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evwl©K cÖwZ‡e`b 2018-19

3.1

পরিরিরি:
বাাংলাদেদেি আয়িন ১ লক্ষ ৪৭ হাজাি ৫৭০ বর্ গ রি.রি. এবাং সিিাি রনয়রিি বনভূরিি পরিিাণ প্রায় ২৩ লক্ষ
হহক্টি যা হেদেি হিাট আয়িদনি প্রায় ১৫.৫৮%। বন অরিেপ্তি রনয়িি বনভূরিি পারিাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হহক্টি যা
হেদেি আয়িদনি প্রায় ১০.৭৪। বাাংলাদেদেি বৃক্ষ আচ্ছারেি ভূরিি পারিিাণ হেদেি হিাট আয়িদনি ২২.৩৭%।
হ ৌদর্ারলি অবস্থান ও জলবায়ূি িািিদেি িািদণ বাাংলাদেদেি রবর ন্ন িিদনি বনাঞ্চল িদয়দে। হযিন-পাহাড়ী
বন, প্রাকৃরিি োনদরা বন, সৃরজি উপকূলীয় বন, োলবন, জলাভূরিি বন ইিযারে।

৩.২ উদেশ্য












পরিদবে ও প্ররিদবদেি ািসাে িক্ষা;
বন ও সািারজি বনায়ন িায গক্রি সম্প্রসািণ;
বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনদর্ারিি অাংে রহণ রনরিিিিণ;
বন্যপ্রাণী সাংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
জীবববরিত্র্য সাংিক্ষণ; উপি‚লীয় এবাং জলজ জীবববরিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন;
ইদিাট্যযরিজি সম্প্রসািণ;
িাব গন রসকুদয়সদেেন এবাং িাব গন হের াং;
জলবায়ু স্থরিরস্থাপি বনায়ন, নতুন বন সৃজন, বনজ সম্পে আহিণ ও সিবিাহ;প্রাকৃরিি ও আর্ গ-সািারজি অবস্থাি
উন্নয়ন;
অ য়ািণ্য, ন্যােনাল পািগ, হবাটারনিযাল র্াদ গন, ইদিাপািগ, সাফারি পািগসহ সিল সাংিরক্ষি এলািাি সুিু
ব্যবস্থাপনা;
বন, জীবববরিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সাংক্রান্ত আন্তজগারিি িনদ নেন, চুরি ও প্রদটািদলি রবরিরবিান অনুসিণ ও
বাস্তবায়ন;
প্রকৃরিি দুদয গার্ প্রেিন।

3.3 ¸iæZ¡c~Y© Kvh©vewjt
ebR m¤ú‡`i m¤úªmviY I msiÿY Ges Rxe‰ewPÎ¨ msiÿY :

msiwÿZ I iwÿZ ebvÂj mgy‡ni Rb¨ wewfbœ mg‡q e¨e¯’vcbv cwiKíbv ˆZwi Kiv n‡q _v‡K Ges eb¨cÖvYx ebR m¤ú` I Rxe
ˆewPÎ¨ msiÿY I e¨e¯’cbvi Rb¨ Zv AbymiY Kiv n‡q _v‡K| GQvov mywbw`ó D‡Ïk¨ I Dbœq‡bi Rb¨ cÖKí MÖn‡Yi gva¨‡g
Dbœqb Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv n‡q _v‡K|
eb f~wgmn ebR m¤ú‡`i e¨e¯’vcbvt
eb Awa`ßi Zvi wbqš¿Yvaxb ebf~wg I we`¨gvb ebR m¤ú‡`i myôz iÿYv‡eÿb Kv‡R wb‡qvwRZ| GQvov e¨w³gvwjKvbvaxb I wewfbœ ms¯’vi
gvwjKvbvaxb ebR m¤ú‡`i myôz e¨e¯’vcbv Kv‡R mnvqZv cÖ`vb K‡i _v‡K|

eb¨cÖvYx e¨e¯’vcbv :

†`‡ki eb¨cÖvwY msiÿ‡b me©vwaK ¸iæZ¡ cÖ`vb K‡i miKvi mviv †`‡k me©‡gvU 45wU msiwÿZ GjvKv †NvlYv K‡i‡Q| Zvi
g‡a¨ 19wU RvZxq D`¨vb, 20wU eb¨cÖvwY AfqviY¨,2 we‡kl Rxe‰ewPÎ¨ msiÿY GjvKv Ges GKwU †gwib †cÖv‡UK‡UW
Gwiqv n‡q‡Q| ZvQvov kKzb msiÿ‡bi Rb¨ 2wU kKzb wbivc` GjvKv (fvjPvi †md †Rvb) †NvlYv Kiv n‡q‡Q|
cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿv I B‡KvUy¨wiRg m¤úªmviY:
eZ©gv‡b we‡k^ cÖK…wZ ch©Ub GKwU wekvj m¤¢vebvi bvg| c„w_exi A‡bK †`‡k cÖK…wZ ch©Ub Zv‡`i †`kxq Drcv`‡b D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv
cvjb K‡i _v‡K| myRjv-mydjv ml¨-k¨vgjv GB evsjv‡`‡kI i‡q‡Q cÖK…wZ ch©U‡bi Acvi m¤¢vebv| Avw`Kvj †_‡K eû weL¨vZ ch©UK
GB cÖK…wZi Aciƒc `„‡k¨ gy» n‡q G‡`‡k åg‡Y G‡mwQ‡jb| G‡`‡k i‡q‡Q AmsL¨ cvnvo-ce©Z, b`x-bvjv, Lvj-wej, nvIo-evIo Ges
wekvj mgy`ª| cÖK…wZ ch©U‡b RbM‡Yi Askx`vwiZ¡ _v‡K Ges RbMY cÖK…wZ ch©Ub †_‡K DcK…Z nq|

†`‡ki cÖvK…wZK I Av_© mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb:
mvgvwRK ebvq‡bi gva¨‡g ÿwqòz I e„ÿnxb ebfywg/cÖvK…wZK f~wg‡Z e„ÿ‡ivc‡bi gva¨‡g Zv e„ÿv”Qvw`Z Kiv nq| d‡j Zv
cwi‡ek I cÖwZ‡e‡ki Dbœq‡b mnvqK f~wgKv iv‡L|

mvgvwRK ebvq‡bi gva¨‡g `vwi`ª we‡gvPb:
mvgvwRK ebvq‡bi bxwZgvjv Abyhvqx f~wgnxb, `wi`ª Ges ¯’vbxq RbMY‡K mvgvwRK ebvq‡bi Askx`vi Kiv nq| Zviv mvgvwRK
ebvq‡bi jf¨vsk †c‡q _v‡K| GQvov evMvb m„R‡bi ci †_‡K 3 ermi Kvj ch©šÍ Zviv †mLv‡b K…wl dmjI Drcv`b K‡i
_v‡K| hv Zv‡`i `vwi`ª we‡gvP‡bi †ÿ‡Î we‡kl mnvqK f~wgKv iv‡L| নার্ সারী সৃজন, প্রান্তিক ও পন্তিি ভূন্তিতি বৃক্ষতরাপণ কতর
বনজ র্ম্পদ সৃন্তি, িরুিয়িা ররাধ, ক্ষন্তয়ষ্ণু বনাঞ্চল রক্ষা ও উৎপাদন বৃন্তি, পন্তরতবশ উন্নয়তন জীবববন্তিত্র্য র্ংরক্ষণ, নারীর ক্ষিিায়ন ও
রনতৃত্ব সৃন্তি এবং র্তব সাপন্তর কিসর্ংস্থান ও দান্তরদ্রিা ন্তনরর্তন র্ািান্তজক বনায়ন গুরুত্বপূণ স ভূন্তিকা রাখতে।

RbM‡Yi gv‡S ¯^í wKsev webvg~‡j¨ weµq I weZi‡Yi j‡ÿ¨ DbœZRv‡Zi I gv‡bi Pviv D‡Ëvjb:
mvgvwRK eb wefvM ¸wj‡Z SFNTC I SFPC Gi gva¨‡g cÖwZ eQi DbœZ gv‡bi wewfbœ cÖRvwZi Pviv Drcv`b Kiv n‡q _v‡K|
G¸wj ¯^íg~‡j¨ wKsev webvg~‡j¨ RbM‡Yi gv‡S weZiY Kiv nq|

eb wbf©ikxj ¯’vbxq RbM‡Yi weKí RxweKvqন:
mvgvwRK ebvq‡bi AvIZvq evMvb m„R‡bi ci 3 ermi ch©šÍ Askx`viMY K…wl dmj Drcv`b K‡i _v‡K| d‡j RxweKvi Rb¨
Zv‡`i eb wbf©ikxjZv K‡g| GQvov jf¨vsk cÖvwßi ci Zviv H UvKv wewb‡qvM K‡i bZzb Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v Ki‡Z cv‡i|
ebR`ªe¨ weµq Ges wewµZ ebR`ª‡e¨i PjvPj wbqš¿Y:

Forest Mannual Part-II Gi Aricle 31 Gi Av‡jv‡K ebR`ªe¨ weµq Kiv হয় এবং ebR`ªe¨ cwienb (wbqš¿Y) wewagvjvi
Av‡jv‡K cve©Z¨ †Rjv e¨ZxZ mgMÖ evsjv‡`k Ges cveZ©¨ †Rjvয় ebR`ªe¨ PjvPj wewagvjv Gi Av‡jv‡K cveZ©¨ †Rjv mgy‡n
ebR`ªe¨ PjvPj wbqš¿Y Kiv nq|

eb Awa`ß‡ii wbqš¿Yvaxb wewfbœ gnvj BRviv cÖ`vb t

eb Awa`ß‡ii †Kvb we‡kl GjvKvq †hgb wm‡jU eb wefv‡M evuk gnvj, Qb gnvj, Rjgnvj miKv‡ii wb‡`©kbv Abyhvqx
ZvwjKvf~³ wewfbœ gnvj`vi‡`i wbKU BRviv cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K Ges G‡Z miKv‡i cÖPzi ivR¯^ Avq n‡q _v‡K|
e¨w³ gvwjKvaxb ebR m¤ú‡`i cviwgU cÖ`vb t

ebR`ªe¨ PjvPj wewagvjv Ges cveZ©¨ †Rjv ebR`ªe¨ PjvPj wewagvjv AbymiY K‡i e¨w³ gvwjKvbvaxb cviwgU Bmy¨ Kiv nq|
msiwÿZ ebvÂ‡j B‡KvUz¨wiRg Ges ch©U‡bi AbygwZ cÖ`vb t
eZ©gv‡b we‡k^ cÖK…wZ ch©Ub GKwU wekvj m¤¢vebvi bvg| c„w_exi A‡bK †`‡k cÖK…wZ ch©Ub Zv‡`i †`kxq Drcv`‡b D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv
cvjb K‡i _v‡K| myRjv-mydjv ml¨-k¨vgjv GB evsjv‡`‡kI i‡q‡Q cÖK…wZ ch©U‡bi Acvi m¤¢vebv| Avw`Kvj †_‡K eû weL¨vZ ch©UK
GB cÖK…wZi Aciƒc `„‡k¨ gy» n‡q G‡`‡k åg‡Y G‡mwQ‡jb| G‡`‡k i‡q‡Q AmsL¨ cvnvo-ce©Z, b`x-bvjv, Lvj-wej, nvIi-evIi Ges
wekvj mgy`ª| cÖK…wZ ch©U‡b RbM‡Yi Askx`vwiZ¡ _v‡K Ges RbMY cÖK…wZ ch©Ub †_‡K DcK…Z nq|
wkícªwZôv‡b ebR m¤ú` mieivn t

miKv‡ii wb‡`©kbv Abyhvqx evsjv‡`k eb wkí Dbœqb K‡c©v‡ikb Ges evsjv‡`k †KwgK¨vj BÛvw÷ªR K‡c©v‡ikb (KY©dzjx
†ccvi wgjm wjt)-‡K wk‡íi KuvPvgvj AMÖvwaKvi wfwË‡Z mieivn Kiv n‡q _v‡K|
msiwÿZ ebvÂ‡j M‡elYvi AbygwZ cÖ`vb t
wewfbœ `ßi/ms¯’v/M‡elYv cÖwZôvb‡K eb Awa`ß‡ii AvIZvaxb msiÿwiZ ebvÂ‡j M‡elYvi AbygwZ eb Awa`ßi KZ©„K cÖ`vb Kiv n‡q
_v‡K|

eb Rwic I eb cwiexÿY (Forest Survey and Monitoring) t
পরিদবে, বন ও জলবায়ু িিণালদয়ি আরর্ গি এবাং জারিসাংদর্ি খাদ্য ও কৃরিসাংস্থা এি িারির্রি সহায়িায় বন অরিেপ্তি
উি প্রিল্প বাস্তবায়ন কতরতে। প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৯ হিয়াদে “বৃক্ষ ও বন জরিপ” বাস্তবায়ন কতরতে। পূদব গ পরিিারলি বন
জরিদপি সিল নিো এবাং মূল বন খাদিি অাংেীজনদেি সাদর্ পয গাদলািনা িদি এ বাদিি বৃক্ষ ও বন এবাং আর্ গসািারজি
জরিপ পরিিালনা হদয়দে। হেেব্যাপী বৃক্ষ ও বন জরিপ পরিিালনা িিাি জন্য পাঁিটি হজান রবদবিনায় হনয়া হদয়দে, যা োল,
পাহাড়ী, সুন্দিবন, উপকূলীয় এবাং রািীন হজাদনি িাধ্যদি হেখাদনা হদয়দে। সিল হজাদনি বৃক্ষ ও বন জরিদপি িাজ সম্পন্ন
হদয়দে।

eb I eb¨cÖvwY Aciva `gb t
eb¨cÖvwY Aciva wbqš¿Y Kivi j‡ÿ¨ †`‡k GKwU eb¨cÖvwY Aciva wbqš¿Y BDwbU MVb Kiv n‡q‡Q| XvKvq GKwU
†K›`ªxq eb¨cÖvwY Aciva wbqš¿Y BDwbUmn gvV ch©v‡q †gvU PviwU eb¨cÖvwY Aciva wbqš¿Y BDwbU MVb Kiv n‡q‡Q|
gvV ch©v‡q BDwbU¸‡jv n‡jv PÆMÖvg, Lyjbv, ivRkvnx Ges wm‡jU| 2012 mv‡j G BDwbU cÖwZôvi ci †_‡K eb
Awa`ßi mdjZv †c‡q Avm‡Q| mviv †`‡k BDwbU ¸‡jv wewfbœ Awfhvb cwiPvjbv K‡i †`‡k eb¨cÖvwY msiÿ‡Y
¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡Q| eb¨cÖvwY Aciva `gb BDwbU, XvKv †g‡UªvcwjUb KZ…©K 2018-19 Avw_©K m‡b wewfbœ
Awfhvb cwiPvjbvi gv‡a¨‡g 2380wU eb¨cÖvwY D×vi Kiv nq, hv cieZx©‡Z cÖvK…wZK cwi‡e‡k Aegy³ Kiv nq|

mne¨e¯’vcbv Kvh©µg t
এই রপ্রক্ষাপতে ২০০৩ র্াতল বাংলাতদশ র্রকাতরর বনন্তবভাগ পাঁিটি রন্তক্ষি এলাকায় আেটি র্হ-ব্যবস্থাপনা কন্তিটির িাধ্যতি র্হব্যবস্থাপনা কার্ সক্রি গ্রহণ কতর। এর ধারাবান্তহকিায়, ২০১৫ পর্ সি বনন্তবভাগ ন্তনর্গ স র্হায়িা প্রকল্প (NSP, ২০০৩-২০০৮), র্িন্তিি
রন্তক্ষি এলাকা র্হ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (IPAC, ২০০৮-২০১৩) এবং ক্লাইতিে ররন্তজন্তলতয়ন্ট ইতকান্তর্তেিস্ এন্ড লাইভন্তল হুডস্ প্রকল্প
(CREL, ২০১৩-২০১৮) এর িাধ্যতি ২২টি রন্তক্ষি এলাকায় ২৮টি র্হ- কন্তিটি গঠণ কতরতে। ন্তকন্তু আন্তথ সক প্রন্তিবন্ধকিা, স্থানীয়
প্রভাবশালী ও রাজনীন্তিন্তবদতদর প্রভাব, প্রকল্প ন্তনভসরিা এবং প্রান্তিষ্ঠান্তনক কাঠাতিার দূব সলিার কারতণ র্হ-ব্যবস্থাপনা কার্ সক্রি এখনও
আশানুরূপ ভূন্তিকা রাখতি পাতরন্তন। র্রকার ইতিািতধ্য রন্তক্ষি এলাকা ব্যবস্থাপনা ন্তবন্তধিালা ২০১৭ অনুতিাদন এবং র্হ-ব্যবস্থাপনার
একটি পূন সাঙ্গ রূপতরখা প্রনয়ন কতরতে, র্ার র্ফল বাস্তবায়তন জীবববন্তিত্র্য র্ংরক্ষণ ও বন ন্তনভসর জনতগাষ্ঠীর জীবন-িাতনর উন্নয়ন হতব।
ন্তবশ্বব্যাংতকর অথ সায়তন িলিান রেকর্ই বন ও জীন্তবকা (সুফল) প্রকল্প (২০১৯-২০২৩) এর আওিায় র্হ-ব্যবস্থাপনা কার্ সক্রি শন্তিশালী
করণ ও নুিন রন্তক্ষি এলাকায় র্ম্প্রর্ারতণর িাধ্যতি রদতশর জীবববন্তিত্র্য র্ংরক্ষতণ কার্ সকর ভূন্তিকা রাখতব।
eb I eb¨cÖvwY m¤úwK©Z wkÿv I cÖwkÿY t
2018-19 Avw_©K m‡b আভযিরীণ প্রন্তশক্ষণঃ 1409 জন কিসকিসা/ কিসিারী। ববতদন্তশক প্রন্তশক্ষণঃ 85জন কিসকিসা/ কিসিারী। স্বল্পকালীন
প্রন্তশক্ষণঃ 789 জন কিসকিসা/ কিসিারী। রর্ন্তিনার/ওয়াকসশপঃ 85 জন কিসকিসাq `ÿZv e„w×i Rb¨ cÖwkÿY Kvh©µg cwiPvwjZ n‡q‡Q|
2018- 2019 Avw_©K m‡b eb¨cÖvwY e¨e¯’vcbv wel‡q 21, 16, 14 w`b e¨vwc cÖwkÿY, 3 e¨vP (†gvU 180 Rb) | †kL Kvgvj Iqvì jvBd
†m›Uvi, MvRxcy‡i eb wefv‡Mi gvV ch©v‡q Kg©iZ Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i eb¨cÖvwY e¨e¯’vcbv I Aciva `gb wel‡q `ÿZv e„w×i Rb¨ cÖwkÿY
Kvh©µg cwiPvwjZ n‡q‡Q |
DcK~jxq I bZzb †R‡M DVv P‡i ebvqb t
evsjv‡`k we‡k^ me©c_Ö g DcK~jxq PivÂ‡j mdj ebvqbKvix †`k| eb wefvM lv‡Ui `kK †_‡K DcK~jxq AÂ‡j †R‡M DVv P‡i ebvqb
ïiæ K‡i| DcK~jxq Pi ebvqb cÖwµqvq ebR m¤ú` m„wói cvkvcvwk DcK~jevmx‡K cÖvK…wZK `y‡h©v‡Mi ÿwZKi cÖfve †_‡K myiÿv Ges
mvMi †_‡K f~wg †R‡M DVvi cÖwµqv‡K Z¡ivwš^Z Ki‡Q| DcK~jxq ebvqb eb¨cÖvYxi AfqvkÖg I gv‡Qi cÖRbb †ÿÎ ˆZwi K‡i‡Q|

3.4 eb Awa`ß‡ii Rbej
িিগিিগা/িিগিািীদেি সাংখ্যা (িাজস্ব বাদজদট)
সাংস্থাি স্তি
১

অনুদিারেি পে
২

িিণালয়
অরিেপ্তি/সাংস্থাসমূহ/সাংযুি ১০,৪৯৯
অরফস
(১৭১টি আউট হসারসাংগ সহ)
হিাট পে সাংখ্যা

১০,৪৯৯
(১৭১টি আউট হসারসাংগ সহ)

পূিণকৃি পে
৩

শূন্যপে
৪

৭,১৭৯

৩,৩২০
(২৬টি আউট হসারস গাংসহ)

৭,১৭৯

৩,৩২০
(২৬টি আউট হসারস গাংসহ)

৩.৫ বাাংলাদেদেি বন
বাাংলাদেদে বিগিাদন বন ও বৃক্ষাচ্ছােদনি পরিিাণ প্রায় ৩১ লক্ষ ৪ হাজাি হহক্টি যা হেদেি হিাট আয়িদনি প্রায় ২১% । বন
অরিেপ্তি রনয়রিি বনভূরিি পরিিাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হহক্টি , যা হেদেি আয়িদনি প্রায় ১০.৮৪%। বন অরিেপ্তদিি রনয়রিি
বদনি িদধ্য ১৪ লক্ষ হহক্টি প্রাকৃরিি াদব সৃষ্ট এবাং ২ লক্ষ হহক্টি উপকূলীয় অঞ্চদল হজদর্ ওঠা িদি বনায়দনি িাধ্যদি
সৃরজি। সম্প্ররি এি জরিদপ হেদেি রািাঞ্চল ও অব্যবহৃি পরিি জরিি প্রায় ৭.৭ লক্ষ হহক্টি এলািা বৃক্ষাচ্ছারেি পাওয়া
হর্দে। হ ৌদর্ারলি অবস্থান ও জলবায়ুি িািিদেি িািদণ বাাংলাদেদে রবর ন্ন িিদনি বনাঞ্চল িদয়দে। এি িদধ্য পাহারড়
বন, প্রাকৃরিি োনদরা বন, সৃরজি োনদরা বন, োলবন এবাং জলাভূরিি বন। বনভূরি োড়াও হেদেি রািাঞ্চদল প্রচুি
র্ােপালা িদয়দে, যা রািীণ বন নাদি পরিরিি। রবর ন্ন িিদিি বদনি সাংরক্ষপ্ত রববিণ রনদে হেয়া হদলা:

সািরণ ৩.২: রবর ন্ন প্রিাি বনভূরি
ক্রি
১
২
৩
৪

বনভূরিি িিন
পাহারড় বন (Hill Forest)
প্রাকৃরিি োনদরা বন (Natural Mangrove Forest)
সৃরজি োনদরা বন (Planted Mangrove Forest)
োলবন (Sal Forest)

৫

জলাভূরিি বন (Swamp Forest)

৬

রািীণ বন (Village Forest)

বনভূরিিপরিিাণ (হাজাি হহক্টদি)
১,৩৭৭
৬১০
২০০
১২০
২৩
৭৭৪
৩,১০৪

হিাট বনাঞ্চল

25%
cvnvwo eb

44%

cÖvK…wZK g¤vb‡MÖvf eb
m„wRZ g¤vb‡MÖvf eb

1%
4%
6%

kvjeb
Rjvf~wgi eb

MÖvgxY eb

রিত্র্: ৩.২ র্াজীপুি প্রাকৃরিি বন

রিত্র্ ৩.৩: প্রাকৃরিি োনদরা বন, সুন্দিবন

৩.৫.১ প্রাকৃরিি োনদরা বন
সুন্দিবন বাাংলাদেদেি প্রাকৃরিি োনদরা বন। এটি পৃরর্বীি এিি বৃহত্তি প্রাকৃরিি োনদরা বন রহদসদব পরিরিি। ৬
লক্ষ ১০ হাজাি হহক্টি জুদড় রবস্তৃি এ বদনি আয়িন হিাট বনভূরিি প্রায় ২০%। সুন্দিী, হর্ওয়া, বাইন, পশুি, হিওড়া ও
র্িান এ বদনি প্রিান বৃক্ষ। প্ররিরেন দুইবাি হজায়াি াটায় প্লারবি হওয়াি িািদণ এ বদনি ইদিারসদেি অন্যান্য বদনি

হিদয় ব্যরিক্রি।
সুন্দিবদনি িধ্য রেদয় প্রবারহি প্রিান প্রিান নেী হদলা পশুি, রেবসা, বদলশ্বি ও িায়িঙ্গল। এোড়া েি েি খাল এি িদধ্য
েরড়দয় আদে। েরক্ষদণ আদে বদঙ্গাপসার্ি। এ বন বনজ ও িৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। সুন্দিবন খুলনা, বাদর্িহাট ও সািক্ষীিা
হজলায় অবরস্থি। রবশ্বখ্যাি িদয়ল হবঙ্গল টাইর্াদিি আবাসস্থল এই সুন্দিবন।

রিত্র্ ৩.4: প্রাকৃরিি োনদরা বন

রিত্র্ ৩.5: প্রাকৃরিি োনদরা বন

রিত্র্৩.৬: প্রাকৃরিি োনদরা বন

৩.৫.২ পাহারড় বন
িট্টরাি, পাব গিয িট্টরাি, িক্সবাজাি, রসদলট, হিৌল ীবাজাি এবাং হরবর্দেি পাহারড় এলািায় এ বন অবরস্থি। র্জগন,
িাপারলে, ঢারিজাি, হসগুন, র্ািাি, িম্পা, জারুল, হসানালু প্রভৃরি র্াে এ বদন পাওয়া যায়। বাাংলাদেদেি বনাঞ্চদলি প্রায়
৪৪% পাহারড় বন। প্ররি বেি পাহারড় বদনি খারল জায়র্ায় নতুন িদি বনায়ন িিা হয়।

রিত্র্ ৩.৭: পাহারড় বন িট্টরাি
৩.৫.৩ োলবন
র্াজীপুি, টাঙ্গাইল, িয়িনরসাংহ ও হেিপুি হজলায় এ বন অবরস্থি। হেদেি উত্তিাঞ্চদলি রেনাজপুি, িাংপুি, নওর্াঁ, ঠাকুির্াঁও ও
পঞ্চর্ড় হজলায়ও োলবন িদয়দে। আয়িন এি লক্ষ ২০ হাজাি হহক্টি, যা হিাট বনভূরিি প্রায় ৪%। মূল প্রজারি োল, যা র্জািী
বৃক্ষ নাদি পরিরিি। শুষ্ক হিৌসুদি (দফব্রুয়ািী-িাি গ) োল র্াদেি পািা ঝদি যায় বদল এদি পত্র্ঝিা বনও বলা হয়।

রিত্র্ ৩.৮:োলবন, িধুপি, টাাংর্াইল

৩.৫.৪ সৃরজি োনদরা বন:
হেদেি উপকূলীয় হজলা হনায়াখালী, লক্ষীপুি, হ ালা, পট্যয়াখালী, িট্টরাি, িক্সবাজাদিি িি, দ্বীপ ও নতুন হজদর্ উঠা ভূরিদি
১৯৬৫ সাল হর্দি এ বন সৃরষ্ট িিা হদচ্ছ। এ পয গন্ত প্রায় দুই লক্ষ হহক্টি ভূরিদি বনায়ন িিা হদয়দে, যা হিাট বনভূরিি প্রায়
৬%। এ িিদনি বনায়দনি মূল প্রজারি হদলা হিওড়া, হর্ওয়া ও বাইন। এ বন হজায়াি াটায় প্লারবি হয়। ঘূরণ গঝড় ও -

জদলাচ্ছাদসি িীব্রিা হদি উপকূলীয় এলািাি জানিাল িক্ষায় এ বদনি গুরুত্ব অপরিসীি।

রিত্র্ :৩.৯ সৃরজি োনদরা বন, রনঝুিদ্বীপ,
হনায়াখালী

৩.৫.৫ রািীণ বন
বনভূরি োড়াও হেদেি রাি অঞ্চদল প্রচুি র্ােপালা িদয়দে যা রািীণ বন নাদি পরিরিি। বসির টা এবাং জরিি আইদল রাদি
প্রারন্তি জনদর্ািী ির্তি
গ হিারপি বৃক্ষ হেদেি বৃক্ষাচ্ছােদনি পরিিাণ বৃরদ্ধ িদিদে। যা হিাট বন এবাং বৃক্ষাচ্ছােদনি প্রায় ২৫%
ার্।

রিত্র্ ৩.১০: বাড়ীি আরঙ্গনায় রারিন বন

৩.৫.৬ জলাভূরিি বন:
রসদলট ও সুনাির্ে হজলাি প্রায় ২৭ হাজাি হহক্টি এলািাি হাওড় ও রবল জুদড় এ বন রবস্তৃি, যা হিাট বনভূরিি প্রায় ১%।
বেদিি প্রায় অদি গি সিয় এ বদনি বৃক্ষিারজ পারনদি আাংরেি ডুদব র্াদি। রহজল, িিি. বরুন, রপটালী এ বদনি প্রিান বৃক্ষ ।
এ সিল বৃক্ষ িাদেি আবাসস্থদলি জন্য অিযন্ত গুরুত্বপূণ গ। িািািগুল ও টাঙ্গুয়াি হাওড় এলািা এ জলাভূরিি আওিাভূি।

wPÎ 3.11. 1: Rjvf~wgi eb (Uv½yqvi nvIo)

wPÎ 3.11.2: wm‡j‡Ui ivZvi¸‡ji eb

Rjvf~wgi eb

৩.৬ সাংিরক্ষি এলািা :
জীবববরিদত্র্য ও বন্যপ্রাণী সাংিক্ষদণি জন্য সিিাি হ ারিি রবদেি জীবববরিত্র্য সাংিক্ষণ এলািা, সিল অ য়ািণ্য, জািীয়
উদ্যান, িরিউরনটি িনজািদ েন এলািা, সাফািী পািগ, ইদিা-পািগ, উরিে উদ্যান, জািীয় ঐরিহয ও কুেবন-এ সিল
এলািা িরক্ষি এলািাি অন্তভূগি। হেদে বিগিাদন িরক্ষি এলািাি পন্তরিাণ ৬,১৮,২৫৩.৪৯ হহক্টি যা হেদেি হিাট আয়িদনি
৪.১৯ েিাাংে।
হেদেি বন্যপ্রাণী সাংিক্ষণদি সব গারিি গুরুত্ব প্রোন িদি সিিাি সািাদেদে সব গদিাট ৪৫টি সাংিরক্ষি এলািা হ ািণা িদিদে।
িািিদধ্য ১৯টি জািীয় উদ্যান, ২০টি বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য, ২টি রবদেি জীবববরিত্র্য সাংিক্ষণ এলািা এবাং ১টি হিরিন
হপ্রাদটিদট এরিয়া হদয়দে। িাোড়া েকুন সাংিক্ষদণি জন্য ০২টি েকুন রনিাপে এলািা ( ালিাি হস হজান) হ ািণা িিা
হদয়দে।
৩.৬.১ বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
বন্যপ্রাণীি রনিাপে বাংেরবস্তাদিি লদক্ষয সিল প্রাকৃরিি সম্পে হযিন, উরিে, িাটি ও পারন সাংিক্ষদণি রনরিদত্ত বন্যপ্রাণী
অ য়ািদণ্যি ব্যবস্থাপনা িিা হয়। বন্যপ্রাণী অ য়ািদণ্য বন্যপ্রাণী িিা, িািা, গুরল হোড়া বা ফাঁে পািা রনরিদ্ধ। বাাংলাদেদেি
বন্যপ্রাণী অ য়ািদণ্যি সাংখ্যা ২০টি। সব গদিাট আয়িন ২,০৯,৭৮১.৭৮ হহক্টি।

wPÎ 3.12: বঙ্গবন্ধু হেখ মুরজব সাফারি পািগ, ডুলাহাজািা, িক্সবাজাি

wPÎ 3.13:

সািরণ ৩.৩: বন্যপ্রাণী অ য়ািদণ্যি িারলিা

ক্রি
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০

বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
হিিা-িাদলঙ্গা বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
কুিরি-মুিরি বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
সুন্দিবন পূব গ বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
সুন্দিবন পরিি বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
সুন্দিবন েরক্ষণ বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
চুনরি বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
ফারসয়াখালী বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
দুিপুকুরিয়া-হিাপােরড় বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
হাজািীরখল বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
সাঙ্গু বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
হটিনাফ বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
হটাংিারর্রি বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
দুিমুখী বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
িাঁেপাই বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
াইাংিািী বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
হসানািিি বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
নারজির্ে বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
রেলন্দা-নার্ ািিা বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য
নর্িবাড়ী-হিাহনর্ে বন্যপ্রাণী অ য়ািণ্য

অবস্থান
হরবর্ে
হ ালা
বাদর্িহাট
সািক্ষীিা
খুলনা
পাব গিয িট্টরাি
িট্টরাি
িক্সবাজাি
িট্টরাি
িট্টরাি
বান্দিবান
বিগুনা
বাদর্িহাট
বাদর্িহাট
বাদর্িহাট
পট্যয়াখালী
পাবনা
পাবনা
পাবনা
হিাট

আয়িন (হহক্টি)
১,৭৯৫.৫৪
৪০.০০
৩১,২২৬.৯৪
৭১,৫০২.১০
৩৬,৯৭০.৪৫
৪২,০৬৯.৩৭
৭,৭৬৩.৯৭
১,৩০২.৪২
৪,৭১৬.৫৭
১,১৭৭.৫৩
২,৩৩১.৯৮
িক্সবাজাি
৪,০৪৮.৫৮
১৭০.০০
৫৬০.০০
৩৪০.০০
২,০২৬.৪৮
১৪৬.০০
২৪.১৭
৪০৮.১১
২,০৯,৭৮১.৭৮

৩.৬.২ সাফারি পািগ:
রবিল ও রবলুপ্তপ্রায় এবাং িহারবপোপন্ন বন্যপ্রাণীদেি সাফারি পাদিগি হ িদি বারহদি মূল আবাসস্থদল সাংিক্ষণ, প্রজনন,
বাংেবৃরদ্ধ; আহি রবপন্ন বন্যপ্রাণীি রিরিৎসা হসবাোন; জীবববরিত্র্য সাংিক্ষণ এবাং ইদিাট্যযরিজি উন্নয়দনি লদক্ষয পরিদবে,
বন ও জলবায়ু পরিবিগন িিণালয় এ পয গন্ত দুটি সাফািী পািগ প্ররিিা িদিদে। পািগ দুটিি হিাট আয়িন ২,২৯০ হহক্টি। এ দুটি
সাফারি পাদিগ হেরে-রবদেরে বন্যপ্রাণীি প্রাকৃরিি পরিদবদে বসবাস ও রবিিদণি সুদযার্ সৃরষ্ট িিা হদয়দে। পািগ দুটি
পয গটিদেি জন্য আিি গণীয় স্থান রহদসদব পরিরিরি লা িদিদে।

রিত্র্৩.১৩: বঙ্গবন্ধু হেখ মুরজব সাফারি পািগ, র্াজীপুদি রবিিণিি বন্যপ্রাণী
সািরণ ৩.৪: সাফারি পাদিগি িারলিা
ক্রি
১
২

সাফারি পািগ
বঙ্গবন্ধু হেখ মুরজব সাফারি পািগ
বঙ্গবন্ধু হেখ মুরজব সাফারি পািগ

অবস্থান
ডুলাহাজািা, িক্সবাজাি
র্াজীপুি
হিাট

আয়িন (হহক্টি)
৯০০
১৩৯০
২২৯০

৩.৬.৩ জািীয় উদ্যান
জনসািািদণি রেক্ষা, র্দবিণা, রবদনােন এবাং উরিে ও বন্যপ্রাণীি প্রাকৃরিি পরিদবে ও সুন্দি নয়নার িাি দৃশ্য সাংিক্ষণ
িিা জািীয় উদ্যান হ ািণাি উদেশ্য। িদনািি ও প্রাকৃরিি হসৌন্দয গিরিি তুলনামূলি াদব বৃহত্তি এলািাদি জািীয় উদ্যান
রহদসদব হ ািণা িিা হয়। বাাংলাদেদেি হিাট জািীয় উদ্যাদনি সাংখ্যা ১৭টি। সব গদিাট আয়িন ৪৫,৭৪৬.৫৩ হহক্টি।

সািরণ ৩.৫: জািীয় উদ্যাদনি িারলিা
ক্রি
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

জািীয় উদ্যান
াওয়াল জািীয় উদ্যান
িধুপুি জািীয় উদ্যান
িািসার্ি জািীয় উদ্যান
রহিেরড় জািীয় উদ্যান
লাউয়ােড়া জািীয় উদ্যান
িাপ্তাই জািীয় উদ্যান
রনঝুি দ্বীপ জািীয় উদ্যান
হিিািচ্ছরপয়া জািীয় উদ্যান
সািেরড় জািীয় উদ্যান
খারেিনর্ি জািীয় উদ্যান

অবস্থান
র্াজীপুি
টাঙ্গাইল, িয়িনরসাংহ
রেনাজপুি
িক্সবাজাি
হিৌল ীবাজাি
িাঙ্গািাটি পাব গিয হজলা
হনায়াখালী
িক্সবাজাি
হরবর্ে
রসদলট

আয়িন (হহক্টি)
৫,০২২.২৯
৮,৪৩৬.১৩
২৭.৭৫
১,৭২৯.০০
১,২৫০.০০
৫,৪৬৪.৭৮
১৬,৩৫২.২৩
৩৯৫.৯২
২৪২.৯১
৬৭৮.৮০

ক্রি
১১
১২
১৩
১৪

জািীয় উদ্যান
বাবড়য়াঢালা জািীয় উদ্যান
িারের্ড় জািীয় উদ্যান
রসাংড়া জািীয় উদ্যান
নবাবর্ে জািীয় উদ্যান

অবস্থান
িট্টরাি
িয়িনরসাংহ
রেনাজপুি
রেনাজপুি

আয়িন (হহক্টি)
২,৯৩৩.৬১
৩৪৪.১৩
৩০৫.৬৯
৫১৭.৬১

১৫
১৬
১৭

কুয়ািাটা জািীয় উদ্যান
আলিারে ী জািীয় উদ্যান
বীির্ে জািীয় উদ্যান

পট্যয়াখালী
নওর্াঁ
রেনাজপুি

১,৬১৩.০০
২৬৪.১২
১৬৮.৫৬
৪৫,৭৪৬.৫৩

হিাট

রিত্র্ ৩. ১৪ জািীয় উদ্যান, রহিেরড়, িক্সবাজাি

রিত্র্ ৩.১৫ জািীয় উদ্যান, কূয়ািাটা

৩.৬.৪ জািীয়উরিে উদ্যান
জািীয় উরিে উদ্যান বাাংলাদেদেি উরিে প্রজারি সাংিক্ষণ, গতবষনা ও প্রেেগদনি সবিদয় ব ় হিন্দ্র রহদসদব রবদবরিি। হিন্দ্রটি
ন্যােনাল হবাটারনিযাল র্াদ গন নাদিও পরিরিি। উদ্যানটি ঢািাি রিিপুদি ঢািা রিরড়য়াখানাি পাদে অবরস্থি। ১৯৬১ সাদল প্রায়
২০৮ এিি (৮৪ হহক্টি) জায়র্া জুদ ় উদ্যানটি প্ররিরিি হয় ।

রিত্র্: ৩.১৬ জািীয় উরিে উদ্যান/হবাটারনিযাল র্াদ গন, রিিপুি

৩.৬.৫ হসায়াি অব হনা-রাউি হিরিন হপ্রাদটদক্ট এরিয়া:
বন্যপ্রাণী (সাংিক্ষণ ও রনিাপত্তা) আইন, ২০১২-এি আওিায় পরিদবে, বন ও জলবায়ু পরিবিগন িিণালয় ির্তি
গ েরক্ষণ
গ
বদঙ্গাপসার্দি অবরস্থি হসায়াি অব হনা-রাউদিি ১,৭৩৮ বর্রিদলারিটাি
এলািাদি পাঁি প্রজারিি রবপন্ন সামুরিি লরফন
(ইিাবিী, হর্ালারপ, হবািলনাি, রিত্র্া ও ঘুরন), পাখনাহীন শুশুি, রিরি, রফন রিরি, কুুঁ দজা রিরি, িিন স্পািগ রিরি, খাদটা
স্পািগ রিরি, ািি রিরি, িদ্ম ািি রিরি, হাতুিী হাঙ্গি, বা া হাঙ্গি, রবলাই হাঙ্গি, িইরিয়া হাঙ্গি, িারন হাঙ্গি, হিাখা
হাঙ্গি, িালা হাঙ্গি, নীল হাঙ্গি, থুরট্ট হাঙ্গি, হফৌরি হাঙ্গি ও িিারি হাঙ্গদিি সাংিক্ষণ ও বাংেবৃরদ্ধি লদক্ষয হিরিন
হপ্রাদটদক্ট এরিয়া রহদসদব হ ািণা িিা হদয়দে।

রিত্র্৩.১৭: হসায়ািঅবদনা-রাউি হিরিন হপ্রাদটদক্ট এরিয়া বদঙ্গাপসার্দি
৩.৬.৬ ইদিাপািগ
পয গটিদেি রিত্তরবদনােদনি সুদযার্-সুরবিা সৃরষ্টি লদক্ষয উরিে ও প্রাণীি স্বা ারবি প্রাকৃরিি আবাসস্থল ও নয়নার িাি দৃশ্য
সম্বরলি এলািাদি সািািণি ইদিাপািগ স্থাপন িিা হয়। বাাংলাদেদেি হিাট ইদিাপাদিগি সাংখ্যা ১০টি। সব গদিাট আয়িন
৮,৬৬৮.৯৭ হহক্টি।

রিত্র্৩.১৮: সীিাকুন্ডু ইদিাপািগ

সািরণ ৩.৬: ইদিাপাদিগি িারলিা
ক্রি
১

ইদিাপািগ
সীিাকুন্ডু ইদিাপািগ

অবস্থান
সীিাকুন্ডু, িট্টরাি

আয়িন (হহক্টি)
৮০৮.০০

২
৩

িধুটিলা ইদিাপািগ
িািবকুন্ডু ইদিাপািগ

নারলিাবাড়ী, হেিপুি
বড়দলখা, হিৌল ীবাজাি

১০০.০০
২৬৬.০০

৪
৫
৬

বাঁেখালী ইদিাপািগ
কুয়ািাটা ইদিাপািগ
টিলার্ড় ইদিাপািগ

বাঁেখালী, িট্টরাি
িলাপাড়া, পট্যয়াখালী
রসদলট

১,২০০.০০
৫,৬৬১.০০
৪৫.৩৪

৭

বড়েীদজাড়া ইদিাপািগ

হিৌল ীবাজাি

৩২৬.০৭

৮
৯

যমুনা হসতু পরিি পাড় ইদিাপািগ
রপদিাজপুি রি াির উ ইদিাপািগ

বঙ্গবন্ধু হসতুি পরিিপাড় বাঁি, পাবনা
রপদিাজপুি

৫০.০২
২.৫৪

১০

হেখ িাদসল অযার য়ারি অযাি
ইদিাপািগ

িাঙ্গুরনয়া, িট্টরাি

২১০.০০
হিাট ৮,৬৬৮.৯৭

৩.৭ েকুদনি রনিাপে এলািা
িহারবপন্ন বাাংলা েকুদনি সাংিক্ষণ ও বাংেবৃরদ্ধি লদক্ষয বন্যপ্রাণী (সাংিক্ষণ ও রনিাপত্তা) আইন, ২০১২-এি আওিায় পরিদবে
বন ও জলবায়ু পরিবিগন িিণালয় ির্তি
গ দুটি এলািাদি েকুদনি রনিাপে এলািা হ ািণা িিা হদয়দে। এ দুটি এলািাি হিাট
আয়িন ৪৭,৩৮০.৪৪ বর্ গ রিদলারিটাি। ৩ এরপ্রল, ২০১৯ িারিদখ েরক্ষণ এরেয়ায় েকুন সাংিক্ষদণ বাাংলাদেে

সিিাদিি উদদ্যাদর্ ৮ি রিরজওলান রেয়ারিাং িরিটিি স া প্যান প্যারসরফি হসানাির্াঁও হহাদটদল, ঢািায় অনুরিি
হয়।
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রিত্র্: ৩.২০ রেনাজপুি এলািায় ৯টি েকুন অবমুি িিা
হয়।অবমুি িিা হয়।

রিরজওনাল রেয়ারিাং িরিটি (RSC) রবম্বব্যাপী রবপোপন্ন েকুন সাংিক্ষদণ িাজ িওি আসদে যাি িদধ্য উদেখদযাগ্য
হদলা াইদলাদফনাি এবাং ক্ষরিিি (NSAIDS) উৎপােন ও রবরক্র বদে রবর ন্ন হেেদি উৎসারহি িিা; েকুদনি
রনিাপে বাসস্থাদনি জন্য Vulture Safe Zone হ ািণা িিা; অন্তঃদেেীয় Vulture Safe Zone ব্যাবস্থাপনা;
রদ্বপারক্ষি আদলািনা ইিযারে। ৮ি রিরজওনাল রেয়ারিাং িরিটিি স ায় উপরস্থি সিল হেে িাদেি রনজ রনজ হেদে
েকুন সাংিক্ষদণ গৃহীি রবর ন্ন উদদ্যার্ ও রবষ্যৎ িিগপরিিল্পনা উপস্থাপন িদিন।
সািরণ ৩.৭: েকুদনি রনিাপে এলািাি িারলিা
ক্র
ি

নাি

অবস্থান

১

েকুদনি
রনিাপে
এলািা-১
েকুদনি
রনিাপে
এলািা- ২

রসদলট, হরবর্ে, সুনাির্ে, হিৌল ীবাজাি, হনত্র্দিানা, রিদোির্ে,
র্াজীপুি, িয়িনরসাংহ, ব্রাহ্মনবারড়য়া, নিরসাংেী, কুরিো ও
খার্ড়ােরড়
ফরিেপুি, িাগুিা, রঝনাইেহ, িাোরিপুি, যদোি, হর্াপালর্ে
(ট্যঙ্গীপাড়াব্যিীি), নড়াইল, েরিয়িপুি, বরিোল, বাদর্িহাট,
খুলনা, সািক্ষীিা, রপদিাজপুি (ভান্ডান্তরয়া ব্যন্তিি), ঝালিাঠি,
পট্যয়াখালী ও বিগুনা

২

আয়িন
(বর্ গ রিদলারিটাি)

হিাট

১৯,৬৬৩.১৮

২৭,৭১৭.২৬

৪৭,৩৮০.৪৪

৩.৮: সুন্দিবদনি বা শুিািী:
USAID এি আরর্ গি সহায়িায় Bengal Tiger Conservation Activity (BAGH) প্রিদল্প আওিায়
রদ্বিীয় পয গাদয় সুন্দিবদনি িযাদিিা েযারপাং এি িাধ্যদি বা র্ণনায় িায়গক্রি শুরু িদি । ১লা র দসম্বি ২০১৬ সাল হর্দি
শুরু িদি ২৪হে এরপ্রল, ২০১৮সাল পযন্তগ িািটি িাদপ সুন্দি বদনি সািক্ষীিা, খুলনা েিণদখালা হিদেি রিনটি ব্লদিি
১৬৫৬বর্ গ রি.রি. এলািায় রবদেি িিদণি িযাদিিা ব্যবহাি িদি জরিপ িায গক্রি পরিিালনা িিা হয় । ২২হি, ২০১৯
িারিদখ পরিদবে, বন ও জলবায়ু পরিবিগন িিত্র্ণালদয়ি িাননীয় িিী জনাব হিাঃ োহাবউরেন, এিরপ এি অনুিাদনি
িাধ্যদি উি জরিদপি ফলা ফল প্রিাে িদি । হিাট ২৪৯রেন ব্যাপী পরিিারলি এজরিপ িায গক্রদি ৬৩টি পূণ গ বয়স্ক বা , ৪টি
জুদ নাইল বা এবাং ৫টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাদ ি সব গদিাট ২৪৬৬টি েরব পাওয়া যায় । SERC িদ ল িথ্য রবদেিণ িদি
গ রি. এলািায় বাদ ি আদপরক্ষি নত্ব পাওয়া যায় ২.৫৫ + ০.৩২ । সুন্দিবদনি বাদ ি রবিিণ
সুন্দিবদনি প্ররি১০০বর্রি.
হক্ষত্র্ ৪,৪৬৪রি.রি. এলািাদি আদপরক্ষি নত্ব রেদয় র্নণা িদি বাদ ি সাংখ্যা রহসাব িিা হদয়দে ১১৪টি । এ রহসাব
অনুযায়ী ২০১৮ সাদলি জরিদপ সুন্দি বদনি বাদ ি সাংখ্যা েিিিা ৮ ার্ বৃরদ্ধ হপদয়দে। ব্লি অনুযায়ী বাদ ি নত্ব রবদেিণ
গ
িদি হেখা যায় হয, েিণ হখালা হিদে বাদ ি নত্ব সব হিদয় হবেী (৩.৩৩বা /১০০বর্রিঃরিঃ)
এবাং খুলনা হিদে বাদ ি
গ রি.)
নত্ব সবদিদয় িি ১.২১বা /১০০বর্রি.
২০১৫ সাদল সুন্দিবদন িযাদিিা েযারপাং এি িাধ্যদি প্রর্িবাদিি িি বা র্নণায় িায গক্রি শূরু িিা হদয়রেল । হস রহসাব
অনুযািী বাদ ি নত্ব রেল প্ররি ১০০ বর্ গ রিঃরিঃ এ ২.১৭টি এবাং হিাট বাদ ি সাংখ্যা রেল ১০৬টি ।

৩.৯: ফদিনরসি ল্যাব এি িায গক্রি:
বাাংলাদেদেি বন্যপ্রাণীি নমুনা সাংিক্ষণ িিা। অববি াদব পািাদিি সিয় আটিকৃি বন্যপ্রাণীি হেহাবদেি বা েরফি প্রজারি
রনণ গয় িিা। বন্যপ্রাণী অপিাদিি সাদর্ যুি ব্যরি বা অপিািী সনাি িিা। বন্যপ্রাণী সম্পরিগি অপিাদিি মূল িথ্য উে াটন
ও বন্যপ্রাণী আইদনি সঠিি প্রদয়াদর্ সহায়িা িিা। বন্যপ্রাণীি প্রজারি রনণ গয় িিা।
৩.১০.১: পরিদবে পগযটন
অসাংখ্য পাহাড়-পব গি, নেী-নালা, খাল-রবল, হাওি-বাওড় এবাং রবোল সমুিদবরষ্টি বাাংলাদেদে িদয়দে রবদশ্বি েী গিি সমুি
সসিি িক্সবাজাি, িদহেখালী হসানারেয়া দ্বীদপি োনদরা বন, হসন্টিাটিনগ দ্বীপ, হটিনাফ সমুি সসিি, কুয়ািাটা ও
হসানািিি। হসন্টিাটিনগ দ্বীদপ িদয়দে সামুরিি রবরিত্র্ িিদিি িারেিসহ হিািাল, িাঁিড়া এবাং আদিারবরিত্র্ প্রজারিি
সামুরিি জীবজন্তু। কুয়ািাটা জািীয় উদ্যান ও কুয়ািাটা সমুি সসিি হর্দি সূদয গােয় ও সূয গাস্ত উপদ ার্ িিাি রবিল সুদযার্
রবদ্যিান। এোড়া হসানািিদিি ঝাউবনসমৃদ্ধ সমুি সসিি এবাং নজিিাড়া োনদরা বন পয গটিদেি আিি গণ িদি।
বাাংলাদেদেি উদেখদযাগ্য প্রাকৃরিি পয গটন এলািাসমূদহি রববিণ রনেরূপ:

রিত্র্: ৩.২২. ১ পযটন এলািা িক্সবাজাি

রিত্র্: ৩.২২. ২ weQvbvKvw›`, wm‡jU

mv½y msiwÿZ ebvÂj, K·evRvi

3.11.1 wm‡jU GjvKv
jvDqvQov RvZxq D`¨vb, mvZQwo RvZxq D`¨vb, gvaeKzÐ B‡KvcvK©, eokx‡Rvov B‡KvcvK©, wUjvMo B‡KvcvK©,
Lvw`gbMi RvZxq D`¨vb, Rvdjs, nvKvjyKx I Uv½yqvi nvIo|

রিত্র্ ৩.২৩ হািালুরি হাওড়, রসদলট

রিত্র্ ৩.২৪ লাওয়ােড়া জািীয় উদ্যান, রসদলট

৩.১০.২ হিন্দ্রীয় এলািা
াওয়াল ন্যােনাল পািগ, র্াজীপুি; বঙ্গবন্ধু সাফারি পািগ, র্াজীপুি; ন্যােনাল হবাটারনিযাল র্াদ গন, ঢািা; বলিা র্াদ গন,
ঢািা; িধুপুি ন্যােনাল পািগ, টাঙ্গাইল; িধুটিলা ইদিাপািগ, হেিপুি ও িাদজেপুি ইদিাপািগ, কুরিো।

wPÎ 3.26

িধুপুি ন্যােনাল পািগ

৩.১০.৩: িট্টরাি এলািা
সীিাকুন্ডু হবাটারনিযাল র্াদ গন ও ইদিাপািগ, বাঁেখালী ইদিাপািগ, বঙ্গবন্ধু সাফারি পািগ, িক্সবাজাি, বাবড়য়াঢালা জািীয়
উদ্যান, হেখ িাদসল অযার য়ারি অযাি ইদিাপািগ, ফদয়জ হলি, পদিঙ্গা সমুি সসিি, িক্সবাজাি সমুি সসিি, রহিেরড়,
হটিনাফ, িদহেখালী দ্বীদপি হসানারেয়া োনদরা বন ও হসন্টিাটিনগ দ্বীপ।

wPÎ:৩.২৭ িাপ্তাই ন্যােনাল পািগ

wPÎ: 3.28 হেখ িাদসল অযার য়ারি অযাি ইদিাপািগ

৩.১০.৪: পাব গিয এলািা
িাপ্তাই ন্যােনাল পািগ, িাপ্তাই হলি, িািপাহাড়, সীিাপাহাড়, শু লাং ঝিনা, িারর্দনি কূপ, আলুটিলা গুহা, বান্দিবাদনি
রিম্বুি পাহাড়, হি লা পয গটন হিন্দ্র ও সেলপ্রপাি।

রিত্র্৩.২৯ বান্দিবাদনি রিম্বুি পাহাড়

রিত্র্৩.৩০ বান্দিবাদনি রিম্বুি পাহাড়

৩.১০.৫:েরক্ষণাঞ্চল
কুয়ািাটা জািীয় উদ্যান, রনঝুি দ্বীপ জািীয় উদ্যান, রপদিাজপুি রি াির উ ইদিাপািগ।
3.1০.6: DËivÂj
ivgmvMi RvZxq D`¨vb, beveMÄ RvZxq D`¨vb, wmsov RvZxq D`¨vb, exiMÄ RvZxq D`¨vb, e½eÜz †mZz B‡KvcvK©, AvjZvw`Nx RvZxq
D`¨vb|

রিত্র্: ৩.৩১ ivgmvMi RvZxq D`¨vb

রিত্র্: ৩.৩২ beveMÄ RvZxq D`¨vb

৩.১১: িাজস্ব আোয়
বন অিরেপ্তি ২০১৮-১৯ইাং অর্ বেিদি ২৪টি খাদি হিাট ১০০ হিাটি ২৭ লক্ষ ৫২ হাজাি ৯ েি ৯০ টািা িাজস্ব আোয়
হদয়দে।
সািরণ ৩.৯: ২০১৮-২০১৯আরর্ গি সদন খাি র রত্তি িাজস্ব অজগদনি রববিনী জুন/১৮ পয গন্ত
খাদিি রববিণ
হালনার্াে িাজস্ব প্রারপ্ত
জলিহল ও পুকুি ইজািা
াড়া অনাবারসি
াড়া আবারসি
অন্যান্য লাইদসন্স রফ

২৮২৪৪১২
১৮৭৩৩৯৯
২০৩৬১১৪
৩৭৬০২২৭

েিপত্র্ েরলল রফ

১৮৩৬৭৭০৮

সিিািী যানবাহন ব্যবহাি রফ
িৎস্য ও িৎস্যজাি িব্য রবক্রয়
উরিে এবাং িািা রবক্রয়
টিম্বাি রবক্রয়
ভূ-সম্পরত্ত ইজািা
জরিিানা

২৩১৬৮৬
৩২৬৯৮০৮৯
১১২৯৮২৫৬
৬৩৩৯৭৮০১৫
৬৫০৬৬২
১০৭৬০৯৮০

েি
বাদজয়াপ্তিিণ
বাদজয়াপ্ত িব্য রবক্রয়
পূব গবিী অর্ গবেদিি অরিরিি গৃহীি অর্ গ হফিি

১৮০০০০
৩০৫৪০৮০
৪৫৩৩৯২০০
৪৩১৭৭১৯
১৩৬৩৬৪৪৭০
১৭৯১০০
২৬০০০০
৬১৬১৮৬০

অন্যান্য আোয়
আবারসি বন রবক্রয়
অনাবারসি বন রবক্রয়
প্রাকৃরিি সম্পে ব্যবহাদিি অনুিরিপত্র্
রনরে গষ্ট িায গক্রি রহদণি অনুিরিপত্র্
হিাট

৮৮৪১৭০১৩
১০০,২৭,৫২,৯৯০

৩.১২ রেক্ষা ও প্ররেক্ষণ
১। ফদিে এিাদ িী, পূব গ নারসিাবােিট্টরাি। ,
২। ফদিরি সাদয়ন্স এি হটিদনালরজ ইনরেটিউট, পূব গ নারসিাবাে , িট্টরাি।
৩। ফদিরি সাদয়ন্স এি হটিদনালরজ ইনরেটিউট, রবিান বন্দি সড়ি রসদলট। ,
৪। ফদিরি সাদয়ন্স এি হটিদনালরজ ইনরেটিউট, সপুিা ,িাজোহী।
৫। বন উন্নয়ন ও প্ররেক্ষণ হিন্দ্র, িাপ্তাই , িাঙ্র্ািাটি পাব গিয হজলা।
৬। হেখ িািাল ওয়াইি লাইফ হসন্টাি, র্াজীপুি

3.12.1 আভযিরীন প্রন্তশক্ষণ : বন অন্তধদপ্তর পন্তরিান্তলি 6টি প্রন্তশক্ষণ প্রন্তিষ্ঠান প্রন্তশক্ষণ :
ক্রন্তিক প্রন্তিষ্ঠান
নং
1।

ফতরে একাতডিী, িট্টগ্রাি

রকাতর্ সর রিয়াদ ও রকসার্

প্রন্তশক্ষণাথীর
র্ংখ্যা

স্বল্পকালীন প্রন্তশক্ষণ :
10 ন্তদন ব্যাপী 60 জন

90 জন

5 ন্তদন ব্যাপী 30 জন
ফতরন্তি র্াতয়ন্স এন্ড রেকতনালন্তজ ইনন্তেটিউে,
িট্টগ্রাি

4 বের রিয়ান্তদ ফতরন্তি ন্তডতলািা ‡Kvm©

94 জন

অন্তফর্ োফতদর 03 ন্তদন ব্যাপী রেন্তনং

26 জন

3।

ফতরন্তি র্াতয়ন্স এন্ড রেকতনালন্তজ ইনন্তেটিউে,
ন্তর্তলে।

02 বের রিয়ান্তদ ফতরন্তি ন্তডতলািা ‡Kvm©

45 জন

4।

ফতরন্তি র্াতয়ন্স এন্ড রেকতনালন্তজ ইনন্তেটিউে,
রাজশাহী।

02 বের রিয়ান্তদ ফতরন্তি ন্তডতলািা ‡Kvm©

50 জন

5।

বন উন্নয়ন ও প্রন্তশক্ষণ রকন্দ্র, কাপ্তাই

2 ন্তদন ব্যাপী আধুন্তনক বন ব্যবস্খাপনা
ন্তবষয়ক প্রন্তশক্ষণ

75 Rb

5 ন্তদন ব্যাপী প্রাকৃন্তিক বন ব্যবস্খাপনা
ন্তবষয়ক প্রন্তশক্ষণ

150 Rb

2।

6|

রশখ কািাল ওয়াইল্ড লাইফ রর্ন্টার, গাজীপুর

িাঠ পর্ সাতয়র কg©KZ©vMণতক :

1. বন্যপ্রান্তণ ব্যবস্থাপনা ন্তবষতয় 21 ন্তদন

30 Rb

ব্যাপী

7।

বন অন্তধদপ্ততরর র্দর দপ্তর ও অন্যান্য প্রন্তিষ্ঠান

2. বন্যপ্রান্তণ অপরাধ দিন ন্তবষতয় 14 ন্তদন
ব্যপী

60 Rb

3. বন্যপ্রান্তণ অপরাধ ন্তনয়ন্ত্রণ ন্তবষতয় 10
ন্তদন ব্যাপী

90 Rb

স্বল্পকালীন প্রন্তশক্ষণ 42 টি ব্যাতি

699 Rb

রিাে :

1409 জন

বন অরিেপ্তদিি সেি েপ্তদি অনুন্নয়ন বাদজদটি আওিায় উদেরখি সিদয় ০১ টি হসরিনাদিি আদয়াজন িিা হদয়দে। এদি
৮৬ জন িিগিিগা /প্ররিরনরি অাংেরহণ িদিন।

রিত্র্ ৩.৩৩: হেখ িািাল ওয়াল্ড লাইফ হসন্টাি র্াজীপুি
৩.12.২ সবদেরেি প্ররেক্ষণঃ

২০১৮-২০১৯ অর্ গ বেদি (১ জুলাই ২০১৮ হর্দি ৩০ জুন ২০১৯ পয গন্ত) সিদয় হিাট ৮৫ জন িিগিিগা-িিগিািী রবর ন্ন রবিদয়
রবদেদে প্ররেক্ষণ রহণ িদিদেন (হসরিনাি, স া, ওয়ািগেপ, প্ররেক্ষণ, এক্সদপাজাি র রজট, োর র রজট)।
৩.১৩ বন ও বনজিব্য (Forest and Forest Products)

সািরণ ৩.১০:২০১৮-২০১৯ সাদলি প্রিান প্রিান বনজিব্য আহিদণি রববিণী
ক্রঃ নাং
১।
২।
৩।
৪।

বনজিদব্যি রববিণ
িাঠ
জ্বালানী
বেী
বাঁে

পরিিাণ
১,০২,৭৩,২৯২.৫৫ নফুট
২৫,৬৪,৩৬৭.১৪ নফুট
১১,৯৫,০৫১ টি
৪,৯৮,৭৫,৯৩৬ টি

৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।

িাে
িধু
হর্ালপািা
হবি
হর্ওয়া ( নফুট)
িয়লা (হিরজ)

৭৭,৬৬,৩৯১.৮৭ হিরজ
৩,০২,৯৬৮.৩৩ হিরজ
৮৭,০২,০১০.০০ হিরজ
৫,২৮,০৭৮.০০ সে গয ফুট
৩৯৮.৮৭
২,৪০০.০০

৩.১৪: সািারজি বনায়ন:
বন অরিেপ্তদিি ২০১৮-১৯ অর্ গ বেদি সািারজি বনায়ন সাংক্রান্ত িথ্যারে:
সািারজি বনায়দন অরজগি সাফল্য

► সািারজি বনায়দনি আওিায় ১৯৮১-১৯৮২ হদি ২০১৮-১৯ অর্ গ বেি পয গন্ত ৯৬ হাজাি ৭০৫ হহক্টি এবাং
৭১ হাজাি ৭৮০ রিদলারিটাি বার্ান সৃজন িিা হদয়দে ।
► সৃরজি বার্াদন ৬ লক্ষ ৮৬ হাজাি ৭৮১ জন উপিাি হ ার্ী সম্পৃি িদয়দেন, যাদেি িদধ্য িরহলা উপিাি
হ ার্ীি সাংখ্যা ১লক্ষ ৩০হাজাি ৮৩৫জন ।

► সািারজি বনায়দনি িাধ্যদি সৃরজি বার্ান সমূহ হদি ৪০হাজাি ৮৭১.৭৩হহক্টি এবাং ১৬ হাজাি ৬০০.৩৬
রিদলা রিটাি বার্ান িিগন িিা হদয়দে । যাি রবক্রয় মূল্য ১১১৫ হিাটি ২২ লক্ষ ৯৫ হাজাি ৮৩৭ টািা ।

► এ যাবৎ ১লক্ষ ৭৬ হাজাি ৭৪৪ জন উপিািদ ার্ীি িাদঝ ৩৫৯ হিাটি ৩৬লক্ষ ৩৩হাজাি ১৬২ টািা
রবিিন িিা হদয়দে ।
► ২০১৭-১৮অর্ গ বেি পয গন্ত পুনঃবনায়দনি িাদজ বৃক্ষ হিাপণ িহরবদল (টিএফএফ) ১১০হিাটি ৭লক্ষ ৬১
হাজাি ২২৭ টািা জিা িদয়দে।
► সািারজি বনায়দনি িাধ্যদি সিিাদিি এ যাবৎ িাজস্ব আদয়ি পরিিান ৩৯৮ হিাটি ৯২ লক্ষ ৫৪ হাজাি
২০৩টািা ।

ন্তিত্র্: ৩.৩৪ র্ািাজন্তক বনায়ন

সািারজি বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নািীি ক্ষিিায়ন:
সািারজি বনায়দন নাস গারিদি িািা উৎপােন, পরিিয গা, বার্ান পরিিয গা ইিযারে িায গক্রদি নািীদেি অেরহদণি সুদযার্ সৃরষ্ট
এবাং আত্মরন িগ েীল িিা হদয় র্াদি। এোড়া সািারজি বনায়ন রবরিিালা (২০০৪) অনুযায়ী ৩০% দুস্থ নািী
উপিািদ ার্ী হওয়াি সুদযার্ হপদয় র্াদিন। স্থানীয় জনদর্ািীি উদদ্যাদর্ গৃহীি সািারজি বনায়ন িায গক্রদিি হক্ষদত্র্
ব্যবস্থাপনা িরিটিি সেস্যদেি অন্তিঃ দুইজন নািী র্াদিন। রবরি ৭ এি (১) উপরবরিদি চুরিি আওিায় উপিািদ ার্ীি
োরয়ত্ব, িিগব্যবস্থাপনা এবাং সুরবিা স্ত্রী ও স্বািীদি সিান অরিিাি অপগণ িিা হদয়দে। সািারজি বনায়দনি প্ররেক্ষদণি
হক্ষদত্র্ ৫০% নািীদি অাংেরহদণি সুদযার্ হেয়া হদয় র্াদি। িরক্ষি এলািা সহ-ব্যবস্থাপনা রবরিিালা (২০১৭) অনুযায়ী
রাি সাংিক্ষণ েল, রপপলস্ হফািাি, সহ-ব্যবস্থাপনা সািািণ ও রনব গাহী িরিটিি প্ররিটি পয গাদয় এবাং োপ্তরিি পেিয গোয়
নািীি অবস্থানদি রনরিি িিা হদয়দে। িাোড়া বৃক্ষদিাপদন প্রিানিিীি জািীয় পুিষ্কাি প্রোদনি হক্ষদত্র্ নীরিিালা
অনুযায়ী নািীদেি অরারিিাি রেদয় বৃক্ষদিাপদন উৎসারহি িিা হদয় র্াদি।

ন্তিত্র্:৩.৩৫ বৃক্ষতরাপতণ নারীর ভূন্তিকায়ন
প্রদান

ন্তিত্র্: ৩.৩৬ দঃস্থ নারী উপকারতভাগীর িতধ্য িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর রিক

ন্তিত্র্: ৩.৩৭ বৃক্ষতরাপতণ নারীর ভূন্তিকায়ন

৩.১৫ : প্রিল্প সাংক্রান্ত িথ্য

৩.১৫.১ : ২০১৮-২০১৯ সাদলি এর রপভূি প্রিল্পসমূহ
সািরণ ৩.১১: বন অরিেপ্তদিি ২০১৮-২০১৯ অর্ গ বেদিি িলিান প্রিদল্পি রববিণ:
ক্ররিি নাং
প্রিদল্পি নাি
১।

লালিাই পাহাড় এলািায় উরিে উদ্যান স্থাপন

২।

বন রব াদর্ি সিল প্ররেক্ষণ ইনরষ্টটিউটসমূদহি সুরবিারেি উন্নয়ন

৩।

বাাংলাদেদেি উত্তিাঞ্চদলি ইদিা-রিদোদিেন

৪।

বাাংলাদেদেি পাঁিটি উপকূলীয় হজলায় বনায়ন প্রিল্প

৫।
৬।

জািীয় উরিে উদ্যান এবাং বলিা বার্ান, ঢািা এি সাংিক্ষণ ও অরিিিি উন্নয়ন
বঙ্গবন্ধু হেখ মুরজব সাফািী পািগ, র্াজীপুদিি এযাদপ্রাি সড়ি প্রেস্তিিণ ও প্রদয়াজনীয়
অবিাঠাদিা উন্নয়ন প্রিল্প
বৃহত্তি িাংপুি হজলাি সািারজি বনায়দনি হটিসই উন্নয়ন
বাাংলাদেদেি বন্যপ্রাণী সাংিক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন

৭।
৮।
৯।
১০।
১১।

হেখ িাদসল এযার য়ািী এযাি ইদিা-পািগ, িাঙ্গুরনয়া, িট্টরাি
বদঙ্গাপসার্দি হজদর্ ওঠা নতুন িিসহ উপকূলীয় এলািায় বনায়ন
স্থানীয় নৃদর্ািী জনর্দণি সহায়িায় িধুপুি জািীয় উদ্যাদনি ইদিাট্যযরিজি উন্নয়ন ও হটিসই
ব্যবস্থাপনা প্রিল্প

১২।

প্ররিদবে উন্নয়ন ও পাল্পউ উৎপােদনি লদক্ষয িাপ্তাই পাল্পউ বার্ান রব াদর্ি অরিদক্ষদত্র্
হেেীয় প্রজারিি স্বল্প হিয়ােী বার্ান সৃজন প্রিল্প
হটিসই বন ও জীরবিা (সুফল) প্রিল্প

১৩।
১৪।

জািীয় উরিে উদ্যাদনি িাোি প্লযান হালনার্ােিিণ এবাং বাস্তুসাংস্তান সাংিক্ষণসহ
অিযাবশ্যিীয় অবিাঠাদিা সাংস্কাি/উন্নয়ন
িারির্িী প্রিল্প :

১৫।

Strengthening National Forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in
Support of REDD+ in Bangladesh

১৬।

UN REDD Bangladesh National Programme

১৭।

ইরন্টদরটিাং িরিউরনটি হবইজ এযা াপদটেন ইন ট্য এযাদফাদিদেেন এি রিদফাদিদেেন
হপ্রারাি ইন বাাংলাদেে

১৮।

Expanding the Protected Area System to Incorporate Important Aquatic
Ecosystem.

১৯।
২০।

Support to the DPP Preparation of Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL)

সুন্দিবন ব্যবস্থাপনা সহায়িা প্রিল্প (জুলাই ২০১৮ হইদি জুন ২০২০)

২১।

িি উন্নয়ন ও বসরি স্থাপন প্রিল্প-৪ (রসর এসরপ-৪) (বন অরিেপ্তি অঙ্গ)

৩.১৫.২ : 2018-2019 mv‡j mgvß cÖKímg~n:
সািরণ ৩.১২: বন অরিেপ্তদিি ২০১৮-২০১৯ অর্ গ বেদিি সিাপ্ত প্রিদল্পি রববিণী:
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লালিাই পাহাড় এলািায় উরিে উদ্যান স্থাপন
বন রব াদর্ি সিল প্ররেক্ষণ ইনরষ্টটিউটসমূদহি সুরবিারেি উন্নয়ন
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Support of REDD+ in Bangladesh
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UN REDD Bangladesh National Programme
Support to the DPP Preparation of Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL)

সুন্দিবন ব্যবস্থাপনা সহায়িা প্রিল্প (জুলাই ২০১৮ হইদি জুন ২০২০)
িি উন্নয়ন ও বসরি স্থাপন প্রিল্প-৪ (রসর এসরপ-৪) (বন অরিেপ্তি অঙ্গ)

৩. ১৫.৩: সুফল প্রিল্প:
বন অরিেপ্তি রবশ্বব্যাাংদিি সহায়িায় “রেকর্ই বন ও জীন্তবকা (সুফল প্রকল্প)” (Sustainable Forest and
Livelihood, SUFAL Project)’’ জুলাই ২০১৭ইাং হদি জুন ২০১৮ইাং হিয়াদে এিটি প্রিল্প বাস্তবায়ন িিদে।
সহদযারর্িামূলি বন ব্যবস্থাপনা এবাং বন রন িগ িানুদিি রবিল্প আদয়ি সুদযার্ বৃরদ্ধি িাধ্যদি বদনি উন্নয়ন িিা প্রিদল্পি
উদেশ্য। বন সাংিক্ষদণ সিিািী খাদিি বন ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন এবাং বন সাংিক্ষণ ও পুনরুদ্ধাদি জনর্দণি অাংেরহন বৃরদ্ধ
এবাং বন রন িগ িানুদিি রবিল্প আদয়ি সুদযার্ বৃরদ্ধি িাধ্যদি বদনি উপি রন িগ িা িরিদয় বন ও বৃক্ষ সম্পে সাংিক্ষদণি
িাধ্যদি প্রিদল্পি উদেশ্য অজগন িিা সম্ভব। এই প্রকতল্পর প্রাক্কন্তলি ব্যয় (লক্ষ োকায়) রিাে ১৫০২,৭২.০০ োকা এর ন্তজওন্তব
৩২,৭২.০০ োকা অনুদান এবং ন্তবশ্বব্যাংক ঋণ ১৪৭০,০০.০০ োকা। প্রকল্প এলাকা রদতশর ৮টি ন্তবভাতগর (১৭টি বন ন্তবভাগ)
২৮ রজলা। প্রকল্পটি ২০১৯-২০ অথ স বেতরর বান্তষ সক উন্নয়ন কিসসূন্তিতি অিভূসি করা হতয়তে। প্রকল্পটির রিাে এন্তডন্তপ বরাদ্দ
৪০৬৫০.০০ লক্ষ োকা (ন্তজওন্তব বরাদ্দ ৬৫০.০০ লক্ষ োকা এবং আরন্তপএ বরাদ্দ ৪০০০০.০০ লক্ষ োকা)।
প্রকতল্পর সুন্তনন্তদ সি উতদ্দশ্যঃ
 প্রান্তিষ্ঠান্তনক শন্তিশালীকরণ, িথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্ররেক্ষণ প্রদান;
 র্হতর্ান্তগিামূলক বন ব্যবস্থাপনা শন্তিশালীকরণ এবং রন্তক্ষি এলাকার উন্নয়ন;
 প্রকল্প এলাকার বন ন্তনভসর জনতগাষ্ঠীর ন্তবকল্প আয় বধ সক কাতজর সুতর্াগ বৃন্তি; এবং
স
 প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পন্তরবীক্ষণ এবং ন্তরতপাটিং।

প্রিল্প বাস্তবায়দন গুরুত্বপূণ গ উদেখদযাগ্য িদম্পাদনন্ট সমূহ:
িদম্পাদনন্ট ১- প্রারিিারনি উন্নয়ন, িথ্য পদ্ধরি ও প্ররেক্ষণ
িদম্পাদনন্ট ২-বন ও িরক্ষি এলািায় সহদযারর্িামূলি বন ব্যবস্থাপনা েরিোলীিিণ।
িদম্পাদনন্ট ৩-বন রন িগ িানুদিি জন্য রবিল্প আদয়ি সুদযার্ বৃরদ্ধ।
K‡¤úv‡b›U 4- cÖKí e¨e¯’vcbv, ch©‡eÿY I cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z
২০১৮-১৯ অথ স বেতর সুফল প্রকতল্পর অজসন :

 বনজ, ফলজ, ওষন্তধর্হ রদশীয় ন্তবলুপ্তপ্রায় প্রজান্তির রিাে ১ রকাটি ৯০ লক্ষ িারা উততালন করা হতয়তে। উি
িারা দ্বারা ২০১৯-২০ অথ স বেতর বাগান সৃজন করা হতব।
 ইন্তজন্তপ (Integrated Budget and Accounting System) IBAS++
ন্তবষতয় ৪৬৫ জন কিসকিসা ও কিসিারীতক প্রন্তশক্ষণ প্রদান করা হতয়তে।
 বাগান সৃজতনর ন্তনন্তিতত ৭০০০ রহক্টর এলাকায় Site Specific plan প্রস্তুি করা হতয়তে।
৩.১৬: বন অরিেপ্তদিি উিাবনী েক্ষিা বৃরদ্ধ ও নার্রিি হসবা:
বন অরিেপ্তদিি িাদজি র্রিেীলিা ও উিাবনী েক্ষিা বৃরদ্ধ এবাং নার্রিি হসবা প্রোন প্ররক্রয়া দ্রুি ও সহজীিিদণি
পন্থা উিাবন ও িি গাি লদক্ষয উিাবন পরিিল্পনা -২০১৮-২০১৯ এি আওিায় বন অরিেপ্তদিি হসবা সহজীিিণ অর্বা
হসবায় ইদনাদ েন রবিদয় ৩ (রিন)টি হসবা
(১) অননালইদন সািারজি বনায়দন সম্পৃি উপিািদ ার্ীদেি ল াাংে রবিিণ
(২) বন অরিেপ্তদিি ইদিাট্যযরিজি সাইট ও নাস গািীি িথ্যারে সম্বদদ্ধ এযাপস সিিী এবাং
(৩) বন্যপ্রাণী সাদিগদল িাঠ পয গাদয়ি িিগিািীদেি অবস্থান রনণ গদয়ি জন্য হিাবাইল োরিাং রসদেি িালুিিদণি
িাধ্যদি সহজীিিণ িিা হদচ্ছ।
৩.১৭ : ই-নরর্ (অরফস ব্যবস্থাপনা):
িাননীয় প্রিানিিীি িায গালয় ির্তি
গ পরিিারলি এট্যআই হপ্রারাদিি আওিায় বন অরিেপ্তদিি সেি েপ্তি ২০১৭ সাল হর্দি ইনরর্ (অরফস ব্যবস্থাপনা) িায গক্রদিি সাদর্ যুি হদয় ই-নরর্ িায গক্রি বাস্তবায়ন িদি আসদে। বন অরিেপ্তদিি আঞ্চরলি ও
িাঠ পয গাদয়ি েপ্তিসমূহ এখনও ই-নরর্ রসদেি যুি িিা হয়রন। শুধুিাত্র্ সেি েপ্তদিি িায গক্রদিি উপি র রত্ত িদি বন
অরিেপ্তি বাাংলাদেদেি িাধ্যি িযাটার্রিি ১৮টি েপ্তদিি িাদধ্য ১১ িি অবস্থাদন উদঠ এদসদে। িলরি অর্ গ বেদি সেি
েপ্তদিি ৩৪ জন িিগিিগা/িিগিািীদি ই-নরর্ রবিয়ি প্ররেক্ষণ প্রোন িিা হদয়দে। অদুি রষ্যদি এি িায গক্রি আিও বৃরদ্ধ
পাদব।
অরিেপ্তদিিি আঞ্চরলি ও িাঠ পয গাদয় েপ্তি সমূহদি ই-নরর্ রসদেদিি আওিাভূি িিাি িায গক্রি িলদে। বন অরিেপ্তদিি
আঞ্চরলি ও িাঠ পয গাদয়ি েপ্তি সমূহদি ই-নরর্ রসদেদিি আওিায় আনা হদল বন অরিেপ্তি অদপক্ষাকৃি বড় িযাটার্রিি
অরিেপ্তদিি িদধ্য এিটা রবদেি অবস্থাদন হপৌুঁোদনা সম্ভব হদব।

৩.১৮: উদেখদযাগ্য অজগন
বন অন্তধদপ্ততরর আওিায় বিসিান র্রকাতরর রিয়াতদ (২০০৮-০৯ রথতক ২০১৮-১৯) উতেখতর্াগ্য অজসতনর িথ্য
ক্রন্তিক

অজসতনর ন্তবষয়

অজসন

(২০০৮-০৯ রথতক ২০১৮-১৯ পর্ সি)
১।

উন্নয়ন প্রকল্প ও কিসসূিীর্মূহ

২০০৮-২০০৯ হতি ২০১৮-১৯ অথ সবের পর্ সি র্ব সতিাে ৩৪টি
প্রকল্প এবং ১২টি কিসসূিী বাস্তবায়ন করা হয় র্ার িতধ্য এন্তডন্তপ
বরাদ্দ ন্তেল ২০৭৯৪৩.৫০ লক্ষ োকা এবং কিসসূিীর বরাদ্দ
৭২১৫.৮৯৯ লক্ষ োকা এবং প্রকতল্পর ব্যন্তয়ি অতথ সর পন্তরিাণ
১৯৪০৫৯.৬৬ লক্ষ োকা এবং কিসসূিীর ব্যন্তয়ি অতথ সর পন্তরিাণ
৬৪৬৫.৪৪২ লক্ষ োকা। রিাে অগ্রগন্তির শিকরা হার ৯৩.৩০%
(প্রকল্পর্মূহ) এবং ৮৯.৬০% (কিসসূিীর্মূহ)।

২।

জলবায়ু োে ফাতন্ডর আওিায় প্রকল্প র্মূহ

জলবায়ু োে ফাতন্ডর আওিায় ২০০৮-২০০৯ হতি ২০১৮-১৯
অথ সবের পর্ সি র্ব সতিাে ৩৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হতয়তে। র্ার
বরাদ্দ ন্তেল ২৩৯৬২.৯১১ লক্ষ োকা এবং ব্যন্তয়ি অতথ সর পন্তরিান
১৪৬৮২.১০৫ লক্ষ োকা। রিাে অগ্রগন্তির শিকরা হার
৬১.২৭%।

৩।

বনায়ন

জনর্াধারতণর িতধ্য র্তিিনিা সৃন্তির লতক্ষয বৃক্ষতিলা ও
বৃক্ষতরাপণ অন্তভর্ান পন্তরিালনার্হ নার্ সারী রথতক ন্তবক্রয়ন্তবিরতণর িাধ্যতি িারা র্রবরাহ করা হতয় থাতক। এোড়াও
স্থানীয় জনগণতক র্ম্পৃি কতর বনায়ন কার্ সক্রি অব্যাহি
রতয়তে। র্ারাতদতশর বৃক্ষাচ্ছাদতনর পন্তরিান ন্তনরূপতণর জন্য বৃক্ষ
ও বন জরীতপর কার্ সক্রি র্ম্পন্ন হতয়তে। র্ািান্তজক বনায়নর্হ
এর্ব বনায়ন কার্ সক্রি ও রদশব্যাপী বৃক্ষতরাপতণর ফতল রদতশ
রিাে বৃক্ষ আচ্ছান্তদি বনভূন্তির পন্তরিাণ ২২ শিাংতশ উন্নীি
হতয়তে। পন্তরতবতশর ভারর্াম্য রক্ষা ও বনজ র্ম্পতদ স্বন্তনভসরিা
অজসতনর লতক্ষয ২০০৮-০৯ রথতক ২০১৮-১৯ আন্তথ সক র্াতল
বাস্তবান্তয়ি ন্তবন্তভন্ন প্রকল্প, কিসসূিী, জলবায়ু োে ফাতন্ডর প্রকল্প
এবং রাজস্ব বাতজতের আওিায় র্ব সতিাে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার
৭ শি ৪৪ রহক্টর ব্লকবাগান, ২৩ হাজার ১২ ন্তক.ন্তি. ষ্ট্রীপবাগান
এবং ন্তবক্রয় ন্তবিরণর্হ অন্যান্য ৯ রকাটি ৪০ লক্ষ ৪৭ হাজারটি
িারা ররাপণ করা হতয়তে।

4।

র্ািান্তজক বনায়তনর িাধ্যতি দান্তরদ্র ন্তবতিািন

বাংলাতদতশ র্ািান্তজক বনায়ন গ্রািীণ জনপতদ আথ স-র্ািান্তজক
উন্নয়ন ও দান্তরদ্রয ন্তবতিািতন এক নতুন ন্তদগতির সূিনা কতরতে।
রর্ই র্াতথ র্ািান্তজক বনায়ন পন্তরতবতশর ভারর্াম্য রক্ষা, জলবায়ু

পন্তরবিসতনর অন্তভঘাি প্রশিন ও অন্তভতর্াজন এবং জীবববন্তিত্র্য
র্ংরক্ষতণ গুরুত্বপূণ স ভূন্তিকা রাখতে। বন ন্তবভাগ ১৯৬০ এর দশতক
বন র্ম্প্রর্ারণ কার্ সক্রতির িাধ্যতি র্ব সপ্রথি বনায়ন কিসসূিী
বনাঞ্চতলর বাইতর জনগতণর কাতে ন্তনতয় র্ায়। ২০০৮-০৯ রথতক
২০১৭-১৮ আন্তথ সক র্াল পর্ সি র্ািান্তজক বনায়তন র্ম্পৃি রিাে
৭৬৯৮৪ জন উপকারতভাগীতদর িাতে ৩৪১৮৫৭৪৭৩৫.৮৬ োকা
লভযাংশ ন্তবিরণ করা হতয়তে এবং র্রকারী রকাষাগাতর
২৬১৫০১৮০৮১.১৭ োকা জিা করা হতয়তে।
৫।

বন্যপ্রাণী র্ংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য
গৃহীি কার্ সক্রি

১টি র্াফারী পাকস, ১টি এযাভয়ান্তর পাকস, ১টি ওয়াইল্ডলাইফ রর্ন্টার, ৩টি
ওয়াইল্ডলাইফ ররর্ন্তকউ এযান্ড ন্তরহযান্তবন্তলতেশন রর্ন্টার, ৩টি বন্যপ্রাণী
ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃন্তি র্ংরক্ষণ ন্তবভাগ, বন্যপ্রানী অপরাধ ন্তনয়ন্ত্রণ ইউন্তনে এবং
বন্যপ্রাণী ফতরনন্তর্ক ল্যাবতরেরী প্রন্তিষ্ঠা করা হতয়তে।
বাঘ, হান্তি ও রলানা পান্তনর কুন্তির জন্তরপ করা হতয়তে।
এোড়াও শকুন র্ংরক্ষতণর ন্তর্তলে ও খুলনায় ২টি শকুন ন্তনরাপদ এলাকা
রঘাষণা করা হতয়তে।
অনলাইন বন্যপ্রাণী অপরাধ ডাোতবজ প্রন্তিষ্ঠা করা হতয়তে।

৬।

র্ংরন্তক্ষি এলাকা রঘাষণা

২,০৬,৭০২.৯৭ একর বন আইতনর ২০ ধারায় র্ংরন্তক্ষি বন রঘান্তষি হতয়তে।

৭।

রন্তক্ষি এলাকা রঘাষণা

৮।

উপকূলীয় বনায়ন

র্মুতদ্র বর্বার্রি ন্তবন্তভন্ন প্রজান্তির ডলন্তফন, ন্তিন্তি, হাঙ্গর, িাে
ও অন্যান্য ন্তবপন্ন প্রায় র্ামুন্তদ্রক প্রাণী র্ংরক্ষণ করার উতদ্দতশ্য
২০১৪ র্াতল ১,৭৩,৮০০ রহক্টর এলাকাতক রর্ায়াি অব রনা-গ্রাউন্ড
রিন্তরন প্রতেতক্টড এন্তরয়া রঘাষণা করা হয়। এোড়াও ২টি ন্তবতশষ
জীবববন্তিত্র্য র্ংরক্ষণ এলাকা (২২১.৫৯ রহক্টর) র্হ অন্যান্য ২৭টি
রন্তক্ষি এলাকা (৩,৫৯,০৮২.০৬রহক্টর) অথ্যসৎ র্ব সতিাে
৫,৩৩,১০৩.৬৫রহক্টর এলাকাতক রন্তক্ষি এলাকা ন্তহর্াতব রঘাষণা
করা হতয়তে। এোড়াও শকুন র্ংরক্ষতণর লতক্ষয ন্তর্তলে ও
খুলনায় ২টি শকুন ন্তনরাপদ এলাকা রঘাষণা করা হতয়তে এবং ৫টি
রন্তক্ষি এলাকার ব্যবস্থাপনা পন্তরকল্পনা প্রণয়ন ও ইতকা-ট্যযন্তরজি
ব্যবস্থাপনা পন্তরকল্পনা প্রণয়ন করা হতয়তে।
উপকূলীয় এলাকায় ঘূন্তণ সেড় ও জতলাচ্ছ্বাতর্ ক্ষয়ক্ষন্তি কিাতনার
লতক্ষয উপকূলীয় র্বুজ রবিনী সৃজন এবং র্মুদ্র ও নদী রিাহনা
এলাকায় রজতগ ওঠা নতুন ির স্থায়ী করার লতক্ষয বনায়ন
কার্ সক্রি গ্রহণ করা হতয়তে। উি কার্ সক্রতির আওিায় ২০০৮২০০৯ রথতক ২০১৮-১৯ আন্তথ সক র্াল পর্ সি ৪৫,৮৪৮ রহক্টর
বাগান সৃজন করা হতয়তে।

৯।

র্হ-ব্যবস্থাপনা কার্ সক্রি

প্রাকৃন্তিক বনতক আগািী প্রজতের জন্য রক্ষা করা এবং ন্তবদ্যিান
জীব-ববন্তিত্র্য র্ংরক্ষতণর জন্য ২৩টি র্ংরন্তক্ষি বনাঞ্চল এলাকায়
বন ব্যবস্থাপনা প্রন্তক্রয়ায় স্থানীয় জনগণতক র্ম্পৃি করার িাধ্যতি

র্হ-ব্যবস্থাপনা পিন্তির কার্ সক্রি রজারদার করা হতয়তে। র্হব্যবস্থাপনার আওিায় গঠিি রকা-ম্যাতনজতিন্ট কাউন্তন্সল এর
র্দস্য ন্তহর্াতব ১৬৯০ জতনর িতধ্য ৩৮২ জন িন্তহলা র্ম্পৃি
আতে। রন্তক্ষি এলাকার্মূতহর প্রতবশ ন্তফ হতি অন্তজসি আতয়র
৫০% স্থানীয় জনতগাষ্ঠীর জীবন িান উন্নয়ন ও ল্যান্ডতেপ
উন্নয়তন বরাদ্দ করা হতচ্ছ। রদতশর জীবববন্তিত্র্য রক্ষার উতদ্দতশ্য
র্ংরন্তক্ষি ও প্রাকৃন্তিক বনাঞ্চল হতি গাে কাো ১ জানুয়ারী
২০১৬ হতি ৩১ ন্তডতর্ম্বর ২০২২ র্াল পর্ সি বন্ধ করা হতয়তে।
1০|

বৃক্ষতরাপণ ও বন্যপ্রাণী র্ংরক্ষণ পুরোর

বৃক্ষতরাপণ আতদালনতক একটি স্থায়ী, িলিান স্বিঃস্ফূিস
কার্ সক্রতি পন্তরণি করার উতদ্দতশ্য র্ংন্তিি র্কলতক অনুপ্রান্তণি ও
র্ম্পৃি করার লতক্ষয বৃক্ষতরাপণ র্ারা ন্তবতশষ কৃন্তিত্ব প্রদশসন
কতরন িাতদরতক বৃক্ষতরাপতণ ‘‘প্রধানিন্ত্রীর জািীয় পুরোর”
প্রদান করা হয় এবং প্রকৃন্তি ও বন্যপ্রাণী র্ংরক্ষণবাদী র্ংস্থা ও
ব্যন্তিতক জািীয়ভাতব উৎর্ান্তহি করার লতক্ষয ‘‘বঙ্গবন্ধু এওয়াড স
ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারতভশন” প্রবিসন করা হতয়তে।

1১|

আঞ্চন্তলক র্হতর্াগীিা

ভারতির র্াতথ ১টি চুন্তি এবং ১টি প্রতোকল স্বাক্ষন্তরি হতয়তে।
এোড়াও ১টি ন্তদ্বপান্তক্ষক ডায়লগ প্রন্তিষ্ঠা হতয়তে।

1২|

বাঘ র্ংরক্ষণ

সুদরবতনর বাতঘর ন্তবিরণতক্ষত্র্ ৪,৪৬৪ন্তক. ন্তি. এলাকাতক
আতপন্তক্ষক ঘনত্ব ন্তদতয় গুনণা কতর বাতঘর র্ংখ্যা ন্তহর্াব করা
হতয়তে ১১৪টি। এ ন্তহর্াব অনুর্ায়ী ২০১৮ র্াতলর জন্তরতপ
সুদরবতনর বাতঘর র্ংখ্যা শিকরা ৮ভাগ বৃন্তি রপতয়তে। ২০১৫
র্াতল সুদরবতন কযাতিরা েযান্তপং এর িাধ্যতি প্রথি বাতরর িি
বাঘ গনণায় কার্ সক্রি শূরু করা হতয়ন্তেল। রর্ ন্তহর্াব অনুর্ারী
বাতঘর ঘনত্ব ন্তেল প্রন্তি ১০০ বগন্তস কঃন্তিঃ এ ২.১৭টি এবং রিাে
বাতঘর র্ংখ্যা ন্তেল ১০৬টি।

1৩|

বন্যপ্রাণী দ্বারা ক্ষন্তিগ্রস্থতদর ক্ষন্তিপূরণ
প্রদান

বন্যপ্রাণীর আক্রিতণ ন্তনহি/পঙ্গু/ঘরবান্তড় ফর্লান্তদ ক্ষন্তিগ্রস্থ হওয়ায়
৭৩৫ জন ব্যন্তিতক প্রায় ২ রকাটি ৭২ লক্ষ ৬৯ হাজার োকা ক্ষন্তিপূরণ
প্রদান করা হতয়তে।

1৪|

আইন/ন্তবন্তধ/নীন্তিিালা/ Management
Plan/ Action Plan প্রণয়ন

১) পন্তরতবতশর ভারর্াম্য রক্ষা ও বনজ র্ম্পতদ স্বন্তনভসরিা
অজসতনর লতক্ষয পরবিী ২০ বেতরর জন্য প্রণীি বন
িহাপন্তরকল্পণা প্রণয়ণ এবং জািীয় বননীন্তি (২০১৬-২০৩৫)
অনুতিাদতনর জন্য প্রন্তক্রয়াধীন রতয়তে।
২) রদতশর বন কার্ সকরভাতব র্ংরক্ষতণর জন্য র্ংতশান্তধি বন
আইন ১৯২৭ অনুতিাদতনর জন্য প্রন্তক্রয়াধীন আতে। ১৯৭৩

র্তনর বন্যপ্রাণী আইনতক র্ংতশাধন কতর বন্যপ্রাণী (র্ংরক্ষণ
ও ন্তনরাপতা) আইন-২০১২ প্রণয়ন করা হতয়তে। প্রণীি
বন্যপ্রাণী (র্ংরক্ষণ ও ন্তনরাপতা) আইন-২০১২ সুষ্ঠভাতব
বাস্তবায়তনর লতক্ষয ২১টি ন্তবন্তধিালার খর্ড়া প্রণয়ন করা
হতয়তে। এর িতধ্য হন্তরণ ও হান্তি লালন পালন ন্তবন্তধিালা২০১৭ অনুতিান্তদি হতয়তে।
৩) এোড়াও ১৪টি ম্যাতনজতিন্ট লযান, ২টি এযাকশন লযান, ২টি
ম্যাতনজতিন্ট রিতেন্তজ ও বাংলাতদশ ওয়াইল্ডলাইফ
কনজারতভশন িাোর লযান অনুতিান্তদি হতয়তে। ২০টি
ম্যাতনজতিন্ট লযান, ৩টি এযাকশন লযান, ১টি প্রতেকতেড
এন্তরয়া ম্যাতনজতিন্ট রুলস্ এবং ১টি রাির্ার র্াইে
রডন্তজগতনশন এর খর্ড়া প্রণয়ন করা হতয়তে।
৪) রদতশর প্রাকৃন্তিক র্ম্পতদর রেকর্ই ব্যবহার ন্তনন্তিিকতল্প
বাংলাদতশ জািীয় র্ংরক্ষণ রকৌশলপত্র্ (২০১৭-২০৩২) চূড়াি
করণ প্রন্তক্রয়াধীন। সুদরবন ও অন্যান্য বনাঞ্চতল SMART
(Spatial Monitoring and Reporting Tool)
Patrolling প্রবিসতনর িাধ্যতি বন অপরাধ দিন করা

হতয়তে।
৫) বন, বন্যপ্রাণী ও জীবববন্তিতত্র্যর সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ
পন্তরিালনার ন্তনন্তিিকতল্প আিজসান্তিক িাতনর প্রন্তশন্তক্ষি ও
দক্ষ জনশন্তি সৃন্তি এবং িানর্ম্মি গতবষণা ও উন্নয়ন
কিসকান্ড পন্তরিালনার লতক্ষয ঢাকা ন্তবভাতগর অধীন গাজীপুর
রজলায় রশখ কািাল ওয়াইল্ডলাইফ রর্ন্টার প্রন্তিষ্ঠা করা হয় ।
এর রিাে আয়িন ৬.৮৫ একর। গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাতদশ
র্রকাতরর িাননীয় প্রধানিন্ত্রী রশখ হান্তর্না ৬ আষাঢ় ১৪২৬
বঙ্গাব্দ/২০ জুন, ২০১৯ ন্তিোতব্দ রশখ কািাল ওয়াইল্ডলাইফ
রর্ন্টারটি শুভ উতদ্বাধন কতরন। এোড়াও রশখ কািাল
ওয়াইল্ডলাইফ ইনন্তিটিউে আইন, ২০১৯ অনুতিাদতনর জন্য
প্রন্তক্রয়াধীন রতয়তে। গাজীপুতর প্রায় ৪ হাজার একর এলাকা
জুতড় ৩২৫.৫৮ রকাটি োকা ব্যতয় প্রন্তিষ্ঠা করা হতয়তে
‘‘বঙ্গবন্ধু রশখ মুন্তজব র্াফারী পাকস”। এোড়াও বন্যপ্রাণী
র্ংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ১টি এযান্তভয়ান্তর পাকস, ৩টি
ওয়াইল্ডলাইফ ররর্ন্তকউ এযান্ড ন্তরহযান্তবন্তলতেশন রর্ন্টার, ৩টি
বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃন্তি র্ংরক্ষণ ন্তবভাগ, বন্যপ্রানী
অপরাধ ন্তনয়ন্ত্রণ ইউন্তনে এবং বন্যপ্রাণী ফতরনন্তর্ক ল্যাবতরেরী
প্রন্তিষ্ঠা করা হতয়তে।

1৫।

ন্তডন্তজোল বাংলাতদশ গঠন

1৬|

REDD+ কার্ সক্রি গ্রহণ

১৭।

RED List

১৮|

International
Conference

 অরফস ব্যবস্থাপনায় ই-নরর্ িায গক্রি প্রিলন িিা হদয়দে।
 ২০১৫ সাদলি িািণকৃি উপরহ রিদত্র্ি িাধ্যদি সির বাাংলাদেদেি
ভুরি ব্যবহাি িানরিত্র্ সিরি িিা হদয়দে।
 উপরহ রিদত্র্ি িাধ্যদি ২০০০ হর্দি ২০১৪ সাদলি িদধ্য
বাাংলাদেদেি বৃক্ষাচ্ছােদনি পরিবিগন পরিিাপ িিা হদয়দে।
 CRPARP প্রিদল্পি অিীদন সৃরজি সিল বার্ান িাঠ
পরিেেগদনি িাধ্যদি এবাং উপরহ রিদত্র্ি িাধ্যদি িরনটরিাং।
রজরপএস প্রযুরিি িাধ্যদি সৃরজি বার্ান এলািাি পরিিাপ রনণ গয় ও
িানরিত্র্ সিরিদি িাঠ পয গাদয়ি িিগিািীদেি েক্ষিা বৃরদ্ধ।
 খুলনায় এিটি GIS ল্যাব প্ররিিা িিা হদয়দে।
 a2i প্রকতল্পর আওিায় বন অরিেপ্তদিি ওদয়বসাইট সিরি এবাং
রনয়রিি াদব হালনার্াে িিণ।
 National Forest Inventory এি আওিায়
সািাদেদে অবরস্থি ১৮৫৮ টি নমুনা প্লদটি িদধ্য ১৭৩২ টি প্লদটি
াটা র রজটাল প্রযুরি ব্যবহাি িদি িার্দজি ব্যবহাি োড়া সাংরহ
িিা হদয়দে।
 সির সুন্দিবন এবাং ১৪ টি িরক্ষি এলািাি িাব গন িজুি পরিিাপ িিা,
 উপরহ রিদত্র্ি িাধ্যদি ও িাঠ পরিেেগদনি িাধ্যদি উপকূলীয়
এলািাদি আর্ািী ৭ বেদি বনায়ন হযাগ্য এলািা রনরুপন।
 জনগণতক উন্নি রর্বা প্রদাতনর লতক্ষয বন অন্তধদপ্ততরর রর্বার্মূহ র্নাি
কতর ই-রপ্রাফাইল এবং প্রতর্র্ ম্যাপ প্রস্তুি এর কাজ িলতে। এোড়াও
রর্বা র্হজীকরতণর লতক্ষয করািকল লাইতর্ন্স নবায়ন এবং
উপকারতভাগীতদর লভযাংশ ন্তবিরতণর রিক অনলাইতনর িাধ্যতি প্রদান
করা হতচ্ছ।
 বনভূন্তির রগতজের্মূহ website এ আপতলাতডর কাজ িলতে।
 ওতয়বন্তভন্ততক Bangladesh Forest Information
System(BFIS) এর কাজ রশষ পর্ সাতয় রতয়তে।
সুদরবন র্হ ১৫ টি রন্তক্ষি লাকার কসাবন িজুদ ন্তনণ সয় করা হতয়তে।
কার্ক্রিটি িলিান রতয়তে।
বন খাি হতি কাব সন ন্তনঃর্রণ এবং অপর্ারণ িাপকাঠি ন্তনরূপন
[(Forest
Reference
Emision
Level
(FREL)/Forest Reference Level (FRL)] করা
হতয়তে, র্া ২০১৮ র্াল নাগাদ UNFCCC রি দান্তখল করা হতব।
বন উজার ও অবক্ষতয়র কারণ ন্তনণ সয়পূব সক িাহা ররাতধ নীন্তিিালা ও
প্রদতক্ষপ (Policy & Measures) ন্তবষয়ক প্রন্তিতবদন বিরী
করা হতয়তে।
১৬১৯টি প্রজান্তির বন্যপ্রাণীর RED List হালনাগাদ করা হতয়তে।
১.ন্তবগি ২০১৪ র্তনর রর্তেম্বর িাতর্ ঢাকায় আিজসান্তিক 2nd
Global Tiger Stock Conference করা হতয়তে।
২.ন্তবগি ২৪/০৫/২০১৮ িান্তরখ Regional workshop on
national forest monitoring & assessment

১৯।

আিজসান্তিক পুরোর অজসন

2০।

প্রন্তশক্ষণ

21।

স
িহান মুন্তিযুতির আতমাৎর্গকারী
৩০
লক্ষ শহীতদর স্মরতণ ৩০ লক্ষ িারা ররাপণ

২২।

সুফল প্রকল্প :

২৩।

বৃহতর রংপুর রজলায় রেকর্ই র্ািান্তজক
বনায়ন উন্নয়ন প্রকল্প:

২৪।

in Bangladesh আয়াজন করা হতয়তে।
১। ইকুতয়ের পুরোর (জান্তির্ংঘ কতৃসক প্রদত)
২। ওয়াঙ্গারী িাথাই পুরোর (এফ এ ও কতৃসক প্রদত)
৩। আথ স রকয়ার পুরোর (Indian Times)
৪। ইউএনন্তডন্তপ কতৃসক স্বীকৃি রেষ্ঠ প্রকল্প CBACC
৫। HSBC-DAILY STAR Climate Award
িধুপুতর র্ফল বন র্ংরক্ষণ
আভযিরীণ প্রন্তশক্ষণঃ ৫২৩৫ জন কিসকিসা/ কিসিারী।
ববতদন্তশক প্রন্তশক্ষণঃ ৮৬৬ জন কিসকিসা/ কিসিারী।
ন্তরতেশার্ স প্রন্তশক্ষণঃ ২৭৯৪ জন কিসকিসা/ কিসিারী।
স্বল্পকালীন প্রন্তশক্ষণঃ ২০,৬৯৯ জন কিসকিসা/ কিসিারী।
রর্ন্তিনার/ওয়াকসশপঃ ১৪৪৩ জন কিসকিসা।
স
িহান মুন্তিযুতির আতমাৎর্গকারী
৩০ লক্ষ শহীতদর স্মরতণ ন্তবন্তভন্ন
ন্তবভাগীয় বন কিসকিসার কার্ সালয় হতি র্ারাতদতশ একতর্াতগ ৮২,৯৬৯
টি ন্তশক্ষা প্রন্তিষ্ঠাতন রিাে ৩৩,৫৯,৮৮০ টি িারা ররাপন করা হয়।
সুফল প্রকতল্পর িাধ্যতি বাগান সৃজতনর ন্তনন্তিতত ৭০০০ রহক্টর এলাকায়
Site Specific plan প্রস্তুি করা হতয়তে।

১) বৃহতর রংপুর রজলায় রেকর্ই র্ািান্তজক বনায়ন উন্নয়ন প্রকতল্পর
আওিায় বনায়তনর িাধ্যতি ৭৫০ ন্তক:ন্তি: িীপ বাগান সৃজন করা
হতয়তে।
২) বৃহতর রংপুর রজলায় রেকর্ই র্ািান্তজক বনায়ন উন্নয়ন প্রকতল্পর
আওিায় ১৮০০ জন উপকারতভাগীতক রেকর্ই বন ব্যবস্থাপনা র্ম্পতকস
প্রন্তশক্ষণ প্রদান করা হতয়তে।
বন অন্তধদপ্ততরর উদ্ভাবনী দক্ষিা বৃন্তি এবং বন অন্তধদপ্ততরর কাতজর গন্তিশীলিা ও উদ্ভাবনী দক্ষিা বৃন্তি এবং
নাগন্তরক রর্বা প্রদান প্রন্তক্রয়া দ্রুি ও র্হজীকরতণর পন্থা উদ্ভাবন ও
নাগন্তরক রর্বা প্রদান:
িি সার লতক্ষয উদ্ভাবন পন্তরকল্পনা -২০১৮-২০১৯ এর আওিায় বন
অন্তধদপ্ততরর রর্বা র্হজীকরণ অথবা রর্বায় ইতনাতভশন ন্তবষতয় ৩
(ন্তিন)টি রর্বা (১) অনলইতন র্ািান্তজক বনায়তন র্ম্পৃি
উপকারতভাগীতদর লভাংশ ন্তবিরণ (২) বন অন্তধদপ্ততরর ইতকাট্যযন্তরজি
র্াইে ও নার্ সারীর িথ্যান্তদ র্ম্বতন্ধ এযাপর্ বিরী এবং (৩) বন্যপ্রাণী
র্াতকসতল িাঠ পর্ সাতয়র কিসিারীতদর অবস্থান ন্তনণ সতয়র জন্য রিাবাইল
োন্তকং ন্তর্তেি িালুকরতণর িাধ্যতি র্হজীকরণ করা nq ।

২৫।

ন্যাশনাল ফতরে ইনতভন্টরী এবং ১)
Strengthening
National
Forest
রর্তেলাইতের িাধ্যতি ভূন্তি পন্তরবীক্ষণ Inventory and Satellite monitoring
পিন্তি:
Ssystem in Support of REDD+ in
Bangladesh প্রকতল্পর আওিায় বাংলাতদতশ র্কল অঞ্চতলর
নমুনা লে র্মুতহর র্ংগৃহীি ডাো ন্তবতিষন ও খর্ড়া প্রন্তিতবদন প্রনয়ন
করা হতয়তে।
২) Satellite image ব্যবহার কতর ভূন্তি ব্যবহার আচ্ছাদন
িানন্তিত্র্ ২০১৫ প্রস্তুি র্ম্পন্ন করা হতয়তে।

২৬।

এক্সপ্যানন্তডং ন্তদ প্রতেকতেড এন্তরয়া ন্তর্তেি ১) এক্সপ্যানন্তডং ন্তদ প্রতেকতেড এন্তরয়া ন্তর্তেি ট্য ইনকরতপাতরে
ট্য ইনকরতপাতরে ইিপরতেন্ট একুয়াটিক ইিপরতেন্ট একুয়াটিক ইতকান্তর্তেি প্রকতল্প ডলন্তফন কনজারতভশতনর
ইতকান্তর্তেি প্রকল্প
জন্য ০৭ টিি গঠন করা হতয়তে ও ০৩ টি রন্তক্ষি এলাকা ন্তিন্তিি করা
হতয়তে।
২) ২০১৮-২০১৯ র্তন ১,০০০ রজতল পন্তরবারতক ৩৯,০০০ োকার
র্িপন্তরিাণ োকা র্হায়িা র্হ প্রন্তশক্ষণ প্রদান করা হতয়তে

৩.১৯: ২০০৮-০৯ অথ স বেতরর APA এর প্রধান অজসনর্মূহ
 র্ারাতদতশ বৃক্ষাচ্ছাদতনর পন্তরিান ন্তনরূপতণর জন্য বৃক্ষ ও বন জরীতপর কাজ র্ম্পাদন করা হতয়তে।
 উপকূলীয় এলাকা জুতড় স্থান্তপি র্বুজ রবিনীর র্ম্প্রর্ারণ করা হতয়তে ।
 বনভূন্তির ন্তডন্তজোল ম্যাপ প্রস্তুি করা হতয়তে।
 সুদরবন ও অন্যান্য বনাঞ্চতল SMART Patroling প্রবিসতনর িাধ্যতি বন অপরাধ দিন করা
হতয়তে।
৩. ২০ জািীয় বৃক্ষতরাপণ অন্তভর্ান ও বৃক্ষতিলা
প্রন্তিবের পন্তরতবশ, বন ও জলবায়ু পন্তরবিসন িন্ত্রণালতয়র ন্তনতদ সশনায় বন অন্তধদপ্তর কতৃক
স ৩ িার্ ব্যাপী জািীয় বৃক্ষতরাপণ
অন্তভর্ান উদর্ান্তপি হতয় থাতক। এই অন্তভর্াতনর অংশ ন্তহর্াতব প্রন্তিবের জািীয়, ন্তবভাগীয়, রজলা ও উপতজলা (ন্তনব সান্তিি)
পর্ সাতয় বৃক্ষতিলার আতয়াজন করা হয়। ঢাকার আগারগাঁওস্থ আিজসান্তিক বান্তনজয রিলার িাতঠ িার্ব্যাপী জািীয় বৃক্ষতিলার
আতয়াজন করা হয়। গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাতদশ র্রকাতরর িাননীয় প্রধানিন্ত্রী রশখ হান্তর্না গি ২০ জুন, ২০১৯ ন্তিঃ িান্তরতখ
জািীয় বৃক্ষতরাপণ অন্তভর্ান ও বৃক্ষতিলার শুভ উতদ্বাধন কতরন। জািীয় বৃক্ষতিলায় র্রকারী রবর্রকারী ন্তবন্তভন্ন প্রন্তিষ্ঠাতনর
১১০টি েল স্থাপন করা হয়। বৃক্ষতিলায় ব্যাপক জনর্িাগি হতয় থাতক। জািীয় বৃক্ষতিলা ২০১৯ এ প্রায় ১৫ লক্ষ ৯১ হাজার
৮২৯ টি ন্তবন্তভন্ন প্রজান্তির িারা/উন্তদ্ভদ ন্তবক্রয় হয়, র্ার ন্তবক্রয় মূল্য প্রায় ১০ রকাটি ৮১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৭১ োকা। জািীয়
বৃক্ষতরাপণ অন্তভর্ান ও বৃক্ষতিলা উপলতক্ষ ন্তশশু ন্তকতশারতদর ন্তিত্র্াংকন প্রন্তিতর্ান্তগিা এবং স্কুল/কতলজ/ন্তবশ্বন্তবদ্যালয় পর্ সাতয়র
োত্র্োত্র্ীতদর জন্য রিনা প্রন্তিতর্ান্তগিার আতয়াজন করা হতয় থাতক। জনর্াধারণতক বৃক্ষতরাপতণ র্তিিন কতর তুলতি
বৃক্ষতিলা ব্যাপক ভূন্তিকা পালন কতর থাতক।

৩.২১. রবষ্যৎ িিগপরিিল্পনা
প্রিানিিী হেদেি আয়িদনি তুলনায় বৃক্ষাচ্ছারেি ভূরি (Tree Cover) এি পরিিাণ ২৫ েিাাংদে উন্নীি িিাি হ ািণা
রেদয়রেলন। বরণ গি বৃক্ষাচ্ছারেি ভূরিি পরিিাণ বৃরদ্ধি িিাি লদক্ষয বন অরিেপ্তদিি সুরনরে গষ্ট পরিিল্পনা রনেরূপঃ
হেদেি অবক্ষরয়ি বনভূরিদি ৫২ হাজাি হহক্টি ব্লি বার্ান সৃজন, প্রারন্তি ভূরিদি ৫ হাজাি রিদলারিটাি িীপ বার্ান সৃজন,
উপকূলীয় অঞ্চদল রবর ন্ন প্রিদল্পি আওিায় ৬৩ হাজাি হহক্টি োনদরা বার্ান সৃজদনি পরিিল্পনা িদয়দে। বঙ্গবন্ধুি
জন্মেিবারি গিীদি িলরি অর্ গ বেদি ১হিাটি িািা রবিিণ িিা হদব। এোড়া প্ররি বেিই বৃক্ষাচ্ছােন বৃরদ্ধি লদক্ষয িাজস্ব
বাদজদটি আওিায় ২ হাজাি হহক্টি ব্লি বার্ান, ১ হাজাি রিদলারিটাি িীপ বার্ান এবাং ৫০ লক্ষ িািা রবিিদণি লক্ষযিাত্র্া
রনি গািণ িিা হদয়দে। এোড়াও ব্যরির্ি নাস গািীদি প্ররি বেি প্রায়৮-১০ হিাটি িািা উদত্তালন িিা হয়। এ সিস্ত নাস গািী
হর্দি উদত্তারলি িািা হবসিিািী সাংস্থা এবাং সািািণ জনর্ণ ির্তি
গ রনজ উদদ্যাদর্ সািাদেদে বৃক্ষদিাপণ িিা হদচ্ছ। হসদক্ষদত্র্
বন অরিেপ্তি িারির্রি সহায়িা ও উৎসাহ প্রোদন সরক্রয় ভূরিিা পালন িদি র্াদি।
সািরণ ৩.১৩: অরিেপ্তদিি রবষ্যৎ সিয়াবদ্ধ িিগপরিিল্পনা

ক্রি

রবিয়

িিগপরিিল্পনা

বাস্তবায়নিাল

১

বন সাংিক্ষণ ও হটিসই
ব্যবস্থাপনাি লদক্ষয িাটিি
ক্ষয়দিাি, পারন সাংিক্ষণ, পারন
রবশুদ্ধিিণ এবাং জলবায়ুি প্র াব
রনয়িণ

অবক্ষরয়ি বন, জবিেখলকৃি বনভূরি পুনরুদ্ধািসহ সিল
প্রিাি বনভূরিদি বৃক্ষাচ্ছােদনি পরিিাণ বৃরদ্ধি লদক্ষয ৭ি
পঞ্চি বারি গি পরিিল্পনাদি পাহারড় অঞ্চল ব্যরিি
অন্যান্য বনভূরিদি ১৪,০০০ হহক্টি ব্লি বার্ান এবাং
২০,০০০ রিদলারিটাি রিপ বার্ান সৃজদনি লক্ষযিাত্র্া
রনি গািণ িিা হদয়দে।

২০১৬ -২০

২

উপকূলীয় এলািায় বনায়দনি
িাধ্যদি সবুজ হবষ্টনী সিরি

২০১৬-২০

৩

পাব গিয এলািায় সািারজি
বনায়ন িায গক্রি রহণ

উপকূলীয় এলািায় বনায়দনি িাধ্যদি সবুজ হবষ্টনী সিরি
িিাি রনরিত্ত ৭ি পঞ্চি বারি গি পরিিল্পনাদি উপকূলীয়
এলািায় ৩০,০০০ হহক্টি োনদরা বার্ান এবাং ১,০০০
রিদলারিটাি হর্ালপািা সৃজদনি লক্ষযিাত্র্া রনি গািণ িিা
হদয়দে।
৭ি পঞ্চি বারি গি পরিিল্পনাদি পাব গিয এলািায় স্থানীয়
জনর্ণদি সম্পৃি িদি ৫০,০০০ হহক্টি বার্ান সৃজদনি
লক্ষযিাত্র্া রনি গািণ িিা হদয়দে।

৪

সাংিরক্ষি বন হ ািণা

২০১৬-২০

৫

বনভূরিি র রজটাল াটাদবজ ও
োপ প্রস্তুিসহ বনভূরিি সীিানা
রনি গািণ

আইরি লক্ষযিাত্র্া অনুযায়ী স্থল াদর্ি ৫ েিাাংে এবাং
উপকূলীয় ও সামুরিি এলািাি ৭ েিাাংে সাংিরক্ষি
এলািাি অন্তভুগি িিাি লক্ষযিাত্র্া রনি গািণ িিা হদয়দে।
রবর ন্ন প্রিদল্পি আওিায় বনভূরিি াটাদবজ ও োপ
প্রস্তুিসহ বনভূরিি সীিানা রনি গািণ িিাি িায গক্রি
অন্তভুগি িিা হদয়দে।

২০১৬-২০

২০১৬-২০

৩.২২. ২: বাাংলাদেদেি বন িহা পরিিল্পনা (২০১৭-২০৩৭)
১৯৯৫ সদন বাাংলাদেদেি বন রব ার্ প্রর্িবাদিি িদিা ২০ বৎসদিি জদন্য এিটি বন িহাপরিিল্পনা প্রনয়ন িদি
যাি এিটি উদেশ্য রেল হেদেি ২০ েিাাংে ভূরি বন আচ্ছােদনি র রত্তদি রনদয় আসা। উি িহা পরিিল্পনা বন ও
বাস্তুিদিি অন্যান্য রবিয় হযিন Sustainable Forest managementজীবববরিত্র্য, জলবায়ু পরিবিগন,
ইদিারসদষ্টি সার দগ সি ঝুরি, আন্তজগারিি হ ৌদর্ারলি িথ্য পদ্ধরি (GIS) ইিযারে উপি যর্ার্ি াদব গুরুত্ব রেদি
সির্ গ হয়রন, ২০ বৎসদিি পুিািন উি িহাপরিিল্পনায় ২০১৩ সাদল হালনার্াে িদি পিবিী ২০ বৎসদিি জন্য
অর্ গাৎ ২০১৭-২০৩৭ সাল পয গন্ত িিা হদয়দে। হালনার্াে িহাপরিিল্পনা প্রনয়ণ হেদেি এবাং আন্তগজারিি রবদেিণ ও
সাংস্থাি সহায়িাি হালনার্াে িিা হদয়দে যা সহসা অনুদিােদনি জন্য সিিাদিি রনিট োরখল িিা হদব।

রিত্র্৩.৩৮: সাঙ্গুনেী, বান্দিবান।

e½eÜz †kL gywRe mvdvix cvK© Gi wKQz Av‡jvKwPÎt

বন অন্তধদপ্ততর ২০১৮-২০১৯ র্াতল অনুন্তষ্ঠি ন্তবন্তভন্ন অনুষ্ঠাতনর ন্তিত্র্:

ন্তিত্র্:

আিজসান্তিক বন ন্তদবর্ উপলতক্ষ রযান্তল

ন্তিত্র্:

আিজসান্তিক বন ন্তদবর্ উপলতক্ষ জনর্তিিনিায় ন্তশক্ষা প্রন্তিষ্ঠাতনর অংশগ্রহণ

ন্তিত্র্:

আিজসান্তিক বন ন্তদবর্ উপলতক্ষ আতয়ান্তজি অনুষ্ঠান

ন্তিত্র্:

নবন্তনব সান্তিি িাননীয় িন্ত্রী ও উপিন্ত্রী বন অন্তধদপ্ততরর কিসকিসা বৃদতদর র্ংতগ িি ন্তবন্তনিয় র্ভা।

ন্তিত্র্:

বাংলাতদশ ও ভারি এর র্ংতগ আি:র্ীিাি হািী র্ংরক্ষতন ন্তদ্বপান্তক্ষক র্ভা

ন্তিত্র্: kKzb msiÿ‡Y 8g wiwRIbvj w÷qvwis KwgwUi mfv

ন্তিত্র্:

জািীর ন্তপিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুন্তজবর রহিাতনর ৪৩িি শাহাদি বান্তষ সকীতি বন অন্তধদপ্ততরর
কিসকিসা কিসিারীবৃতদর েিাঞ্জন্তল অপসন।

ন্তিত্র্:

ন্তবশ্ববন্যপ্রাণী ন্তদবর্ উপলতক্ষ উদর্ান্তপি অনুষ্ঠান

ন্তিত্র্:

জািীয় বৃক্ষতিলার উতদ্বাধনী অনুষ্ঠান

ন্তিত্র্:

২০১৯ জািীয় বৃক্ষতিলার উতদ্বাধনী অনুষ্ঠাতন িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর একটি রেঁতুতলর িারা ররাপণ।

ন্তিত্র্:

২০১৯ জািীয় বৃক্ষতিলার িাননীয় প্রধানিন্ত্রী, িন্ত্রী ও উপিন্ত্রী িতহাদতয়র েতল পন্তরদশসন।

ন্তিত্র্:

২০১৯ জািীয় বৃক্ষতিলার একটি নার্ সারী েতল িাননীয় প্রধানিন্ত্রী, িন্ত্রী ও উপিন্ত্রী িতহাদতয়র পন্তরদশসন।

ন্তিত্র্:

দঃস্থ ন্তবধবা উপকারতভাগীতক িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর রিক প্রদান

