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বন অধিদপ্তর 
www.bforest.gov.bd 

১ পধরধিধি 
বিবিশ শাসন আমলে ১৮৬২ সালে িন বিভাগ প্রবিষ্ঠা োভ কলে। ১৯৪৭ সালে ভােি বিভবিে আলগ 
িাাংোলেলশে িনাঞ্চে, বিঙ্গে অি আসাম িন বিভাগ এে বনয়ন্ত্রলে বিে। এ বিভাগ িাাংোলেশ স্বাধীন হওয়াে 
পূলিে কৃবি মন্ত্রোেলয়ে অধীলন বিে। িাাংোলেশ স্বাধীন হওয়াে পে কৃবি মন্ত্রোেলয়ে অধীলন িন বিভাগ সৃবি 
কো হয়। ১৯৮৯ সালে এ অবধেপ্তেলক পবেলিশ ও িন মন্ত্রোেলয়ে অধীলন নযস্ত কো হয়। 
 
১.২ উদ্দেশ্য 

• পবেলিশ ও প্রবিলিলশে ভােসাময েক্ষা।  
• িন, জীি-বিবিত্র্য ও িনযপােী সাংক্রান্ত আন্তজে াবিক কনলভনশন, িুবি, প্রল াকে এে বিবধ বিধান অনসুেন ও 

িাস্তিায়ন।  
• িনযপ্রােী সাংেক্ষে ও িযিস্থাপনা। 
• জীি বিবিত্র্য সাংেক্ষে। 
• ইলকা- ুযবেজম সম্প্রসােে। 
• উপকূেীয় এিাং জেজ জীি-বিবিত্র্য িযিস্থাপনা ও উন্নয়ন। 
• কািেন Sequestration এিাং কািেন Trading| 
• জেিায় ুবস্থবিস্থাপক িনায়ন, নিুন িন সৃজন, িনজ সম্পে আহেে ও সেিোহ।  
• ভূবম বভবিক উৎপােন িযিস্থাে বস্থবিশীেিা েক্ষা।  
• প্রাকৃবিক ও আর্ে-সামাবজক অিস্থাে উন্নয়ন। 
• িন ও সামাবজক িনায়ন কার্েক্রম সম্প্রসােে। 
• অভয়ােেয, নযাশনাে পাকে , বিা াবনকযাে গালডে ন, ইলকা-পাকে , সাফােী পাকে সহ সকে প্রল লেড এবেয়াে সুষু্ঠ 

িযিস্থাপনা। 
  
১.৩ প্রিান কার্যাবলী 

• িনজ সম্পলেে সম্প্রসােে ও সাংেক্ষে। 
• িনযপ্রােী িযিস্থাপনা। 
• জীি বিবিত্র্য সাংেক্ষে। 
• কাঠ উৎপােন িযিস্থাে বস্থবিশীেিা েক্ষা। 
• পবেলিলশে ভােসাময েক্ষা। 
• ইলকা- ুযবেজম সম্প্রসােে। 
• বেলশে প্রাকৃবিক ও আর্ে সামাবজক অিস্থাে উন্নয়ন।  
• সামাবজক িনায়ন এে মাধযলম োবেদ্র্য বিলমািন।  
• িনজদ্র্িয বিক্রয় এিাং বিবক্রি িনজ দ্র্লিযে িোিে বনয়ন্ত্রে। 
• িন অবধেপ্তলেে বনয়ন্ত্রোধীন বিবভন্ন মহাে ইজাো প্রোন। 
• িনজ সম্পলেে পােবম  প্রোন। 
• সাংেবক্ষি িনাঞ্চলে ইলকা ুযবেজম এিাং পর্ে লনে অনমুবি প্রোন। 
• বিসেকােী উলেযালগ িনযপ্রােীে খামাে স্থাপন এিাং CITES (Convention on International Trade in 

Endangered Species) পােবম  প্রোন। 
• বশল্প প্রবিষ্ঠালন িনজ সম্পে সেিোহ। 
• সাংেবক্ষি িনাঞ্চলে গলিিোে অনমুবি প্রোন এিাং ডকুলমন্টােী বফল্ম তৈরি।   
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১.৪: বন অধিদপ্তদ্দরর জনবল: 
 
অনুলমাবেি সাাংগঠবনক কাঠালমা অনুর্ায়ী িন অবধেপ্তলেে বমা  জনিে ১০২২৪ জন, কমেেি জনিে ৭৭৩৩ জন 
এিাং শূনযপে ২৪৯১ টি ।  

 
সােবে ৩.১ : িন অবধেপ্তলেে জনিে। 

জনবল বেবে অনুলমাবেি পে কমেেি পে শূনয পে 
স্থায়ী জনবল প্রর্ম বেবে ২৯৫ ১৬৫ ১৩০ 

বিিীয় বেবে ৪২৪ ১৮২ ২৪২ 
িৃিীয় বেবে ৫৩৩৫ ৩৯৩৫ ১৪০০ 
িিুর্ে বেবে ৪০৫৪ ৩৩৩৯ ৭১৫ 
ম াট স্থায়ী জনবলঃ ১০১০৮ ৭৬২১ ২৪৮৭ 

আউটদ্দ্াধ য্িং জনবল িৃিীয় বেবে ২ ২ ০ 
িিুর্ে বেবে ১১৪ ১১০ ৪ 
ম াট আউট ম্াধ য্িং 
জনবলঃ 

১১৬ ১১২ ৪ 

্বযদ্দ াট জনবলঃ ১০২২৪ ৭৭৩৩ ২৪৯১ 
 
 
২. বািংলাদ্দদদ্দশ্র বনঃ 
 
িাাংোলেলশে আয়িন এক েক্ষ সািিবিশ হাজাে পাাঁি শি সিে (১,৪৭,৫৭০) িগে বক.বম. এিাং িনভূবমে 
পবেমাে প্রায় িাবিশ েক্ষ (২৬,০০,০০০) বহেে। বেলশে বমা  আয়িলনে প্রায় ১৭.৬২% িনভূবম। িন 
অবধেপ্তে বনয়বন্ত্রি িনভূবমে পবেমাে প্রায় বিালো েক্ষ (১৬,০০,০০০) বহেে র্া বেলশে আয়িলনে প্রায় 
১০.৮৪%। বভৌগবেক অিস্থান ও জেিায়ুে িােিলমযে কােলে িাাংোলেলশ বিবভন্ন ধেলনে িনাঞ্চে েলয়লি। 
বর্মন- পাহাড়ী িন, প্রাকৃবিক মযনলরাভ িন, সৃবজি উপকূেীয় িন, শাে িন, জোভূবমে িন ইিযাবে। 
িিে মালন বেলশে বমা  আয়িলনে বমা  ১৩.২৮% এোকা িকৃ্ষাচ্ছাবেি। িনভূবম িাড়াও বেলশে রাম এোকায় 
প্রিুে গািপাো েলয়লি । 
 

ক্রবমক নাং িনভূবমে ধেন িনভূবমে পবেমান (হাজাে 
বহেলে) 

১ পাহাড়ী িন (Hill Forest)                                 ১৩৭৭.০০ 

২ প্রাকৃবিক মযনলরাভ িন (Natural Mangrove 

Forest) 

৬১০.০০ 

৩ সৃবজি মযনলরাভ িন (Planted Mangrove Forest)                  ২০০.০০ 

৪ শাে িন (Sal Forest)                                                    ১২০.০০ 

৫ জোভূবমে িন (Swamp Forest)                                        ২৩.০০ 

৬ রামীন িন ( Village Forest)                                                               ৭৭৪.০০ 

 বমা  িনাঞ্চে ৩১০৪.০০ 
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বিবভন্ন েকলমে িলনে সাংবক্ষপ্ত বিিেে নীলি বেয়া হলো : 
 
 
পাহাড়ী  বন ( The Hill forest) : 
 
িট্টরাম, পািেিয িট্টরাম, কক্সিাজাে, বসলে , বমৌেভীিাজাে এিাং হবিগলেে পাহাড়ী এোকায় এ িন অিবস্থি। 
গজে ন, িাপাবেশ, ঢাবকজাম, বসবভ , বসগুন, গামাে, িম্পা, জারুে, বসানাে ুপ্রভৃবি গাি এ িলন পাওয়া র্ায়। 
িাাংোলেলশে িনাঞ্চলেে প্রায় ৩০%পাহাড়ী িন। প্রবি িিে পাহাড়ী িলনে খাবে জায়গালি নিুন কলে িনায়ন 
কো হয়। 
 

 
 

বিত্র্-১.পাহাড়ী িন 
 

প্রাকৃধিক  যানদ্দরাভ বন (Natural Mangrove Forest) : 
 
সুন্দেিন আমালেে প্রাকৃবিক মযানলরাভ িন র্া পৃবর্িীে মলধয সিলিলয় িড় । ৬ েক্ষ ১০ হাজাে বহেে জলুড় 
বিসৃ্তি এ িলনে আয়িন িন এোকাে প্রায় ৩৮.৭১%। সুন্দেী, বগওয়া, বকওড়া, পশুে, িাইন, গোন এ 
িলনে প্রধান গাি। প্রবিবেন ২ িাে বজায়াে-ভা ায় এ িন প্লাবিি হয় িাই এ িলনে ইলকাবসলেম অনয িলনে 
বিলয় বভন্ন। 
 

 
বিত্র্-২. সুন্দেিন মযানলরাভ িন। 
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এ িলনে মলধয বেলয় প্রিাবহি প্রধান প্রধান নেীগুলো হলো- পশুে, বশিসা, িলেশ্বে, োয়মাংগে ইিযাবে। িািাড়া 
শি শি খাে এ িলনে মলধয জালেে মলিা িবড়লয় আলি। এ িলনে েবক্ষলে আলি িলঙ্গাপসাগে। শুধু িকৃ্ষসম্পে 
নয়, এ িন মৎসয সম্পলেেও আধাে িল । এ সুন্দেিন খুেনা, িালগেহা  ও সািক্ষীো বজোয় অিবস্থি। 
বিশ্বখযাি েলয়ে বিঙ্গে  াইগাে এ িলনই িাস কলে। 
 
 

 
  

বিত্র্-৩. িনভূবমে পবেমালনে পাই িা ে  
 

 
্ধৃজি  যানদ্দরাভ বন (Planted Mangrove Forest) : 
 
বেলশে উপকূেীয় বজোসমহু বর্মন- বনায়াখােী, েক্ষীপুে, বভাো, প ুয়াখােী, িট্টরাম, কক্সিাজাে প্রভৃবি বজোে 
িে, িীপ ও নিুন বজলগ উঠা ভূবমলি ১৯৬৫ সাে বর্লক এ িন সৃবি কো হলচ্ছ। এ পর্েন্ত প্রায় ১ েক্ষ ৮০ 
হাজাে বহেে ভূবমলি িনায়ন কো হলয়লি র্া বমা  িন এোকাে প্রায় ১১.৪২% । এ ধেলনে িনায়লনে মেূ 
প্রজাবি হলো বগওয়া ও িাইন। প্রাকৃবিক মযানলরাভ িলনে মি এ িন বজায়াে-ভা ায় প্লাবিি হয়। এ িন 
ঘুবনেঝড় ও জলোচ্ছ্বালসে িীব্রিা হলি উপকূেীয় এোকাে জান-মাে েক্ষা কলে। 
 
শ্াল বন (Sal Forest) :  
 
এ িন মেূিঃ গাজীপুে,  াাংগাইে, ময়মনবসাংহ বশেপুে বজোয় অিবস্থি। িািাড়া বেলশে উিোঞ্চলেে বেনাজপুে, 
োংপুে, নওগাাঁ, ঠাকুেগাাঁও ও পঞ্চগড় বজোয় অল্প বকিু িন েলয়লি।  
 
এ িন ভূবমে আয়িন ১ েক্ষ ২০ হাজাে বহেে র্া বমা  িনভূবমে প্রায় ৭.৬১% । এ িলনে মেূ প্রজাবি 
শাে র্া অলনলকই গজােী িলে জালনন।শুষ্ক বমৌসুলম (বফব্রুয়ােী-মািে ) শাে গালিে পািা ঝলে র্ায় িলে এলক 
পত্র্ ঝো িনও িো হয়। এ িলনে খাবে ও ক্ষবয়ষু্ণ স্থালন অনয প্রজাবি বোপন কলে সামাবজক িনায়লনে 
মাধযলম িাগান সৃজন কো হলয় র্ালক।  
 

38.71%

30.00%

11.42%

7.61%

1.71%

cÖvK…wZK  g¨vb‡MÖvf  eb  

cvnvox eb

m„wRZ g¨vb‡MÖvf eb 

kvj eb

Rjvf~wgi  eb
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বিত্র্-৪. শাে িন 

 
জলাভূধ র  বন  (Swamp Forest) : 
 
বসলে  ও সুনামগে বজোে প্রায় ২৭ হাজাে বহেে এোকাে হাওড় ও বিে জলুড় এ িন বিসৃ্তি র্া বমা  
িনভূবমে প্রায় ১.৭১%। 
 

 
বিত্র্-৫. োিােগুে জোভূবমে িন 

 
িিলেে প্রায় অলধেক সময় এ িলনে গাি পাবনলি আাংবশক ডুলি র্ালক। এ িলনে প্রধান িকৃ্ষ প্রজাবিসমহু- 
বহজে, কেি, বপ ােী, িরুন ইিযাবে। এ সকে গাি মালিে আিাস্থলেে জনয অিযন্ত গুরুত্বপূেে। োিােগুে, 
 াঙগুয়াে হাওড় প্রভৃবি জোভূবমে িন উলিখলর্াগয।  
 
৩. রধিি এলাকা (Protected Area) ( জািীয় উদযান ও বনযপ্রাণী অভয়ারণয) : 
 

ক্রবমক 
নাং 

সাংেবক্ষি এোকাে নাম অিস্থান এোকাে পবেমান 
(লহেে) 

১ ভাওয়াে জািীয় উেযান গাজীপুে ৫০২২.২৯ 
২ মধুপুে জািীয় উেযান  াাংগাইে এিাং ময়মনবসাংহ ৮৪৩৬.১৩ 
৩ োমসাগে জািীয় উেযান বেনাজপুে ২৭.৭৫ 
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৪ বহমিবড় জািীয় উেযান কক্সিাজাে ১৭২৯.০০ 
৫ োওয়ািড়া জািীয় উেযান বমৌেভীিাজাে ১২৫০.০০ 
৬ কাপ্তাই জািীয় উেযান পািেিয িট্টরাম ৫৪৬৪.৭৮ 
৭ বনঝুমিীপ জািীয় উেযান বনায়াখােী ১৬৩৫২.২৩ 
৮ বমধাকচ্ছবপয়া জািীয় উেযান কক্সিাজাে ৩৯৫.৯২ 
৯ সািিবড় জািীয় উেযান হবিগে ২৪২.৯১ 
১০ খাবেমনগে জািীয় উেযান বসলে  ৬৭৮.৮০ 
১১ িােইয়াঢাো জািীয় উেযান িট্টরাম ২৯৩৩.৬১ 
১২ কুয়াকা া জািীয় উেযান প ুয়াখােী ১৬১৩.০০ 
১৩ নিািগে জািীয় উেযান বেনাজপুে ৫১৭.৬১ 
১৪ বসাংড়া জািীয় উেযান বেনাজপুে ৩০৫.৬৯ 
১৫ কাবেগে জািীয় উেযান ময়মনবসাংহ ৩৪৪.১৩ 
১৬ আেিাবেঘী জািীয় উেযান নওগাাঁ ২৬৪.১২ 
১৭ বিেগে জািীয় উেযান বেনাজপুে ১৬৮.৫৬ 
 

Sub Total (National Park) 
 

৪৫৭৪৬.৫৩ 
১ বেমা কালেঙ্গা িনযপ্রানী অভয়ােেয হবিগে ১৭৯৫.৫৪ 
২ িে কুকবে মকুবে িনযপ্রানী অভয়ােেয বভাো ৪০.০০ 
৩ সুন্দেিন ইি িনযপ্রানী অভয়ােেয িালগেহা  ১২২৯২০.৯০ 
৪ সুন্দেিন ওলয়ে িনযপ্রানী অভয়ােেয সািক্ষীো ১১৯৭১৮.৮৮ 
৫ সুন্দেিন সাউর্ িনযপ্রানী অভয়ােেয খুেনা ৭৫৩১০.৩০ 
৬ পািোখােী িনযপ্রানী অভয়ােেয পািেিয িট্টরাম ৪২০৬৯.৩৭ 
৭ িুনবি িনযপ্রানী অভয়ােেয িট্টরাম ৭৭৬৩.৯৭ 
৮ ফাবসয়াখাবে িনযপ্রানী অভয়ােেয কক্সিাজাে ১৩০২.৪২ 
৯ েধুপুকুবেয়া-লধাপািবে িনযপ্রানী অভয়ােেয িট্টরাম ৪৭১৬.৫৭ 
১০ হাজাবেবখে িনযপ্রানী অভয়ােেয িট্টরাম ১১৭৭.৫৩ 
১১ সাঙ্গ ুিনযপ্রানী অভয়ােেয িান্দেিন ২৩৩১.৯৮ 
১২ ব কনাফ িনযপ্রানী অভয়ােেয কক্সিাজাে ১১৬১৪.৫৮ 
১৩ ব াংোবগবে িনযপ্রানী অভয়ােেয িেগুনা ৪০৪৮.৫৮ 
১৪ েধুমবুখ িনযপ্রানী অভয়ােেয িালগেহা  ১৭০.০০ 
১৫ িান্দপাই িনযপ্রানী অভয়ােেয িালগেহা  ৫৬০.০০ 
১৬ ঢাাংমােী িনযপ্রানী অভয়ােেয িালগেহা  ৩৪০.০০ 
১৭ বসানােিে িনযপ্রানী অভয়ােেয প ুয়াখােী ২০২৬.৪৮ 
১৮ নাবজেগে ডেবফন অভয়ােেয পািনা ১৪৬.০০ 
১৯ বশেন্দা নাগলডমড়া ডেবফন অভয়ােেয পািনা ২৪.১৭ 
২০ নগেিাবড়-লমাহনগে ডেবফন অভয়ােেয পািনা ৪০৮.১১ 
২১ বসায়াি অি বনা-রাউন্ড বমবেন প্রল েল ড 

এবেয়া 
েবক্ষে িলঙ্গাপসাগে ১৭৩৮০০.০০ 

 
SubTotal (Wildlife Sanctuary) 

 
৫৭২২৮৫.৩৮  

Total Area (NP+WS)   ৬১৮০৩১.৯১ 

১ োিােগুে বিলশি জীিবিবিত্র্য সাংেক্ষন 
এোকা 

বসলে  ২০৪.২৫ 
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২ আেিােীবঘ বিলশি জীিবিবিত্র্য সাংেক্ষে 
এোকা 

নওগাাঁ ১৭.৩৪ 

  সিেলমা (জািীয় উেযান+িনযপ্রানী অভয়ােেয+বিলশি জীিবিবিত্র্য সাংেক্ষন 
এোকা) 

৬১৮২৫৩.৫০ 

 
মদদ্দশ্র ম াট আয়িন ১৪৭৫০০০.০০ 

 
রধিি বন এলাকা ৪.১৯% 

 
 
 
৪. ্াফারী পাকয  (Safari Park) :  
 
িবেে ও িবেুপ্তপ্রায় এিাং মহািবপোপন্ন িনযপ্রােীেলে সাফােী পোকলে ভবিলে (ex-situ) এিাং িাবহলে 
মূে আিাসস্থলে (in-situ) সাংেক্ষে, প্রজনন, িাংশিদৃ্ধ; আহি িবপন্ন িনযপ্রােীেলে িবকবৎসা সলিাোন; 
জীিিবিবত্র্য সাংেক্ষে এিাং ইলকা ুযেবজম উন্নয়নলে েলক্ষয পেবিলশ ও িন মন্ত্রোেয় এ পের্ন্ত ০২(েইু) 
টি সাফােী পোক প্রিবষ্ঠা কলে । বমা  আয়িন ২২৯০ হলেে । এ েলু া সাফােী পোলক েলশী-িবেলশী 
িনযপ্রােীে প্রাকৃিবক পবেলিলশ িসিাস ও িবিেলেে সুলর্াগ সৃবি কো হয়লি র্া পোক পের্ কেলে জনয 
আকে িেীয় স্থান হবসালি পেবিবি োভ কেলি। 
 

্াফারী পাদ্দকরয িাধলকা 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
৫. ইদ্দকাপাকয  (Eco-Park) : 

 
 উবিে ও প্রােীে স্বাভাবিক প্রাকৃবিক(ecological)আিাসস্থে ও নয়নাবভোম েশৃয সম্ববেি এোকা বর্খালন 
পর্ে কলেে বিিবিলনােলনে সুলর্াগ-সুবিধাবে সৃবিে েলক্ষয িযিস্থাপনা কো হয়। 
 

 ইদ্দকা-পাদ্দকয র িাধলকা 
 

ক্র: নাং ইলকা পাকে  অিস্থান আয়িন 
(বহেে) 

১ সীিাকুন্ড ইলকা-পাকে  বসিাকুন্ড, িট্টরাম । ৮০৮.০০ 
২ মধুটিো ইলকা-পাকে  নাবেিািাড়ী, বশেপুে । ১০০.০০ 

৩ মাধিকুন্ড ইলকা-পাকে  িড়লেখা, বমৌেভীিাজাে । ২৬৬.০০ 
৪ িাাঁশখােী ইলকা-পাকে  িাাঁশখােী, িট্টরাম। ১২০০.০০ 

ক্রবমক নাং সাফােী পাকে  অিস্থান আয়িন 
(বহেে) 

১ িঙ্গিনু্ধ বশখ মবুজি সাফােী 
পাকে  

ডুেহাজো, কক্সিাজাে ৯০০.০০ 

২ িঙ্গিনু্ধ বশখ মবুজি সাফােী 
পাকে   

গাজীপুে ১৩৯০.০০ 

বমা  ২২৯০.০০ 
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৫ কুয়াকা া ইলকা-পাকে  কোপাড়া, প ুয়াখােী । ৫৬৬১.০০ 
৬ টিোগড় ইলকা-পাকে  বসলে । ৪৫.৩৪ 
৭ িড়শীলজাড়া ইলকা-পাকে  বমৌেভীিাজাে। ৩২৬.০৭ 
৮ র্মনুা বসিু পবিম পাড় ইলকা-পাকে  িঙ্গিনু্ধ বসিুে পবিমপাড় িাাঁধ, 

পািনা । 
৫০.০২ 

৯ বপলোজপুে বেভােবভউ ইলকা-পাকে  বপলোজপুে। ২.৫৪ 
১০ বশখ োলসে এবভয়ােী এন্ড ইলকা পাকে   োাংগুবনয়া, িট্টরাম।  ২১০.০০ 

বমা  ৮৬৬৮.৯৭ 
 
 
৬. শ্কুদ্দনর ধনরাপদ এলাকা (Vulture Safe Zone Area) : 
 
িাাংোলেলশে িনযপ্রােী (সাংেক্ষে ও বনোপিা) আইন ২০১২ এে ধাো ২০ (১) এে ক্ষমিািলে গেপ্রজািন্ত্রী 
িাাংোলেশ সেকাে শকুলনে বনোপে এোকা-১ এিাং শকুলনে বনোপে এোকা-২ মহাবিপন্ন িাাংো শকুলনে 
সাংেক্ষে ও িাংশিবৃদ্ধে েলক্ষয বঘািো কো হয়। 
 

 শ্কুদ্দনর ধনরাপদ এলাকার িাধলকা 
 

ক্র: নাং নাম অিস্থান আয়িন(িগে বক:বম:) 
১ শকুলনে 

বনোপে 
এোকা-১ 

বসলে , হবিগে, সুনামগে, বমৌেভীিাজাে, বনত্র্লকানা, বকলশােগে, 
গাজীপুে, ময়মনবসাংহ, ব্রাহ্মনিাবড়য়া, নেবসাংেী, কুবমিা ও 
খাগড়ািবড়। 

১৯,৬৬৩.১৮ 

২ শকুলনে 
বনোপে 
এোকা-২ 

ফবেেপুে, মাগুো, বঝনাইেহ, মাোবেপুে, র্লশাে, বগাপােগে, 
( ুঙ্গীপাড়া িযিীি), নড়াইে, শবেয়িপুে, িবেশাে, িালগেহা , 
খুেনা, সািক্ষীো, বপলোজপুে, (ভান্ডাবেয়া িযিীি), ঝােকাঠি, 
প ুয়াখােী ও িেগুনা। 

২৭,৭১৭.২৬ 

বমা  ৪৭৩৮০.৪৪ 
 
 
৭. ম্ায়াি অব মনা-রাউন্ড ম ধরন মপ্রাদ্দটকদ্দেড এধরয়া (Swatch of No Ground Marine Protected Area): 
 
িাাংোলেলশে িনযপ্রােী (সাংেক্ষে ও বনোপিা) আইন ২০১২ এে ধাো ২০ (১) এে ক্ষমিািলে গেপ্রজািন্ত্রী 
িাাংোলেশ সেকাে েবক্ষে িলঙ্গাপসাগলে অিবস্থি বসায়াি অি বনা-রাউন্ড বমবেন বপ্রাল কলেড এবেয়া এে 
১৭৩৮.০০ িগে বকলোবম াে অাংশলক পাাঁি প্রজাবিে বিপন্ন সামবুদ্র্ক ডেবফন (ইোিিী ডেবফন, বগাোবপ 
ডেবফন, বিািেনাক ডেবফন, বিত্র্া ডেবফন, ঘুবন ডেবফন), পাখনাহীন শুশুক, কলয়ক প্রজাবিে বিবম, বফন 
বিবম, কুাঁ লজা বিবম, কমন স্পামে বিবম, খাল া স্পামে বিবম, ঘািক বিবম, িদ্মঘািক বিবম ইিযাবে এিাং হাঙ্গে 
(হািুেী হাঙ্গে, িাঘা হাঙ্গে, বিোই হাঙ্গে, মইবিয়া হাঙ্গে, কাবন হাঙ্গে, বিাখা হাঙ্গে, কাো হাঙ্গে, নীে 
হাঙ্গে, র্বুট্ট হাঙ্গে, বফৌবে হাঙ্গে, কোবি হাঙ্গে)-এে সাংেক্ষে ও িাংশিবৃদ্ধে েলক্ষয িাাংোলেশ বগলজল ে প্রকালশে 
িাবেখ হইলি বসায়াি অি বনা-রাউন্ড বমবেন বপ্রাল কলেড এবেয়া বহলসলি বঘািো কো হয়। 
 

ম্ায়াি অব মনা-রাউন্ড ম ধরন মপ্রাদ্দটকদ্দেড এধরয়ার িাধলকা 
 

নাম অিস্থান আয়িন(িগে বক:বম:) 

বসায়াি অি বনা-রাউন্ড বমবেন বপ্রাল কলেড 
এবেয়া 

েবক্ষে িলঙ্গাপসাগে ১৭৩৮.০০ 
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৮. বািংলাদ্দদদ্দশ্ পধরদ্দবশ্ পর্যটন (Eco-tourism in Bangladesh) : 
 
িিে মান বিলশ্ব প্রকৃবি পর্ে ন একটি বিশাে সম্ভািনাে নাম। পৃবর্িীে অলনক বেলশ প্রকৃবি পর্ে ন িালেে বেশীয় 
উৎপােলন উলিখলর্াগয ভূবমকা পােন কলে র্ালক। সুজো-সুফো শিয শযামো এই িাাংোলেলশও েলয়লি প্রকৃবি 
পর্ে লনে অপাে সম্ভািনা। আবেকাে বর্লক িহু বিখযাি পর্ে ক এই প্রকৃবিে অপরূপ েলৃশয মগু্ধ হলয় এলেলশ 
ভ্রমলে এলসবিলেন। এলেলশ েলয়লি অসাংখয পাহাড়-পিেি, নেী-নাো, খাে-বিে, হাওড়-িাওড় এিাং বিশাে সমদু্র্। 
প্রকৃবি পর্ে লন জনগলেে অাংশীোবেত্ব র্ালক এিাং জনগে প্রকৃবি পর্ে ন বর্লক উপকৃি হয়। বিলশ্বে েীঘেিম 
কক্সিাজাে সমদু্র্ বসকি, মলহশখােী-বসানাবেয়া িীলপে মযানলরাভ িন, বসন্টমাটিে ন িীপ এিাং ব কনাফ পর্ে লকে 
েবৃি বকলড় বনয়। বসন্টমাটিে ন িীলপ েলয়লি সামবুদ্র্ক বিবিত্র্ েকলমে কাবিমসহ বকাোে, কাাঁকড়া, এিাং আলো 
বিবিত্র্ প্রজাবিে সামবুদ্র্ক জীিজন্তু। কুয়াকা া জািীয় উেযান এিাং কুয়াকা া সমদু্র্ বসকি বর্খান বর্লক সূলর্োেয় 
ও সূর্োস্ত উপলভাগ কোে বিেে সুলর্াগ েলয়লি। 
 
এিাড়া বসানাে িলেে ঝাউিন সমদৃ্ধ সমদু্র্ বসকি এিাং নজেকাড়া মযানলরাভ িন পর্ে কলেে েবৃি কালড়। 
িাাংোলেলশে উলিখলর্াগয প্রকৃবি পর্ে ন স্থানসমলুহে িাবেকা বনম্নরূপঃ 
 
মকন্দ্রীয় এলাকা: ভাওয়াে নযাশনাে পাকে  (গাজীপুে), িঙ্গিনু্ধ সাফােী পাকে  (গাজীপুে), নযাশনাে বিা াবনকযাে 
গালডে ন (ঢাকা), িেধা গালডে ন (ঢাকা), মধুপুে নযাশনাে পাকে  ( াঙ্গাইে), মধটুিো ইলকাপাকে  (বশেপুে) 
ইিযাবে। 
ধ্দ্দলট এলাকা: োউয়ািড়া জািীয় উেযান, সািিবড় জািীয় উেযান, মাধিকুন্ড ইলকাপাকে , িেশীলজাড়া 
ইলকাপাকে , টিোগড় ইলকাপাকে , খাবেমনগে জািীয় উেযান, জাফোং, হাকােকুী,  াঙ্গয়ুাে হাওড় ইিযাবে।  
িট্টরা  এলাকা: সীিাকুন্ড বিা াবনকযাে গালডে ন এন্ড ইলকাপাকে , িাাঁশখােী ইলকাপাকে , িঙ্গিনু্ধ সাফােী পাকে  
(কক্সিাজাে), িােইয়াঢাো জািীয় উেযান, বশখ োলসে এযাবভয়ােী এন্ড ইলকাপোক, ফলয়জ বেক, পলিঙ্গা সমদু্র্ 
বসকি, কক্সিাজাে সমদু্র্ বসকি, বহমিবড়, ব কনাফ, মলহশখােী িীলপে বসানাবেয়া মযানলরাভ িন, বসন্টমাটিে ন 
িীপ ইিযাবে। 
পাবযিয এলাকা: কাপ্তাই নযাশনাে পাকে , কাপ্তাই বেক, োমপাহাড়, সীিা পাহাড়, শুভোং ঝেনা, মাবর্লনে কুপ, 
আেটুিো গুহা, িান্দেিালনে বিম্বুক পাহাড়, সালজক ভযাবে, বমঘো পর্ে ন বকন্দ্র, বশে প্রপাি ইিযাবে। 
উত্তরাঞ্চল: োমসাগে জািীয় উেযান, নিািগে জািীয় উেযান, বসাংড়া জািীয় উেযান, িীেগে জািীয় উেযান, 
িঙ্গিনু্ধ বসিু ইলকাপাকে , আেিােীবঘ জািীয় উেযান ইিযাবে । 
দধিণাঞ্চল: কুয়াকা া জািীয় উেযান, বনঝুম িীপ জািীয় উেযান, বপলোজপুে বেভােবভউ ইলকাপাকে  ইিযাবে। 
দধিন-পধি াঞ্চল:  বিশ্ব ঐবিহয সুন্দেিলনে ক কা, বহেনপলয়ন্ট, েিুোেিে, কবিখােী, হাড়িাবড়য়া এিাং 
কেমজে জীিবিবিত্র্য সমদৃ্ধ আকিেেীয় পর্ে ন স্প । এখালন েলয়লি েলয়ে বিঙ্গে  াইগাে, বিত্র্ে হবেে, বোনা 
পাবনে কুবমে, ডেবফনসহ বিবিএ েকলমে জীিজন্তু।  
 

৯.  রাজস্ব আদায় (Revenue Collection) : 
িন অবধেপ্তলে ২০১৬-১৭ অর্ে িিলে ২০টি খালি বমা  ১০০,৬১,২৫,০৬৩.০০ (একশি বকাটি একিবট্ট েক্ষ 
পাঁবিশ হাজাে বিিবট্ট)  াকা মাত্র্ োজস্ব আোয় কলেলি। 
 

িন অবধেপ্তলেে এে ২০১৬-২০১৭ আবর্েক সলন সিেলমা  োজস্ব প্রাবপ্ত 
ক্রবমক 
নাং 

বকাড নাং খালিে বিিেে োজস্ব প্রাবপ্ত  
(হাজাে  াকায়) 

১ ১২৫১ ভূ-সম্পবি ইজাো ১৩,৫৯ 
২ ১২৬১ জেমহে ও পুকুে ইজাো ৪,৩১ 
৩ ১৯০১ জবেমানা ও েন্ড ৮৮,৮৪ 
৪ ১৯১১ িালজয়াপ্ত কেে ২,২৩ 
৫ ২০৩৭ সেকােী র্ানিাহলনে িযিহাে ২,৪১ 
৬ ২০৪৭ মৎসয বশকাে বফ ৩,২১,০৬ 
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৭ ২০৭১ অনযানয বসিা ও বফস ৫,৬৬,২৬ 
৮ ২১০১ ভাড়া অনািাবসক ১৭,৫৮ 
৯ ২১১১ ভাড়া আিাবসক ২১,৭৬ 
১০ ২১৫১ অনযানয ভাড়া ৪৩,৮২ 
১১ ২৩৪৬ কাঠ ও িনজ দ্র্িযাবে ৬৬,৩৫,২২ 
১২ ২৩৫১ িালজয়াপ্তকৃি দ্র্িযাবে ৮,২৩,৮৩ 
১৩ ২৩৫৬ উবিে, িাো ও িীজ ১,০৭,৫৮ 
১৪ ২৩৬৬ ব ন্ডাে ও অনযানয েবেে পত্র্ ১,৫৯,৫২ 
১৫ ২৩৭১ অিযিহৃি দ্র্িযাবে স্ক্র্যাপ ইিযাবে ০ 
১৬ ২৩৭৬ বিবিধ অিাবনবজযক বিক্রয় ৪,৫১,৩৫ 
১৭ ২৬৭১ অবিবেি প্রেি  াকা আোয় ২২,৯৩ 
১৮ ২৬৮১ বিবিধ োজস্ব ও প্রাবপ্ত ৭,৬৮,৪৯ 
১৯ ২০৩১ পেীক্ষাে ফ ০ 
২০ ১৮৫৪ োইলসন্স ফ ১০,৪৭ 

বমা  ১০০,৬১,২৫ 
  
১০. ধশ্িা ও প্রধশ্িণ (Education & Training) : 

 
অভযন্তরীণ প্রধশ্িণ: 
বশক্ষা ও প্রবশক্ষে উইাং এে বনয়ন্ত্রেধীন পটি বিবনাং ইনবেটিউ  েলয়লি। উি ইনবেটিউ  সমলূহে ২০১৬-
২০১৭ অর্ে িিলেে (জেুাই/২০১৬ হলি জনু/২০১৭ পর্েন্ত) সমলয়ে স্থানীয় প্রবশক্ষে প্রবিলিেন বনলম্নাি বপশ 
কো হলো: 
 

ক্রবমক 
নাং 

প্রবিষ্ঠালনে নাম প্রবশক্ষোর্ীে 
সাংখযা 

বকালসেে বময়াে 

১ ফলেে একালডমী, িট্টরাম। ৯১ জন ১০ বেন িযাপী ফলেবি 
বেলেশাসে বকাসে 

২ ফলেবি সালয়ন্স এন্ড ব কলনােবজ ইনবেটিউ  
(এফ.এস.টি.আই), িট্টরাম। 

৯৬ জন(িাত্র্-
িাত্র্ী) 

৪ িৎসে বময়ােী 
ফলেবি বডলপ্লামা 

৩ এফ.এস.টি.আই, বসলে । ৬০ জন ২ িৎসে বময়ােী ইন 
সাবভে স বিবনাং 

৪ এফ.এস.টি. আই, োজশাহী। ৬০ জন ২ িৎসে বময়ােী ইন 
সাবভে স বিবনাং 

৫ িন উন্নয়ন ও প্রবশক্ষে বকন্দ্র, কাপ্তাই। - বকান প্রবশক্ষে আলয়াজন 
কো সম্ভি হয়বন। 

৬ িন অবধেপ্তলেে সেে েপ্তেসহ অনযানয 
প্রবিষ্ঠান। 

৪৮৭ জন বিবভন্ন বময়ােী বকাসে 

সিেলমা  ৭৭৪ জন   
 

 

ববদ্দদধশ্ক প্রধশ্িণ:  

২০১৬-১৭ অর্ে িিলে িন অবধেপ্তলেে বিবভন্ন স্তলেে একািে (৭১) জন কমেকিে া/কমেিােী বিবভন্ন বিিলয় 
বিলেলশ প্রবশক্ষে রহে কলেন। 
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১১. বন ও বনজ দ্রবয (Forest and Forest Products)  : 

২০১৬-২০১৭ আধথযক ্াদ্দলর প্রিান প্রিান বনজদ্রবয আহরদ্দণর ধববরণী 

ক্রঃ নাং িনজদ্র্লিযে বিিেে সিেলমা  

১ কাঠ (ঘনফু ) ১৯,৬৭,৬১৮.৯৮ 

২ জ্বাোনী (ঘনফু ) ১০,৮৯,৯৪১.৩১ 

৩ িিী (টি) ৩,৩২,৯০৩.০০ 

৪ িাাঁশ (টি) ২,৪৮,৩৫,৪৫৯.০০ 

৫ মাি (বকবজ) ৪১,৫৭৭.২৪ 

৬ মধু (বকবজ) ৮২,২২৪.০৫ 

৭ বগােপািা (বকবজ) ১,৮২,৪০০.৯৪ 

৮ বিি (বেঘেয ফু ) ১১,১৮,৭৪০.০০ 

৯ বগওয়া (ঘনফু ) ৭,৭৪৮.৫০ 

১০ কয়ো  (বকবজ) ২৪.০০ 

 

১২. ্া াধজক বনায়ন (Social Foresty) : 

২০১৬-১৭ অযথ বছদ্দর বন অিধদপ্তরদ্দর ্া াজধক বনায়ন ্িংক্রান্ত িথযাধদ নধিরূপ: 

সামাজবক িনায়নকৃি এোকাে সৃজবি িাগানলে পেবমাে পেবমাে ৫,১০৬.০০হলেে ও ১৩২৪ কবলোমটিাে। 
সুিবধালভাগীে (উপকােলভাগী) সাংখযা-পরুুি ১৪,৫২৭ জন, মহবো ৪,৩০৮ জনসহ সেিলমা  ১৮,৮৩৫ জন। 
িবিেেকৃি েভযাাংশলে পেবমাে ২৪,৫৪,২৮,৮২৯.০০  াকা। 
 
১৩. প্রকল্প ্িংক্রান্ত িথয বন অধিদপ্তদ্দরর ২০১৬-১৭ অথয বছদ্দর িল ান/্ াপ্ত প্রকদ্দল্পর ধববরণী : 
 

বন অধিদপ্তদ্দরর ২০১৬-১৭ অথয বছদ্দর িল ান প্রকদ্দল্পর ধববরণী 
 

ক্রঃ 
নাং 

প্রকলল্পে নাম ও বময়ােকাে প্রাক্কবেি িযয় 
(েক্ষ 
 াকায়) 
(বজওবি/ 

োিা সাংস্থা) 

২০১৬-১৭ 
অর্ে 

িিলেে 
িোদ্দ 

আবর্েক 
অরগবি 
(েক্ষ 
 াকায়) 

ক্রমপুবেি 
িাস্তি 
অরগবি 
(%) 

 wewb‡qvM cÖKí     

1 e½eÜz †kL gywRe mvdvix cvK©, MvRxcyi (3q ms‡kvwaZ)  

(gvP©,2010 n‡Z wW‡m¤̂i,2017) 

32558.77 

জিওজি 
2201.00 31239.55 

95.95% 

97.48% 

2 ‡kL iv‡mj G¨vwfqvix G¨vÛ B‡Kv-cvK©, iv½ywbqv, PÆMÖvg 

(3q ms‡kvwaZ)  

(RyjvB,2010 n‡Z wW‡m¤̂i,2016) 

4004.31 

জিওজি 
113.00 3980.40 

99.40% 

100% 
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ক্রঃ 
নাং 

প্রকলল্পে নাম ও বময়ােকাে প্রাক্কবেি িযয় 
(েক্ষ 
 াকায়) 
(বজওবি/ 

োিা সাংস্থা) 

২০১৬-১৭ 
অর্ে 

িিলেে 
িোদ্দ 

আবর্েক 
অরগবি 
(েক্ষ 
 াকায়) 

ক্রমপুবেি 
িাস্তি 
অরগবি 
(%) 

3 ‡÷ªs‡`wbs wiwRIbvj †Kv-Acv‡ikb di IqvBì jvBd 

cÖ‡UKkb cÖKí (2q ms‡kvwaZ) 

(RyjvB,2011 n‡Z wW‡m¤̂i,2016) 

28395.64 

IDA 
 

3825.00 22728.30 

80.04% 

80.78% 

4 e½eÜz †kL gywRe mvdvix cvK©, K·evRvi Gi Dbœqb I 

m¤cÖmviY (1g ms‡kvwaZ) 

(RyjvB,2012 n‡Z Ryb,2017) 

3591.99 

জিওজি 
563.00 3578.44 

92.62% 

99.59% 

5 evsjv‡`k K¬vB‡gU †iwmwj‡q›U cvwU©wm‡cUix 

G¨v‡dv‡i‡÷kb G¨vÛ wid‡i‡÷kb cÖ‡R± (2q 

ms‡kvwaZ) 

(nB‡Z) 

(RyjvB,2012 n‡Z wW‡m¤̂i,2016) 

28350.00 

BCCRF 
 

8000.00 25719.32 

98.72% 

100% 

6 jvjgvB cvnvo GjvKvq Dw™¢` D`¨vb ¯’vcb  

(RyjvB,2015 n‡Z Ryb,2018) 

1478.90 

জিওজি 
1198.00 1196.24 

80.89% 

82.87% 

7 eb wefv‡Mi mKj cÖwk¶Y BbwówUDUmg~‡ni myweavw`i 

Dbœqb  

(RyjvB,2015 n‡Z Ryb,2018) 

2149.49 

জিওজি 
1205.00 1251.548 

58.23% 

82.87% 

8 evsjv‡`‡ki DËivÂ‡ji B‡Kv-wi‡÷v‡ikb  

(RyjvB,2015 n‡Z Ryb,2019) 

2174.53 

জিওজি 
1342.00 1107.04 

50.91% 

 

49.26% 

9 evsjv‡`‡ki cuvPwU DcK‚jxq †Rjvq ebvqb cÖKí  

(RyjvB,2015 n‡Z Ryb,2018) 

1634.60 

জিওজি 
629.00 726.65 

44.45% 

44.66% 

10 RvZxq Dw™¢` D`¨vb Ges ejav evMvb, XvKv Gi msiÿY 

I AwaKZi Dbœqb 

(RyjvB,2016 n‡Z Ryb,2019) 

 

980.89 

জিওজি 
30.00 29.93 

3.05% 

2.55% 

11 e½eÜz †kL gywRe mvdvix cvK©, MvRxcy‡ii G¨v‡cÖvP moK 

cÖk¯ÍKiY I cÖ‡qvRbxq AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 

(Rvbyqvix,2011 n‡Z wW‡m¤̂i,2019) 

7032.22 

জিওজি 
12.00 - 

 

- 

  KvwiMix cÖKí t     

12 evN msiÿY/‡e½j UvBMvi KbRvi‡fkb Gw±wfwU 

(BAGH)  

 

11236.10 

USAID 

2000.00 4344.00 

38.66% 

5.62% 

13 Rjevqy cwieZ©b mwnòz ev ‘̄ms ’̄vb I RxweKvqb cÖKí  

(RyjvB,2014 n‡Z Ryb,2018) 

11015.41 

 

1788.00 4248.80 

38.57% 

85.36% 

14 Strengthening National Forest Inventory and 
Satellite Land Monitoring System in Support of 
REDD+ in Bangladesh 
(RyjvB,2014 n‡Z Ryb,2018) 

5014.73 

USAID 
 

1370.00 1370.00 

27.59% 

40.71% 

15 UN REDD Bangladesh National Programme 
(RyjvB,2015 n‡Z Ryb,2018) 

1794.39 

UNDP, FAO 

630.00 726.59 

40.49% 

52.90% 

16 Bw›U‡MÖwUs KwgDwbwU †eBRW G¨vWvc‡Ukb  Bb Uz 

G¨v‡dv‡i‡÷kb GÛ wi‡dv‡i‡÷kb ‡cÖvMÖvg Bb evsjv‡`k 

(RyjvB,2016 n‡Z Ryb,2020) 

4520.00 

GEF 

500.00 500.00 

11.06% 

16.21% 

17 Bangladesh Forest Investment Program 
Forest Investment Plan Preparation Project 
(RyjvB,2015 n‡Z Ryb,2018) 

275.80 100.00 46.25 

16.77% 

- 

18 Pi Dbœqb I emwZ ’̄vcb cÖKí-4 (wmwWGmwc-4) (eb 

Awa`ßi A½) 

3491.35 697.00 2512.476 

83.14% 

76.80% 
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ক্রঃ 
নাং 

প্রকলল্পে নাম ও বময়ােকাে প্রাক্কবেি িযয় 
(েক্ষ 
 াকায়) 
(বজওবি/ 

োিা সাংস্থা) 

২০১৬-১৭ 
অর্ে 

িিলেে 
িোদ্দ 

আবর্েক 
অরগবি 
(েক্ষ 
 াকায়) 

ক্রমপুবেি 
িাস্তি 
অরগবি 
(%) 

(Rvbyqvix,2011 n‡Z wW‡m¤̂i,2018) GOB, IFAD, 
Netherlands 

 
 

বন অধিদপ্তদ্দরর ২০১৬-১৭ অথয বছদ্দর ্ াপ্ত প্রকদ্দল্পর ধববরণী 
 

ক্রঃ 
নাং 

প্রকলল্পে নাম ও বময়ােকাে প্রাক্কবেি িযয় 
(েক্ষ  াকায়) 
(বজওবি/ োিা 

সাংস্থা) 

২০১৬-১৭ 
অর্ে িিলেে 

িোদ্দ 

আবর্েক 
অরগবি 
(েক্ষ 
 াকায়) 

ক্রমপুবেি 
িাস্তি অরগবি 

(%) 

 wewb‡qvM cÖKí     

1 ‡kL iv‡mj G¨vwfqvix G¨vÛ B‡Kv-

cvK©, iv½ywbqv, PÆMÖvg (3q 

ms‡kvwaZ)  

(RyjvB,2010 n‡Z wW‡m¤̂i,2016) 

4004.31 

জিওজি 
113.00 3980.40 

99.40% 

100% 

2 ‡÷ªs‡`wbs wiwRIbvj †Kv-Acv‡ikb 

di IqvBì jvBd cÖ‡UKkb cÖKí 

(2q ms‡kvwaZ) 

(RyjvB,2011 n‡Z wW‡m¤̂i,2016) 

28395.64 

IDA 
 

3825.00 22728.30 

80.04% 

80.78% 

3 e½eÜz †kL gywRe mvdvix cvK©, 

K·evRvi Gi Dbœqb I m¤cÖmviY 

(1g ms‡kvwaZ) 

(RyjvB,2012 n‡Z Ryb,2017) 

3591.99 

জিওজি 
563.00 3578.44 

92.62% 

99.59% 

4 evsjv‡`k K¬vB‡gU †iwmwj‡q›U 

cvwU©wm‡cUix G¨v‡dv‡i‡÷kb G¨vÛ 

wid‡i‡÷kb cÖ‡R± (2q ms‡kvwaZ) 

(nB‡Z) 

(RyjvB,2012 n‡Z wW‡m¤̂i,2016) 

28350.00 

BCCRF 
 

8000.00 25719.32 

98.72% 

100% 

 
 
 
১৪.  ভধবষ্যৎ ক য পধরকল্পনা ২০১৬-২০১৭ : 
 
সুস্থ জীিন র্াপলনে জনয প্রলয়াজন স্বাস্থযকে বনমেে পবেলিশ। িযাপকহালে িকৃ্ষলোপলেে মাধযলম এ পবেলিশ বিেী 
কো সম্ভি। বেলশে অর্েবনবিক উন্নয়ন, কমেসাংস্থান ও োবেদ্র্য বিলমািলন িলৃক্ষে অিোন অপবেসীম। আমালেে 
বেলশে জনসাংখযাে িুেনায় িনজ সম্পে ও িনভূবম অপ্রিুে। প্রলয়াজলনে িুেনায় কম িকৃ্ষ র্াকায় সমদু্র্ পৃলষ্ঠে 
উচ্চিা িবৃদ্ধ, নেীসমলূহে নািযিা হ্রাস ইিযাবে কােলন বেলশ েলূর্োলগে িযপকিা িবৃদ্ধ পালচ্ছ। উপকূেীয় অঞ্চেসহ 
বেশিযাপী প্রাকৃবিক বিপর্েয় বোলধ এিাং পবেলিলশে ভােসাময েক্ষাকলল্প  িনায়ন কার্েক্রম অিযাহি েলয়লি। 
জীি-বিবিত্র্য সাংেক্ষে ও িনযপ্রােী সাংেক্ষলেে জনয িাাংোলেলশে বিবভন্ন অঞ্চলে ৪০টি সাংেবক্ষি এোকা েলয়লি। 
উি সাংেবক্ষি এোকাে মলধয ১৯টিলি সহ-িযিস্থাপনা মলডে িাস্তিায়লনে কার্েক্রম িাস্তিায়ন কো হলচ্ছ। 
ইলকা- ুযবেজম প্রসালেে েলক্ষয সুন্দেিলনে কবিপয় েশেনীয় স্থানসহ ইলকাপাকে , বিা াবনকযাে গালডে ন,সাফােী পাকে  
এিাং এবভয়ােী পাকে লক বনিোিন কো হলয়লি। মধযলময়ােী িালজ  কাঠালমাে আওিায় িেবি ২০১৫-২০১৬ 
অর্েিিে হইলি ২০১৭-২০১৮ অর্েিিে পর্েন্ত বনলম্নাি কার্েক্রম িাস্তিায়লনে েক্ষযমাত্র্া বনধোেে কো হলয়লিঃ 
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বন অধিদপ্তদ্দরর ভধবষ্যৎ ্ য়াবদ্ধ ক য পধরকল্পনা 
 

ক্রঃ 
নিং 

কাদ্দজর ধববরণ ক যপধরকল্পনা বাস্তবায়নকাল 

1 eb msiÿY Ges †UKmB 

e¨e¯’vcbvi j‡ÿ¨ gvwUi ÿq‡iva, 

cvwb msiÿY I cvwb weky×KiY 

Ges Rjevqyi cÖfve wbqš¿Y Kiv| 

AeÿwqZ eb, Rei`LjK…Z f~wg 

cybiæ×vimn mKj cÖKvi ebf‚wg‡Z 

e„ÿv”Q`‡bi cwigvb e„w× Kiv| G j‡ÿ¨ 7g 

cÂg evwl©K cwiKíbv‡Z 2020 mv‡ji g‡a¨ 

cvnvox AÂj Qvov Ab¨vb¨ ebf‚wg‡Z 

14,000 †n±i eøK evMvb Ges 20,000 

wK‡jvwgUvi w÷ªc evMvb m„R‡bi jÿ¨gvÎv 

wba©viY Kiv n‡q‡Q| jÿ¨gvÎv Abyhvqx evMvb 

m„R‡bi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡e| 

2016 n‡Z 2020 

2 DcK~jxq GjvKvq ebvq‡bi 

gva¨‡g meyR †eóbx ˆZix Kiv|  

DcK~jxq GjvKvq ebvq‡bi gva¨‡g meyR 

†eóbx ˆZix Kivi wbwgË 7g cÂg evwl©K 

cwiKíbv‡Z 2020 mv‡ji g‡a¨ DcK~jxq 

GjvKvq 30,000 nvRvi †n±i g¨vb‡MÖvf 

evMvb Ges 1000 wK‡jvwgUvi †MvjcvZv 

m„R‡bi jÿ¨gvÎv wba©viY Kiv n‡q‡Q| 

jÿ¨gvÎv Abyhvqx evMvb m„R‡bi Kvh©µg 

MÖnY Kiv n‡e| 

2016 n‡Z 2020 

3 cve©Z¨ GjvKvq mvgvwRK ebvqb 

Kvh©µg cybivq ïiæ Kivi D‡`¨vM 

MÖnY Kiv| 

cve©Z¨ GjvKvq mvgvwRK ebvqb Kvh©µg 

cybivq ïiæ Kivi D‡`¨vM MÖnY Kivi wbwgË 

7g cÂg evwl©K cwiKíbv‡Z 2020 mv‡ji 

g‡a¨  cvnvox GjvKvq 50,000 †n±i evMvb 

m„R‡bi jÿ¨gvÎv wba©viY Kiv n‡q‡Q Zvi 

g‡a¨ ¯’vbxq RbMY‡K m¤ú„³ Kivi welqwU 

cÖvavb¨ †`qv n‡e| 

2016 n‡Z 2020 

4 ¯’vbxq Rb‡Mvôx‡K eb e¨e¯’vcbvq 

AviI †ekx m¤ú„³ Kiv|  

mvgvwRK ebvq‡b DcKvi‡fvMx wnmv‡e Ges 

msiwÿZ GjvKvi mn-e¨e¯’vcbv Kvh©µ‡g 

¯’vbxq RbMY‡K AviI †ekx m¤ú„³ Kiv 

n‡e| 

2016 n‡Z 2020 

5 Ecosystem Services Gi 

g~j¨ wbiƒcb Kiv Ges 

Ecosystem Services Gi 

Dci wfwË K‡i eb e¨e¯’vcbvi 

†KŠkj wba©viY Kiv| 

e‡bi Ecosystem Services Gi mv‡_ 

mswkøó mKj `ß‡ii G·cvU© Gi mv‡_ 

mgš̂qc~e©K Ecosystem Services Gi 

g~j¨ wbiƒcb K‡i eb e¨e¯’vcbvi †KŠkj 

wba©vi‡Y Kvh©Kix c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡e| 

2016 n‡Z 2020 

6 eb‡K Natural 

Infrastructure wnmv‡e we‡ePbv 

Kiv| 

Ecosystem wVK †i‡L e‡bi ¸bMZ gvb 

Dbœq‡b Kvh©Kix c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡e| 

2016 n‡Z 2020 

7 msiwÿZ eb †Nvlbvi cÖwµqv 

m¤úbœ Kiv| 

 আইজি লক্ষ্যমাত্রা Abyhvqx ̄ ’jfv‡Mi 5 kZvsk 

Ges DcK~jxq I mvgyw`ªK GjvKvi 7 kZvsk 

msiwÿZ GjvKvi AšÍf~©³ Kivi cÖwµqv 

Ae¨vnZ _vK‡e|  

2016 n‡Z 2020 

8 ebf~wgi wWwRUvj WvUv ‡eBR I 

g¨vc cÖ ‘̄Zmn ebf‚wgi mxgv 

wba©viY Kiv| 

cÖ Í̄vweZ wewfbœ cÖK‡íi AvIZvq ebf~wgi 

WvUv ‡eBR I g¨vc cÖ ‘̄Zmn ebf‚wgi mxgv 

wba©viY Kivi Kvh©µg AšÍf©~³ Av‡Q| ‡m 

Abyhvqx Kvh©µg ev Í̄evqb Kiv n‡e|  

2016 n‡Z 2020 
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9 ebvqb e¨ZxZ wfbœ Kv‡R ebf~wgi 

e¨envi eÜ Kiv| 

ebvqb e¨ZxZ wfbœ Kv‡R ebf~wgi e¨envi eÜ 

Kivi wbwgË we`¨gvb eb AvBbmn eb mswkøó 

mKj cÖKvi AvB‡bi mwVK cÖ‡qvM Kiv n‡e| 

2016 n‡Z 2020 

 
 
১৫. ২০১৬-১৭ অথয বছদ্দর বন অধিদপ্তদ্দর উদ্দেখদ্দর্াগ্য অজয ন : 
 
সাম্প্রবিক িিেসমলূহে (৩ িিে) অজে ন : 
 
সাোলেলশ  িকৃ্ষাচ্ছােলনে পবেমান বনরূপলেে জনয িকৃ্ষ ও িন জেীলপে কার্েক্রম অিযাহি আলি।  সুন্দেিনসহ 
বমা  ১৫টি েবক্ষি এোকাে কািেন জেীপ কাজ সম্পন্ন হলয়লি। এে মাধযলম েবক্ষি এোকাসমলূহ বক পবেমান 
কািেন মজেু আলি িা বনরুপন কো হলয়লি। সামাবজক িনায়লনে মাধযলম ২০১৬-২০১৭ ইাং সালে  ১৮ হাজাে 
৮৩৫ জন উপকােলভাগীলক ২৪ বকাটি ৫৪ েক্ষ ২৮ হাজাে ৮২৯  াকা প্রোন কো হলয়লি। িলনে উপে 
বনভে েশীেিা কবমলয় আনাে জনয ক্লাইলম  বেবজবেলয়ন্ট পাটিে বসলপ বে এযাফলেেল শন এিাং বেফলেেল শন প্রকলল্পে 
আওিায় ৬,০০০ পবেিােলক ১৪০০.০০ েক্ষ  াকা বিিেে এে মাধযলম বিকল্প জীবিকায়লনে সুলর্াগ সৃবি কো 
হলয়লি। বিশ্বিযাাংক এে আবর্েক সহায়িায় িন অবধেপ্তে কিৃে ক িাস্তিায়নাধীন ‘বিাংলেবনাং বেবজওনাে বকা-
অপালেশন ফে ওয়াইল্ড োইফ প্রল কশন প্রকলল্পে আওিায় িনযপ্রােী (সাংেক্ষে ও বনোপিা) আইন ২০১২ সষু্ঠ 
িাস্তিায়লনে েলক্ষয- ২১টি বিবধমাোে খসড়া প্রেয়ন কো হলয়লি। বেলশে প্রাকৃবিক সম্পলেে ব কসই িযিহাে 
বনবিিকলল্প িাাংোেলশ জািীয় সাংেক্ষে বকৌশেপত্র্ (২০১৬-২০৩১) প্রেয়ন িূড়ান্ত কো হলয়লি।  িাাংোলেলশ 
সিেপ্রর্ম কযালমো িাবপাং পদ্ধবিলি সুন্দেিলনে  াইগাে এবেলম  সম্পন্ন কো হলয়লি এিাং একই পদ্ধবিলি 
মবন বোং কার্েক্রম বিেযমান আলি। এে পাশাপাবশ কুবমে এিাং হািীে সাংখযা গেনা কো হলয়লি। িাঘ, কুবমে, 
হাবি  ও িনযপ্রােী সাংেক্ষলেে জনয িাাংোলেশ িনযপ্রােী সাংেক্ষে মািাে প্লযান (২০১৫-২০৩৫) প্রনয়ে কো 
সহ সাংেবক্ষি এোকাে ১২টি মযালনজলমন্ট প্লযান  প্রনয়ে কো হলয়লি । িনযপ্রােী পািােলোলধ আঞ্চবেক 
সহলর্াবগিা িবৃদ্ধে েলক্ষয সাকে  বেশসমলূহে বনলয় গঠিি South Asia Wildlife Enforcement Network 
(SAWEN) Statute িাাংোলেশ অনলুমােন কলেলি এিাং এ সাংক্রান্ত িৃিীয় সভা িাাংোলেলশ অনবুষ্ঠি হলয়লি। 

 
 


