
বন ববভাগের উপকূলীয় বনায়গনর বববভন্ন প্রকল্প আওতায় উপকূল জুগে বনায়ন করা হগয়গে। বনম্নবলবিত টেববল 

সমূগহ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় সীমা ও বাোন উগতালগনর পবরমান উগেি করা হগয়গে। 

 

 টভালা উপকূলীয ়বন ববভাে 

 

প্রকল্প/কম মসূবির নাম (সময়) ম্যানগরাভ 

(টহ) 

টোলপাতা 

(টহ)  

নন 

ম্যানগরাভ 

 (টহ) 

বিপ (বকবম)  

উপকূলীয ়বাঁধ বনায়ন প্রকল্প (১৯৬৬-

৬৭ টেগক ১৯৭০-৭১) 

৩০০৬৪ ১৫০.০ -- -- 

উপকূলীয ়বনায়ন প্রকল্প (কযাপ) 

(১৯৭৩-৭৪ টেগক ১৯৭৯-৮০) 

৫৫১৩.২০ -- ১৮৫.০০ -- 

ম্যানগরাভ বনায়ন প্রকল্প (ম্যাপ) 

(১৯৮০-৮১ টেগক ১৯৮৪-৮৫) 

১০৪০৩.৮৪ -- -- ১.৬১ 

বিতীয ়বন প্রকল্প (১৯৮৫-৮৬ টেগক 

১৯৯১-৯২) 

৭৭১৫.৬০ ১৫.৩৮ ৩০৬.১০ ৮.০ 

োনা বনায়ন ও নাস মাবর উন্নয়ন প্রকল্প 

(টিএএনবিবপ) (১৯৯১-৯২ টেগক 

১৯৯৪-৯৫) 

-- -- ১৫৭.০ ২৭১.২৩ 

বন সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প 

(এফআরএমবপ) (১৯৯২-৯৩ টেগক 

২০০৪-০৫) 

৫৮৪৫.০০ -- -- -- 

উপকূলীয ়বরন টবল্ট প্রকল্প (বসবিবপ) 

(১৯৯৬-৯৭ টেগক ২০০২-০৩) 

-- -- -- ৮২৩.৮৩ 

ববধ মত সামাবিক বনায়ন প্রকল্প 

(১৯৯৫-৯৬ টেগক ১৯৯৬-৯৭) 

-- -- -- ৬.০০ 

টভালা বিতীয ় টসি প্রকল্প (১৯৯৬-৯৭ 

টেগক ১৯৯৭-৯৮) 

-- -- -- ১৩৩.০ 

এক্সগেগেি বন সম্পদ ব্যবস্থাপনা 

(ইএফআরএমবপ) প্রকল্প (২০০২-০৩ 

টেগক ২০০৪-০৫) 

৮০০ -- -- -- 

ফগরিী টসক্টর প্রকল্প (এফএসবপ) 

(১৯৯৭-৯৮ টেগক ২০০৫-০৬) 

-- -- -- ২৮.০০ 

অংশীদাবরগের মাধ্যগম   দাবরদ্র্য 

ববগমািন প্রকল্প (২০০৬-০৭ টেগক 

২০০৭-০৮) 

-- -- ৫০.০ -- 



উপকূলীয ়িরল্যাে বনায়ন প্রকল্প  

(২০০৫-০৬ টেগক ২০০৯-১০) 

৫৩৬০.০০ -- ১০০.০০ -- 

উপকূলীয ় বনায়ন এলাকায় প্রবতকূল 

প্রভাব লঘু করগত িলবায়়ু পবরবতমন 

প্রকল্প (২০১০-১১ টেগক ২০১২-১৩) 

১৬০০.০০ -- ২৫.০০ ৩৫.০০ 

বাংলাগদশ উপকূলবতী বনায়ন 

মাধ্যগম িলবায়়ু পবরবতমন কবমউবনটি 

বভবতক অবভগযািন প্রকল্প 

(সংগশাবধত) (জুলাই ২০০৯ টেগক 

জুন. ২০১৪) 

১০০০.০ ৫০.০০ ২১৭.০০ ১০.০০ 

সামাবিক বন প্রকগল্পর মাধ্যগম 

দাবরদ্র্য ববগমািন (মাি ম ২০১০ টেগক 

বিগসম্বর-২০১৩) 

-- -- -- ৫.০ 

বাঁশ, টবত ও মুতমা বাোন (২য় পয মায়) 

প্রকল্প (জুলাই/২০০৯ টেগক 

জুন/২০১৪) 

-- -- ২০.০০ -- 

বাংলাগদশ িীববববিত্র্য সংরক্ষণ এবং 

পবরগবশ পয মেন উন্নয়ন প্রকল্প 

-- -- ১৫ -- 

রািস্ব বাগিে ৬৬২.১০ ৫৬.০০ ০০ ২৮১.৫০ 

টমাে ৩৯২০৩.৩৮ ২৭১.৩৮ ১০৭৫.১০ ১৬০৩.১৭ 

 

 

পটুযা়িালী উপকূলীয ়বন ববভাে 

 

প্রকল্প / কম মসূবির নাম (সময়) ম্যানগরাভ 

(টহ.) 

টোলপাতা 

(টহ.)  

নন 

ম্যানগরাভ 

 (টহ.) 

বিপ (বকবম.)  

পাইলে ম্যানগরাভ বনায়ন পাইলে প্রকল্প 

(১৯৬৫-৬৬ টেগক ১৯৭৪-৭৫) 

১৭৯২.০০ ৩৩৭ -- -- 

উপকূলীয ়বনায়ন প্রকল্প (কযাপ) (১৯৭৩-৭৪ 

টেগক ১৯৭৯-৮০) 

৫৩৭৯.০০ ৫৫০.০০ -- -- 

ম্যানগরাভ বনায়ন প্রকল্প (ম্যাপ) (১৯৮০-

৮১ টেগক ১৯৮৪-৮৫) 

৬১১৪.০০ ৩০০.০০ -- -- 

বিতীয ়বন প্রকল্প (১৯৮৫-৮৬ টেগক ১৯৯১-

৯২) 

৫৯৩২.০০ ৮৫০.০০ -- -- 

োনা বনায়ন ও নাস মাবর উন্নয়ন প্রকল্প -- -- -- ৫০০.০০ 



(টিএএনবিবপ) (১৯৯১-৯২ টেগক  ১৯৯৪-

৯৫) 

বন সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প 

(এফআরএমবপ) (১৯৯১-৯২ টেগক ২০০৪-

০৫) 

৪৫৬৫.০ -- -- -- 

উপকূলীয ়বরন টবল্ট প্রকল্প (বসবিবপ) 

(১৯৯৬-৯৭ টেগক ২০০২-০৩) 

২২২.০০ -- ২২২.০০ ১৪৬৮.৯০ 

ফগরিী টসক্টর প্রকল্প (এফএসবপ) (১৯৯৭-

৯৮ টেগক ২০০৫-০৬) 

-- -- -- ২২৩.০০ 

সুন্দরবন িীববববিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প 

(২০০১-০২ টেগক ২০০৩-০৪) 

১২০.০০ -- -- ২৭০.০ 

উপকূলীয ়িরল্যাে বনায়ন প্রকল্প  (২০০৫-

০৬ টেগক ২০০৯-১০) 

৬৬৫.৫৮ ২০০.০০ -- -- 

উপকূলীয ়এলাকায় পাবন উন্নয়ন টবাগি মর 

বাঁধ এ বৃক্ষগরাপণ উপকূলীয ়ও তার সংলগ্ন 

ির এলাকা প্রকল্প (জুন ২০১০ টেগক জুন 

২০১১) 

৭৫.০ ১০৪.৫০ ৪৫.০০ -- 

উপকূলীয ় বনায়ন এলাকায় প্রবতকূল প্রভাব 

লঘু করগত িলবায়়ু পবরবতমন প্রকল্প  

(২০১০-১১ টেগক ২০১২-১৩) 

৬৪৫.০০ ২৬০.০০ ২০৫.০০ ২৯০.০০ 

সামাবিক বন প্রকগল্পর মাধ্যগম দাবরদ্র্য 

ববগমািন (মাি ম ২০১০ টেগক বিগসম্বর 

২০১৩) 

-- -- -- ১২৭০.৩০.০ 

বাংলাগদশ প্রকল্প উপকূলবতী বনায়ন 

মাধ্যগম িলবায়়ু পবরবতমন কবমউবনটি 

বভবতক অবভগযািন (সংগশাবধত) (জুলাই 

২০০৯ টেগক জুন ২০১৪) 

৪০ -- ৩৭.০০ ২৬৮.০০ 

বাঁশ, টবত ও মূতমা বাোন ২য় পয মায় প্রকল্প 

(জুলাই ২০০৯ টেগক জুন ২০১৪) 

-- -- ৩৭.০ -- 

লালবদয়া সংরবক্ষত বনাঞ্চগল িীববববিত্র্ 

সংরক্ষণ ও ইগকাটুযবরিম সুগযাে বৃবি 

প্রকল্প (টফব্রুয়ারী, ২০১৩ হগত জুন, ২০১৫) 

১৫০.০০ 

 

৩০ -- -- 

রািস্ব বাগিে ৯০৭.৪২ ০০ .৫০ ১৩৭.০০ 

টমাে ২৬৬০৭ ২৬০১.৫ ৫৪৬.৫ ৩৪২৬.৯ 

 

 

 



টনাযা়িালী উপকূলীয ়বন ববভাে 

 

প্রকল্প / কম মসূবির নাম  ম্যানগরাভ 

(টহ.) 

টোলপাতা (টহ.)  নন 

ম্যানগরাভ 

 (টহ.) 

উপকূলীয ়বনায়ন প্রকল্প (কযাপ) (১৯৭৩-৭৪ টেগক 

১৯৭৯-৮০) 

৮৩৩৭.৫৫২ -- -- 

ম্যানগরাভ বনায়ন প্রকল্প (ম্যাপ) (১৯৮০-৮১ 

টেগক১৯৮৪-৮৫) 

১৫৫৫৩.৬০ -- ১০.৮০ 

কবমউবনটি বনববদ্যা প্রকল্প (১৯৮১-৮২ টেগক ১৯৮৪-

৮৫)  

২৯৪২.৩৯ -- -- 

বিতীয ়বন প্রকল্প (১৯৮৫-৮৬ টেগক ১৯৯১-৯২) ৮৯৮৮.৬৯ -- ১৫.৮০ 

োনা বনায়ন ও নাস মাবর উন্নয়ন প্রকল্প (টিএএনবিবপ) 

(১৯৯১-৯২ টেগক ১৯৯৪-৯৫) 

২৯২০.৯৭ -- ১৩.১৪ 

বন সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এফআরএমবপ) (১৯৯২-

৯৩ টেগক ২০০৪-০৫) 

১১৩৮৩.২৭ ৮৬.৭৫ ১০৩৭.০০ 

উপকূলীয ়বরন টবল্ট প্রকল্প (বসবিবপ) (১৯৯৬-৯৭ টেগক 

২০০২-০৩) 

৬২৯৮.১২ ১১০.০০ ১০৩৩.০০ 

ফগরিী টসক্টর প্রকল্প (এফএসবপ) (১৯৯৭-৯৮ টেগক 

২০০৫-০৬) 

১১১২.৫৫ -- ৮৪.৮০ 

ির উন্নয়ন ও টসগেলগমন্ট প্রকল্প-১,২,৩ ও ৪ (১৯৯৬-

৯৭ টেগক বিগসম্বর ২০১৬) 

৩৮০০.১০ ৫৬৫.০০ ১৪৫.০০ 

উপকূলীয ়িরল্যাে বনায়ন প্রকল্প (২০০৫-০৬ টেগক 

২০০৯-১০) 

৫১৮৪.৮৫ ১০০.৫০ ২৪২.৮০ 

টনায়ািালী িরল্যাে উপকূলীয ়ও বনঝুম িীপ ন্যাশনাল 

পাকম প্রকল্প (২০০৬-০৭  টেগক ২০০৮-০৯) 

১২০.০০ ১২৫.০০ -- 

উপকূলীয ়ও তার সংলগ্ন ির এলাকা প্রকল্প পাবন উন্নয়ন 

টবাগি মর বাঁধ এর বৃক্ষগরাপণ (জুন ২০১০ টেগক জুন 

২০১১) 

২০০.০০ -- ৩০০.০০ 

প্রবতকূল প্রভাব লঘু করগত উপকূলীয ়এলাকায় বনায়ন 

িলবায়়ু পবরবতমন প্রকল্প  (২০১০-১১ টেগক ২০১২-১৩) 

২৬০৯.৫০ -- ৩৫৫.০০ 

সামাবিক বন প্রকগল্পর মাধ্যগম দাবরদ্র্য ববগমািন (মাি ম 

২০১০ টেগক বিগসম্বর ২০১৩) 

-- -- ১৩৬.০০ 

বাংলাগদশ প্রকল্প উপকূলবতী বনায়ন মাধ্যগম িলবায়়ু 

পবরবতমন কবমউবনটি বভবতক অবভগযািন (সংগশাবধত) 

(জুলাই ২০০৯ টেগক জুন.২০১৪) 

৫৫৯০.০০ ১৩৯০.০০ ১৬১.০০ 

রািস্ব বাগিে ২৬৪৩.৩৬ -- ৫৯.৫০ 



টমাে  ৭৭৬৮৪.৯৫ ২৩৭৭.৯৫ ৩৫৯৩.৮৪ 

 

 

িট্টরাম উপকূলীয ়বন ববভাে 

 

প্রকল্প / কম মসূবির নাম  ম্যানগরাভ 

(টহ.) 

নন 

ম্যানগরাভ 

 (টহ.) 

বিপ (বকবম.) বাঁশ ও 

টবত 

উপকূলীয ়এলাকা বনায়ন প্রকল্প (১ম পয মায়) 

(১৯৬৫-৬৬ টেগক ১৯৭২-৭৩) 

১৫৮৭.০৪ -- -- -- 

উপকূলীয ়বনায়ন প্রকল্প (কযাপ) (১৯৭৩-৭৪ 

টেগক  ১৯৭৯-৮০) 

১০২৯০.৬৮ -- -- -- 

ম্যানগরাভ বনায়ন প্রকল্প (ম্যাপ) (১৯৮০-৮১ 

টেগক ১৯৮৪-৮৫) 

১১৪৩৭.২৪ -- -- -- 

বিতীয ়বন প্রকল্প (১৯৮৫-৮৬ টেগক ১৯৯১-

৯২) 

১০০৯৭.১৬ -- -- -- 

বন সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এফআরএমবপ) 

(১৯৯২-৯৩ টেগক ২০০৪-০৫) 

৫৫১০.০০ ৭৮৩.৩০ -- -- 

ইফএবি বনায়ন প্রকল্প (১৯৯২-৯৩ টেগক 

২০০১-০২) 

৩৪০.১১ ৫৮.১৭ -- -- 

উপকূলীয ়বরন টবল্ট প্রকল্প (বসবিবপ) (১৯৯৬-

৯৭ টেগক ২০০২-০৩) 

৪৩০০.০০ ১১৮.০০ ৯১২.০০ -- 

বসগলে ও কক্সবািার টিলা কম মসূবির 

টিবনউগিি পাব মতয এলাকায় বনায়ন (২০০৪-

০৫ টেগক ২০০৯-১০) 

-- ১৭০৮.০০ -- -- 

উপকূলীয ়িরল্যাে বনায়ন প্রকল্প (২০০৫-০৬ 

টেগক ২০০৯-১০) 

৪০০০.০০ ১০০০.০০ -- -- 

উপকূলীয ়ও তার সংলগ্ন ির এলাকা প্রকল্প 

পাবন উন্নয়ন টবাগি মর বাঁধ এর বৃক্ষগরাপণ (জুন 

২০১০ টেগক জুন ২০১১) 

-- ৩০.০০ -- -- 

প্রবতকূল প্রভাব লঘু করগত উপকূলীয ়এলাকায় 

বনায়ন িলবায়়ু পবরবতমন প্রকল্প  (২-১১ টেগক 

২০১২-১৩) 

৫০.০০ ৩৮০.০০ ১৪৬.০০ -- 

সামাবিক বন প্রকগল্পর মাধ্যগম দাবরদ্র্য 

ববগমািন (বিগসম্বর-২০১৩ টেগক মাি ম ২০১০) 

-- -- ৬৭.০০ -- 



বাংলাগদশ প্রকল্প উপকূলবতী বনায়ন মাধ্যগম 

িলবায়়ু পবরবতমন কবমউবনটি বভবতক 

অবভগযািন (সংগশাবধত) (জুন ২০০৯ টেগক 

জুলাই ২০১৪) 

-- -- ২৩২.০০ ২৮০.০০ 

বাঁশ, টবত ও ( জুন ২০১৩-১৪ টেগক জুলাই 

২০০৯-১০) মূতমা বাোন (২য় পয মায়) প্রকল্প 

-- -- -- ২০০.০০ 

রািস্ব বাগিে ১২৭৯.১৮ ৬০২.৬৮ ৪৯.৪৫ -- 

টমাে ৪৮৮৯১.৪১ ৪৬৮০.৬৮ ১৪০৬.৪৫ ২৮০.০ 

 

ববরশাল সামাবিক বন ববভাে 

 

প্রকল্প / কম মসূবির নাম ম্যানগরাভ (টহ.) বিপ (বকবম.) 

কবমউবনটি ফগরবি প্রকগল্পর (১০৮১-৮২ টেগক ১০৯৭-৯৮) -- ২০১.৮০ 

োনা বনায়ন ও নাস মাবর উন্নয়ন প্রকল্প (টিএএনবিবপ) (১৯৯১-৯২ টেগক 

১৯৯৪-৯৫) 

-- ৩৬৭.৩১ 

উপগিলা বনায়ন ও নাস মাবর প্রকল্প (১৯৮৯-৯০ টেগক ১৯৯০-৯১) -- ৪০.৮০ 

নের বনায়ন প্রকল্প (১৯৯৩-৯৪ টেগক ১৯৯৫-৯৬) -- ২৩.০০ 

উপকূলীয ়বরন টবল্ট প্রকল্প (আপনার স্থান) (১৯৯৬-৯৭ টেগক ২০০২-০৩) -- ৬৭১.০০ 

ববধ মত সামাবিক বনায়ন প্রকল্প (১৯৯৫-৯৬ টেগক ১৯৯৬-৯৭) -- ১৩৭.৫০ 

ফগরিী টসক্টর প্রকল্প (এফএসবপ) (১৯৯৭-৯৮ টেগক ২০০৫-০৬) -- ২০০.০০ 

(জুন ২০১০ টেগক জুন ২০১১) উপকূলীয় ও তার সংলগ্ন ির এলাকা প্রকল্প 

পাবন উন্নয়ন টবাগি মর বাঁধ এর বৃক্ষগরাপণ 

৮.৫০ ৮৮.০০ 

সামাবিক বন প্রকগল্পর মাধ্যগম দাবরদ্র্য ববগমািন (মাি ম ২০১০  টেগক ২০১৩ 

বিগসম্বর) 

-- ১৬২.০০ 

রািস্ব বাগিে -- ২০.৩৬ 

টমাে  ৮.৫০ ১৯১১.৭৭ 

 


