব শ মাি সংরক্ষল্পণ অবধক 

সল্পচতন হল্পয়ল্পিন। প্রকে জথল্পক সভা ও র্ু্র্া ী 

অনুষ্ঠান, টিবভ স্পট/বফ ার প্রেশ যন, জপাষ্টার 

ব ফল্প ট হযান্ডবব  ববতরণ, বব  জবাি য স্থাপন, 

ইল্প ক্ট্রবনক ও বপ্রন্ট বমবিয়ায় প্রচারনার ফল্প  

জাটকার গুরুত্ব ববষল্পয় জনসল্পচতনতা বৃবি 

জপল্পয়ল্পি। প্রকল্পের এ আউটপুট আংবশক 

অবজযত হল্পয়ল্পি। 



 

 

 

৫.৪ প্রকল্পের Log Frame অনুসরল্পণ  ক্ষয ও ফ াফ  অজযন ববল্পেষণ (কমল্পপাল্পনন্ট –বব) 

 

 

৫.৫ ফ াফ  / অজযন ( Output) পর্ যাল্প াচনা 

 

বিবপবপল্পত বনধ যাবরত প্রকল্পের  ক্ষয 

(Goal) 

বাস্তবাবয়ত কাজ ও অজযন মতামত/মন্তব্য 

১) নে নেী ও জমাহনা এ াকায় 

গল্পবষণার জন্য একটি জাহাজ ক্রয় 

খু না বশপ ইয়াি য হল্পত একটি জাহাজ 

ক্রয় করা হল্পয়ল্পি। 

প্রকল্পের  ক্ষয অবজযত হল্পয়ল্পি 

২) ইব শ মাল্পির অবভপ্রয়াণ পথ 

সনাক্তকরণ 

প্রকেল্পর অধীল্পন ইব শ মাল্পির অবভপ্রয়াণ 

পদ্ববত সপযল্পক জকান গল্পবষণা করা হয়বন 

প্রকল্পের  ক্ষয অবজযত হয়বন 

 

৩) ইব শ মাল্পির প্রজনন ও ববচরণ জক্ষত্র 

বনণ যয় 

ইব শ মাল্পির প্রজনন ও ববচরণ জক্ষত্র 

বনণ যয় করা হল্পয়ল্পি 

প্রকল্পের  ক্ষয অবজযত হল্পয়ল্পি 

৪) ইব শ মাল্পির সল্প্যাচ সহনশী  

আহরণ মাত্রা এবং বাল্পয়ামাস বনণ যয় 

জকান গল্পবষণা করা হয়বন প্রকল্পের  ক্ষয অবজযত হয়বন 

 

৫)ইব শ মাল্পির বববভন্ন ব্যবস্থাপনা 

পিবত বাস্তবায়ল্পন প্রভাব বনণ যয় 

ববস্তাবরতভাল্পব বনণ যয় করা হল্পয়ল্পি ১০০% অবজযত হল্পয়ল্পি 

৬) ইব শ উৎপােল্পন জ বায়ুগত  বববভন্ন 

উপাোল্পনর প্রভাব বনণ যয় 

আংবশক ভাল্পব করা হল্পয়ল্পি আংবশক ভাল্পব অবজযত হল্পয়ল্পি 

৭) ইব শ মাল্পির লুপ্ত আবাস্থ  ও 

উৎপােন হ্রাল্পসর পবরমাণ বনণ যয় 

জকান গল্পবষণা করা হয়বন প্রকল্পের  ক্ষয অবজযত হয়বন 

 

৮) জজল্প ল্পের আথ য-সামাবজক জীবল্পন 

ইব শ ব্যবস্থাপনা পিবত বাস্তবায়ল্পন 

প্রভাব বনণ যয় 

জকান গল্পবষণা করা হয়বন প্রকল্পের  ক্ষয অবজযত হয়বন 

 

৯) ইব শ গল্পবষণা জবাট নবায়ন জবাট নবায়ন করা হল্পয়ল্পি  প্রকল্পের  ক্ষয অবজযত হল্পয়ল্পি  

 

১০) ইব শ মাি ব্যবস্থাপনা 

কম যপবরকেনা উন্নয়ন 

কম যপবরকেনা উন্নয়ন করা হয়বন  প্রকল্পের  ক্ষয অবজযত হয়বন 

 

বিবপবপল্পত বনিযাবরত আউটপুট  সপাবেত কাজ ও ফ াফ   মতামত / মন্তব্য  

১) প্রল্পয়াজনীয় র্ন্ত্রপাবত সহ একটি গল্পবষণা জবাট 

ক্রয় র্ার উপর বভবি কল্পর বাস্তব বভবিক তর্থ্ 

সংগ্রহ এবং বহ শা ব্যবস্থাপনা কম যপবরকেনা 

প্রস্তুত। 

প্রল্পয়াজনীয় র্ন্ত্রপাবত সহ একটি জবাট ক্রয় এবং 

কল্পয়কটি ববষল্পয় বাস্তব তর্থ্ সংগ্রহ করা হল্পয়ল্পি। 

আংবশক ভাল্পব অবজযত 

হল্পয়ল্পি 

২) ইব শ গল্পবষণা জন্য একটি গল্পবষণা ে  

গঠন/উন্নয়ন।  

ইব শ গল্পবষণার জন্য জকান ে  আনুষ্ঠাবনক ভাল্পব 

গঠন  করা হয়বন।  তল্পব কল্পয়কজন ববজ্ঞানী গল্পবষণা 

কাল্পজ বনল্পয়াবজত বিল্প ন।  

ঐ 

৩) ইব শ জজল্প ল্পের োবরি ববল্পমাচন ও রপ্তাবন 

বৃবি।  

প্রকে বাস্তবায়ল্পনর পূব য সমল্পয়র তু নায় ইব শ 

জজল্প ল্পের আয়  ৪৩%ও ইব শ মাি রপ্তাবন বৃবি 

জপল্পয়ল্পি। 

অবজযত হল্পয়ল্পি 



 

 

 

৫.৬ প্রকল্পের সার্ব িক কার্ িক্রম পর্ িাল্প াচনা ও ফ াফ     

৫.৬.১ প্রকল্পে অন্তর্ভ িক্ত প্রধান প্রধান কার্ িক্রম (মৎস্য অর্ধদপ্তর অংশ)  

 

১)জাটকা আহরণকারী জজল্প ল্পদর র্বকে কম িসংস্থান  

জাটকা ও র্িমওয়া া ইর্ শ মাছ ধরা বন্ধকা ীন জজল্প ল্পদর আর্থ িক ক্ষর্ি হ্রাস কল্পর র্বকে আল্পয়র সংস্থান সৃর্ি করাই এ 

কার্ িক্রল্পমর মূ  উল্পেশ্য। িাছাড়া জজল্প ল্পদরল্পক উদ্বুদ্ধকরল্পণর মাধ্যল্পম অববধ জাটকা আহরণ হ্রাসকরল্পণর উল্পেল্পশ্য এ কার্ িক্রম 

পর্রচার্ ি হল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের র্বকে কম িসংস্থান কার্ িক্রম সুষ্ঠু ভাল্পব বাস্তবায়ল্পনর  ল্পক্ষে উপল্পজ া পর্ িাল্পয় উপল্পজ া র্নব িাহী 

কম িকিিাল্পক সভাপর্ি এবং উপল্পজ া মৎস্য কম িকিিাল্পক সদস্য সর্চব কল্পর “উপল্পজ া প্রকে ব্যবস্থাপনা কর্মটি” গঠন করা 

হল্পয়ল্পছ। উক্ত কর্মটি উপল্পজ ার প্রকৃি জাটকা আহরণকারীল্পদর িার্ কা প্রস্তুর্ি সহ র্বকে কম িসংস্থাল্পনর আওিায় অন্তর্ভ ির্ক্তর 

জন্য জাটকা আহরণকারী র্নব িাচন, জাটকা ইর্ শ সংরক্ষণ, র্বকে কম িসংস্থাল্পনর উপকরণ র্বিরণসহ জনসল্পচিনিা বৃর্দ্ধর  ল্পক্ষে 

গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পা ন কল্পরল্পছ। এছাড়াও এ কর্মটির কার্ িক্রম িদারর্ক এবং প্রল্পয়াজনীয় সহায়িাদাল্পনর  ল্পক্ষে “জজ া প্রকে 

ব্যবস্থাপনা কর্মটি” গঠন করা হল্পয়ল্পছ। জজ া ও উপল্পজ া কর্মটি ছাড়াও জকন্দ্রীয় পর্ িাল্পয় মৎস্য ও প্রানীসম্পদ মন্ত্রণা ল্পয়র সর্চব 

মল্পহাদয়ল্পক সভাপর্ি এবং প্রকে পর্রচা কল্পক সদস্য সর্চব কল্পর র্িয়ার্রং কর্মটি গঠিি হল্পয়ল্পছ। উল্পযের্িি সক  কর্মটিই 

প্রকল্পের আওিায় জাটকা আহরনকারী জজল্প ল্পদর র্বকে কম িসংস্থান কার্ িক্রম বাস্তবায়ল্পন গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা জরল্পিল্পছ।  

প্রকল্পের মূ  র্ির্পর্পল্পি ২০,০০০ জন জজল্প জক র্বকে কম িসংস্থান সহায়িা বাবদ ১,৪০০  ক্ষ টাকা বরাে রািা হল্পয়র্ছ । 

র্ির্পর্প ১ম সংল্পশাধল্পনর সময় এ িাল্পি জকান ব্যয় বৃর্দ্ধ বা হ্রাস করা হয়র্ন। ২য় সংল্পশাধনীল্পি ৩২,০০০ জন জজল্প র জন্য ২,৭০০ 

 ক্ষ টাকা বরাে ও ২,৬৯৯.৯১  ক্ষ টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। িল্পব জাটকা আহরল্পণ র্নল্পয়ার্জি জজল্প র তু নায় ৩২,৫০৯ জন 

জজল্প ল্পক র্বকে কম িসংস্থাল্পনর আওিায় আনা চার্হদার তু নায়  অপ্রতু  বল্প  প্রিীয়মান হয়। র্বকে কম িসংস্থাল্পনর উপকরণ 

র্নব িাচন করাও র্ল্পথি আল্প াচনার সুল্পর্াগ রল্পয়ল্পছ। র্বল্পশষিঃ উপকরণ র্নব িাচল্পন জপশা র্নভ ির উপকরণ জর্মন জা , জনৌকা, িাঁচায় 

মাছ চাষ, পুকুর/জিাবায় মাছ চাষ ইিোর্দ অথবা জপশার বার্হল্পর জর্মন গরু/ছাগ /হাঁস/মুরগী পা ন, জছাট ব্যবসা, সবজী চাষ, 

র্রকশা/ভোন র্বল্পবর্চি হল্পয়ল্পছ। িল্পব জজল্প রা র্বকে কম িসংস্থাল্পনর জন্য জকান উপকরণ জবশী পছন্দ ও ব্যবহাল্পর স্বাচ্ছন্দ জবাধ 

কল্পর িা গল্পবষনার মাধ্যল্পম জানা জর্ল্পি পাল্পর। প্রকল্পের মূ  র্ির্পর্পল্পি ১১টি জেি (র্রকশা ভোন, ছাগ , জস াই জমর্শন, গরু 

জমাটা িাজাকরণ, জছাট ব্যবসা, জা  তিরী, হাঁস পা ন, মুরগী পা ন, গাল্পছর চারা উৎপাদন, সবর্জ চাষ ও িাচাঁয় মাছ চাষ) এ 

২,০০০ হল্পি ১০,০০০ টাকার মল্পধ্য ব্যয় ধরা হল্পয়র্ছ । এল্পি জজল্প ল্পদর মল্পধ্য অসল্পন্তাষ পর্র র্ক্ষি হল্প  ১ম সংল্পশার্ধি 

আরর্ির্পর্পল্পি িা সব ির্নম্ন ৬,০০০ ও সল্পব িাচ্চ ১০,০০০ র্নধ িারণ করা হল্পয়ল্পছ। পরবিীল্পি ২য় সংল্পশার্ধি র্ির্পর্পল্পি প্রল্পিেক 

র্বকে কম িসংস্থান প্যাল্পকল্পজর ব্যয় বাবদ ১০,০০০ টাকা র্নধ িার্রি হল্পয়ল্পছ। উপল্পরর িথ্য পর্ িাল্প াচনায় জদিা র্ায় জর্, প্যাল্পকজ 

মূল্য র্নধ িারল্পন সব ির্নম্ন ২,০০০ ও সল্পব িাচ্চ ১০,০০০ টাকা র্বল্পবর্চি হল্পয়ল্পছ। ফল্প  প্রল্পিেক প্যাল্পকজ বাস্তবায়ল্পন সমিা র্বধান করা 

সম্ভব হয়র্ন। র্া জজল্প ল্পদর র্বকে কম িসংস্থাল্পনর আল্পয়র পর্রমাণজকও প্রভার্বি কল্পরল্পছ। র্াল্পহাক, প্রকল্পের শুরু জথল্পক সুগঠিি 

পর্রকেনার মাধ্যল্পম জজল্প ল্পদর র্বকে কম িসংস্থাল্পনর মাধ্যল্পম আয় বৃর্দ্ধ কার্ িক্রমটি বাস্তবার্য়ি হল্প  জজল্প রা আল্পরা জবশী  াভবান 

হল্পিা।  

 



 

 

র্বগি ২৬/০৩/২০১৮ িার্রল্পি পরামশ িক বর্রশা  সদর উপল্পজ ার শাল্পয়স্তাবাদ ইউর্নয়ল্পনর হর্বনগর গ্রাল্পমর প্রকের্ভক্ত 

সুফ ল্পভাগী জজল্প ল্পদর সাল্পথ র্বকে কম িসংস্থান র্বষল্পয় মি র্বর্নময় কল্পরন। মি র্বর্নময় কাল্প  জজল্প রা জানান জর্ ২০১৩-১৪ 

সল্পন বর্রশা  জজ া প্রকল্পে অন্তর্ভ িক্ত হওয়ার পর র্বকে কম িসংস্থাল্পনর উপকরণ র্হল্পসল্পব প্রকে জথল্পক শুধুমাত্র সুিার জা  র্বিরণ 

করা হল্পয়ল্পছ। প্রকে জথল্পক এ জা  পাওয়ায় িারা  াভবান হল্পয়ল্পছন এবং জা  ক্রল্পয়র জন্য ঋল্পণর পর্রমাণ অল্পনক হ্রাস জপল্পয়ল্পছ।  

 জনাব দু া  মুন্সী  প্রকে জথল্পক র্বকে কম িসংস্থাল্পনর উপকরণ বাবদ ১৬ জকর্জ সুিার জা  জপল্পয়ল্পছন। র্ির্ন এই 

জাল্প র সর্হি আল্পরা ১৭,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ কল্পর জা  ক্রয় কল্পরল্পছন এবং ১০০০ হাি  ম্বা র্বর্শি জা  তিরী 

কল্পরল্পছন। উক্ত জা  দ্বারা র্ির্ন ইর্ শ জমৌসুল্পম প্রর্ির্দন গল্পড় ৮০০ টাকা আয় কল্পরল্পছন। জাটকা ধরা বন্ধকা ীন র্ির্ন 

জছাট মাছ ধল্পর জীর্বকা র্নব িাহ কল্পরন। িার জা  জনৌকা র্নল্পজর হওয়ায় আল্পয়র জকান অংশ কাউল্পক র্দল্পি হল্পচ্ছনা। 

 জনাব দু া  হাও াদার প্রকে জথল্পক র্বকে কম িসংস্থাল্পনর উপকরণ বাবদ ১৬ জকর্জ সুিার জা  জপল্পয়ল্পছন। র্ির্ন উক্ত 

সুিার জা  দ্বারা ৬০০ হাি  ম্বা জা  তিরী কল্পরল্পছন। র্ির্ন উক্ত জা  দ্বারা র্বগি জমৌসুল্পম প্রর্ির্দন আর্ড়য়া  িাঁ 

নদীল্পি গল্পড় ৬০০ টাকার ইর্ শ মাছ জপল্পয়ল্পছন। উক্ত জা  এিল্পনা ব্যবহার উপল্পর্াগী রল্পয়ল্পছ বল্প  র্ির্ন জানান। 

জাটকা ধরা বন্ধকা ীন র্ির্ন জছাট মাছ ধল্পরন এবং স্থানীয় শাল্পয়স্তাবাদ বাজাল্পর মাছ জবচাল্পকনা কল্পর জীর্বকা র্নব িাহ 

কল্পরন।  

 প্রকে সংর্িি উপল্পজ া মৎস্য কম িকিিাবৃন্দ জার্নল্পয়ল্পছন জর্ জজ া ও উপল্পজ া কর্মটির সহায়িায় জজল্প ল্পদর জন্য 

র্বকে কম িসংস্থাল্পনর উপকরণ র্নব িাচন, সরকারী র্বর্ধ জমািাল্পবক ক্রয় কার্ িক্রম সম্পাদন ও সুফ ল্পভাগী জজল্প ল্পদর 

র্নকট উপকরণসমূহ প্রকাল্পশ্য র্বিরণ করা হল্পয়ল্পছ। 

 সুফ ল্পভাগী জজল্প গণ র্বকে কম িসংস্থাল্পনর অনুদান (উপকরণ/অথ ি) এিদসংক্রান্ত অনুল্পমার্দি চুর্ক্তনামা স্বাক্ষর পূব িক 

গ্রহণ কল্পরল্পছন। চুর্ক্তনামায় সুফ ল্পভাগীগণ জাটকা সংরক্ষণ কার্ িক্রল্পম সম্প্রসারণ কমীর ভূর্মকা পা ন করার অর্িকার 

কল্পরল্পছন।  

 অর্ধকাংশ জনপ্রর্ির্নর্ধ জানান জর্, জজল্প ল্পদর  র্বকে কম িসংস্থান উপকরণ সুষ্ঠুভাল্পব র্বিরণ করা হল্পয়ল্পছ। িল্পব 

চার্হদার তু নায় িা অপ্রতু  র্ছ । এ উপকরণ কাল্পজ  ার্গল্পয় জজল্প ল্পদর আয় পূল্পব ির তু নায় জবল্পড়ল্পছ । 

 সুফ ল্পভাগী জজল্প গণ অল্পনক জক্ষল্পত্র িাল্পদর দক্ষিা, সুর্বধা ও আগ্রল্পহর র্ভর্িল্পি কম িসংস্থাল্পনর উপকরন পর্রবিিন 

কল্পরল্পছন বল্প  প্রকে সংর্িি কম িকিিাগণ জার্নল্পয়ল্পছন।  

 প্রকে সংর্িি কম িকিিা ও সুফ ল্পভাগী জজল্প গণ র্বকে কম িসংস্থাল্পনর মাধ্যল্পম পার্রবার্রক আয় বৃর্দ্ধল্পি সফ িার হার 

৭৫ - ৮০% বল্প  মিামি ব্যক্ত কল্পরল্পছন।  

 

পর্ িল্পবক্ষণঃ  

প্রকে পর্রচা ক িার পর্ িল্পবক্ষন ও অর্ভজ্ঞিার আল্প াল্পক জানান জর্, মাছ ধরার সুিার জা , জস াই জমর্শন ও র্রকশা/ভোন 

র্বকে কম িসংস্থাল্পনর উপকরণ র্হল্পসল্পব জজল্প ল্পদর কাল্পছ জবশী  াভজনক ও গ্রহণল্পর্াগ্য হল্পয়ল্পছ। িল্পব সুর্নর্েিি ভাল্পব র্সদ্ধান্ত 

গ্রহল্পণর আল্পগ এ ব্যাপাল্পর আল্পরা গল্পবষণা / সমীক্ষা পর্রচার্ ি হওয়া প্রল্পয়াজন বল্প  র্ির্ন অর্ভমি ব্যক্ত কল্পরল্পছন।  

 

 



 

 

২)স্পীি জবাট / র্ার্ন্ত্রক জনৌকা / জদশীয় জনৌকা ভাড়া জনয়া  

মৎস্য অর্ধদপ্তল্পরর র্নজস্ব স্পীি জবাট / র্ার্ন্ত্রক জনৌকা না থাকায়  প্রকে এ াকায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এর অধীন অববধ 

জা  ও জাটকা আটক , জমাবাই  জকাট ি/ অর্ভর্ান পর্রচা নার জন্য প্রকল্পে স্পীি জবাট / র্ার্ন্ত্রক জনৌকা /জদশীয় জনৌকা ভাড়ার 

জন্য ৯০.০০  ক্ষ টাকা বরাে রািা হল্পয়ল্পছ। মূ  র্ির্পর্পল্পি ২৮.০০  ক্ষ টাকা বরাে রািা হল্প ও প্রকে এ াকা সম্প্রসারণ ও 

প্রকে বাস্তবায়নকা  বৃর্দ্ধর জন্য  এ িাল্পি ব্যয় বৃর্দ্ধ জপল্পয়ল্পছ র্া জর্ৌর্ক্তক  ও গ্রহণল্পর্াগ্য ।  মৎস্য অর্ধদপ্তল্পরর কম িকিিাগল্পণর  

জনৌপল্পথ চ াচল্প র র্নর্মজি স্পীি জবাট / র্ার্ন্ত্রক জনৌকা/ জদশীয় জনৌকা ভাড়ার করার সংস্থান থাকায় অববধ জা  ও জাটকা 

আহরণ উল্পযিল্পর্াগ্য ভাল্পব হ্রাস করা সম্ভব হল্পয়ল্পছ ।   

 

৩)দ্রুি গর্ি সম্পন্ন জবাট (Fibre Reinforced Plastic Boat) ক্রয়   

  

 

র্দ্বিীয় সংল্পশাধীি র্ির্পর্পল্পি ১০টি   দ্রুিগর্ি  সম্পন্ন ( FRP) জবাট ক্রল্পয়র জন্য ৪০০   ক্ষ  টাকা সংস্থান রািা হল্পয়ল্পছ। উক্ত  

জবাট র্পর্পআর ২০০৮ অনুসরণ পূব িক র্থারীর্ি ৩৯৪  ক্ষ  টাকা ব্যজয়  ক্রয় করা হল্পয়ল্পছ। ২টি জবাট ২ ইর্িন (১৫০HP) র্বর্শি 

ও ৮টি জবাট ২ ইর্িন (১১৫ HP) র্বর্শি ।  উক্ত জবাট সমূহ  প্রকল্পের জশষ বৎসর অথ িাৎ ২০১৫ সল্পন ক্রয় করা হল্পয়ল্পছ। উক্ত 

জবাট দ্বারা নদীল্পি অববধ জা  ব্যবহারকারী ও অববধ  ভাল্পব জাটকা আহরণকারীল্পদর আটক করা সম্ভব হল্পয়ল্পছ। উক্ত জবাট 

সরবরাল্পহর ফল্প  নদীল্পি চ াচল্প র জক্ষল্পত্র র্বভাগীয় কম িকিিাল্পদর অসহায়ত্ব দূর হল্পয়ল্পছ। উক্ত জবাট সমূহ  প্রকল্পের  আল্পরা আল্পগ  

সংল্পর্ার্জি হল্প  অববধ জা  ব্যবহারকারী ও জাটকা আহরল্পণ র্নল্পয়ার্জি জজল্প ল্পদর র্বরুল্পদ্ধ অর্ভর্াল্পনর ফল্প  ইর্ শ উৎপাদন 

বৃর্দ্ধল্পি আশানুরূপ ফ াফ  অর্জিি হল্পিা । উক্ত FRP Boat সমূহ ব্যবহাল্পর মর্রচা পড়ল্পব না এবং সহল্পজ ভািল্পব না ফল্প  

স্থার্য়ত্বকা  দীর্ িার্য়ি হল্পব বল্প  প্রকে পর্রচা ক জানান।  

 

৪)জাটকা সংরক্ষল্পণ জনসল্পচিনিা বৃর্দ্ধ  

জাটকা সংরক্ষল্পণ জনসল্পচিনিা বৃর্দ্ধর জন্য প্রকল্পে ২৭.২৫  ক্ষ টাকা বরাে রািা হল্পয়ল্পছ এবং প্রকে বাস্তবায়ল্পন সমূদয় অথ ি ব্যয় 

করা হল্পয়ল্পছ। জদল্পশর নদ-নদীর জমাহনা এ াকায় জাটকা সংরক্ষণ কল্পর ইর্ ল্পশর উৎপাদন বৃর্দ্ধ একটি জনসম্পৃক্ত র্বষয়। 

সমাল্পজর সক  স্তল্পর ব্যাপক গনসল্পচিনিা সৃর্ি ও প্রচার প্রচারণার মাধ্যল্পম জাটকা সংরক্ষণ ও ইর্ শ উৎপাদন বৃর্দ্ধ র্বষয়টিল্পক 

র্চত্র ৫.৫: FRP জবাট 

 



 

 

সামার্জক আল্পন্দা ল্পন রূপ জদয়ার জকান র্বকে জনই। এজন্য প্রর্ি বছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ব্যাপক উৎসাহ ও উেীপনার সাল্পথ 

পার্ ি হল্পচ্ছ । সকল্প র সর্ির্ ি প্রয়াস ও প্রজচিার মাধ্যল্পম জাটকা ধরা, পর্রবহন, র্বপনন ও ভক্ষণ জথল্পক র্বরি থাকার জন্য 

মাঠ পর্ িাজয় উদ্বুদ্ধকরণ সভা সমাল্পবল্পশর ব্যবস্থা করা হল্পয়ল্পছ। জসই সাল্পথ মাছ ধরা র্নর্ষদ্ধ সমল্পয় মাইর্কং করা, জপািার  াগল্পনা 

এবং র্ ফল্প ট র্বিরণ কার্ িক্রম বাস্তবার্য়ি হল্পয়ল্পছ। প্রচারণার অংশ র্হসাল্পব জরর্িওল্পি র্বল্পশষ জর্াষণা, পর্একায় র্বজ্ঞর্প্ত এবং 

২টি টির্ভ স্পট/নাটিকা প্রচার্রি হল্পয়ল্পছ। র্ার মাধ্যল্পম জকব  প্রকল্পে অন্তর্ভ িক্ত জজল্প রা নয় জাটকা সমৃদ্ধ এ াকার অন্যান্য 

জাটকা/ইর্ শ জজল্প , র্বল্পক্রিা, জক্রিাসহ আপামর জনসাধারণ জাটকা র্নধন জরাল্পধর গুরুত্ব, জাটকা আহরণ র্নর্ষদ্ধ সময় এবং এ 

সংক্রান্ত আইন সম্পল্পকি জানল্পি জপল্পরল্পছ। আপামর জনসাধারণ এিন পূল্পব ির জচল্পয় জবশী সল্পচিন। উল্পযখ্য, অনুল্পমার্দি র্ির্পর্পল্পি 

জাটকা সংরক্ষল্পণ জনসল্পচিনিা কার্ িক্রম পর্রচা নার জন্য জকান আইল্পটল্পমর ধরণ ও সংখ্যার  ক্ষেমাত্রা র্নধ িার্রি র্ছ  না। 

প্রকে বাস্তবায়ল্পনর চার্হদার র্ভর্িল্পি কম ি ও ক্রয় পর্রকেনায় জনসল্পচিনিা মূ ক কার্ িক্রম অনুল্পমাদন ও বাস্তবার্য়ি হল্পয়ল্পছ। 

প্রকল্পের আওিায় গৃহীি প্রকাশনা সংক্রান্ত র্ববরণ র্নল্পম্নর সারর্ণল্পি প্রদান করা হল্প াঃ 

 

সারণী ৫.১: প্রকাশনা ও প্রচারনা সংক্রান্ত র্ববরণ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫) জজল্প ল্পদর র্বকে কম িসংস্থান র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ   

জজল্প ল্পদর র্বকে কম িসংস্থাল্পনর জন্য অনুল্পমার্দি র্ির্পর্প অনুর্ায়ী র্বর্ভন্ন প্রকার উপকরণ প্রদান করা হল্পয়ল্পছ। এই উপকরণগুল্প া 

কাল্পজ  ার্গল্পয় জজল্প ল্পদর নতুন কম িসংস্থান সৃর্ির  ল্পক্ষে িাল্পদর দক্ষিা উন্নয়ল্পনর জন্য প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হল্পয়ল্পছ। অনুল্পমার্দি 

ক্র নং কাল্পজর র্ববরণ কাল্পজর সংখ্যা মন্তব্য 

১ প্রকে পর্রর্চর্ি বুকল্প ট মুদ্রণ  ৫,০০০ অনুল্পমার্দি 

র্ির্পর্পল্পি 

সল্পচিনিা মূ ক 

কার্ িক্রম পর্রচা নার 

জন্য জথাক ব্যয় ধরা 

র্ছ । িািওয়ারী  

ব্যয় পৃথক ধরা র্ছ  

না।  

২ উদ্বুদ্ধকরণ সভা, সমাল্পবশ  ৫৮৪ টি 

৩ পর্ত্রকায় র্বজ্ঞর্প্ত  ৬০ টি 

৪ প্রচার (টির্ভ স্পট, র্ফ ার ও র্বজ্ঞাপণ প্রচার)  ০২ টি 

৫ মুদ্রণ (র্ ফল্প ট, জপািার)  ২৩,০০০ র্ ফল্প ট 

২৫,০০০ জপািার 

৬ অন্যান্য সল্পচিনিামূ ক কার্ িক্রল্পম সহায়িাদান  মৎস্য সপ্তাহ  ও জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ  

র্চত্র ৫.৬: জনসল্পচিনিা বৃর্দ্ধমূ ক জপািার 

 



 

 

র্ির্পর্প অনুর্ায়ী প্রর্শক্ষণ জকৌশ , সংখ্যা ও নীর্িমা া র্নধ িার্রি আল্পছ । প্রর্িটি উপল্পজ ায় ২৫ জল্পনর একটি গ্রুপ কল্পর জমাট 

২র্দন র্বকে কম িসংস্থান র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের কম িকিিাগণ, মৎস্য অর্ধদপ্তল্পরর কম িকিিাবৃন্দ এবং 

সংর্িি র্বষল্পয় অর্ভজ্ঞ অর্ির্থ বক্তাগণ প্রর্শক্ষল্পণর ক্লাস র্নল্পয়ল্পছন। এভাল্পব ৩২,৫০৯ জন জজল্প ল্পক র্বকে কম িসংস্থাল্পনর উপর 

প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হল্পয়ল্পছ। প্রর্শক্ষল্পনর ফল্প  জাটকা জজল্প রা প্রদি উপকরণ কাল্পজ  ার্গল্পয় র্কভাল্পব স্বাব ম্বী হল্পবন জস সম্পল্পকি 

জ্ঞান  াভ কল্পরল্পছন এবং জসই সাল্পথ প্রকল্পের বাস্তবায়ন জকৌশ  র্বষল্পয় জানল্পি জপল্পরল্পছন। প্রর্শক্ষন প্রাপ্ত জজল্প ল্পদর মল্পধ্য দক্ষিা 

এবং আত্মর্নভিরশী িা বৃর্দ্ধর ফল্প  প্রকে এ াকার জজল্প ল্পদর আথ ি-সামার্জক অবস্থার উন্নর্ি হল্পয়ল্পছ। এ িাল্পি প্রকে জময়াল্পদ 

৩১৭.২৩  ক্ষ টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। 

 

৬) প্রকে ও মাঠ পর্ িাল্পয়র দপ্তল্পরর মাধ্যল্পম মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রল্পয়াগ 

জাটকা ধরা বল্পন্ধর মাধ্যল্পম ইর্ ল্পশর উৎপাদন বাড়াল্পনার জন্য র্নব িার্চি অভয়াশ্রমসমূল্পহ অর্ভর্ান ও জমাবাই  জকাট ি পর্রচা না 

করা প্রকল্পের অন্যিম গুরুত্বপূণ ি কাজ। জাটকা ও র্িমওয়া া ইর্ শ মাছ সংরক্ষল্পণর জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রল্পয়াল্পগর জন্য 

১০২.৬৯  ক্ষ টাকা র্ির্পর্পল্পি বরাে রািা হল্পয়র্ছ । নদীল্পি অববধ জা  দ্বারা জাটকা আহরণ, মাছ ধরা বন্ধকা ীন অববধ ভাল্পব 

মাছ ধরা, মৎস্য আড়ি, মৎস্য বাজার,মাছ র্াট এ মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ প্রল্পয়াল্পগর র্নর্মল্পি অর্ভর্ান ও জমাবাই  জকাট ি 

পর্রচা না, আসামী আটক, জা  আটক ও ধ্বংস করা ইিোর্দ কার্ িক্রম বাস্তবায়ল্পনর জন্য এ িাল্পি বরােকৃি অথ ি ব্যয় করা 

হল্পয়ল্পছ। ইর্ শ সম্পদ উন্নয়ল্পন জাটকা রক্ষা কার্ িক্রম সুষ্ঠুভাল্পব বাস্তবায়ল্পনর  ল্পক্ষে মৎস্য ও প্রার্নসম্পদ মন্ত্রণা য় ,জািীয়, জজ া, 

উপল্পজ া ও ইউর্নয়ন টাস্ক জফাস ি কর্মটি গঠন কল্পরল্পছন। উক্ত কর্মটিসমূহ জাটকা রক্ষা কার্ িক্রম সফ ভাল্পব বাস্তবায়ল্পন গুরুত্বপূণ ি 

ভূর্মকা জরল্পিল্পছ। স্থানীয়ভাল্পব কার্ িক্রম সফ  ভাল্পব পর্রচা না, সমন্বয় ও র্দকর্নল্পদ িশনা প্রদাল্পন কর্মটি সমূহ অগ্রবিী ভূর্মকা 

জরল্পিল্পছ, র্া জাটকা সংরক্ষল্পণ ইর্িবাচক প্রভাব জফল্প ল্পছ। প্রকের্ভক্ত ২২টি জজ ার ১০২টি উপল্পজ ায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন 

১৯৫০ বাস্তবার্য়ি হল্পয়ল্পছ। প্রকে সদর দপ্তর এবং ঢাকা র্সটি কল্পপ িাল্পরশন(উির ও দর্ক্ষন) এর আওিাধীন মৎস্য আড়ি, মাছ 

র্াট, খুচরা বাজার, িীমার র্াট এ াকায় এ আইন বাস্তবায়ল্পনর জন্য অর্ভর্ান/ল্পমাবাই  জকাট ি পর্রচা না করা হল্পয়ল্পছ। মাঠ 

পর্ িাল্পয় মৎস্য র্বভাগীয় উপর্রচা ক, জজ া মৎস্য কম িকিিা ও উপল্পজ া মৎস্য কম িকিিাগনল্পক এ িাি হল্পি অথ ি বরাে করা 

হল্পয়ল্পছ। প্রকে এ াকায় সার্ব িকভাল্পব একই গর্িল্পি আর্ভর্ান, জমাবাই  জকাট ি পর্রচা না, মৎস্য আড়ি, মাছ বাজার, মাছ র্াট 

পর্রদশ িল্পনর ফল্প  আইল্পনর কার্ িকার্রিা জবশী দৃর্িল্পগাচর ও ফ প্রসূ হল্পয়ল্পছ। প্রকে জময়াল্পদ সব িল্পমাট ৩,৬১৬ টি জমাবাই  জকাট ি 

প্রশাসন ও পুর্ ল্পশর সহল্পর্ার্গিায় পর্রচার্ ি হল্পয়ল্পছ। এ সময় জাটকা জব্দ, জা  আটক, আসামী আটক, জজ  প্রদান ও 

জর্রমানা আদায় করা হল্পয়ল্পছ।  

জািীয় মাছ ইর্ শ সংরক্ষল্পণ জদল্পশর ইল্প কের্নক ও র্প্রন্ট র্মর্িয়াসংর্িি ব্যর্ক্তবগ ি স্ব-উদ্বুদ্ধ (Self motivated) হল্পে্ 

মৎস্য সংরক্ষণ আইন ভিকারীল্পদর র্বরুল্পদ্ধ সর্চত্র িবর প্রকাশ কল্পর আইন প্রজয়াজগ গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা জরল্পিল্পছন। এ ভাল্পব র্বভাগীয় 

কম িকিিাগণও মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রল্পয়াল্পগ অগ্রবিী ভূর্মকা পা ন কল্পরল্পছন। িাছাড়া মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রনা ল্পয়র মন্ত্রীসহ 

উধ্বিিন কম িকিিাবৃন্দ ও মৎস্য অর্ধদপ্তল্পরর উধ্বিিন কম িকিিাবৃন্দ মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রল্পয়াল্পগ প্রল্পয়াজনীয় র্দক র্নল্পদ িশনা প্রদান 

কল্পরল্পছন।  ফল্প  জাটকা সংরক্ষণ কার্ িক্রল্পম গর্িশী িা বজায় র্ছ  এবং প্রকল্পের  ক্ষে অজিল্পন সহায়ক ভূর্মকা জরল্পিল্পছ। 



 

 

 

 

৭)প্রশাসন , পুর্ শ, র োব, জনৌপুর্ শ , জনৌবার্হনী, জকািগাি ি এর মাধ্যল্পম  জাটকা সংরক্ষণ কার্ িক্রম বাস্তবায়ন   

 

বাং াল্পদশ জাটকা সমৃদ্ধ নদী ও জমাহনা এ াকার র্বস্তৃর্ি ও জনৌপল্পথ 

জর্াগাল্পর্াগ ব্যবস্থার জপ্রর্ক্ষল্পি শুধুমাত্র মৎস্য আর্ধদপ্তর এর পল্পক্ষ একক 

ভাল্পব মৎস্য সংরক্ষন আইন ১৯৫০ এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। র্বধায় মৎস্য 

অর্ধদপ্তরল্পক সহায়িা করার জন্য প্রশাসন, পুর্ শ, জনৌ-পুর্ শ, র োব, 

জকািগাি ি ও জনভীর সহায়িা গ্রহল্পনর সংস্থান প্রকল্পে রািা হল্পয়ল্পছ। 

উল্পযর্িি সংস্থাসমূহ মৎস্য সংরক্ষন আইন বাস্তবায়ল্পনর জন্য র্নর সভাল্পব 

মৎস্য অর্ধদপ্তরল্পক সহায়িা প্রদান কল্পরল্পছ। এ বাবদ ব্যয় র্নব িাল্পহর জন্য 

প্রকে ৪৫.৫০  ক্ষ টাকা বরাে রািা হল্পয়ল্পছ। অববধ জা  আটক, জাটকা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আটক, জ্বা ানী ব্যয় ইিোর্দ বাবদ বর্ন িি অথ ি ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। ইর্ শ 

সমৃদ্ধ এ াকার জজ া প্রশাসকবৃন্দ স্বিস্ফূিিভাল্পব জজ ায় জাটকা সংরক্ষণ 

কার্ িক্রল্পমর সমন্বয়ল্পকর দার্য়ত্ব পা ন কল্পরল্পছন। জাটকা আহরণ বল্পন্ধ 

িাৎক্ষর্নক ভাল্পব ম্যার্জল্পেট র্নল্পয়াগ, ভ্রাম্যমান আদা ি পর্রচা নার 

আল্পদশ/র্নল্পদ িশ জারী কল্পরল্পছন। এমনর্ক জাটকা আহরণ বল্পন্ধ সরকারী 

ছুটির র্দল্পনও এ কার্ িক্রম চার্হদার জপ্রর্ক্ষল্পি চালু জরল্পিল্পছন। িল্পব মাঠ 

পর্ িাল্পয়র কম িকিিাবৃন্দ অর্ভজ্ঞিার আল্প াল্পক জার্নল্পয়ল্পছন জর্, মৎস্য 

সংরক্ষন আইন বাস্তবায়ল্পনর জন্য জজ া কাল্প ক্টল্পরল্পট একজন ম্যার্জল্পেট 

র্নর্দ িি  করা থাকল্প  কাল্পজর গর্ি বৃর্দ্ধ সহ র্বচার্রক  কার্ িক্রম ত্বরার্ন্বি 

হি। 

র্চত্র ৫.৭: জাটকা সংরক্ষণ কার্ িক্রম বাস্তবায়ল্পন আইল্পনর প্রল্পয়াগ 



 

 

 

৫.৬.২ প্রকল্পে অন্তর্ভ িক্ত প্রধান প্রধান কার্ িক্রল্পমর ফ াফ  (র্ব এফ আর আই অংশ) 

জাটকা সংরক্ষণ, জজল্প ল্পদর র্বকে কম িসংস্থান ও গল্পবষণা (কল্পম্পাল্পনন্ট এ ও র্ব) শীষ িক প্রকেটির র্ির্পর্পল্পি “র্ব” অংল্পশ ৪ 

(চার)টি উল্পেল্পশর মল্পধ্য প্রধান উল্পেশ্য র্ছ  নদী ও উপকূ ীয় এ াকার ইর্ শ মাল্পছর বাল্পয়া র্জ ও পর্রল্পবল্পশর উপর র্বস্তার্রি 

গল্পবষণা পর্রচা না করা। প্রকল্পের জময়াদ জশল্পষ প্রকে সমাপর্ন প্রর্িল্পবদন (PCR) পর্ িাল্প াচনা কল্পর জদিা র্ায় জর্ প্রকে 

পর্রচা ক িথা চাঁদপুরস্থ ইর্ শ গল্পবষকগণ ১৩ র্বষল্পয়র উপর গল্পবষণা পর্রচা না কল্পরল্পছন। প্রকেটির মধ্যবিী মূল্যায়ন 

প্রর্িল্পবদল্পন, (ল্পম  ২০১৩ সাল্প ) জমাট ১০টি র্বষল্পয়র উপর গল্পবষণা ফ াফ  সংর্ক্ষপ্ত আকাল্পর প্রদান করা হল্পয়ল্পছ। এ জপ্রক্ষাপল্পট 

উপল্পরাক্ত প্রর্িল্পবদন সমূহ , প্রকল্পের প্রধান গল্পবষক এবং মৎস্য গল্পবষণা ইনর্িটিউট, চাঁদপুর হল্পি প্রকার্শি র্বর্ভন্ন 

পুস্তক/পুর্স্তকা ইিোর্দ পর্ িাল্প াচনা কল্পর প্রকল্পের অধীল্পন পর্রচার্ ি গল্পবষণার ফ াফ  র্নল্পম্ন প্রদান করা হল্প াঃ 

 

১। ইর্ শ মাল্পছর পর্রপক্কিা এবং বিিমান প্রজনন অবস্থা  

পরীক্ষামূ ক মাছ আহরণ, জজল্প ল্পদর জাল্প  এবং মৎস্য অবিরণ জকন্দ্র সমূল্পহ চাঁদপুর হল্পি র্নম্ন জমর্না নদী এবং উপকূ  

এ াকায় অল্পপক্ষাকৃি বড় আকাল্পরর ইর্ শ মাছ র্বগি ২০০৮-১৫ সাল্প  পাওয়া র্গল্পয়ল্পছ। অপর র্দল্পক জমর্না নদীর উধ্বি অংল্পশ 

অল্পপক্ষাকৃি জছাট আকাল্পরর (৩০.০ জসঃর্মটার র্নম্ন) ইর্ শ মাছ পাওয়া র্ায়। প্রজনন জক্ষত্র সং গ্ন এ াকায় পুরুষ এবং স্ত্রী 

মাল্পছর আনুপার্িক হার র্ছ  র্থাক্রল্পম ৩৫% এবং ৬৫%। মনপুরা এবং হার্িয়া এ াকায় প্রায় ১০০% মাছ ৩২.০ জসঃ র্মঃ এর 

উধ্বি আকাল্পর পাওয়া জগল্পছ। এ আকাল্পরর প্রায় সক  মাছই প্রজনন উপল্পর্াগী র্ছ । ফল্প  এ এ াকাটি মাল্পছর প্রজনন জক্ষত্র র্হল্পসল্পব 

পুনরায় র্নর্িি করা হল্পয়ল্পছ।  

 

২। র্বর্ভন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি বাস্তবায়ল্পনর ফল্প  জাটকা প্রাচুর্ ি বৃর্দ্ধ   

প্রকেটির অধীল্পন র্বগি ২০০৮-০৯ হল্পি ২০১৪-১৫ সাল্প  প্রর্ি মাল্পস পরীক্ষামূ ক জাটকা আহরল্পণর মাধ্যল্পম জাটকা প্রাচুর্ ি ও 

র্বস্তার র্নণ িয় করা হল্পয়ল্পছ। র্বগি ২০০৫ সা  হল্পি ধারাবার্হক ভাল্পব এ র্বষল্পয় গল্পবষণা করা হল্পচ্ছ। উক্ত গল্পবষণার 

ধারাবার্হকিায় ২০০৫ সা  হল্পি ২০১৫ সা  পর্ িন্ত র্বর্ভন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি বাস্তবায়ল্পনর ফল্প  র্নম্ন জমর্না নদীল্পি জাটকার 

প্রাচুর্ ি বৃর্দ্ধর পর্রমাণ র্নল্পম্নর  ৫.২ এ প্রদান করা হল্প াঃ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

সারণী-৫.২: জমর্না নদীর র্বর্ভন্ন অংল্পশ জাটকার তু নামূ ক প্রাচুর্ ি 

 

 

সারণী ৫.২ হল্পি জদিা র্ায় জর্ ২০১১ সাল্প  প্রর্ি ১০০ র্মটার কাল্পরন্ট জাল্প  প্রর্ি র্ন্টায় ২.৭২ জকর্জ জাটকা পাওয়া র্গল্পয়ল্পছ, 

র্াহা ২০০৫ সাল্প র তু নায় ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১এবং ২০১২ সাল্প  র্থাক্রল্পম ১৬৩%, ১৪৫%, ১৬০%  ১৮৯% জবশী 

এবং ১৯১% । 

 

ইর্ শ সংরক্ষল্পণর জন্য ২০০৫ ও ২০০৬ সাল্প  অর্ভন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি (জাটকা অভয়াশ্রম) ব বৎ র্ছ । র্কন্তু ২০০৭, ২০০৮, 

২০০৯, ২০১০ ও ২০১২ সাল্প  জাটকার অভয়াশ্রম ও প্রধান প্রজনন এ াকায় ১০-১১ র্দন মাছ আহরণ র্নর্ষদ্ধ থাকায় জাটকার 

প্রাচুর্ ি পূল্পব ির তু নায় বৃর্দ্ধ জপল্পয়ল্পছ। জাটকার প্রাচুল্পর্ ির সাল্পথ ইর্ ল্পশর উৎপাদন সরাসর্র র্নভ িরশী । জাটকা সংরক্ষণ জজারদার, 

অভয়াশ্রম জর্াষণা এবং ১১-১৫ র্দন মাছ আহরণ র্নর্ষদ্ধ । 

 

৩। ইর্ শ মাল্পছর প্রাকৃর্িক প্রজনন বৃর্দ্ধ  

প্রজনল্পণাির ইর্ শ মাল্পছর সংখ্যা, শিকরা হার এবং পরীক্ষামূ কভাল্পব ধৃি  ার্ভ ি ও জরণু জপানা এবং জাটকার প্রাচুর্ ি ইিোর্দ 

র্নণ িল্পয়র মাধ্যল্পম প্রজনন সাফল্পল্যর মাত্রা র্নণ িয় করা হল্পয়ল্পছ। ফ াফ  র্নল্পম্ন প্রদান করা হল্প া (সারণী-৫.৩)। ইর্ ল্পশর প্রাকৃর্িক 

প্রজনন  সাফল্য র্নরুপণ সমীক্ষায় ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সাল্প  র্থাক্রল্পম প্রায় ৩৮.৭২%, ১৭.৬২%, ৩৩.৬৯% ও 

৩৬.২৭% প্রজনল্পণাির বা spent ইর্ শ মাছ পাওয়া র্ায়। অনুরুপ সমীক্ষায় ২০০২ ও ২০০৩ সাল্প  র্থাক্রল্পম ০.৫০% ও 

১.৪০% প্রজনল্পণাির মাছ পাওয়া র্ায়। র্বগি ২০০২ সাল্প র তু নায় ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১২ ২০১১ সাল্প  

প্রাকৃর্িক প্রজনন সাফল্পল্যর হার র্থাক্রল্পম প্রায় ১১, ৭৭, ৩৫, ৬৭ ও ৭২% বৃর্দ্ধ জপল্পয়ল্পছ (সারণী-৫.৩)।  

 

 

বৎসর প্রর্ি ১০০ র্মটার কাল্পরন্ট জাল্প  প্রর্ি 

র্ন্টায় ধৃি জাটকার পর্রমাণ (ল্পকর্জ) 

হ্রাস 

(%) 

বৃর্দ্ধ(%) ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি 

২০০৫ ০.৯৪ - - জাটকার অভয়াশ্রম ( মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ) 

২০০৬ ০.৬১ ৩৫.১০ - -ঐ- 

২০০৭ ০.৭২ - ১৮.০৩ জাটকা অভয়াশ্রম+১০ র্দন ইর্ শ আহরণ র্নর্ষদ্ধ + িাদ্য 

সহল্পর্ার্গিা  

২০০৮ ১.৮৯ - ১৬৩ -ঐ-+ র্বকে কম িসংস্থান  

২০০৯ ২.৩১ - ১৪৫ -ঐ- 

২০১০ ২.৪৪ - ১৬০ -ঐ- 

২০১১ ২.৭২ - ১৮৯ জাটকা অভয়াশ্রম+ ১১ র্দন মাছ আহরণ র্নর্ষদ্ব+ িাদ্য 

সহল্পর্াগীিা+ র্বকে কম িসংস্থান 

২০১২ ২.৭৪ - ১৯১ -ঐ- 

২০১৩ ২.৭৮  -  ১৯৬  -ঐ- 

২০১৪  ৩.০৪  - ৩২৩  -ঐ- 

২০১৫  ৩.০৭  -  ৩২৭  -ঐ-+ ১৫ র্দন মা মাছ আহরণ র্নর্ষদ্ধ  

 িথ্য সুত্রঃ মৎস্য গল্পবষণা ইনর্িটিউট ২০১৩, ইর্ শ মাছ গল্পবষণা ও ব্যবস্থাপনা শীষ িক বুকল্প ট  



 

 

সারণী-৫.৩: ইর্ শ মাল্পছর প্রজনন সাফল্পল্যর তু নামূ ক হার  

বৎসর Stent মাল্পছর হার (%) বৃর্দ্ধর পর্রমাণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি 

২০০২ ০.৫০ - পূল্পব ি প্রচর্ ি সনািন পদ্ধর্ি 

২০০৩ ১.৪০ ২.৮ জাটকা রক্ষা অর্ভর্ান 

২০০৭ ৫.৪০ ১০.৮ জাটকা রক্ষা+১০ র্দন ইর্ শ আহরণ 

র্নর্ষদ্ধ+অভয়াশ্রম+িাদ্য সহল্পর্ার্গিা প্রদান 

২০০৮ ৩৮.৭২ ৭৭.৪৪ জাটকা রক্ষা+১০ র্দন ইর্ শ আহরণ র্নর্ষদ্ধ+অভয়াশ্রম 

+িাদ্য সহল্পর্ার্গিা প্রদান+র্বকে কম িসংস্থান 

২০০৯ ১৭.৬২ ৩৫.২৮ -ঐ- 

২০১০ ৩৩.৬৯ ৬৭.৩৮ -ঐ- 

২০১১ ৩৬.২৭ ৭২.৫৮ -ঐ- 

২০১২ ৩৫.৭৯  ৭১.৫৮ -ঐ- 

২০১৩  ৪১.০২  ৮২.০৪  -ঐ- + ১১ র্দন ইর্ শ আহরণ র্নর্ষদ্ধ 

২০১৪  ৩৮.৭৯  ৭৭.৫৮  -ঐ- + ১১ র্দন ইর্ শ আহরণ র্নর্ষদ্ধ 

২০১৫  ৩৬.৬৬  ৭৩.৩২  ২২ র্দন ইর্ শ + আহরণ  র্নর্ষদ্ধ 

িথ্য সুত্রঃ মৎস্য গল্পবষণা ইনর্িটিউট ২০১৩ 

 

উপল্পরাক্ত ফ াফ  হল্পি প্রিীয়মান হল্পচ্ছ জর্, র্বর্ভন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি বাস্তবায়ন ও জজল্প ল্পদর িাদ্য সহল্পর্ার্গিা এবং র্বকে 

কম িসংস্থাল্পনর ফল্প  জজল্প গণ মা মাছ ধরা হল্পি র্বরি জথল্পকল্পছ এবং ইর্ শ  মাল্পছর প্রজনন সাফল্য বৃর্দ্ধ জপল্পয়ল্পছ।  

৪।  প্রাকৃর্িকভাল্পব র্িম ও জাটকা উৎপাদন এবং মা ইর্ শ মাছ আহরণ র্নর্ষদ্ধ সময়  

প্রকৃর্িক ভাল্পব র্িম জাটকা উৎপাদল্পনর সাফল্য ২০০৭ সা  হল্পি ২০১৫ সা  পর্ িন্ত সারনী ৫.৪ এ প্রদান করা হল্পয়ল্পছ।  

উপল্পরাক্ত সারণী হল্পি জদিা র্ায় প্রজনন জমৌসুল্পম ২০০৭ সাল্প  হল্পি ১১ র্দন ইর্ শ আহরণ র্নর্ষদ্ধ থাকায় প্রায় ১.৪৪ জকাটি ইর্ শ 

আহরণ হল্পি রক্ষা জপল্পয়ল্পছ। ফল্প  প্রায় ৪৬৮৮০ জকর্জ র্িম প্রাকৃর্িক ভাল্পব উৎপার্দি হল্পয়ল্পছ। উৎপার্দি র্িল্পমর পর্রস্ফুটল্পনর 

হার ৫০% র্হল্পসল্পব প্রায় ২৯,৩০০ জকাটি জরণু উৎপার্দি হল্পয়ল্পছ এবং উক্ত জরণুর বাঁচার হার ১০% র্হসাল্পব প্রায় ২৯৩০ জকাটি 

জপানা/জাটকা ইর্ শ জনিায় নতুন ভাল্পব সংযুক্ত হল্পব বল্প  ধারণা করা র্ায় (সারণী-৫.৪)। পরবিী বৎসর সমূল্পহও ধারাবার্হক 

ভাল্পব ইর্ শ মাল্পছর র্িম  এবং জাটকা উৎপাদন বৃর্দ্ধ জপল্পয়ল্পছ। সব িল্পশষ ২০১৫ সাল্প  ১.৬৬ জকাটি ইর্ শ মাছ রক্ষা জপল্পয়ল্পছ এবং 

জাটকা উৎপাদল্পনর পর্রমান ২৯,৯৮৬ জকাটিল্পি উন্নীি হল্পয়ল্পছ।  

 

সারণী -৫.৪: বর্দ্ধিি র্িম ও জাটকা উৎপাদল্পনর পর্রমাণ  

বৎসর রক্ষা পাওয়া ইর্ শ 

(ল্পকাটি) 

র্িম উৎপাদন (ল্পকর্জ) ৫০% হোর্চং জরল্পট জরণু 

উৎপাদল্পনর সংখ্যা (ল্পকাটি) 

১০% বাঁচার হার জাটকা 

উৎপাদল্পনর সংখ্যা (ল্পকাটি) 

২০০৭ ১.৪৪ ৪৬,৮০০ ২৯,৩০০ ২,৯৩০ 

২০০৮ ১.৫৬ ৩,৯২,৬২০ ২,৪৫,৩৮৫ ২৪,৫৩৮ 

২০০৯ ১.৪৯ ১,৭০,৪২০ ৮৫,২১০ ৮,৫২১ 

২০১০ ১.৫১ ৩,৩৬,১৯৯ ২,১০,১২০ ২১,০১২ 

২০১১ ১.৬১ ৩,৮৫,৫০০ ২,৪০,৯৩৭ ২৪,০৯৮ 

২০১২ - ৩৮০,৪০০ ২৩৭,৭৫০ ২৩,৭৭৫ 



 

 

 

*ল্পগানাল্পির গড় ওজন ১০০ গ্রাম/প্রর্ি মাছ, **প্রর্ি গ্রাল্পম গড় র্িল্পমর সংখ্যা ১২,৫০০ 

িথ্য সুত্রঃ মৎস্য গল্পবষণা ইনর্িটিউট 

 

 

 

র্চত্র ৫.৮: র্বর্ভন্ন বছল্পরর মা ইর্ শ মাছ ধরা র্নর্ষল্পদ্ধর সময়কা  

 

প্রজনন  জমৌসুল্পম মা ইর্ শ মাছ ধরা র্নর্ষদ্ধ করার সময়  ২০১৫ সাল্প  ১৫ র্দন এবং ২০১৬ সাল্প  ২২ র্দল্পন উন্নীি করা হল্পয়ল্পছ। 

মাছ ধরার আইন পূল্পব ির ১১ র্দন হল্পি ১৫ র্দন এবং ২২ পর্ িন্ত বৃর্দ্ধ করার ফল্প  ব্যপক সাফল্য পাওয়া র্গল্পয়ল্পছ এবং সল্প্িাচ 

২৯,৯৮৬০ জকাটি জাটকা  ২০১৬ সাল্প  প্রাকৃর্িক ভাল্পব উৎপার্দি হল্পয়ল্পছ র্চত্র (৫.৮)।  

 

৫। গল্পবষণার মাধ্যল্পম পদ্মানদীর র্নম্ন অংল্পশ একটি নতুন অভয়াশ্রল্পমর সীমানা ও মাছ ধরা র্নর্ষদ্ধকা ীন সময় র্নদ্ধিারণ  

শর্রয়িপুর জজ ার পদ্মা নদীর র্নম্ন অংল্পশ ২০ র্কঃর্মঃ এ াকায় র্বস্তার্রি ভাল্পব গল্পবষণা পর্রচা না কল্পর জাটকা ইর্ ল্পশর 

একটি নতুন অভয়াশ্রল্পমর সীমানা র্নদ্ধিারণ করা হল্পয়ল্পছ। উক্ত এ াকায় জগল্পজট জনাটির্ফল্পকশন এর মাধ্যল্পম সরকার অভয়াশ্রম 

জর্াষণা কল্পরল্পছ। অভয়াশ্রল্পমর সীমানা র্নল্পম্নর সারণী-৫.৫ এ প্রদান করা হল্প া।  পদ্মা নদীর র্নম্ন অংশ এ অভয়াশ্রমটি  জর্াষণা 

করার ফল্প  পরবিী বৎসর সমুল্পহ জাটকা এবং ইর্ শ মাল্পছর উৎপাদন বৃর্দ্ধ র্াল্পব বল্প  ধারণা করা র্ায়।  

  

সারণী ৫.৫: র্নম্ন পদ্মা নদীল্পি প্রস্তার্বি জাটকা ইর্ শ অভয়াশ্রল্পমর সীমানা এবং মাছ ধরা র্নর্ষদ্ধকা ীন সময়  

২০১৩ ১.৬৫ ৪,৪৭,১০০ ২,৭৮,৪৩৭ ২৭,৯৪৩ 

২০১৪ ১.৬৩  ৪,১৭,৭৬৫ ২,৬১,১০৩  ২৬,১১০ 

২০১৫  ১.৬৬ ৫,৯৯,৭২০  ২৯৯,৮৬০ ২৯,৯৮৬ 

র্জর্পএস পল্পয়ন্ট সীমানা মাছ ধরা র্নর্ষদ্ধকা ীন সময় 

উির-পূব ি   শর্রয়িপুর জজ ার জভদরগি উপল্পজ ার কার্ছকাটা 

পল্পয়ন্ট (র্জর্পএস পল্পয়ন্ট ২৩˙১৯.৮' উির অক্ষাংশ 

এবং ৯০˙৩২.৬' পূব ি দ্রার্র্মাংশ)  

উিল্পর শর্রয়িপুর 

জজ ার নর্রয়া-

জভদরগি উপল্পজ া 

প্রর্ি বৎসর মাচ ি হল্পি এর্প্র  

পর্ িন্ত সক  প্রকার  মাছ ধরা 

র্নর্ষদ্ধ 



 

 

সুত্রঃ র্বএফআরআই 

 

৬। বর্রশা  জজ ার র্হজ া-জমল্পহর্ন্দগি উপল্পজ ায় নতুন অভয়াশ্রল্পমর সীমানা ও মাছ ধরা র্নর্ষদ্ধকা ীন সময় র্নদ্ধিারণ  

অব্যাহি গল্পবষণা ব্ধ ফ াফল্প র র্ভর্িল্পি জাটকার প্রাচুর্ ি পর্ িল্পবক্ষণ এবং পার্নর গুণাগুণ পরীক্ষা র্নরীক্ষার র্ভর্িল্পি জাটকার 

অনুকূ  পর্রল্পবশ র্নর্িি হল্পয় বর্রশা  জজ ার র্হজ া উপল্পজ ার নাছাকাটি পল্পয়ন্ট, হর্রনাথপুর পল্পয়ন্ট ও ধু ল্পিা া পল্পয়ন্ট এবং 

জমল্পহর্ন্দগি উপল্পজ ার ভাষাণচর অঞ্চল্প  জমর্নার শািা নদী র্হজ া উপল্পজ ার ধম িগি ও নয়াভািানী নদী এবং জমল্পহর্ন্দগি 

উপল্পজ ার  িা নদীর ৬০ র্কল্প ার্মটার এ াকায় ইর্ শ/জাটকার নতুন (৬ষ্ঠ) অভয়াশ্রম জর্াষণার প্রস্তাব জপশ করা হল্পয়ল্পছ।     

র্চত্র(৯.৬)গল্পবষকগণ কর্তিক সল্পরজর্মন পর্রদশ িণ, র্াচাই-বাছাই, পরীক্ষা-র্নরীক্ষা কল্পর নতুন জর্াষণাল্পর্াগ্য এ াকার র্জর্পএস 

পল্পয়ন্ট ও সীমানা র্নম্নরুপ র্নধ িারণ করা হল্পয়ল্পছ (সারণী-৫.৬ )। 

সারণী-৫.৬: ইর্ শ মাল্পছর নুিন প্রস্তার্বি অভয়াশ্রল্পমর সীমানা।   

সীমানা র্জর্পএস পল্পয়ন্ট জমাট 

আয়িন 

মাছ ধরার র্নর্ষদ্ধকা ীন 

সময় (প্রস্তার্বি) 

উির-পূব ি বর্রশা  জজ ার র্হজ া উপল্পজ ার 

নাছাকাটি পল্পয়ন্ট (নয়াভািানী নদী) 

২৩˙০২.৭৫' উির অক্ষাংশ 

৯০˙৩৬.৭৮' পূব ি দ্রার্র্মাংশ 

৬০ (ষাট) 

র্কঃ র্মঃ 

মাচ ি-এর্প্র  

উির-

পর্িম 

বর্রশা  জজ ার র্হজ া উপল্পজ ার 

হর্রনাথপুর পল্পয়ন্ট (নয়াভািানী নদী) 

২২˙৫৮.৬৭' উির অক্ষাংশ 

৯০˙২৭.৬৪' পূব ি দ্রার্র্মাংশ 

দর্ক্ষন-পূব ি বর্রশা  জজ ার র্হজ া উপল্পজ ার 

ধু ল্পিা া পল্পয়ন্ট (ধম িগি নদী) 

২২˙৫১.৯১' উির অক্ষাংশ 

৯০˙৩৭.৫২' পূব ি দ্রার্র্মাংশ 

দর্ক্ষন-

পর্িম 

বর্রশা  জজ ার জমল্পহর্ন্দগি উপল্পজ ার 

ভাষাণচর পল্পয়ন্ট ( িা নদী) 

২২˙৪৭.৪৩' উির অক্ষাংশ 

৯০˙২৬.১৬' পূব ি দ্রার্র্মাংশ 

সুত্রঃ র্বএফআরআই 

উপল্পর প্রস্তার্বি এ াকায় জাটকা সংরক্ষল্পণর জন্য একটি নতুন (৬ি অভয়াশ্রম) জর্াষণার প্রস্তাব সরকাল্পরর র্বচল্পবচণাধীন আল্পছ। অভয়াশ্রমটি 

জর্াষণা করা হল্প  জাটকা আরও কার্ িকর ভাল্পব  রক্ষা করা র্াল্পব এবং ইর্ শ মাল্পছর উৎপাদন বৃর্দ্ধ পাল্পব।  

উির-পর্িম শর্রয়িপুর জজ ার নর্রয়া উপল্পজ ার জভামকড়া 

পল্পয়ন্ট (র্জর্পএস পল্পয়ন্ট ২৩˙১৮.৪' উির অক্ষাংশ 

এবং ৯০˙২৮.৮' পূব ি দ্রার্র্মাংশ) 

এবং দর্ক্ষল্পণ চাঁদপুর 

জজ ার মি ব ও 

শর্রয়িপুর জজ ার 

জভদরগি উপল্পজ ার 

মল্পধ্য অবর্স্থি র্নম্ন 

পদ্মা নদীর ২০ 

র্ক.র্ম. এ াকা  

দর্ক্ষণ-পূব ি  চাঁদপুর জজ ার মি ব উপল্পজ ার জবপারীপাড়া 

পল্পয়ন্ট (র্জর্পএস পল্পয়ন্ট ২৩˙১৫.৯' উির অক্ষাংশ 

এবং ৯০˙৩৭.৭' পূব ি দ্রার্র্মাংশ) 

দর্ক্ষণ-

পর্িম 

শর্রয়িপুর জজ ার জভদরগি উপল্পজ ার িারাবুর্নয়া 

পল্পয়ন্ট (র্জর্পএস পল্পয়ন্ট ২˙১৩.৫' উির অক্ষাংশ 

এবং ৯০˙৩৫.১' পূব ি দ্রার্র্মাংশ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ৫.৯; ইর্ শ মাল্পছর অভয়াশ্রল্পমর অবস্থান ও নতুন প্রস্তার্বি এ াকা 

৭। ইর্ শ পপুল্প শল্পনর গর্ির্বদ্যা  এবং সল্পব িাচ্চ সহনশী  উৎপাদন মাত্রা র্নণ িয় 

প্রকেটির অধীল্পন দার্ি কৃি প্রকে সমাপর্ন প্রর্িল্পবদল্পনর (PCR) এ অধ্যাল্পয় ইর্ শ মাল্পছর র্জএসআই মান, পুরুষ-স্ত্রী মাল্পছর 

অনুপাি এবংওজন ও তদল্পর্ িের বন িনা প্রদান করা হল্পয়ল্পছ, র্া ইর্ শ মাল্পছর গর্ির্বদ্যা সম্পর্কিি নয়। এ র্বষয়সমূহ ইর্ শ মাল্পছর 

প্রজনন সম্পর্কিি। জর্ জকান প্রাকৃর্িক উৎল্পসর মাল্পছর পপুল্প শন র্িনার্মকস এর অধীল্পন সাধারণি মাল্পছর সল্পব িাচ্চ তদর্ িে (L√), 

বৃর্দ্ধর সহগ (K) প্রর্ি বৎসর, জমাট মৃতুের হার (Z), প্রাকৃর্িক মৃতুের হার (M), আহরণ জর্নি মৃতুের হার (F), আহরণ মাত্রা, 

সল্পব িাচ্চ আহরণ মাত্রা, প্রথম ধরার বয়স র্নণ িয় করা হয়। এ সক  তবর্শিে জর্ জকান প্রাকৃর্িক পপুল্প শন এর স্বাস্থে র্নল্পদ িশক 

(Health indicator) র্হল্পসল্পব র্বল্পবর্চি হয়। র্কন্তু প্রকেটির অধীল্পন এ র্বষল্পয় জকান গল্পবষণা কাজ সম্পার্দি হয়র্ন। 

র্বগি ১৯৯২ সা  হল্পি ২০০৪ সা  পর্ িন্ত ধারাবার্হক ভাল্পব এ র্বষল্পয় গল্পবষণা করা হল্পয়ল্পছ। র্ার উপর র্ভর্ি কল্পর র্হ শা মাছ 

ব্যবস্থাপনা কম ি পর্রকেনা তিরী করা হল্পয়ল্পছ। 

ইর্ শ মাল্পছর এ সক  তবর্শিে পাওয়া না জগল্প  এ মাল্পছর সহনশী  উৎপাদন এবং উৎপাদন বৃর্দ্ধর র্বষল্পয় জ্ঞানর্ভর্িক 

(Knowledge base) মিামি প্রদান এবং ব্যবস্থাপনা নীর্ি প্রণয়ন করা অসম্ভব। এ র্বষল্পয় অর্ব ল্পম্ব পুনরায় গল্পবষণা 

শুরু করা প্রল্পয়াজন। মৎস্য গল্পবষণা ইনর্িটিউট, নদী জকন্দ্র, চাঁদপুল্পর এ র্বষল্পয় গল্পবষণা করার জন্য ইল্পিাপূল্পব ি দক্ষ জনব  তিরী 

করা হল্পয়ল্পছ। 

পর্ িল্পবক্ষণঃ নদীল্পকন্দ্র চাঁদপুর অর্ব ল্পম্ব উপল্পর উল্পযর্িি র্বষল্পয় গল্পবষণা শুরু করল্পব।   

প্রস্তার্বি ৬ি 

অভয়াশ্রম 



 

 

৮। আবহাওয়া ও জ বায়ুগি উপাদাল্পনর সাল্পথ ইর্ শ মাল্পছর জীবন ধারা ও উৎপাদল্পনর সম্পকি র্নণ িয় 

প্রকল্পের অধীল্পন বৃর্িপাি ও পার্ন প্রবাহ ইিোর্দর সাল্পথ ইর্ শ মাছ উৎপাদল্পনর সম্পকি র্নণ িয় করা হল্পয়ল্পছ। এ সম্পর্কিি 

গল্পবষণায় প্রাপ্ত ফ াফ  ইল্পিাপূল্পব ি প্রাপ্ত ফ াফল্প র প্রায় র্বপরীি পাওয়া র্গল্পয়ল্পছ র্বধায় আরও শিকিিার সাল্পথ ফ াফ  

র্বল্পিষণ করা প্রল্পয়াজন র্ছ । এছাড়া অল্পনক জ বায়ুগি উপাদান, র্া ইর্ শ উৎপাদল্পন এবং এ মাল্পছর জীবনধারায় প্রভাব র্বস্তার 

করল্পি পাল্পর জর্মন বায়ু ও পার্নর িাপমাত্রা, পার্নর জভৌি রাসায়র্নক উপাদান  উৎপাদনশী িা,  বনাক্তিার হ্রাস বৃর্দ্ধ, প্রজনন 

ও র্বচরণল্পক্ষল্পত্রর পর্রবিিন, সমুদ্র পৃল্পষ্ঠর উচ্চিা বৃর্দ্ধ ইিোর্দ র্বষল্পয় প্রকেটি বাস্তবায়ল্পনর প্রায় ৭ বৎসর জময়াল্পদ জকান গল্পবষণা 

করা হয়র্ন। ইর্ শ মাল্পছর সহনশী  উৎপাদন বজায় রািাসহ উৎপাদন বৃর্দ্ধর জন্য উল্পযর্িি র্বষল্পয় জরুরী ভাল্পব  গল্পবষণা  করা 

আবশ্যক। 

৯। র্বর্ভন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্বর্ি বাস্তবায়ন ও ইর্ ল্পশর উৎপাদন বৃর্দ্ধ র্বল্পিষণ  

 মৎস্য অর্ধদপ্তল্পরর র্ফশারীজ র্রল্পসাস ি সাল্পভ ি র্সল্পিম  (FRSS) ১৯৮৩-৮৪ সা  হল্পি ইর্ শ মাল্পছর উৎপাদন র্বষয়ক িথ্য    

ধারাবার্হকভাল্পব সংরক্ষণ করল্পছ। উক্ত সুল্পত্রর িথ্য অনুর্ায়ী র্বগি ২০০১-০২ সাল্প  ইর্ শ আহরল্পণর পর্রমাণ র্ছ  ২,২০,৫৯৩ 

 ক্ষ জম.টন।  র্বর্ভন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি বাস্তবায়ল্পনর ফল্প  ইর্ ল্পশর উৎপাদন ক্রমান্বল্পয় বৃর্দ্ধ জপল্পয় প্রায় ৪.৯৬  ক্ষ জমঃ টল্পন 

উন্নীি হল্পয়ল্পছ সারণী-৫.৭  

সরণী-৫.৭: র্বর্ভন্ন ব্যবস্তাপনা পদ্ধর্ি বাস্তবায়ল্পনর ফল্প  ইর্ ল্পশর সামর্গ্রক উৎপাদন বৃর্দ্ধ  

 

 

পর্ িল্পবক্ষণঃ ইর্ শ মাল্পছর উৎপাদন বৃর্দ্ধর হার পর্ িল্প াচনা কল্পর জদিা র্ায় জর্ ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি ফ প্রসূ হল্পয়ল্পছ।   

 

১০। ইর্ শ মাল্পছ প্রাপ্ত িাদ্য উপাদান র্বল্পিষণ  

প্রকল্পের অধীল্পন চাঁদপুর এবং বর্রশা  জজ ায় প্রাপ্ত ইর্ শ মাল্পছর িাদ্য  উপাদন র্বল্পিষণ করা হল্পয়ল্পছ। চাঁদপুর জজ া হল্পি 

সংগৃহীি  ইর্ শ মাল্পছর ওজন র্ছ  ১২০ গ্রাম হল্পি ৫০০ গ্রাম এবং বর্রশা  এ াকার ইর্ শ মাল্পছর ওজন র্ছ  ১৫০-৫৭০ গ্রাম। 

গল্পবষণায় প্রাপ্ত ফ াফ  র্নল্পম্নর সারণী- ৫.৮ এ প্রদান করা হল্প াঃ  

সা  ইর্ শ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি 

জম. টন বৃর্দ্ধ (%) 

২০০১-০২ ২,২০,৫৯৩ -  পূল্পব ি প্রচর্ ি মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন 

২০০২-০৩ ১,৯৯,০৩২ (-)৯.৮০ ঐ 

২০০৩-০৪ ২,৫৫,৮৩৯ ১৫.৯৮ জাটকা সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম জর্াষণা 

২০০৪-০৫ ২,৭৫,৮৬২ ২৫.০৫ ঐ+ মা মাছ রক্ষা 

২০০৫-০৬ ২,৭৭,১২৩ ২৫.৬৩ ঐ+ িাদ্য সহায়িা প্রদান 

২০০৬-০৭ ২,৭৯,১৮৯ ২৬.৫৬ ঐ 

২০০৭-০৮ ২,৯০,০০০ ৩১.৪৬ ঐ+ কম িসংস্থান প্রদান+ ১০র্দন মা ইর্ শ রক্ষা 

২০০৮-০৯ ২,৯৮,৪৫৮ ৩৫.৩০ ঐ 

২০০৯-১০ ৩,১২,৬১২ ৪১.৭১ ঐ 

২০১০-১১ ৩,৪০,০০০ ৫৪.১৩ ঐ 

২০১১-১২ ৩,৪৬,০০০ ৫৬,৮৫  ঐ 

২০১৩-১৪ ৩৮৫,০০০ ৭৪.৫৩ ঐ + ১১ র্দন মা ইর্ শ মাছ রক্ষা 

২০১৪-১৫  ৩৮৭,০০০ ৭৫.৪৩  ঐ+ ১৫ র্দন মাছ রক্ষা 

২০১৫-১৬  ৩৯৪,০০০ ৭৮.৬১  ঐ+ ২২ র্দন মাছ রক্ষা 

২০১৬-১৭  ৪৯৬,০০০ ১২৪.৮৪  ঐ+ ২২ র্দন মাছ রক্ষা 



 

 

সারণী-৫.৮: চাঁদপুর ও বর্রশা  এ াকার ইর্ শ মাল্পছর  িাদ্য উপাদান ( Proximate Composion) 

িাদ্য উপাদাল্পনর 

নাম 

চাঁদপুর এ াকার ফ াফ   বর্রশা  এ াকার ফ াফ  অন্যান্য গল্পবষণা ফ াফ  

আর্মষ ৪৫.০০ - ৪৬.৩৩ % ৪১.৬৬ - ৪৪.০২ % ২১.৮ 

চর্ব ি ৪০.৪৬ - ৪৩.৫৬ % ৪১.৭৭ - ৪৪.৪৩ % ১৯.৪ 

র্মনাল্পর  (Ash) ৮.৬৯ - ৯.২১ % ৮.৭৫ - ৮.৯৭ % ০.৫ 

Moisture ৫৪.৭৯ - ৫৯.৪০ % ৫৫.৬৪ - ৫৮.৪৫ ৫৮.২০ 

জমাট ১৪৮.৯৪ - ১৫৮.৫০ ১৪৭.৮২ - ১৫৫.৮৭ ১০০.০০ 

 

* আ ম এম.র্জ এবং র্জ.র্স. হা দার ২০১৬; উন্নি পদ্ধর্ি র্শং মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা 

এ র্বষল্পয় ইল্পিাপূল্পব ি সম্পার্দি গল্পবষণা ফ াফল্প র সাল্পথ জমাল্পটই সামিস্য পূণ ি নয়। এছাড়া জকান মাল্পছই চর্ব ির পর্রমান ২০-

২৫% এর উপল্পর থাল্পকনা এবং জমাট ৪টি উপাদাল্পনর জর্াগফ  ১০০ উল্পদ্ধি হওয়ার সুল্পর্াগ জনই। গল্পবষণা ফ াফ  র্বভ্রার্ন্তকর। 

পর্ িল্পবক্ষণ ও পরামশ িঃ আরও সিকিিার সাল্পথ গল্পবষণা ফ াফ  র্বল্পিষণ এবং উপস্থাপনা করা প্রল্পয়াজন।  

 

১১। পরীক্ষামূ ক ভাল্পব পুকুল্পর ইর্ শ মাছ চাষ  

মৎস্য গল্পবষণা ইনর্িটিউট নদীল্পকন্দ্র চাঁদপুল্পরর দুইটি পুকুল্পর ২০১১ সাল্প  পরীক্ষামূ ক ভাল্পব ইর্ শ মাছ চাষ করা হল্পয়ল্পছ। উক্ত 

পুকুর দুটিল্পি পার্নর গভীরিা র্থাক্রল্পম ৬-৭ ফুট এবং ৮-১০ ফুট ও পুকুল্পরর গড় আয়িন র্ছ  ৩৩.০০ শিাংশ। এ গল্পবষণায় 

১নং পুকুল্পর ১১.৫°৬.০০ জসর্ম গড় তদল্পর্ িের এবং ২০.০০°২৫.০০ গ্রাম ওজল্পনর এবং ২নং পুকুল্পর ১২.৫°৫.০০ জসঃর্ম ও 

২০.০০+৩০গ্রাম ওজল্পনর ইর্ ল্পশর জপানা মজুদ করা হল্পয়র্ছ । পুকুর দুইটিল্পি ১২ মাস জপানা প্রর্ি পা ন কল্পর ১নং পুকুল্পর 

৩৫.৬+১৫.৫ জসঃর্ম তদর্ িে এবং ৪২০°২৫ গ্রাম ওজল্পনর এবং ২নং পুকুল্পর ৩৬.৫°১১.৫ জসঃর্ম তদর্ িে এবং ৫০০°২০০ গ্রাম 

ওজল্পনর ইর্ শ মাছ পাওয়া র্ায় বল্প  প্রকে সমাপ্ত প্রর্িল্পবদল্পন উল্পযি করা হল্পয়ল্পছ। উন্মুক্ত জ াশল্পয়র প্রাকৃর্িক পর্রল্পবল্পশ ইর্ শ 

মাছ ১ বৎসর বয়ল্পস ২৭.০-২৮.০ জসঃর্ম আকার পর্ িন্ত হল্পয় থাল্পক এবং অনুরুপ তদল্পর্ ির ইর্ শ মাল্পছর গড় ওজন ২৪০ গ্রাম পর্ িন্ত 

পাওয়া র্ায় (র্জ.র্স. হা দার, আর, ইস াম ২০০৩; ইর্ শ মাছ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ জকৌশ ) প্রাকৃর্িক পর্রল্পবল্পশর তু নায় পুকুল্পর 

ইর্ শ মাছ জবশী বৃর্দ্ধ পাওয়ার সুল্পর্াগ জনই।  

পর্ িল্পবক্ষণঃ গল্পবষণা ফ াফ  সঠিক ভাল্পব উপস্থাপন করা প্রল্পয়াজন।  

 

১২। পার্ন, মাটি এবং ইর্ শ মাল্পছ ভার্র ধাতুর উপর্স্থর্ি র্নণ িয় 

প্রকল্পের অধীল্পন  জমর্না নদীর র্নম্নাঞ্চল্প র পার্ন, মাটি এবং এবং ইর্ শ মাল্পছর মাংল্পস ভার্র ধাতু র্থা জ ি, র্জংক, মারকার্র 

এবং জ ৌহ উপাদাল্পনর উপর্স্থর্ি এল্পটার্মক এবজরপসন জস্পকল্পোফল্পটাল্পমর্েক পদ্ধর্িল্পি র্নণ িয় করা হল্পয়ল্পছ। এ সক  উপাদাল্পনর 

উপর্স্থর্ি মাটির ি ার্নল্পি সবল্পচল্পয় জবশী পর্রমাল্পন এবং ইর্ শ মাল্পছর মাংল্পস ও পার্নল্পি পর্ িায় ক্রর্মকভাল্পব কম পাওয়া 

র্গল্পয়ল্পছ। ভক্ষণল্পর্াগ্য ইর্ শ মাল্পছর মাংল্পস জ ি, র্জংক এবং কোির্ময়াল্পমর উপর্স্থর্ি নদ-নদীর উপল্পরর অংশ হল্পি র্নম্ন অংল্পশ 

ক্রমাগি ভাল্পব কম পাওয়া র্গল্পয়ছ। ইর্ শ মাল্পছর মাংস, পার্ন ও মাটির ি ার্নল্পি উক্ত র্িনটি উপাদাল্পনর উপর্স্থর্ি র্নণ িয় মাত্রার 



 

 

জচল্পয় কম পাওয়া র্গল্পয়ল্পছ। জমর্না নদীর উপল্পরর অংল্পশর পার্ন দূষল্পণর কারল্পণ এ অংল্পশ ভার্র ধাতুর পর্রমাণ তু নামূ ক ভাল্পব 

র্নম্ন অংল্পশর জচল্পয় জবশী বল্প  ধারণা করা র্ায়।  

এ ছাড়া বুর্ড়গিা শীি ক্ষো ও জমর্না নদীর উপল্পরর অংল্পশ পার্ন দূষণ মাত্রা মারাত্বক আকার ধারণ কল্পর। এ সক  নদীর দূর্ষি 

পার্ন জজায়ার ভাটা এবং বন্যায় সময় জমর্না নদীর র্নম্ন অংল্পশ পর্ িন্ত পর্রবার্হি হয়। ফল্প  জমর্না  নদীর র্নম্ন অংশ  ইর্ শ 

মাল্পছর প্রজনন জক্ষত্র ক্ষর্ি হওয়ার সম্ভবনা আল্পছ। এ র্বষল্পয় প্রকল্পের অধীল্পন গল্পবষণা পর্রচা না করা হয়র্ন।   

পর্ িল্পবক্ষণঃ প্রকে সমাপর্ন প্রর্িল্পবদল্পন পার্ন, মাটির ি ার্ন ও ইর্ শ মাল্পছর মাংল্পস উপল্পরাক্ত র্িনটি উপাদাল্পনর উপর্স্থর্ি 

পাওয়া জগল্প ও সহনীয়মাত্রা উল্পযি করা হয়র্ন। এ র্বষল্পয় আরও র্বস্তার্রি ভাল্পব গল্পবষণার প্রল্পয়াজন রল্পয়ল্পছ।  এ র্বষল্পয় তদর্নক 

প্রথম আল্প া পর্ত্রকা একটি র্ফচার র্নল্পম্ন প্রদান করা হল্প াঃ  

 

১৩। জাটকা সংরক্ষণ ও র্বকে কম িসংস্থাল্পনর ফল্প  জজল্প ল্পদর আথ ি-সামার্জক অবস্থার উন্নয়ন র্বষল্পয় গল্পবষণা  

প্রকেটির সমাপর্ন প্রর্িল্পবদল্পন উল্পযি করা হল্পয়ল্পছ জর্, মধ্যবিী মূল্যায়ল্পনর পূল্পব ি এ র্বষল্পয় সীর্মি পর্রসল্পর গল্পবষণা কল্পর 

দর্ক্ষণাঞ্চল্প র জজল্প ল্পদর আয় ও আথ ি-সামার্জক অবস্থার উন্নয়ন পর্র র্ক্ষি হল্পয়ল্পছ। র্কন্তু এ র্বষল্পয় জকাথাও জজল্প ল্পদর আয় ও 

উন্নয়ল্পনর মাত্রা সম্পল্পকি িথ্যার্দ প্রদান করা হয়র্ন। সব িল্পশষ প্রকে পর্রচা ল্পকর সাল্পথ আল্প াচনা কল্পর জানা র্ায় জর্ জনবল্প র 

অভাল্পব এ র্বষল্পয় র্বস্তার্রি গল্পবষণা করা র্ায়র্ন। ইর্ শ মাল্পছর জটকসই উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃর্দ্ধ এবং জজল্প ল্পদর আথ ি- সামার্জক 

অবস্থা উন্নয়ল্পনর জন্য এ র্বষল্পয় র্বস্তার্রি িল্পথ্যর প্রল্পয়াজন রল্পয়ল্পছ। 

 

পর্ িল্পবক্ষণঃ মৎস্য গল্পবষণা ইনর্িটিউট নদীল্পকন্দ্র চাঁদপুর অর্ব ল্পম্ব এ র্বষল্পয় গল্পবষণা শুরু করার উল্পদ্যাগ  গ্রহণ করল্পব।  

 



 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

SWOT বিশ্লেষণ  

 

৬.১ কশ্লপাশ্লেন্ট – এ 

ক) সিল বিক ( Strengths) 

১)মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কর্তকৃ বিমওয়ালা ইবলশ ও জাটকা সংরক্ষণ কশ্লর জাতীয় মাছ ইবলশ্লশর উৎপািে বৃবি করার 

ঘ াষণা ও োোমুখী পিশ্লক্ষপ গ্রহণ প্রকশ্লের কার্কৃ্রম িাস্তিায়শ্লে শবিশালী ভূবমকা ঘরশ্লখশ্লছ;    

২) ইবলশ আমাশ্লির জাতীয় মাছ। ইবলশ আমাশ্লির সংস্কৃবতর ধারক ও িাহক। ইশ্ললকবিক ও বপ্রন্ট বমবিয়ার ব্যবিির্ ৃ

ইবলশ্লশর জাতীয় গুরুত্ব বিশ্লিচো কশ্লর জাটকা ও মা ইবলশ মাছ সংরক্ষশ্লণ গুরুত্বপুণ ৃঅিিাে ঘরশ্লখশ্লছে; 

৩) জাটকা ঘজশ্ললর্ণশ্লক জাটকা ো ধরশ্লত উদ্বুিকরশ্লণ মাছ ধরা িন্ধকালীে বিবজএফ এর আওতায় খাদ্য সহায়তা ও 

প্রকে হশ্লত বিকে কমসৃংস্থাশ্লের ব্যিস্থা গ্রহণ সহায়ক ভুবমকা ঘরশ্লখশ্লছ;  

৪) মৎস্য ও প্রাবণসপি মন্ত্রণালয় কর্তকৃ জাটকা সংরক্ষণ কার্কৃ্রম সুষ্ঠুিাশ্লি িাশ্লি িাস্তিায়শ্লের বেবমশ্লও র্ঠিত জাতীয়, 

ঘজলা, উপশ্লজলা ও ইউবেয়ে কবমটি জাটকা সংরক্ষশ্লণ গুরুত্বপুণ ৃঅিিাে ঘরশ্লখশ্লছ। এিাশ্লি জাটকা কার্কৃ্রমটিশ্লক জাতীয় 

কার্কৃ্রম বহশ্লসশ্লি ঘ াবষত ও িাস্তিাবয়ত হশ্লয়শ্লছ;  

৫) জাটকা ও বিমওয়ালা ইবলশ সংরক্ষশ্লণ মৎস্য সংরক্ষণ আইে ১৯৫০ িাস্তিায়শ্লে সহশ্লর্ার্ী সংস্থা ঘর্মে প্রশাসে, 

পুবলশ,র যাি, ঘকাষ্টর্াি ৃ, ঘেৌ-পুবলশ ও ঘেিীর সহায়তা গ্রহণ একটি সমশ্লয়াবচত যুর্ান্তকারী পিশ্লক্ষপ;  

৬) প্রকেভুি সুফলশ্লিার্ী ঘজশ্ললশ্লিরশ্লক মাছ ধরা িন্ধকালীে বিকে আশ্লয়র বেবমশ্লে বিকে কমসৃংস্থাশ্লের উপকরণ প্রিাে 

করা হশ্লয়শ্লছ। ফশ্লল তাশ্লির বিকে আশ্লয়র পথ সুর্ম হশ্লয়শ্লছ। এতিসংক্রান্ত প্রবশক্ষণ তাশ্লির বিকে আয়শ্লক ত্বরাবিত 

কশ্লরশ্লছ। ফলস্বরুপ তাশ্লির সহশ্লর্াবর্তা জাটকা সংরক্ষশ্লণ সহায়ক হশ্লয়শ্লছ;  

৭) জাটকা ইবলশ অিয়াশ্রম স্থাপশ্লের ফশ্লল ইবলশ ছাড়াও অন্যান্য ঘিশীয় মাছ ঘর্মে, পাঙ্গাস, ঘপায়া ও রুই , কাতল ও 

র্লিা বচংবড় সহ অন্যান্য ঘছাট মাশ্লছর উৎপািে তথা জীিবিবচএয ঘিশ্লড়শ্লছ। ফশ্লল েিীশ্লত সাবিকৃিাশ্লি মাশ্লছর উৎপািে 

ঘিশ্লড় ঘর্শ্লছ;  

৮) ঘজশ্লল পবরিাশ্লরর ঘছশ্লল ঘমশ্লয়শ্লির বশবক্ষশ্লতর হার ধীশ্লর ধীশ্লর িাড়শ্লছ। বশবক্ষত ঘছশ্ললশ্লির মাছ ধরা ঘপশায় বেশ্লয়াবজত 

হশ্লত অোগ্রহ পবরলবক্ষত হশ্লে। ফশ্লল ইবলশ মাছ ধরার চাপ ো ঘিশ্লড় িরং কমশ্লত শুরু কশ্লরশ্লছ িশ্লল প্রতীয়মাে হয়;   

৯) ইবলশ্লশর মত প্রাকৃবতক সপি সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপোয় জেসাধারশ্লের অংশগ্রহশ্লণর ঘকাে বিকে ঘেই। ঘকিলমাত্র 

সশ্লচতে জের্েই পাশ্লর এ সপিশ্লক ধ্বংশ্লসর হাত ঘথশ্লক রক্ষা করশ্লত। প্রকশ্লের োো মুখী জেসশ্লচতেতা বৃবি কার্কৃ্রম 

ইবলশ্লশর উৎপািে বৃবিশ্লত ফলপ্রসূ অিিাে ঘরশ্লখশ্লছ।   

খ) দূিলৃ বিক (Weakness) 

১) মূল বিবপবপ প্রণয়েকাশ্লল জাটকা সমৃি ২২ টি ঘজলার মশ্লধ্য ৪টি ঘজলায় প্রকশ্লের কার্কৃ্রম সীমািি রাখা 

হশ্লয়শ্লছ।পরিতীশ্লত প্রকশ্লের ২য় সংশ্লশাধেকাশ্লল  (১.৫িৎসর অিবশষ্ট সময়) ২২টি ঘজলাশ্লক অন্তভুিৃ করা হশ্লয়শ্লছ।ফশ্লল 

প্রকে িাস্তিায়ে প্রিাি স্বািাবিক িাশ্লি েথ হশ্লয়শ্লছ;  



 

২) ইবলশ একটি অবিপ্রয়াণশীল মাছ। ইবলশ্লশর জীিেচশ্লক্র সমুশ্লের ঘলাোপাবে এিং েিীর স্বাদু পাবেশ্লত বিস্তৃত হশ্ললও 

প্রকশ্লের ঘলাো পাবে অংশটিশ্লত ঘকাে কার্কৃ্রম অন্তভুি ো থাকায় ইবলশ উৎপািে বৃবির বিবিন্ন কার্কৃ্রম অপূণ ৃ

প্রতীয়মাে হশ্লয়শ্লছ;  

৩) বিএফআরআই ঘজশ্ললশ্লির মশ্লধ্য বিকে কমসৃংস্থাশ্লের উপকরণ বিতরশ্লণর ফশ্লল আথ ৃসামাবজক পবরিতেৃ বিষয়ক 

র্শ্লিষণা পবরচালোয় ব্যথ ৃহশ্লয়শ্লছ। ফশ্লল এ ধরশ্লের ঘকাে তথ্য উপাে ও ফলাফল প্রকে ঘথশ্লক পাওয়া র্ায়বে;  

৪) বিকে কমসৃংস্থাশ্লে উপকরণ বেিাৃচশ্লে ঘজশ্লল পবরিাশ্লরর জেিল, িক্ষতা ও মতামতশ্লক উশ্লপক্ষা কশ্লর ঘজশ্ললশ্লির 

বিকে কমসৃংস্থাশ্লের উপকরণ বেিাৃচে ও বিতরণ করা হশ্লয়শ্লছ। ফশ্লল ঘজশ্ললশ্লির মশ্লধ্য বিকে কমসৃংস্থাশ্লের  কাবিত 

ফলাফল পাওয়া র্ায়বে;  

৫) ইবলশ একটি অবিপ্রয়াণশীল মাছ। ইবলশ্লশর আিাসস্থল ও ইবলশ ঘজশ্ললশ্লির মাছ আহরণ ঘকৌশল ইবলশ্লশর উৎপািেশ্লক 

প্রিাবিত কশ্লর। এ ধরশ্লণর প্রকে প্রণয়শ্লের পূশ্লি ৃFeasibility Study প্রশ্লয়াজে থাকশ্ললও তা উশ্লপবক্ষত হশ্লয়শ্লছ;    

৬) ইবলশ মৎস্য অিয়াশ্রশ্লমর এলাকা বচবিতকরশ্লণর ঘকাে ব্যিস্থা প্রকে হশ্লত গৃহীত হয়বে। অিয়াশ্রম সমূশ্লহর এলাকা 

বচবিত করা হশ্লল তা অিয়াশ্রম রক্ষোশ্লিক্ষশ্লণ আশ্লরা কার্কৃরী হত;  

৭) বসবেয়র উপশ্লজলা মৎস্য কমকৃতাশ্লক এক বিশ্লক জেসশ্লচতেতা বৃবি ও বিকে কমসৃংস্থাশ্লের জন্য উদ্বুিকরশ্লণ ঘসিা, 

অপরবিশ্লক অবিধ জাটকা ধরায় বেশ্লয়াবজত ঘজশ্ললশ্লির বিরুশ্লি আইে প্রশ্লয়াশ্লর্র মত পরস্পর বিশ্লরাধী কার্কৃ্রম সপািশ্লে 

সপৃি থাকায় ঘপশার্ত জীিশ্লে অশ্লেক সময় সমস্যার সৃবষ্ট হশ্লয়শ্লছ।   

৮) জাটকা সমৃি সকল ঘজলাশ্লক প্রকশ্লের আওতায় আো সম্ভি হয়বে বিধায় ইবলশ উন্নয়ে কার্কৃ্রম িাধাগ্রস্ত হশ্লয়শ্লছ।   

 

 

র্)সুশ্লর্ার্ (Opportunity)  

১) িলীয়িাশ্লি বিকে কমসৃংস্থাশ্লের মাধ্যশ্লম আয়শ্লক ত্বরাবিত করা একটি প্রমাবণত পিবত। প্রকশ্লের আওতায় 

ঘজশ্ললর্ণশ্লক সংর্ঠিত কশ্লর িলীয়িাশ্লি বিকে কমসৃংস্থাশ্লের উপকরণ বিতরণ কশ্লর এ কার্কৃ্রমশ্লক আশ্লরা ঘজারিার ও 

ফলপ্রসূ করা ঘর্ত;   

২) ঘজশ্ললশ্লির বিকে কমসৃংস্থাশ্লের মাধ্যশ্লম পাবরিাবরক আয় বৃবি প্রকশ্লের একটি গুরুত্বপুণ ৃকাজ। বিকে কমসৃংস্থাশ্লের 

উপকরণ প্রাপ্ত ঘজশ্ললশ্লির আথ ৃসামাবজক প্রিাি মূল্যায়ণ কঘর কার্কৃ্রমশ্লক ঘজশ্লল িান্ধি করা সম্ভিপর হশ্লি;   

৩) স্থােীয় জেপ্রবতবেবধ, মৎস্য অবধিপ্তর, সংবেষ্ট অন্যান্য িপ্তর, ঘজশ্লল প্রবতবেবধ ও বিবিন্ন ঘসিামূলক সংস্থার প্রবতবেবধ  

সমিশ্লয়  ইবলশ মৎস্য অিয়াশ্রম ব্যিস্থাপো কবমটি র্ঠণ ও সীমাো বচবিত করার মাধ্যশ্লম মৎস্য অিয়াশ্রম ব্যিস্থাপোয় 

আশ্লরা সুফল পাওয়া সম্ভি হশ্লি;  

৪) প্রকশ্লে FRP ঘিাট সমূহ সংগৃহীত হওয়ায় জাটকা সংরক্ষণ অবির্াে, ভ্রাম্যমাে আিালত পবরচালো সহজতর 

হশ্লয়শ্লছ র্া জাটকা সংরক্ষশ্লণ ইবতিাচক প্রিাি ঘফলশ্লি;  

৫) জাটকা সংরক্ষশ্লণ মৎস্য অবধিপ্তশ্লরর প্রাবতষ্ঠাবেক িক্ষতা কাশ্লজ লাবর্শ্লয় ইবলশ সপশ্লির আশ্লরা উন্নয়ে করা সম্ভি।  

 

 

 

 



 

 )ঝুঁবক ( Threats) 

১) ঘজশ্ললশ্লির মশ্লধ্য বিবজএফ এর আওতায় চাল বিতরণ িব্ধ করা হশ্লল ঘজশ্ললরা জীবিকার প্রশ্লয়াজশ্লে জাটকা আহরশ্লণ 

ঘিপশ্লরায়া হশ্লয় উঠশ্লত পাশ্লর;  

২)ইবলশ উৎপািে বৃবি পাওয়াশ্লত পুকুশ্লর চাষকৃত রুই জাতীয়, ঘতলবপয়া,পাঙ্গাস ইতযাবি মাশ্লছর িাজার মূল্য কশ্লম 

ঘর্শ্লছ। ফশ্লল চাষীরা মাছ চাশ্লষ লাি কশ্লম র্াওয়ার আশংকা করশ্লছে। এমেবক বকছু ঘক্ষশ্লত্র মাছ বিক্রশ্লয় সমস্যার সমু্মখীে 

হশ্লেে;  

৩) CPUE ঘিশ্লড় র্াওয়ার ঘজশ্ললশ্লির মশ্লধ্য চুবর / আইে অমান্য কশ্লর মাছ ধরার প্রিণতা ক্রমািশ্লয়  িাড়শ্লছ;  

৪) জাটকা ঘজশ্ললরা স্বাশ্লথরৃ ঘলাশ্লি কাংবিত পর্াৃশ্লয় জাটকা সংরক্ষশ্লণ সহশ্লর্াবর্তা করশ্লছ ো;   

৫) মৎস্য সংরক্ষণ আইে প্রশ্লয়াশ্লর্ (ভ্রাম্যমাে আিালত পবরচালোয়) মৎস্য অবধিপ্তশ্লরর কমকৃতার্ণশ্লক সিিৃা প্রশাসে ও 

পুবলশ্লশর উপর বেিরৃশীল থাকশ্লত হশ্লয়শ্লছ। আিার ভ্রাম্যমাে আিালত পবরচালোয় চাবহিা মাবফক ম্যাবজশ্লেট ও পুবলশ 

প্রাবপ্ত বেবিত করা সম্ভি হশ্লয় উশ্লঠ ো;  

৬) ইবলশ সমৃি পদ্মা, ঘম ো ও অন্যান্য েিী তীরিতী শহর ও কলকারখাো হশ্লত বেসৃত িজযৃ সরাসবর েিীর পাবেশ্লত 

বমবশ্রত হশ্লে। ফশ্লল পাবের গুোগুণ ক্রমািশ্লয় মাছ সহ জলজ জীশ্লির জন্য িসিাস অনুপশ্লর্ার্ী হশ্লয় পড়শ্লছ। এ িাশ্লি 

চলশ্লত থাকশ্লল ইবলশ এক সময় হয়ত িাংলাশ্লিশ্লশর জলসীমায় প্রজেে িন্ধ কশ্লর বিশ্লয় অন্য ঘকাথাও প্রজেে ঘক্ষত্র ঘিশ্লছ 

বেশ্লত পাশ্লর। ফলস্বরূপ এশ্লিশ্লশ ঘথশ্লক বচরবিশ্লের জন্য ইবলশ হাবরশ্লয় ঘর্শ্লত পাশ্লর;  

৭) েিীর তলশ্লিশ্লশ পবল জশ্লম েিীর োব্যতা ধীশ্লর ধীশ্লর কমশ্লছ। ইবলশ র্িীর জশ্ললর মাছ। েিীর র্িীরতা ২৫-৩০ ফুট 

এর েীশ্লচ ঘেশ্লম ঘর্শ্লল আমাশ্লির ঘিশ্লশর েি-েিী সমূশ্লহ ইবলশ বিচরণ িন্ধ হশ্লয় ঘর্শ্লত পাশ্লর। ফশ্লল েি-েিীশ্লত ইবলশ্লশর 

প্রাপ্যতা হ্রাস ঘপশ্লত পাশ্লর;  

 ৮) কাশ্লরন্ট জাশ্লল সহশ্লজই ঘিশী জাটকা ধরা পশ্লড়। তাছাড়া কাশ্লরন্ট জাশ্লল মাছ ধরশ্লত বিবেশ্লয়ার্ও কম প্রশ্লয়াজে। এ 

ঘপ্রবক্ষশ্লত কাশ্লরন্ট জাশ্ললর উৎপািে ও ঘচারাচালাে িন্ধ করা ো ঘর্শ্লল কার্কৃর িাশ্লি জাটকা ধরা িন্ধ করা র্াশ্লি ো; 

৯) ঘজশ্ললশ্লির জীবিকায়শ্লে বিকে কমসৃংস্থাশ্লের সুশ্লর্ার্ ো থাকশ্লল জাটকা সংরক্ষণ ফলপ্রসূ হশ্লি ো; 

১০) জাটকা ঘজশ্ললশ্লির বসংহিার্ অবশবক্ষত। তাই জাটকা ঘজশ্ললরা আবথকৃ স্বাশ্লথরৃ ঘলাশ্লি জাটকা সংরক্ষশ্লণ কাংবিত 

পর্াৃশ্লয় সহশ্লর্াবর্তা করশ্লছ ো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

৬.২ কশ্লপাশ্লেন্ট – বি 

ক) প্রকশ্লের সিল বিক 

১।প্রশ্লয়াজেীয় অশ্লথরৃ সংস্থাে ও অথ ৃছাড়ঃ প্রকেটিশ্লত প্রশ্লয়াজেীয় অশ্লথরৃ সংস্থাে বছল এিং িাবষকৃ িরাদ্দ অনুর্ায়ী অথ ৃ

ছাড় করা হশ্লয়শ্লছ; 

২।র্শ্লিষণার জন্য অথ ৃিরাদ্দঃ র্শ্লিষণার জন্য পর্াৃপ্ত অশ্লথরৃ সংস্থাে বছল;  

৩।প্রাবতষ্ঠাবেক িক্ষতা বৃবিঃ প্রকশ্লের অধীশ্লে একটি আধুবেক র্শ্লিষণা ঘিাট ক্রয়, একটি পুরাতে কাশ্লঠর বেবমতৃ র্শ্লিষণা 

ঘিাট ঘমরামত করা হশ্লয়শ্লছ। এছাড়া ল্যািঘরটবর ঘমরামত ও আধুবেকায়ে এিং র্ন্ত্রপাবত ক্রয় করা হশ্লয়শ্লছ। ফশ্লল 

েিীশ্লকন্দ্র চাঁিপুশ্লরর ইবলশ র্শ্লিষণা সামথৃ্য বৃবি ঘপশ্লয়শ্লছ; 

৪।র্শ্লিষণা লব্ধ জ্ঞাে ব্যিস্থাপো (Knowledge management): প্রকশ্লের অধীশ্লে একটি বুকশ্ললট, বলফশ্ললট 

ও প্রিন্ধ কশ্লয়কটি জাোৃশ্লল প্রকাশ করা হশ্লয়শ্লছ; 

৫।সরকাশ্লরর অগ্রাবধকার ভুি খাতঃ ইবলশ জাতীয় মাছ, বজ আই পণ্য এিং িাংলাশ্লিশ মৎস্য সপশ্লির মশ্লধ্য 

Flagship প্রজাবত। এ বিশ্লিচোয় ইবলশ র্শ্লিষণার জন্য প্রশাসে, আইে শৃিলা িাবহেী, জে প্রবতবেবধ ও সাধারণ 

জের্ণ ব্যাপক সহশ্লর্াবর্তা কশ্লরশ্লছ; 

৬।বেবিড় পবরিীক্ষণ ও মধ্যিতী মূল্যায়েঃ প্রকেটির কাজ মধ্যিতী মূল্যায়ে করা হশ্লয়শ্লছ। 

 

খ) প্রকশ্লের দূিলৃ বিক 

১।প্রকে পবরচালক বেশ্লয়ার্ঃ েিীশ্লকন্দ্র চাঁিপুশ্লরর মুখ্য বিজ্ঞাবেক কমকৃতাৃশ্লক প্রকে পবরচালঘকর অবতবরি িাবয়শ্লত্ব 

বেশ্লয়ার্ করা হশ্লয়বছল। মুখ্য বিজ্ঞাবেক কমকৃতাৃ ঘকন্দ্র প্রধাে বহশ্লসশ্লি প্রশাসবেক কাশ্লজ সিিৃা ব্যস্ত থাশ্লকে এিংতার  

ইবলশ র্শ্লিষণার ঘতমে অবিজ্ঞতা বছল ো। এ বিশ্লিচোয় প্রকেটি দূিলৃ বছল; 

২।র্শ্লিষণা িল র্ঠেঃ র্শ্লিষণা পবরচালোর জন্য বিবপবপ /আরবিবপশ্লত র্শ্লিষণা িল র্ঠশ্লের বেশ্লিশৃো থাকশ্লল ও প্রকে 

িাস্তিায়ে কালীে সমশ্লয় িাপ্তবরক িাশ্লি ঘকাে িল র্ঠে করা হয় বে।ইবলশ র্শ্লিষণা িহু মাবত্রক কাজ এিং েি-েিীশ্লত 

র্শ্লিষণা ঘিাট চালো ও েমুো সংগ্রশ্লহর জন্য ১২-১৫ জে ঘলাশ্লকর প্রশ্লয়াজে হয়; 

৩।বেরবিবেন্ন িাশ্লি র্শ্লিষণা পবরচালো ো করাঃ কশ্লয়কটি বিষশ্লয় র্শ্লিষণা শুরু করা হশ্ললও তা সপন্ন/ঘশষ ো কশ্লর 

পবরতযার্ করা হশ্লয়শ্লছ।ফশ্লল পূণ ৃফলাফল পাওয়া র্ায় বে; 

৪।র্শ্লিষকশ্লির সামথ ৃবৃবিঃ র্শ্লিষকশ্লির সামথৃ্য বৃবি প্রকশ্লের অন্যতম উশ্লদ্দশ্য হশ্ললও এ বিষশ্লয় কার্কৃর  ব্যিস্থা ঘর্মে 

প্রবশক্ষণ, আন্তজাৃবতক ঘসবমোশ্লর অংশগ্রহণ ইতযাবির ব্যিস্থা করা হয়বে িা অশ্লথরৃ সংস্থাে রাখা হয়বে;  

৫। র্শ্লিষণা ফলাফশ্ললর চুড়ান্ত প্রবতশ্লিিে প্রণয়ে ো করাঃ প্রকেটি জুলাই ২০০৮ হশ্লত জুে ২০১৫ পর্নৃ্ত প্রায় ৭ িৎসর 

ঘময়াশ্লি িাস্তিায়ে করা হশ্ললও বপবসআর ব্যতীত র্শ্লিষণা ফলাফশ্ললর চুড়ান্ত প্রবতশ্লিিে (Research Final 

Report) প্রকাশ করা হয়বে; 

৬। প্রকশ্লের সুফলশ্লিার্ীশ্লির আথ-ৃসামাবজক অিস্থার উন্নয়ে বিষশ্লয় স্টাবি/র্শ্লিষণা ো করাঃ এ বিষশ্লয় বিবপবপশ্লত 

বেশ্লিশৃো থাকা সশ্লেও জেিশ্ললর অিাশ্লি র্শ্লিষণা পবরচালো করা হয়বে। 

 



 

 

  

র্) প্রকশ্লের সুশ্লর্ার্ (Opportunities) 

১।অথিৃরাদ্দ ও প্রাবতষ্ঠাবেক অিকাঠাশ্লমাঃ র্শ্লিষণা খাশ্লত পর্াৃপ্ত অথ ৃ িরাদ্দ থাকার ফশ্লল আরও বিস্তাবরত িাশ্লি 

র্শ্লিষণার সুু্শ্লর্ার্ বছল এিং র্শ্লিষণা ঘিাট ক্রয় করার ফশ্লল উপকূল ও সমুে এলাকায় র্শ্লিষণা বিস্তার করা সম্ভি বছল। 

 

 ) প্রকশ্লের ঝুঁবক 

১।প্রাকৃবতক দুশ্লর্াৃশ্লর্ র্ােিাহে ও জাে মাশ্ললর ক্ষয় ক্ষবতঃ প্রাকৃবতক দুশ্লর্াৃর্ বিশ্লশষ িাশ্লি মাচ-ৃএবপ্রল এিং অশ্লটাির 

মাশ্লস র্থাক্রশ্লম কালবিশাখী ঝড় ও ঘূণীঝড় এিং জশ্ললাচ্ছ্বাশ্লস র্শ্লিষণা ঘিাট পবতত হয়। ফশ্লল র্ােিাহে ও জােমাশ্ললর 

ক্ষয়ক্ষবতর সম্ভিো থাশ্লক;  

২।প্রাকৃবতক কারশ্লণ ইবলশ উৎপািে হ্রাসঃ ইবলশ মাশ্লছর প্রজেে ঘমৌসুশ্লম েি-েিীশ্লত পাবে প্রিাহ কম হশ্লল এ মাশ্লছর 

প্রজেে ব্যাহত হয়। ফশ্লল কাবিত ফলাফল অশ্লেক সময় িাস্তশ্লি পাওয়া র্ায় ো। 

 

 

 

 

  



 

 

 

সপ্তম অধ্যায়  

সমীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন, পর্ যাললাচনা ও পর্ যলেক্ষণ  

৭.১ সুফলল াগী জাটকা-ইললশ জজলললের লনকট হলে প্রাপ্ত েথ্য উপাত্ত লেলেষণ 

জাটকা জজলল  

প্রকলের আওোয় জজলল পলরচয় পত্রধারী লেকে কম যসংস্থালনর উপকরণপ্রাপ্ত জজলললের (n=768) েথ্য প্রশ্ন 

জলরপ (Questionnaire Survey)এর মাধ্যলম ২২ মাচ য জেলক ৫ এলপ্রল ২০১৮ োলরলের মলধ্য ১২ জন েথ্য 

সংগ্রহকারীর মাধ্যলম েথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হলয়লে। সুফলল াগীলের প্রেত্ত েথ্যােলী লনলে উপস্থাপন করা হলঃ 

  

৭.১.১. েয়স 

েথ্য প্রোনকারী সুফলল াগীগলণর েয়স লনলে ২০ েৎসর ও সলে যাচ্চ ৬০+ েৎসর । েয়সল লত্তক সুফলল াগীলের শেকরা হার 

লনলের লচলত্র জেোলনা হললাঃ 

 

লচত্র ৭.১ : জজলললের েয়সল লত্তক েথ্য 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপলরর লচত্র পর্ যাললাচনায় জেো র্ালে জর্, সুফলল াগীলের সলে যাচ্চ সংখ্যক ৪২% (৩৬ - ৫০ েৎসর) অে যাৎ মধ্য েয়লসর । েলে 

তুলনামূলক জেশী েয়লসর ৩৪% (৫১-৬৫+ েৎসর) এেং কম েয়লসর ২৩% (২০-৩৫ েৎসর) জজলল রলয়লে । সুেরাং কম যক্ষম 

সে েয়লসর জজলল মৎস্য আহরলণ লনলয়ালজে োলক। 

  

 

 

 

 

 

 

 

২৩%

৪২%

৩৪%

২০ - ৩৫ ৩৬ -৫০ ৫১ -৬৫+       (বৎসর)



 

 

 

৭.১.২. পলরোলরর সেস্য সংখ্যা 

 

জলরলপ প্রাপ্ত েথ্য অনুর্ায়ী সুফলল াগী জজলললের পলরোলরর গড় সেস্য সংখ্যা ৫.১০ জন। সুেরাং জজলললের পলরোলরর আকার 

েড়। এোলন উলেখ্য জর্, পলরোলর উপাজযনক্ষম সেলস্যর সংখ্যা গলড় ১.৪৫ জন।  ফলল ১.৪৫ জলনর উপাজযলনর উপর ৫ 

জন (প্রায়) লন যরশীল। এমোেস্থায় পালরোলরক অে যননলেক উন্নয়লনর সীমােদ্ধো পলরললক্ষে হলে।  

 

৭.১.৩. লশক্ষাগে জর্াগ্যো 

সুফলল াগী জজলললের ৩৮% অলশলক্ষে। েলে স্বাক্ষর করলে পালর এমন জজললর সংখ্যা অলশলক্ষে হালরর জচলয় জেশী (৪১%) 

পলরললক্ষে হলে। প্রােলমক স্তর পর্ যন্ত লশলক্ষে সুফলল াগীর হার ১৪%। মাধ্যলমক ও উচ্চ মাধ্যলমক স্তর পর্ যাপ্ত 

জলোপড়া সুফলল াগী জনই েলললই চলল (০৩ জন ও ০১ জন মাত্র)। 

 

সারলণ ৭.১ : লশক্ষাগে জর্াগ্যোঃ 

 

লেেরণ জমাট (জন)  শেকরা হার (%)  

লনরক্ষর ২৯৩ ৩৮ 

স্বাক্ষর লেলে পালর      ৩১৩ ৪১ 

পড়লে ও ললেলে পালর       ৪৫ ০৬ 

প্রাইমারী পর্ যায় ১১০ ১৪ 

এসএসলস ৩ ০০ 

এইচএসলস ও উপলর  ১ ০০ 

 

 

৭.১.৪  ল লটমাটির মাললকানা 

 

ল লটমাটির মাললকানা সম্পলকযে েথ্য লনলের সারলণলে প্রেত্ত হললাঃ  

 

সারলণ ৭.২ :  জজলললের ল লটমাটির মাললকানা সম্পলকযে েথ্য 

 

লেেরণ জমাট (জন)  শেকরা হার (%) 

লনজ জলম            ৩৯৪ ৫১ 

লীজ          ৩১৯ ৪২ 

অলের জলম            ৫৫ ০৭ 

  

উপলরর সারলণ পর্ যাললাচনায় জেো র্ালে জর্, ৫১% জজললর লনজস্ব ল লটমাটি রলয়লে, ৪২ % লীজ কৃে জলমলে এেং ৭% অলের 

জলমলে ঘর োলড় লনম যাণ কলর েসোস কলর। জজলললের মলধ্য ৫০%(প্রায়) অলের জলমলে ঘর তুলল েসোস কলর লেধায় শাক-

সেলজ আোলের মাধ্যলম আয় বৃলদ্ধর সুলর্াগ সীলমে।  

 

 

 

 

 



 

 

৭.১.৫  জপশা 

 

সুফলল াগীগলণর সকললর মূখ্য জপশা মাে ধরা। সুেরাং মৎসজীেী পলরচয়পত্রধারী জজললরা সকললই মাে ধরায় লনলয়ালজে। জগৌণ 

জপশা লহলসলে জজললরা লরকশা  যান চালক (৪২%), চাষাোে (২৬%), সাধারণ শ্রলমক (৬%) এেং অোে 

জপশায় (২৩%) লনলয়ালজে রলয়লেন। উলেখ্য জজললরা মাে ধরা ব্যেীে অোে কালজ জলড়ে হলয় পালরোলরক আয় বৃলদ্ধর জচষ্টা 

অব্যাহে জরলেলেন। েলে এক সময় োরা মাে ধরা ব্যেীে অে কালজ জলড়ে হলে ইেস্তেঃ করে। 

  

 

 

৭.১.৬. জপশাগে অল জ্ঞো  

 

জজললরা পুরুষানুক্রলম মাে ধরা জপশায় জলড়ে রলয়লেন। েেযমান জলরলপ ৪৫% (২১-৩০ েৎসর ), ২৬% (১১-২০ 

েৎসর), ১৭%  (৩১-৪০+েৎসর) জজলল মাে ধরায় জলড়ে রলয়লেন েলল জালনলয়লেন। উলেখ্য ২১-৩০ েৎসর র্ােে জলড়ে 

জজলললের সংখ্যাই সেলচলয় জেশী। এলক্ষলত্র মাে ধরার মে কালজ জপশাগে অল জ্ঞো জেশ গুরুত্বপূণ য েলল প্রেীয়মান হয়। 

  

৭.১.৭. মাে ধরার সময়কাল 

 

জলরলপ মাে আহরণকাল সম্পলকযে প্রাপ্ত েথ্য লনলের সারলণলে উপস্থাপন করা হললাঃ  

 

সারলণ ৭.৩ :  মাে ধরার সময়কাল সম্পলকযে েথ্য 

 

 

উপলর পলরলেলশে েলথ্য পলরললক্ষে হলে জর্, ৮০% জজলল ৬-৭ মাস, ১১% জজলল ৩-৪ মাস ও ৫% জজলল ৮-৯ মাস মাে ধরার 

কালজ লনলয়ালজে োলক। সুেরাং লসংহ াগ জজলল েেলরর অলধ যক সময় মাে ধরায় লনলয়ালজে োকার সুলর্াগ পায়। োলের মূখ্য 

জপশা মাে ধরা হললও সারা েৎসর োরা মাে ধরায় লনলয়ালজে োকার সুলর্াগ জনই।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

লেেরণ জমাট (জন)  শেকরা হার (%) 

সারা েের      ১৬ ০২ 

৮-৯ মাস       ৩৬ ০৫ 

৬-৭ মাস       ৬১৭ ৮০ 

৩-৪ মাস       ৮৩ ১১ 

জমৌসুম ১২ ০২ 



 

 

মাটির ঘর

৭৯%

কাাঁচা/টিনের

ঘর

২১%

পূনব ে

মাটির ঘর

১%

কাাঁচা/টিনের

ঘর

৯৯%

বর্েমানে

েদী/খাল

৭৮%

টিউবওনেল

২২%

পূনব ে

েদী/খাল

১%

টিউবওনে

ল

৯৯%

বর্েমানে

৭.১.৮ জজলললের েসেোড়ীর ধরণ 

 

জজলললের েসেোড়ীর ধরণ সম্পলকযে েথ্য লনলে উপস্থাপন করা হলঃ  

 

                                           লচত্র ৭.২ :  জজলললের েসেোড়ীর ধরণ সম্পলকযে েথ্য  

  

 

উপলরর লচলত্র জেো র্ায় জর্, প্রকে শুরুরপুলে য অে যাৎ ২০০৭-২০০৮ সলন ৭৯% জজললর েসেোড়ী কাঁচা ও ২১% টিলনর োউলনযুক্ত 

লেললা। েেযমালন ৯৯% েসে োলড় টিন জশলের। ফলল োলের েসেোলড় পূলে যর জচলয় অলনকটা লনরাপে ও আরামোয়ক হলয়লে। 

 

৭.১.৯ োোর পালনর উৎস 

 

 জজলললের পূলে য ও েেযমালন োোর পালনর উৎস সম্পলকযে েথ্য লনলে প্রোন করা হলঃ  

                         

                                               লচত্র ৭.৩ :  োোর পালনর উৎস                 

 

উপলরর লচলত্র জেো র্ালে জর্ প্রকে শুরুর পূলে য ৭৮% জজলল নেী/োললর পালন পান করে। েেযমালন প্রায় ৯৯% জজলল নলকূলপর 

পালনর উপর লন যরশীল হলয়লে। জজলললের মলধ্য ১% এেনও োল/নেীর পালন পানীয় জল লহসালে ব্যেহার কলর। র্ালহাক 

লনরাপে ও স্বাস্থযসম্মে পালন ব্যেহালর জজললরা এেন অলনক সলচেন। 

 

 

 

 



 

 

খখালা /উন্মুক্ত

৭৯%

কাাঁচা পােখাো

৫%

স্লাব পােখাো

১৬%

পূনব ে

কাাঁচা

পােখাো

১%

স্লাব

পােখাো

৯৯% 

বর্েমানে

৭.১.১০ জজলললের পয়ঃলনষ্কাশন 

 

জজলললের পয়ঃলনষ্কাশন সম্পলকযে েথ্য লনলে প্রোন করা হলঃ 

                                        

                                      লচত্র ৭.৪ :  জজলললের পূলে য ও েেযমান পায়োনার ধরণ  

 

উপলরর লচত্র পর্ যাললাচনায় জেো র্ালে জর্ েেযমালন ৯৯% জজলল পলরোর স্লাে ও ১% কাঁচা পায়োনা ব্যেহার করলে। েলে পূলে য 

োরা (৭৯%) জোলা/উন্মুক্ত স্থালন মল েযাগ করে র্া স্বালস্থযর জে হুমলক স্বরুপ। 

 

 

 ৭.১.১১ পালরোলরক মালসক আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়  

 

সারলণ ৭.৪ :   প্রকে সুফলল াগী জজলললের পালরোলরক মালসক গড় আয় , ব্যয় ও সঞ্চয় সম্পলকযে েথ্য 

 

লেেরণ প্রকলের পূলে য (গড় টাকা) েেযমান (গড় টাকা) হ্রাস/বৃলদ্ধর হার (%) 

মালসক আয় ৮,৮৪৯ ১২,৬৬৫ ৪৩% 

মালসক ব্যয় ৯,০৬০ ১২,২২৯ ৩৫% 

মালসক  সঞ্চয় ৬৭ ৫৪৪ ৭১২% 

 

উপলরর সারলণ পর্ যাললাচনায় জেো র্ালে জর্, প্রকে সুফলল াগী জজলললের মালসক আয় , ব্যয় ও সঞ্চয় এর হার র্োক্রলম ৪৩%, 

৩৫% ও ৭১২% বৃলদ্ধ জপলয়লে। ইলললশর উৎপােন বৃলদ্ধর ফলল োলের মাে আহরলণর পলরমাণ বৃলদ্ধর সালে আয় (৪৩%) বৃলদ্ধ 

জপলয়লে। আয় বৃলদ্ধর সালে পালরোলরক মালসক ব্যয় (৩৫%) বৃলদ্ধ জপলয়লে। জজলললের প্রকে শুরুর পূলে য জকান উলেেলর্াগ্য সঞ্চয় 

লেল না। পালরোলরক আয় জেলড় র্াওয়ায় োলের সঞ্চয় হার ৭১২% বৃলদ্ধ জপলয়লে র্া জজলললের অে যননলেক উন্নয়লন ইলেোচক 

ভূলমকা রােলে। জজলল এেং জজলল পলরোলরর মলহলা সেস্যগণ লেল ন্ন এনলজওর সালে ক্ষুদ্র সঞ্চয় শুরু করায় সঞ্চলয়র হার বৃলদ্ধ 

জপলয়লে েলল প্রেীয়মাণ হয়।  

 

 

 

 

 

 



 

 

খমাবাইলক্রে সন্তানের

পড়ান াো

সঞ্চে বৃদ্ধি ঘর বাড়ড় পাড়রবাড়রক

স্বচ্ছলর্া

খাদয ড়েরাপত্তা

৮%

৯০%

১৬%

৮২%

২১%

৬৫%

 

৭.১.১২ পালরোলরক উন্নয়ন 

 জাটকা সংরক্ষলণর ফলল ইলললশর উৎপােন পূলে যর তূলনায় জেলড়লে, ফলল জজলললের আয়ও জেলড়লে। জজললরা েলধ যে আয় এর 

মাধ্যলম পালরোলরক লেল ন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পােন করলেন র্া লনলের জলে লচলত্র তুলল ধরা হলঃ 

 

                                      লচত্র ৭.৫  জজলললের পালরোলরক উন্নয়ন 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(একালধক উত্তর লেলেলচে হলয়লে) 

উপলরর লচলত্র ইহা স্পষ্ট জর্ ৯০% জজলল জেলললমলয়লের জলোপড়া, ৮২% ঘরোলড় জমরামে ও উন্নয়ন, ৬৫%  োদ্য লনরাপত্তা, 

২১% পালরোলরক স্বেলো ও ১৬%সঞ্চয় বৃলদ্ধর জে অে য ব্যয় কলর োলক। উলেখ্য জর্ েলধ যে আলয়র মাধ্যলম জজলল 

পলরোরসমূহ োলের জেলললমলয়লের জলোপড়ালক অগ্রালধকার প্রোন করলেন র্া উন্নয়লনর হালেয়ার । োংলালেলশর সামালজক 

পলরেেযলনর সালে সালে োলের পলরেেযন অেশ্যই সামালজক গুরুত্ব েহন কলর। ইলোপূলে য  জর্ সমস্ত  জেলললমলয়লের অলে যর 

অ ালে জলোপড়া েন্ধ হলয়লেল ো আোর চালু করা সম্ভেপর হলয়লে, র্া ইলেোচক। 

 

৭.১.১৩  মাে লেক্রয় 

 

মাে লেক্রয় সম্পলকযে েথ্য লনলের সারণীলে উপস্থালপে হলঃ  

 

সারলণ ৭.৫ : মাে লেক্রয় সম্পলকযে েথ্য 

লেেরন জমাট (জন)  শেকরা হার  (%)  

পেন্দমে আড়লে ৬৯ ০৯ 

োেনোলরর আড়লে        ৬৪৫ ৮৪ 

মহাজলনর লনকট    ৮৪ ১১ 

সলমলের লনকট       ০৩ ০০ 

স্থানীয় োজালর      ৬৮ ০৯ 

(একালধক উত্তর লেলেলচে হলয়লে) 

জজললরা মাে ধরার পর ো সরাসলর মাে ঘাঁলট লনলয় আলসন। মহাজন/োেনোরলের আড়লে ধৃে মাে লেক্রয় করলে োধ্য হন, 

কারন এটা োড়া োজারজােকরলণর আর জকান চযালনল নাই। ৮৪% জজলল জালনয়ালেন জর্ , োরা ধৃে মাে োেনোর এেং ১১% 

মহাজলনর লনকট লেক্রয় কলরন। েলে স্থানীয়োজালর সরাসলর ৯% জজলল মাে লেক্রয় কলর োলক েলল জালনলয়লেন। মাে 



 

 

োজারজােকরলণ জজলললের েরকষাকলষ ো পেলন্দর জকান সুলর্াগ জনই। এোলন লক্ষনীয় জর্, ৯% জজলল স্থানীয় োজালর সরাসলর 

মাে লেক্রয় কলর োলকন েলল জালনলয়লেন র্া আলগ সম্ভে হে না। উপলরর েথ্য পর্ যাললাচনায় জেো র্ালে জর্, লসংহ াগ জজলল 

(৮৪%) োেনোরলের কেল জেলক এেন ও মুক্ত হলে পালরনলন এেং োজালরর লনয়ন্ত্রণ োলের হালেই রলয়লে।  

 

৭.১.১৪  ইললশ মালের মূল্য 

 

ইললশ মালের মূল্য লনধ যারলণ জজলললের ভূলমকা লনলিয় । মাে আড়লে জোলার পর উপলস্থে পাইকারগণ মালের মূল্য োকলে শুরু 

কলরন। আড়েোর উপলস্থে সলে যাচ্চ োকপ্রোনকারীলক মাে সরেরাহ কলরন। এ সময় আড়েোর োর কলমশন ব্যেীে  নগে অে য 

জজলললক পলরলশাধ কলরন। ইললশ মালের মূল্য প্রালপ্ত লেষয়ক েথ্য লনলে প্রেত্ত হলঃ  

  

                                      লচত্র ৭.৬ : ইললশ মালের মূল্য প্রালপ্ত  

 

 

 

উপলরর লচত্র পর্ যাললাচনায় জেো র্ালে জর্ মালের মূল্য প্রালপ্তলে ৭৬% জজলল জমাটামুটি সন্তুষ্ট । ৪% জজলল জালনলয়লেন জর্ োরা 

খুে  াল মূল্য পান । ২০% জজলল  াল মূল্য পালেন েলল জালনলয়লেন। মালের মূল্য প্রালপ্তলে জজলললের জেমন জকান আপলত্ত জনই 

েলললই চলল। 

 

৭.১.১৫ প্রকে হলে সহায়ো  

প্রকে হলে জজলললেরলক জর্ সকল সহায়ো প্রোন করা হলয়লে োর েথ্য লনলের লচলত্র তুলল ধরা হললাঃ  

 

লচত্র ৭.৭ :  প্রকে হলে সহায়ো প্রোলনর েথ্য 

  

৪%

২০%

৭৬%

খুব ভাল

ভাল

খমািামুটি

৯৫% ৯৫%

৭৮%

৫১%

৯৬%

৪%

প্রড় ক্ষণ পরাম ে মৎসআইে মাছ ধরার সামগ্রী কম েসংস্থাে অেযােয



 

 

(একালধক উত্তর লেলেলচে হলয়লে) 

 

উপলরর লচত্র পর্ যাললাচনায় জেো র্ালে জর্, ৯৬% কম যসংস্থান উপকরণ, ৯৫% লেকে কম যসংস্থান লেষয়ক প্রলশক্ষন, ৯৫% 

জপশাগে পরামশ য, ৭৮% মৎস্য আইন োস্তোয়ন, ও ৫১% মাে ধরার সামগ্রী জপলয়লেন েলল জজললরা জালনলয়লেন। এলে োরা 

জপশাগে ও আলে যক  ালে উপকৃে হলয়লেন েলল জালনলয়লেন।  

 

 

 

প্রকলের লেল ন্ন কার্ যক্রলমর ফলল োলের জীলেকায়ন সহজের হলয়লে েলল জজললরা জালনলয়লেন। মহাজন/োেনোরলের উপর 

োলের লন যরশীলো পূলে যর তুলনায় কমলে শুরু কলরলে।  

  

৭.১.১৬ ইললশ অ য়াশ্রম 

 

জাটকা ইললশ সমৃদ্ধ নেী সমূলহ ইললশ অ য়াশ্রম প্রকে হলে প্রেমোলরর মে স্থালপে হলয়লে। জজলললের অ য়াশ্রম সম্পলকযে 

মোমে লনলের জলেলচলত্র উপস্থাপন করা হললাঃ  

লচত্র ৭.৮:   অ য়াশ্রম  সম্পলকয জজলললের মোমে সম্পলকযে েথ্য  

 

(একালধক উত্তর লেলেলচে হলয়লে) 

 

প্র াে মূল্যায়ণ জলরলপ জেো র্ালে জর্,  ইলললশর েংশ বৃলদ্ধ ৯৮%, উৎপােন বৃলদ্ধ ৮৫% ও ৩০% ইললশ সংরক্ষলণর জে ইললশ 

অ য়াশ্রম স্থাপন করা হলয়লে েলল জজললরা জালনলয়লেন। অ য়াশ্রম সম্পলকয জজলললের ইলেোচক মূল্যায়ন ইললশ উৎপােন 

বৃলদ্ধলে গুরুত্ব েহন কলর।   

 

৭.১.১৭ জাটকা লনলষদ্ধ সময়  

 

প্র াে মূল্যায়ন জলরলপ অংশগ্রহণকারী ৯৯% জজলল জালনয়ালেন জর্, প্রলে েৎসর নল ম্বর হলে জুন পর্ যন্ত জাটকা ধরা  আইনেঃ 

লনলষদ্ধ। োোড়া ১০” ইলঞ্চ (২৫ জস.লম) পর্ যন্ত আকালরর জাটকা ধরা আইনেঃ লনলষদ্ধ।  

 

 

 

 

 

 

৭%

৩০%

৯৮%

৮৫%

ইড়ল আহরণ ড়েেন্ত্রণ ইড়ল সংরক্ষণ ইড়লন র বং বৃদ্ধি উৎপাদে বৃদ্ধি



 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭.১.১৮  ইললশ আহরণ 

 

ইললশ আহরণ জমৌসুলম জজললরা প্রলেলেন একই পলরমান মাে আহরণ করলে পালর না। মালের পলরমালণ কম জেলশ হলে এটাই 

স্বা ালেক । জলরলপ প্রকে শুরুর পূলে য ও েেযমালন জজলললের আহলরে মালের পলরমাণ লনলের লচলত্র প্রেত্ত হলঃ  

 

লচত্র ৭.৯:    ইললশ আহরলণর পলরমাণ (হালল/ লিপ) 

 

উপলরর লচত্র পর্ যাললাচনায় জেো র্ালে জর্ প্রকে শুরুর পূলে য প্রলে লিলপ প্রলেজন জজলল ৫ হালল ইললশ জপলয়লেন র্া েেযমালন ১০ 

হালললে উন্নীে হলয়লে।  ইললশ উৎপােন বৃলদ্ধর জে োরা লিগুণ পলরমাণ মাে পালেন েলল জালনলয়লেন।  

 

৭.১.১৯ মাে আহরণ 

 

ইললশ মাে আহরণ জমৌসুম ল লত্তক জুলাই-অলটাের সময়কাললক ইললশ আহরলণর জমৌসুম লহলসলে ধরা হলয় োলক। সাধারণে 

মধ্যম আকালরর একটি জনৌকায় ৭-৮ জন জজলল মাে ধরার কালজ লনলয়ালজে োলক। ইললশ একটি অল প্রায়নশীল মাে। সাগর 

জেলক প্রজনন ও োদ্য গ্রহলণর লনলমলত্ত নেী-জমাহনার স্বাদুপালনলে প্রলেশ কলর। ইললশ মাে ঝাঁলক ঝাঁলক চলালফরা কলর। এ সমলয় 

জজলললের জালল ইললশ আটকা পলড়।  রা জমৌসুলম জজললরা প্রলে লিলপ ১-৪ পণ (৮০টি=১ পণ) পর্ যন্ত মাে জপলয় োলক। েলে 

মালের পলরমাণ আধা পণ (৪০টি) এর নীলচ জনলম জগলল োরা মাে ধরা েন্ধ রালে। কারণ প্রলে লিলপ জ্বালানী, োদ্য, শ্রলমক মজুরী  

ইেযালের ব্যয় জমটালনার  পর োরা লা  হালে পায়। সাধারণে ১লিপ জশষ করলে ২০ হলে ৪৮ ঘন্টা পর্ যন্ত সময় লালগ। েলে 

ইললশ আহরণ ঝুঁলকপূণ য কাজ। জজলললের জনৌকায় লাইফ জযালকট োকা একান্ত েরকার হললও ো রাো হয় না। আেহাওয়ার লেপে 

সংলকে জানার জে জরলেও সলে োলক না। জমাোইল সংলর্াগও অলনক জক্ষলত্র কাজ কলর না।  

প্রকে শুরুর পূলে য লনলে যচালর লেমওয়ালা ইললশ ও জাটকা ধ্বংলসর ফলল জজলললের মাে আহরলণর  পলরমাণ অলনক হ্রাস জপলয়লেল। 

এমনও সময় জগলে র্েন োরা মাে োড়া শূে হালে লফলর এলসলে। র্ালহাক পূলে যর তুলনায় োরা এেন লিগুন ো োরও জেশী মাে 

পালেন েলল জালনলয়লেন। জাটকালক না ধলর েড় হওয়ার সুু্লর্াগ প্রোলনর ফলল োরা জেশী মাে পালেন েলল জালনলয়লেন। ইললশ 

জমৌসুলম জজললরা সপ্তালহ ৫.১৯ টি ইললশ জেলয় োলকন েলল জালনলয়লেন। 

 

 

 

 

 

 

হালি / ট্রিপ

১০ হাড়ল

৫ হাড়ল

বর্তমানে

পূনব ত



 

 

 

 

 

 

 

৭.১.২০ সুপালরশ  

 

১)  জজলললের জীেন মান উন্নয়লনর জে সরকালর  ালে লেনাসুলে ঋণ 

প্রোন; 

২) মাে ধরা েন্ধকালীন জীলেকার লনলমলত্ত জজলললেরলক ল লজএফ এর 

চাউল/অনুোলনর পলরমাণ োড়ালে হলে; 

৩) জজলললের জে োলড়ঘর লনম যালনর উপকরণ ও মাে ধরার জাল সরেরাহ 

করলে হলে; 

৪) জাটকা সংরক্ষণ প্রকেটি চালু রােলে হলে; 

৫) জাটকা সংরক্ষণ অল র্ালনর সময় জর্ৌলক্তক  ালে কমালে হলে; 

৬) পলরচয়পত্রধারী জাটকা জজলললেরলক প্রকলের আওোয় আনা েরকার; 

৭)  মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ কল ার ালে প্রলয়াগ করা েরকার;  

৮) জজলললের লেনামূলল্য লাইফ জযালকট সরেরাহ করলে হলে; এেং  

৯) জজলললের মলধ্য সলচেনো বৃলদ্ধর জে প্রলশক্ষণ প্রোন করলে হলে।। 

 

 

লচত্র ৭.১০:  মা  পর্ যালয় েথ্য সংগ্রহ 
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৯৯%
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পােখানা

৯৮%

 

৭.২ প্রকল্পের পল্পরোক্ষ সুফলল্প োগী ইললশ জেল্পলল্পের তথ্য উপোত্ত (ল্পেল্পল পলরচয়পত্রধোরী লকন্তু প্রকল্পের 

কর্ মসংস্থোন উপকরণ সুলিধো লিহীন)    

েলরল্পপর আওতোধীন  পল্পরোক্ষ সুফলল্প োগী জেল্পলরো তুলনোমূলক োল্পি স্বচ্ছল। তোল্পেরল্পক প্রকল্পের লিকে কর্ মসংস্থোল্পনর জকোন 

উপকরণ প্রেোন করো হয়লন। তোল্পেরল্পক প্রকে জেল্পক জকোন প্রলশক্ষণও প্রেোন করো হয়লন। তল্পি প্রকে কর্তমক আল্পয়োলেত স ো, 

জসলর্নোর, র যোলী, অল যোল্পন তোরো অংশগ্রহণ কল্পরল্পেন। তোরো পলরচয়পত্রধোরী ইললশ জেল্পল এিং ল লেএফ এর আওতোয় খোদ্য 

সহোয়তো প্রোপ্ত। ৩৮৪ েন(n=৩৮৪) পল্পরোক্ষ সুফলল্প োগী জেল্পলর প্রশ্নর্োলো েলরপ এর র্োধ্যল্পর্ ২২র্োচ ম- ৫এলপ্রল ২০১৮ 

তোলরল্পখর র্োল্পধ্য ১২ েন তথ্য সংগ্রহকোরীর র্োধ্যল্পর্ তথ্য উপোত্ত সংগ্রহ করো হল্পয়ল্পে। সুফলল্প োগীল্পের প্রেত্ত তথ্যোিলী লনল্পে 

উপস্থোপন করো হলঃ 

৭.২.১ পলরিোল্পরর সেস্য সংখ্যো   

জেল্পল পলরিোল্পরর গড় সেস্য সংখ্যো ৫.১০ েন । পলরিোল্পর উপোেমনশীল গড় সেস্য সংখ্যো ১.৪৫ েন । সুতরোং ১.৪৫ েল্পনর 

আল্পয়র উপর ৫.১০ েন সেস্য লন মরশীল।  

 

৭.২.২ ল ল্পে র্োটির র্োললকোনো ও িসতিোলড়  

েলরল্পপ প্রোপ্ত ফলোফল পয মোল্পলোচনোয় জেখো যোল্পচ্ছ জয ৭৫%জেল্পলর লনেস্ব েলর্,১৭% সরকোলর খোস েলর্, ৫%অল্পের লীেপ্রোপ্ত 

েলর্ ও ৩% সরকোলর িাঁধ িো চল্পরর েলর্ল্পত ঘর তুল্পল িসিোস করল্পেন । এর র্ল্পধ্য ৪৮% জেল্পলর েলর্র পলরর্োণ ১ - ৫ 

শতক ও ২৯% এর  ৬ - ১০ শতক,  ১২% এর ১১ - ১৫ শতক এিং ৯% এর ১৬ - ২০ শতক েলর্ রল্পয়ল্পে। িতমর্োল্পন ৯৯% 

জেল্পল টিল্পনর ঘল্পর িসিোস করল্পেন ।  

৭.২.৩ পোনীয় েল ও পোয়খোনোর ধরণ  

লনল্পের লচল্পত্র জেল্পলল্পের পোনীয় েল্পলর উৎস ও পোয়খোনোর ধরণ জেখোল্পনো হল্পলোঃ  

লচত্র ৭.১১:   জেল্পলল্পের পোনীয় েল্পলর উৎস                              লচত্র ৭.১২:   জেল্পলল্পের পয়ঃলনষ্কোশন ব্যিস্থো 

 

উপল্পরর লচল্পত্র জেখো যোল্পচ্ছ জয, ৯৯% জেল্পল পোনীয় েল্পলর উৎস লহসোল্পি নলকুল্পপর পোলন ব্যিহোর কল্পরন। স্বোস্থ সন্মত পোয়খোনো 

ব্যিহোল্পর ও জেল্পলল্পের আমুল উন্নলত হল্পয়ল্পে। উপল্পরর লচল্পত্র জেখো যোল্পচ্ছ জয িতমর্োল্পন ৯৮% জেল্পল স্লোি পোয়খোনো ও  ২% কাঁচো 

পোয়খোনো ব্যিহোর কল্পরন। 

 



 

 

ম াবাইলক্রে সন্তায়নর

পড়ায় ানা

সঞ্চে বৃদ্ধি ঘর বাড়ড় পাড়রবাড়রক

স্বচ্ছলতা

খাদ্য ড়নরাপত্তা

৩৭%

৮০%

৪৫%

৬৩%

১৫%

২৭%

৭.২.৪ পোলরিোলরক র্োলসক আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়  

প্রকল্পের পল্পরোক্ষ সুফলল্প োগী জেল্পলল্পের র্োলসক আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় সম্পলকমত তথ্য লনল্পের সোরলণল্পত উপস্থোপন করো হল্পলোঃ                     

সোরলণ ৭.৬ :   প্রকে সুফলল্প োগী জেল্পলল্পের পোলরিোলরক র্োলসক গড় আয় , ব্যয় ও সঞ্চয় সম্পলকমত তথ্য    

লিিরণ প্রকল্পের পূল্পি ম (গড় েোকো) িতমর্োন (গড় েোকো) হ্রোস/বৃলির হোর (%) 

র্োলসক আয়  ৭,৯১৯ ১২,৩৮৮ ৫৬% 

র্োলসক ব্যয়  ৯,১৮৬ ১১,৫৪৮ ২৬% 

 র্োলসক  সঞ্চয়   ৩০ ১২৬ ৩১৭% 

 

উপল্পরর সোরলণ পয মোল্পলোচনোয় জেখো যোল্পচ্ছ জয, প্রকে সুফলল্প োগী জেল্পলল্পের র্োলসক আয় , ব্যয় ও সঞ্চয় এর হোর যেোক্রল্পর্ 

৫৬%, ২৬% ও ৩১৭% বৃলি জপল্পয়ল্পে। ইললল্পশর উৎপোেন বৃলির ফল্পল তোল্পের র্োে আহরল্পণর পলরর্োণ বৃলির সোল্পে আয় 

(৫৬%) বৃলি জপল্পয়ল্পে। আয় বৃলির সোল্পে পোলরিোলরক র্োলসক ব্যয় (২৬%) বৃলি জপল্পয়ল্পে। জেল্পলল্পের প্রকে শুরুর পূল্পি ম জকোন 

উল্পেখল্পযোগ্য সঞ্চয় লেল নো। পোলরিোলরক আয় জিল্পড় যোওয়োয় তোল্পের সঞ্চয় হোর ৩১৭% বৃলি জপল্পয়ল্পে যো জেল্পলল্পের 

অে মননলতক উন্নয়ল্পন ইলতিোচক ভূলর্কো রোখল্পি। সরকোরী জিসরকোরী উন্নয়ন সংস্থোর সোল্পে জেল্পলল্পের র্লহলো সেস্যগল্পণর ক্ষুদ্র 

সঞ্চয় কোয মক্রর্ শুরু করোয় সঞ্চল্পয়র হোর জিল্পড়ল্পে িল্পল প্রতীয়র্োন হয়। পল্পরোক্ষ সুফলল্প োগী জেল্পলগণল্পক জকোন লিকে 

কর্ মসংস্থোল্পনর উপকরণ প্রেোন করো হয়লন। ফল্পল লিকে কর্ মসংস্থোন জেল্পক তোল্পের আল্পয়র জকোন সুল্পযোগ লেল নো। উল্পেখ্য 

প্রকেভূক্ত জেল্পলল্পের তুলনোয় আল্পলোচয জেল্পলেল তুলনোমূলক োল্পি স্বচ্ছল লেল। তল্পি ইললশ উৎপোেন বৃলির সোল্পে সোল্পে 

প্রকেভূক্ত ও প্রকে িলহভূ মত উ য় জেল্পলেল্পলর র্োলসক আয় যেোক্রল্পর্ ৪৩% ও ৫৬%  বৃলি জপল্পয়ল্পে। জেল্পল ও জেল্পল 

পলরিোল্পরর র্লহলো সেস্যগণ লিল ন্ন এনলেওল্পত ক্ষুদ্র সঞ্চয় শুরু করোয় সঞ্চল্পয় িড় ধরল্পনর অগ্রগলত পলরললক্ষত হল্পচ্ছ। তোেোড়ো 

জেল্পলল্পের সোল্পে লিল ন্ন সরকোরী ও জিসরকোরী উন্নয়ন সংস্থোর জযোগোল্পযোগ ইেোনীং বৃলি জপল্পয়ল্পে।  

 

৭.২.৫ সোর্োলেক পলরি মতন   

জেল্পলল্পের আয় পূল্পি মর তুলনোয় জিল্পড়ল্পে। িলধ মত আয় তোরো সোংসোলরক লিল ন্ন কোল্পে লোলগল্পয়ল্পেন। এ সম্পলকমত তথ্য লনল্পের 

লচল্পত্র প্রেোন করো হল্পলোঃ                            লচত্র ৭.১৩:   জেল্পলল্পের সোর্োলেক পলরি মতন সম্পলকমত তথ্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(একোলধক উত্তর লিল্পিলচত হল্পয়ল্পে) 



 

 

উপল্পরর লচত্র পয মোল্পলোচনোয় জেখো যোয় জয, সল্পি মোচ্চ ৮০% জেল্পল সন্তোল্পনর জলখোপড়োর েে অে ম ব্যয় কল্পরল্পেন। ঘরিোলড় 

জর্রোর্ত ও উন্নয়ন কোল্পে ৬৩%, সঞ্চয় ৪৫%, জর্োিোইল জফোন ক্রয় ৩৭% ও খোদ্য লনরোপত্তো লনলর্ল্পত্ত ২৭% জেল্পল অে ম ব্যয় 

কল্পরল্পেন।  

 

৭.২.৬ ইললশ অ য়োশ্রল্পর্র প্রল্পয়োেনীয়তো   

েোেকো ও র্ো ইললশ র্োে সংরক্ষল্পণ ইললশ অ য়োশ্রর্ গুরুত্বপূণ ম ভূলর্কো পোলন কল্পর। ইললশ  অ য়োশ্রল্পর্র সোল্পে ইললশ 

উৎপোেল্পনর সম্পকম রল্পয়ল্পে। ইললশ অ য়োশ্রর্ লিষল্পয় জেল্পলল্পের অল র্ত লনল্পের লচল্পত্র তুল ধরো হল্পলোঃ 

লচত্র ৭.১৪:    ইললশ অ য়োশ্রল্পর্র প্রল্পয়োেনীয়তো সম্পলকমত তথ্য  

(একোলধক উত্তর লিল্পিলচত হল্পয়ল্পে) 

উপল্পরর লচত্র পয মোলচনোয় জেখো যোল্পচ্ছ জয, ৯৫% জেল্পল অ োয়োশ্রর্ল্পক ইললল্পশর িংশ বৃলি, ৮৪% উৎপোেন বৃলি এিং ২৭% 

ইললশ েোেকো সংরলক্ষত হয় িল্পল অল র্ত ব্যক্ত কল্পরল্পেন। অ য়োশ্রর্ সম্পল্পকম তোল্পের র্তোর্ত অ য়োশ্রর্ ব্যিস্থোপনোয় 

গুরুত্ত্বপূণ ম অিেোন রোখল্পি িল্পল আশো করো যোয়।  

৭.২.৭  েোেকো সংরক্ষল্পণ প্রশোসন, পুললশ, র যোি, জকোষ্টগোর্ ম, জনৌ পুললশ, জন ীর প্রল্পয়োেনীয়তোঃ   

েলরল্পপ অন্তর্ভ মক্ত জেল্পলরো েোেকো সংরক্ষল্পণ প্রশোসন, পুললশ, র যোি, জকোষ্টগোর্ ম, জনৌ পুললশ ও জন ীর প্রল্পয়োেনীয়তো সম্পল্পকম 

লনেিলণ মত অল র্ত ব্যক্ত কল্পরল্পেনঃ  

            ১) েোেকো সংরক্ষণ ও ইললশ উৎপোেন বৃলিল্পত প্রশোসন, পুললশ, র যোি, জকোষ্টগোর্ ম, জনৌ পুললশ, জন ীর েলড়ত েোকো                          

প্রল্পয়োেন;     

            ২) ভ্রোম্যর্োন আেোলত পলরচোলনোর ফল্পল সকল্পলই র্ৎস্য সংরক্ষণ আইন র্োনল্পত িোধ্য হল্পয়ল্পে;  

৩) সোধোরণ জেল্পলরো েলেসুযর হোত জেল্পক রক্ষো জপল্পয়ল্পে; 

৪) র্ো ইললশ রক্ষো ও েোেকো সংরক্ষল্পণ েনসোধোরল্পণর র্ল্পধ্য সল্পচতনতো বৃলি জপল্পয়ল্পে; এিং  

৫) র্ৎস্য সংরক্ষণ আইন িোস্তিোয়ল্পন সকল্পলই সহল্পযোলগতো অব্যোহত জরল্পখল্পেন।  

 

১%

২৭%

৯৫%

৮৪%

ইড়ল আহরণ ড়নেন্ত্রণ ইড়ল সংরক্ষণ ইড়লয় র বং বৃদ্ধি উৎপাদ্ন বৃদ্ধি



 

 

  

 ৭.২.৮ সুপোলরশর্োলো   

১) জেল্পলল্পের আে ম সোর্োলেক উন্নয়ল্পনর স্বোল্পে ম এ ধরল্পণর প্রকে চোলু রোখো েরকোর;  

২) জেল্পলল্পের েোল ক্রল্পয়র েে সহে শল্পতম/লিনোসুল্পে ঋণ জেওয়ো প্রল্পয়োেন;  

৩) র্োে ধরো িন্ধকোলীন জেল্পলল্পের র্ল্পধ্য ল লেএফ এর আওতোয় পলরিোর প্রলত চোল্পলর পলরর্োণ িোড়োল্পনো েরকোর; 

৪) প্রলত িের নল্প ম্বর - জুন পয মন্ত েোেকো সংরক্ষল্পণর সর্য় জযৌলক্তক  োল্পি কর্োল্পনো প্রল্পয়োেন;   

৫) পলরচয় পত্রধোরী জেল্পলল্পের েে র্োে ধরো িন্ধকোলীন লিকে কর্ মসংস্থোল্পনর ব্যিস্থো চোলু রোখো েরকোর; 

৬) ভূলর্হীন জেল্পলল্পের লিনোমূল্পে সরকোরী খোস েলর্ল্পত ঘরিোড়ী ততরী কল্পর জেয়ো েরকোর; এিং  

৭) অর্ৎস্যেীলিল্পের তোললকো হল্পত িোে জেয়োর েে প্রকৃত জেল্পলল্পের তোললকো পুনরোয় করো েরকোর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 লচত্র ৭.১৫:   র্োঠ পয মোল্পয় তথ্য সংগ্রহ 



 

 

 

৭.৩ গুণগত বিশ্লেষণ হশ্লত প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ( KII,FGD,Workshop) 

৭.৩.১ জনপ্রবতবনবি ইউবনয়ন পবিষদ চেয়ািম্যান ও ইউবনয়ন 

পবিষদ সদস্য বৃশ্লেি মতামত 

ইবিশ নিায়নশ্ল াগ্য একটি প্রাকৃবতক সম্পদ। চজশ্লিশ্লদি জীিন 

জীবিকা এ সম্পশ্লদি উপি বনর্ ভশীি। এ সম্পদ িক্ষণাশ্লিক্ষণ ও 

আহিশ্লণ স্থানীয় জনপ্রবতবনবি ইউবনয়ন পবিষদ চেয়ািম্যান ও 

ইউবনয়ন পবিষদ সদস্যবৃশ্লেি ভূবমকা খুিই গূরুতপুণ ভ। বিিায় এ 

প্রকশ্লেি প্রর্াি মূল্যায়শ্লণ তাশ্লদি প্রদও তথ্য উপাও ও মতামত 

সাক্ষাৎকাশ্লিি ( KII ) মাধ্যশ্লম সংগ্রহ কিা হশ্লয়শ্লে। তাশ্লদি প্রদও 

তথ্য উপাত্ত িািািাবহক র্াশ্লি উপস্থাপন কিা হশ্লিাোঃ  

১) ইউবনয়ন পবিষশ্লদি চেয়ািম্যান ও সদস্যবৃে তাশ্লদি এিাকায় জাটকা সংিক্ষণ, চজশ্লিশ্লদি বিকে কম ভসংস্থান ও গশ্লিষণা 

প্রকে সম্পশ্লকভ অিগত িশ্লয়শ্লেন। প্রকশ্লেি অিীশ্লন জাটকা িিা িশ্লেি জন্য অবর্ ান ও চমািাইি চকাট ভ পবিোিনা, জাটকা 

সংিক্ষণ সপ্তাহ পািন, জাটকা িিা িশ্লে জনগণশ্লক উদ্ধুদ্ধকিণ ও জনসশ্লেতনতা বৃবদ্ধ, মা ইবিশ বিম োড়াি জন্য মাে িিা 

িে িাখা, চজশ্লিশ্লদি বিকে আশ্লয়ি বিবর্ন্ন উপকিন বিতিণ কা ভক্রম গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কিা হশ্লয়শ্লে িশ্লি তািা জানান। 

প্রশাসন, পুবিশ চনৌ পুবিশ, চকাষ্ট গাি ভ, চনর্ী এ প্রকে িাস্তিায়শ্লন সহায়তা কশ্লিশ্লে। জাটকা  সংিক্ষণ ও বিকে  আশ্লয়ি জন্য 

চজশ্লিশ্লদিশ্লক প্রকে হশ্লত প্রবশক্ষণ প্রদান কিা হশ্লয়শ্লে। তাোড়া  হত দবিদ্র চজিাশ্লদিশ্লক VGF এি আওতায় োি প্রদান কিা 

হশ্লয়শ্লে;  

২) তাশ্লদি মশ্লত প্রকে শুরুি পূশ্লি ভি তুিনায় জাটকা িিা ৪০% কশ্লমশ্লে। মা ইবিশ মাে বিম োড়াি সুশ্ল াগ পাশ্লে। অপিবদশ্লক 

প্রকে িাস্তিায়শ্লনি ফশ্লি আশ্লগি তুিনায় ইবিশ্লশি উৎপাদন ৬০% বৃবদ্ধ চপশ্লয়শ্লে। ইবিশ্লশি  মূল্য মানুশ্লষি ক্রয়ক্ষমতাি মশ্লধ্য 

থাকায় সািািণ মানুষ  ইবিশ চখশ্লত পািশ্লে। ইবিশ্লশি উৎপাদন চিশ্লড়  াওয়াি চজিাশ্লদি আয়ও তুিনামূিক র্াশ্লি চিশ্লড়শ্লে;  

৩) স্থানীয় জনপ্রবতবনবিবৃে জানান চ  , আশ্লগি তুিনায় িতভমাশ্লন চজশ্লিশ্লদি ইবিশ িিাি পবিমাণ ৩০-৪০% চিশ্লড়শ্লে। 

প্রশাসন, পুবিশ, চনৌ পুবিশ, চকাষ্ট গাি ভ, চনর্ীি সহায়তাি ফশ্লি ৫০-৬০% জাটকা আহিণ কশ্লমশ্লে;  

৪) প্রকে হশ্লত ইবিশ অর্য়াশ্রম স্থাপশ্লনি ফশ্লি জাটকা ও মা ইবিশ বনিাপদ আশ্রয় পাশ্লে। মা ইবিশ বিমোড়াি সুশ্ল াগ 

পাশ্লে। ফশ্লি মাশ্লেি উৎপাদন িাড়শ্লে;  

৫) তািা জানান চ , ইবিশ উৎপাদন বৃবদ্ধ হওয়াশ্লত চজশ্লিশ্লদি মাে িিা চথশ্লক আয় তুিনামূিক র্াশ্লি চিশ্লড়শ্লে। ১০- ২৫% 

চজশ্লি মহাজন/ আড়তদাি / এনবজওি ঋণ েক্র হশ্লত চিি হশ্লত চপশ্লিশ্লে। চজশ্লিশ্লদি সঞ্চয় চনই িিশ্লিই েশ্লি। ফশ্লি জাি 

চনৌকা ক্রয় িা চমিামশ্লতি জন্য তািা ঋণ বনশ্লত িাধ্য হয়। তাোড়া ৭-৮ মাস মাে িিা িে থাকাি কািশ্লণও চজিািা ক্ষবতি 

সমু্মখীন হশ্লে;  

৬) অবিকাংশ জনপ্রবতবনবি জানান চ , চজশ্লিশ্লদি  বিকে কম ভসংস্থান উপকিণ সুষ্ঠুর্াশ্লি বিতিণ কিা হশ্লয়শ্লে। তশ্লি োবহদাি 

তুিনায় তা অপ্রতুি বেি। এ উপকিণ কাশ্লজ িাবগশ্লয় চজশ্লিশ্লদি আয় পূশ্লি ভি তুিনায় চিশ্লড়শ্লে;  

৭) পূশ্লি ভি তুিনায় চজশ্লিশ্লদি সাংিাৎসবিক খাদ্য বনিাপওা বনবিত হশ্লয়শ্লে। অভুক্ত চজশ্লি পবিিাশ্লিি সংখ্যা প্রায় শূশ্লন্যি 

চকাঠায় চনশ্লম এশ্লসশ্লে।  উশ্লেখ্য চজশ্লিশ্লদিশ্লক VGF এি োি প্রদাশ্লনি ফশ্লি তাশ্লদি পূশ্লি ভি অিস্থাি আমুি পবিিতভন হশ্লয়শ্লে;  

৮) চজশ্লিশ্লদি ৬০-৭০% পবিিাশ্লিি পানীয় জি ও পয়োঃবনস্কাশন ব্যিস্থাি উন্নবত হশ্লয়শ্লে। অিবশষ্ট পবিিাি সমূহ উন্নবতি চেষ্টা 

কিশ্লে;  

৯) অবিকাংশ্লশ চজশ্লিি (৭৫-৬০%) আবথ ভক অিস্থাি উন্নবত হশ্লয়শ্লে। তাশ্লদি আশ্লয়ি উৎস চিশ্লড়শ্লে বিস্তৃত হশ্লয়শ্লে;  

বেত্র ৭.১৬: স্থানীয় প্রবতবনবিি সাশ্লথ আশ্লিােনা 



 

 

১০) পূশ্লি ভি তুিনায় চজশ্লি ও তাশ্লদি পবিিাশ্লিি সদস্যশ্লদি স্বাস্থয চসিা গ্রহশ্লনি ক্ষমতা চিশ্লড়শ্লে। তািা বনশ্লজিাই অসুখ বিসুশ্লখ 

বেবকৎসা কিাশ্লত পাশ্লিন;  

১১) চজশ্লিশ্লদি আয় িাড়াি ফশ্লি তাশ্লদি িাড়ীঘি পূশ্লি ভি তুিনায় র্াি হশ্লয়শ্লে। অবিকাংশ চজশ্লি পবিিাশ্লিি ঘি এখন টিশ্লনি 

োঊবন বিবশষ্ট। বকছু চজশ্লি চসবমপাকা ঘি বনম ভান কশ্লিশ্লে। তশ্লি তাশ্লদি িাড়ীঘি নদী তীিিতী হওয়ায় নদী র্াঙ্গশ্লনি কািশ্লণ 

এখনও হুমবকি মুশ্লখ িশ্লয়শ্লে;  

১২) চজশ্লিশ্লদি চেশ্লিশ্লমশ্লয়শ্লদি বশক্ষাি অগ্রগবত সশ্লতাষজনক। চিখাপড়া িবঞ্চত চেশ্লিশ্লমশ্লয়ি সংখ্যা ক্রমান্বশ্লয় হ্রাস পাশ্লে;  

১৩) তাশ্লদি মশ্লত পূশ্লি ভি তুিনায় িতভমাশ্লন চজশ্লিিা অবিি জাি বদশ্লয় জাটকা আহিণ চথশ্লক বিিত থাকশ্লেন। ইবিশ প্রজনশ্লনি 

সময় ইবিশ িিা চথশ্লক বনশ্লজ চ মন বিিত থাকশ্লেন চতমবন অন্যশ্লকও বিিত থাকশ্লত বনশ্লষি কিশ্লেন।  িতভমাশ্লন চজশ্লিিা 

মৎস্য সংিক্ষন আইশ্লনি প্রবত অশ্লনক শ্রদ্ধাশীি। তাশ্লদি সশ্লেতনতা অশ্লনক চিশ্লড়শ্লে। তািা জাটকা সংিক্ষণ বিষয়ক বিবর্ন্ন  

সর্া সমাশ্লিশ ও ি যাবিশ্লত অংশ গ্রহণ কশ্লিন। কাশ্লিন্ট জাশ্লিি ব্যিহাি পুশ্লি ভি তুিনায় অশ্লনক কশ্লম এশ্লসশ্লে;  

স্থানীয় জনপ্রবতবনবিবৃে ইবিশ উৎপাদন বৃবদ্ধ ও চজশ্লিশ্লদি আথ ভ সামাবজক  উন্নয়শ্লন বনম্নিবণ ভত অবর্মত ও সুপাবিশ চপশ 

কশ্লিশ্লেনোঃ 

(ক) জাটকা চজশ্লিিা অনগ্রসি ও হত দবিদ্র বিিায় তাশ্লদি চেশ্লিশ্লমশ্লয়শ্লদি োকুিীি অগ্রাবিকাি থাকা দিকাি; 

(খ) ইবিশ উৎপাদন বৃবদ্ধ সম্পবকভত প্রকশ্লেি চময়াদ কমপশ্লক্ষ ১০ িৎসি হওয়া উবেত; 

(গ) চজশ্লিশ্লদি আবথ ভক উন্নয়শ্লনি জন্য আয় িি ভনমূিক বিবর্ন্ন উপকিণ চদয়া দিকাি; 

(ঘ) চজশ্লিশ্লদি অপ্রাপ্ত িয়স চেশ্লিিা  াশ্লত মাে িিায় বনশ্লয়াবজত না হয় এজন্য কা ভকিী পদশ্লক্ষপ গ্রহন কিা দিকাি;  

(ঙ) জাি ও চনৌকা ক্রশ্লয়ি জন্য চজশ্লিশ্লদিশ্লক সহজ শশ্লতভ/কম সুশ্লদ ঋণ চদয়াি ব্যিস্থা কিা দিকাি;  

(ে) ইবিশ প্রজনশ্লনি জন্য মাে িিা িে কাি ২২ বদশ্লনি চিশী কিা উবেত হশ্লি না;  

(ে) এ িিশ্লণি প্রকশ্লেি মাশ্লধ্যশ্লম চজশ্লিশ্লদিশ্লক সহয়তা অব্যাহত িখা দিকাি।  

 

৭.৩.২ স্থানীয় কম ভশািা 

বিগত ১১ এবপ্রি ২০১৮ ইং তাবিখ নদী চকন্দ্র , বি এফ আি আই, োঁদপুি এি সশ্লেিন কশ্লক্ষ আইএমইবি , পবিকেনা 

মন্ত্রণািয় ও চদাশ্লি ইন্টািন্যাশনাি (প্রাোঃ) বিোঃ কতৃক আশ্লয়াবজত মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণািশ্লয়ি অিীশ্লন িাস্তিাবয়ত ‘ 

জাটকা সংিক্ষণ, চজশ্লিশ্লদি বিকে কম ভসংস্থান ও গশ্লিষণা’ শীষ ভক সমাত প্রকশ্লেি প্রর্াি মূল্যায়ন কা ভক্রশ্লমি উপি একটি 

স্থানীয় কম ভশািা অনুবষ্ঠত হশ্লয়শ্লে। উক্ত কম ভশািায় প্রকে পবিোিকগণ, বিএফআিআই নদীশ্লকন্দ্র োঁদপুি এি প্রবতবনবিবৃে 

মৎস্য অবিদপ্তশ্লিি চজিা ও উপশ্লজিা প ভাশ্লয়ি কম ভকতভাবৃে, মৎস্যজীিী ও মৎস্য ব্যিসায়ীসহ অনান্য ব্যবক্তিগ ভ উপবস্থত 

বেশ্লিন। কম ভশািায় অংশগ্রহণকািীশ্লদি তাবিকা এতসশ্লঙ্গ সংশ্ল াবজত হশ্লিা (পবিবশষ্ট)। কম ভশািায় প্রকে পবিোিকগণ 

প্রকশ্লেি অগ্রগবত সংশ্লক্ষশ্লপ উপস্থাপন কশ্লিন। অতোঃপি উপবস্থত অংশগ্রহণকািীগণ জাটকা সংিক্ষণ, ইবিশ উৎপাদন, 

চজশ্লিশ্লদি বিকে কম ভসংস্থান, ইবিশ জাটকা আহিণ, জাি ও চনৌকাি ব্যিহাি, ইবিশ অর্য়াশ্রম স্থাপন ও ব্যিস্থাপনা, ইবিশ 

পবিিহন ও বিপনন ইতযাবদ সম্পশ্লকভ আশ্লিােনা কশ্লিন। উক্ত আশ্লিােনায় বনম্ন িবন ভত বিষয়সমূহ সুপাবিশ বহশ্লসশ্লি উপস্থাবপত 

হশ্লয়শ্লেোঃ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। পদ্মা নদীশ্লত শবিয়তপুি চজিািীন নবড়য়া চগাসাইিহাট উপশ্লজিা সংিগ্ন নদীশ্লত জাটকাি আবিকয িক্ষয কিা চগশ্লে। বিিায় 

এখাশ্লন জাটকা সংিক্ষশ্লণ জন্য ৭ম অর্য়াশ্রম স্থাপন কিা চ শ্লত পাশ্লি। তশ্লি অর্ায়াশ্রম চঘাষণাি পূশ্লি ভ  থািীবত প্রশ্লয়াজনীয় 

তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ কিা দিকাি;  

২। জাটকা- ইবিশ সমৃদ্ধ নদীি তীিিতী কি কািখানা ও শহুশ্লি দূষশ্লনি হাত চথশ্লক নদীশ্লক িক্ষা কিশ্লত হি;  

৩। নদীশ্লত ক্রমাগত পবি জশ্লম র্িাট হশ্লয়  াশ্লে। ইবিশ্লশি িাসস্থান পুনরুদ্ধাশ্লিি জন্য নদী পুনোঃখনন কিা দিকাি;  

৪। জাটকা ও বিমওয়ািা ইবিশ সংিক্ষশ্লণি বনবমত্ত মাে িিা চনৌকাি িাইশ্লসন্স প্রিতভন কিা দিকাি। ফশ্লি অবিির্াশ্লি মাে 

িিাি চনৌকা বেবিত ও আটক কিা সহজতি হশ্লি;  

৫। পিিতীশ্লত এ িিশ্লনি প্রকশ্লে চজশ্লিশ্লদি বিকে কম ভসংস্থাশ্লনি জন্য সি ভবনম্ন ২৫,০০০ টাকাি উপকিণ সহায়তাি সংস্থান 

িাখা দিকাি,  া তাশ্লদি পাবিিাবিক আয়শ্লক বৃবদ্ধ কিশ্লত সহায়তা কিশ্লি;   

৬। বিকে কম ভসংস্থাশ্লনি উপকিণ বহশ্লসশ্লি গরু চমাটাতাজাকিণ, র্যান গাড়ী ও চসিাই চমবশন বিশ্লিেনা কিা চ শ্লত পাশ্লি;  

৮। চনৌকা ও জাি ক্রশ্লয়ি জন্য দিবর্বত্তক স্বে সুশ্লদ ব্যাংক হশ্লত ঋশ্লণি ব্যিস্থা কিা দিকাি;  

৯। মৎস্য সংিক্ষণ আইশ্লন ইবিশ িিাি জাশ্লিি ফাঁস এি সি ভবনম্ন সাইজ উশ্লেখ থাকা দিকাি।  াশ্লত িড় ফাঁশ্লসি জাি ব্যিহাি 

কশ্লি চজশ্লিিা বনবি ভশ্লে মাে আহিণ কিশ্লত পাশ্লি;  

১০। চজশ্লিশ্লদিশ্লক  প্রশ্লণাদনা িািদ প্রদত্ত অথ ভ ব্যাংক বহসাশ্লিি মাধ্যশ্লম পবিশ্লশাশ্লিি ব্যিস্থা কিা দিকাি;  

১১। জাটকা ক্রয় বিক্রয় বনয়ন্ত্রশ্লণি জন্য মৎস্য অবিদপ্তি হশ্লত আড়তদািশ্লদি িাইশ্লসন্স গ্রহণ িাধ্যতামূিক কিা দিকাি;  

১২। কাশ্লিন্ট জাি ততিী ও বিক্রয় িশ্লে বশে মন্ত্রণািশ্লয়ি সাশ্লথ আশ্লিােনাক্রশ্লম কশ্লঠাি আইন প্রণয়ন কিা দিকাি; 

১৩। মাে িিা িেকািীন মাে ক্রয়, বিক্রয়, পবিিহন, র্ক্ষণ ইতযাবদ কশ্লঠাির্াশ্লি বনয়ন্ত্রন কিা উবেত; 

১৪। চজশ্লিশ্লদি সাশ্লথ মতবিবনময় কশ্লি মাে িিা িশ্লেি সময় ২২ বদশ্লনি স্থশ্লি ১৫ বদন কিা চ শ্লত পাশ্লি;  

১৫। জাটকা সংিক্ষশ্লণ জনসশ্লেতনতা বৃবদ্ধি িশ্লক্ষয িহুমুখী কা ভকিী পদশ্লক্ষপ  গ্রহণ কিশ্লত হশ্লি;  

১৬। জাটকা ও মা ইবিশ মাে সংিক্ষশ্লণ প্রশাসন , পুবিশ, চকাস্ট গাি ভ, চনৌ পুবিশ ও চনর্ীি সহায়তা অব্যাহত িাখশ্লত হশ্লি;   

বেত্র ৭.১৭: বিএফআিআই এি নদী চকন্দ্র, োঁদপুি এ অনুবষ্ঠত স্থানীয় কম ভশািা,  



 

 

জাটকা সংিক্ষশ্লণ দুিাি মুনশীি র্াগ্য িদশ্লিশ্লে  

 

িবিশাি সদি উপশ্লজিািীন শাশ্লয়স্তািাদ ইউবনয়শ্লনি অতগ ভত হবিনগি গ্রাশ্লমি িাবসো জনাি দুিাি মুনশী । 

িয়স আনুমাবনক ৫২ িৎসি । চপশায় চজশ্লি। পাশ্বিতী আবড়য়াি খাঁ নদীশ্লত ইবিশ মাে িশ্লি জীবিকা বনিাহ ভ 

কশ্লিন। তাি পবিিাশ্লিি িতভমান সদস্য সংখ্যা ৮ জন ( স্বামী-  স্ত্রী, ২চেশ্লি, চেশ্লিি িউ, ১চমশ্লয় ও ২ নাতনী 

)। পবিিাশ্লিি উপাজভনশীি সদস্য ২ জন { বনশ্লজ ও িড় চেশ্লি (৩২ িৎসি) }। বনশ্লজ চিখাপড়া না জানশ্লিও 

চোট চেশ্লি ও চমশ্লয় চিখাপড়া োবিশ্লয়  াশ্লে। বনশ্লজি বর্শ্লট মাটিশ্লত (৪ শতাংশ)ঘি তুশ্লি িসিাস কিশ্লেন।  

বনশ্লজ ৮ - ১০ িেি িয়স হশ্লত মাে িিা শুরু কশ্লি এখশ্লনা তা োবিশ্লয়  াশ্লেন। প্রবত িেি জুিাই- অশ্লটািি 

মাশ্লস তািা বপতা পুএ বমশ্লি গশ্লড় প্রবত বিশ্লপ ৬টি কশ্লি ইবিশ িশ্লি ১৫০০ টাকা অবিক আয় কশ্লিশ্লেন। 

িেশ্লিি অন্য সমশ্লয় তািা চোট মাে ও বেংবড় আহিণ কশ্লিন। তািা ইবিশ মাে স্থানীয় শাশ্লয়স্তািাদ 

িাজাশ্লিি আড়শ্লত বিক্রয় কশ্লিন। বিগত ২০১৭ সশ্লন বতবন ১.৫০ িক্ষ টাকা ব্যায় টিশ্লনি োঊবন ও টিশ্লনি 

চিড়াি ঘি পুনোঃবনম ভাণ কশ্লিশ্লেন। এি আশ্লগ পুিাতন টিশ্লনি োউবন ও চগািাপাতাি চিড়াি  ঘি বেি। ঘি 

ততিীি সময় গ্রামীন ব্যাংক চথশ্লক ঋন িািদ ৪০,০০০/-ও ব্রাক চথশ্লক ৬০,০০০/- ঋণ গ্রহন কশ্লিন । 

ইশ্লতামাধ্য ব্রাক ঋণ পবিশ্লশাি কশ্লিশ্লেন এিং গ্রামীন ঋশ্লণি কশ্লয়ক বকবস্ত অিবশষ্ট আশ্লে মাত্র। বতবন জাটকা 

সংিক্ষণ প্রকে চথশ্লক বিকে কম ভসংস্থান উপকিণ বহশ্লসশ্লি সুতাি জাি চপশ্লয়শ্লেন  া বদশ্লয় বতবন মাে আহিণ 

কশ্লিন। তাি  বনজস্ব চনৌকা ( মূল্য ১৫,০০০ টাকা ) আশ্লে। তাি ঘশ্লি ৪টি খাট/শ্লেৌবক, ৩টি ফযান ও ১টি 

চমািাইি চফান আশ্লে। বতবন প্রকে কতৃভক আশ্লয়াবজত সর্া ি যািী ইতযাবদশ্লত অংশ গ্রহন কশ্লিন। বতবন প্রকে 

চথশ্লক প্রবশক্ষণ সামগ্রী ও র্াতা সহ প্রবশক্ষণ চপশ্লয়শ্লেন। নদীশ্লত জাটকা িিা িে থাকায় বতবন চিশী ইবিশ 

আহিণ কিশ্লত পাশ্লিন িশ্লি জাবনশ্লয়শ্লেন।  

তাি স্ত্রী বিিবকস (আনুমাবনক িয়স ৪৫ িৎসি) জানান চ , তাশ্লদি তদনবেন খািাশ্লিি চকান অর্াি চনই। 

দুই চেশ্লি-চমশ্লয় চিখাপড়া োবিশ্লয়  াশ্লে। পবিিাশ্লিি অসুখ বিসুশ্লখ বেবকৎসা চসিা গ্রহন কশ্লিন। তাি স্বামী 

ও চেশ্লি নদী চথশ্লক চিশী ইবিশ মাে পায় িশ্লিই তাশ্লদি পশ্লক্ষ প্রায় ঋণমুক্ত হওয়া সম্ভি হশ্লয়শ্লে। বতবন চেশ্লি 

চমশ্লয় ও নাতনী সহ সুশ্লখই আশ্লেন িশ্লি জানান। দুিাি মুনশী ইবিশ্লশি উৎপাদন ক্রমাগত বৃবদ্ধি ও 

চজশ্লিশ্লদি আবথ ভক উন্নবতি জন্য প্রকশ্লেি কা ভক্রম োবিশ্লয়  াওয়াি আহিান জানান।  

 

১৭। ইবিশ সমৃদ্ধ এিাকায় ইবিশ সম্পদ সংিক্ষণ ও বৃবদ্ধি িশ্লক্ষয মৎস্য কম ভকতা (ইবিশ) পদ সৃবষ্ট বিশ্লিেনা কিা চ শ্লত 

পাশ্লি; 

১৮। জাটকা সমৃদ্ধ এিাকায়  উপশ্লজিা মৎস্য অবফশ্লস কাবিত চসিা প্রদাশ্লনি জন্য জনিি বৃবদ্ধ কিশ্লত হশ্লি;  

১৯। জাটকা ও বিমওয়ািা ইবিশ সংিক্ষশ্লণ আইন প্রশ্লয়াগ ও সম্প্রসািণমূিক কা ভক্রম পৃথক র্াশ্লি দুই কম ভকতভাি মাধ্যশ্লম 

িাস্তিাবয়ত হওয়া প্রশ্লয়াজন; এিং  

২০। জাটকা সংিক্ষন কা ভক্রমশ্লক সামাবজক আশ্লোিশ্লন পবিণত কিাি জন্য মসবজশ্লদি ইমাম, স্কুি বশক্ষক, সমাজ়কমী 

ইতযাবদশ্লক সম্পৃক্ত কশ্লি প্রবশক্ষশ্লণি ব্যিস্থা কিা দিকাি। চদশ্লশি নদ নদীি চমাহনা ও উপকূিীয় এিাকায় বিস্তৃত জাটকা 

সংিক্ষণ কা ভক্রমশ্লক সাফল্যমবিত কিাি জন্য সকশ্লিি ঐকাবতক  সহশ্ল াবগতা একাত দিকাি। ইবিশ চদশ্লশি  সম্পদ। এ 

সম্পদশ্লক িংশ্লসি হাত চথশ্লক িক্ষাি জন্য সুফিশ্লর্াগী বহশ্লসশ্লি চজশ্লিশ্লদিশ্লকই এবগশ্লয় আসশ্লত হশ্লি । 

 

 

 

 

 



 

 

৭.৩.৩ চজশ্লিশ্লদি সাশ্লথ দিীয় আশ্লিােনাি (FGD) বিিিণী   

চজশ্লিশ্লদি সাশ্লথ ২টি দিীয় আশ্লিােনা (FGD) অনুবষ্ঠত হশ্লয়শ্লে। তেশ্লধ্য একটি মৎস্য উপপবিোিশ্লকি কা ভািয় িবিশাি 

বির্াগ, িবিশাি এিং অপিটি উত্তি িাওিা গ্রাম হাঈমেি উপশ্লজিা, োঁদপুশ্লি অনুবষ্ঠত হশ্লয়শ্লে। দিীয় আশ্লিােনায় উপবস্থত 

চজশ্লিশ্লদি তাবিকা (পবিবশষ্ট-) প্রদত্ত হশ্লিা। দিীয় আশ্লিােনা চেকবিষ্ট অনু ায়ী পবিোবিত হশ্লয়শ্লে। দিীয় আশ্লিােনায় বনম্ন 

িবণ ভত বিষশ্লয় অবর্মত উপস্থাবপত হশ্লয়শ্লেোঃ  

১) চজশ্লিিা প্রকশ্লেি কা ভক্রশ্লমি সাশ্লথ সুপবিবেত িশ্লি জানান। প্রকে কতৃভক আশ্লয়াবজত জাটকা ও মা মাে সংিক্ষণ বিষয়ক 

আশ্লিােনা সর্া, পথ সর্া, ি যািী, অবর্ ান এ অংশ গ্রহন কশ্লিশ্লেন। প্রকে শুরুি পূশ্লি ভ অবিি জাি ব্যিহাি কশ্লি জাটকা 

অিাশ্লি িিা ও বিক্রয় কিা হশ্লতা বকন্তু প্রকে শুরুি পি িীশ্লি িীশ্লি চজশ্লি ও চক্রতা বিশ্লক্রতা সহ সািািন মানুষ এি ক্ষবত 

সম্পশ্লকভ অিগত হশ্লত চপশ্লিশ্লে। িতভমাশ্লন অে বকছু সংখ্যক চজশ্লি অবিি জাি ব্যিহাি কশ্লি জাটকা িিশ্লে  া ১০%-২০% 

এি চিশী নশ্লহ। িতভমাশ্লন জাটকা িশ্লি জনপ্রবতশ্লিাশ্লিি কািশ্লণ স্থানীয় িাজাশ্লি বিক্রয় কিা সম্ভি হশ্লে না। তাোড়া অবিি জাি 

ও চনৌকা আইন প্রশ্লয়াগকািী সংস্থা কতৃভক জশ্লেি ফশ্লি চজশ্লিশ্লদিশ্লক আবথ ভক ক্ষবতি সমু্মখীনও হশ্লত হশ্লে িশ্লি উপবস্থত 

চজশ্লিিা জানান;  

২) চজশ্লিিা জানান চ , িতভমাশ্লন সািািন মানুষ স্বতস্ফূতভ র্াশ্লি জাটকা ও মা মাে সংিক্ষশ্লণ এবগশ্লয় এশ্লসশ্লে এিং বদন বদন 

জনসশ্লেতনতা চিশ্লড়ই েশ্লিশ্লে;  

৩) চজশ্লিিা জানান চ , জাটকা ও মা মাে সংিক্ষশ্লণ বিবর্ন্ন কা ভক্রম গ্রহশ্লণি ফশ্লি ইবিশ্লশি উৎপাদন ১.৫ হশ্লত ২গুন বৃবদ্ধ 

চপশ্লয়শ্লে, ফশ্লি তাশ্লদি আয়ও চিশ্লড় চগশ্লে। এশ্লত চজশ্লিিা িীশ্লি িীশ্লি আবথ ভক র্াশ্লি স্বািিম্বী হশ্লে। বিগত জুিাই – অশ্লটািি 

মাশ্লস প্রবত চকবজ (৩০০-৭০০ গ্রাম প্রবতটি) ইবিশ ৩০০-৫০০/- বিক্রয় হশ্লয়শ্লে। ফশ্লি ইবিশ সািািন মানুশ্লষি ক্রয় ক্ষমতাি 

মশ্লধ্য এশ্লসশ্লে;  

৪) চজশ্লিশ্লদি বিকে কম ভসংস্থাশ্লনি জন্য িবিশাি চজিায় শুধু সুতাি জাি ও োঁদপুশ্লি জাি সহ গরু-োগি, সিবজ োষ, 

র্যানগাড়ী, ক্ষুদ্র ব্যিসা ও চসিাই চমবশন বিতিন কিা হশ্লয়শ্লে। উশ্লেবখত উপকিণ সমূহ ব্যিহাি কশ্লি চজশ্লিিা আয় বৃবদ্ধি 

মাধ্যশ্লম িার্িান হশ্লয়শ্লেন;  

৫) চজশ্লিশ্লদি চেশ্লি চমশ্লয়িা বশবক্ষত হশ্লয় িীশ্লি িীশ্লি বিবর্ন্ন চপশায় বনশ্লয়াবজত হশ্লে। ফশ্লি তাশ্লদি আশ্লয়ি উৎশ্লস বর্ন্নতা 

এশ্লসশ্লে। এশ্লত তাশ্লদি পাবিিাবিক আয়ও বৃবদ্ধ পাশ্লে;    

৬) চজশ্লিিা যুগ যুগ িশ্লি মহাজন / আড়তদাি / দাদনদািশ্লদি উপি আবথ ভক র্াশ্লি বনর্ ভিশীি বেি। তািা জানান চ , ইবিশ 

উৎপাদন বৃবদ্ধ তথা তাশ্লদি আয় বৃবদ্ধি ফশ্লি তািা মহাজন / আড়তদাি / দাদনদাশ্লিি ঋশ্লণি েক্র হশ্লত িীশ্লি িীশ্লি চিি হশ্লয় 

আসশ্লেন। িতভমাশ্লন আনুমাবনক ৪০% চজশ্লি জাি চনৌকা ক্রয় ও চমিামত এিং ঘিিাড়ী চমিামত ও বনম ভান সহ পাবিিাবিক 

বিবর্ন্ন প্রশ্লয়াজশ্লন স্বে চময়াদী ঋশ্লণি জন্য গ্রামীন ব্যাংক, ব্র্যাক, কাবিতাস, আইবসবি ইতযাবদ এনবজওি ওপি বনর্ ভিশীি। 

অিবশষ্ট ৬০% চজশ্লি মহাজন/দাদোিশ্লদি ঋণ / দাদশ্লনি েক্র হশ্লত চিি হশ্লত চপশ্লিশ্লেন। ইশ্লতাপূশ্লি ভ চজশ্লিিা দাদনদাি 



 

 

মহাজনশ্লদি বনকট জাি-চনৌকা ক্রশ্লয়ি জন্য িণ ভা বদশ্লিও বেত্র এখন পাশ্লে চগশ্লে। িিং মহাজন / দাদনদাশ্লিিা এখন 

চজশ্লিশ্লদিশ্লক ঋণ/দাদন গ্রহশ্লণি জন্য উশ্লো প্রশ্লিাবেত কিশ্লেন;  

৭) চজশ্লিিা জানান চ , প্রকে িাস্তিায়ন পিিতীশ্লত সাবি ভকর্াশ্লি অবিি জাশ্লিি ব্যিহাি ৮০%, প্রজননকািীন মা ইবিশ মাে 

আহিণ  ৯০% এিং জাটকা আহিণ ৬০% িে হশ্লয়শ্লে। ফিস্বরুপ ইবিশ্লশি উৎপাদন ক্রমাগত চিশ্লড়ই েশ্লিশ্লে;  

৮) চজশ্লিশ্লদি মশ্লধ্য বশক্ষাি হাি কম বিিায় তাশ্লদি চপশাগত আোি আেিণ পবিিতভশ্লন অবিক সমশ্লয়ি প্রশ্লয়াজন। তশ্লি 

পবিিতভন শুরু হশ্লয়শ্লে। এ পবিিতভনশ্লক দ্রুততি কিাি জন্য এ িিশ্লণি নতুন প্রকে গ্রহণ কিা অতীি জরুিী; এিং  

 

৯) ইবিশ্লশি উৎপাদন বৃবদ্ধি জন্য উপবস্থত চজশ্লিগণ বনম্নিবণ ভত সুপাবিশমািা চপশ কশ্লিশ্লেনোঃ  

ক) প্রশ্লতযক চজশ্লিশ্লক কম/ র্তুভবক মূশ্লল্য জাি সিিিাহ কিা দিকাি;  

খ) কাশ্লিন্ট জাশ্লিি উৎপাদন ও সিিিাহ চ  চকান মূশ্লল্য িে কিশ্লত হশ্লি; 

গ) মৎস্য সংিক্ষণ আইন ১৯৫০ কশ্লঠাি র্াশ্লি প্রশ্লয়াগ ও চজি-জবিমানাি পবিমাণ িাড়াশ্লত হশ্লি;   

ঘ) প্রশ্লতযক চজশ্লিশ্লক বিকে কম ভসংস্থাশ্লনি আওতায় আনশ্লত হশ্লি। মৎস্য অবিদপ্তশ্লিি আওতায় মাে োষ, বিি ব্যিস্থাপনা, 

খাঁোয় মাে োষ ইতযাবদ কা ভক্রশ্লম চজশ্লিগণশ্লক ব্যপকর্াশ্লি সম্পৃক্ত কিশ্লত হশ্লি;   

ঙ) “একটি িাড়ী একটি খামাি” অথিা অনুরুপ প্রকে চজশ্লিশ্লদিশ্লক বনশ্লয় শুরু কিশ্লত হশ্লি। তাশ্লদি সঞ্চশ্লয়ি উপি চজাি বদশ্লত 

হশ্লি। দাদন / ঋশ্লণি দুষ্ট েক্র হশ্লত তাশ্লদিশ্লক চিি কিশ্লত হশ্লি;  

ে) সাবি ভক র্াশ্লি ইবিশ ব্যিস্থাপনা ও উন্নয়নমূিক নতুন প্রকে চদশ ও জনগশ্লণি স্বাশ্লথ ভ গ্রহণ কিশ্লত হশ্লি;  

ে) জাটকা সংিক্ষণ ও মা ইবিশ মাে সংিক্ষণ কা ভক্রম িাস্তিায়শ্লনি ফশ্লি নদীশ্লত গিদা বেংবড়, চপায়া, পাঙ্গাস, আইড়, রুই, 

কাতিা, চশাি, বশং ও মাগুি ইতযাবদি উৎপাদন তথা জীিবিবেশ্লত্রয িীশ্লি িীশ্লি উন্নবত পবিিবক্ষত হশ্লে। এশ্লত তাশ্লদি মাে িিা 

চথশ্লক আয় পূশ্লি ভি তুিনায় চিশ্লড় চগশ্লে;  

জ) চজশ্লিশ্লদি বনবি ভশ্লে ব্যিহাশ্লিি জন্য জাশ্লিি সি ভবনম্ন ফাশ্লেঁি আকাি জরুিী বর্বত্তশ্লত বনি ভািণ কশ্লি চদওয়া দিকাি  াশ্লত 

মাে িিাি সময় হয়িাবনি বশকাি না হশ্লত হয়; এিং  

ঝ) ইবিশ্লশি বিম / চিণু িক্ষাি জন্য চেবজং এি মাধ্যশ্লম িালু উশ্লত্তািন িে িাখশ্লত হশ্লি। কািণ এ সময় চেবজং কিা হশ্লি 

অশ্লনক বিম / চিণু ব্যাপক র্াশ্লি নষ্ট হশ্লয়  ায়।  

 

 

 

 



 

 

 

৭.৩.৪ আড়তদাি/ মহাজনশ্লদি দিীয় আশ্লিােনা (FGD) বিিিণী  

 

 

বেত্র ৭.১৮: আড়তদাি/ মহাজনশ্লদি  সাশ্লথ দিীয় আশ্লিােনা (িবিশাি)  

আড়তদাি/মহাজনশ্লদি সাশ্লথ একটি দিীয় আশ্লিােনা মবহপুি িাজাি, কিাপাড়া, পটুয়াখািীশ্লত অনুবষ্ঠত হশ্লয়শ্লে। উপবস্থত 

আড়তদাি/মহাজনশ্লদি তবিকা এতদসশ্লঙ্গ (পবিবশষ্ট-)প্রদান কিা হশ্লিা। আশ্লিােনায় বনম্ন িবন ভত অবর্মত উপস্থাবপত হশ্লয়শ্লেোঃ   

 ২) উপবস্থত মহাজন / আড়তদািগণ প্রকশ্লেি কা ভক্রম সম্পশ্লকভ অিগত িশ্লি জানান। তািা জানান চ  চজশ্লিসহ সািািণ 

মানুষ স্বতস্ফূতভ র্াশ্লি জাটকা ও মা ইবিশ মাে সংিক্ষণ ও অবিি জাি ব্যিহাি কশ্লি বনবি ভোশ্লি জাটকা ধ্বংশ্লসি হাত চথশ্লক  

িক্ষাি জন্য এবগশ্লয় এশ্লসশ্লেন। জাটকা সংিক্ষশ্লণ জনসশ্লেতনতা বদন বদন বৃবদ্ধ পাশ্লে। তাশ্লদি মশ্লত প্রায় ৬০% জাটকা িিা 

িে হশ্লয়শ্লে। প্রকশ্লেি পূশ্লি ভ জাটকা চখািা িাজাশ্লি চ খাশ্লন চসখাশ্লন বিক্রয় হশ্লতা। িতভমাশ্লন চজশ্লিিা জনপ্রবতশ্লিাশ্লিি কািশ্লণ  

জাটকা বিক্রয় চখািা িাজাি কিশ্লত পাশ্লি না কািণ সািািণ মানুশ্লষি কাশ্লে চহয় হওয়া এিং িিা পড়শ্লি আইন চমাতাশ্লিক 

ব্যিস্থা  গ্রহণ কিা হয়। ইবিশ্লশি উৎপাদন পূশ্লি ভি তুিনায় বৃবদ্ধ পাওয়ায় তাশ্লদি আড়শ্লত মাশ্লেি আমদানী চিশ্লড়শ্লে। ফশ্লি 

তাশ্লদি আয়ও পূশ্লি ভি তুিনায় চিশ্লড়শ্লে। পূশ্লি ভি তুিনায় িতভমাশ্লন িড় আকাশ্লিি ইবিশ মাে চিশী পাওয়া  াশ্লে। তাোড়া দাদন 

গ্রহীতা চজশ্লিি সংখ্যাও কশ্লম চগশ্লে।  াশ্লহাক, আড়তদািগণ ইবিশ উৎপাদন বৃবদ্ধ ও চজশ্লিশ্লদি আথ ভ সামাবজক উন্নয়শ্লনি জন্য 

বনম্ন িবণ ভত সুপাবিশ চপশ কিশ্লেনোঃ 

১) মৎস্য সংিক্ষণ আইন িাস্তিায়শ্লন প্রশাসন, পুবিশ, ি যাি, চনৌপুবিশ, চকাষ্টগাি ভ এি সহশ্ল াবগতা োলু িাখা দিকাি;   

২) জাটকা ও মা মাে িিা িশ্লেি সময় চজশ্লিশ্লদি বর্বজএফ এি োশ্লিি পবিমাণ  িাড়াশ্লনা দিকাি;  

৩) আড়তদাি/ মহাজনশ্লদি সাশ্লথ  ািা কাজ কশ্লি তাশ্লদিশ্লকও প্রকে চথশ্লক সহশ্ল াবগতা  কিা দিকাি;  



 

 

৪) ইবিশ অর্য়াশ্রশ্লম মাে সংিক্ষশ্লণি জন্য মৎস্য  অর্য়াশ্রম ব্যিস্থাপনা কবমটি কিা দিকাি;  

৫) চজশ্লিশ্লদি ঋশ্লণি র্াি কমাশ্লনা ও আথ ভ সামাবজক উন্নয়শ্লনি জন্য এ িিশ্লণি প্রকে োলু িাখা দিকাি;  

৬) চজশ্লিশ্লদি জাটকা ও মা মাে িিা চথশ্লক বিিত িাখশ্লত। জনসশ্লেতনতা বৃবদ্ধি চেষ্টা অব্যহত িাখা দিকাি; এিং  

৭) চজশ্লিশ্লদি বিকে কম ভসংস্থাশ্লনি উপকিণ ও অশ্লথ ভি পবিমাণ িাড়াশ্লনা প্রশ্লয়াজন।  

৭.৩.৫ বসবনয়ি / উপশ্লজিা মৎস্য কমকতভাবৃশ্লেি  মতামত 

মাঠ প ভাশ্লয় প্রকে িাস্তিায়শ্লন বসবনয়ি/উপশ্লজিা মৎস্য কম ভকতভাবৃে প্রতযক্ষ র্াশ্লি জবড়ত। জাটকা ও মা ইবিশ মাে 

সংিক্ষশ্লণ চজশ্লিসহ সািািণ জনগণশ্লক উদ্বুদ্ধকিশ্লণি জন্য প্রশ্লতযক উপশ্লজিায় সশ্লেতনতামূিক সর্া, চনৌ ও পথ ি যািী, বিি 

চিাি ভ স্থাপন, চপাষ্টাি-বিফশ্লিট বিতিণ কিা হশ্লয়শ্লে। তাোড়া প্রশ্লতযক উপশ্লজিায়  শ্লথষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনাি সাশ্লথ জাটকা 

সংিক্ষণ সপ্তাহ পািন ও প্রজননকািীন মা ইবিশ মাে সংিক্ষশ্লণি জন্য মাে িিা িে িাখা হশ্লয়শ্লে। চ  সমস্ত উপশ্লজিায় 

ইবিশ অর্য়াশ্রম িশ্লয়শ্লে চসখাশ্লন অবিি জাি দ্বািা মৎস্য আহিণ কশ্লঠাি র্াশ্লি বনয়ন্ত্রশ্লনি চেষ্টা কিা হশ্লয়শ্লে। অর্য়াশ্রম 

এিাকায় গণসংশ্ল াগ ও প্রোি প্রোিণা চজািদাি কিা হশ্লয়শ্লে। আইন প্রশ্লয়াশ্লগি চেশ্লয় জনগশ্লনি মশ্লধ্য সশ্লেতনতা বৃবদ্ধি উপি 

চিশী চজাি চদয়া হশ্লয়শ্লে। এতদসশ্লেও জাটকা সম্পদ িক্ষায় অবিি আহিণকািীশ্লদি বিরুশ্লদ্ধ অবর্ ান ও ভ্রাম্যমান আদািত 

পবিোিনাি চকান বিকে চনই। এ িশ্লক্ষয আবথ ভক ও িবজবষ্টক সীমািদ্ধতাি মশ্লধ্যও উপশ্লজিা মৎস্য কম ভকতভাগণ জাটকা 

সংিক্ষশ্লণি িশ্লক্ষয অবর্ ান ও ভ্রাম্যমান আদািত পবিোিনাি ব্যিস্থা গ্রহণ কশ্লিশ্লেন। বনশ্লম্নি সািবণশ্লত অবর্ ান/ভ্রাম্যমান 

আদািত পবিোিনাি তথ্য প্রদত্ত হশ্লিাোঃ  

সািবণ ৭ ৭. : আবর্ ান/ভ্রাম্যমান আদািত পবিোিনায় তথ্যািিী (২০০৮-০৯ হশ্লত ২০১৪-১৫ প ভত) 

ক্রবমক 

নং 

বিিিণ সংখ্যা (গড়)  মতব্য 

১ পবিোবিত অবর্ াশ্লনি সংখ্যা (টি)    ৫৪৮  

২ পবিোবিত ভ্রাম্যমান আদািত সংখ্যা (টি)   ১৮০ ম্যাবজশ্লেট ও পুবিশ প্রাবপ্তি 

উপি বনর্ ভিশীি  

৩ প্রদত্ত মামিাি সংখ্যা (টি) ৯৯  

৪ চজি প্রদাশ্লনি সংখ্যা (জন)  ৪৬  

৫ আদায়কৃত জবিমানাি পবিমাণ (টাকা) ২.৪৯ িক্ষ  

৬ জেকৃত ইবিশ/জাটকা পবিমাণ (শ্লম.টন)  ৯.৮৭  জেকৃত মাে গিীি দুোঃস্থ ও 

মাদ্রাসা োত্রশ্লদি মশ্লধ্য 

বিতিণ কিা হশ্লয়শ্লে।  

৭ জেকৃত ইবিন চিাট/ চদশীয় চনৌকাি সংখ্যা (টি) ৬১   

 

উপশ্লি সািবণ প ভাশ্লিােনায় চদখা  াশ্লে চ , প্রশ্লতযক বসবনয়ি উপশ্লজিা মৎস্য কম ভকতভা অবর্ ান/ভ্রাম্যমান আদািত 

পবিোিনায় কা ভকি র্াশ্লি অংশগ্রহণ কশ্লিশ্লেন এিং প্রশ্লতযক িৎসি গশ্লড় ৫১৬টিিও অবিক ভ্রাম্যমান আদািত পবিোিনা 

কশ্লিশ্লেন। তাঁিা অবর্জ্ঞতাি আশ্লিাশ্লক আশ্লিা জাবনশ্লয়শ্লেন চ , জাটকা সংিক্ষশ্লণ আইন প্রশ্লয়াশ্লগি চেশ্লয় জনসশ্লেতনতা বৃবদ্ধ 

চিশী ফিপ্রসূ। জাটকা সংিক্ষণ ও চজশ্লিশ্লদি বিকে কম ভসংস্থাশ্লনি িশ্লক্ষয গঠিত চজিা, উপশ্লজিা ও ইউবনয়ন টাস্কশ্লফাস ভ 

কবমটিি সহায়তায় চজশ্লিশ্লদি জন্য বিকে কম ভসংস্থাশ্লনি উপকিণ বনি ভােন, সংগ্রহ ও প্রকাশ্লে বিতিণ কিা হশ্লয়শ্লে। বিকে 



 

 

জাটকা ও মা মাে সংিক্ষশ্লণ 

সামাবজক আেিণ পবিি ভতন ও 

অনুশীিন মুল্যায়ন 

১) চজশ্লিশ্লদি চুবি কশ্লি জাটকা িিাি 

প্রিণতা পূশ্লি ভি তুিনায় কশ্লমশ্লে;   

২) িাজাশ্লি জাটকা বিক্রশ্লয় চহয় 

প্রবতপন্ন হশ্লত হয়;   

৩) চজশ্লিশ্লদি চেশ্লি চমশ্লয়িা বশক্ষায় 

আগ্রহী হশ্লয় উশ্লঠশ্লে;   

৪) চজশ্লিশ্লদি খাদ্য, িাসস্থান, 

বেবকৎসা, পাবন ও পয়োঃবনস্কাশন, 

উন্নত হশ্লয়শ্লে;  

৫) সমাশ্লজি সি ভস্তশ্লি জাটকা 

সংিক্ষশ্লণ সশ্লেতনতাশ্লিাি সৃবষ্ট 

হশ্লয়শ্লে;  

৬)চজশ্লিশ্লদি সমাশ্লজ চসৌহাদ্যপূণ ভ 

পবিশ্লিশ বফিশ্লত শুরু কশ্লিশ্লে;  

৭) চজশ্লিশ্লদি ঋণমুক্ত হত্তয়াি 

প্রিণতা চিশ্লড়শ্লে;   

৮) পবিিাশ্লিি মবহিাশ্লদি বসদ্ধাত 

গ্রহশ্লণি সক্ষমতা বৃবদ্ধ চপশ্লয়শ্লে;  

৯) ইবিশ সম্পদ িক্ষনাশ্লিক্ষণ 

িািণায় পবিিতভন শুরু হশ্লয়শ্লে; এিং  

১০) সিকািী-চিসিকািী উন্নয়ণ 

সংস্থাি সাশ্লথ চজশ্লিশ্লদি চ াগাশ্ল াগ 

বৃবদ্ধ পাশ্লে। 

 

 

 

কম ভসংস্থাশ্লনি উপকিণ বহশ্লসশ্লি জাি, বিকশা র্যান ও চসিাই চমবশন চিশী কা ভকি িশ্লি তািা জাবনশ্লয়শ্লেন। চজশ্লিিা এর্াশ্লি 

বিকে আশ্লয়ি মাধ্যশ্লম পবিিাশ্লি িবি ভত আশ্লয়ি ব্যিস্থা গ্রহণ কশ্লিশ্লেন।  

পূশ্লি ভি তুিনায় ৮০% অবিক জাটকা সংিবক্ষত হশ্লে িশ্লি তািা অবর্মত ব্যক্ত কশ্লিশ্লেন। প্রকশ্লেি বিবর্ন্ন কা ভক্রম 

িাস্তিায়শ্লনি ফশ্লি জাটকাি প্রাচুর্য্ভতা বৃবদ্ধ োড়াও নদীশ্লত পাঙ্গাস, আইড়, চপায়া, বেংবড় ইতযাবদ মাশ্লেি উৎপাদন চিশ্লড়শ্লে। 

নদীশ্লত বিশ্লশষ র্াশ্লি অর্য়াশ্রম এিাকায় জীি-তিবেত্রয পূশ্লি ভি তুিনায় বৃবদ্ধ চপশ্লয়শ্লে। ইবিশ্লশি উৎপাদন পূশ্লি ভি তুিনায় ৯০% 

অবিক বৃবদ্ধ চপশ্লয়শ্লে িশ্লি তািা জাবনশ্লয়শ্লেন। জাটকা সংিক্ষশ্লণ সমাশ্লজি সি ভস্তশ্লিি জনগণ অশ্লনক চিশী সশ্লেতন। জাটকা 

চজশ্লিিা ইশ্লতাপূশ্লি ভ জাটকা সংিক্ষশ্লণ অসহশ্ল াবগতা কিশ্লিও িতভমাশ্লন তািা সহশ্ল াবগতা কিশ্লে। ইবিশ উৎপাদন বৃবদ্ধি স্বাশ্লথ ভ 

এ িিশ্লনি প্রকে োলু িাখা প্রশ্লয়াজন তািা অবর্মত ব্যক্ত কশ্লিশ্লেন।  

৭.৩.৬ চজিা মৎস্য কমকতাবৃশ্লেি মতামত 

প্রকে িাস্তিায়শ্লন চজিা মৎস্য কমকতভাগণ বদক বনশ্লদ ভশনা প্রদান কশ্লি গুরুত্বপূণ ভ দাবয়ত্ব পািন কশ্লিন। ইবিশ সম্পদ উন্নয়শ্লন 

জাটকা িক্ষা কা ভক্রম সুষ্ঠুর্াশ্লি িাস্তিায়শ্লনি িশ্লক্ষয মৎস্য ও প্রানীসম্পদ মন্ত্রণািয় কতৃক গঠিত চজিা টাস্ক চফাস ভ কবমটিশ্লত 

বতবন সদস্য সবেি বহশ্লসশ্লি দাবয়ত্ব পািন কশ্লিশ্লেন। তাি অিীন চজিায় নদীশ্লত জাটকা আহিণ ও বিপণন িে কিাি জন্য 

ভ্রাম্যমান আদািত পবিোিনা পূি ভক আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হশ্লয়শ্লে।  

মৎস্য আড়ত, মাে ঘাট ও িাজাশ্লি জাটকা বিপণন বনরুৎসাবহত কিাি জন্য 

কা ভকিী ব্যিস্থা গৃহীত হশ্লয়শ্লে। তাি উশ্লদ্যাগ জাটকা বনিশ্লনি বিরুশ্লদ্ধ 

জনমত গশ্লড় চতািাি জন্য ইউবনয়ন ও উপশ্লজিা প ভাশ্লয় ব্যাপকর্াশ্লি 

উদ্বদু্ধকিণ ও প্রোিণাি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হশ্লয়শ্লে। চজশ্লিশ্লদি বিকে 

কম ভসংস্থাশ্লনি জন্য তাবিকা অনুশ্লমাদন সহ উপকিণ সংগ্রহ ও বিতিণ 

কা ভক্রম সুষ্ঠুর্াশ্লি সম্পশ্লন্নি জন্য প্রশ্লয়াজনীয় সহশ্ল াবগতা প্রদান কিা 

হশ্লয়শ্লে। প্রকে হশ্লত চজিা কা ভািশ্লয় চকান জনিি বেি না। তাোড়া 

ভ্রাম্যমান আদািত পবিোিনাি জন্য প্রশাসন ও পুবিশ্লশি উপি বনর্ ভিশীি 

থাকশ্লত হশ্লয়শ্লে িশ্লি তাঁিা অবর্মত ব্যক্ত কশ্লিশ্লেন। প্রকশ্লে চজশ্লিশ্লদি 

বিকে কম ভসংস্থাশ্লনি সুশ্ল াগ থাকায় চজশ্লিশ্লদিশ্লক জাটকা িিা চথশ্লক 

আংবশকর্াশ্লি হশ্লিও বিিত িাখা সম্ভি হশ্লয়শ্লে। প্রকশ্লে জাটকা সংিক্ষশ্লণ 

চজশ্লিশ্লদি মশ্লধ্য জনসশ্লেতনতা বৃবদ্ধি জন্য বিবর্ন্ন কা ভক্রম চ মন সর্া, 

চসবমনাি,পথ,ও চনৌ ি যািী, জাটকা সপ্তাহ উদ াপন, প্রজননকািীন মা 

ইবিশ মাে িিা িে িাখা, চপাস্টাি, বিফশ্লিট বিতিণ ও বিিশ্লিাি ভ স্থাপশ্লনি 

সুশ্ল াগ বেি। ফশ্লি জাটকা সংিক্ষশ্লণ সকি মহশ্লিি সহশ্ল াবগতা পাওয়া 

চগশ্লে িশ্লি তাঁিা জাবনশ্লয়শ্লেন। এমতািস্থায় ইবিশ্লশি উৎপাদন উশ্লেখশ্ল াগ্য 

হাশ্লি বৃবদ্ধ     



 

 

চপশ্লয়শ্লে এিং ইবিশ্লশি মূল্য সািািণ মানুশ্লষি ক্রয় ক্ষমতাি মশ্লধ্য এশ্লসশ্লে। চজিা মৎস্য কম ভকতভাগন ইবিশ উৎপাদন বৃবদ্ধ ও 

চজশ্লিশ্লদি আথ ভ-সামাবজক উন্নয়শ্লনি জন্য বনম্নিবণ ভত সুপাবিশ সমূহ চপশ কশ্লিশ্লেনোঃ  

১) ইবিশ উৎপাদন বৃবদ্ধি িািািাবহকতা িজায় িাখাি জন্য এ িিশ্লণি প্রকে পুনিায় োলু কিা দিকাি;   

২) উেুক্ত জিাশশ্লয় (নদী ও নদীি চমাহনা এিাকা) মৎস্য ব্যিস্থাপনা শুরু কিাি িশ্লক্ষয মৎস্য র্িশ্লন একজন পবিোিক ও 

সহায়ক জনিশ্লিি সমন্বশ্লয় উেুক্ত জিাশয় ব্যিস্থাপনা শাখা োলু কিা প্রশ্লয়াজন। মাঠ প ভাশ্লয় সংবশষ্ট উপশ্লজিায় অবফসাি 

(ইবিশ) পদ সৃজন ও তা পদায়শ্লনি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা দিকাি;    

৩) চজশ্লিশ্লদি আবথ ভক উন্নয়শ্লনি জন্য বিকে কম ভসংস্থাশ্লনি সুশ্ল াগ বৃবদ্ধ কিা প্রশ্লয়াজন। তাশ্লদি খাদ্য বনিাপত্তা বনবিতকিশ্লণি 

জন্য বর্বজএফ এি আওতায় খাদ্য সহায়তা বৃবদ্ধসহ তা অব্যাহত িাখা চ শ্লত পাশ্লি;   

৪) সািািণ মানুশ্লষি প্রাণীজ আবমশ্লষি োবহদা পূিণ ও চদশ্লশি অথ ভবনবতক সমৃবদ্ধ বনবিতকিশ্লণি জন্য ইবিশ সহ উপকূিীয় 

এিাকায় জিজ সম্পশ্লদি উন্নয়ণ ও আহিণ বনবিত কিা দিকাি;   

৫) জাটকা সংিক্ষণ কা ভক্রশ্লম চজশ্লি োড়াও স্কুশ্লিি বশক্ষক, ইমাম, সমাজকমী, জনপ্রবতবনবিশ্লদি প্রবশক্ষশ্লণি ব্যিস্থা কিা 

দিকাি;  

৬) চজিা/ উপশ্লজিা মৎস্য কম ভকতাশ্লদি মৎস্য সংিক্ষণ আইন/ ১৯৫০ প্রশ্লয়াশ্লগি পূণ ভ ক্ষমতা অপ ভন কিা দিকাি;  

৭) জাটকা ইবিশ িিাি কাশ্লজ ব্যিহৃত চনৌকাি িাইশ্লসন্স মৎস্য অবিদপ্তি হশ্লত িাধ্যতামূিক র্াশ্লি সংগ্রশ্লহি বিিান মৎস্য 

সংিক্ষণ আইশ্লন সংশ্ল াজন কিা প্রশ্লয়াজন; এিং  

৮) িাবণজয এিং মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণািয় এি চ ৌথ স্বাক্ষশ্লি ইবিশ আড়তদািশ্লদি ব্যিসাি িাইশ্লসন্স গ্রহণ িাধ্যতামূিক 

কিা দিকাি। ফশ্লি অবিি র্াশ্লি জাটকা আহিণ ও বিপণশ্লণ বনশ্লয়াবজত ব্যবক্ত ও প্রবতষ্ঠানশ্লক সহশ্লজই বেবিত ও আইশ্লনি 

আওতায় আনা সহজতি হশ্লি।   

 

৭.৩.৭ চজশ্লিশ্লদি সামাবজক পবিি ভতন ও অনুশীিন মূল্যায়ন 

১) চজশ্লিিা হত দবিদ্র চশ্রণীভুক্ত। তাশ্লদি মশ্লধ্য বশক্ষাি হাি তুিনামূিকর্াশ্লি কম। তািা পুরুষানুক্রশ্লম এ চপশাি সাশ্লথ জবড়ত। 

তাশ্লদি িািণা জাটকা ও ইবিশ প্রাকৃবতক সম্পদ এিং এ সম্পশ্লদি চকান চশষ চনই। নদীশ্লত মাে থাকশ্লি তািা িিশ্লি এিং 

এর্াশ্লি তাশ্লদি জীিন ও জীবিকা েিশ্লি। 

প্রকশ্লেি শুরুশ্লত বনবি ভোশ্লি জাটকা ধ্বংশ্লসি পবিণাম সম্পশ্লকভ তািা উপিবদ্ধ কিশ্লত চপশ্লিশ্লেন। প্রকে শুরুি পি জাটকা 

সংিক্ষশ্লণ উশ্লদ্যাগ চনয়া হশ্লি তািা সহশ্লজই এি গুরুত্ব অনুিািন কিশ্লত চপশ্লয়শ্লেন। ফশ্লি প্রকে চথশ্লক জাটকা সংিক্ষশ্লণি জন্য 

বিবর্ন্ন কা ক্রম চ মন সর্া, চপাস্টাি, বিফশ্লিট, টিবর্ নাটক, বিজ্ঞাপন ইতযাবদ প্রোবিত হশ্লি তািা সহশ্লজই সশ্লেতন হওয়াি  



 

 

সুশ্ল াগ চপশ্লয়শ্লেন। তাোড়া মৎস্য অবিদপ্তশ্লিি উশ্লদ্যাশ্লগ অবর্ ান, ভ্রাম্যমান আদািত পবিোিনা, জাটকা সংিক্ষণ সপ্তাহ 

পািশ্লনি ফশ্লি তািা জাটকা আহিশ্লণ আইনগত বনশ্লষিাজ্ঞা সম্পশ্লকভ অিগত হশ্লয়শ্লেন। মাে িিা িেকািীন তাশ্লদিশ্লক  

বর্বজএফ এি আওতায় প্রশ্লণাদনা স্বরূপ োি চদওয়া হশ্লয়শ্লে। প্রকে চথশ্লক বিকে কম ভসংস্থাশ্লনি মাধ্যশ্লম তাশ্লদি আয় বৃবদ্ধি 

সুু্শ্ল াগ কশ্লি চদয়া হশ্লয়শ্লে । তবুও তািা চুবি কশ্লি জাটকা আহিণ চথশ্লক পুশ্লিাপুবি বিিত হশ্লত পািশ্লেন না। কািণ সামাবজক 

বকছু িীবত পবিি ভতশ্লনি জন্য দীঘ ভ সময় ( বনশ্লম্ন ১০ িৎসি) প্রশ্লয়াজন। তশ্লি এ পবিিতভনশ্লক কাবিত প ভাশ্লয় উন্নীতকিশ্লণ জন্য 

সহায়ক কা ভক্রম অব্যহত িাখা প্রশ্লয়াজন। 

২) জাটকা সংিক্ষশ্লণ জনসশ্লেতনতা  পূশ্লি ভি তুিনায় বৃবদ্ধ চপশ্লয়শ্লে। জাটকা আহিণ ইবিশ সম্পশ্লদি জন্য ক্ষবতকািক। তাই 

জাটকা আহিণ ও বিপণন গবহ ভত অপিাি বহসাশ্লি সমাশ্লজ বিশ্লিবেত হশ্লে।  ািা এি সাশ্লথ জবড়ত হশ্লে তািা অপিািী বহসাশ্লি 

সমাশ্লজ বেবিত হশ্লে।  ইবিশ্লশি মত নিায়নশ্ল াগ্য প্রাকৃবতক সম্পদ উন্নয়ন ব্যিস্থাপনাি এটি একটি মহৎ দৃষ্টাত িশ্লি 

প্রতীয়মান হশ্লয়শ্লে। এতদসশ্লেও  ািা নানা চকৌশশ্লি জাটকা আহিণ ও বিপণশ্লন জবড়ত হশ্লয়শ্লেন তািা সমাশ্লজ চহয় প্রবতপন্ন 

হশ্লেন। 

৩) জীিশ্লন উন্নবতি জন্য বশক্ষাি চকান বিকে চনই। সমাশ্লজি সিস্তভশ্লি বশক্ষাি চজায়াি এশ্লসশ্লে। এমতািস্থায় চজশ্লি পবিিাশ্লিি 

চেশ্লি চমশ্লয়িাও বশক্ষাদীক্ষায় এবগশ্লয়  াশ্লে। বশক্ষায় চকান অনীহা পবিিবক্ষত হয়বন। উশ্লেখ্য চেশ্লিিা একটু বশবক্ষত হশ্লিই 

মাে িিা চপশা ব্যতীত অন্য চপশা গ্রহশ্লন আগ্রহী হশ্লে। ফশ্লি মাে আহিশ্লণ বকছুটা হশ্লিও োপ কমশ্লত শুরু কশ্লিশ্লে।   

৪) ইবিশ উৎপাদন পূশ্লি ভি তুিনায় বৃবদ্ধ পাওয়াশ্লত চজশ্লিশ্লদি আয় চিশ্লড়শ্লে। ফশ্লি তাশ্লদি চমৌবিক োবহদা চ মন খাদ্য, িস্ত্র, 

িাসস্থান, বশক্ষা, বেবকৎসা চসিা, বিশ্লনাদন ইতযাবদ পূিণ কিা সম্ভি হশ্লে। চকান চজশ্লি পবিিাশ্লি খাদ্য ঘাটবত চনই িিশ্লিই 

েশ্লি। তাশ্লদি িাসস্থান পূশ্লি ভি তুিনায় অশ্লনক র্াি হশ্লয়শ্লে। পানীয় জি ও পয়;বনষ্কাশন ব্যিস্থা স্বাস্থয সম্মত হশ্লয়শ্লে। 

পবিিাশ্লিি চকান সদস্য অসুস্থ হশ্লি বেবকৎসা কিাশ্লনাি সামথ্যভ চিশ্লড়শ্লে িশ্লি জানা চগশ্লে। অশ্লনক চজশ্লি পবিিাি এখন টিবর্ 

চসশ্লটি মাবিক। অবিকাংশ চজশ্লি পবিিাশ্লিি িাড়ীশ্লত বিদুযৎ সংশ্ল াগ িশ্লয়শ্লে। চ াগাশ্ল াশ্লগি জন্য অবিকাংশ চজশ্লিি 

চমািাইি চসট িশ্লয়শ্লে।  

৫) ইবিশ উৎপাদন চিশ্লড়  াওয়ায় চজশ্লিশ্লদি পবিিাবিক আয় বৃবদ্ধ চপশ্লয়শ্লে। ফশ্লি তাশ্লদি পাবিিাশ্লি বকছুটা হশ্লিও স্ববস্ত 

বফশ্লি এশ্লসশ্লে। এ চপ্রবক্ষশ্লত চজশ্লিশ্লদি সামাবজক অবস্থিতা অশ্লনকটা কশ্লম এশ্লসশ্লে। তাশ্লদি মশ্লধ্য চসৌহাদ্যভ ও সম্প্রীবত বৃবদ্ধ 

চপশ্লয়শ্লে িশ্লি প্রতীয়মান হশ্লয়শ্লে।   

৬) প্রকশ্লেি পূশ্লি ভ জাি চনৌকা ক্রয়, ঘিিাড়ী চমিামত, খাদ্য ক্রয় ইতযাবদ োবহদা পূিশ্লণি জন্য চজশ্লিিা ঋশ্লণি উপি বনর্ ভিশীি 

বেি। তািা মহাজন/দাদনদািশ্লদি ঋণ  েক্র চথশ্লক কদাবেৎ চিি হশ্লত পািত। তািা দাদনদাি/মহাজন/আড়তদািশ্লদি কাশ্লে 

অবিকাংশ সময় ঋণগ্রস্ত থাকশ্লতা। তাশ্লদি পাবিিাবিক আয় বৃবদ্ধ পাওয়ায় তািা িীশ্লি িীশ্লি ‘ঋণ েক্র’ চথশ্লক চিি হওয়াি চেষ্টা 

কশ্লি  াশ্লেন। ইশ্লতামশ্লধ্য ব্র্যাক, আশা, গ্রামীন ব্যাংক, ও অন্যান্য স্থানীয় এনবজও চজশ্লি পবিিাশ্লিি মবহিাশ্লদি মাশ্লঝ ক্ষুদ্র ঋণ 

ও সঞ্চয় কা ভক্রম োলু কশ্লিশ্লেন। ফশ্লি পবিিাশ্লিি বসদ্ধাত গ্রহশ্লণ মবহিাশ্লদি অংশ গ্রহণ িীশ্লি িীশ্লি বৃবদ্ধ পাশ্লে এিং 

পাবিিাবিক অথ ভবনবতক উন্নয়শ্লন তাশ্লদি ভূবমকা স্বীকৃত  হশ্লে। এর্াশ্লি চজশ্লি পবিিাি সমুহ আবথ ভক উন্নবতি বদশ্লক এবগশ্লয় 

 াশ্লে।  



 

 

 

৭) সিকািী চিসকািী বিবর্ন্ন উন্নয়ন সংস্থান সাশ্লথ চজশ্লিশ্লদি চ াগাশ্ল াগ বৃবদ্ধ পাশ্লে। ফশ্লি তািা উন্নয়শ্লন বিবর্ন্ন িািণা/ 

কম ভসূেী/উশ্লদ্যশ্লগি সাশ্লথ পবিবেত হওয়াি সুশ্ল াগ পাশ্লে। ইবতমশ্লধ্য  USAID এি সহায়তাপুষ্ট The World Fish 

Center এি উশ্লদ্যাশ্লগ Enhanced Coastal Fisheries in Bangladesh (ECOFISH-BD) 

Project চজশ্লিশ্লদিশ্লক সংগঠিত কশ্লি ইবিশ সম্পদ িক্ষা, ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও বিকে কম ভসংস্থাশ্লনি কা ভক্রম শুরু কশ্লিশ্লে। এ 

কা ভক্রম সাফল্যজনকর্াশ্লি এবগশ্লয় েিশ্লে।  াশ্লহাক, সামবগ্রকর্াশ্লি চজশ্লিশ্লদি সাশ্লথ বিবর্ন্ন সিকািী চিসিকািী  সংস্থাি 

চ াগাশ্ল াগ বৃবদ্ধ অব্যাহত িশ্লয়শ্লে। এ িিশ্লণি কা ভক্রম পুরুশ্লষি চেশ্লয় মবহিাশ্লদিশ্লক িক্ষয কশ্লিই পবিোবিত হশ্লে। ফশ্লি 

পাবিিাবিক উন্নয়শ্লন মবহিাশ্লদি অংশগ্রহন বদন বদন বৃবদ্ধ পাশ্লে  া অদূির্বিষ্যশ্লত পবিিাশ্লিি সুফি িশ্লয় আনশ্লি িশ্লি আশা 

কিা  ায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhanced Coastal Fisheries in Bangladesh (ECOFISH-BD) Project 

ইউএসএইশ্লিি অথ ভায়শ্লন ইশ্লকাবফশ প্রকেটি ওয়ার্ল্ভবফশ  এিং িাংিাশ্লদশ সিকাি (বজওবি) কতৃভক চদশ্লশি উপকূিীয় 

অঞ্চশ্লি চজশ্লি সম্প্রদাশ্লয়ি জ়ীিন জ়ীবিকা উন্নয়ন ও গশ্লিষণা মাধ্যশ্লম মৎস্য ব্যিস্থাপনা উশ্লদ্যাশ্লগি মাধ্যশ্লম খাদ্য বনিাপত্তা 

উন্নত কিাি জন্য চ ৌথ প্রয়াস। প্রকেটি স্থানীয় সম্প্রদাশ্লয়ি বিশ্লশষ কশ্লি নািীশ্লদি দক্ষতা বৃবদ্ধি িশ্লক্ষয উপকূিীয় পবিশ্লিশ 

চথশ্লক চটকসই প্রশ্লয়াগবিদ্যা ব্যিহাি এিং জিিায়ু পবিিতভশ্লনি প্রবতকূি প্রর্ািশ্লক প্রশবমত কিাি জন্য  উপকূিীয় 

পবিশ্লিশ্লশি সি ভাবিক সুবিিা উপশ্লর্াগ কিশ্লত োয়। ECOFISH-BD প্রাকৃবতক সম্পদ পবিোিনায় নািীশ্লদি 

ইবতিােক ভূবমকা তুশ্লি িশ্লি এিং বিঙ্গ-তিষম্যমূিক বনয়ম এিং প্রথাগুবিশ্লক হ্রাস কশ্লি  া সম্প্রদায়গুবিশ্লক 

চনবতিােকর্াশ্লি প্রর্াবিত কশ্লি। ১০০০ চজশ্লি পবিিাশ্লিি সদস্য প্রায় ৫০% নািী  ািা প্রকে চথশ্লক সিাসবি উপকৃত হশ্লি। 

এই প্রকেটি আগামী বতন িেশ্লি নািীি অংশ গ্রহশ্লণ ৫০০টি ইবিশ সংিক্ষণ দি গঠশ্লণি িশ্লক্ষয কাজ কিশ্লে। নািী 

সুবিিাশ্লর্াগীশ্লদি জন্য জীিনিািশ্লণি সমথ ভনও প্রদান কিা হশ্লয়শ্লে এিং মৎস্যজীিী সম্প্রদাশ্লয়ি সঞ্চয়ী গ্রুপ ইবতমশ্লধ্যই 

প্রবতবষ্ঠত হশ্লয়শ্লে। 

 

 ইবিশ িাংিাশ্লদশ্লশি জাতীয় মাে। পবিশ্লিশ্লশি অিনবতি কািশ্লণ এিং ওর্ািবফবশংশ্লয়ি বশকাশ্লি ইবিশ্লশি আিাসস্থি 

সমূহ মািাত্মকর্াশ্লি ক্ষবতগ্রস্ত প্রাপ্ত হশ্লয়শ্লে। ইশ্লকাবফশ প্রকেটি  পাঁে িেশ্লিি চমঘনা নদী অিিাবহকায় ইশ্লকাবসশ্লস্টবমশ্লত 

ইবিশ ব্যিস্থাপনায় সহায়তা প্রদান কশ্লি উপকূিীয় / অিিাবহকায় IUU চমাতাশ্লিক মাে িিাি চকৌশশ্লি সহায়তা কিশ্লি; 

সিকাি এিং মৎস্যজীিী সম্প্রদাশ্লয়ি ক্ষমতা চজািদাি; প্রশ্ল ়াগকিণ ক্ষমতা শবক্তশািীকিণ; চিসিকািী খাশ্লত ব্যিস্থাপনা 

ও অংশীদাবিশ্লত্বি জন্য বনি ভােনী এিাকা বনম ভাণ; মৎস্য সংিক্ষণ ও জীিবিবেত্রয সংিক্ষশ্লণি জন্য সমুদ্রসীমা সুিবক্ষত 

এিাকায় কা ভক্রম পবিোিনা কিা। এই প্রকেটি চটকসই উন্নয়ন িক্ষয মাত্রা (SDG Goals) সাশ্লথ সম্পবকভত ও 

ইবিশ্লশি উপি বনর্ ভিশীি এমন সম্প্রদাশ্লয়ি চজশ্লিশ্লদি জীবিকাি জন্য বস্থবতস্থাপকতা বৃবদ্ধি িশ্লক্ষয কাজ কিশ্লে।  

 



 

 

  

 

৭.৩.৮ জাটকা সংিক্ষশ্লণ সহায়ক সংস্থাি (প্রশাসন, পুবিশ, চনৌ-পুবিশ, চকাষ্টগাি ভ, ি যাি) প্রবতবনবিশ্লদি মতামত (KII) 

জাটকাি বিেিণ চক্ষত্র সুবিস্তৃত। জাটকা আহিশ্লণি চকান বনবদ ভষ্ট সময় সীমা চনই। জাটকা সংিক্ষশ্লণি প্রিান বনয়ন্ত্রক সংস্থা 

মৎস্য অবিদপ্তশ্লিি জনিি ও জি াশ্লনি ঘাটবত িশ্লয়শ্লে। মৎস্য সংিক্ষণ আইন ১৯৫০ প্রশ্লয়াশ্লগি ম্যাবজশ্লিসী ক্ষমতা মৎস্য 

অবিদপ্তশ্লিি হাশ্লত চনই। এমতািস্থায় সহায়ক সংস্থা – প্রশাসন, পুবিশ, চনৌ-পুবিশ, ি যাি, চকাষ্টগাি ভ, ও চনর্ীি সহায়তায় 

চ ৌথর্াশ্লি জাটকা সংিক্ষণ কা ভক্রম িাস্তিায়ন কিা সম্ভি িশ্লি সকশ্লিই অবর্মত ব্যক্ত কশ্লিন। জাতীয় মাে ইবিশ। এ মাশ্লেি 

উপি িহু চিাশ্লকি জীবিকা বনর্ ভিশীি। তাোড়া এ মাে আমাশ্লদি জন্য চদশ- বিশ্লদশ্লশ চগৌিি িশ্লয় বনশ্লয় আশ্লস। ইশ্লতামশ্লধ্য এ 

মাে চর্ৌগবিক বনদশ ভক (Geographical Index) পন্য বহশ্লসশ্লি আতজভাবতক স্বীকৃবত অজভন কশ্লিশ্লে। তিশ্লদবশক মুদ্রা 

অজভশ্লনও এ মাশ্লেি গুরুে িশ্লয়শ্লে। প্রকে শুরুি পি হশ্লত জাটকা সংিক্ষশ্লণ  সংবেষ্ট সকশ্লিই ঐকযিদ্ধ র্াশ্লি প্রশ্লেষ্টা অব্যাহত 

চিশ্লখশ্লেন িশ্লি জানান। তশ্লি োবহদাি তুিনায় মাঠ প ভাশ্লয় মৎস্য অবিদপ্তশ্লিি জনিি ঘাটবত িশ্লয়শ্লে িশ্লি তািা জানান। এ 

জন্য আংবশকর্াশ্লি জাটকা সংিক্ষণ কা ভক্রম ব্যাহত হশ্লয়শ্লে।  

সংবেষ্ট সংস্থা সমূশ্লহি অংশগ্রহশ্লন জাটকা সংিক্ষণ কা ভক্রম িাস্তিায়শ্লন সকশ্লিি সহশ্ল াবগতা প্রশংসাি দািী িাশ্লখ। চজিা ও 

উপশ্লজিা প্রশাসন বিশ্লশষর্াশ্লি ভ্রাম্যমান আদািত পবিোিনাি জন্য ম্যাবজশ্লেট প্রদান কশ্লি কা ভক্রমশ্লক ফিপ্রসু কিশ্লত 

গুরুেপূন ভ ভূবমকা চিশ্লখশ্লেন। একই র্াশ্লি পুবিশ চফাস ভ সহশ্ল াবগতা কশ্লিশ্লে। চনৌ-পুবিশ, চকাষ্টগাি ভ, ি যাি, চনর্ী স্বস্ব অিস্থাশ্লন 

চথশ্লক জাটকা সংিক্ষণ কা ভক্রমশ্লক ত্বিাবন্বত কিশ্লত সহশ্ল াবগতা কশ্লিশ্লেন। জাটকা সংিক্ষণ একটি ঝুঁবকপূণ ভ কাজ, আপামি 

জনসািািশ্লণি অংশগ্রহশ্লণি মাধ্যশ্লম চকিি তা বনবিত কিা চ শ্লত পাশ্লি িশ্লি তািা অবর্মত ব্যক্ত কশ্লিশ্লেন।  

ইবিশ একটি নিায়নশ্ল াগ্য প্রাকৃবতক সম্পদ হশ্লিও ইবিশ উৎপাদন বৃবদ্ধি জন্য জাটকা িক্ষণাশ্লিক্ষণ ও পবিে ভা প্রশ্লয়াজন। 

বনবি ভোশ্লি ইবিশ চপানা ও জাটকা ধ্বংশ্লসি হাত চথশ্লক িক্ষাি জন্য সমাশ্লজি সি ভস্তশ্লি সশ্লেতনতা বৃবদ্ধ কিা প্রশ্লয়াজন। জাটকা 

ও বিমওয়ািা ইবিশ সংিক্ষশ্লণ চজশ্লিশ্লদি মশ্লধ্য স্ব-উদ্বুদ্ধকিশ্লণি মাধ্যশ্লম ক্রমান্বশ্লয় সশ্লেতনতা বৃবদ্ধ পাশ্লে। প্রকশ্লেি বিবর্ন্ন 

কা ভক্রম গ্রহশ্লণি ফশ্লি িীশ্লি িীশ্লি ইবিশ্লশি উৎপাদন িাড়শ্লে। ফশ্লি ইবিশ্লশি প্রবত চকবজ মূল্য কশ্লম িতভমাশ্লন সািািন মানুশ্লষি 

ক্রয় ক্ষমতাি মশ্লধ্য এশ্লসশ্লে। ইবিশ প্রজনশ্লনি সময় ইবিশ িিা, পবিিহন, বিপনন ও খাওয়া একই সশ্লঙ্গ িে কিা উবেত। 

জাটকা-ইবিশ প্রাকৃবতক সম্পদ হশ্লিও এি সুফিশ্লর্াগী চজশ্লিিাই। বিিায় এ সম্পদ িক্ষাশ্লথ ভ তাশ্লদিশ্লক সংগঠিত কশ্লি দাবয়ত্ব 

প্রদান কিা উবেত িশ্লি সংবেষ্ট সকশ্লিই অবর্মত ব্যক্ত কশ্লিন।  াশ্লহাক, তািা ইবিশ্লশি উৎপাদন বৃবদ্ধ ও চজশ্লিশ্লদি আথ ভ-

সামাবজক উন্নয়শ্লনি জন্য বনম্ন িবণ ভত সুপাবিশ প্রদান কশ্লিশ্লেনোঃ  

১) জাটকা ও বিমওয়ািা ইবিশ সংিক্ষশ্লণ ইশ্লিকিবনক ও বপ্রন্ট বমবিয়ায় এ সংক্রাত প্রোি প্রোিনা অব্যাহত িাখা উবেত;  

২) জাটকা সংিক্ষশ্লণ অবর্ ান ও ভ্রাম্যমান আদািত পবিোিনা অব্যাহত িাখা দিকাি;  

৩) পবিেয় পত্রিািী সকি চজশ্লিশ্লক বর্বজএফ এি আওতায় আনা উবেত। ফশ্লি চজশ্লিশ্লদি মশ্লধ্য সামাবজক অবস্থিতা কশ্লম 

আসশ্লি;  



 

 

৪) বিকে কম ভসংস্থাশ্লনি মাধ্যশ্লম চজশ্লিশ্লদি পাবিিাবিক আয় বৃবদ্ধি প্রশ্লেষ্টা আশ্লিা চজািদাি কিা দিকাি;  

৫) জাটকা সংিক্ষণ কা ভক্রশ্লম চজশ্লিশ্লদি মতামশ্লতি প্রবতফিন থাকা িাঞ্চনীয়;  

৬) মৎস্য র্িশ্লন ইবিশ উন্নয়ন বিষয়ক পৃথক শাখা সহ মাঠ প ভাশ্লয় জনিি,  ানিাহন ও অথ ভ িিাদ্দ িাড়াশ্লনা দিকাি;  

৭) আড়তদাি/মহাজন কতৃভক জাটকা চজশ্লিশ্লদিশ্লক অবিি জাটকা আহিশ্লণ প্রশ্লিাবেত কিা হশ্লত বিিত িাখাি প্রশ্লয়াজনীয় 

পদশ্লক্ষপ গ্রহণ কিশ্লত হশ্লি;  

৮) জাটকা সংিক্ষশ্লণ জনপ্রবতবনবিশ্লদিশ্লক আশ্লিা সবক্রয় ভূবমকা পািশ্লনি জন্য উদ্বুদ্ধ কিশ্লত হশ্লি;   

৯) মৎস্য সংিক্ষণ আইন ১৯৫০ সম্পবকভত ভ্রাম্যমান আদািত পবিোিনাি জন্য ম্যাবজশ্লেট বনবদ্দভষ্ট থাকা উবেত;  

১০) প্রাথবমক ও মাধ্যবমক প ভাশ্লয়ি পাঠ্য সূবেশ্লত ইবিশ মাে সম্পবকভত অধ্যায় সংশ্ল াজন কিা দিকাি  াশ্লত োত্র-োত্রীিা 

বকশ্লশাি িয়শ্লসই ইবিশ্লশি জীিনেক্র সমশ্লে জানশ্লত পাশ্লি; এিং 

১১) সিকািী-চিসিকািী চসিা সংস্থাি মাধ্যশ্লম চজশ্লিশ্লদিশ্লক সংগঠিত ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় কম ভসূেী োলু কিা দিকাি।  

৭.৩.৯ প্রাবতষ্ঠাবনক দক্ষতাবৃবদ্ধ সম্পশ্লকভ মুল্যায়ণ 

নদী চমাহনা বিস্তৃত জিাশশ্লয় জাটকা ইবিশ সংিক্ষণ একটি েযাশ্লিবিং দাবয়ত্ব। মৎস্য অবিদপ্তশ্লিি দ্রুতগবত সম্পন্ন ১০টি এফ 

আি বপ চিাট ও কশ্লয়কটি স্পীি চিাট োড়া চকান জি ান চনই। মৎস্য অবিদপ্তশ্লিি উপকূিীয় চজিা সমূশ্লহ জনিশ্লিি ঘাটবত 

িশ্লয়শ্লে। জাটকা সংিক্ষণ কা ভক্রম বিশ্লশষ র্াশ্লি জাটকা সংিক্ষণ সপ্তাহ  উদ াপন ও ইবিশ প্রজননকািীন মাে িিা িে 

বনিতকিশ্লণি জন্য অন্যান্য চজিা হশ্লত চিপুশ্লটশশ্লন  কম ভকতাশ্লদি কাশ্লজি জন্য দাবয়ত্ব প্রদান কিা হশ্লয় থাশ্লক। উপিক্ত 

চনৌকা/ িিাি র্াড়া ও জ্বািানী িািদ অপ্রতুি অথ ভ িিাশ্লদ্দি দরুণ দাবয়ত্ব পািন কিা সহজসাধ্য হয় না।  

১) মৎস্য ও প্রানীসম্পদ মন্ত্রণািয় কতৃভক গঠিত জাতীয়, চজিা, উপশ্লজিা ও ইউবনয়ন টাস্ক চফাস ভ জাটকা সংিক্ষণ সহ ইবিশ 

উৎপাদশ্লন বদক বনশ্লদ ভশনা প্রদাশ্লনি ফশ্লি সাবি ভক র্াশ্লি জাটকা িক্ষণাশ্লিক্ষশ্লণ কাশ্লজি অবর্জ্ঞতা উত্তশ্লিাত্তি বৃবদ্ধ চপশ্লয়শ্লে। 

উশ্লেখ্য চজিা টাস্ক চফাস ভ এ চজিা প্রশাসন এিং উপশ্লজিা টাস্ক চফাস ভ এ উপশ্লজিা বনি ভাহী অবফসাি সংকটপূণ ভ মূহুশ্লতভ গুরুত্বপূণ ভ 

ভুবমকা পািন কশ্লিশ্লেন। পুবিশ, চনৌ পুবিশ, চকাস্টগাি ভ এি সহশ্ল াবগতা কা ভক্রমশ্লক সাফল্যমবিত কিশ্লত গুরুত্বপুণ ভ ভূবমকা 

চিশ্লখশ্লে।  

২) অবিি জাটকা আহিণ, পবিিহন ও বিপণন, চিাশ্লি বির্াগীয় কমকতভাগণ তাৎক্ষবনক র্াশ্লি তা আইশ্লনি আওতায় এশ্লন 

মািামাি জে, অপিািীশ্লক আটক ও মামিা দাশ্লয়ি কিশ্লত তৎপি হশ্লয়শ্লেন। এ ব্যাপাশ্লি মৎস্য বির্াগীয় উপবিোিক 

সমবন্বতর্াশ্লি দাবয়ত্ব পািন কশ্লিশ্লেন।  

৩) বিমওয়ািা ইবিশ মাে ও জাটকা সংিক্ষশ্লণ জনসশ্লেতনতা সৃবষ্টি িশ্লক্ষয ব্যাপক কা ভক্রশ্লমি মশ্লধ্য বিবর্ন্ন স্তশ্লিি প্রবশক্ষণ,  

কম ভশািা, চসবমনাি, পথ ও চনৌ ি যািী, বিবর্ন্ন প্রকাি বুকশ্লিট, বিফশ্লিট ,চপাস্টাি, হযািবিি প্রকাশ এিং ইশ্লিক্ট্রবনক ও বপ্রন্ট 

বমবিয়াি ব্যাপক, প্রোি প্রোিণা ও বিিশ্লিাি ভ স্থাপন কিা হশ্লয়শ্লে। তাোড়া জাটকা সংিক্ষণ সপ্তাহ উদ াপন, প্রজননকািীন 

২২ বদন বিমওয়ািা ইবিশ সংিক্ষণ, মৎস্য সপ্তাহ উদ াপন ইতযাবদ জনসশ্লেতনতা সৃবষ্টশ্লত গুরুত্বপুণ ভ ভূবমকা চিশ্লখশ্লে। 

ফিশ্রুবতশ্লত ইবিশ মাশ্লেি সাবি ভক উৎপাদন বৃবদ্ধ চপশ্লয়শ্লে। ইবিশ মাশ্লেি গড় আকাি ও ওজন বৃবদ্ধ চপশ্লয়শ্লে। ইবিশ মাশ্লেি 

প্রাকৃবতক প্রজনন হািও বৃবদ্ধ চপশ্লয়শ্লে।   

৪)  জাটকা সংিক্ষশ্লণ  মৎস্য অবিদপ্তশ্লিি প্রবতষ্ঠাবনক দক্ষতা কাশ্লজ িাবগশ্লয় ইবিশ সম্পশ্লদি আশ্লিা উন্নয়ন কিা সম্ভি িশ্লি 

প্রতীয়মান হয়। এ জন্য স্বে ও দীঘ ভ চময়াদী ইবিশ মৎস্য সম্পদ ব্যিস্থাপনা পবিকেনা গ্রহণ ও িাস্তিায়ণ কিা দিকাি। 

৫) বিগত জুন ২০১৫ মাশ্লস প্রকে সমাবপ্তি পশ্লিও িাজস্ব িাশ্লজশ্লটি আওতায় জাটকা সংিক্ষণ কা ভক্রম অব্যাহত িশ্লয়শ্লে। 

প্রশাসন, ি যাি, পুবিশ,  চকাস্টগাি ভ, চনৌ, পুবিশ ও চনর্ীি সহশ্ল াবগতায় কা ভক্রম পূশ্লি ভি ন্যায় েিমান িশ্লয়শ্লে।  



 

 

৭.৩.১০ জাতীয় কম ভশািা     

বিগত ৩১ চম ২০১৮ ইং তাবিশ্লখ আইএমইবি এি সশ্লেিন কশ্লক্ষ,  আইএমইবি,পবিকেনা মন্ত্রণািয় ও চদাশ্লি ইন্টািন্যাশনাি 

(প্রাোঃ) বিোঃ কতৃক আশ্লয়াবজত মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণািশ্লয়ি অিীশ্লন িাস্তিাবয়ত ‘ জাটকা সংিক্ষণ, চজশ্লিশ্লদি বিকে 

কম ভসংস্থান ও গশ্লিষণা’ শীষ ভক সমাপ্ত প্রকশ্লেি প্রর্াি মূল্যায়ন কা ভক্রশ্লমি উপি একটি জাতীয় কম ভশািা অনুবষ্ঠত হশ্লয়শ্লে।  

উক্ত কম ভশািায় প্রিান অবতবথ বহশ্লসশ্লি জনাি চমাোঃ মবফজুি ইসিাম,সবেি, আইএমইবি, বিশ্লশষ অবতবথ বহশ্লসশ্লি জনাি অরুন 

কুমাি মািাকাি, অবতবিক্ত সবেি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণািয় , সর্াপবত বহশ্লসশ্লি জনাি নাবসমা মহবসন , মহাপবিোিক, 

আইএমইবি, চসটি পবিোিকগণ, সংবেষ্ট বির্াশ্লগি প্রবতবনবিবৃে উপবস্থত বেশ্লিন। কম ভশািাি  মুখ্য আশ্লিােক ও 

ি যাশ্লপাটিয়াি মূল্যায়ন প্রবতশ্লিদন সম্পশ্লকভ সংশ্লক্ষশ্লপ মতামত উপস্থাপন কশ্লিন। অতোঃপি উপবস্থত অংশগ্রহণকািীগণ জাটকা 

সংিক্ষণ, ইবিশ উৎপাদন, চজশ্লিশ্লদি বিকে কম ভসংস্থান, ইবিশ জাটকা আহিণ, জাি ও চনৌকাি ব্যিহাি, ইবিশ অর্য়াশ্রম 

স্থাপন ও ব্যিস্থাপনা, ইবিশ পবিিহন,বিপনন ও ইবিশ সম্পবকভত গশ্লিষণা ইতযাবদ সম্পশ্লকভ আশ্লিােনা কশ্লিন। উক্ত 

আশ্লিােনায় বনম্ন িবন ভত বিষয়সমূহ সুপাবিশ বহশ্লসশ্লি উপস্থাবপত হশ্লয়শ্লেোঃ  

 সুপাবিশ         

১) প্রকে চথশ্লক প্রাপ্ত গশ্লিষণা ফিাফি র্বিষ্যশ্লত সঠিক র্াশ্লি কাশ্লজ িাগাশ্লত হশ্লি;  

২) নতুন প্রকে গ্রহশ্লণি সময় Feasibility Study, Baseline এিং Exit Plan বিশ্লিেনায় চিশ্লখ বিবপবপ 

প্রনয়ণ কিা আিেক;                                

৩) পবিশ্লিশ দূষণ ও নাব্যতা সংকট সমািাশ্লন সংবশষ্ট প্রবতষ্ঠাশ্লনি সাশ্লথ সমন্বয় কশ্লি প্রকে প্রস্তুত ওিাস্তিায়ন কিা আিেক; 

৪) ইবিশ মাশ্লেি বিেিণ িশ্লয়শ্লে এমন নদী ও সমুদ্র এিাকাশ্লক উন্নয়ন প্রকশ্লে অতভভুক্ত কিা সমীবেন হশ্লি;  

৫) সঠিক চজশ্লি বনি ভােশ্লনি মাধ্যশ্লম বিকে কম ভসংস্থান, খাদ্য সহায়তা ও সশ্লেতনতামূিক কা ভক্রম োবিশ্লয় চ শ্লত হশ্লি;   

৬) প্রকশ্লেি দীঘ ভ চময়াদী প্রর্াি ও চজশ্লিশ্লদি জীিনমান উন্নতকিশ্লণি বিষয় বিশ্লিেনায় চিশ্লখ প্রকে প্রণয়ন কিা আিেক; 

৭) অর্য়াশ্রশ্লমি সীমানা দৃেমান িস্তু  থা নদী এিাকায় িয়া এিং স্থির্াশ্লগ সাইনশ্লিাি ভ স্থাপন কশ্লি বনদ্ধভািণ কিা প্রশ্লয়াজন; 

এিং  

৮) গশ্লিষণা ফিাফশ্লিি উপি একটি বিস্তাবিত প্রবতশ্লিদন (Research Report)বিএফআিআই কতৃভক প্রকাশ কিশ্লত হশ্লি।  

বেত্র ৭.১৯: আইএমইবি’ি সশ্লম্মিন কশ্লক্ষ  অনুবষ্ঠত জাতীয় কম ভশািায় প্রিান অবতবথ বহশ্লসশ্লি উপবস্থত জনাি চমাোঃ মবফজুি ইসিাম,সবেি, 

আইএমইবি, পবিকেনা মন্ত্রাণিয় ও অন্যান্য কম ভকতভাবৃে  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নদী দূষণ ও প্রর্াি 

র্য়ািহ বিপ ভশ্লয়ি কিশ্লি চদশ্লশি প্রিান ২৩০টি নদ-নদী। দূষণ, দখি ও নাব্যহীনতাি কিশ্লি নদীগুশ্লিাি অবস্তত্ব 

বিিীশ্লনি পশ্লথ। চ টুকু অিবশষ্ট তাও এখন বিষবক্রয়ায় আক্রাত। মশ্লি সাফ হশ্লয়  াশ্লে জিজ উবিদ ও প্রাবণকুি। 

একসমশ্লয় নদীি সুশ্লপয় পাবন এখন কাশ্লিা আিকাতিা। বশেকািখানাি িজভয, কৃবষশ্লত ব্যিহৃত িাসায়বনক, কীটনাশক, 

চনৌ াশ্লনি ব্যিহৃত চতি, ট্যানাবি ও মনুষ্যিজভয নদী ধ্বংশ্লসি প্রিান কািণ বহশ্লসশ্লি বেবিত।  

ঢাকাি জনসংখ্যা ও বশে দু’টিই সমান তাশ্লি িাড়শ্লে। ফশ্লি এত বিপুি জনশ্লগাষ্ঠীি শহশ্লিি িজভয বনগ ভমশ্লনি কািশ্লণ খুি 

সহশ্লজই দূবষত হশ্লে এসি নদ-নদী, জিাশয়, খাি, বিি ও জিািাি। ঢাকাি সাত হাজাি বশেপ্রবতষ্ঠান ৯টি প্রিান বশে 

এিাকা (হটস্পট) চথশ্লক প্রবতবদন ৯০ হাজাি ঘনবমটাি িজভয এিং ১৩ িাখ ঘনবমটাি পয়োঃিজভয এিং োি হাজাি টন 

কঠিন িজভয ঢাকাি আশপাশ্লশি নদীশ্লত পড়শ্লে। ফশ্লি পাবনিাবহত চিাগজীিাণু েবড়শ্লয় পড়শ্লে মািাত্মকর্াশ্লি। পাবন 

অবিশ্লজনশূন্য হওয়ায় প্রাণ িািশ্লণ অনুপশ্ল াগী হশ্লয় পশ্লড়শ্লে। 

 

চদশজুশ্লড় বশেকািখানা চথশ্লক বিষাক্ত চকবমকযাি, এবসি, এিকাবি, চহবর্ চমটাি, নানা িকম িিক পদাথ ভ শুধু 

উপবির্াশ্লগি জিিাবশ নয় ভূগর্ভস্থ পাবনশ্লকও দূবষত কশ্লি তুিশ্লে।  চক্রাবময়াম বমবশ্রত তিি িজভয মাশ্লেি প্রজননক্ষমতা 

হ্রাস কশ্লি। িাবয়ং কািখানা চথশ্লক বিষাক্ত িিক পদাথ ভ প্রাবণকুশ্লিি নানা িকম চিাগ বৃবদ্ধসহ খাদ্য েশ্লক্রি বিষবক্রয়াি 

প্রর্াি বৃবদ্ধ কিশ্লে। 

 নদীি পাবনশ্লত চ সি র্ািী িাতু চমশ্লশ, তা সািািণত তিশ্লদশ্লশ জমা হয়। চ সি মাে কাদামাটি খায়, চসসি মাে চখশ্লি 

চিবশ মাত্রায় র্ািী িাতু মানুশ্লষি শিীশ্লি প্রশ্লিশ কশ্লি। মাে োড়াও নদীি তিশ্লদশ্লশ শামুক-বঝনুক এসি িাতু বমবশ্রত 

কাদামাটি খায়। আি হাঁস-মুিবগি খাদ্য বহশ্লসশ্লি ব্যিহাি হয় শামুক ও বঝনুক। ফশ্লি চশষ প ভত মানুশ্লষি শিীশ্লিই প্রশ্লিশ 

কশ্লি এসি র্ািী িাতু। এর্াশ্লি খাদ্যেশ্লক্রি প্রবতটি িাশ্লপই এসি র্ািী িাতুি প্রর্াি িশ্লয়শ্লে। 

এসি পাবন ব্যিহাশ্লি মানুশ্লষি স্বাশ্লস্থি চ মন ক্ষবত কিশ্লে চতমবন জিজ িাস্তু সংস্থাশ্লনিও ক্ষবত কিশ্লে। প্রবতবদনই 

হাজাি হাজাি বিটাি অপবিশ্লশাবিত বশেিজভয বগশ্লয় বমশশ্লে চদশ্লশি প্রিান নদ-নদীগুশ্লিাি পাবনশ্লত। বনি ভাবিত মানমাত্রাি 

িহুগুণ র্ািী িাতিও  াশ্লে এি সশ্লঙ্গ। চক্রাবময়াম আশ্লস ভবনক, কযািবময়াম ও বসসাি মশ্লতা র্ািী িাতু জমা হশ্লে নদীি 

তিশ্লদশ্লশ। ঢাকাি োিপাশ্লশি নদীগুশ্লিাি দূষণ র্য়ািহ প ভাশ্লয় চপৌুঁশ্লেশ্লে। সহনীয় মাত্রা োবড়শ্লয়শ্লে ঢাকাি িাইশ্লিি 

নদীগুশ্লিাও। নদীি পাবন ও তিশ্লদশ্লশ জশ্লম থাকা মাত্রাবতবিক্ত র্ািী িাতু খাদ্যেশ্লক্রি মাধ্যশ্লম মানিশ্লদশ্লহ প্রশ্লিশ কিশ্লে। 

এশ্লত ক্ষবতগ্রস্ত হশ্লে ফুসফুস, বকিবন, বির্াি ও হাশ্লট ভি মশ্লতা গুরুত্বপূণ ভ অঙ্গ।  

সূত্র তদবনক প্রথম আশ্লিা (২৭/০৫/২০১৭ ইং), তদবনক সংগ্রাম (১৮/১১/২০১৬ ইং)   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নদীি নাব্যতা সংকট  

নদীমাতৃক িাংিাশ্লদশ্লশি জে নদীি পাবনশ্লত িশ্লয় আনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পবিকণা বদশ্লয়। িাশ্লখা িেশ্লিি প্রবক্রয়ায় পবি 

সঞ্চয় কশ্লি নদীই গশ্লড় তুশ্লিশ্লে ‘ি’ আকৃবতি পৃবথিীি অন্যতম বৃহত্তম ি-দ্বীপ িাংিাশ্লদশ। বকন্তু স্বািীনতাি পি 

চথশ্লকই চদশ্লশি প্রিান নদীগুশ্লিা তাি চ ৌিন হািাশ্লে, শাখা নদী, উপনদীগুশ্লিা মশ্লি বিিীন হশ্লয়শ্লে। সিকাবি তশ্লথ্যই 

নদ-নদীি সংখ্যা ৭০০ চথশ্লক ৪০৫-এ চনশ্লমশ্লে। চিসিকাবি তশ্লথ্য এ সংখ্যা আশ্লিা কম—২৩০। নদীি উজাশ্লন অন্য 

চদশ্লশি িাঁি বনম ভাণ, অপবিকবেত উন্নয়ন কম ভকাি আি দখি িাজত্ব নদীশ্লক অঙ্গহাবন কশ্লি বতশ্লি বতশ্লি মািশ্লে। 

বিশ্লশষজ্ঞিা িিশ্লেন, বশেিশ্লজভযি দূষণ, অবিি দখি ও অবতবিক্ত পবি জশ্লম র্িাট হশ্লয় আজ চদশ্লশি অবিকাংশ 

নদ-নদী হুমবকি মুশ্লখ পশ্লড়শ্লে। নদীমাতৃক িাংিাশ্লদশ্লশ নদ-নদীি র্বিষ্যৎ বনশ্লয় ততবি হশ্লয়শ্লে গর্ীি শঙ্কা। উজাশ্লন 

সীমাশ্লতি ওপাশ্লি িাঁি ততবি কশ্লি একতিফা পাবন সবিশ্লয় চনওয়াি ফশ্লি নদীগুশ্লিাশ্লত চদখা বদশ্লয়শ্লে নাব্য সঙ্কট। 

প্রবত িেি নদীগুশ্লিা িাংিাশ্লদশ্লশি ওপি বদশ্লয় ১.২ বিবিয়ন টন পবি িহন কশ্লি বনশ্লয়  ায়। এই অবতবিক্ত পবি 

জশ্লম নদীগুশ্লিা র্িাট হশ্লয়  াশ্লে। ঢাকাি োি নদীসহ শহশ্লিি বুক বদশ্লয় িশ্লয় েিা অবিকাংশ নদ-নদীি বশেিজভযি 

দূষশ্লণ প্রাণবিবেত্রয হুমবকি মুশ্লখ পশ্লড়শ্লে। নদীি বুশ্লক েিশ্লে অবিি দখি। 

এবদশ্লক বিশ্লশষজ্ঞিা িিশ্লেন, নদ-নদীি এই অপমৃতুযি কািশ্লণ িাড়শ্লে নদীর্াঙ্গন, জশ্লিাোস, কমশ্লে আিাবদ জবম, 

িাড়শ্লে জিািদ্ধতা। নদীবর্বত্তক অথ ভনীবত বিপ ভশ্লয়ি সমু্মখীন। এশ্লত কশ্লি িাংিাশ্লদশ িড় িিশ্লনি ক্ষবতি মুশ্লখ 

পড়শ্লে। িাড়শ্লে পবিশ্লিশ বিপ ভয়। িাস্তুহািা ও অবর্িাসী হশ্লে িাখ িাখ মানুষ। সম্প্রবত জাবতসংশ্লঘি এক গশ্লিষণা 

প্রবতশ্লিদশ্লন িিা হশ্লয়শ্লে, জিিায়ুি ক্ষবতকি প্রর্াশ্লি আগামী ২৫ চথশ্লক ৩০ িেশ্লিি মশ্লধ্য উপকূিীয় ১২টি চজিাি 

প্রায় দুই চকাটি মানুষ অবর্িাসী হশ্লয় চ শ্লত পাশ্লি। 

স্বািীনতাি আশ্লগ িাংিাশ্লদশ্লশ নদ-নদীি সংখ্যা বেি সাত শিও চিবশ, এখন তা ৪০৫টিশ্লত চনশ্লমশ্লে। চিসিকাবি 

সংস্থাগুশ্লিাি তশ্লথ্য নদীি সংখ্যা আশ্লিা কশ্লম ২৩০টিশ্লত চনশ্লমশ্লে। মুক্ত পাবনি সশ্লঙ্গ সখ্য থাকা মােও হাবিশ্লয়  াশ্লে 

নদীি সশ্লঙ্গ। একসময় চদশ্লশি মাশ্লেি োবহদাি প্রায় পুশ্লিাটাই চজাগান বদত চদশ্লশি নদ-নদী, হাওি, িাঁওড় ও 

বিিগুশ্লিা। প্রবতিেি চ মন নদী কমশ্লে, কমশ্লে বমঠা পাবনি মাশ্লেি পবিমাণও। মৎস্য অবিদপ্তশ্লিি তথ্যমশ্লত, 

চদশ্লশি নদীগুশ্লিাশ্লত একসময় ২৯০ প্রজাবতি মাে পাওয়া চ ত। এখন এ সংখ্যা ১০০-ি বনশ্লে। 

নদ-নদীি মাে কশ্লম  াওয়া প্রসশ্লঙ্গ িাংিাশ্লদশ মৎস্য গশ্লিষণা ইনবস্টটিউশ্লটি মহাপবিোিক ি. ইয়াবহয়া মাহমুদ 

কাশ্লিি কণ্ঠশ্লক িশ্লিন, জিাশয় সংকুবেত হশ্লে। নদ-নদীশ্লত মাশ্লেি প্রজননশ্লক্ষত্র নষ্ট হশ্লে, বিোিণশ্লক্ষত্র কশ্লম 

 াশ্লে। এ কািশ্লণ মাশ্লেি উৎপাদনও কশ্লম  াশ্লে। তশ্লি এ সিকাি নদীি নাব্যতা বফবিশ্লয় আনাি জন্য এিই মশ্লধ্য 

নদী খনশ্লনি িহু প্রকে হাশ্লত বনশ্লয়শ্লে। এগুশ্লিা িাস্তিায়ন হশ্লি পবিবস্থবতি উন্নবত ঘটশ্লি। 

সূত্র তদবনক কাশ্লিিকন্ঠ (২৭/০১/২০১৮ ইং), তদবনক প্রথম আশ্লিা (০৮/০৬/২০১৭)  



 

 

অষ্টম অধ্যায়  

সমীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফল এবং পর্ যববক্ষবের ভিভিবে প্রদত্ত সুপাভরশ  

৮.১ পর্ যববক্ষে , সমস্যা, ফলাফল ি সুপাভরশ (কবপাবেন্ট - এ ) 

৮.১.১ পর্ যববক্ষে    

i. প্রকবের ভিভপভপ/আরভিভপভপ দক্ষোর সাবে প্রস্তুে করা হয়ভে। ইভলশ মাবের উৎপাদে বৃভির ভেভমবত্ত উন্নয়েমূলক 

কার্ যক্রম বাস্তবায়বে সমস্যার উদ্ভব হিয়ায় প্রকেটি পর পর ২(দুই) বার সংবশাধে করবে হবয়বে। ফবল প্রকবের 

উন্নয়েমূলক কার্ যক্রবমর গভে বাধাগ্রস্ত হবয়বে;   

ii. ইভলবশর উৎপাদে বৃভির জন্য প্রকে গ্রহবের পূবব য সম্ভাব্যো র্াচাই করা আবশ্যক োকবলি ো করা হয়ভে;  

iii. প্রকবের আিোয় জাটকা জজবলবদর জন্য ভবকে কম যসংস্থাবের জন্য ভবভিন্ন জেবি সব যভেম্ন ২,০০০ ি সবব যাচ্চ ১০,০০০ 

টাকা ধার্ য ভেল। ১ম সংবশাভধে আরভিভপভপবে সব যভেম্ন ৬,০০০ ি সবব যাচ্চ ১০,০০০ টাকা ভেধ যারে করা হয়। ২য় 

সংবশাভধে আরভিভপভপবে  প্রবেেক জেবির জন্য ১০,০০০ টাকা ভেধ যারে করা হবয়বে। ফবল প্রেম ভদবক র্ারা উপকরে 

গ্রহে কবরবে োরা ক্ষভের সমু্মখীে হবয়বে;  

iv. জাটকা ইভলশ সমৃি জজলা সমূহবক অন্তর্ভ যক্ত কবর প্রকে প্রেীে ো হিয়ায় উক্ত এলাকাসমূবহ জকাে কার্ যক্রম গ্রহে করা 

সম্ভবপর হয়ভে;   

v. অববধ জাটকা আহরবে ব্যবহৃে অর্াভিক/র্াভিক জেৌকা সোবক্তর জকাে ব্যবস্থা ো োকায় োবদর ভবরুবি আইেগে  

ব্যবস্থা গ্রহে করা সম্ভব হবে ো;   

vi. উপবজলা মৎস্য কম যকেযাবক জাটকা সংরক্ষবে জেসবচেেো বৃভি, ভবকে কম যসংস্থাবের মাধ্যবম জাটকা জজবলবদর 

জীবেমাে উন্নয়বের জন্য সম্প্রসারেমূলক জসবাদাে এবং অববধ জাটকা জজবলবদর ভবরুবি মৎস্য আইে প্রবয়াবগর মে 

দ্বৈে কাজ সপাদবে অসুভবধার সমু্মখীে হবে হবে;   

vii. ইভলশ অিয়াশ্রম সমূবহর সীমাো ভচভিে করা হয়ভে। সীমাো ভচভিে ো হিয়ার দরুে ফবল জেসাধারে অিয়াশ্রবম 

মৎস্য আহরে ববের ভবষবয় ভেভিে হবে পাবরে ো;   

viii. ইভলশ অিয়াশ্রম সমূবহ জাটকা ি ভিমিয়ালা ইভলশ মাবের ভেরাপদ আবাস ভহবসবব জ াভষে হবয়বে। অিয়াশ্রমসমূহ 

২০-১০০ ভক.ভম. পর্ যন্ত ভবস্তৃে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপোর স্বাবে য পৃেক পৃেক অিয়াশ্রম ব্যবস্থাপো কভমটির আবশ্যকো 

োকবলি ো করা হয়ভে;   

ix. জজবলরা মূলে মুোফার জলাবি কাভিে পর্ যাবয় জাটকা সংরক্ষবে সহবর্াভগো করবে ো;   

x. সমুদ্র ি সমুদ্র উপকুল ইভলবশর আবাসস্থল হবলি এ প্রকবে সমুদ্রভিভত্তক জকাে কার্ যক্রম রাখা হয়ভে;  

xi. জাটকা ইভলশ সমৃি েদী েীরবেী শহুবর বজযে আবজযো এবং কলকারখাোর বজযে পভরবশাধে োড়াই েদীবে প্রভেভেয়ে 

ভমভশ্রে হবয় পাভেবক দূভষে করবে র্া ইভলশ মােসহ সকল মাবের বংশবৃভি, খাদ্য গ্রহে ি ভবচরে জক্ষবের জন্য হুমভক 

স্বরূপ;  

xii. মনুষ্য- সৃষ্ট ি প্রাকৃভেক উিয়ভবধ কারবে েদীবে পভল জবম িরাট হিয়ায় মাবের ভবচরেবক্ষে  সংকুভচে হবয় পড়বে 

এবং   

xiii. ইভলশ প্রজেেকাবল েদীবে জেভজং এর মাধ্যবম বালু উবত্তালবের ফবল ইভলবশর ভিম ি জরণুবপাোর ব্যাপক ক্ষভে 

সাভধে হবে।   

৮.১.২ প্রকে বাস্তবায়েজভেে সমস্যা 

i. ভ্রাম্যমাে আদালে পভরচালো  

অববধ জাটকা আহরেকারীবদর ভবরুবি ভ্রাম্যমাে আদালে পভরচালোয় একই সমবয় ম্যাভজবেট ি পুভলবশর উপভস্থভে 

প্রবয়াজে মাভফক ভেভিে করা সম্ভব হবয় উবে ো;  

ii. ভ্রাম্যমাে আদালে পভরচালোর অে য বরাবের পভরমাে কম  



 

 

প্রকে র্ভক্ত ১০২ টি উপবজলায় প্রভে বের  ভ্রাম্যমাে আদালে পভরচালোর জন্য ১৪,৩৭১ টাকা  বরাে প্রদাে করা 

হবয়বে। উক্ত অে য  ৈারা চাভহদা জমাোববক  ভ্রাম্যমাে আদালে পভরচালো করা সম্ভব হবয় উবে ো;  

iii. জাটকা আহরে  

েদ-েদীবে সেো এবং সকাবল জাটকা আহরে করা হয়। ভেরাপত্তার কারবে এ সমবয় অভির্াে/ভ্রাম্যমাে আদালে 

পভরচালো করা ঝুঁভকপূে য হবয় পবড়;   

iv. মৎস্য অভধদপ্তবরর র্াভিক/অর্াভিক জেৌর্াবের অিাব 

মৎস্য অভধদপ্তবরর ভেজস্ব জেৌর্াে (প্রকে হবে জশষ পর্ যাবয় ১০টি FRP Boat ব্যেীে)  জেই। র্াভিক/ অর্াভিক 

িাড়া করা জেৌকায় অভির্াে/ জমাবাইল জকাট য শুরুর আবগই অববধ আহরেকারীরা অভির্াবের সংবাদ জপবয় পূবব যই 

সবচেে হবয় পবড়;  

v. মৎস্য অভধদপ্তবরর জেববলর অিাব 

জাটকা/ইভলশ সমৃি অবেক উপবজলায় জেববলর  াটভের জন্য জাটকা সংরক্ষে কার্ যক্রম ভবভিে হবে;  

vi. কাবরন্ট জাল দ্বেরী ি ভবপেে অব্যাহে োকা  

প্রকে বাস্তবায়েকাবল কাবরন্ট জাল দ্বেরী ি ভবপেে অব্যাহে োকায় জাটকা সংরক্ষে কার্ যক্রম বাধাগ্রস্ত হবয়বে।  

 

৮.১.৩ প্রিাব মুল্যায়বে প্রাপ্ত প্রধাে প্রধাে ফলাফল (Findings) 

 

i. ভৈেীয় সংবশাভধে প্রকবের ব্যয় মূল প্রকবের ব্যয় হবে ৯৭.৭৪% বৃভি জপবয়বে; 

ii. প্রকবের বাস্তবায়েকাল ২ বৎসর বভধ যে (৪০%) করা হবয়বে; 

iii. প্রকবের মৎস্য অভধদপ্তর অংবশর ব্যয় ৪০৯৫.৮০ লক্ষ টাকা ি বাস্তব অগ্রগভে ১০০% ; 

iv. প্রকে জময়াদাবন্ত ইভলবশর উৎপাদে ৯৬,০০০ জম.টে জববড়বে, বৃভির হার ৩২.২১% ইভলশ উৎপাদে বৃভি এখেি 

অব্যাহে আবে;   

v. গববষো ি পর্ যববক্ষবের ভিভত্তবে জমাট ৬টি (১টি বভরশাবলর ভহজলা মুলাদী এলাকায় প্রভক্রয়াধীে) ইভলশ মৎস্য 

অিয়াশ্রম স্থাভপে হবয়বে; 

vi. ইভলশ অিয়াশ্রম এলাকায় ২৭,৬৩৫ জেবক ভবকে কম যসংস্থাবের আিোয় আেয়ে, জাটকা সংরক্ষে ভবষবয় 

জেসবচেেো সৃভষ্ট, মৎস্য ভবিাগীয় কম যকেযাগবের ভেভবড় পভরদশ যে ি পর্ যববক্ষে ইেোভদর ফবল জাটকা আহরে 

উবেখবর্াগ্য হাবর কবমবে;  

vii. প্রকবের অধীবে ৩২,৫০৯ জে জজবলবক ২ভদে ব্যাপী ভবকে কম যসংস্থাবের উপর প্রভশক্ষে প্রদাে করা হবয়বে;  

viii. প্রকে এলাকার ৭০-৮০% আপামর জেসাধারে জাটকা ি ভিমিয়ালা ইভলশ মাে সংরক্ষে ভবষবয় সবচেে হবয়বেে; 

ix. সুফলবিাগী জজবলবদর পাভরবাভরক আয় বৃভির ফবল  পাভরবাভরক মাভসক আয় ি সঞ্চয় র্োক্রবম ৪৩% ি  ৭১২% 

বৃভি জপবয়বে; 

x. সুফলবিাগী জজবল পভরবারসমূবহর স্বাস্থে সপন্ন পয়ঃভেষ্কাশে ি পােীয় জল সরবরাহ প্রায় শেিাগ উন্নীে হবয়বে;  

xi. জজবলবদর মাে আহরবের পভরমাে ৫ হাভল হবে ১০ হাভল/ভেপ এ উন্নীে হবয়বে; 

xii. জজবলবদর বসেবাড়ী বেযমাবে ৯৯% টিবের  বর উন্নীে হবয়বে; 

xiii. সুফলবিাগী জজবল পভরবাবরর মবধ্য ৯০% জেবল-জমবয়বদর জলখাপড়া, ৮২%  রবাড়ী, ৬৫% খাদ্য ভেরাপত্তা, ২১%     

পাভরবাভরক স্বেলো ি ৮% জমাবাইল জসলবফাে ক্রয় কবরবেে; 

xiv. জজবলবদর মবধ্য ৯৮%ইভলবশর বংশবৃভি, ৮৫% উৎপাদে বৃভি, ৩০% ইভলশ সংরক্ষে ি ৭% ইভলশ আহরে 

ভেয়িবের জন্য ইভলশ অিয়াশ্রম স্থাপে করা হবয়বে ববল মোমে প্রদাে কবরবেে;   

xv. মৎস্য সংরক্ষে আইে ১৯৫০ বাস্তবায়বের সাবে প্রশাসে, পুভলশ, র োব, জকাষ্টগাি য ি জেিী জভড়ে হিয়ায় সাধারে 

জজবলরা জলদসুের হাে জেবক রক্ষা জপবয়বেে। 

 

 

 



 

 

৮.১.৪ সুপাভরশ  

স্বে জময়াদী 

১ .জাটকা ি ভিমিয়ালা ইভলশ মাে ধরা বেকালীে জজবলবদর ভবকে কম যসংস্থাবের উপকরে বাবদ অবে যর পভরমাে 

জর্ৌভক্তক িাবব বৃভি করা সমীভচে হবব; (অনুবেদ ৮.১.১, iii)  

২ .িভবষ্যবে ইভলশ উৎপাদে বৃভি সপভকযে উন্নয়ে প্রকবে জাটকা ি ইভলশ সমৃি সকল উপবজলা ি জজলা অন্তর্ভ যক্ত করা 

আবশ্যক; (অনুবেদ ৮.১.১,iv) 

৩ .মৎস্য ি প্রােীসপদ মিোলয় কর্তযক জ াভষে ৬টি ইভলশ অিয়াশ্রবমর সীমাো ভচভিে ি সরকারী-জবসরকারী সংস্থা, 

সুফলবিাগী জজবল প্রভেভেভধ, জেপ্রভেভেভধ, সমাজকমী, ভশক্ষক ইেোভদ সমন্ববয় অিয়াশ্রম ব্যবস্থাপো কভমটি গেে করা 

জর্বে পাবর; (অনুবেদ ৮.১.১,vii ি viii) 

৪ .জাটকা সংরক্ষবের ভেভমত্ত ভ্রাম্যমাে আদালে পভরচালোর জন্য জর্ৌভক্তকিাবব অে য বরাে বাড়াবো প্রবয়াজে; (অনুবেদ 

৮.১.২ ,ii) 

৫. ইভলবশর ভিম ি জরণু জপাো ধ্বংস জেবক রক্ষার ভেভমবত্ত প্রজেেকালীে সমবয় েদীবে জেভজং এর মাধ্যবম বালু জোলা বে 

করা দরকার; (অনুবেদ ৮.১.১ xiii) 

৬. ভশে মিোলবয়র সাবে আবলাচোক্রবম আইবের মাধ্যবম ফাঁস জাল উৎপাদে ববের কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহে করা জর্বে 

পাবর। োোড়া কাবরন্ট জাল জচারাচালাে ববেরি ব্যবস্থা গ্রহে করা আবশ্যক; (অনুবেদ ৮.১.২, vi) 

৭. ভেরীক্ষা আপভত্তসমূহ ভেষ্পভত্তর জন্য প্রবয়াজেীয় ব্যবস্থা  গ্রহে করা আবশ্যক। (অনুবেদ ৪.১.৪) 

 

মধ্য জময়াদী  

১. অিেন্তরীে েদ-েদী হবে অববধ জাটকা-ইভলশ আহরবে ব্যবহৃে জেৌকা সোবক্তর জন্য  র্াভিক/ অর্াভিক জেৌকার 

লাইবসন্স প্রদাে করা জর্বে পাবর। (অনুবেদ ৮.১.১,v) 

দী য জময়াদী  

১. ইভলশ মাবের সহেশীল উৎপাদে বজায় রাখাসহ উৎপাদে বৃভির জন্য জজবলবদর খাদ্য সহবর্াগীো, ভবকে কম যসংস্থাে 

এবং সবচেেোমূলক কার্ যক্রম অব্যাহে রাখা প্রবয়াজে;   

২. ইভলশ মৎস্য সপবদর স্বে ি দী য জময়াদী উন্নয়ে পভরকেো প্রেয়বে েদী, জমাহো ি সাগরবক অন্তর্ভ যক্ত করা সমীভচে 

হবব;  (অনুবেদ ৮.১.১,i) 

৩. ইভলশ একটি েবায়েবর্াগ্য প্রাকৃভেক সপদ। ইভলশ জজবলবদর জীভবকা এবং োরা এ সপবদর উপর ভেি যরশীল। জাটকা 

সংরক্ষে কার্ যক্রম জজারদার করার জন্য “জাটকা সংরক্ষে ি উন্নয়ে েহভবল” গেে করা জর্বে পাবর;   

৪. উন্মুক্ত জলাশয়ভিভত্তক েতুে প্রকে গ্রহবের সময় পভরববশ অভধদপ্তর ি সংভিষ্ট ভসটি কবপ যাবরশে/বপৌরসিার সাবে সমন্বয় 

কবর জলাশবয় পাভে দুষবের মাো সব যভেম্ন পর্ যাবয় রাখার জকৌশল রাখা জর্বে পাবর।  Ecological িারসাম্য রক্ষায় েদী 

েীরবেী শহর ি ভশে কারখাোয় ETP স্থাপে বাধ্যোমুলক করা জর্বে পাবর; (অনুবেদ ৮.১.১ xi)  

৫. েদীর োব্যো বৃভির জন্য পাভে উন্নয়ে জবাবি যর সহায়োয় জরুরী ভিভত্তবে েদী জেভজং এর ব্যবস্থা গ্রহে করা জর্বে পাবর; 

(অনুবেদ ৮.১.১ xii) এবং  

৬. জাটকা ি ইভলশ মাে ধরা বেকালীে সমবয় জজবলবদরবক ভিভজএফ এর মাধ্যবম খাদ্য সহায়ো অব্যাহে রাখা দরকার। 

 



 

 

৮.২ পর্ যববক্ষে  ি সুপাভরশ (কবপাবেন্ট - ভব ) 

৮.২.১ পর্ যববক্ষেঃ  

প্রকেটি দী য ৭ বৎসর জময়াবদ (জুলাই ২০০৮ হবে জুে ২০১৫) বাস্তবাভয়ে হবয়বে এবং প্রকবে পর্ যাপ্ত পভরমাে অবে যর সংস্থাে 

ভেল। প্রকবের অধীবে ইভলশ গববষোর জন্য জিৌে অবকাোবমার উন্নয়ে করা হবয়বে এবং ইভলশ সপদ ব্যবস্থাপোর জন্য 

কবয়কটি জরুরী ভবষয় জর্মে ইভলবশর প্রজেে জমৌসুম ি স্থাে, জাটকা ইভলবশর ভবচরে জক্ষে ইেোভদ ভবষবয় ভবস্তাভরে গববষো 

করা হবলি কভেপয় জরুরী ভবষয় জর্মে পপুবলশে ভিোভমকস , জলবায়ুগে পভরবেযবের প্রিাব, ইভলশ মাবের ভৈেীয় প্রধাে 

প্রজেবের স্থাে ি সময় ইেোভদ ভবষবয় গববষো পভরচালো করা হয়ভে। বাংলাবদবশ প্রাপ্ত ভেেটি প্রজাভের ইভলবশর মবধ্য চন্দো 

ইভলশ প্রায় ভবলুপ্ত পর্ যায় হবে এর উৎপাদে ক্রমশঃ বৃভি পাবে। ভববদবশ চন্দো ইভলবশর ব্যাপক চাভহদা রবয়বে। োই ইভলশ  

মাবের এ প্রজাভের  উৎপাদে বৃভির জন্য এবদর প্রজেে ি ভবচরেবক্ষে জরুরী িাবব সোক্ত করেঃ প্রবয়াজেীয় সংরক্ষে কার্ যক্রম 

বাস্তবায়ে করা প্রবয়াজে। এোড়া ববগাপসাগবর ইভলশ মাবের ভবস্তৃভে, প্রধাে প্রধাে আহরে এলাকা, োন্সবাউন্ডাভর মাইবগ্রশে 

ইেোভদি ভেে যয় করা প্রবয়াজে।  

পূবব য জ াভষে ৪টি সহ বেযমাবে  বাংলাবদশ ইভলশ মাে সংরক্ষে ি উন্নয়বের জন্য ৫টি অিয়াশ্রম বাস্তবায়ে করা হবে। আরি 

একটি অিয়াশ্রম জ াষো করার অবপক্ষায় আবে। ইভলশ মাে ব্যবস্থাপো কম য পভরকেো (HFMAP) প্রেয়বের সময় জাটকা 

সংরক্ষে সহ আরি কবয়কটি প্রজাভের মাে র্ো পাগাস আইড়, জটংরা, েপবস ইেোভদ মাবের প্রজেে ভেরাপদ করা অন্যেম 

প্রধাে উবেশ্য ভেল। ধারো করা হবয়ভেল অিয়াশ্রম জ াষো করা হবল এ সকল মাবের প্রজেে ভেভব যি হবব এবং উৎপাদে বৃভি ি 

েদ-েদীবে মৎস্য প্রজাভে দ্ববভচেে বৃভি পাবব। ভকন্তু এ ভবষবয় জকাে গববষো করা হয়ভে। 

প্রকেটির অধীবে েদ েদীর পাভে দূষে, পভরববশ  দূষে, ইভলশ মাবের আবাসস্থল হ্রাস এ সকল ভবষবয় ভবস্তাভরে গববষো করা 

হয়ভে। ইভলশ মাবের জরাগ বালাই ি ইভলশ মাবের পভরবববশর িারসাম্য রক্ষার জন্য ভশে কারখাোয় ETP স্থাপবের প্রিাব 

এবং িারসাম্য রক্ষায় পাভে উন্নয়ে জবাি য, পভরববশ অভধদপ্তবরর ভূভমকা ি সংভিষ্টো জরুরী িাবব ভেে যয় করা প্রবয়াজে। বেযমাবে 

বাজাবর ভববশষিাবব িাদ্র আভিে মাবস  অভধকাংশ ভিমিয়ালা বা স্ত্রী মাে পািয়া র্ায়। পুরুষ ি স্ত্রী ইভলশ মাবের অনুপাে জকে 

ভিন্ন হয়, োবদর বৃভি ি মৃতুেহার ইেোভদ ভবষবয় ভবস্তাভরে গববষো প্রকবের অধীবে করা হয়ভে। এসকল ভবষবয় ভবস্তাভরে  

গববষো  করার প্রবয়াজে রবয়বে।  উপবরাক্ত জপ্রক্ষাপবট গববষোর জন্য ভেম্নভলভখে সুপাভরশ সমুহ উপস্থাপে করা হবলাঃ  

৮.২.২ সুপাভরশ 

স্বে জময়াদী 

১. ইভলশ মাবের জীবে চবক্র জলজ পভরববশ দূষে ভববশষ িাবব ধবলিরী ,বুভড়গগা, শীেলক্ষো এবং উিয জম ো েদীর পাভে 

দূষবের প্রিাব ভেে যয়;(অনুবেদ ৫.৬.২, ১২) 

২. ইভলশ জজবলবদর ভবকে কম যসংস্থাে, খাদ্য সহায়ো প্রদাবের ফবল োবদর আে য-সামাভজক অবস্থার উন্নয়বের এবং ইভলশ 

আহরবের লাি ক্ষভের পভরমাে ভেে যয়; (অনুবেদ ৫.৬.২, ১৩) 

৩. আে য-সামাভজক গববষোর জন্য অগ যাবোগ্রাম অনুর্ায়ী ভবএফআরআই এ গববষক ভেবয়াগ করা প্রবয়াজে;(অনুবেদ ৫.৬.২, 

১৩) 

৪. িভবষ্যবে গববষো খাবে জোক বরাবের পভরববেয কম যসূচী ভিভত্তক / ষ্টাভি ভিভত্তক বরাে রাখা জর্বে পাবর;(*******) 



 

 

৫. প্রকবের অধীবে অনুবমাভদে গববষো কাবজর ভবস্তাভরে প্রভেববদে প্রস্তুে করা;(অনুবেদ ৭.৩.১০) 

৬. ভিভপভপবে গববষো দল (Study Team) গেবের ভেবদ যশো প্রদাে করা জর্বে পাবর; (*******) 

৭. ভেরীক্ষা আপভত্তসমূহ ভেষ্পভত্তর জন্য প্রবয়াজেীয় ব্যবস্থা  গ্রহে করা প্রবয়াজে; (অনুবেদ ৪.২.৪) 

৮. প্রকে পভরচালক ভেবয়াবগর পাশাপাভশ একজে  উপ-প্রকে পভরচালক বা গববষক দবলর জেো (Team Leader) 

ভেবয়াবগর ব্যবস্থা ভিভপভপবে রাখা জর্বে পাবর।  

মধ্য জময়াদী 

১. অিয়াশ্রম বাস্তবায়বের ফবল েদ-েদীর জীবববভচেে এবং উৎপাদে বৃভির ভবষবয় ভবস্তাভরে গববষো করা প্রবয়াজে; 

(অনুবেদ ৫.৬.২, ৬) 

২. পভরববশগে পভরবেযবের ফবল বাংলাবদবশ ইভলশ মাবের আবাসবের ক্ষভের মাো এবং জীবেচবক্র প্রিাব ভেে যয়। 

(অনুবেদ ৫.৬.২, ৮) 

দী য জময়াদী 

১. ইভলশ পপুবলশে এর গভেভবদ্যা (Population Dynamics of hilsa) এবং সবব যাচ্চ সহেশীল আহরেমাো 

ভেরুপে (Maximum sustainable yield) ভবষবয় গববষো শুরু করা; (অনুবেদ ৫.৬.২, ৭) 

২. ইভলশ মাবের ববগাপসাগর এলাকায় ভবস্তার, আহরে এলাকা এবং োন্সবাউন্ডাভর মাইবগ্রশে ভবষবয় গববষো করা; ( 

অনুবেদ ৮.২)   

৩. ইভলশ মাবের ভৈেীয় প্রধাে প্রজেবের সময় ি স্থাে সুভেভদ যষ্ট করা প্রবয়াজে; (অনুবেদ ৫.৬.২, ৩) 

৪. ভবভিন্ন জমৌসুবম পুরুষ- স্ত্রী ইভলশ মাবের অনুপাে বৃভি ি মৃতুেহার এবং পুরুষ মাবের ভলগ পভরবেযবের সম্ভাব্যোর ভবষবয় 

ভবস্তাভরে গববষো ; (অনুবেদ ৫.৬.২, ৩) 

৫. চন্দো ইভলশ প্রজাভের বাংলাবদবশ ভবস্তার, জীবেবৃত্তান্ত সপবকয ভবস্তাভরে গববষো করা; (অনুবেদ ৮.২.১) 

৬. জলবায়ু পভরবেযে, পাভে দূষে এবং েদ-েদী িরাট ইেোভদ গববষোয় পভরববশ অভধদপ্তর, পাভে উন্নয়ে জবাি য প্রভৃভে সংস্থা 

সংযুক্ত করা আবশ্যক। (অনুবেদ ৭.৩.১০) 

 

৮.৩ উপসংহার 

প্রকেটি মূল্যায়ে কবর জদখা র্ায় জর্, প্রকবের মূল উবেশ্য অভজযে হবয়বে েো ইভলবশর উৎপাদে বৃভি জপবয়বে। েবব  

অভিপ্রয়ােশীল ইভলশ মাবের ভবচরে, প্রজেে ি খাদ্য গ্রহেবক ভেরাপদ ি উন্নয়ে করা একান্ত দরকার। ইভলশ মাবের অভিপ্রয়াে, 

প্রজেে, পাভে দূষে, পভরববশ দূষে, জলবায়ু পভরব যেে ইেোভদ ভবষবয় কাভিেমাোয় গববষো হয়ভে। িভবষ্যবে ইভলশ 

ব্যবস্থাপোর জন্য এসকল ভবষবয় গববষো করা প্রবয়াজে। ইভলবশর ভবচরে ি প্রজেেবক্ষে ক্ষভেগ্রস্ত হবল ো ভফভরবয় আো একটি 

চোবলঞ্জ হবয় দাড়াবব। ইভলশ জজবলবদর জীভবকায়বে দী য জময়াদী অংশগ্রহেমূলক কার্ যক্রম গ্রহবের জকাে ভবকে জেই। ইভলশ 

জজবলরাই ইভলবশর উন্নয়বে অবদাে রাখবে পাবর। এিাবব উন্নে বাংলাবদশ গড়বে ি জটকসই উন্নয়ে লক্ষে (SDG) অজযবে 

োরাি অংশীদার হবে পাবর। ইভলবশর অবেক অজাো েথ্য জাোর জন্য একটি শভক্তশালী ‘ইভলশ গববষো কম যসুচী’ চালু রাখা 

প্রবয়াজে। 



 
 

 

 

পরিরিষ্ট-০১ 
 

 

   

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

আইএমইরি 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

সসক্টর-৬ 

সশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

 

 

 

জাটকা সাংরক্ষণ , সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব ) শীষ মক প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন   

 

 

জাটকা-ইরলশ সজদলদের জন্য প্রশ্নমালা  

 

 

 

 
 

জাটকা-ইরলশ সজদলদের জন্য প্রশ্নমালা 

 

আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম........................................................................। আরম পররকল্পনা মন্ত্রনালদয়র 

আইএমইরি’র পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৬ কর্তমক মদনানীত পরামশ মক প্ররতষ্ঠান সোদব ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইদভট) রলরমদটি এর 

পদক্ষ তথ্য সাংগ্রহকারী রহদসদব আদলাচ্য প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য  তথ্য সাংগ্রহ করদত এদসরি। আপনারা জাদনন সে মৎস্য ও 

প্রারনসম্পে মন্ত্রণালয় কর্তমক বাস্তবারয়ত “জাটকা সাংরক্ষণ , সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব ) একটি 

উন্নয়ন প্রকল্প।  ইরলশ মাি উৎপােন বৃরি আদলাচ্য প্রকল্পটির মূল উদেশ্য। এই প্রকল্প মূল্যায়দনর উদেশ্য হদলা, আর্ ম-সামারজকভাদব  

জাটকা সজদলগন উপকৃত হদয়দিন রকনা, ইরলশ উৎপােন বৃরি সপদয়দি রকনা এবাং প্রকদল্পর ত্রুটিরবচ্যযরত রনরূপদণর মাধ্যদম ভরবষ্যৎ 

নীরত রনর্ মারদনর  সাহায্য করা । আপনার/ আপনাদের মতামত/সুপাররশ এই কাে মক্রমদক আরও ফলপ্রসু করদত সরকাদরর নীরত 

রনর্ মারদন সহায়ক হদব। এই জররদপর কাজ সম্পন্ন করদত ২০ সর্দক ৩০ রমরনট সময় লাগদত পাদর। এখাদন আরও উদেখ্য সে, 

আপনার প্রেত্ত তথ্য শুধুমাত্র গদবষণার কাদজ ব্যবহৃত হদব এবাং প্রেত্ত তদথ্যর কদ ার সগাপনীয়তা রক্ষার ব্যাপাদর প্ররতজ্ঞাবি।  

 

এ জররপ কাজ সস্পরকমত সেদকান তথ্য জানার জন্য আপরন প্রশ্ন করদত পাদরন। আপনার সেয় সম্মরত রনদয় আরম আপনার 

সাক্ষাৎকার শুরু করদত চ্াই ।  

 

 

প্রশ্নমালা সকাি নাং   

সজলা সকাি  

উপদজলা সকাি   



 
 

 

 

 

 

জাটকা সাংরক্ষণ, সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান ও 

গদবষণা (২য় সাংদশারর্ত) প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সাংক্রান্ত প্রশ্নমালা 

(প্রকদল্পর সুফলদভাগীদের জন্য) 

সুফলদভাগীর র্রণঃ জাটকা-ইরলশ সজদল 

 

A উত্তর োতার ব্যরিগত তথ্য 

A1 উত্তর োতার নামঃ  সমাবাইল নম্বরঃ সকাি  

A2 বয়সঃ…...বৎসর সজদল আইরি নম্বর :                               

A3 ঠিকানাঃ গ্রামঃ                              ইউরপঃ                        উপদজলাঃ                       সজলাঃ 

A4 রশক্ষাগত সোগ্যতা ১.রনরক্ষর      ২.স্বাক্ষর রেদত পাদর       ৩.পড়দত ও রলখদত পাদর      ৪.প্রাইমারী পে মায়     

৫.এসএসরস        ৬.এইচ্এসরস ও উপদর  

  

B সামারজক ও আরর্ মক রবষয় সম্পরকমত প্রশ্নমালা  

B1 মূখ্য সপশা  ১.মাি র্রা     ২.জাল ততরী ও সমরামত     ৩.ইরিন সবাট/ সনৌকার চ্ালক/ মারি     ৪.ইরিন 

সবাট/ সনৌকার শ্ররমক      ৫.রেনমজুর/ ঘাট শ্ররমক      ৬.মাি ব্যবসা     ৭.জাল ও মাি র্রার 

সরিাম ব্যবসা     

 

B2 সগৌণ সপশা  

(একারর্ক উত্তর হদত 

পাদর) 

১.কৃরষকাজ     ২.সার্ারণ শ্ররমক    ৩.ররক্সা-ভযান চ্ালক   ৪.হস্তরশল্প    ৫.মাদির শুটরক    

৬.ক্ষুদ্র ব্যবসা      ৭. মাি চ্াষ   

 ৮.অন্যান্য (উদেখ করুন) ..........................................................................   

 

B3 কত বৎসর োবৎ এ  

সপশায়  রনদয়ারজত 

 

…..............................................বৎসর 

 

B4 কখন ইরলশ র্দরন  ১.  সারা বির       ২.   ৮-৯ মাস      ৩.   ৬-৭ মাস        ৪.    ৩-৪ মাস          ৫. সমৌসুম      

৬. হ াৎ হ াৎ      ৭. পররবাররক প্রদয়াজদন      ৮।অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………..  

 

B5 পররবাদরর সেস্য 

সাংখ্যা  

সমাট ………….. জন;   পুরুষ……..… জন;    মরহলা …….… জন;         

রশশু (১৮ বিদরর নীদচ্)……..        উপাজমনশীল............... জন, 

অধ্যয়নরত…….……জন;                 বৃি (৬০ বিদরর সবশী) …..….. জন 

 

B6 রভদট মাটির 

মারলকানা 

১.রনজ জরম      ২. লীজ/সরকার সর্দক প্রাপ্ত       ৩. অদন্যর জরম       ৪. খাস জরম                

৫. সরকারর বাঁর্/বনভূরম/চ্র         ৬. প্ররতষ্ঠান চ্ত্ত্বর         ৭. অন্য……… 

 

B7 জরমর পররমাণ ১.বসতবারড় ……….. শতাাংশ           ২.কৃরষ জরম ……………. শতাাংশ                  

৩.অকৃরষ/ পরতত জরম ……………… শতাাংশ 

 

B8 
প্রকল্পপূব ম অবস্থা ঘর 

সকমন রিল (২০০৮ 

এর পূদব ম)?   

১.মাটির ঘর        ২.কাঁচ্া/টিদনর ঘর     ৩.আর্া-পাকা     ৪.পাকা।   সাংখ্যা……… টি  

B9 বতমমাদন ১.মাটির ঘর         ২.কাঁচ্া/টিদনর ঘর         ৩.আর্া-পাকা         ৪.পাকা।   

B10 প্রকল্পপূব ম অবস্থায় 

আপনার পারন 

পাদনর উৎস 

১। নেী/খাল            ২। টিউবওদয়ল             ৩। সাপ্লাই   

B11 বতমমাদন আপনার 

খাবার পারনর উৎস 

১। নেী/খাল           ২। টিউবওদয়ল             ৩। সাপ্লাই  

B12 প্রকল্পপূব ম অবস্থায় 

আপনার পায়খানার 

র্রন 

১। সখালা /উন্মুি          ২। কাঁচ্া পায়খানা           ৩। স্লাব পায়খানা           ৪। পাকা পায়খানা  

 বতমমাদন আপনার ১। সখালা /উন্মুি          ২। কাঁচ্া পায়খানা         ৩। স্লাব পায়খানা         ৪। পাকা পায়খানা  



 
 

 

 

পায়খানার র্রন  

 

C প্ররশক্ষণ 

C1 প্ররশক্ষণ  প্রকল্প সর্দক প্ররশক্ষণ সপদয়দিন রক?   ১.হযাঁ         ২.না              

(হযাঁ হদল) 

 

C2 রক রক রবষদয় 

(IGA)প্ররশক্ষণ 

সপদয়দিন? 

১। গরু পাল      ২। িাগল পালন,      ৩। হাস পালন,        ৪।মুররগ পালন ,      ৩।ররকশা-ভযান,        

৫। জাল ততরর,        ৬। সসলাই সমরশন,       ৭। ক্ষুদ্র ব্যবসায় ,       ৮। গাদির চ্ারা উৎপােন,      

৯। খাঁচ্ায়  মাি চ্াষ,        ১০। জাল ততরী,          ১১।সবরজ বাগান,       

১২। অন্যান্য (উদেখ করুন)  ......................................................  

 

C3 প্ররশক্ষণ সর্দক রক 

রক রবষদয় জানদত 

সপদরদিন? 

১. জাটকা/ ইরলশ সম্পমরকত; 

২. মা ইরলশ সাংরক্ষণ সম্পমরকত; 

৩. মৎস্য সাংরক্ষণ আইন সাংক্রান্ত;  

৪. অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা রবষয়ক;  

৫. সমাজরভরত্তক সাংগ ন ততরী ও পররচ্ালনা;  

৬. রবকল্প কম মকসাংস্থান রবষয়ক;  

৭. রবকল্প আয়-বর্ মক কাে মক্রম  

৮. জাটকা/ ইরলশ সাংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ; 

৯.অন্যান্য (উদেখ করুন)...... ………………… 

 

C4 সকার্ায় প্ররশক্ষণ 

হদয়দি? 

১. সজদল পাড়ায়      ২. আড়ৎ/ বাজার        ৩. রশক্ষা প্ররতষ্ঠান       ৪. উপদজলা অরফস  

৫. সজলা অরফস        ৬. অন্য সকার্াও 

 

C5 কারা প্ররশক্ষণ প্রোন 

কদরন? 

১. এসইউএফও       ২. ইউএফও       ৩. এএফও      ৪. সক্ষত্রসহকারী      ৫. রিএফও     

৬. রিরি        ৭. প্রশাসদনর সকউ       ৮.  র যাব/পুরলশ/ সকাস্টগাি ম       ৯. অন্য েপ্তদরর সকউ 

 

C6 প্ররশক্ষণ ভাতা ও 

উপকরণ সপদয়দিন 

রক? 

১.হযাঁ         ২.না               

D আদয়র –বাদয়র পররমাণ ও উৎস্যসমূহ (মারসক) 

D1 পররবাদরর মারসক 

গড় আয় 

 

বতমমাদন ………………. টাকা 

 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা 

 

D2 মাি র্রা সর্দক আয়  

বতমমাদন ……….………. টাকা 

 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা  

 

D3 জাটকা/ ইরলশ র্রা 

আয় 

 

বতমমাদন ……….………. টাকা 

 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা 

 

D4 অন্যান্য উৎস্য হদত 

আয় 

 

বতমমাদন ………………. টাকা 

 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা 

 

D5 সঞ্চয়   

বতমমাদন ………………. টাকা 

 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা 

 

D6 পররবাদরর  মারসক 

গড় ব্যয় 

 

বতমমাদন ………………. টাকা 

 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা 

 

D7 খাদ্য বাবে ব্যয়  

বতমমাদন ………………. টাকা 

 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা 

 

D8 রশক্ষা বাবে ব্যয়  

বতমমাদন ………………. টাকা 

 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা 

 

D9 রচ্রকৎসা বাবে ব্যয়  

বতমমাদন ………………. টাকা 

 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা 

 

D10 োেন/ োয় পররদশার্    



 
 

 

 

বাবে  বতমমাদন ………………. টাকা প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা  

 

D11 অন্যান্য বাবে ব্যয়  

বতমমাদন ………………. টাকা 

 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা 

 

D12 প্রকল্প শুরুর 

 পর আপনার 

ব্যরিগত রক রক 

লাভ বা পররবতমন 

হদয়দি? 

১. সমাবাইল ক্রয়      ২. সন্তাদনর পড়াদশানার সুদোগ      ৩. সঞ্চয় বৃরি       ৪. ঘর বারড়র 

পররবতমন       ৫. সামারজক অবস্থা পররবতমন       ৬. খাদ্য রনরাপত্তা(প্ররত সবলা ঠিকমত খাওয়া)  

৭. সারব মক  আরর্ মক অবস্থার উন্নরত          ৮. উদেরখত সকল  

 

E জাটকা/ ইরলশ সাংরক্ষণ 

E1 ইরলশ/জাটকা র্দরন সকন? ১. পররবাদরর খাওয়া      ২. খাওয়া ও রবক্রয়     ৩. আয় উপাজমন             

৪. বাড়রত আয়  

 

E2 মাি র্রার জাল আদি? ১.হযাঁ         ২.না               

E3 উত্তর হযাঁ হদল এটা কার?  ১. রনদজর      ২. মহাজদনর      ৩. োেদনর      ৪. অদন্যর ভাড়ায় ব্যবহার       

৫. সরমরত/ েদলর        ৬. সবাট মারলদকর 

 

E4 মাি র্রার জন্য রক জাল ব্যবহার 

কদরন? 

১. চ্ারিজাল      ২.গুলটি জাল      ৩. কাদরন্ট জাল     ৪. সবহুরি জাল     

৫. চ্াপরড় জাল      ৬. সপায়া জাল     ৭. সচ্উয়া জাল     ৮. মশারর জাল 

৯.খুটাজাল       ১০.চ্রদঘরা জাল     ১১. িাঁরকজাল      ১২. মইজাল        

১৩. অন্যান্য (উদেখ করুন)..................   

 

E5 বিদরর সকান সকান মাদস ইরলশ/ 

জাটকা র্দরন? 

১. জানুয়ারী     ২. সফব্রুয়ারী   ৩. মাচ্ ম      ৪. এরপ্রল     ৫. সম      ৬. জুন  

৭. জুলাই      ৮. আগষ্ট     ৯. সসদেম্বর      ১০. অদক্টাবর     ১১. নদভম্বর 

১২. রিদসম্বর 

 

E6 সকান সকান স্থান/ নেীদত মাি র্দরন? ১. সলায়ার সমঘনা     ২. সেঁতুরলয়া      ৩. আন্ধার মারনক      ৪.  আগুনমুখা 

৫. পদ্মা নেী       ৬. েমুনা       ৭. রবশখালী      ৮. পায়রা     ৯. ইরলশা 

১০. শাহবাজপুর চ্যাদনল      ১১. অন্য এলাকা  

 

E7 মাি র্রার সবাট/ট্রলার আদি? ১.হযাঁ         ২.না               

E8 উত্তর হযাঁ হদল এটা কার?  ১. রনদজর       ২. মহাজদনর        ৩. োেদনর      ৪. অদন্যর ভাড়ায় 

ব্যবহার     ৫. সরমরত/ েদলর        ৬. সবাট মারলদকর 

 

E9 ধৃত মাি সকার্ায় রবক্রয় কদরন? ১. পিিমত আড়দত     ২. োেনোদরর আড়দত       ৩. মহাজদনর রনকট   

৪. সরমরতর রনকট      ৫. স্থানীয় বাজাদর     ৬. ঢাকা/চ্ট্টগ্রাদমর আড়দত 

সপ্ররণ        ৭. ফরড়য়া 

 

 

E10 মাদির মূল্য সকমন পান?  ১। খুব ভাল        ২। ভাল।          ৩। সমাটামুটি         ৪। ভাল না    

E11 জাটকা/ ইরলশ সাংরক্ষদণ একটি প্রকল্প 

হদয়দি তা রক জাদনন? 

১.হযাঁ         ২.না             (েরে হযাঁ হয় তদব 

নাম……………………………………….  

 

E12 জাটকা সাংরক্ষণ প্রকল্প সর্দক সকান 

সহদোরগতা সপদয় র্াকদল রক রক? 

১. প্ররশক্ষণ       ২. পরামশ ম       ৩. আইনগত সহায়তা       ৪. আরর্ মক 

অনুোন      ৫. ঋণ       ৬. মাি র্রার সামগ্রী       ৭. কম মসাংস্থান       

 

৮.অন্য……………  

 

E13 আপনার এলাকায় ইরলশ অভয়াশ্রম 

আদি? 

১.হযাঁ         ২.না               

E14 আপনার এলাকায় ইরলশ অভয়াশ্রদমর 

সীমানা উদেখ করুন  

  

E15 ইরলশ – জাটকা অভয়াশ্রম সকন 

প্রদয়াজন? 

(একারর্ক উত্তর হদত পাদর) 

১. ইরলশ/ জাটকা র্রা      ২. জাটকা/ইরলশদক একদত্র রাখা      ৩. অদন্যরা 

োদত এদের র্দর রনদয় সেদত না পাদড়     ৪. এদের সাংরক্ষদণর জন্য         

৫. এলাকা েখদল রাখা     ৬. এদের বাংশ বৃরির সুদোগ সেয়া                  

 



 
 

 

 

৭. উৎপােন বৃরি করা 

 

F আইন বাস্তবায়ন মৎস্য সাংরক্ষণ আইন  

F1 সকান সমদয় জাটকা র্রা রনদষর্ ১. নদভম্বর-জুন       ২. জানুয়ারী-জুন       ৩. সফব্রুয়ারী-নদভম্বর        

৪. সারা বির 

 

F2 জাটকা র্রার বদন্ধর সময় রক বাড়াদনা 

বা কমাদনা প্রদয়াজন? 

১.বাড়াদনা  প্রদয়াজন          ২. কমাদনা প্রদয়াজন   

F3  ইরলদশর প্রজনন সমৌসুম কখন? ১. সারা বির         ২. আরিন-কারতমক মাস            ৩. ফাল্গুণ তচ্ত্র মাস    

৪. শ্রাবন-ভাদ্র মাস 

 

F4 প্রর্ান প্রজনন সমৌসুদম কতরেন 

ইরলশসহ সকল মাি র্রা বন্ধ?  

১. ০৭ রেন           ২. ১০ রেন          ৩. ২২ রেন           ৪. ৩০ রেন         

৫. ৪৫ রেন 

 

F5 এ সময় বাড়াদনা প্রদয়াজন রক? ১.হযাঁ         ২.না               

F6 তা কতরেন হদল ভাদলা হয় ...........................।  

F7 জাটকা সাংরক্ষণ সপ্তাহ পালন কদরন? ১.করর,        ২.কররনা  

F8 েরে কদরন তদব, জাটকা সাংরক্ষণ 

সপ্তাদহ রক রক রবষদয় অাংশ গ্রহন 

কদরন? 

১. সনৌ-র যালী       ২. সভা       ৩. সমাদবশ        ৪. মতরবরনময় সভা    

৫. অন্যান্য 

 

F9 মা ইরলশ – জাটকা র্রার প্রবনতা   ১ .কদমদি,          ২ . সবদড়দি            ৩ . জারননা   

F10 মাি র্রা বন্ধকালীন সমদয় জীরবকা 

রকভাদব রনব মাহ কদরন? 

১. ব্যাাংক ঋণ         ২. োেন/সুদে কজম       ৩. র্ার-কজম      ৪. জমাদনা 

অর্ ম ব্যয়         ৫. গরূ িাগল হাঁস মুরগী রবক্রয়      ৬. শাক সরি রবক্রয় 

৭.জাল সমরামত       ৮।দবাট/ সনৌকা সমরামত       ৯। চ্াষাবাে               

১০ অন্যদকান কাজ 

 

F11 রভরজএফ এর চ্াউল/ টাকা পান রকনা? ১.হযাঁ         ২.না               

F12 হযাঁ হদল  কত মাস চ্াউল পান ১.    ৩ মাস         ২.    ৪ মাস        ৩.   ৬ মাস           ৪.   ৮ মাস  

F13 রভরজএফ িাড়া আর সকান সহায়তা পান 

রক না?  (প্রকদল্পর বাইদর)  

১.হযাঁ         ২.না               

F14 হযাঁ হদল রক? ১. ঋণ       ২. নগে অনুোন      ৩. হাঁস-মুরগী     ৪. মাদির সপানা       

 ৫. গরূ িাগল বা সভড়া           ৬. সসলাই সমরশন         ৭. জাল    

 ৮. অন্যান্য( েরে র্াদক) …………………  

 

G ইরলদশর উৎপােন 

G1 বতমমাদন ইরলদশর প্রারপ্ত বৃরি সপদয়দি 

রক না ? 

১.হযাঁ         ২.না               

G2 হযাঁ হদল এখন প্ররতবার রক পররমান  

ইরলশ পান? 

...............হারল / প্ররতরট্রপ   

G3 প্রকদল্পর পূদব ম প্ররতবার  রক পররমাণ 

পাওয়া সেত? 

...............হারল / প্ররতরট্রপ   

G4 সকান মাদস সবদচ্দয় সবরশ ইরলশ পান?   

মাস উদেখ করুন................................. 

 

G5 আপনার রনদজর পররবাদরর জন্য প্ররত 

সপ্তাদহ কতটি ইরলশ খান? 

 

.................টি    

 

G6 ইরলদশর এ পররমাণ উৎপােন বৃরিদত 

কার অবোন সবদচ্দয় সবশী 

১. সজদলদের       ২. সবাট মারলক        ৩. োেন/মহাজন      ৪. প্রশাসদনর 

৫. পুরলদশর         ৬. সরকাদরর         ৭.মৎস্য রবভাদগর       ৮.সেৌর্ভাদব 

সকদলর  

 

G7 প্রকল্পটি র্াকদল রক রক লাভ হয় ১. রনরে মষ্ট সমদয় খাদ্য সাহায্য        ২. আরর্ মক অনুোন      ৩. প্ররশক্ষণ       

৪. জাল        ৫. সবাট ও জাল       ৬. আইরন সহায়তা      ৭. মাদির 

 



 
 

 

 

উৎপােন বাদড়  

 

G8 স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য অরর্েপ্তর ও 

সকাস্টগাি ম, সনৌপুরলশ, সনৌবারহনী, পুরলশ 

র যাব, জাটকা / ইরলশ সাংরক্ষদণ 

রনদয়ারজত র্াকা েরকার? 

১.হযাঁ         ২.না              

৩। জারননা,   

হযাঁ হদল সকন- 

১। 

২। 

৩।  

 

G9 মৎস্য অরর্েপ্তদরর কম মকতমা 

কম মচ্ারীগদণর রনকট সর্দক রক রক  

সহায়তা পাওয়া োয়? 

১. জাটকা ইরলশ সম্পমদক তথ্য          ২. মৎস্য আহরণ বন্ধ           

৩. সমাদবশ/ র যালীর মাধ্যদম সদচ্তনতা সৃরস্ট          ৪. আইনগত সহায়তা 

৫. সামরয়ক খাদ্য সহায়তা            ৬. সদচ্তন করা 

 

H সুপাররশসমূহ 

H1 এ র্রদনর প্রকদল্পর প্রদয়াজন আদি রক 

না? 

১.হযাঁ         ২.না              

উত্তর হযাঁ হদল- কারণ রক রক 

 

১………………………………………………. 

  

২………………………………………………. 

  

৩.………………………………………………. 

 

H2 প্রকল্প সম্পরকমত অন্যান্য তথ্য ও 

সুপাররশ  –   ( েরে র্াদক) 

 

১.………………………………………………. 

 

২.………………………………………………. 

 

৩.………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ 

 

সমাবাইল নম্বরঃ  

সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররখ ও সময়ঃ  

সুপারভাইজাদরর নামঃ 

 

সমাবাইল নম্বরঃ  

তাররখঃ 



 
 

 

 

                                     পরিরিষ্ট-০  

 

                                      
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন, পররবীক্ষন ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএম ইরি)  

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৬ 

সশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

 

“ জাটকা সাংরক্ষণ , সজদলসের  রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব ) শীষ মক প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন   

 

 

 

জাটকা সজদলদের জন্য প্রশ্নমালা  

(Control Group) 

 

 

 

 

জাটকা মৎস্যজীরবদের জন্য প্রশ্নমালা  

 

আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম........................................................................। আরম পররকল্পনা মন্ত্রনালদয়র আইএমইরি এর 

রশক্ষা ও সামারজক  সসক্টর কর্তমক মদনানীত পরামশ মক প্ররতষ্ঠান সোদব ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইদভট) রলরমদটি এর পদক্ষ তথ্য সাংগ্রহকারী রহদসদব 

আদলাচ্য প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য  তথ্য সাংগ্রহ করদত এদসরি। আপনারা জাদনন সে মৎস্য ও প্রা রনসম্পে মন্ত্রণালয় কৃতক বাস্তবারয়ত 

“জাটকা সাংরক্ষণ , সজদলসের  রবকল্প  কম মসাংস্থান ও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব )  একটি প্রকল্প।  ইরলশ মাি বৃরি আদলাচ্য প্রকল্পটির মূল 
উদেশ্য। এই প্রকল্প মূল্যায়দনর উদেশ্য হদলা, আর্ ম-সামারজকভাদব  জাটকা সজদলগন উপকৃত হদয়দি রকনা , ইরলশ উৎপােন বৃরি সপদয়দি রকনা 

এবাং প্রকদল্পর একটি ত্রুটিরবচ্যযরত রনরূপদণর মাধ্যদম ভরবষ্যৎ নীরত রনর্ার সন সাহায্য করা । আপনার/ আপনাদের মতামত/সুপাররশ  এই 

কাে মক্রমদক আরও ফলপ্রসু করদত সরকাদরর নীরত রনর্ মারদন সহায়ক হদব। এই জররদপর কাজ সম্পন্ন করদত ২০ সর্দক ৩০  রমরনট সময় লাগদত 

পাদর। এখাদন আরও উদেখ্য সে, আপনার প্রেত্ত তথ্য শুধুমাত্র গদবষণার কাদজ ব্যবহৃত হদব এবাং প্রেত্ত তদথ্যর কদ ার সগাপনীয়তা রক্ষার 

ব্যাপাদর প্ররতজ্ঞাবি।  

 

এ জররপ কাজ সস্পরকমত সেদকান তথ্য জানার জন্য আপরন প্রশ্ন করদত পাদরন। আপনার সেয় সম্মরত রনদয়, আরম রক আপনার সাক্ষাৎকার শুরু 

করদত চ্াই ।  

 

 

 

 

 

 

 

প্রশ্নমালা সকাি নাং   

সজলা সকাি  

উপদজলা সকাি   



 
 

 

 

  গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন  

সসক্টর-৬ 

জাটকা সাংরক্ষণ, সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষণা (২য় সাংদশারর্ত) প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সাংক্রান্ত প্রশ্নমালা  

কদরাল গ্রুপ/পদরাক্ষ সুফলদভাগী ইরলশ সজদল  

 

A উত্তর োতার ব্যরিগত তথ্য 

A1 উত্তর োতার নামঃ  সমাবাইল নম্বরঃ সকাি  

A2 বয়সঃ…...বৎসর সজদল আইরি নম্বর ঃঃ                               

A3 রশক্ষাগত সোগ্যতা ১. রনরক্ষর      ২. স্বাক্ষর রেদত পাদর     ৩. পড়দত ও রলখদত পাদর      ৪. প্রাইমারী 

পে মায়         ৫. এসএসরস       ৬. এইচ্এসরস ও উপদর 

 

A4 ঠিকানাঃ  গ্রামঃ                      ইউরপঃ                    উপদজলাঃ                    সজলাঃ 

B সামারজক ও আরর্ মক রবষয় সম্পরকমত প্রশ্নমালা  

B1 মূখ্য সপশা  ১. মাি র্রা       ২. জাল ততরী ও সমরামত     ৩. ইরিন সবাট/ সনৌকার চ্ালক/ মারি     

৪. ইরিন সবাট/ সনৌকার শ্ররমক      ৫. রেনমজুর/ ঘাট শ্ররমক     ৬. মাি ব্যবসা       

৭.জাল ও মাি র্রার সরিাম ব্যবসা  

 

B2 সগৌণ  সপশা  ১. কৃরষকাজ      ২. সার্ারণ শ্ররমক      ৩. ররক্সা-ভযান চ্ালক     ৪. হস্তরশল্প     

৫. মাদির শুটরক     ৬. ক্ষুদ্র ব্যবসা      ৭. অন্য সকান কাজ (উদেখ করুন)..................  

 

B3 কত বৎসর োবৎ এ 

মূখ্য সপশায়  

রনদয়ারজত 

…............বৎসর  

B4 কখন ইরলশ র্দরন  ১. সারা বির     ২. ৮-৯ মাস      ৩. ৬-৭ মাস      ৪. ৩-৪ মাস      ৫. সমৌসুম  

৬. হ াৎ হ াৎ       ৭. পররবাররক প্রদয়াজদন       

৮. অন্যান্য (উদেখ করুন) …………….. 

 

B5 জাটকা ইরলশ র্রার 

প্রবনতা বতমমাদন 

কদমদি রক?  

১.হযাঁ         ২.না  

B6 পররবাদরর সেস্যঃ সমাট …….. জন;        পুরুষ…… জন;        মরহলা …… জন;       

 রশশু (১৮ বিদরর নীদচ্)…..   উপাজমনশীল........ জন, অধ্যয়নরত………জন;        

বৃি (৬০ বিদরর সবশী) ….. জন 

 

B7 রভদট মাটির মারলকানা ১. রনজ জরম           ২. লীজ/সরকার সর্দক প্রাপ্ত         ৩. অদন্যর জরম           ৪. খাস 

জরম       ৫. সরকারর বাঁর্/বনভূরম/চ্র      ৬. প্ররতষ্ঠান চ্ত্ত্বর       

৭. অন্যান্য (উদেখ করুন) …………….. …… 

 

B8 জরমর পররমাণ ১. বসতবাটি …….. শতাাংশ          ২. কৃরষ জরম ………. শতাাংশ  

৩. অকৃরষ/ পরতত জরম ………… শতাাংশ 

 

B9 আপনার বসতবাড়ীর  

অবস্থা / র্রন সকমন  

১. মাটির ঘর        ২. কাঁচ্া/টিদনর ঘর        ৩. আর্া-পাক       ৪. পাকা। সাংখ্যা…… 

টি 

 

B10 বতমমাদন আপনার 

খাবার পারনর উৎস 

১। নেী  /খাল          ২। টিউবওদয়ল         ৩। সাপ্লাই  

B11 বতমমাদন আপনার 

পায়খানার র্রন 

১। সখালা /উন্মুি         ২। কাচ্া পায়খানা      ৩। স্লাব পায়খানা ৪। পাকা পায়খানা 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

C আদয়র –বাদয়র পররমাণ ও উৎস্যসমূহ 

C1 পররবাদরর মারসক গড়  

আয় 

 

বতমমাদন …………. টাকা 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা  

C2 মাি র্রা সর্দক আয়  

বতমমাদন …………. টাকা 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা   

C3 জাটকা/ ইরলশ র্রা  

বতমমাদন …………. টাকা 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা  

C4 অন্যান্য উৎস্য হদত  

বতমমাদন …………. টাকা 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা  

C5 সঞ্চয়   

বতমমাদন …………. টাকা 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা  

C6 পররবাদরর মারসক গড় 

ব্যয় 

 

বতমমাদন …………. টাকা 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা  

C7 খাদ্য বাবে ব্যয়  

বতমমাদন …………. টাকা 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা  

C8 রশক্ষা বাবে ব্যয়  

বতমমাদন …………. টাকা 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা  

C9 রচ্রকৎসা বাবে ব্যয়  

বতমমাদন …………. টাকা 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা  

C10 োেন/ োয় পররদশার্ 

বাবে  

 

বতমমাদন …………. টাকা 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা  

C11 অন্যান্য বাবে ব্যয়  

বতমমাদন …………. টাকা 

প্রকদল্পর পূদব ম রিল …………….. টাকা  

C12 প্রকল্প শুরুর পর 

আপনার ব্যরিগত রক 

রক লাভ বা পররবতমন 

হদয়দি? 

১. সমাবাইল ক্রয়      ২. সন্তাদনর পড়াদশানার সুদোগ      ৩. সঞ্চয় বৃরি       ৪. ঘর 

বারড়র পররবতমন       ৫. সামারজক অবস্থা পররবতমন       ৬. পররবাদরর খাদ্য 

রনরাপত্তা(প্ররত সবলা ঠিকমত খাওয়া)      ৭. সারব মক  আরর্ মক অবস্থার উন্নরত           ৮. 

উদেরখত সকল  

 

D জাটকা/ ইরলশ সাংরক্ষণ 

D1 ইরলশ/জাটকা র্দরন সকন? ১. পররবাদরর খাওয়া       ২. খাওয়া ও রবক্রয়        ৩. আয় উপাজমন  

৪. বাড়রত আয়  

 

D2 মাি র্রার জাল আদি? হযাঁ ......১,         না......২  

D3 উত্তর হযাঁ হদল এটা কার ১. রনদজর        ২. মহাজদনর        ৩. োেদনর         ৪. অদন্যর ভাড়ায় 

ব্যবহার      ৫. সরমরত/ েদলর        ৬. সবাট মারলদকর 

 

D4 রক জাল ব্যবহার কদরন? ১. চ্ারিজাল       ২.গুলটি জাল       ৩. কাদরন্ট জাল       ৪. সবহুরি জাল 

৫. চ্াপরড় জাল     ৬. সপায়া জাল       ৭. সচ্উয়া জাল       ৮. মশারর জাল 

৯.খুটাজাল       ১০.চ্রদঘরা জাল       ১১. িাঁরকজাল        ১২. মইজাল 

১৩.   অন্য জাল ……………… 

 

D5 বিদরর সকান সকান মাদস ইরলশ/ 

জাটকা র্দরন? 

১. জানুয়ারী            ২. সফব্রুয়ারী     ৩. মাচ্ ম         ৪. এরপ্রল      ৫. সম  

৬. জুন                   ৭. জুলাই         ৮. আগষ্ট       ৯. সসদেম্বর     

 ১০. অদক্টাবর         ১১. নদভম্বর          ১২. রিদসম্বর 

 

D6 সকান সকান স্থান/ নেীদত মাি 

র্দরন? 

১. সলায়ার সমঘনা       ২. সেঁতুরলয়া       ৩. আন্ধার মারনক     

৪.  আগুনমুখা          ৫. পদ্মা নেী           ৬. েমুনা          ৭. রবশখালী     

৮. পায়রা        ৯. ইরলশা     ১০. শাহবাজপুর চ্যাদনল     ১১. অন্য এলাকা  

 



 
 

 

 

D7 মাি র্রার সবাট/ট্রলার আদি? ১.হযাঁ         ২.না  

D8 উত্তর হযাঁ হদল এটা কার  ১. রনদজর         ২. মহাজদনর        ৩. োেদনর     ৪. অদন্যর ভাড়ায় 

ব্যবহার       ৫. সরমরত/ েদলর        ৬. সবাট মারলদকর 

 

D9 ধৃত মাি সকার্ায় রবক্রয় কদরন? ১. পিিমত আড়দত       ২. োেনোদরর আড়দত     ৩. মহাজদনর রনকট 

৪. সরমরতর রনকট     ৫. স্থানীয় বাজাদর      ৬. ঢাকা/চ্ট্টগ্রাদমর আড়দত 

সপ্ররণ    ৭. ফরড়য়া 

 

 

D10 মাদির মূল্য সকমন পান?  ১। খুব ভাল       ২। ভাল।            ৩। সমাটামুটি               ৪। ভাল না    

D11 জাটকা/ ইরলশ সাংরক্ষদণ একটি 

প্রকল্প হদয়দি তা রক জাদনন? 

১.হযাঁ         ২.না 

েরে হযাঁ হয় তদব নাম………………………………. 

 

D12 আপনার এলাকায় ইরলশ অভয়াশ্রম 

আদি? 

১.হযাঁ         ২.না  

D13 অভয়াশ্রম সকন প্রদয়াজন? ১. ইরলশ/ জাটকা র্রা        ২. জাটকা/ইরলশদক একদত্র রাখা      ৩. 

অদন্যরা োদত এদের র্দর রনদয় সেদত না পাদড়      ৪. এদের সাংরক্ষদণর 

জন্য     ৫. এলাকা েখদল রাখা         ৬. এদের বাংশ বৃরির সুদোগ সেয়া      

৭. উৎপােন বৃরি করা   

৯। অন্যান্য (উদেখ করুন) …………….. 

 

 

E মৎস্য সাংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন 

E1 সকান সমদয় জাটকা র্রা রনদষর্ ১. নদভম্বর-জুন         ২. জানুয়ারী-জুন         ৩. সফব্রুয়ারী-নদভম্বর  

৪. সারা বির 

 

E2 জাটকা র্রার বদন্ধর সময় বাড়াদনা 

বা কমাদনা? 

১. হযাঁ,         ২. না,  

উত্তর হযাঁ /না হদল সকান মাস সর্দক সকান মাস পে মন্ত........................ 

 

E3  ইরলদশর প্রজনন সমৌসুম কখন? ১. সারা বির       ২. আরিন-কারতমক মাস        ৩. ফাল্গুণ তচ্ত্র মাস 

 ৪. শ্রাবন-ভাদ্র মাস 

 

E4 প্রর্ান প্রজনন সমৌসুদম কতরেন 

ইরলশসহ সকল মাি র্রা বন্ধ?  

১.  ০৭ রেন        ২.  ১০রেন       ৩.  ২২রেন        ৪.  ৩০ রেন    

৫.  ৪৫ রেন 

 

E5 এ সময় বাদড়াদনা প্রদয়াজন রক?     ১. হযাঁ                   ২. না  

E6 তা কতরেন হদল ভাদলা হয় ……………………রেন   

E7 জাটকা সাংরক্ষণ সপ্তাহ পালন 

কদরন? 

করর / কররনা  

F8 েরে কদরন তদব, জাটকা সাংরক্ষণ 

সপ্তাদহ রক রক রবষদয় অাংশ গ্রহন 

কদরন? 

১. সনৌ-র যালী         ২. সভা        ৩. সমাদবশ      ৪. মতরবরনময় সভা  

৫. অন্যান্য 

 

E9 মাি র্রা বন্ধকালীন সমদয় জীরবকা 

রকভাদব রনব মাহ কদরন? 

১. ব্যাাংক ঋণ       ২. োেন/সুদে কজম         ৩. র্ার-কজম     ৪. জমাদনা 

অর্ ম ব্যয়     ৫. গরূ িাগল হাঁস মুরগী রবক্রয়        ৬. শাক সরি রবক্রয় 

৭.জাল সমরামত      ৮।দবাট/ সনৌকা সমরামত        ৯। চ্াষাবাে  

১০. অন্যান্য (উদেখ করুন) …………….. 

 

E10 হযাঁ হদল  কত মাস চ্াউল পান ১. ৩ মাস           ২. ৪ মাস       ৩. ৬ মাস            ৪. ৮ মাস  

E11 রভরজএফ িাড়া আর সকান সহায়তা 

পান রক না? 

        ১. হযাঁ               ২. না  

E12 হযাঁ হদল রক? ১. ঋণ        ২. নগে অনুোন          ৩. হাঁস-মুরগী         ৪. মাদির সপানা 

৫. গরূ িাগল বা সভড়া         ৬. সসলাই সমরশন          ৭. জাল     

৮. অন্যান্য (উদেখ করুন) …………….. 

 

 

 



 
 

 

 

F ইরলদশর উৎপােন 

1F  বতমমাদন ইরলদশর প্রারপ্ত বৃরি 

সপদয়দি রক না ? 

       

  ১. হযাঁ                   ২. না 

 

F2 হযাঁ হদল এখন প্ররতবার রক পররমান  

ইরলশ পান? 

...............হারল / প্ররত রট্রপ   

F3 প্রকদল্পর পূদব ম প্ররতবার  রক পররমাণ 

পাওয়া সেত? 

...............হারল / প্ররত রট্রপ   

F4 সকান মাদস সবদচ্দয় সবরশ ইরলশ 

পান? 

  

মাস উদেখ করুন................................. 

 

F5 আপনার রনদজর পররবাদরর জন্য 

প্ররত সপ্তাদহ কতটি ইরলশ খান? 

 

.................টি    

 

F6 ইরলদশর এ পররমাণ উৎপােন 

বৃরিদত কার অবোন সবদচ্দয় সবশী 

১. সজদলদের       ২. সবাট মারলক        ৩. োেন/মহাজন      ৪. প্রশাসদনর 

৫. পুরলদশর     ৬. সরকাদরর  ৭. .মৎস্য  রবভাদগর     ৮.সেৌর্ভাদব সকদলর  

 

F7 প্রকল্পটি র্াকদল রক রক লাভ হয় ১. রনরে মষ্ট সমদয় খাদ্য সাহায্য        ২. আরর্ মক অনুোন      ৩. প্ররশক্ষণ       

৪. জাল        ৫. সবাট ও জাল       ৬. আইরন সহায়তা      ৭. মাদির 

উৎপােন বাদড়  

 

F8 স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য অরর্েপ্তর ও 

সকাস্টগাি ম, সনৌপুরলশ, সনৌবারহনী, 

পুরলশ রঃ োব , জাটকা / ইরলশ 

সাংরক্ষদণ রনদয়ারজত র্াকা 

েরকার? 

১.হযাঁ         ২.না             ৩। জারননা,   

হযাঁ হদল সকন- 

১।……………………………………………… 

২।……………………………………………… 

৩।………………………………………………  

 

F9 মৎস্য অরর্েপ্তদরর কম মকতমা 

কম মচ্ারীগদণর রনকট সর্দক রক রক  

সহায়তা পাওয়া োয়? 

১. জাটকা ইরলশ সম্পমদক তথ্য          ২. মৎস্য আহরণ বন্ধ           

৩. সমাদবশ/ র যালীর মাধ্যদম সদচ্তনতা সৃরস্ট          ৪. আইনগত সহায়তা 

৫. সামরয়ক খাদ্য সহায়তা            ৬. সদচ্তন করা 

 

G সুপাররশসমূহ  

 

G1 

এ র্রদনর প্রকদল্পর প্রদয়াজন আদি 

রক না? 

১.হযাঁ         ২.না              উত্তর হযাঁ হদল- কারণ রক রক? 

১……………………………………………  

২…………………………………………… 

৩.…………………………………………… 

 

G2 প্রকল্প সম্পরকমত অন্যান্য তথ্য ও 

সুপাররশ  –   ( েরে র্াদক) 

১.…………………………………………… 

২.…………………………………………… 

৩.…………………………………………… 

 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ 

 

সমাবাইল নম্বরঃ  

 

সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররখঃ 

সুপারভাইজাদরর নামঃ 

 

সমাবাইল নম্বরঃ  

তাররখঃ 



 
 

 

 

পরিরিষ্ট-০৩ 

 

“ জাটকা সাংরক্ষণ , সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব ) শীষ মক প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন   

 

ক) প্রকল্প পররচ্ালদকর (DoF)জন্য প্রশ্নমালা (KII) 

 

  

কম মকতমার  নামঃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  পেবীঃ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

প্রকদল্প কাদজর সময়াে:……………………………. 

 সমাবাইল নম্বরঃ 

 

  ১)ক) প্রকল্পভুি এলাকায় জাটকা ও ইরলশ সাংরক্ষদন মৎস্য সাংরক্ষন আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন অগ্রগরত বন মনা করুন ? 

ক্র

রম

ক 

নাং 

অর্ ম 

বির 

বরাে )লক্ষ টাকা(   আটককৃত 

জাটকা 

)সম . টন) 

আটককৃত 

জাল 

(লক্ষ রম.ম) 

মামলার 

সাংখ্যা 

সজল 

(জন) 

জররমানারপরর

মান 

(লক্ষ টাকা) 

মৎস্য 

সাংরক্ষন 

আইন 

সনৌকা 

ভাড়া 

সব মদমাট লক্ষয  

মাত্রা 

অরজমত 

১ ২০০৮-০৯           

২ ২০০৯-১০ 

এভাদব 

২০১৫ পেন্ত 

          

 

খ) সমাবাইল সকাট ম পররচ্ালনায় লক্ষমাত্রা অরজমত না হদল তার কারণ উদেখ করুন।  

            ১) 

 

২) রনরব মঘ্ন ইরলশ প্রজনদন বৎসর রভরত্তক মৎস্য আহরন বন্ধ ( Fishing Ban) রপররয়ি উদেখ করুন  

বৎসর মৎস আহরন বন্ধ রপররয়ি (তাররখ) রেন  মন্তব্য )েরে র্াদক(  

২০০৮    



 
 

 

 

২০০৯    

২০১০ 

এভাদব 

২০১৫ 

পেন্ত  

   

 

৩) ক)  প্রকদল্পর সহায়তায় স্থারপত ৫টি ইরলশ অভয়াশ্রদমর নেীর নাম সীমানা , সজলা , উপদজলার নাম, মৎস্য আহরদণর 

রনরষি সময় ইতযারে বণ মনা করুন ?  

( সগদজদটর করপ সরবরাহ করুন )  

খ) মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা পিরত বণ মনা করুন ?  

গ) মৎস্য অভয়াশ্রম সুফলদভাগীদের অাংশগ্রহন রনরিত করা হদয়দি রক ?  

রকভাদব করা হদয়দি?            

১.........।। 

করা না হদল কারন রক?  

১.........।। 

ঘ) মৎস্য অভয়াশ্রদমর ফদল অরজমত সুফল সমুহ বণ মনা করুন ?  

৪) ক) প্রকদল্পর শুরু হদত সশষ ম  পে মন্ত জাটকা সাংক্ষরণ সপ্তাহ উেোপদনর বরাে সহ রেন / তাররখ উদেখ করুন ?  

খ) জাটকা সাংরক্ষণ সপ্তাহ উেোপদনর সুফল সমুহ উদেখ  করুন ? 

৫) ক) ২০০৮ - ০৯ হদত ২০১৪ - ২০১৫ পে মন্ত প্রকল্প হদত রবকল্প কম মসাংস্থান উপকরন  রবতরদন সট্রি সহ সজলা ও উপদজলা  

ওয়ারী সুফলদভাগীর সাংখ্যা উদেখ করুন ?  

খ) সুফলদভাগীগদনর মদধ্য রবকল্প  কম মসাংস্থাদনর সফলতা / রবফলতা  সম্পমদক আপনার মতামত বণ মনা করুন ?    

সফলতা -১।  

 

    রবফলতা -১।  

গ) সজদলরা রবকল্প  কম মসাংস্থাদনর ফদল উপকৃত হদয়দিন রকনা ?   ১...হা............। ২ .........না ।  

না হদল , কারন সুমহঃ 

১............  



 
 

 

 

৬) প্রকল্প হদত - রবকল্প কম মসাংস্থান উপকরণ রবষয়ক প্ররশক্ষণ প্রোদনর রববরণ প্রোন করুন ?  

(বৎসর রভরওক বরাে ও সুফলদভাগীর সাংখ্যা উদেখ করুন )  

৭) প্রকদল্পর আওতায় প্রকল্প সের েপ্তর , উপদজলা ও সজলা পে মাদয় অনুরষ্ঠত – কম মশালা / মরনটররাং সভা / পে মাদলাচ্না সভার 

বরাে সহ রববরন প্রোন করুন ?  

৮) প্রকদল্পর আওতায় প্রস্তুতকৃত টিরভ রফলার , রবজ্ঞাপন, এবাং প্রকাশনার সাংখ্যা সহ ব্যয়  উদেখ করুন এবাং প্রকারশত 

সপাস্টার , রলফদলট , বুকদলট  ইতযারের  নুমনা সরবরাহ করুন । 

৯) প্রকদল্পর DPP/RDPP  সমাতাদবক  প্রকল্প বাস্তবায়দনর সবল ও দূব মলরেক রক রক? 

১০) এরিরপ/ আররিরপরপর সাংস্থান সমাতাদবক অর্ ম চ্ারহো ও বরাদে সকান ঘাটরত র্াকদল বণ মনা করুন। 

ক---------------------- 

১১) মৎস্য সাংরক্ষন আইন প্রদয়াদগ সহায়তাকারী সাংস্থার (প্রশাসন, পুরলশ, র যাব , সকাষ্টগাি ম, সনৌবারহনী, সনৌপুরলশ) অনুকূদল 

প্রকল্প হদত অর্ ম বরাে ও সমাবাইল সকাদট মর রববরণ রেন। 

ক---------------------- 

১২) প্রকল্প আরদের পর বির রভরত্তক জাতীয় ইরলশ উৎপােদনর সাংক্রান্ত তথ্য প্রোন করুন। 

ক---------------------- 

   ১৩) প্রকদল্পর আওতায় রবরভন্ন পণ্য সাংগ্রহ ও কম ম সম্পােদনর সক্ষদত্র সকান অসুরবর্া র্াকদল েয়া কদর বলুন (েরে র্াদক) 

ক---------------------- 

১৪) প্রকল্প এলাকার কত % সলাক জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণর  গুরুত্ব রবষদয় জনসদচ্তন 

প্রকদল্পর পূদব ম                                                  

ক---------------------- 

প্রকদল্পর পদর  

ক----------------------১০-১৫% 

চ্) জানা সনই। 

১৫) প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর  জাটকা- ইরলশ সাংরক্ষণ কাে মক্রম সটকসই / চ্ালু র্াকা সম্পদকম আপনার মতামত বণ মনা করুন? 

ক। চ্ালু র্াকদব 

খ। চ্ালু র্াকদলও েীঘ ম সময়ােী হদব না।  

গ। চ্ালু র্াকদব না 



 
 

 

 

১৬) প্রকল্প বাস্তবায়দন প্রকল্প সের েপ্তদর জনবদলর ঘাটরত র্াকদল বণ মনা  করুন। 

ক---------------------- 

১৭) প্রকল্প বাস্তবায়দন প্রকদল্পর সম্পে ও মালামাদলর রববরন /তারলকা প্রোন করুন। 

 

১৮)  প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পরকমত অন্য সেদকান তথ্য (েরে র্াদক)  

ক---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

খ ) প্রকল্প পররচ্ালদকর জন্য প্রশ্নমালা (KII) -রবএফআরআই 

কম মকতমার  নামঃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  পেবীঃ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

প্রকদল্প কাদজর সময়াে:……………………………. 

সমাবাইল নম্বরঃ 

 

A. বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনরস্টউট কতমক জাটকা সাংরক্ষণ জাটকা সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান এবাং গদবষণা প্রকদল্পর 

আওতায় সম্পারেত গদবষণার রববরণ (গদবষণার চ্যপণ , প্ররতদবেদনর করপ, সাংদোজন করুন )  

A.1 জাটকা –ইরলশ রবচ্রণ সক্ষদএ জাটকা ইরলদশর চ্ালাচ্ল / অরভপ্রয়াণ  

A.1.2গদবষণা অজমন বণ মনা করুন  ? 

A.2 পারন প্রবাহ ও বস্তুগত কারদণ ইরলদশর ক্রমাগত প্রজনন ও নারসাংদক্ষএ পররতএযদনর উপর গদবষণা 

A.3 মাদির আকার ও বয়দসর সাদর্ ইরলশ মাদির পররপক্কতা ও সাম্প্ররতক প্রজনন অবস্থা এবাং রলঈ পররব মতদনর উপর 

অনুসন্ধান  

A.4 পদ্মা নেীদত সুারির –মাওনা এলাকায় মুল নাস মারী সক্ষএসমুহ জাটকার প্রাচ্যন্যতা এবাং রববরণ রনন ময় করা    

A.5 জাটকা ইরলশ প্রাচ্য্যতার উপর জাটকা র্রা বন্ধ রাখার প্রভাব অনসন্ধান  

A.6. ইরলদশর প্রজনন সফলতা উপর মাি র্রা বন্ধ রাখার প্রভাব রনরুপণ  

A.7. সদবার্চ্ম সহনশীল  আহরণ ( MSY) এবাং তজববস্তু ( Biomass ) সহ ইরলশ জনতার গরতরবদ্যা স্টারি  

A.8. ইরলদশর জীবরবদ্যা এবাং উৎপােদনর উপর পররক্ষণ ও জলাবায়ূর প্রভাব স্টারি  

A.9 . ইরলদশর উৎপােদনর প্রজনন , সফললতা, সরণূ উৎপােন এবাং জাটকার প্রায্যতমার উপর রবরভন্ন ব্যবস্থাপনা সকাঁশল 

বাস্তবায়নজরনত প্রভাব রনরূপণ  

A.10. রবরভন্ন এলাকায় প্রারক্সদমন্ট কমদপাইশন গদবষণা 

A.11. চ্াঁেপুর হদত সমঘনা নেীর রনম্ন অবচ্ারহকায় পারন ,মাটি এবাং ইরলদশর মাাংদস ভারী  র্াতুর , সীমা, পারে এবাং র্াই  

মাএা রনর্ মারণ  

A.12.1 সজদলদের আর্ ম-সামারজক অবস্থার উপর জাটকা সাংক্ষণ ও রবকল্প কমসাংস্থাদনর প্রভাব  

A.13  পুকুদর ইরলশ চ্াষ  

B. গদবষনা প্রকাশনা 

B.1. প্রকদল্পর আওতায় রবরভন্ন জান মাদল প্রকারশত গদবষনা প্রবদন্ধর সাংখ্যা ও রববরন রেন   

C. সভা/ সসরমনার/ ওয়াকমশপ 

C.1. প্রকদল্পর অর্ীদন জনসদচ্তনতা বৃরির লদক্ষ অনুরষ্ঠত অাংশগ্রহনকারী সাংখ্যা সহ সভা/ সসরমনার/ ওয়াকমশদপর রববরন 

রেন   

D. গদবষনা জাহাজ 

 D.1. গদবষনা জাহাজ সস্পরসরফদকশ্ন সমাতাদবক সরবরাহ করা হদয়দি রক না 

 D.2. জাহাজ চ্ালু অবস্থায় আদি রকনা 

 D.3. সব মদশষ কত তাররদখ গদবষনা কাদজ জাহাজ ব্যবহৃত হদয়দি ? 

 D.4. জাহাদজর কম মচ্ারী কতজন ? 

 D.5. বতমমাদন জাহাজ রকভাদব পররচ্ারলত হদে? কম মচ্ারীরা চ্াকুরী রাজস্ব খাদত স্থানান্তররত হদয়দি রক না ? 

 D.6. জাহাদজর জ্বালানী রাজস্ব বাদজট হদত রমটাদনা হদে রক না ? 

 D.7. জাহাদজর খুচ্রা েন্ত্রাাংদশর সরবরাহ আদি রক ? 

 D.8. অন্যান্য তথ্য েরে র্াদক  

E. মালামাল সাংগ্রহ 

 E.1.প্রকদল্পর আওতায় সাংগ্রহীত মালামাদলর একটি তারলকা প্রোন করুন 

F. পুতমকাজ 

 F.1. নেী গদবষনা সকন্দ্র, চ্াঁেপুর এ পুতমকাজ সুষ্ঠুভাদব সম্পােন হদয়দি রক না ?  

G. রপরপআর ২০০৮ অনুসরদন পণ্য ও কাে ম  সম্পােন  



 
 

 

 

 G.1. রপরপআর  ২০০৮ অনুসরদন পন্য সাংগ্রহ ও পুতমকাজ সম্পােদন সকান অসুরবর্া র্াকদল উদেখ্য করুন 

 G.2. ঠিকাোর মালামাল সরবরাদহ ব্যর্ ম হদল কারণসমূহ উদেখ্য করুন 

 H. প্রকদল্পর  বাদজট  

  H.1. গদবষনা কাদজ সেৌরিক বাদজট বরাে রিল রক না 

  H.2. উত্তর না হদল গদবষনা রবরঘ্নত হদয়দি রক না 

  H.3. বাদজট বরাদের শতভাগ  খরচ্  হদয়দি রকনা  

  H.4. উত্তর না হদল , কারণসমূহ  

I.1.েক্ষ জনবল ততরীর রববরণ রেন  

I.2. প্রকদল্পর অর্ীদন কতজন কম মকতা ও কম মচ্ারী কত বির গদবষণা কাদজ জরড়ত রিদলন 

J. ইরলশ সজদলদের আয় রবষয়ক রববরণ প্রোন করুন  

K.  জনসদচ্তনতা রবষয়ক কাে মক্রদমর রববরণ প্রোন করুন  

 

L. প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পরকমত অন্য সেদকান তথ্য (েরে র্াদক) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

পরিরিষ্ট-০৪ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

আইএমইরি 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

সসক্টর-৬ 

সশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

জাটকা সাংরক্ষণ , সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব ) শীষ মক প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন   

প্রর্ান তথ্যোতার  (KII) প্রশ্নমালা 
সজলা মৎস্য কম মকতমা 

 

 কম মকতমার নামঃ পেবীঃ  

 বতমমান কম মস্থদল চ্াকুরীর সময়াে ঃঃ  সমাবাইল নম্বর-  

   সকাি 

১.০ আপনার সজলায় জাটকা সাংরক্ষণ, 

সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান এবাং 

গদবষণা (২য় সাংদশারর্ত) প্রকদল্পর 

(২০০৮-২০১৫) রক রক কােক্রমম রিল? 

ক. জাটকা/ ইরলশ সম্পদকম জনসদচ্তনতা সৃরষ্ট 

খ. জাটকা/ ইরলশ সাংরক্ষণ 

গ. ইরলশ অভয়াশ্রম স্থাপন এবাং রক্ষণাদবক্ষণ 

ঘ. জাটকা আহরণ বন্ধকরদণ আইন প্রদয়াগ 

ঙ. সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান 

চ্. মাির্রা বন্ধকালীন সজদলদের রভরজএফ রবতরণ 

ি.জাটকা সাংরক্ষণ সপ্তাহ ও প্রর্ান প্রজনন সমৌসুদম মা ইরলশ 

সাংরক্ষণ কাে মক্রম বাস্তবায়ন।  

জ.অন্যান্য( েরে র্াদক)       

 

২.০ জাটকা/ ইরলশ সম্পদকম জনসদচ্তনতা 

সৃরষ্টর লদক্ষয আপনার সজলায় ২০০৮-

১৫ বাস্তবারয়ত কাে মক্রদমর অগ্রগরত  

ক. আদয়ারজত সদচ্তনতা মূলক সভার সাংখ্যা 

খ. ইদলক্ট্ররনক/ রপ্রন্টরমরিয়ায় প্রচ্াররত রবজ্ঞাপন 

গ. রবলদবাি ম, ব্যানার, প্যানাদেম টানাদনার সাংখ্যা 

ঘ. সপাস্টার  রবতরণ সাংখ্যা 

ঙ. রলফদলট ও সফাল্ডার রবতরণ 

চ্. পররচ্ারলত সনৌ-র যারল,  পর্র যারলর সাংখ্যা   

 

৩.১ জাটকা/ ইরলশ সাংরক্ষদণ অভয়াশ্রম 

স্থাপন  

ক. অভয়াশ্রদমর সাংখ্যা 

খ. অভয়াশ্রম স্থাপদনর সময় ও এলাকা/ নেীর নাম 

গ. ব্যরয়ত অর্ ম 

ঘ. ব্যবস্থাপনা করমটির সাংখ্যা ও সেস্য সাংখ্যা 

ঙ. প্রকল্প সর্দক প্রাপ্ত/ ব্যরয়ত অনুোদনর পররমাণ 

 

৩.২ জাটকা / ইরলশ সাংরক্ষদণ অভয়াশ্রদমর 

বতমমান অবস্থা 

ক. রিমাদকমশন লাইন ও ফ্ল্যাগ লাগাদনা আদি রক / না 

খ. অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা করমটি আদি রক / না 

গ. করমটির সভা রনয়রমত হয় রক/ না, হদল এ পে মন্ত  কতটি সভা 

হদয়দি? 

ঘ. কতটি সভায় আপরন বা আপনার প্ররতরনরর্ উপরস্থত রিদলন? 

 



 
 

 

 

ঙ. আপরন / আপনার প্ররতরনরর্র বারষ মক পররেশ মন সাংখ্যা 

৩.০ জাটকা / ইরলশ সাংরক্ষদণ বাস্তবারয়ত 

কাে মক্রম 

ক. পররচ্ারলত অরভোদনর সাংখ্যা 

খ. পররেরশ মত বাজার / আড়ৎ এর সাংখ্যা 

গ. পররচ্ারলত সমাবাইল সকাদট মর সাংখ্যা 

ঘ. প্রেত্ত মামলার সাংখ্যা 

ঙ. সজল প্রোদনর সাংখ্যা 

চ্. জররমানা আোদয়র পররমাণ 

ি. জব্দকৃত ইরলশ/ জাটকার পররমাণ 

জ. জব্দকৃত সনৌোন/ ইরিনদবাট/ সেশীয় সনৌকার সাংখ্যা 

 

৪.০ সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান সম্পরকমত 

কাে মক্রম 

ক. কত টাকা বরাে রিল 

খ. কতজন সজদলদক এআইরজএ মাদধ্যদম সহায়তা প্রোন করা হদয়দি 

গ. এআইরজএ এর অর্ীদন প্রেত্ত সামগ্রী/ প্রারণর পররমাণ কত 

ঘ. বতমমাদন রক অবস্থায় কতগুদলা আদি 

ঙ. এ আই রজ এ প্রাপ্ত সজদলদের সকান সাংগ ন/ েল আদি রকনা? 

র্াকদল সেস্য সাংখ্যা 

চ্. কাে মক্রম সফলতা (%) বা ফলাফল বলুন 

 

৫.১ সজদলদের রভরজএফ কাে মক্রম ক. রভরজএফ প্রাপ্ত সজদলর সমাট সাংখ্যা 

খ. রভরজএফ বরঞ্চত সজদলর সাংখ্যা  

গ. সজদলদের তারলকা অনুদমােদনর প্ররক্রয়া ও অনুদমােদনর তাররখ 

ঘ. রবতরণকৃত রভরজএফ এর চ্াদলর পররমাণ সম. টন (প্রকল্প 

সময়াদে)  

ঙ. জন প্ররত গদড় কত সকরজ হাদর চ্াউল প্রোন করা হদয়দি  

 

৫.২ রভরজএফ রবতরদণর বাস্তব অবস্থা 

মূল্যায়ণ 

ক. কত পররমাণ চ্াউল / টাকা আপনার সজলার বরাে রিল? 

খ. সজদলদের সকান অরভদোগ রিল রকনা? র্াকদল তা রকভাদব 

রনস্পরত্ত করা হদয়দি 

গ. রভরজএফ রবতরণ কাদল কতরেন আপরন/ প্ররতরনরর্ উপরস্থত 

রিদলন 

ঘ. রভরজএফ পায়রন এমন সজদলদের সাদর্ রভরজএফ প্রাপ্ত সজদলদের 

আচ্ার  আচ্রদণর  সকান পার্ মকয লক্ষণীয় হদল উদেখ করুন  

 

৬.১ প্রকল্প বাস্তবায়দন লরজরস্টক সাদপাট ম ক. প্রাপ্ত সমাটরসাইদকদলর সাংখ্যা? 

খ. প্রাপ্ত বাইসাইদকদলর সাংখ্যা 

গ. স্পীিদবাট এর সাংখ্যা 

ঘ. হাইস্পীি এফআররপ সবাদটর সাংখ্যা  

ঙ. প্রাপ্ত জ্বালানীর পররমাণ/ বরােকৃত অদর্ মর পররমাণ 

চ্. ভ্রমণভাতার পররমাণ? েদর্স্ট বা অপ্রতুল রিল রক না? 

 

৭.১ প্রকদল্পর তজরবক প্রভাব  ক. অত্র সজলায় ইরলদশর উৎপােন প্রকদল্পর পূদব ম কত রিল? 

 

খ. বতমমাদন ইরলদশর উৎপােন কত? 

 

গ. হ্রাস বা বৃরি হদয়দি? প্রবৃরির হার (%)  

 

ঘ. সজদলদের জীবনমান ও জীরবকার রক রক পররবতমন লক্ষযণীয়? 

 

ঙ. আপনার মদত শতকরা কত ভাগ (%) সজদল মৎস্য আইন 

মানদিন? 

 



 
 

 

 

 

চ্. জাটকা সাংরক্ষণ পূদব মর তুলনায় সবদড়দি না কদমদি (%) 

 

৭.২ প্রকদল্পর সামারজক প্রভাব ক. প্রকদল্পর কাে মক্রদমর সাফল্যগুদলা রক রক? 

 

খ. প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি বা হ্রাস সপদয়দি রক? 

গ. আইন প্রদয়াদগ জনসম্পৃিতা বৃরির হার সকমন? 

ঘ. প্রশাসন ও আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থার সহদোরগতা ও সম্পৃিতার 

সট্রন্ড রকরুপ? 

ঙ. প্রকল্প বাস্তবায়দন জনসম্পৃিতা বা জনপ্ররতরনরর্দের ভুরমকা 

সম্পমদক বলুন। 

চ্. সজদলদের আচ্ার  আচ্রদণর  সকান পার্ মকয লক্ষণীয় হদল উদেখ 

করুন 

ি. জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ জনসদচ্তনতা পূদব মর তুলনায় সবদড়দি না  

কদমদি (%) 

জ.জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ সজদলর সাংখ্যা পূদব মর তুলনায় সবদড়দি না 

কদমদি (%)  

ি.ইরলশ আহরদণ নতুন সজদল অন্তভু মরি রকভাদব রনয়ন্ত্রণ করা সেদত 

পাদর ? 

 

৭.৩ প্রকদল্পর কাে মক্রম বাস্তবায়দনর 

ঝুরকগুদলা রকরক? 

১…………………………………………  

 

 

৭.৪ প্রকদল্প র সবল রেকগুদলা বলুন ১.………………………………………… 

 

 

৮.০ এ র্রদনর প্রকল্প ভরবষ্যদত চ্ালু রাখার 

প্রদয়াজনীয়তা আদি রক? সকন ব্যাখা 

করুন। 

১………………………………………… 

  

 

৯.০ প্রকল্প সম্পরকমত অন্যান্য তথ্য  (েরে 

র্াদক) ও সুপাররশ 

১.…………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

পরিরিষ্ট-০৫ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

আইএমইরি 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

সসক্টর-৬ 

সশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

জাটকা সাংরক্ষণ ,সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থানও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব )শীষ মক প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন  

প্রর্ান তথ্য োতার (KII) প্রশ্নমালা  
রসরনয়র / উপদজলা মৎস্য কম মকতমা 

 কম মকতমার নামঃ পেবীঃ  

 বতমমান কম মস্থল ও চ্াকুরীর সময়াে : সমাবাইল নম্বর-  

   সকা

ি 

১.০ আপনার উপদজলায় জাটকা সাংরক্ষণ, সজদলদের 

রবকল্প কম মসাংস্থান এবাং গদবষণা (২য়সাংদশারর্ত) 

প্রকদল্পর (২০০৮-২০১৫) রকরক কাে মক্রম রিল? 

ক.জাটকা/ ইরলশ সম্পদকম জনসদচ্তনতা সৃরষ্ট 

খ.জাটকা/ ইরলশসাংরক্ষণ 

গ.ইরলশ অভয়াশ্রমস্থাপন এবাং রক্ষণা সবক্ষণ 

ঘ. জাটকা আহরণ বন্ধ করদণ আইন প্রদয়াগ 

ঙ. সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান 

চ্. মাি র্রা বন্ধকালীন সজদলদের রভরজএফ  রবতরণ 

ি.জাটকা সাংরক্ষণ সপ্তাহ ও প্রর্ান প্রজনন সমৌসুদম ইরলশ সাংরক্ষণ 

কাে মক্রম বাস্তবায়ন। 

 

২.০ জাটকা/ ইরলশ সম্পদকম জনসদচ্তনতা সৃরষ্টর 

লদক্ষয আপনার উপদজলায় ২০০৮-১৫ বাস্তবারয়ত 

কাে মক্রম 

ক. আদয়ারজত সদচ্তনতা মূলক সভার সাংখ্যা 

খ. ইদলক্ট্ররনক/রপ্রন্টরমরিয়ায় প্রচ্াররত রবজ্ঞাপন 

গ. রবলদবাি ম, ব্যানার, প্যানা সেমটানাদনার সাংখ্যা 

ঘ. সপাস্টারলাদগাদনার সাংখ্যা 

ঙ. রলফদলট ও সফাল্ডার রবতরণ 

চ্. মাইদক প্রচ্ারণায় রেদনর সাংখ্যা 

ি. পররচ্ারলত সনৌ-র যালী পর্র যালী সাংখ্যা 

…

.

. 

টি 

৩.১ জাটকা/ ইরলশ সাংরক্ষদণ অভয়াশ্রম স্থাপন ক. অভয়াশ্রদমর সাংখ্যা 

খ. স্থাপদনর সময় ও এলাকা/ নেীর নাম 

গ. ব্যরয়ত অর্ ম 

ঘ. ব্যবস্থাপনা করমটির সাংখ্যা ও সেস্য সাংখ্যা 

 

ঙ. প্রকল্প সর্দক প্রেত্ত অনুোদনর পররমাণ 

 

৩.২ জাটকা/ ইরলশ সাংরক্ষদণ অভয়াশ্রদমর বতমমান 

অবস্থা 

ক. রিমাদকমশনলাইন ও ফ্ল্যাগলাগাদনা আদি রক / না 

খ. অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা করমটি আদি রক / না 

গ.করমটির সভা রনয়রমত হয় রক/ নাহদল এ পে মাপ্তকতটি সভা 

 



 
 

 

 

হদয়দি? 

 

ঘ. কতটি সভায় আপরন বা আপনার প্ররতরনরর্ উপরস্থত রিদলন? 

ঙ. কত টি সভায় ইউ এনও/প্ররতরনরর্ উপরস্থত রিদলন 

চ্. কতটি সভায় সকাস্টগাি ম, পুরলশ ও সনৌবারহনীর প্ররতরনরর্ উপরস্থত 

রিদলন 

ি. সভার রসিান্ত বাস্তবায়দনর হার (%) বলুন 

৪.০ জাটকা/ ইরলশ সাংরক্ষদণ বাস্তবারয়ত কাে মক্রম ক. পররচ্ারলত  অরভোদনর সাংখ্যা 

খ. পররেরশ মত বাজার / আড়ৎ এর সাংখ্যা 

গ. পররচ্ারলত সমাবাইল সকাদট মর সাংখ্যা 

ঘ. প্রেত্ত মামলার  সাংখ্যা 

ঙ. সজল প্রোদনর সাংখ্যা 

চ্. জররমানা আোদয়র পররমাণ 

ি. জব্দকৃত ইরলশ/ জাটকার পররমাণ 

জ. জব্দকৃত সনৌোন/ ইরিনদবাট/ সেশীয় সনৌকার সাংখ্যা 

 

৫.০ সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান সম্পরকমত 

কাে মক্রদমর অগ্রগরত 

ক. কত টাকা বরাে রিল? 

খ. কত জন সজদলদক এআইরজ এ মাধ্যদম সহায়তা প্রোন করা 

হদয়দি? 

গ. এ আইরজ এ এর অর্ীদন প্রেত্ত সামগ্রী/ প্রারণর পররমাণ কত? 

ঘ. বতমমাদন রক অবস্থায় কত গুদলা আদি?  

ঙ. এ আইরজ এ প্রাপ্ত সজদলদের সকান সাংগ ন/ েল আদি রকনা? 

র্াকদল সেস্য সাংখ্যা 

চ্. কাে মক্রম সফলতা (%) 

ি. ফলাফল বলুন 

 

৬.১ সজদলদের রভরজ এফ কাে মক্রদমর অগ্রগরত বলুন ক. রভরজ এফ প্রাপ্ত সজদলর সমাট সাংখ্যা 

খ. সজদলদের তারলকা অনুদমােদনর প্ররক্রয়া ও অনুদমােদনর তাররখ 

গ. রবতরণকৃত রভরজএফ এর চ্াদলর পররমাণদম. টন 

ঘ. জন প্ররত গদড় কত সকরজ কদর সমাট  মার্া রপছু চ্াউল প্রোন 

করা হদলা 

 

৬.২ রভরজএফ রবতরদণর বাস্তব অবস্থা মূল্যায়ণ ক. সকান মাস সর্দক সকান মাস পে মন্ত রভরজ এফ সেয়া হয় 

খ. বরাে রি ও প্রারপ্তর সব মরনম্ম কতরেদনর মদধ্য রবতরণ সশষ 

হদয়দি 

গ. বরাে রি ও প্রারপ্তর পর সবদচ্দয় সবশী কতরেদনর মদধ্য 

রভরজএফ রবতরণ হদয়দি 

ঘ. প্রেত্ত চ্াদলর পররমাণ সকমন রিল 

ঙ. সজদলদের সকান অরভদোগ রিল রকনা? র্াকদল তা রকভাদব 

রনস্পরত্ত করা হদয়দি 

চ্. রভরজএফ রবতরণকাদল কত রেন আপরন/ প্ররতরনরর্ উপরস্থত 

রিদলন 

ি. রি্রজএফ রবতরণকাদল কতরেন স্থানীয় প্রশাসদনর প্ররতরনরর্/ 

পুরলশ প্ররতরনরর্ রিদলন 

 

৭.১ প্রকল্প বাস্তবায়দন লরজরস্টক সাদপাট ম ক. প্রাপ্ত সমাটরসাইদকদলর সাংখ্যা? 

খ. প্রাপ্ত বাইসাইদকদলর সাংখ্যা 

গ. স্পীি সবাট এর সাংখ্যা 

ঘ. হাইস্পীি এফ এর রপদবাদটর সাংখ্যা 

ঙ. প্রাপ্ত জ্বালানীর পররমাণ/ বরােকৃত অদর্ মর পররমাণ 

 



 
 

 

 

 

চ্. ভ্রমণভাতার পররমাণ? েদর্স্ট বা অপ্রতুল বলুন? 

৮.১ প্রকদল্পর তজরবক প্রভাব  ক. ইরলদশর উৎপােন প্রকদল্পর পূদব ম কত রিল? 

খ. বতমমাদন ইরলদশর উৎপােন কত? 

গ. হ্রাস বা বৃরি হদয়দি? প্রবৃরিরহার (%)  

ঘ. সজদলদের জীবনমান ও জীরবকার রক রক পররবতমন লক্ষযণীয়? 

ঙ. আপনার মদত শতকরা কতভাগ (%) সজদল মৎস্য আইন 

মানদিন? 

চ্. জাটকা সাংরক্ষণ পূদব মর তুলনায় সবদড়দি না কদমদি (%) 

 

৮.২ প্রকদল্পর সামারজক প্রভাব ক. প্রকদল্পর কাে মক্রদমর সাফল্য গুদলা রকরক? 

খ. প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি বা হ্রাস সপদয়দি রক? 

গ. আইন প্রদয়াদগ জনসম্পৃি তা বৃরির হার সকমন? 

ঘ. প্রশাসন ও আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থার সহদোরগতা ও সম্পৃিতার 

সট্রন্ড রকরুপ? 

ঙ.প্রকল্প বাস্তবায়দন জনসম্পৃিতা বা জনপ্ররতরনরর্দের ভুরমকা 

সম্পমদক বলুন। 

চ্.সজদলদের আচ্ার আচ্রদণর সকান পার্ মকয লক্ষণীয় হদল উদেখ 

করুন 

 

ি. জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ জনসদচ্তনতা পূদব মর তুলনায় সবদড়দি 

না কদমদি (%)  

 

ি.ইরলশ আহরদণ নতুন সজদল অন্তভু মরি রকভাদব রনয়ন্ত্রণ করা সেদত 

পাদর ? 

  

 

৯.০ প্রকদল্পর কাে মক্রম বাস্তবায়দনর ঝুরক গুদলা রকরক? ১.ক. প্রকদল্পর কাে মক্রদমর সাফল্য গুদলা রকরক? 

খ. প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি বা হ্রাস সপদয়দি রক? 

গ. আইন প্রদয়াদগ জনসম্পৃিা বৃরির হার সকমন? 

ঘ. প্রশাসন ও  আইন প্রদয়াগ কারী সাংস্থার সহদোরগতা ও 

সম্পৃিতার সট্রন্ড রক রুপ? 

ঙ. প্রকল্প বাস্তবায়দন জনসম্পৃিতা বা জনপ্ররতরনরর্দের ভুরমকা 

সম্পমদক বলুন। 

 

 

১০ জাটকা ইরলশ সাংরক্ষণ সটকসই করদন আপনার 

মতামত  

  

১১ সুপাররশ (েরের্াদক) ১. 

২. 

৩. 

 

সাক্ষাৎকার প্রোনকারীর নাম ও সাক্ষরঃ  

সমাবাইল নম্বরঃ  

সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররখঃ 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ 

সমাবাইল নম্বরঃ  

সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররখঃ 



 
 

 

 

 

পরিরিষ্ট-০৬ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

আইএমইরি 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

সসক্টর-৬ 

সশদর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

জাটকা সাংরক্ষণ ,সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থানও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব )শীষ মক প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন  

 

প্রর্ান তথ্য োতার সাদর্ (KII)প্রশ্নমালা  
মৎস্য উপ-পররচ্ালক 

  

 কম মকতমার নামঃ পেবীঃ  

 বতমমান প্রকদল্পর আওতায় চ্াকুরীর সময়াে ঃঃ সমাবাইল নম্বর-  

   সকাি 

১.০ আপনা রবভাদগ জাটকা সাংরক্ষণ, সজদলদের রবকল্প 

কম মসাংস্থান এবাং গদবষণা (২য়সাংদশারর্ত) প্রকদল্পর সকান 

সকান  সজলা ও উপদজলায় কােক্রমম রিল? 

  

১.১ প্রর্ান প্রর্ান কাে মক্রম গুদলা রক রক  ক. জাটকা/ ইরলশ সম্পদকম জনসদচ্তনতা সৃরষ্ট 

খ. জাটকা/ ইরলশসাংরক্ষণ 

গ. ইরলশ অভয়াশ্রম স্থাপন এবাং রক্ষণা সবক্ষণ 

ঘ. জাটকা আহরণ বন্ধ করদণ আইন প্রদয়াগ 

ঙ. সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান 

চ্. মাি র্রা বন্ধকালীন সজদলদের রভরজএফ রবতরণ 

ি. জাটকা সাংরক্ষণ সপ্তাহ ও প্রর্ান প্রজনন সমৌসুদম ইরলশ সাংরক্ষণ 

কাে মক্রম বাস্তবায়ন। 

 

২.০ জাটকা/ ইরলশ সম্পদকম জনসদচ্তনতা সৃরষ্টর 

লদক্ষয২০০৮-১৫ বাস্তবারয়ত উদেখদোগ্য কাে মক্রদমর 

অগ্রগরত বলুন 

ক. ইদলক্ট্ররনক/রপ্রন্ট রমরিয়ায় প্রচ্াররত রবজ্ঞাপন 

 

খ. রবলদবাি ম, ব্যানার, প্যানা সেমটানাদনার সাংখ্যা 

 

গ. পররচ্রলত সনৌ-র যালী পর্র যালী সাংখ্যা 

 

….. 

টি 

৩.০ জাটকা/ ইরলশসাংরক্ষদণঅভয়াশ্রমস্থাপন ক. অভয়াশ্রদমর সাংখ্যা 

 

খ. সকান উপদজলায় এবাং নেী/ জলাশদয়র নাম 

 

খ. স্থাপদনর সময় ও ব্যরয়ত অর্ ম এর পররমাণ 

 

ঘ. অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও করমটির বতমমান অবস্থা বলুন 

 



 
 

 

 

 

ঙ. রিমাদকমশনলাইন ও ফ্ল্যাগলাগাদনা আদিরক? 

 

চ্. আপরন/ আপনার প্ররতরনরর্র পররেশ মন সাংখ্যা 

 

ি. সারব মক রবদবচ্নায় অভয়াশ্রদমর প্রভাব বলুন 

 

৪.০ জাটকা/ ইরলশ সাংরক্ষদণ বাস্তবারয়ত কাে মক্রম ক. পররচ্ারলত অরভোদনর সাংখ্যা 

 

খ. পররেরশ মতবাজার/ আড়ৎ এর সাংখ্যা 

 

গ. পররচ্ারলত সমাবাইল সকাদট মর সাংখ্যা 

 

ঘ. প্রেত্ত মামলার সাংখ্যা 

 

ঙ. সজল প্রোদনর সাংখ্যা 

 

চ্. জররমানা আোদয়র পররমাণ 

 

ি. জব্দকৃত ইরলশ/ জাটকার পররমাণ 

 

জ. জব্দকৃতদনৌোন/ ইরিনদবাট/ সেশীয়দনৌকার সাংখ্যা 

 

 

৫.০ সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান সম্পরকমত কাে মক্রম ক. কত টাকা বরাে রিল 

 

খ. কতজন সজদলদক এআইরজ এ মাধ্যদম সহায়তা প্রোন করা 

হদয়দি 

 

গ. এআইরজএ এর অর্ীদন প্রেত্ত সামগ্রী/ প্রারণর পররমাণ কত 

 

ঘ. বতমমাদন রক অবস্থায় কত গুদলা আদি 

 

ঙ. এআইরজ এ প্রাপ্ত সজদলদের সকান সাংগ ন/ েল আদি রকনা? 

র্াকদল সেস্য সাংখ্যা 

 

চ্. কাে মক্রম সফলতা (%) বাফলাফলবলুন 

 

 

৬.০ সজদলদেররভরজএফ কাে মক্রম ক. রভরজ এফ প্রাপ্ত সজদলর সমাট সাংখ্যা 

 

খ. রবতরণকৃত রভরজএফ এর চ্াদলর পররমাণ সম. টন 

 

গ. আপরন/ আপনার প্ররতরনরর্কত রেন উপরস্থত রিদলন 

 

ঘ. রভরজএফ এর প্রভাব ওসফলতা (%) বলুন 

 

ঙ. সজদলদের সকান অরভদো রিল রকনা? র্াকদলতা 

রকভাদব রনস্পরত্ত করা হদয়দি 

 

চ্. আপনার সারব মক মতামত বলুন 

 

 



 
 

 

 

৭.০ জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ প্রারতষ্ঠারনক অবকা াদমার রচ্ত্র ক. জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ মৎস্য অরর্েপ্তদরর সাদর্ অন্যান্য 

সাংস্থার  সমন্বয় অটুট আদি / নাই  

 

খ. জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ মৎস্য অরর্েপ্তদরর সাদর্ অন্যান্য 

সাংস্থার  সমন্বয়  পুনব মহাল প্রদয়াজন/ প্রদয়াজন নাই 

 

গ. জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ সরকারী –সবসরকারী উদদ্যাগ প্রদয়াজন/ 

প্রদয়াজন নাই  

 

 

৮.০ প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্য প্রাপ্ত লরজরস্টকসাদপাট ম ক. োনবাহদন রর্রণ অনুোয়ী সাংখ্যা ও তাদের বতমমান অবস্থা বলুন 

খ. রবতরণকৃত/ প্রাপ্ত হাইস্পীি এফ এর রপদবাদটর সাংখ্যা 

গ. প্রাপ্ত জ্বালানীর পররমাণ/ বরােকৃত অদর্ মর পররমাণ 

ঘ. ভ্রমণভাতার পররমাণ? েদর্স্ট বা অপ্রতুল বলুন 

 

৯.১ প্রকদল্পর তজরবক প্রভাব  ক. ইরলদশর উৎপােন প্রকদল্পর পূদব ম কত রিল? 

খ. বতমমাদন ইরলদশর উৎপােনকত? 

গ. হ্রাস বা বৃরি হদয়দি? প্রবৃরির হার (%)  

ঘ. সজদলদের জীবনমান ও জীরবকার রক রক পররবতমন 

লক্ষযণীয়? 

ঙ. আপনার মদত শতকরা কতভাগ (%) সজদল মৎস্য আইন 

মানদিন? 

চ্. জাটকা সাংরক্ষণ পূদব মর তুলনায় সবদড়দি না কদমদি (%) 

 

৯.২ প্রকদল্পর সামারজক প্রভাব ক. প্রকদল্পর কাে মক্রদমর সাফল্য গুদলা রকরক? 

 

খ. প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি বা হ্রাস সপদয়দি রক? 

 

গ. আইন প্রদয়াদগ জনসম্পৃি তা বৃরির হার সকমন? 

ঘ. প্রশাসন ও আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থার সহদোরগতা ও সম্পৃিতার 

সট্রন্ড রকরুপ? 

ঙ 

প্রকল্প বাস্তবায়দন জনসম্পৃিতা বা জনপ্ররতরনরর্দের ভুরমকা সম্পমদক 

বলুন। 

 

চ্.সজদলদের আচ্ার আচ্রদণর সকান পার্ মকয লক্ষণীয় হদল উদেখ 

করুন 

 

ি. জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ জনসদচ্তনতাপূদব মর তুলনায় সবদড়দি না  

কদমদি (%) 

 

জ.জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ সজদলর সাংখ্যা পূদব মর তুলনায় সবদড়দি 

না কদমদি (%)  

 

ি.ইরলশ আহরদণ নতুন সজদল অন্তভু মরি রকভাদব রনয়ন্ত্রণ করা সেদত 

পাদর ? 

 

 

১০ প্রকদল্পর সারব মক সাফল্য সম্পমদক অরভমত রেন? ১............................................................... 

 

 

১১ প্রকদল্পর প্রদয়াজনীয়তা, সাদস্টইদন রবরলটি ও ভরবষ্যদত 

প্রকল্পটি চ্ালু রাখা সম্পদকম আপনার অরভমত বলুন 

১...............................................................  



 
 

 

 

 

পরিরিষ্ট-০৭ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

আইএমইরি 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৬ 

সশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

জাটকা সাংরক্ষণ , সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব ) শীষ মক প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন   

 

প্রর্ান তথ্যোতার জন্য (KII) প্রশ্নমালা  
প্রশাসন, পুরলশ, র যাব , সকাষ্টগাি ম, সনৌবারহনী, সনৌপুরলদশর জন্য প্রশ্নমালা  

  

কম মকতমার নামঃ পেবীঃ 

প্রকদল্পর আওতায় সসবা(Service) প্রোদনর 

সময়াে ঃঃ 

সমাবাইল নম্বর- 

      

          ১। জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ মৎস্য সাংরক্ষন আইন ১৯৫০ কাে মকর ভাদব প্রদয়াগ করা হদয়রিল রক ? (১) হযাঁ  (২) না 

উত্তর না হদল, কারন সমূহ ঃঃ  

১-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ২।জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ মৎস্য অরর্েপ্তরসহ অন্যান্য সাংস্থার কাে মক্রম সমন্বদয় সকান সমস্যার উদ্ভব হদল  তার রববরণ   

১-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ৩।জাটকা ইরলশ সাংরক্ষণ  একটি ঝুুঁরকপূণ ম কাজ । প্রকল্প পরবতীদত জনগদণর অাংশগ্রহন রনরিত করার জন্য রক রক 

পেদক্ষপ সনয়া  সেদত  পাদর?  

১-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪। মৎস্য সাংরক্ষন আইন ১৯৫০ বাস্তবায়দন প্রকল্প হদত লরজরস্টক সাদপাট ম রক প্রদয়াজন অনুোয়ী রিল ?  উত্তর না হদল রক 

রক ঘাটরত রিল? 

১-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৫। রবগত ২০০৮-২০১৫ সদন  মৎস্য  সাংরক্ষন আইন ১৯৫০ প্রদয়াদগর  অগ্রগরত 

রববরণ লক্ষযমাত্রা অজমন 

১। অরভোদনর সাংখ্যা   



 
 

 

 

২। আটককৃত জাটকা (সকরজ)    

৩। আটককৃত ইরলশ মাি (সকরজ)   

৪। মামলার সাংখ্যা    

৫। সজদলর সাংখ্যা   

৬। জররমানার সাংখ্যা ও পররমান    

৭। জব্দ জাদলর পররমান ( লক্ষ   রমঃ  )   

৮। সবাট / সনৌকা / ট্রলার  আটদকর 

সাংখ্যা 

  

 

 

 

৬। অত্র এলাকায় স্থারপত ইরলশ অভয়াশ্রম  ব্যাবস্থপনা  সম্পদকম আপনার মতামত  

১-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৭। জাটকা ও  রিমওয়ালা ইরলশ সাংরক্ষদণ সজদলদেরদক আরও রকভাদব সম্পৃি করা সেদত পাদর? 

 ১-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    ৮। ইরলদশর উৎপােদন বতমমান র্ারা / সটকসই উন্নয়ন বজায় রাখার জন্য রক রক পেদক্ষপ সনয়া সেদত পাদর?  

১-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৯। প্রকল্প পরবতীদত জাটকা ও মা ইরলশ মাি র্রা বদন্ধ সজদলদের আচ্ার আচ্রণ পররবতমন পররলরক্ষত হদল তার রববরণ 

রেন? 

১-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১০। জাটকা সাংরক্ষণ , ইরলশ উৎপােন এবাং  সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থান সম্পদকম  আপনার অরভমত 

     জাটকা সাংরক্ষণ 

১-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 

 

 

     ইরলশ উৎপােন 

১-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থান 

১-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১১।প্রকল্প সম্পরকমত অন্যান্য তথ্য  (েরে র্াদক) ও সুপাররশ 

১-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাক্ষাৎকার প্রোনকারীর নাম ও সাক্ষরঃ  

   

 

সমাবাইল নম্বরঃ  

সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররখঃ 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ 

 

সমাবাইল নম্বরঃ  

সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররখঃ 



 
 

 

 

 

 

পরিরিষ্ট-০৮ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

আইএমইরি 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৬ 

সশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

জাটকা সাংরক্ষণ , সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব ) শীষ মক প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন   

ইউরপ সচ্য়ারম্যান এবাং সেদস্যর জন্য প্রশ্নমালা (KII) 

  

নামঃ…………………………………  পেবীঃ………………………… 

 

ঠিকানাঃ গ্রাম......................ইউরনয়ন ................... উপদজলা ............. সজলা.....................   

 

 

১। প্রকদল্পর কাে মক্রম সম্পদকম জাদনন রক না ? উত্তর হযাঁ হদল প্রকদল্পর অরর্দন রক রক কাজ সম্পারেত হদয়রিল? 

১.…………………………………………………………………………… 

২.…………………………………………………………………………… 

৩.…………………………………………………………………………….  

 

২।প্রকল্প পরবরতমদত জাটকা সাংরক্ষন ও ইরলশ উৎপােন বৃরি সম্পদকম আপনার অরভমত রক? 

১.…………………………………………………………………………… 

২.…………………………………………………………………………… 

৩.…………………………………………………………………………… 

 

৩।প্রকদল্পর পদর সজদলদের ইরলশ মাি র্রা সবদড়দি না কদমদি? উওর হযাঁ হদল শতকরা হাদর কত সবদড়দি? 



 
 

 

 

 

 

 

৪। আপনার এলাকায় স্থারপত ইরলশ অভায়শ্রদমর ব্যবস্থাপনা ও প্রভাব সম্পদকম জাদনন রক? জানা র্াকদল বণ মনা করুন? 

১.…………………………………………………………………………… 

২.…………………………………………………………………………… 

৩.…………………………………………………………………………… 

 

৫। সজদলদের ঋণ মুি হদত সপদরদি রক? এ রবষদয় আপনার অরভমত 

 

 

৬। প্রকদল্পর রবকল্প  কম মস্থাদনর উপকরণ রবতরণ (দেমন  গরু,িাগল,হাঁস,ভযান গাড়ী ইতযারে) সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন হদয়দি রক? 

সজদলরা এদত লাভবান হদয় র্াকদল তার রববরণ রেন 

 

 

৭।সজদলদের সাাংবাতসররক খ্যাদ্য রনরাপত্তা রনরিত হদয়দি রক? 

     ১। হযা      ২। না 

৮। সজদলদের পানীয়জল ও পয়ঃরনষ্কাশন ব্যবস্থার পররবতমন হদয়দি রক? 

      ১। হযা      ২। না  

৯। সজদলদের আরর্ মক অবস্থার পররবতমন হদয়দি রক না ? 

     ১। হযা      ২। না  

১০। সজদলদের স্বাস্থয সসবা গ্রহন করার ক্ষমতা সবদড়দি রকনা ? 

     ১। হযা      ২। না 

১১। সজদলদের বারড় ঘদরর পররবতমন হদয়দি রক? হদয় র্াকদল রববরণ রেন 

 



 
 

 

 

 

১২। সজদলদের সিদলদমদয়দের রশক্ষার অগ্রগরত হদয়দি রক? 

      ১। হযা      ২। না 

১৩। জাটকা ও মা ইরলশ মাি সাংরক্ষদণ সজদলদের আচ্ার আচ্রদন সকান পররবতমন হদয়দি রক? হদয় র্াকদল তার রববরণ 

রেন 

১.…………………………………………………………………………… 

২.…………………………………………………………………………… 

     ৩.…………………………………………………………………………… 

১৪। সজদলদেরদক রভরজএফ এর চ্াল প্রোদনর ফদল খ্যাদ্য রনরাপত্তা রনরিত হদয়দি রক? 

     ১। হযা      ২। না 

১৫। প্রকল্প সম্পরকমত অন্যান্য তথ্য  (েরে র্াদক) ও সুপাররশ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাক্ষাৎকার প্রোনকারীর নাম ও সাক্ষরঃ  

   

 

সমাবাইল নম্বরঃ  

সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররখঃ 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ 

 

সমাবাইল নম্বরঃ  

সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররখঃ 



 
 

 

 

 

 

পরিরিষ্ট-০৯ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

আইএমইরি 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৬ 

সশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

জাটকা সাংরক্ষণ , সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব ) শীষ মক প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন   

েলীয় আদলাচ্না(FGD) ( সজদলদের জন্য ) 

আদলাচ্নার সচ্করলস্ট  

স্থান  .....................গ্রাম.......  ......ইউরনয়ন .................. উপদজলা ............ সজলা ...............  

 তাররখ ও সময়....................................... 

 

ক্র।নাং নামঃ পেবী ও সপশা  সমাবাইল স্বাক্ষর 

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

৬।     

৭।     

৮।     

৯।     

১০।     

১১।     

১২।     

১৩।     

১৪।     

১৫।      

 

১।জাটকা সাংরক্ষণ , রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষণা প্রকল্প পরররচ্রত  

২। প্রকদল্পর রক রক কাে মক্রম রিল? 



 
 

 

 

৩। প্রকদল্পর ফদল জাটকা র্রা হ্রাস/বৃরি  

৪। জাটকা আহরণ বন্ধ করা ও মা ইরলশ সাংরক্ষদণর ফদল উৎপােন সবদড়দি বা কদমদি 

৫। ইরলশ জাটকা অভয়াশ্রদমর ফদল রক রক লাভ হদয়দি? 

৬। মৎস্য সাংরক্ষন আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন 

৭। সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান সম্পদকম আদলাচ্না 

৮। ইরলশ মাি উৎপােন বৃরি সপদয়দি রক ? 

৯। প্রকদল্প সশদষ জাটকা ও রিমওয়ালা মাি বৃরি  

১০। সজদলদের আরর্ মক অবস্থার পররবতমন হদয়দি রক? 

১১। সজদলদের োেন/ঋণ ও োয় সেনা হ্রাস/বৃরি সম্পরকমত 

১২। প্রকল্প সর্দক আপনারা রক রক সুদোগ সুরবর্া সপদয়দিন? 

১৩। জাটকা সাংরক্ষদণ সজদলদের আচ্ার আচ্রদণর পররবতমন হদয়দি রক? 

১৪। ইরলদশর উৎপােন বৃরির জন্য আর রক রক পেদক্ষদপ সনয়া সেদত পাদর? 

১৫। এ র্রদনর প্রকল্প আবার ও চ্ালু করা েরকার রকনা  

১৬। প্রকল্প সম্প্ররকমত আপনাদের সুপাররশ 

 

 

সমন্বয়কারী কম মকতমার  নাম ও স্বাক্ষরঃ                                                                                                        তাররখঃ                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

পরিরিষ্ট-১০ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

আইএমইরি 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৬ 

সশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

 

জাটকা সাংরক্ষণ , সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব ) শীষ মক প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন   

েলীয় আদলাচ্না(FGD) (ইরলশ আড়তোর / মহাজনদের জন্য) 

আদলাচ্নার সচ্করলস্ট  

স্থান  .....................গ্রাম.......  ......ইউরনয়ন .................. উপদজলা ............ সজলা ...............  

 তাররখ ও সময়....................................... 

 

 নামঃ পেবী ও সপশা সমাবাইল স্বাক্ষর 

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

৬।     

৭।     

৮।     

৯।     

১০।     

১১।     

১২।     

১৩।     

১৪।     

১৫।      

 

১।জাটকা সাংরক্ষণ , রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষণা প্রকল্প পরররচ্রত  

২। প্রকদল্পর রক রক কাে মক্রম রিল? 

৩। প্রকদল্পর ফদল জাটকা র্রা হ্রাস/বৃরি  

৪। জাটকা আহরণ বন্ধ করা ও মা ইরলশ সাংরক্ষদণর ফদল উৎপােন সবদড়দি বা কদমদি 

৫। ইরলশ জাটকা অভয়াশ্রদমর ফদল রক রক লাভ হদয়দি? 



 
 

 

 

৬। মৎস্য সাংরক্ষন আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন 

৭। সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান সম্পদকম আদলাচ্না 

৮। ইরলশ মাি উৎপােন বৃরি সপদয়দি রক ? 

৯। প্রকদল্প সশদষ জাটকা ও রিমওয়ালা মাি বৃরি  

১০। সজদলদের আরর্ মক অবস্থার পররবতমন হদয়দি রক? 

১১। সজদলদের োেন/ঋণ ও োয় সেনা হ্রাস/বৃরি সম্পরকমত 

১২। প্রকল্প সর্দক আপনারা রক রক সুদোগ সুরবর্া সপদয়দিন? 

১৩। জাটকা সাংরক্ষদণ সজদলদের আচ্ার আচ্রদণর পররবতমন হদয়দি রক? 

১৪। ইরলদশর উৎপােন বৃরির জন্য আর রক রক পেদক্ষদপ সনয়া সেদত পাদর? 

১৫। এ র্রদনর প্রকল্প আবার ও চ্ালু করা েরকার রকনা  

১৬। প্রকদল্পর শুরুর পু মদব ও পদর জাটকা ও ইরলশ ক্রয় রবক্রয় সম্পমদক আদলাচ্না ।  

       ১৭। প্রকদল্পর শুরুর পু মদব ও পদর আপনার আয় ব্যয় সম্পদক বলুন ? 

 ১৮। প্রকদল্পর পদর সজদলদের মাি র্রার পররমাণ সবদড়দি নারক কদমদি ?  

 ১৯। ঋণ গ্রহন কারী সজদলর সাংখ্যা আদগর তুলনায় সবদড়দি নারক কদমদি?   

 ২০। সজদলদের বতমমান আরর্ মক অবস্থা ? 

 ২১। ইরলশ মাদির উৎপােন বৃরির জন্য এর্রদন প্রকদল্পর প্রদয়াজন আদি রক না ? 

 ২২। এর্রদন প্রকদল্পর বাস্তবায়দন প্রশাসন, পুরলশ, র যাব , সকাষ্টগাি ম, সনৌবারহনী, সনৌপুরলদশর প্রদয়াজনীয়তা সম্পদকম বলুন ?  

 ২৩। প্রকল্প সম্প্ররকমত আপনাদের সুপাররশ 

 

সমন্বয়কারী কম মকতমার  নাম ও স্বাক্ষরঃ                                                                                                        তাররখঃ                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

পরিরিষ্ট-১১ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

আইএমইরি 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৬ 

সশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

জাটকা সাংরক্ষণ , সজদলদের  রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষনা (কমদপাদনন্ট এ ও রব ) শীষ মক প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন   

স্থানীয় পে মাদয় কম মশালার  

সচ্করলস্ট 

 

স্থান  ............................................                        তাররখ ও সময়....................................... 

 

১।জাটকা সাংরক্ষণ , রবকল্প কম মসাংস্থান ও গদবষণা প্রকল্প পরররচ্রত  

২। জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ জনসদচ্তনতা বৃরি 

৩। প্রকল্প পরবতীদত জাটকা র্রা হ্রাস/বৃরি রবষয়ক আদলাচ্না  

৪। জাটকা আহরণ বন্ধ করা ও মা ইরলশ সাংরক্ষদণর ফদল উৎপােন সবদড়দি বা কদমদি 

৫। ইরলশ জাটকা অভয়াশ্রদমর ফদল রক রক লাভ হদয়দি? 

৬। মৎস্য সাংরক্ষন আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন 

৭। সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান সম্পদকম আদলাচ্না 

৮। জাটকা ইরলশ সাংরক্ষদণ নেীদত সমাবাইল সকাট ম পররচ্ালনা 

৯। প্রকল্প সশদষ জাটকা ও রিমওয়ালা ইরলশ মাি বৃরি  

১০। সজদলদের আরর্ মক অবস্থার উন্নরত 

১১। সজদলদের োেন/ঋণ ও োয় সেনা হ্রাস/বৃরি সম্পরকমত 

১২। প্রকল্প সর্দক আপনারা রক রক সুদোগ সুরবর্া সপদয়দিন? 

১৩। জাটকা সাংরক্ষদণ সজদলদের আচ্ার আচ্রদণর পররবতমন হদয়দি রক? 

১৪। ইরলদশর উৎপােন বৃরির জন্য আর রক রক পেদক্ষদপ সনয়া সেদত পাদর? 

১৫। এ র্রদনর প্রকল্প আবার ও চ্ালু করা েরকার রকনা  

১৬। প্রকল্প সম্পরকমত  সুপাররশ 

 

সমন্বয়কারী কম মকতমার  নাম ও স্বাক্ষরঃ                                                                                                                         তাররখঃ                                             

 



 
 

 

 

                                                                                       পরিরিষ্ট-১   

 

রপরপআর-২০০৮ অনুোয়ী মালামাল  ও কাে মক্রদয়র সচ্করলস্ট  

 

প্রকদল্পর নাম: ....................................................... 

 

 

 

১। মন্ত্রণালয়/রবভাগ : 

২। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : 

৩। েরপত্র অনুোয়ী কাদজর নাম : 

৪। েরপত্র প্রকারশত পরত্রকাসমূদহর নাম ও তাররখ : 

৫। েরপত্র রসরপটিইউ-এর ওদয়ব সাইদট সেয়া হদয়দি রক-না : 

৬। রসরপটিইউ ওদয়ব সাইদট প্রকারশত হওয়ার তাররখ : 

৭। েরপত্র রসরপটিইউ ওদয়ব সাইদট প্রকারশত না হদয় 

র্াকদল তার কারণ : 

৮। েরপত্র রবক্রয় শুরুর তাররখ : 

৯। েরপত্র রবক্রদয়র সশষ তাররখ ও সময় : 

১০। েরপত্র গ্রহদণর সশষ তাররখ ও সময় : 

১১। প্রাপ্ত সমাট েরপদত্রর সাংখ্যা ও নাম : 

১২। েরপত্র সখালার তাররখ ও সময় : 

১৩। সরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা ও নাম : 

১৪। নন-সরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা : 

১৫। েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সমাট সেস্য সাংখ্যা 

(েরপত্র মূলায়ন করমটি গ ন সম্পরকমত প্রজ্ঞাপন 

সাংযুি করুন) 

১৬। েরপত্র করমটিদত বরহ মসেস্য কতজন আদিন : 

১৭। েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভার তাররখ : 

১৮। কাে মরববরণী অনুদমােদনর তাররখ : 

(কাে মরববরণীর করপ সাংযুি করুন) 

১৯। রসএস প্রস্তুতকরদণর তাররখ : 

২০। রসএস অনুদমােনকারীর নাম, পেবী ও 



 
 

 

 

অনুদমােদনর তাররখ : 

(অনুদমারেত রসএস-এর করপ সাংযুি করুন) 

২১। চূড়ান্তভাদব রনব মারচ্ত েরোতার নাম : 

২২। Notification of Award প্রোদনর তাররখ : 

 

২৩। করাক্ট অনুদমােদনর তাররখ : 

২৪। করাক্ট স্বাক্ষদরর তাররখ : 

২৫। সমাট চ্যরিমূল্য : 

২৬। োপ্তররক প্রাক্করলত মূল্য : 

২৭। অকৃতকাে ম েরপত্র োতাদের রচ্ঠি প্রোদনর তাররখ : 

২৮। কাে মাদেশ প্রোদনর তাররখ : 

২৯। কাে মাদেশ অনুোয়ী কাজ শুরুর তাররখ : 

৩০। কাে মাদেশ অনুোয়ী কাজ সম্পন্ন করার তাররখ : 

৩১। সময় বৃরি হদয় র্াকদল, কতরেন বৃরি করা হদয়দি : 

(কত রেন এবাং সকান তাররখ পে মন্ত) 

৩২। সময় বৃরির কারণ : 

৩৩। বরর্ মত সময় অনুোয়ী কাজ সমারপ্তর তাররখ : 

৩৪। সব মদশষ চ্লরত রবল জমাোদনর তাররখ 

ও রবদলর পররমাণ : 

৩৫। সব মদশষ চ্লরত রবল পররদশাদর্র 

তাররখ ও পররমাণ : 

৩৬। সব মদমাট রবল পররদশার্ : 

৩৭। সব মদশষ বাস্তব অগ্রগরত : .................% 

 

প্রকল্প পররচ্ালদকর নাম ও স্বাক্ষর তথ্য সাংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর 

তাররখ: ............................ তাররখ: .................................. 

সমাবাইল: ......................... সমাবাইল: ............................. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                       পরিরিষ্ট-১৩ 

রবষয়ঃ ০৭/০৫/২০১৮ তাররদখ অনুরষ্ঠত “জাটকা সাংরক্ষণ ,সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান এবাং গদবষণা  )য় সাংদশারর্ত২(  

 কদম্পাদনন্টঃ)এ ও রব”( শীষ মক সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য গঠিত সটকরনকযাল করমটির ২য় সভার কাে মরববরণী 

সচ্করলস্ট 

 

১. রসিান্তসমূহ এবাং গৃহীত ব্যবস্থাবলী রনম্নরূপঃ 

ক্রঃ

নাং 

রসিান্তসমূহ গৃহীত ব্যবস্থাবলী 

১.১ প্রকদল্পর লগদেম-এ বরণ মত লক্ষয (Goal) এবাং উদেশ্য 

(Purpose), আউটপুট রবষয়গুদলা অনুোয়ী প্রকদল্পর 

অজমদনর রবষয়গুদলা ের্াের্ ও রবস্তাররতভাদব প্ররতদবেদন 

উদেখ করদত হদব। 

প্রকদল্পর লগদেম-এ বরণ মত লক্ষয (Goal) )-পৃষ্ঠা নাং ৪০ 

এবাং উদেশ্য (Purpose)-পৃষ্ঠা নাং-৩৩-৩৬,৩৯,৪২ 

আউটপুট -পৃষ্ঠা নাং ৪১,৪৩ রবষয়গুদলা অনুোয়ী প্রকদল্পর 

অজমদনর রবষয়গুদলা ের্াের্ ও রবস্তাররতভাদব প্ররতদবেদন 

উদেখ করা হদয়দি। 

১.২ আইএমইরি’র পররপত্র অনুোয়ী খসড়া প্ররতদবেদনর প্রর্ম 

রেদক রনব মাহী সার-সাংদক্ষপ সাংযুি করদত হদব। 

আইএমইরি’র পররপত্র অনুোয়ী খসড়া প্ররতদবেদনর প্রর্ম 

রেদক রনব মাহী সার-সাংদক্ষপ সাংযুি করা হদয়দি। 

১.৩ প্রভাব মূল্যায়দনর মা  পে মায় সর্দক প্রাপ্ত তথ্যারে 

ের্াের্ভাদব রবদেষণ, সটরবল/সারণী ও সলখরচ্দত্রর মাধ্যদম 

প্ররতদবেদন উদেখ করদত হদব। 

প্রভাব মূল্যায়দনর মা  পে মায় সর্দক প্রাপ্ত তথ্যারে 

ের্াের্ভাদব রবদেষণ, সটরবল/সারণী ও সলখরচ্দত্রর মাধ্যদম 

প্ররতদবেদন উদেখ করা হদয়দি। 

১.৪ প্ররতদবেদন পে মদবক্ষণ, সমস্যা, Findings ও সুপাররশ 

আলাোভাদব উদেখ করদত হদব। 

প্ররতদবেদন পে মদবক্ষণ, সমস্যা, Findings ও সুপাররশ 

আলাোভাদব উদেখ করা হদয়দি।)- পৃষ্ঠা নাং ৯০ 

১.৫ প্ররতদবেদন উরেরখত িাটা/তদথ্যর উৎদসর সরফাদরন্স 

সঠিকভাদব উদেখ করদত হদব। প্ররতদবেদনর পৃষ্ঠা নম্বর 

বাাংলায় এবাং প্রদয়াজনীয় মারজমন ব্যবহারসহ 

Alignment সঠিকভাদব রাখদত হদব। 

প্ররতদবেদন উরেরখত িাটা/তদথ্যর উৎদসর সরফাদরন্স  

উদেখ ও প্রদয়াজনীয় সাংদশার্নী করা হদয়দি।  

১.৬ মা  পে মায় সর্দক প্রাপ্ত তদথ্যর রভরত্তদত প্ররতদবেদনর সমস্যা 

ও সুপাররশ প্রণয়ন করদত হদব। 

মা  পে মায় সর্দক প্রাপ্ত তদথ্যর রভরত্তদত প্ররতদবেদনর সমস্যা 

ও সুপাররশ প্রণয়ন করা হদয়দি। পৃষ্ঠা নাং ৯০,৯২ এবাং ৯৩ 

১.৭ প্ররতদবেদন প্রদয়াজনীয় স্থাদন ব্যবহৃত লক্ষ টাকা, সাংখ্যা, 

সমঃটন, রমটার, ফুট ইতযারে তথ্যগুদলা সাংদশার্ন করদত 

হদব। 

প্ররতদবেদন প্রদয়াজনীয় স্থাদন ব্যবহৃত লক্ষ টাকা, সাংখ্যা, 

সমঃটন, রমটার, ফুট ইতযারে তথ্যগুদলা সাংদশার্ন করা 

হদয়দি। 

১.৮ রবএফআরআই অাংদশর এরিরপ বরাে, অর্ ম িাড় ও অর্ ম 

ব্যদয়র সঠিক ব্যাখ্যা রবদেষণপূব মক সমস্যা ও সুপাররদশ 

উদেখ করদত হদব। 

রবএফআরআই অাংদশর এরিরপ বরাে, অর্ ম িাড় ও অর্ ম 

ব্যদয়র সঠিক ব্যাখ্যা রবদেষণপূব মক সমস্যা ও সুপাররদশ 

উদেখ করা হদয়দি। 

১.৯ প্রকদল্পর টাদগ মট গ্রুপ ও প্রকল্প এলাকার উপকারদভাগীদের 

আর্ ম সামারজক অবস্থার রক উন্নরত হদয়দি সস রবষদয় সুষ্পষ্ট 

মতামত উদেখ রাখদত হদব। 

প্রকদল্পর টাদগ মট গ্রুপ ও প্রকল্প এলাকার উপকারদভাগীদের 

আর্ ম সামারজক অবস্থার রক উন্নরত হদয়দি সস রবষদয় সুষ্পষ্ট 

মতামত উদেখ রাখা হদয়দি। পৃষ্ঠা নাং ৬২ এবাং ৭৯  

১.১০ প্ররতদবেদনর প্রদয়াজনীয় বানান, তথ্যগত ও ভাষাগত 

অসামিস্যগুদলা সাংদশার্ন করদত হদব। 

প্ররতদবেদনর প্রদয়াজনীয় বানান, তথ্যগত ও ভাষাগত 

অসামিস্যগুদলা সাংদশার্ন করা হদয়দি। 

 

 



 
 

 

 

 

পরিরিষ্ট-১৪ 

রবষয়ঃ ১৬/০৫/২০১৮ তাররদখ অনুরষ্ঠত “জাটকা সাংরক্ষণ ,সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান এবাং গদবষণা  )২য় সাংদশারর্ত(  

 কদম্পাদনন্টঃ)এ ও রব”( শীষ মক সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য গঠিত রস্টয়াররাং  করমটির ২য় সভার কাে মরববরণী 

সচ্করলস্ট 

 

১. রসিান্তসমূহ এবাং গৃহীত ব্যবস্থাবলী রনম্নরূপঃ 

ক্রঃ

নাং 

রসিান্তসমূহ গৃহীত ব্যবস্থাবলী 

১.১ রনব মাহী সার-সাংদক্ষদপ ভাষার পররমাজমন ও 

পররদশার্নপূব মক প্রভাব মূল্যায়দন সমগ্র প্রকদল্পর 

সাংরক্ষপ্ত-সার উদেখ করদত হদব। 

২য় খসড়া প্ররতদবেদন মূল্যায়ন সর্দক প্রাপ্ত রবষয়গুদলা 

রনব মাহী সার-সাংদক্ষদপ সাংযুি করা হদয়দি। 

১.২ প্রভাব মূল্যায়দনর মা  পে মায় সর্দক প্রাপ্ত তথ্যারে 

ের্াের্ভাদব রবদেষণ, সটরবল/সারণী ও সলখরচ্দত্রর 

নীদচ্ ব্যাখ্যা প্রোন করদত হদব। 

প্রভাব মূল্যায়দনর মা  পে মায় সর্দক প্রাপ্ত তথ্যারে 

ের্াের্ভাদব রবদেষণ, সটরবল/সারণী ও সলখরচ্দত্রর মাধ্যদম 

প্ররতদবেদন উদেখ করা হদয়দি। (৭ম অধ্যায় পৃষ্ঠা নাং ৬৩) 

১.৩ নতুন প্রকল্প গ্রহদণর সময় পারন উন্নয়ন সবাি ম, পররদবশ 

অরর্েপ্তর ও সাংরেষ্ট েপ্তদরর সাদর্ সমন্বয় কদর প্রকল্প 

প্রণয়ন করার সুপাররশ প্ররতদবেদন রাখদত হদব।  

প্ররতদবেদন  উদেখ পূব মক  প্রদয়াজনীয় সুপাররশ করা 

হদয়দি। (৮ম অধ্যায় সুপাররশ অাংশ পৃষ্ঠা নাং ৯৫)  

১.৪ পুরুষ ও স্ত্রী ইরলদশর অনুপাত রভন্ন সকন তার ের্াের্ 

ব্যাখা প্ররতদবেদন উদেখ করদত হদব। 

প্ররতদবেদন প্রদয়াজনীয় ব্যখ্যা প্রোন  করা হদয়দি। (পৃষ্ঠা 

নাং ৯৬)  

১.৫ স্থানীয় কম মশালায় প্রাপ্ত সুপাররশসমূহ খসড়া 

প্ররতদবেদনর সুপাররদশ উদেখ করা প্রদয়াজন। 

প্ররতদবেদন  উদেখ পূব মক  প্রদয়াজনীয় সুপাররশ করা 

হদয়দি। (পৃষ্ঠা নাং ৭৯)  

১.৬ জাটকা সাংরক্ষদণর সক্ষদত্র পররদবদশর ভারসাম্য রক্ষার 

গুরুত্ব ও এর পাশাপারশ নেীর নাব্যতা দূরীকরণ ও নেী 

সেরজাং-এর ব্যবস্থার রবষদয় খসড়া প্ররতদবেদন রবশে 

আদলাচ্না ও সুপাররশ প্রোন করদত হদব। 

প্ররতদবেদন  উদেখ পূব মক  প্রদয়াজনীয় সুপাররশ করা 

হদয়দি। (পৃষ্ঠা নাং ৯১,৯২), ৮ম অধ্যায় সুপাররশ অাংশ (পৃষ্ঠা 

নাং ৯৫) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

পরিরিষ্ট-১৫ 

রবষয়ঃ ৩১ সম ২০১৮ তাররদখ অনুরষ্ঠত “জাটকা সাংরক্ষণ ,সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান এবাং গদবষণা  )২য় সাংদশারর্ত(  

)কদম্পাদনন্টঃ এ ও রব  শীষ মক সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য গঠিত জাতীয় কম মশালার রঃ োদপাটি ময়াদরর রনদে মশাবলী 

বাস্তবায়দনর  

সচ্করলস্ট  

১. রসিান্তসমূহ এবাং গৃহীত ব্যবস্থাবলী রনম্নরূপঃ 

ক্রঃ

নাং 

রসিান্তসমূহ গৃহীত ব্যবস্থাবলী 

১.১ (১) রনব মাহী সার-সাংদক্ষদপ উদেদশ্য, ফলাফল, সুপাররশ 

ইতযারে রশদরানামগুরল পররহার কদর রশদরানামহীনভাদব শুধু 

অনুদেদের মাধ্যদম সাংরক্ষপ্তভাদব উপস্থাপন করদত হদব (২) 

Logframe এর Indicator সমূদহর রক পররবতমন/ প্রভাব 

পররলরক্ষত হদয়দি তা Indicator wise বণ মনা করদত 

হদব।    

রনব মাহী সার-সাংদক্ষদপ সাংযুি করা হদয়দি এবাং Log 

Frame এর Indicator এর উপর বণ মনা করা 

হদয়দি। পৃষ্টা- ৪০  

১.২ (১) প্ররতদবেদন ব্যবহৃত িরব সমূদহর নীদচ্ বণ মনা প্রোন 

করদত হদব। 

(২) প্রকদল্পর গদবষণা অদের আওতায় কী কী গদবষণা করা 

হদয়দি তার তারলকা এবাং গদবষণা হদত প্রাপ্ত ফলাফল রক 

কাদজ লাগদি তার বণ মনা র্াকদত হদব।  

ের্াের্ভাদব রবদেষণ, সটরবল/সারণী ও সলখরচ্দত্রর মাধ্যদম 

প্ররতদবেদন উদেখ করা হদয়দি এবাং গদবষণা ফলাফল 

রবস্তাররত আদলাচ্না করা হদয়দি।  

১.৩ প্ররতদবেদনর ২২ পৃষ্ঠায় অেরভরত্তক অগ্রগরত (কদম্পাদনন্ট-

এ) এর সক্ষদত্র বাস্তব অগ্রগরত উদেখ করদত হদব।  

প্ররতদবেদন প্রদয়াজনীয় ব্যখ্যা ও সাংদশার্ন করা হদয়দি। 

পৃষ্ঠা- (২১-২২) 

১.৪ Procurement Part-এ ভাদলা কদর Analysis কদর 

ররদপাদট ম আনদত হদব।   

প্ররতদবেদন প্রদয়াজনীয় ব্যখ্যা ও সাংদশার্ন করা হদয়দি।  

১.৫ (১) প্রকল্পার্ীন ক্রয় প্ররক্রয়া সাংক্রান্ত আদলাচ্নাদত 

অসামিস্যতা পররলরক্ষত হওয়ার রবষদয় আদরা বস্তুরনষ্ঠ 

তথ্যারে প্ররতদবেদন আনদত হদব।  

(২) এ সক্ষদত্র একজন রবদশষজ্ঞ-এর মতামত গ্রহণ করা 

োয়।  

(৩) ক্রয় প্ররক্রয়া সাংক্রান্ত Technical Terms এর 

বাাংলায় অনুবাদের সকান প্রদয়াজন সনই।   

প্ররতদবেদন প্রদয়াজনীয় ব্যখ্যা ও সাংদশার্ন করা হদয়দি। 

পৃষ্ঠা- (২৫-২৬) 

১.৬ রিরপরপ বরহভু মত সকান রবষদয় প্ররতদবেদনর পে মদবক্ষণ, 

পে মাদলাচ্না বা সুপাররদশ অন্তভু মি করা োদব না। 

প্ররতদবেদন প্রদয়াজনীয় ব্যখ্যা ও সাংদশার্ন করা হদয়দি।  

 (১) প্রকদল্পর অর্ীন গদবষণার রবষয়বস্তু রক রক রিল তা 

উদেখ করদত হদব।  

(২) রবকল্প কম মসাংস্থাদনর রবষদয় অরর্ক তথ্য ও রবদেষণ 

প্ররতদবেদনর অন্তভু মি করদত হদব। 

প্ররতদবেদন প্রদয়াজনীয় ব্যখ্যা ও সাংদশার্ন করা হদয়দি। 

পৃষ্ঠা- ৪৪ 

 চূড়ান্ত প্ররতদবেন National Document রহদসদব গণ্য 

হদব রবর্ায় অতযন্ত সতকমতা ও রনষ্ঠার সাদর্ Study 

Report প্রণয়ন করদত হদব। 

 

 

 



 
 

 

 

পরিরিষ্ট-১৬ 

রবষয়ঃ ০৩/০৬/২০১৮ তাররদখ অনুরষ্ঠত “জাটকা সাংরক্ষণ ,সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান এবাং গদবষণা  )২য় সাংদশারর্ত(  

 কদম্পাদনন্টঃ)এ ও রব”( শীষ মক সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য গঠিত সটকরনকযাল  করমটির ৩য় সভার কাে মরববরণী 

বাস্তবায়দনর 

সচ্করলস্ট 

   

১. রসিান্তসমূহ এবাং গৃহীত ব্যবস্থাবলী রনম্নরূপঃ 

ক্রঃ

নাং 

রসিান্তসমূহ গৃহীত ব্যবস্থাবলী 

১.১ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ২য় খসড়া প্ররতদবেদনর ওপর 

অনুরষ্ঠত জাতীয় কম মশালায় আমরন্ত্রত অরতরর্দের 

উত্থারপত মতামদতর রভরত্তদত এবাং  রঃ োদপাটিয়াস ম 

ররদপাদট মর আদলাদক ের্াের্ পরীক্ষাপূব মক খসড়া 

প্ররতদবেনটি চূড়ান্ত করদত হদব। 

অরতরর্দের উত্থারপত মতামদতর রভরত্তদত এবাং 

রঃ োদপাটিয়াস ম ররদপাদট মর আদলাদক ের্াের্ 

পরীক্ষাপূব মক খসড়া প্ররতদবেনটি চূড়ান্ত করা হদয়দি।  

১.২ প্ররতদবেদনর প্রদয়াজনীয় বানান ও ভাষাগত 

অসামিস্যগুদলা সাংদশার্ন করদত হদব। 

প্ররতদবেদনর প্রদয়াজনীয় বানান ও ভাষাগত 

অসামিস্যগুদলা সাংদশার্ন করা হদয়দি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

পরিরিষ্ট-১৭  

রবষয়ঃ ০৪/০৬/২০১৮ তাররদখ অনুরষ্ঠত “জাটকা সাংরক্ষণ ,সজদলদের রবকল্প কম মসাংস্থান এবাং গদবষণা  )২য় সাংদশারর্ত(  

 কদম্পাদনন্টঃ)এ ও রব”( শীষ মক সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য গঠিত রস্টয়াররাং  করমটির ৩য় সভার কাে মরববরণী 

বাস্তবায়দনর 

সচ্করলস্ট 

   

১. রসিান্তসমূহ এবাং গৃহীত ব্যবস্থাবলী রনম্নরূপঃ 

ক্রঃ

নাং 

রসিান্তসমূহ গৃহীত ব্যবস্থাবলী 

১.১ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ২য় খসড়া প্ররতদবেদনর ওপর 

অনুরষ্ঠত জাতীয় কম মশালায় আমরন্ত্রত অরতরর্দের 

উত্থারপত মতামদতর রভরত্তদত এবাং  রঃ োদপাটিয়াস ম 

ররদপাদট মর আদলাদক ের্াের্ পরীক্ষাপূব মক খসড়া 

প্ররতদবেনটি চূড়ান্ত করদত হদব। 

জাতীয় কম মশালায় আমরন্ত্রত অরতরর্দের উত্থারপত 

মতামদতর রভরত্তদত এবাং রঃ োদপাটিয়াস ম ররদপাদট মর 

আদলাদক ের্াের্ পরীক্ষাপূব মক খসড়া প্ররতদবেনটি 

চূড়ান্ত করা হদয়দি।  

১.২ চূড়ান্ত প্ররতদবেন National Document রহদসদব 

গণ্য হদব রবর্ায় অতযন্ত সতকমতা ও রনষ্ঠার সাদর্ প্রণয়ন 

করদত হদব। 

চূড়ান্ত প্ররতদবেন National Document রহদসদব গণ্য 

হদব রবর্ায় পরামশ মকগণ অতযন্ত সতকমতা ও রনষ্ঠার সাদর্  

প্ররতদবেনটি চূড়ান্ত  কদরদিন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

পরিরিষ্ট-১৮ 

IMED কর্তকৃ মূল্যায়ন প্ররর্বেদবনি সুপারিি ও পর্বৃেক্ষণ 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

পরিরিষ্ট-১৯ 

ওয়াকমশপ ও এফরজরি সমূদহ উপরস্থরতর তারলকা   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 




