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বন অধিদপ্তর 

 

3.1   পরিরিরি:   

evsjv‡`‡ki AvqZb 1,47,570 eM© wK.wg. Ges miKvi wbqwš¿Z ebf~wgi cwigvY cÖvq 23 jÿ †n±i; hv †`‡ki †gvU 

AvqZ‡bi cÖvq 15.58%| eb Awa`ßi wbqwš¿Z ebf~wgi cwigvY cÖvq 16 jÿ †n±i; hv †`‡ki AvqZ‡bi cÖvq 

10.74%| evsjv‡`‡ki e„ÿ Av”Qvw`Z f~wgi cwigvY †`‡ki †gvU AvqZ‡bi  22.37%| †fŠ‡MvwjK Ae ’̄vb I Rjevqyi 

ZviZ‡g¨i Kvi‡Y evsjv‡`‡k wewfbœ ai‡bi ebvÂj i‡q‡Q| †hgb- cvnvox eb, cÖvK…wZK g¨vb‡MÖvf eb, m„wRZ DcK‚jxq 

eb, kvjeb, Rjvf~wgi eb BZ¨vw`|  

৩.২      রিশন 

আধুরনক প্রযুরি  ও সৃজনশীলিাি মাধ্যমম বন সম্প্রসািণ জীবববরিত্র সংিক্ষণ দারিদ্র রবমমািন ও বন্যপ্রাণী সংিক্ষণ। 

 

৩.৩  বন অধিদপ্তররর উরেখর োগ্য অর্জন t 

 

৩.১  বন অধিদপ্তররর উরেখর োগ্য অর্জন (২০০৯-১০ হরে ২০২১-২২) 

 

দদমশি বনজ সম্পমদি ঘাটরি পূিণ, বন্যপ্রাণী ও জীবববরিত্রয সংিক্ষণ এবং সামারজক বনায়মনি মাধ্যমম গ্রামীণ জনগমণি আর্ থ-

সামারজক অবস্থাি উন্নয়মনি লমক্ষয বন অরিদপ্তি ইমিামমধ্যই ব্যাপক কম থসূিী হামি রনময়মে। এোড়া বন ব্যবস্থাপনায় প্রযুরিগি উন্নয়ন 

সািমনি জন্য সকল পর্ থাময় প্ররশক্ষণ প্রদানসহ করিপয় কার্ থক্রম রিরজটালাইজিকিণ এ কম থসূিীসমূমহি অন্তর্ভ থি। বন এলাকাি 

পাশাপারশ গ্রামীণ এলাকায় সিকািী এবং ব্যরি মারলকানািীন পরিি ও প্রারন্তক র্ভরমমি জনগমণি অংশ গ্রহমণি মাধ্যমম ব্যাপকিামব 

বৃক্ষমিাপণ কমি বনজ সম্পদ বৃরিকিমণি উমযাগ গ্রহণ কিা হময়মে। এোড়াও জনগমণি মমধ্য বৃক্ষমিাপণ ও পরিির্ থা রবষময় 

গণসমিিনিাি সৃরিি লমক্ষয রবমশষ প্রমিিা অব্যাহি িময়মে। এ সমস্ত উমেশ্য সািমনি জন্য বন অরিদপ্তি রবরিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও 

কম থসূিী বাস্তবায়ন কমি আসমে। 

 ২০০৯-২০১০ হমি ২০২১-২২ আরর্ থক সাল পর্ থন্ত বাস্তবারয়ি রবরিন্ন প্রকল্প, কম থসুরিী, জলবায়ু ট্রাস্টফামেি প্রকল্প এবং িাজস্ব 

বামজমটি আওিায় ম্যানমগ্রাি সহ দমাট প্রায়  ১,৯৩,৪৫৩ দহক্টি ব্লক, ২৮,৪৫৮ রসিরলং রক.রম. স্ট্রীপ বাগান সৃজন এবং রবক্রয় 

রবিিণ সহ সব থমমাট ১০৮৬.০০ লক্ষ িািা রবিিণ ও দিাপণ কিা হময়মে।  

 উপকূলীয় এলাকায় ঘূরণ থঝড় ও জমলাচ্ছ্বামস ক্ষয়ক্ষরি কমামনাি লমক্ষয উপকূলীয় সবুজ দবিনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী দমাহনা 

এলাকায় দজমগ ওঠা নতুন িি স্থায়ী কিমণি লমক্ষয বনায়ন কার্ থক্রম িলমান িময়মে। উি কার্ থক্রমমি আওিায় ২০০৯-২০১০ হমি 

২০২১-২২ আরর্ থক সাল পর্ থন্ত ৮০,৪০৩ দহক্টি ম্যানমগ্রাি বাগান সৃজন কিা হময়মে।  

 ২০০৯-২০১০ হমি ২০২০-২১ আরর্ থক সাল পর্ থন্ত বন অরিদপ্তি আওিায় ৩৮টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা হয়।  

 জীবববরিত্রয সংিক্ষমণি লমক্ষয ২২টি িরক্ষি বনাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জনগণমক সম্পৃি কিাি মাধ্যমম ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা 

করমটি গঠন কিা হময়মে। সহ-ব্যবস্থাপনাি আওিায় গঠিি দকা-ম্যামনজমমন্ট করমটি এি সদস্য রহসামব ১৬৯০ জমনি মমধ্য ৩৮২ 

জন মরহলা সম্পৃি আমে।  

 সামারজক বনায়নসহ দদশব্যাপী বনায়ন কার্ থক্রম ও বৃক্ষমিাপমণি ফমল দদমশ দমাট বৃক্ষ আচ্ছারদি র্ভরমি পরিমাণ দদমশি দমাট 

আয়িমনি ২২.৩৭ শিাংমশ উন্নীি হময়মে। 

 বন উজাড় ও অবক্ষয় দিাি, জীবববরিত্রয সংিক্ষণ এবং বায়ুমেল হমি কাব থন অপসািণ বৃরিকমল্প Bangladesh National 

REDD+ Strategy এবং REDD+ ব্যবস্থাপনা কাঠামমাসমূমহি গঠন অনুমমারদি হময়মে। এোড়াও বনায়ন কম থসূিীমি 

জনমগাষ্ঠী রিরিক জলবায়ু পরিবিথমনি অরিমর্াজন সংক্রান্ত রনম্নরলরিি ৪টি রনমদ থরশকা অনুমমারদি হময়মে- 

১) এিাপমটশন লারন থং দসন্টাি (এএলরস) পরিিালনা ও ব্যবস্থাপনা রনমদ থরশকা;  

২) সহ-ব্যবস্থাপনা করমটি (রসএমরস) আয় রবিায়ক িহরবল পরিিালনা রনমদ থরশকা;  

৩) করমউরনটি রিমস থাস দসন্টাি (রসআিরস) পরিিালনা ও রনমদ থরশকা;  

৪) মাটিি রকল্লা  বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা রনমদ থরশকা।  
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 সুন্দিবমন ২০১৫ ও ২০১৮ সামল কযামমিা ট্রযারপং পিরিমি বাঘ জরিমপি ফলাফল অনুর্ায়ী বামঘি সংখ্যা র্র্াক্রমম ১০৬টি এবং 

১১৪টি। উমল্লখ্য সুন্দিবমন ব্যবস্থাপনা দজািদাি কিাি ফমল জরিমপি তুলনামুলক রহসাব অনুর্ায়ী ২০১৫ সামলি তুলনায় সুন্দিবমন 

বামঘি সংখ্যা শিকিা ৭.৫ িাগ বৃরি দপময়মে। এোড়া বাঘ সংিক্ষমণি লমক্ষয Tiger Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন 

কিা হময়মে। 

 হারি সংিক্ষমণি লমক্ষয Bangladesh Elephant Conservation Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন, দদমশি 

অিযন্তমি হারি িলািমলি পর্ ও করিমিাি রবষয়ক এটলাস প্রস্তুি এবং ট্রান্সবাউোরি করিমিাি রিরিি কিা হময়মে এবং হারি 

উপদ্রুি এলাকায় হারি-মানুষ দ্বন্দ রনিসমণ ১২০টি এরলফযান্ট দিসপন্স টিম গঠন কিা হময়মে। উি টিমমি দমাট সদস্য সংখ্যা 

১২০০ জন। 

 িলরফন সংিক্ষমণি লমক্ষয বাংলামদমশ রবযমান েয়টি িলরফন অিয়ািমেি সামর্ সুন্দিবমন িলরফমনি হটস্পট গুমলা রিরিি 

কমি নতুন রিনটি অিয়ািে সহ দমাট নয়টি িলরফন অিয়ািে দঘাষণা কিা হময়মে। সুন্দিবমন িলরফন সংিক্ষমণি জন্য 

জনগণমক সম্পৃি কমি ৭টি িলরফন সংিক্ষণ দল গঠন এবং ১,০০০টি দজমল পরিবািমক ৩৯,০০০ টাকাি সমপরিমাণ আরর্ থক 

সহায়িা প্রদানসহ প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হময়মে এবং রনম্নরলরিি ৪টি গাইিলাইন/পরিকল্পনা দরলল অনুমমাদন কিা হময়মে: 

১) িলরফন সংিক্ষণ দমলি জন্য িহরবল ব্যবস্থাপনা রনমদ থরশকা;  

২) িলরফন কনজািমিশন এযাকশন প্ল্যান;  

৩) িলরফন এযাটলাস অব বাংলামদশ;  

৪) ম্যামনজমমন্ট প্ল্যান ফি রদ গ্যামেস রিিাি িলরফন অব হালদা রিিাি। 
 

 বাংলামদমশ ‘মহারবপন্ন’ বাংলা শকুন সংিক্ষমণি লমক্ষয ২টি শকুন রনিাপদ এলাকা দঘাষণা এবং দদশব্যাপী শকুমনি জন্য 

ক্ষরিকািক ওষুি ‘িাইমলামফনাক’ এবং রকমটামপ্রামফমনি উৎপাদন রনরষি কিা হময়মে। 

 বাঘ, হারি ও কুরমমিি আক্রমমণ রনহি বা আহি মানুমষি ক্ষরিপূিণ প্রদামনি জন্য প্রণীি ‘‘বন্যপ্রাণী দ্বািা আক্রান্ত জানমামলি 

ক্ষরিপূিণ রবরিমালা-২০২১’’ অনুর্ায়ী ২০১০-২০১১ হমি অযাবরি বন্যপ্রাণীি আক্রমমণ রনহি/পঙ্গু/ঘিবারড় ফসলারদ ক্ষরিগ্রস্ত 

হওয়ায় ১,২৮৭ জনমক প্রায় ৫১,০১,৩,০০০ টাকা ক্ষরিপূিণ প্রদান কিা হময়মে। 

 

 জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু দশি মুরজবি িহমান এঁি জন্মশি বারষ থকী ির্া মুরজব বষ থমক স্মিণীয় কমি িািাি লমক্ষয পরিমবশ, বন ও 

জলবায়ু পরিবিথন মন্ত্রণালয় কর্তথক সািা দদমশ জনসািািমণি মামঝ রবনামূমে এক দকাটি বৃমক্ষি িািা রবিিণ ও দিাপন কম থসূিী 

গ্রহণ কিা হয়। মাননীয় প্রিানমন্ত্রী জনমনত্রী দশি হারসনা রবগি ১৬ জুলাই, ২০২০ ররিঃ িারিমি উি কম থসূিীি শুি উমদ্বািন কমিন। 

এই উপলমক্ষয দদমশি প্ররিটি উপমজলায় ২০,৩২৫টি কমি বনজ, ঔষরি ও ফলদ বৃমক্ষি িািা জনসািািমণি মামঝ রবনামূমে 

রবিিণ কিা হয়।  

 বৃক্ষমিাপমণ রবমশষ কৃরিত্ব প্রদশ থমনি জন্য বৃক্ষমিাপমণ ‘‘প্রিানমন্ত্রীি জািীয় পুিস্কাি” এবং প্রকৃরি ও বন্যপ্রাণী সংিক্ষণবাদী ব্যরি 

ও সংস্থামক ‘‘বঙ্গবন্ধু এওয়াি থ ফি ওয়াইল্ডলাইফ কনজািমিশন”প্রদামনি ব্যবস্থা গৃহীি হময়ে 

 

৩.২ বন্যপ্রাণী অপিাি দমন ইউরনট এি ২০২১-২২ অর্ থবেমিি অজথন 

 

 বন্যপ্রাণী অপিাি রনয়ন্ত্রমণি লমক্ষয বাংলামদশ বন অরিদপ্তমিি অিীমন ২০১২ সামল বন্যপ্রাণী অপিাি দমন ইউরনট গঠন কিা হয়। 

সূিনালগ্ন হমিই সািামদমশ বন্যপ্রাণী ও ট্ররফ উিাি, উিামিি পি বন্য এবং অনুকূল আবাসস্থমল বন্যপ্রাণী মুি, রনব থাহী ম্যারজমস্ট্রট-

এি সহায়িায় ভ্রাম্যমাণ আদালমিি মাধ্যমম িাৎক্ষরণকিামব বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীি ট্ররফ উিাি, দগাময়ন্দা দনটওয়ারকথং-উৎস সৃরি ও 

দিযটামবস তিরি, বন্যপ্রাণী সংরিি অপিাি রনয়ন্ত্রমণ রবরিন্ন আইন প্রময়াগকািী সংস্থাি সামর্ সমন্বয় ও সহমর্ারগিা বজায় িািা, ই-

দমইল ও সামারজক দর্াগামর্াগ মাধ্যম ব্যবহাি কমি বন্যপ্রাণী সংরিি অপিামিি িথ্য সংগ্রহ এবং বন্যপ্রাণী সংিক্ষণ রবষময় 

প্ররশক্ষণ ও সমিিনিামূলক কার্ থক্রম পরিিালনা ইিযারদ দক্ষমত্র এই ইউরনট রনিলসিামব কাজ কমি র্ামচ্ছ। 

 

 এিই িািাবারহকিায় বন্যপ্রাণী অপিাি দমন ইউরনট ২০২১-২২ অর্ থবেমি ৬৫৬ টি প্রত্যক্ষ/পররোক্ষ উদ্ধোর/অভিযোরের মাধ্যমম 

পািাি/রবরক্রকামল দমাট ২৭৫৩ টি বন্যপ্রাণী উিাি কমি প্রকৃরিমি অবমুি কিমি সক্ষম হময়মে। এোড়া বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপিামিি 

দাময় ৪২ জন আসামীি রবরুমি ১৫ টি মামলা (রপওআি-০৬ টি, দমাবাইল দকাট থ-০৫ টি এবং র্ানায় ০৪ টি) দাময়ি কিা হয়।  
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 ২০২১-২২ অর্ থ বেমি সািক্ষীিাি দমাজাফফি গামি থন, শ্রীমঙ্গমল অবরস্থি সীমিশ বাবুি রিরড়য়ািানা, গাজীপুমিি গ্রীন রিউ এে 

গলফ রিমসাট থ এবং সািা রিমসাট থ এ অরির্ান পরিিালনা কমি দবশ রকছু রবলুপ্ত প্রজারিি বন্যপ্রাণী উিাি কিা হয়। রমরন রিরড়য়ািানা 

কর্তথপক্ষ বন্যপ্রাণী (সংিক্ষণ ও রনিাপিা) আইন, ২০১২ সম্পমকথ অবগি না র্াকায় দস্বচ্ছায় WCCU এি কামে বন্যপ্রাণীগুরল 

হস্তান্তি কমি এবং WCCU এি সামর্ সাব থক্ষরণক দর্াগামর্াগ দিমি বন্যপ্রাণী সংিক্ষমণ সহমর্ারগিা কিমব বমল অঙ্গীকাি কমি। 

২০২১-২২ অর্ থ বেমি বন্যপ্রাণী অপিাি ও ফমিনরসক রবষয়ক সব থমমাট ১১ টি (ঢাকামি ০৩ টি, দনত্রমকানায় ০১ টি, সািক্ষীিামি 

০১ টি, বিগুনামি ০২ টি, বামগিহামট ০১ টি, ঠাকুিগাঁওময় ০১ টি, মংলামি ০১ টি এবং কুরড়গ্রামম ০১ টি) প্ররশক্ষমণি আময়াজন কিা 

হয়। উি প্ররশক্ষমণ ঢাকা, বগুড়া, নওগাঁ, পাবনা, িাজশাহী, নামটাি, জয়পুিহাট, রসিাজগে, নীলফামািী, রদনাজপুি, গাইবান্ধা, 

পঞ্চগড়, লালমরনিহাট, কুরড়গ্রাম, িংপুি, র্মশাি, বামগিহাট, কুরিয়া, ফরিদপুি, খুলনা, সািক্ষীিা, চুয়ািাঙ্গা, মাগুিা, রঝনাইদাহ 

ও দনত্রমকানা দজলাি রবরিন্ন দস্বচ্ছামসবী সংগঠন দর্মক ৩৩০ জন অংশগ্রহণ কমিন। উি প্ররশক্ষমণি মাধ্যমম প্ররশক্ষণার্ীগণ রনজ 

উমযামগ র্াি র্াি এলাকায় নতুন নতুন দস্বচ্ছামসবী সংগঠন তিরিি মাধ্যমম বন্যপ্রাণী সংিক্ষমণ অগ্রণী র্ভরমকা পালন কিমে। 

 

 এোড়া ২০২১-২২ অর্ থবেমি বন্যপ্রাণী অপিাি দমন ইউরনট কর্তথক বন্যপ্রাণী রবষয়ক সমিিনিামূলক সিা কিা হয় ১৬৮ টি, 

অেলোইে সিো করো হয় ২১৬ টি এবং বন্যপ্রোণী ভবষয়ক সরেত্েত্োমূলক ভলফরলট, পপোস্টোর, বুকরলট ও ভস্টকোর ভবত্রণ করো হয় 

সব বর োট ৪০০১০ টি। 

৩.৩ DcK~jxq ebvq‡b AwR©Z mvdj¨ 

evsjv‡`k we‡k¦ me©cÖ_g DcK~jxq PivÂ‡j mdj ebvqbKvix †`k| eb wefvM lv‡Ui ̀ kK †_‡K DcK~jxq AÂ‡j †R‡M 

IVv P‡i ebvqb ïiæ K‡i‡Q| DcK~jxq P‡i ebvqb cÖwµqvq ebR m¤ú` m„wói cvkvcvwk DcK~jevmx‡K cÖvK…wZK 

`y‡h©v‡Mi ÿwZKi cÖfve †_‡K myiÿv Ki‡Q Ges mvMi †_‡K f~wg †R‡M IVvmn `„p KiY cÖwµqv‡K Z¡ivwš^Z Ki‡Q| 

Rjevqy cwieZ©‡bi mv‡_ Awf‡hvRb Ges Gi †bwZevPK cÖfve n«v‡m N~wY©So Ges R‡jv”Q¡vm cÖwZ‡iv‡a meyR †eóbx 

wn‡m‡e KvR Ki‡Q; †mB mv‡_ †`‡k Kve©b gRy` e„w× ‡c‡q‡Q| DcK~jxq ebvqb eb¨cÖvYxi AfqvkÖg I grmmg~‡ni 

cÖRbb †ÿÎ ˆZwi K‡i‡Q|   

 ebvq‡bi gva¨‡g e‡½vcmvMi †_‡K 1 nvRvi 680 eM©wK‡jvwgUvi AvqZ‡bi f~wg †`‡ki g~j f~-L‡Ûi mv‡_ hy³ 

n‡q‡Q| 

 DcK~jxq PivÂ‡j G hver 2 nvRvi ২৭৬.৭ eM© wK.wg. Pi ebvqb Kiv n‡q‡Q, hv DcK~jevmx‡K So, R‡jv”Q¡vm I 

b`xfv½b-Gi g‡Zv cÖvK…wZK ỳ‡h©v‡Mi Kej †_‡K iÿv K‡i Avm‡Q|  

 DcK~jxq Pi ebvq‡bi cÖfv‡e DcK~jxq e‡bi f‚wg ’̄vwqZ¡ AR©b Kivq DcK~‡ji 1 jÿ 12 nvRvi 63 GKi Rwg 

km¨ Drcv`‡bi j‡ÿ fywg gš¿Yvj‡q †dir cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

৩.৪ mvgvwRK ebvq‡b AwR©Z mvdj¨ 

 

► mvgvwRK ebvq‡bi AvIZvq 1981-1982 n‡Z 2020-2021 A_©eQi ch©šÍ ‡gvU 1 jÿ 2 nvRvi  339.28 

†n±i eøK/DWjU Ges 76 nvRvi 652.76 wK‡jvwgUvi ÷ªxc evMvb m„Rb Kiv n‡q‡Q| D‡jøL¨, 2021-

2022 A_© eQ‡i  eb Awa`ßi KZ„©K mviv‡`‡k 7500 †n±i eøK evMvb I 1000 wmWwjs wK‡jvwgUvi w÷ªc 

evMvb m„R‡bi jÿ¨gvÎv wba©viY Kiv n‡q‡Q; hvi Kh©µg Pjgvb i‡q‡Q |   

► m„wRZ evMv‡b 7 j¶ 26 nvRvi 654 Rb DcKvi‡fvMx m¤ú„³ Kiv n‡q‡Q| Zb¥‡a¨ gwnjv DcKvi‡fvMxi 

msL¨v 1 j¶ 40 nvRvi 865 Rb| 

► mvgvwRK ebvq‡bi gva¨‡g m„wRZ evMvb mg~n n‡Z †gvU 48 nvRvi 297 †n±i eøK/DWjU Ges 21 nvRvi 

557 wK‡jvwgUvi ÷ªxc evMvb KZ©b Kiv n‡q‡Q| hvi weµq g~j¨ †gvU 1465 †KvwU 97 j¶ 52 nvRvi 

157 UvKv gvÎ| 

► Ghver 2 j¶ 22 nvRvi 994 Rb DcKvi‡fvMxi gv‡S †gvU 411 †KvwU 52 j¶ 67 nvRvi 901 UvKv gvÎ 

weZib Kiv n‡q‡Q|  
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► 2020-21 A_© eQi ch©šÍ cybtebvqb Kvh© m¤úv`‡bi wbwgË e„ÿ‡ivcY Znwe‡j (wUGdGd) †gvU 113 

†KvwU 14 jÿ 80 nvRvi 799 UvKv Rgv Kiv n‡q‡Q|  

► Ghver mvgvwRK ebvq‡bi gva¨‡g miKv‡ii AwR©Z ivR¯̂ Av‡qi cwigvb †gvU 540 †KvwU 18 j¶ 97 

nvRvi 938 UvKv gvÎ| 

► 

 

 

 

  

f‚wg gvwjK I BDwbqb cwil`mn Ab¨vb¨ AskxR‡bi g‡a¨ weZiYK…Z UvKvi cwigvb †gvU 219 †KvwU 26 

jÿ 33 nvRvi 248 UvKv gvÎ|  

৩.৫ বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল এর ২০২১-২০২২ অর্ থবেমিি অরজথি সাফে 

 

 প্রাকৃরিক পরিমবমশি িািসাম্য িক্ষা এবং বন্যপ্রাণীি আবাসস্থল সংিক্ষণ, উন্নয়ন ও জীবববরিত্রয সংিক্ষমণ 

বাংলামদশ সিকাি কর্তথক ৫১ টি এলাকামক িরক্ষি এলাকা রহমসমব দঘাষণা কিা হময়মে; সম্প্রভত্ হোভত্ ও 

অন্যোন্য বন্যপ্রোণীর আবোসস্থল সংরক্ষণ ও কভরর োররর  োধ্যর  বন্য হোভত্র ভেরোপদ েলোেল ভেভিত্ করোর 

লরক্ষয “Feasibility Study of Transboundary Wildlife Corridor in 

Chattogram, Chattogram Hill Tracts and Cox’s Bazar with Myanmar 

and India” শীষ বক সম্ভোব্যত্ো যোেোই প্রকরের কোয বক্র  স োপ্ত হরয়রে;  

 বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢোকো কর্তবক বোস্তবোভয়ত্ ‘‘বোংলোরদরশর বন্যপ্রোণী সংরক্ষণ ও আবোসস্থল 

উন্নয়ে প্রকে’’ এর আওত্োয় কোপ্তোই অঞ্চরল ৮ ভকরলোভ টোর ও পশরপুর পেলোর বোভলজুভি এলোকোয় ২ 

ভকরলোভ টোর ববদ্যযভত্ক পবিো বো পসোলোর পফভসং স্থোপন করো হরয়রে; ২০২১ সোরলর ৩  োে ব সুন্দরবরে বে ও 

বন্যপ্রোণী রক্ষোয় পয বরবক্ষণ কোয বক্র  পভরেোলেোর েন্য বে অভদদপ্তররর ভেকট পরোোে হস্তো্তরর করো হরয়রে; 

 পদরশর েীবববভেত্র্য, পোভি ও বন্যপ্রোণী সংরক্ষণ ভেভিত্ করোর লরক্ষয এয়োরগোে ভেভষদ্ধ করর পগরেট কমি 

প্রজ্ঞোপে েোভর করো হরয়রে; মহারবপন্ন বাংলা শকুন িক্ষামর্ থ ২০২১ সাল দর্মক সািা দদমশ রকমটামপ্রামফমনি 

উৎপাদন রনরষি কিা হময়মে;  

 বৃক্ষিািী মহারবপন্ন প্রজারি উল্লুক সংিক্ষমণ িামদি িলািমলি জন্য সািেরড় ও লাউয়ােড়া জািীয় উযামন 

Canopy Walkway/ Bridge তিিীি কার্ থক্রম গ্রহণ কিা হময়মে; 

 রনরষি হাঙি ও দি মাে িিা ও বারণজয বমন্ধ রনয়রমি অরির্ান পরিিালনা, জনসমিিনিা তিরি ইিযারদ 

কার্ থক্রম গ্রহণ কিা হমচ্ছ; বন্যপ্রোণী (সংরক্ষণ ও ভেরোপত্তো) আইে, ২০১২ এর ত্ফভসলসমূরহ বোংলোরদরশ প্রোপ্ত 

েতুে প্রেোভত্র হোঙর ও পর অন্তর্ভ থি কমি ২০২১ সোরলর ২২ পসরেম্বর এ সংক্রোন্ি প্রজ্ঞোপে েোভর হয়; মানুষ 

ও বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব রনিসমনি লমক্ষয ‘‘বাংলামদমশি বন্যপ্রাণী সংিক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প’’ এি আওিায় 

হারি সমৃি বনাঞ্চমল হারিি িায উপমর্াগী বাগান ও ANR (Assisted Natural 

Regeneration) সৃজন কিা হময়মে;  

 ২০২১-২০২২ অর্ থবেমি বন্যপ্রাণী দ্বািা আক্রান্ত মানুমষি জান-মামলি ক্ষরিপূিণ প্রদান বাবদ ১৩০.৭২৫ লক্ষ 

টাকা প্রদান কিা হময়মে; প্রকৃভত্ ও বন্যপ্রোণী সংরক্ষরণ ভেরবভদত্ ব্যভি/প্রভত্ষ্ঠোেরক সম্মোভেত্ এবং িভবষ্যত্ 

প্রেন্মরক বন্যপ্রাণী সংরক্ষরণ উদ্বুদ্ধ করোর লরক্ষয ‘‘Bangabandhu Award for Wildlife 
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Conservation’’ পদক প্রদোে সংক্রো্তর সকল কোয বক্র  বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢোকো কর্তবক 

পভরেোলেো করো হরে, ২০১০ হরত্ ২০২১ সোল পয ব্তর ৩টি কযোটোগভররত্ সব বর োট ৩৭ ব্যভি/প্রভত্ষ্ঠোেরক পুরস্কোর 

প্রদোে করো হরয়রে;  

 বোংলোরদরশর বন্যপ্রোণী ও ত্োরদর আবোসস্থল সংরক্ষরণ েেসোদোরণরক সরেত্ে করোর েন্য এ সম্পভকবত্ ভবভিন্ন 

আ্তরেবোভত্ক ভদবস উদযোপরের লরক্ষয অনুষ্ঠোে আরয়োেরের পোশোপোভশ পদশব্যোভপ েোেোভবদ সরেত্েত্োমূলক 

কোয বক্র  পভরেোলেো করো হরে।  

 

৪ .বন অধিদপ্তররর ¸iæZ¡c~Y© Kvh©vewjt 

৪(১) প্রশোসভেক    
 

৪. ১ ক বকত্বো/ক বেোরীরদর সংখ্যো (রোেস্ব বোরেরট) 

সংস্থোর স্তর অনুর োভদত্ পদ পূরণকৃত্  

পদ 

শূন্যপদ বেরভিভত্তক 

সংরভক্ষত্ 

(ভররটেশেকৃত্) 

অস্থোয়ী পদ 

 ্তরব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণোলয় 
 

     

অভদদপ্তর/সংস্থো 

সমূহ/সংযুি 

অভফস (র োট পদ 

সংখ্যো) 

১০,৪৯২টি  ৬,৯৮৯ ৩,৫০৩ টি    

প োট      
 

* অনুর োভদত্ পরদর হ্রোস/বৃভদ্ধর কোরণ  ্তরব্য কলোর  উরেি কররত্ হরব। 

         

৪.২ শূন্যপরদর ভবন্যোস  

অভত্ভরি 

সভেব/ত্দূর্ধ্ব পদ 

পেলো 

ক বকত্বোর পদ 

অন্যোন্য ১  

পেভণর পদ 

২য় পেভণর 

পদ 

৩য় পেভণর 

পদ 

৪র্ ব পেভণর 

পদ 

প োট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ 

১ ৯ ১১৬ ৩৮১ ২৩১১ ৬৮৫ ৩,৫০৩ 

 

৪.৩ অত্ীব গুরুত্বপূণ ব (strategic) পদ (অভত্ভরি সভেব/স পদ য বোদোসম্পন্ন/সংস্থো-প্রদোে/ত্দূর্ধ্ব) শূন্য র্োকরল  

ত্োর ত্োভলকো 

 ১। প্রদোে বে সংরক্ষক        - ০১ টি (০১টি পদ েলভত্ দোভয়রত্ব পূরণকৃত্) 
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৪.৪ ভেরয়োগ/পরদোন্নভত্ প্রদোে 

প্রভত্রবদেোদীে বেরর পরদোন্নভত্ েতুে ভেরয়োগ প্রদোে  ্তরব্য 

ক বকত্বো ক বেোরী প োট ক বকত্বো ক বেোরী প োট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩ ১৪৪ ১৫৭ ৩৮ ১৪৩ ১৮১ - 

 

৪.৫ অভ ট আপভত্ত  
 

(১) অভ ট আপভত্ত (অbyন্নয়েিোত্) 

১.১  অভ ট আপভত্ত সংক্রো্তর ত্থ্য (০১ জুলোই ২০২১ পর্রক ৩০ জুে ২০২২ পয ব্তর) 

                                                                       (টোকোর অংক পকোটি টোকোয় প্রদোে কররত্ হরব) 

ক্রভ ক  ন্ত্রেোলয়/ 

ভবিোগ 

সমুরহর  

েো  

অভ ট আপভত্ত  

( ১ লো জুলোই  ২০২১ পর্রক  ৩০ জুে 

২০২২ পয্তর) 

ব্র ভশরট 

েবোরবর 

সংখ্যো 

ভেষ্পভত্তকৃত্ অভ ট আপভত্ত অভেষ্পভত্তকৃত্ অভ ট আপভত্ত 

সংখ্যো টোকোর পভর োণ 

(পকোটি টোকোয়) 

msL¨v msL¨v UvKvi cwigvb 

(†KvwU UvKvq) 

msL¨v UvKvi 

cwigvb 

(†KvwU 

UvKvq) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১. বে 

অভদদপ্তর 

প্রোাঃ (৪৩৯) ২৫৯.২৫  

৯৮ 

 

৭৬ 

 

৩০.৩৩ 

৪৬১ ৩৩১.৫৯ 

(৯৮) ১০২.৬৭ 

 সব বর োট= ৫৩৭ ৩৬১.৯২ ৪৬১ ৩৩১.৫৯ 

 

(২) অভ ট আপভত্ত(উন্নয়েিোত্) 

২.১ অভ ট আপভত্ত সংক্রো্তর ত্থ্য (১ জুলোই ২০২১ পর্রক ৩০ জুে ২০২২ পয ব্তর) 

ক্রভ ক  ন্ত্রণোলয়/ 

ভবিোগসমূরহর েো  

অভ ট আপভত্ত ব্র ভশরট 

েবোরবর 

সংখ্যো 

ভেষ্পভত্তকৃত্ অভ ট আপভত্ত  

(১ লো জুলোই,২০১৯ হরত্ ৩০ 

জুে,২০২০ পয ব্তর) 

অভেষ্পন্ন অভ ট আপভত্ত  

(১ জুলোই, ১০১৯ হরত্ ৩০ 

জুে,২০২০ পয ব্তর) 

সংখ্যো টোকোর 

পভর োণ 

(পকোটি 

টোকোয়) 

সংখ্যো টোকোর 

পভর োণ 

(পকোটি 

টোকোয়) 

সংখ্যো টোকোর পভর োণ 

(পকোটি টোকোয়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 বে অভদদপ্তর ১৬৪ ২৩.৮৫ ১৪০ ৪০ ৫.৬০ ১২৪ ১৮.২৫ 

 

2.2 AwWU wi‡cv‡U© ¸iæZi /eo iK‡gi †Kvb RvwjqvwZ/A_© AvZ¥mvr, Awbqg aiv c‡o _vK‡j †m me †Km mgy‡ni ZvwjKv -    cÖ‡hvR¨ bq| 
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(৫) শৃঙ্খলো/ভবিোগীয়  ো লো ( ন্ত্রণোলয়/ভবিোগ এবং অভদদপ্তর/সংস্থোর সভম্মভলত্ সংখ্যো)  

প্রভত্রবদেোদীে অর্ ব-বেরর 

(২০২১-২২)  ন্ত্রণোলয়/অভদদপ্তর/ 

সংস্থোসমূরহ পুভিভূত্ ও রুজুকৃত্ 

প োট ভবিোগীয়  ো লোর সংখ্যো 

প্রভত্রবদেোদীে বেরর ভেষ্পভত্তকৃত্   ো লোর সংখ্যো অভেষ্পন্ন  ভবিোগীয় 

 ো লোর সংখ্যো েোকুভরচ্যযভত্/ 

বরিোস্ত  

অব্যোহভত্  অন্যোন্য দণ্ড প োট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ২৯৭ ১ ৫৮ ৬৩ ১২২ ১৭৫ 

 

  

(৬) সরকোর কর্তবক/সরকোররর ভবরুরদ্ধ দোরয়রকৃত্  ো লো (০১ জুলোই ২০২১ পর্রক ৩০ জুে  ২০২২ পয ব্তর) 
 

সরকোভর সম্পভত্ত/স্বোর্ ব রক্ষোরর্ ব 

 ন্ত্রণোলয়/ভবিোগ/আওত্োদীে 

সংস্থোসমূহ কর্তবক দোরয়রকৃত্ 

 ো লোর সংখ্যো 

 ন্ত্রণোলয়/ভবিোগ-এর 

ভবরুরদ্ধ দোরয়রকৃত্ ভরট 

 ো লোর সংখ্যো 

উন্নয়ে প্রকে বোস্তবোয়রের 

পক্ষরত্র্ সরকোররর ভবরুরদ্ধ 

দোরয়রকৃত্  ো লোর সংখ্যো 

দোরয়রকৃত্ প োট 

 ো লোর সংখ্যো 

ভেষ্পভত্তকৃত্ প োট 

 ো লোর সংখ্যো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ ৬ ৮৮ ১৯ - ১৫৭৯ ১৬৫৯ 

 

 (৭)  োেবসম্পদ  উন্নয়ে  
  

৭.১ পদরশর অিয্তররর প্রভশক্ষণ (০১ জুলোই, ২০২১ পর্রক ৩০ জুে, ২০২২ পয ব্তর) 

 

 

প্রভশক্ষণ ক বসূেীর প োট সংখ্যো  ন্ত্রণোলয় এবং আওত্োদীে সংস্থোসমূহ পর্রক অংশগ্রহণকোরীর সংখ্যো 

১ ২ 

১০৯ টি ১৭৮৬ েে 

 

৭.২  ন্ত্রণোলয়/অভদদপ্তর কর্তবক প্রভত্রবদেোদীে অর্ ব বেরর (২০২১-২০২২) পকোে ইে-হোউে প্রভশক্ষরণর আরয়োেে করো হরয় র্োকরল ত্োর বণ বেোাঃ  

 

বোভষ বক ক বসম্পোদে চ্যভির এর আওত্োয় ২০২১-২০২২ আবভিক ভবষয়াঃ ই-গিন্যবোস ও উদ্ভোবে ক ব-পভরকেেো, অভিরযোগ প্রভত্কোর ব্যবস্থো সংক্রো্তর 

ক ব-পভরকেেো-২০ েে, আইে ভবষয়ক প্রভশক্ষণ-৬০ েে, ভশষ্টোেোর, শুদ্ধোেোর, পভরেন্নত্োসহ দক্ষত্ো উন্নয়ে ভবষয়ক প্রভশক্ষণ-২২ েে, বন্যপ্রোণী 

ব্যবস্থোপেো এবং সংভিষ্ট আইে ও ভবভদ োলো-৩০ েে, ওভররয়রেশে পকোস ব-২১,  ইএফটি প্রভশক্ষণ-১১৯, ভেভপএস, স্মোট ব পপ্রররোভলং-২০, Advance 

Training on Smart Patolling-২৫ েে, বন্যপ্রোণী ব্যবস্থোপেো ভবষয়ক প্রভশক্ষণ-৩০ েে, পবভসক ফররভি পকোস ব-২৪ েে, বন্যপ্রোণী আবোসস্থল 

ও বন্যপ্রোণী ব্যবস্থোপেো ভবষয়ক-৩০ েে, Strategic Environmental Assessment (SEA) of South West 

Region of Bangladesh for Conseving Outstanding Universal Value of the Sundarban-

৭েে, বৃক্ষররোপরণ প্রদোে ন্ত্রীর েোত্ীয় পুরস্কোর” সংক্রো্তর েীভত্ োলো এবং পুরস্কোর প্রোভপ্তর েন্য ভবভিন্ন কযোটোগভররত্ প্রোপ্ত আরবদেপত্র্ যোেোই-বোেোই-

এ সক্ষ ত্ো বৃভদ্ধ সংক্রো্তর প্রভশক্ষণ-১২ েে, বোভষ বক ক বসম্পোদে চ্যভি এর আওত্োয় ২০২১-২০২২ আবভিক ভবষয়াঃ েোত্ীয় শুদ্ধোেোর পকৌশল এবং 

ত্থ্য অভদকোর ভবষরয় ক ব-পভরকেেোয় অ্তরভূ বি প্রভশক্ষণ-২২ েে, বোভষ বক ক বসম্পোদে চ্যভির এর আওত্োয় ২০২১-২০২২ আবভিক ভবষয়াঃ ই-

গিন্যবোস ও উদ্ভোবে ক ব-পভরকেেো, অভিরযোগ প্রভত্কোর ব্যবস্থো সংক্রো্তর ক ব-পভরকেেো এবং পসবো প্রদোে প্রভত্্রুতভত্ বোস্তবোয়ে ক ব-পভরকেেোয় 

অ্তরভূ বি প্রভশক্ষণ-২১ েে, েোত্ীয় শুদ্ধোেোর পকৌশল ক বপভরকেেো,২০২১-২০২২ এর আওত্োয় বে ক বেোরীরদর শুদ্ধোেোর সংক্রো্তর প্রভশক্ষণ-১৫ েে, 

বন্যপ্রোণী অপরোদ উদঘোটে এবং ত্দ্তর পদ্ধভত্ সংক্রো্তর ভবরশষ পকোস ব-৩০ েে, বন্যপ্রোণী ব্যবস্থোপেো ২য় ব্যোে ৩০ েে, অভফস ব্যবস্থোপেো ও দক্ষত্ো 

উন্নয়ে- ২১ েে, বন্যপ্রোণী ব্যবস্থোপেো ৩য় ব্যোে-৩০ েে, আধুভেক েোস বোরী ও বোগোে সৃেরের কলো-পকৌশল-২৫ েে, বোভষ বক ক ব সম্পোদে চ্যভি 

APAMS সফটওয়োরর দোভিল করোর কোে সম্পোদে-১৯ েে, বন্যপ্রোণী ব্যবস্থোপেো এবং সংভিষ্ট আইে ও ভবভদ োলো শীষ বক প্রভশক্ষণ-৭ েে, বে 
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অভদদপ্তররর ক বকত্বোগণরক সরকোভর ক বেোরী (শৃঙ্খলো ও আপীল) ভবভদ োলো, ২০১৮ এবং সংভিষ্ট ভবষরয় প্রভশক্ষণ-৪০েে, ত্থ্য অভদকোর ভবষয়ক 

প্রভশক্ষণ-১৫ েে, শুদ্ধোেোর সংক্রো্তর প্রভশক্ষণ ক বরক্ষরত্র্ শুদ্ধোেোররর প্ররয়োেেীয়ত্ো-১২ েে, দূণীভত্ প্রভত্ররোদ ভবষয়ক প্রভশক্ষণ-১২ েে, বে আইে, 

বন্যপ্রোণী সংরক্ষণ ও ভেরোপত্তো আইে এবং েোত্ীয় শুদ্ধোেোর সংক্রো্তর প্রভশক্ষণ-১৮ েে, ফররষ্ট গো বরদর েন্য ফররষ্ট সোরি বভয়ং, বে ব্যবস্থোপেো সংভিষ্ট 

আইে ও ভবভদ োলোসমূহ এবং ভেভপএস ভবষয়ক প্রভশক্ষণ-২০ েে, এসএসভপ  যোসরবো ব পভরেোলেো ও রক্ষণোরবক্ষে প্রভশক্ষণ-১৫ েে, বে আইে, 

বন্যপ্রোণী আইে, সো োভেক বেোয়ে ভবভদ োলো ও রভক্ষত্ এলোকো ভবভদ োলো-৫০ েে, আধুভেক েোস বোরী ও বোগোে সৃেরের কলো-পকৌশল ২য় ব্যোে-২৫ 

েে, বে আইে, বন্যপ্রোণী আইে, সো োভেক বেোয়ে ভবভদ োলো ও রভক্ষত্ এলোকো ভবভদ োলো ইত্যোভদ-৪৯ েে, অভফস ব্যবস্থোপেো ও দক্ষত্ো উন্নয়ে 

শীষ বক প্রভশক্ষণ-২১ েে, ভেভপএস ও স্মোট ব পপ্রররোভলং ভবষরয় প্রভশক্ষণ-২০ েে, এফভেরদর েন্য ফররষ্ট সোরি বভয়ং, বে ব্যবস্থোপেো সংভিষ্ট আইে ও 

ভবভদ োলোসমূহ এবং ভেভপএস ভবষয়ক প্রভশক্ষণ-২০ েে, বে আইে, স্বোস্থযরসবো, বন্যপ্রোণীর আবোসস্থল উন্নয়ে ভবষয়ক প্রভশক্ষণ-৪২ েে, পভররবশ 

বোন্ধব ইরকোট্যযভরে  ব্যবস্থোপেো ও প্রভত্রবশ সংরক্ষণ ভবষয়ক প্রভশক্ষণ-১৫ েে, পভররবশ বোন্ধব ইরকোট্যযভরে  ব্যবস্থোপেো ও প্রভত্রবশ সংরক্ষণ 

ভবষয়ক পরভেং-১৫ েে, Taining of Trainers (ToT) on Forest Restoration and Collaborative Forest Management-

২০ েে, Training of Trainers (ToT) on Forest Restoration and Collaborative Forest Management শীষ বক প্রভশক্ষণ-

২০ েে, বে ভবেো োগোরর আইে ও প্রশোসভেক ভবভদভবদোে-১৫ েে, E-Tendering ভবষয়ক প্রভশক্ষণ-১৮ েে, েোস বোরী উরত্তোলে এবং বোগোে সৃেে 

ও রক্ষণোরবক্ষণ ভবষয়ক প্রভশক্ষণ (ভররেশোরস পকোস ব)-২০, শুদ্ধোেোর ভবষয়ক প্রভশক্ষণ-২০ েে, Foresters Refreshers Course on Forest 

and Wildlife Managements and related acts & Rules-২০ েে, Foresters Refreshers Course on Forest and 

Wildlife Managements and related acts & Rules -২০ েে, সক্ষ ত্ো উন্নয়ে ভবষয়ক রোেভেট রুল ও আ্তরেবোভত্ক কোঠ ব্যবসো 

সংক্রো্তর লোভে বং পসশে প্রভশক্ষণ-১২ েে, েোত্ীয় শুদ্ধোেোর পকৌশল ক বপভরকেেো ২০২১-২০২২ বোস্তবোয়ে ভহরসরব অিয্তররীে প্রভশক্ষণ-১৮ েে। 

সব বর োটাঃ ১৩২৪ েে। 

 

৭.৩ প্রভশক্ষণ ক বসূেীরত্ ক বকত্বো/ক বেোরীরদর অংশগ্রহণ বো  রেোেয়রের পক্ষরত্র্ বি রকর র  পকোে স স্যো র্োকরল ত্োর বণ বেোাঃ  প্রভশক্ষণ 

ক বসূেীরত্ ক বকত্বো/ক বেোরী  রেোেয়রের পক্ষরত্র্ পকোে স স্যো পভরলভক্ষত্ হরে েো। 

 

৭.৪  ন্ত্রণোলরয় অে দ্যো েব (OJT) এর ব্যবস্থো আরে ভক েো;  েো র্োকরল অে দ্যো েব পরভেং আরয়োেে কররত্ বি রকর র পকোে অসুভবদো আরে 

ভকেোাঃ ফররভি সোরয়স এন্ড পটকরেোলভে ইেভস্টটিউট, ভসরলট ও রোেশোহীরত্ অে দ্যো েব প্রভশক্ষরণর ব্যবস্থো আরে। পসিোরে ফররস্টোরগণ ০২ 

(দ্যই) বৎসর প য়োদী ভ রলো ো-ইে-ফররভি (ইে) সোভি বস প্রভশক্ষণ গ্রহণ করর র্োরকে। বত্ব োরে বে অভদদপ্তরর প্রভশক্ষণ গ্রহণ উপরযোগী ফররস্টোর 

েো র্োকোয় পসিোরে ইে সোভি বস প্রভশক্ষণ আরয়োেে সম্ভব হরে েো। ত্রব ফররস্টোর, বে প্রহরী, বোগোে োলী ও ওয়োেোররদর েন্য স্বের য়োদী েোেোভবদ 

প্রভশক্ষণ আরয়োেে ইরত্ো রধ্য সম্পন্ন হরয়রে। 

 

৭.৫ প্রভত্রবদেোদীে অর্ ব বেরর (০১ জুলোই, ২০২১ পর্রক ৩০ জুে, ২০২২ পয ব্তর) (প্রভশক্ষরণর েন্য ভবরদশ গ েকোরী ক বকত্বোর সংখ্যোাঃ  

 

উি স য়কোরল ২১ (একুশ) েে ক বকত্বো আ্তরেবোভত্ক কেফোররস, পসভ েোর, এক্সরপোেোর ভিভেট ইত্যোভদরত্ অংশগ্রহরণর েন্য 

ববরদভশক সফরর গ ে করররেে। ১। ভবষয়াঃ Bangladesh Delegation for participations in the conference of the parties 

(COP-26), পদশাঃ Glasgow, United Kingdom, ত্োভরিাঃ ০৪-১২ েরিম্বর ২০২১ভরাঃ। ২।  ভবষয়াঃ Validation of Agar 

Plantation Report পদশাঃ Malaysia, ত্োভরিাঃ ২০-২২ জুে, ২০২২ভরাঃ। ৩। ভবষয়াঃ Climate and Biodiversity Theme Week 

at the World Expo-2020 Dubai, পদশাঃ Dubai, The United Arab Emirates, ত্োভরিাঃ ০৩-০৯ অরটোবর ২০২১ভরাঃ। ৪। ভবষয়াঃ 

Fifth session of the United Nations Environment Assembly (UNEA 5.2) and the special session of the 

assembly to commemorate the 50th anniversary of the UNEP. পদশাঃ Nairobi, Kenya. ত্োভরিাঃ ২৮ পফব্রুয়োভর পর্রক ৪ 

 োে ব ২০২২ ভরাঃ। ৫। ভবষয়াঃ TCB Study Tour on Forest and Landscape Restoration, পদশাঃ South Korea ত্োভরিাঃ ২৩-২৭ 

প  ২০২২ভরাঃ। ৬। ভবষয়াঃ TCB Study Tour on Forest and Landscape Restoration, পদশাঃ South Korea ত্োভরিাঃ ২৩-২৭ 

প  ২০২২ভরাঃ। ৭। ভবষয়াঃ 2nd Asia Parks Congress, পদশাঃ Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, ত্োভরিাঃ ২৩-২৭ প  ২০২২ভরাঃ। 

৮। ভবষয়াঃ 2nd Asia Parks Congress, পদশাঃ Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, ত্োভরিাঃ ২৩-২৭ প  ২০২২ভরাঃ। ৯। ভবষয়াঃ 
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XV World Forestry Congress, পদশাঃ দভক্ষণ পকোভরয়ো, ভসউল, ত্োভরিাঃ ২-৬ প  ২০২২ভরাঃ। ১০।  ভবষয়াঃ XV World Forestry 

Congress, পদশাঃ দভক্ষণ পকোভরয়ো, ভসউল, ত্োভরিাঃ ২-৬ প  ২০২২ভরাঃ। ১১। ভবষয়াঃ Standard Enforcement Training (SET) on 

Wildlife Crime পদশাঃ Kathmandu, Nepal, ত্োভরিাঃ ২৩-২৭ প  ২০২২ভরাঃ। ১২। ভবষয়াঃ Validation of Agar Plantation 

Report পদশাঃ Malaysia, ত্োভরিাঃ ২০-২২ জুে, ২০২২ভরাঃ। ১৩। ভবষয়াঃ Standard Enforcement Training (SET) on Wildlife 

Crime পদশাঃ Kathmandu, Nepal, ত্োভরিাঃ ২৩-২৭ প  ২০২২ভরাঃ। ১৪। ভবষয়াঃ Standard Enforcement Training (SET) on 

Wildlife Crime পদশাঃ Kathmandu, Nepal, ত্োভরিাঃ ২৩-২৭ প  ২০২২ভরাঃ। ১৫। ভবষয়াঃ Collaborative Forest Management 

(CFM) for Sustainable Landscape Restoration, পদশাঃ র্োইল্যোন্ড, ত্োভরিাঃ ৮ প  হরত্ ৬ আগস্ট ২০২২ভরাঃ। ১৬। ভবষয়াঃ 

Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, পদশাঃ র্োইল্যোন্ড, ত্োভরিাঃ ৮ প  

হরত্ ৬ আগস্ট ২০২২ভরাঃ। ১৭। ভবষয়াঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape 

Restoration, পদশাঃ র্োইল্যোন্ড, ত্োভরিাঃ ৮ প  হরত্ ৬ আগস্ট ২০২২ভরাঃ। ১৮। ভবষয়াঃ Collaborative Forest Management (CFM) 

for Sustainable Landscape Restoration, পদশাঃ র্োইল্যোন্ড, ত্োভরিাঃ ৮ প  হরত্ ৬ আগস্ট ২০২২ভরাঃ। ১৯। ভবষয়াঃ Collaborative 

Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, পদশাঃ র্োইল্যোন্ড, ত্োভরিাঃ ৮ প  হরত্ ৬ আগস্ট 

২০২২ভরাঃ। ২০। ভবষয়াঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, পদশাঃ 

র্োইল্যোন্ড, ত্োভরিাঃ ৮ প  হরত্ ৬ আগস্ট ২০২২ভরাঃ। ২১। ভবষয়াঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable 

Landscape Restoration, পদশাঃ র্োইল্যোন্ড, ত্োভরিাঃ ৮ প  হরত্ ৬ আগস্ট ২০২২ভরাঃ।  

 

 

 

৮.   পসভ েোর/ওয়োকবশপ সংক্রো্তর ত্থ্য (০১ জুলোই, ২০২১ পর্রক ৩০ জুে, ২০২২ পয ব্তর) 

পদরশর অিয্তররর পসভ েোর/ওয়োকবশরপর সংখ্যো পসভ েোর/ওয়োকবশরপ অংশগ্রহণকোরীর সংখ্যো 

১ ২ 

৮টি ২৮৫ েে 

  

৯. ত্থ্যপ্রযুভি ও কভম্পউটোর স্থোপে  

 ন্ত্রণোলয়/ভবিোগ/ 

সংস্থোসমূরহ কভম্পউটোররর 

প োট সংখ্যো 

 ন্ত্রণোলয়/ভবিোগ/ 

সংস্থোসমূরহ 

ইেোররেট সুভবদো 

আরে ভক েো 

 ন্ত্রণোলয় /ভবিোগ/ 

সংস্থোসমূরহ ল্যোে 

(LAN) সুভবদো 

আরে ভক েো 

 ন্ত্রণোলয়/ভবিোগ/ 

সংস্থোসমূরহ ওয়োে 

(WAN) সুভবদো 

আরে ভক েো 

 ন্ত্রণোলয়/ভবিোগ/সংস্থোসমূরহ 

কভম্পউটোর প্রভশভক্ষত্ 

েেবরলর সংখ্যো 

ক বকত্বো ক বেোভর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০২১-২০২২ অর্ ব বেরর 

অত্র্ ইউভেরটর ত্থ্যোভদাঃ 

প ক্সটপ কভম্পউটোর  ০৫টি 

ল্যোপটপ                ০৩টি 

 

আরে আরে েোই        ৫ ৩ 

  

 

 

 

১। বন অরিদপ্তমিি রিমস্ ইউরনট এবং University of Maryland (UMD), USA দর্ৌর্িামব বাংলামদমশি Tree 

Cover Monitoring ২০০০-২০১৪ সমাপ্ত কমিরেল র্াি ফলশ্রুরিমি ২০১৪ সামল বাংলামদমশি Tree Cover 

22.37% পাওয়া র্ায়। রিমস্ ইউরনট এ বেি দর্মক পুনিায় ২০১৪ সাল দর্মক ২০২০ সাল পর্ থন্ত Tree Cover 

Monitoring এি কাজ শুরু কমিমে, র্াি প্রায় অমি থক সমাপ্ত হময়মে। 
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২।  Google Earth Engine প্ল্াটফম থ ব্যবহাি কমি ICIMOD দনপামলি সহমর্ারগিায় রিমস্ ইউরনট কর্তথক 

বাংলামদমশি Land Cover Map প্রস্তুমিি কাজ িলমান িময়মে, র্া প্রায় অমি থক সমাপ্তকৃি হময়মে। 

 

৩। SDG সূিক  ১৪.২.১ এবং ১৪.৫.১ এি জন্য পরিমবশ, বন ও জলবায়ু পরিবিথন মন্ত্রণালময়ি পমক্ষ বন অরিদপ্তমিি রিমস্ ইউরনট 

হমি দমটািাটা প্রস্তুি কিা হময়মে। 

৪। সুফল প্রকমল্পি অিীমন SSP( Site specific Planning) ওময়ব রিরিক প্ল্যাটফিম তিিীি কাজ সমাপ্ত হময়মে। সংরিি 

বন রবিাগ সমূহ কর্তথক এই প্ল্যাটফিমমি িযাশমবাি থ সমূহ হালনাগাদ কিা হমচ্ছ। 

 

৫। বন অরিদপ্তমিি সুন্দবন পূব থ ও পরিম বন রবিাগ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃরি সংিক্ষণ রবিাগ, রসমলট ও িট্টগ্রাম, িট্টগ্রাম উিি বন রবিাগ 

ও িট্টগ্রাম দরক্ষণ বন রবিামগি জন্য দরান ক্রয় কিা হময়মে এবং এ সকল বন রবিামগি কম থকিথা ও কম থিািীমদিমক দরান 

পরিিালনাি রবষময় রিমস্ ইউরনট কর্তথক প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হময়মে। উি বন রবিাগ সমূহ দরান ব্যবহাি কমি রনয়রমিিামব বন 

পর্ থমবক্ষমণি কার্ থক্রম পরিিালনা কিমেন। 

 

 

 

 

 

 

(১০)   সরকোভর প্রভত্ষ্ঠোেসমূরহর আরয়র লিযোংশ/মুেোফো/আদোয়কৃত্ রোেস্ব পর্রক সরকোভর পকোষোগোরর ে োর পভর োণ  

       (UvKvi AsKmg~n †KvwU UvKvq) 

 

(১১) প্রভত্রবদেোদীে অর্ ব-বেরর সম্পোভদত্ উরেিরযোগ্য কোয বোবভল/আইে, ভবভদ ও েীভত্ প্রণয়ে/স স্যো-সঙ্কট    
 

১১.১  2021-2022 A_© eQ‡i Aby‡gv`‡bi Rb¨ †h mKj AvBb gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q Zv wb¤œiƒct 

 

1| eb AvBb, 2021 

2| eb msiÿY AvBb, 2022 

 

2021-2022 A_© eQ‡i Aby‡gv`‡bi Rb¨ †h mKj wewagvjv gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q Zv wb¤œiƒct 

 

1| KvuKov I KvuKovRvZ cY¨ Drcv`b e¨e ’̄vcbv wewagvjv, 2022 

2| e½eÜz GIqvW© di IqvBìjvBd KbRvi‡fkb (ms‡kvwaZ) bxwZgvjv,2021 

 

১১.২ সামারজক বনায়ন কার্ ©ক্রমমি ২০২১-২০২২ আরর্ থক সামলি হালনাগাদ িথ্যারদ 

সৃরজি বাগান (২০২১-২০২২ সন) ব্লক/উিলট – ১০৫৩.৭৫ দহক্টি এবং স্ট্রীপ বাগান –১৫৯৫ রকমলারমটাি। 

উপকািমিাগীি সংখ্যা (সৃরজি বাগামন সম্পৃি পুরুষ -১৪৫০৮ জন ও মরহলা – ৮১২২ জন;  সব থমমাট = ২২৫৫১ জন। 

করিথি বাগান (২০২১ -২০২২ সন) ব্লক/উিলট – ১৫২৩.৯৯ দহক্টি এবং স্ট্রীপ বাগান – ২০৩৮ রকমলারমটাি। 

TFF এি অর্ থায়মন পুনিঃ বনায়ন (২০২১-২০২২সন) ব্লক/উিলট – ১১৩০.৩৭দহক্টি এবং স্ট্রীপ বাগান – ৩১১.৫০ রকমলারমটাি। 

দমাট রবক্রয় মূে ১১৮,১৪,৭৭,২৬৮ টাকা। 

উপািমিাগীি সংখ্যা (করিথি বাগামন সম্পৃি) পুরুষ - ৪৩৩৯ জন ও মরহলা – ১২৬৪ জন ; সব থমমাট = ৫৬০৩ জন। 

 2020 -  ২০২১ ২০২১- ২০২২ n«vm(-)/e„w×(+) nvi 

jÿ¨gvÎv cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv cÖK…Z AR©b 

1 2 3 4 5 6 7 

  ivR¯^ Avq U¨v· †iwfwbD - - - - - - 

bb-U¨v· †iwfwbD ১৪৬০২৫৫০০০০ ১২৩২৮৭২০০০ ৯৩৮৫২৫০০০ ৮৭৮৪১৬০০০ ২৩৯৮৮০০০০ ২১১১২৮৮০০০ 

    DØ„Ë (e¨emvwqK Avq †_‡K) - - - - - - 

     jf¨vsk wnmve - - - - - - 
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উপািমিাগীি লিযাংশ ১৪৪,৪২,০৯,৮৭৩ টোকো ( প্রদোন)। 

রট্র ফারম থং ফাে ( টিএফএফ) ২১,৮৬,৭০,০৪৪ টোকো (প্রদোন)। 

িাজস্ব আয় ২৭,৮১,৫৪,৬৭৭ টোকো (সরকোধর ককোষোগোরর র্মোকৃে) । 

র্ভরম মারলক প্ররিষ্ঠান /সংস্থাি লিযাংশ ১৪,৫৪,৪০,৭৭৭ টোকো (প্রদোন)। 

ইউরনয়ন পরিষদ এি লিযাংশ ৫,৩৩,২৮,২৫০ টোকো (প্রদোন)। 

অন্যান্য সংস্থাি লিযাংশ ৮৭,১৭,২২২ টোকো (প্রদোন)। 

 

 

১১.৩  বে অভদদপ্তররর ভবদ্য োে সোংগঠভেক কোঠোর োর পূণভবন্যোস  

২০২১-২২ অর্ ব-বেরর বে অভদদপ্তররর ভবদ্য োে সোংগঠভেক কোঠোর োর পূণভবন্যোস করর ১৭৩৫০ (সরত্র হোেোর ভত্েশত্ 

পঞ্চোশ) েেবল ভবভশষ্ট সোংগঠভেক কোঠোর ো অনুর োদরের প্ররয়োেেীয় ব্যবস্থো গ্রহেণর েন্য পভররবশ, বে ও েলবোয়ু 

পভরবত্বে  ন্ত্রণোলরয় পপ্ররণ করো হরয়রে 

 

 

 

 

 

১২) উন্নয়ে প্রকে সংক্রো্তর (বোস্তবোয়ে পভরবক্ষীণ ও মূল্যোয়ে ভবিোরগর েন্য) 

 

১২.১ উন্নয়ে প্রকরের অর্ ব বরোদ্দ ও ব্যয় সংক্রো্তর ত্থ্য (০১ জুলোই, ২০২১ পর্রক ৩০ জুে, ২০২২ পয ব্তর) 

 

(পকোটি টোকোয়) 

প্রভত্রবদেোদীে বেরর 

প োট প্রকরের সংখ্যো 

প্রভত্রবদেোদীে বেরর 

এভ ভপরত্ প োট বরোদ্দ 

(পকোটি টোকোয়) 

প্রভত্রবদেোদীে বেরর 

বরোরদ্দর ভবপরীরত্ 

ব্যরয়র শত্করো হোর 

প্রভত্রবদেোদীে বেরর 

 ন্ত্রণোলরয় এভ ভপ 

ভরভিউ সিোর সংখ্যো 

১ ২ ৩ ৪ 

২২টি ৪২২.৫৭ ৮৮.৯২% ১১টি 

 

১২.২ প্রকরের অবস্থো (০১ জুলোই ২০২১ পর্রক ৩০ জুে ২০২২ পয ব্তর) 

শুরু করো েতুে প্রকরের 

সংখ্যো 

প্রভত্রবদেোদীে বেরর স োপ্ত প্রকরের 

ত্োভলকো 

প্রভত্রবদেোদীে 

বেরর 

উরদ্বোদেকৃত্ 

স োপ্ত প্রকরের 

ত্োভলকো 

প্রভত্রবদেোদীে 

বেরর েল োে 

প্রকরের 

করম্পোরেে 

ভহসোরব স োপ্ত 

গুরুত্বপূণ ব 

অবকোঠোর ো 

১) Feasibility 

Study for 

Infrastructural 

Development 

১) েোত্ীয় উভদ্ভদ উদ্যোরের  োস্টোর লযোে 

হোলেোগোদকরণ এবং বোস্তুসংস্তোে সংরক্ষণসহ 

অত্যোবিকীয় অবকোঠোর ো সংস্কোর/উন্নয়ে (১  

সংরশোভদত্) (জুলোই ২০১৮ হইরত্ জুে ২০২২) 
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and Renovation 

Works of 

Existing 

Structure of 

Forest 

Department (১  

সংরশোভদত্) (জুলোই ২০২১ 

হরত্ ভ রসম্বর ২০২২) 

২) সুন্দরবে ব্যবস্থোপেো 

সহোয়ত্ো প্রকে-২য় পয বোয় 

(এসএ ভপ-২) (প , ২০১৯ 

হরত্ এভপ্রল, ২০২২) 

 

২) Strategic Environmental 

Assessment (SEA) of South 

West Region of Bangladesh 

for Conserving outstanding 

Universal values of the 

Sundarbans (1st revised) 

(অরটোবর ২০১৯ হরত্  জুে ২০২২) 

৩) ভফভেভবভলটি স্টোভ  অব রোসবোউন্ডোরী 

ওয়োইল্ডলোইফ কভরর োর ইে েট্টগ্রো , পোব বত্য 

েট্টগ্রো  এন্ড কক্সবোেোর উইর্  োয়োে োর এন্ড 

ইভন্ডয়ো (জুলোই ২০২০ হইরত্  ভ রসম্বর ২০২১) 

৪) ভপ্রপোররশে অব  োস্টোর লযোে এযোন্ড 

ভফভেভবভলটি স্টোভ  ফর এস্টোভিশর ে অব 

বঙ্গবন্ধু পশি মুভেব সোফোরী পোকব, প ৌলিীবোেোর। 

(জুলোই ২০২০ হইরত্  ভ রসম্বর  ২০২১) 

৫) ভফভেভবভলটি স্টোভ  ফর ইেস্টভলং এন্ড 

অপোররটিং কযোবল কোর এন্ড ভপ্রপোররশে অব 

 োস্টোর লযোে ফর  োদবকুণ্ড ইরকো-পোকব। 

(জুলোই ২০২০ হইরত্  জুে ২০২২) 

  
 

(১৩)    অবকোঠোর ো উন্নয়ে (অবকোঠোর ো উন্নয়ে ক বসূভে ও বোস্তবোয়ে অগ্রগভত্র ভববরণ, সংভিষ্ট অর্ ব-বেরর  

(২০২০-২১) বরোদ্দকৃত্ অর্ ব, ব্যভয়ত্ অর্ ব, সংভিষ্ট অর্ ব-বেরর (২০২১-২২) লক্ষয োত্র্ো এবং লক্ষয োত্র্োর ভবপরীরত্  

অভেবত্ অগ্রগভত্) 

 

   

অর্ ববেভত্ক 

পকো  

িোরত্র ভববরণ বরোদ্দকৃত্ অর্ ব 

লক্ষ োত্র্ো 

ব্যভয়ত্ অর্ ব অগ্রগভত্ 

৩২৫৮১০৭ অভফস িবে ৫.০০/- ৫.০০/- Ryb ২০২১ 

৩২৫৮১০৬ বোস িবে ৩.৫০/- ৩.৫০/- Ryb ২০২১ 

 প োট =              ৮.৫০/- ৮.৫০/-  

 

১৪ বাংলামদমশি বন্যপ্রাণী ও জীবববরিত্রয সংিক্ষণ কার্ থক্রম 
 
 

বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢোকো এর পভরভেভত্াঃ 

বোংলোরদরশর বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ সংক্রো্তর কোয বক্র  পভরেোলেো, রভক্ষত্ এলোকো ও সংরভক্ষত্ বেোঞ্চল ব্যবস্থোপেো, েীবববভেত্র্য 

সমৃদ্ধ এলোকো সংরক্ষণ, আইে প্রণয়ে ও এর সঠিক প্ররয়োরগর লরক্ষয সৃষ্ট বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢোকো এর অদীে এ অঞ্চরলর 

কোয বক্র সহ ৭টি ভবিোগ যর্ো: বন্যপ্রোণী ব্যবস্থোপেো ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ ভবিোগ, ঢোকো; বন্যপ্রোণী ব্যবস্থোপেো ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ ভবিোগ, 

খুলেো; বন্যপ্রোণী ব্যবস্থোপেো ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ ভবিোগ, েট্টগ্রো ; বন্যপ্রোণী ব্যবস্থোপেো ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ ভবিোগ, প ৌলিীবোেোর; 

বন্যপ্রোণী ব্যবস্থোপেো ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ ভবিোগ, হভবগি; বন্যপ্রোণী ব্যবস্থোপেো ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ ভবিোগ, পশরপুর ও বন্যপ্রোণী ব্যবস্থোপেো 

ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ ভবিোগ, রোেশোহী; এবং েোত্ীয় উভদ্ভদ উদ্যোে, ঢোকো এর ব্যবস্থোপেো কোয বক্র  পভরেোলেো করো হয়।   

এেোিোও বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢোকো কর্তবক বোস্তবোভয়ত্ ‘‘বোংলোরদরশর বন্যপ্রোণী সংরক্ষণ ও আবোসস্থল উন্নয়ে প্রকে’’ 

এর আওত্োয় বন্যপ্রোণী অপরোদ দ ে ইউভেট, ঢোকো ও পশি কো োল ওয়োইল্ডলোইফ পসেোর, গোেীপুর এর সকল কোয বক্র  পভরেোভলত্ 

হরে। 
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বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢোকো কর্তবক ২০২১-২০২২ অর্ ব বেরর বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষরণ গৃহীত্ উরেিরযোগ্য 

কোয বক্র সমূহ: 

 বন্যপ্রাণী সংিক্ষমনি জন্য সিকাি কর্তথক ৫১ টি িরক্ষি এলাকা দঘাষনা কিা হময়মে এবং উি িরক্ষি এলাকাসমূমহ বন্যপ্রাণী 

রশকাি, হিযা, িিা বন্ধ কিা সহ িামদি অবাি রবিিণ ও প্রজনমনি জন্য রবরিন্ন কার্ থক্রম গ্রহণ কিা হময়মে। 

 সম্প্ররি হারি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীি আবাসস্থল সংিক্ষণ ও করিমিামিি মাধ্যমম বন্য হারিি রনিাপদ িলািল রনরিি কিাি 

লমক্ষয “Feasibility Study of Transboundary Wildlife Corridor in 

Chattogram, Chattogram Hill Tracts and Cox’s Bazar with Myanmar and 

India” শীষ থক সম্ভাব্যিা র্ািাই প্রকমল্পি কার্ থক্রম সমাপ্ত হময়মে। 

 

 বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢোকো কর্তবক বোস্তবোভয়ত্ ‘‘বোংলোরদরশর বন্যপ্রোণী সংরক্ষণ ও আবোসস্থল উন্নয়ে প্রকে’’ 

এর আওত্োয় কোপ্তোই অঞ্চরল ৮ ভকরলোভ টোর ও পশরপুর পেলোর বোভলজুভি এলোকোয় ২ ভকরলোভ টোর ববদ্যযভত্ক পবিো বো 

পসোলোর পফভসং স্থোপ উরদ্যোগ গ্রহণ করো হরয়রে।  
 

 Smart (Spatial Monitoring and Reporting tool) টহল পিরিি মাধ্যমম বাঘ-হরিণ সহ অন্যান্য 

বন্যপ্রাণীি রশকাি, পািাি ও রনিন বন্ধ িলমান আমে। এোড়া বাঘ সংিক্ষমণ রবরিন্ন সমিিনিামূলক কার্ থক্রম িলমান িময়মে। 

 সুন্দিবন ও বাঘ সংিক্ষমণি জন্য বন অরিদপ্তি এি কমীমদি রনয়রমি প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হমচ্ছ। 

 পশরপুর-েো োলপুররর সী ো্তরবত্ী হোভত্ উপদ্রুত্ এলোকোয় Bio-fencing ও পসৌরশভি েোভলত্ ববদ্যযভত্ক পবিো ভে বোণ কিা 

হময়মে।  

 বাংলামদমশি বন্যপ্রাণী ও িামদি আবাসস্থল সংিক্ষমণি লমক্ষয বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা এবং সংরিি আইন ও রবরিমালা রবষয়ক 

রবরিন্ন প্ররশক্ষণ বন অরিদপ্তমিি কম থকিথা- কম থিািীসহ বন্যপ্রাণী িক্ষায় রনময়ারজি দসচ্ছামসবক সংগঠমনি সদস্যমদি প্রদান 

কিা হমচ্ছ। 

 বাংলামদমশি বন্যপ্রাণী ও িামদি আবাসস্থল সংিক্ষমণ জনসািািণমক সমিিন কিাি জন্য এ সম্পরকথি রবরিন্ন আন্তজথারিক 

রদবস উদর্াপমনি লমক্ষয অনুষ্ঠান আময়াজমনি পাশাপারশ দদশব্যারপ নানারবি সমিিনিামূলক কার্ থক্রম পরিিালনা কিা হমচ্ছ। 

 বন্যপ্রাণী উিাি, বন্যপ্রাণী রবষয়ক গমবষনা ও বন্যপ্রাণীি আবাসস্থল িক্ষায় রবরিন্ন দসচ্ছামসবক সংগঠমনি সদস্যিা বন 

অরিদপ্তমিি সদস্যমদি সামর্ কাজ কমি র্ামিে। 

 বন্যপ্রোণী সংরক্ষরণ পদশব্যোপী পস্বেোরসবী সংগঠেরদর কোয বক্র রক উৎসোহ ও পৃষ্ঠরপোষকত্ো প্রদোে করো হরে। এরই 

দোরোবোভহকত্োয় ভবিোগীয় ও পেলো পয বোরয় বন্যপ্রোণী সংরক্ষরণ ভেরয়োভেত্ ভবভিন্ন পস্বেোরসবী সংগঠরের সদস্যরদর প্রভশক্ষণও 

প্রদোে করো হরে। 

 সুন্দিবমন কম থিি মাঠপর্ থাময়ি বনকমীিা জীবমনি ঝুঁরক রনময় ঝড় জমলাচ্ছ্বাস, দলানাপারন, জলদসুয, বনদসুযি সামর্ সংগ্রাম 

কমি সুন্দিবন ও সুন্দিবমনি বাঘ িক্ষা কমি র্ামচ্ছ। িামদি ঝুঁরকি কর্া রবমবিনা কমি সিকাি ৩০% ঝুঁরকিািা প্রদান 

কিমে।  

 ২০২১ সামলি ৩ মাি থ সুন্দিবমন বন ও বন্যপ্রাণী িক্ষায় পর্ থমবক্ষণ কার্ থক্রম পরিিালনাি জন্য বন অরিদপ্তমিি রনকট দরান 

হস্তান্তি কিা হময়মে। সুন্দিবন ব্যবস্থাপনাি জন্য ইমকালরজকযাল মরনটরিং এবং SMART Patrolling এি কামজ দরান 

ব্যবহামিি জন্য ১২ জন বনকমী ফমিস্টাি/ফমিস্ট গাি থ-দক দরান পরিিালনাি প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হময়মে এবং প্ররশক্ষনার্ীমদি ৪টি 

দরান সিবিাহ কিা হময়মে। দরান প্রযুরিি মাধ্যমম সুন্দিববমনি মরনটরিং ও ব্যবস্থাপনা কার্ থক্রমম নতুন রদগমন্তি সূিনা হমব।  

 ‘‘বোংলোরদরশর বন্যপ্রোণী সংরক্ষণ ও আবোসস্থল উন্নয়ে প্রকে’’ এর আওত্োয় হোভত্ সমৃদ্ধ বেোঞ্চরল হোভত্র িোদ্য উপরযোগী 

বোগোে ও ANR (Assisted Natural Regeneration) সৃেে করো হরে। 

  হোভবপন্ন বি কোইট্টো কোভে  সংরক্ষরণর েন্য বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢোকো এর উরদ্যোরগ প্রকৃভত্ ও েীবে 

ফোউরন্ডশে, অভিয়োর ভিরয়েো ভেভিয়োিোেো এবং Turtle Survival Alliance (TSA) এর সহরযোভগত্োয় 

Long-term Conservation of the Northern River Terrapin (Batagur baska) 

in Bangladesh কোয বক্রর র আওত্োয় বি কোইট্টো সংরক্ষরণর েন্য েোেো পদরক্ষপ পেয়ো হরয়রে। অদ্যোবভদ সুন্দরবরের 

কর েল এবং িোওয়োল েোত্ীয় উদ্যোরের কোভে  প্রেেে পকদ্র দ দ্যইটিরত্ ৪৫৫ টি বোচ্চো েন্মগ্রহণ করররে যো পয বোয়ক্রর  
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প্রকৃভত্রত্ অবমুি করো হরে। বত্ব োরে প্রেেে পকদ্র দ দ্যইটিরত্ প োট ১১টি পূণ ববয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী কোভে  ররয়রে।এোড়া আধুরনক 

প্রযুরিি স্যামটলাইট ট্রারকংময়ি মাধ্যমমও এমদি সম্পরকথি রবরিন্ন িথ্য-উপাি সংগ্রহ, কারেমমি প্রজননর্ভরম রিরিিকিণ, 

অববি রশকাি ও বারণজয বমন্ধ জনসমিিনিা তিরি ইিযারদ কার্ থক্রম গ্রহণ কিা হময়মে। 

 রোেস্ব িোরত্র আওত্োয় Installation of artificial canopy bridges over the highway and rail line 

and its impact on movement of Hoolock Gibbon including other primates in Lawachara 

National Park in Northeast of Bangladesh; Bird Colonies, digital mapping and 

awareness program on bird conservation of North Bengal Bird colonies, Bangladesh এবং 

Establishment of indoor tortoise hatchling rearing & research facility and conduct 

studies on captive bred critically endangered tortoises in Bhawal National Park, 

Gazipur শীষ বক গরবষণো কোয বক্র  পভরেোলেো করো হরে। 

 বোঘ, হোভত্, কুভ র, িোল্লুক বো সোফোরী পোরকব ভবদ্য োে বন্যপ্রোণীর আক্র রণ ভেহত্ বো আহত্ ব্যভিরদর এবং ব্যভি বো 

প্রভত্ষ্ঠোরের ক্ষভত্গ্রস্ত সম্পরদর ক্ষভত্পূরণ প্রদোরের েন্য বন্যপ্রোণী (সংরক্ষণ ও ভেরোপত্তো) আইে, ২০১২-এর অদীে ২০২১ 

সোরলর ২৩  োে ব ‘‘বন্যপ্রোণী দ্বোরো আক্রো্তর েোে োরলর ক্ষভত্পূরণ ভবভদ োলো, ২০২১’’ প্রণীত্ হরয়রে। উি ভবভদ োলো অনুযোয়ী 

ক্ষভত্পূরণ প্রদোে করো হরে। 

 

 

 

 

 

 

বন্যপ্রোণী দ্বোরো আক্রো ্তর েোে োরলর ক্ষভত্পূরণ ভবভদ োলো, ২০২১ প োত্োরবক ২০২১-২০২২ অর্ ব বেরর প্রদত্ত ক্ষভত্পূররণর পভর োণ 

অর্ ব বের প োট ক্ষভত্পূরণ প্রোপ্ত 

ব্যভির সংখ্যো 

বন্যপ্রোণী দ্বোরো আক্রোর ত্মর সংখ্যো বোভিঘর ও 

ফসরলর ক্ষভত্ 

প োট প্রদত্ত ক্ষভত্পূরণ 

(লক্ষ টোকোয়) বোঘ হোভত্ কুভ র 

পঙ্গু ভেহত্ পঙ্গু ভেহত্ পঙ্গু ভেহত্ 

২০২১-২০২২ ৫০১ ১ ১ ৩১ ১৩ ১ ০ ৪৫৪ ১৩০.৭২৫ 
  

 

 পদরশর েীবববভেত্র্য, পোভি ও বন্যপ্রোণী সংরক্ষণ ভেভিত্ করোর লরক্ষয এয়োরগোে ভেভষদ্ধ করর পগরেট করর প্রজ্ঞোপে েোভর 

করো হরয়রে। 

 বন্যপ্রোণী সংরক্ষণ ও বন্যপ্রোণী সংক্রো্তর ব্যবসো ভেয়ন্ত্ররণর লরক্ষয বোংলোরদশ ১৯৮১ সোরল CITES (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) সেরদ স্বোক্ষর করর। 

CITES এর ভত্েটি পভরভশষ্টভুি প্রোণী বো রভফ আ দভে, রপ্তোভে ও পুে:রপ্তোভের পক্ষরত্র্ CITES এর ব্যবস্থোপেো কর্তবপক্ষ 

ভহরসরব প্রদোে বে সংরক্ষক, বে অভদদপ্তর এর ত্ত্ত্বোবদোরে বে সংরক্ষক, বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢোকো কর্তবক 

CITES ভররপোটি বং এবং CITES পোরভ ট প্রদোে সংক্রো্তর এ সংরিি সকল কোয বক্র  পভরেোলেো করো হয়। 

 সংরভক্ষত্ বেোঞ্চরল গরবষণোর অনু ভত্ প্রদোে, ববজ্ঞোভেক গরবষণোর কোরে রভক্ষত্ বেোঞ্চল বো সংরভক্ষত্ বেোঞ্চল পর্রক েমুেো 

সংগ্রহ করর গরবষণো, ভবরদরশ েমুেো পপ্ররণ, ভবরদশী বন্যপ্রোণী আ দোভে-রপ্তোভে ইত্যোভদ ভবযরয় অনু ভত্ প্রদোে সংক্রোন্ত 

কোয বক্র  পভরেোলেো করো হয়। 

 রনরষি হাঙি ও দি মাে িিা ও বারণজয বমন্ধ রনয়রমি অরির্ান পরিিালনা, জনসমিিনিা তিরি ইিযারদ কার্ থক্রম গ্রহণ কিা 

হমচ্ছ।বন্যপ্রোণী (সংরক্ষণ ও ভেরোপত্তো) আইে, ২০১২ এর ত্ফভসলসমূরহ বোংলোরদরশ প্রোপ্ত েতুে প্রেোভত্র হোঙর ও পর 

অ ন্তভু বিকররণর লরক্ষয সংরশোদেী একটি ত্োভলকো বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢোকো কর্তবক পভররবশ, বে ও েলবোয়ু 

পভরবত্বে  ন্ত্রণোলরয় পপ্ররণ করো হয় এবং পরবত্ীরত্ ২০২১ সোরলর ২২ পসরেম্বর এ সংক্রোন্ত প্রজ্ঞোপে েোভর হয়। 
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 মহারবপন্ন এরশয়া রশলা কচ্ছপ এবং হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ সংিক্ষমণি জন্য বন অরিদপ্তি এবং Creative 

Conservation Alliance এি দর্ৌর্ উমযামগ িাওয়াল জািীয় উযান, গাজীপুি ১টি Turtle Conservation 

Breeding Center স্থাপন কিা হময়মে।উি Breeding Center এ ২০২১ সামল Captive Breeding 

এি মাধ্যমম এরশয়া রশলা কচ্ছপ এি ১১টি বাচ্চা পাওয়া দগমে।Captive Breeding এি মাধ্যমম ২০২১ সামল হলুদ 

পাহাড়ী কচ্ছপপর ১০টি বাচ্চা পাওয়া দগমে।Captive Breeding এি মাধ্যমম জন্ম দনয়া এরশয়া রশলা কচ্ছপ ও হলুদ 

পাহাড়ী কচ্ছপ এি বাচ্চাগুমলামক পিবিীমি উপযুি প্রাকৃরিক পরিমবমশ অবমুি কিা হমচ্ছ। এোড়া রবলুপ্তপ্রায় কারেম 

সম্পমকথ রবরিন্ন িথ্য-উপাি সংগ্রহ, কারেমমি প্রজননর্ভরম রিরিিকিণ, অববি রশকাি ও বারণজয বমন্ধ জনসমিিনিা তিরি 

ইিযারদ কার্ থক্রম গ্রহণ কিা হময়মে। সম্প্রভত্ উি Breeding Center এ প্রেেেকৃত্ ১০টি এরশয়া রশলা কচ্ছপপর বাচ্চা 

 োত্োমুহুরী সংরভক্ষত্ বেোঞ্চরল অবমুি করো হয়। 

 

  হোভবপন্ন বি কোইট্টো কোভে  সংরক্ষরণর েন্য বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢোকো এর উরদ্যোরগ প্রকৃভত্ ও েীবে 

ফোউরন্ডশে, অভিয়োর ভিরয়েো ভেভিয়োিোেো এবং Turtle Survival Alliance (TSA) এর সহরযোভগত্োয় 

Long-term Conservation of the Northern River Terrapin (Batagur baska) 

in Bangladesh কোয বক্রর র আওত্োয় বি কোইট্টো সংরক্ষরণর েন্য েোেো পদরক্ষপ পেয়ো হরয়রে। অদ্যোবভদ সুন্দরবরের 

কর েল এবং িোওয়োল েোত্ীয় উদ্যোরের কোভে  প্রেেে পকদ্র দ দ্যইটিরত্ ৪৫৫ টি বোচ্চো েন্মগ্রহণ করররে যো পয বোয়ক্রর  

প্রকৃভত্রত্ অবমুি করো হরে। বত্ব োরে প্রেেে পকদ্র দ দ্যইটিরত্ প োট ১১টি পূণ ববয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী কোভে  ররয়রে।এোড়া আধুরনক 

প্রযুরিি স্যামটলাইট ট্রারকংময়ি মাধ্যমমও এমদি সম্পরকথি রবরিন্ন িথ্য-উপাি সংগ্রহ, কারেমমি প্রজননর্ভরম রিরিিকিণ, 

অববি রশকাি ও বারণজয বমন্ধ জনসমিিনিা তিরি ইিযারদ কার্ থক্রম গ্রহণ কিা হময়মে। 

 মহারবপন্ন বাংলা শকুন িক্ষামর্ থ ২০২১ সাল দর্মক সািা দদমশ রকমটামপ্রামফমনি উৎপাদন রনরষি কিা হময়মে। 

 

 বন অরিদপ্তি সুন্দিবমনি কিমজমল অবরস্থি (১৯৯৮ সামল প্ররিরষ্ঠি; ৮.০ একি) বন্যপ্রাণী প্রজনন দকমে কুরমি এি 

কনজািমিশন রিরিং এি মাধ্যমম সুন্দিবমন কুরমি এি সংখ্যা বৃরিি প্রয়াস রনময়মে। এই প্রজনন দকমে দলানা পারনি কুরমমিি 

কৃরত্রম প্রজনন, লালন-পালন ও পিবিীমি প্রকৃরিমি অবমুিকিমণি কার্ থক্রম পরিিারলি হমচ্ছ।পুকুমিি পাড় হমি অিরক্ষি 

রিম সংগ্রহ কমি ইনরকউমবটমিি মাধ্যমম রিম ফুটিময় িা হমি বাচ্চাি জন্ম দদয়া হয়। বাচ্চা লালন- পালন কিাি জন্য এিামন 

দপন িময়মে। রবরিন্ন বয়সী কুরমমিি জন্য আলাদা আলাদা দপন িময়মে। কুরমমিি বয়স র্িন পাঁি বেি হয় (রকংবা তদঘ থয ১.০ 

রমটাি বা িমিারিক) িিন এগুমলা সুন্দিবমনি রবরিন্ন এলাকাি নদীমি অবমুি কিা হমচ্ছ। বিথমামন কিমজমল বন্যপ্রাণী 

প্রজনন দকমে ৯৪টি কুরমি িময়মে র্াি মমধ্য ২টি বড় পুরুষ এবং ২টি বড় স্ত্রী কুরমি িময়মে। আি বারকগুমলা বাচ্চা কুরমি। 

১০০টি কুরমি অযাবরি প্রকৃরিমি অবমুি কিা হময়মে। 

 

 

বন্যপ্রোণী সংরক্ষরণ রবরিমালা ও নীরিমালা 

 বন্যপ্রোণী ও প্রকৃভত্ সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢোকো এর অদীরে বোংলোরদশ কাঁকিো রপ্তোভে েীভত্ োলো, ১৯৯৮ অনুযোয়ী পবসরকোভরিোরব 

বোংলোরদশ পর্রক কাঁকিো ও কাঁকিোেোত্ পণ্য রপ্তোভের েন্য আরবদেকৃত্ প্রভত্ষ্ঠোে/িো োর কর্তবক পপ্রভরত্ কোগেপত্র্ যোেোই-

বোেোই করত্াঃ রপ্তোভের অনু ভত্ বো No Objection Certificate (NOC) প্রদোে করো হয়। 

 হভরণ ও হোভত্ লোলে পোলে ভবভদ োলো-২০১৭ অনুযোয়ী পবসরকোভরিোরব হভরণ ও হোভত্ লোলে-পোলরের েন্য আরবদেকোরীরদর 

লোলে-পোলরের স্থোে লোইরসভসং কর্তবপক্ষ কর্তবক দোভয়ত্বপ্রোপ্ত ক বকত্বো দ্বোরো পভরদশ বে এবং কোগেপত্র্ যোেোই-বোেোই করত্াঃ 

লোইরসস প্রদোে, েবোয়ে, বোভত্ল ও পরেশে সোটি বভফরকট প্রদোে করো হয়।   

 পবসরকোভরিোরব কুভ ররর িো োর স্থোপরের েন্য কুভ র লোলে-পোলে ভবভদ োলো, ২০১৯ অনুযোয়ী আরবদেকোরীরদর িো োর বো 

িো োররর স্থোে লোইরসভসং কর্তবপক্ষ কর্তবক দোভয়ত্বপ্রোপ্ত ক বকত্বো দ্বোরো পভরদশ বে এবং কোগেপত্র্ যোেোই-বোেোই করত্াঃ লোইরসস 

প্রদোে, েবোয়ে, বোভত্ল ও পরেশে সোটি বভফরকট প্রদোে করো হয়। 

 পবসরকোভরিোরব পপোষো পোভির িো োর স্থোপরের েন্য পপোষো পোভি ব্যবস্থোপেো ভবভদ োলো, ২০২০ আরবদেকোরীরদর িো োর বো 

িো োররর স্থোে লোইরসভসং কর্তবপক্ষ কর্তবক দোভয়ত্বপ্রোপ্ত ক বকত্বো দ্বোরো পভরদশ বে এবং কোগেপত্র্ যোেোই-বোেোই করত্াঃ লোইরসস 

প্রদোে, েবোয়ে, বোভত্ল ও পরেশে সোটি বভফরকট প্রদোে করো হয়।  
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১৬.‡UKmB eb I RxweKv (mydj) cÖKí 

 

cwi‡ek, eb I Rjevqy cwieZ©b gš¿Yvj‡qi Aax‡b eb Awa`ßi wek¦e¨vs‡Ki FY mnvqZv I miKvix Aby`v‡b 01 RyjvB 

2018 n‡Z 30 Ryb 2023 ch©šÍ †gqv‡` †UKmB eb I RxweKv (mydj) c«Kí ev Í̄evqb Ki‡Q| c«KíwUi †gvU c«v°wjZ 

e¨q 1,50,272.17 j¶ UvKv| wek¦ e¨vs‡Ki FY mnvqZv 1,47,000.00 j¶ UvKv Ges wRIwe Aby`vb 3,272.17 j¶ 

UvKv| c«KíwU †`‡ki †gvU 08 wU wefv‡Mi 28 wU †Rjvi 165 wU Dc‡Rjvq we Í̄…Z| 26wU eb wefvMxq Kvh©vj‡qi 

gva¨‡g gvV ch©v‡q c«KíwUi Kvh©µg ev Í̄evqb Kiv n‡”Q| c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g eb Awa`ß‡ii cÖvwZôvwbK Dbœqb, 

Z_¨ cÖhyw&³i e¨envi, mn‡hvMxZv g~jK eb e¨e ’̄vcbv cÖeZ©b, eb wনিি b‡Mvôxi we`¨gvb e‡bi Dci wbfi«kxjZv n«vm 

I Zv‡`i Av_©-mvgvwRK Dbœqb, eb¨c«vYx msi¶Y, e„¶v”Qv`b e…w× Ges m‡e©vcwi †UKmB eb e¨e ’̄vcbv wbwðZ n‡e| 

 

১৬.১ c«K‡íi g~j D‡Ïk¨t 

 

K) g~j D‡Ïk¨t  

 

cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡jv-mn‡hvMxZvg~jK eb e¨e ’̄vcbvi Dbœqb Ges cÖKí GjvKvq eb wbf©i ’̄vbxq Rb‡Mvôxi weKí 

Avq-ea©K Kv‡Ri my‡hvM e…w×|  

 

 

L) mywbwÏ©ó D‡Ïk¨t 

 

1) cÖvwZôvwbK kw³kvjxKiY, Z_¨ e¨e ’̄vcbv I cÖwk¶Y cÖ`vb; 

2) mn‡hvMxZvg~jK eb e¨e ’̄vcbv kw³kvjxKiY Ges iw¶Z GjvKvi Dbœqb; 

3) cÖKí GjvKvi eb wbf©i Rb‡Mvôxi weKí Avq-ea©K Kv‡Ri my‡hvM e„w×, eb m¤cÖmviY Ges e‡bi evwn‡i e„¶v”Qv`b 

e„w×; Ges 

4) cÖKí e¨e ’̄vcbv, cwiex¶Y Ges wi‡cvwU©s| 

 

cÖK‡íi Kvh©µgt 

cÖK‡íi Kvh©µg mg~n wbgœiƒc PviwU A‡½i AvIZvq ‡kÖwYe× Kiv n‡q‡Qt 

 

A½-1|  cÖvwZôvwbK `¶Zv I Z_¨ e¨e ’̄vcbv kw³kvjxKiY Ges cÖwk¶Y cÖ`vbt 

 

o eb Awa`ß‡ii cÖkvmwbK Ges cwiPvjbv c×wZ ch©v‡jvPbv, cÖvwZôvwbK ms¯‹vi cÖ Í̄ve Ges d‡ió 

g¨vby‡qj nvjvbvMv` KiY; 

o mn‡hvMxZvg~jK eb I iw¶Z GjvKvi e¨e ’̄vcbv cwiKíbv, cwiPvjbv I wbix¶‡Yi Rb¨ cÖhyw³ wbf©i 

Z_¨ e¨e ’̄v cÖwZôv Kiv; 

o 7.5 j¶ DbœZ Pviv D‡Ëvj‡bi Rb¨ PÆM«vg, MvRxcyi Ges h‡kv‡ii mvgvwRK ebvqb bvm©vwi I †U«wbs 

†m›Uv‡i 3wU wUm ÿ KvjPvi j¨ve cÖwZôv; 

o DbœZ c×wZ‡Z Pviv D‡Ëvj‡b 2,000 bvm©vwi gvwjK Ges AvaywbK KivZKj e¨e ’̄vcbvq 1,000 

KivZKj gvwjK-‡K c«wk¶Y cÖ`vb; 

o mn‡hvMxZvg~jK eb e¨e ’̄vcbv I iw¶Z GjvKv e¨e ’̄vcbv c×wZ m¤ú©‡K Ávb I `¶Zv e„w×‡Z eb 

Awa`ß‡ii 1,159 Rb Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡K c«wk¶Y c«`vb; 

o eb I eb¨cÖvYx wel‡qi cÖhyw³MZ I dwjZ M‡elbvi Øvi D‡b¥vPb; Ges 

o 20 j¶ RbM‡Yi m‡PZbZv e…w× I DØy×y Kivi j‡¶¨ MY‡hvMv‡hvM, Rbms‡hvM Kvh©µg Ges wewfbœ 

M~iæZ¡¡c~b© w`em D`hvcb| 
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A½-2| mn‡hvwMZvg~jK eb Ges iw¶Z GjvKv e¨e ’̄vcbv kw³kvjxKiYt 

 

o ebvq‡b ’̄vb-wfwËK cwiKíbv (GmGmwc) cÖYq‡bi gva¨‡g eb cybiƒ×vi; 

o PÆMªvg (DËi I `w¶Y), K·evRvi (DËi I `w¶Y) Ges wm‡jU eb wefv‡Mi wbwgË 

mn‡hvwMZvg~jK eb e¨e ’̄vcbv cwiKíbv cÖYqb;  

o eb¨cÖvYx I Rxe‰ewPÎ¨ msi¶‡Y iw¶Z GjvKvi e¨e ’̄vcbv cwiKíbv c«Yqb, ¯§vU© †c‡U«vwjs I 

cÖwZ‡ek †mevi g~j¨ wba©viY; 

o 52,720 †n±i Ae¶wqZ I e„¶k~b¨ cvnvwo I mgZj ebf~wg‡Z ebv”Qv`b e…w×; 

o 24,880 †n±i DcK~jxq P‡i g¨vb‡M«vf evMvb m…Rb; 

o 2,500 †n±i eb¨cÖvYxi Avevm ’̄j Ges 1,330 †n±i eb¨cÖvYxi Kwi‡Wvi Dbœqb; 

o msKUvcbœ eb¨cÖvYx msi¶Y, Dw™¢‡`i †iWwjw÷s Ges AvMÖvmx cÖRvwZi Dw™¢‡`i wbqš¿Y cwiKíbv 

cÖYqb; 

o ‡kL Kvgvj IqvBìjvBd †m›Uvi, MvRxcy‡ii Kvh©µg Kvh©Ki I kw³kvjxKiY;  

o gvV ch©v‡qi Awdm I AvevwmK feb wbg©vb I m¤cÖmviY| 

 

 

A½-3| eb wbf©i Rb‡Mvôxi weKí Avq-ea©K Kv‡Ri my‡hvM e„w× I eb m¤cÖmviY 

 

o eb I iw¶Z GjvKv msjMœ 600 MÖv‡gi 40,000wU eb wbf©i cwievi‡K mn‡hvMxZvg~jK eb e¨e ’̄vcbvq 

m¤ú…³KiY; 

o 7wU GbwRI wb‡qv‡Mi gva¨‡g 600 MÖv‡g mn‡hvwMZvg~jK eb e¨e ’̄vcbv KwgwU MVb I cÖvwZôvwbKx KiY; 

o 10,800 Rb mn‡hvMxZvg~jK eb e¨e ’̄vcbv KwgwUi m`m¨‡`i m¶gZv e…w×; 

o 63.5 j¶ Pviv D‡Ëvjb I weZi‡Yi gva¨‡g e‡bi evB‡i e„¶v”Qv`b e…w×; 

o 3,460 wK‡jvwgUvi w÷«c evMvb m…Rb; 

o 40 eQ‡i 33.0 wgwjqb Ub Kve©b gRy` e…w×| 

 

A½-4| cªKí e¨e ’̄vcbv, cwiex¶Y Ges wi‡cvwU©s 

 

o Kw¤úDUvi-wfwËK wnmve-e¨e ’̄vcbv c×wZi Dbœqb; 

o 40,000 mn‡hvMxZvg~jK eb e¨e ’̄vcbv m`‡m¨i AbjvBb WvUv‡eR ‰Zwi; 

o ebvqb cwiex¶‡Y wi‡gvU †mwÝs B‡gR e¨envi| 

 

cªKíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g †`‡ki miKvwi eb e¨e ’̄vcbvq mswkó cªwZôvbmg~n kw³kvjxKiY I Z_¨ e¨e ’̄vcbvq 

Z_¨cÖhyw³i cÖ‡qvM e„w×mn Ae¶wqZ ebvÂj cybiæ×vi, DcK~jxq ebvqb, e‡bi evwn‡i e„¶v”Qv`b e„w×, iw¶Z GjvKvi 

Dbœqb I eb¨cªvYx I Rxe‰ewPÎ¨ msi¶Y Kiv n‡e| AwaKš‘, eb-wbf©i Rb‡Mvôxi e‡bi Dci wbf©ikxjZv nªv‡m weKí 

RxweKv Kvh©µg I Rxeb-gvb Dbœq‡b mn‡hvMxZvg~jK eb e¨e ’̄vcbv (Collaborative Forest Management) 

Kvh©µg ev Í̄evqb I kw³kvjx Kiv n‡e| cÖKí †gqv‡` ‡`‡ki 17 wU eb wefv‡M msKUvcbœ I weij †`kxq cªRvwZi 

Pviv D‡Ëvjb, ebvqb I weZiY Kiv n‡e; hv wb‡¤§v³ †Uwe‡j †`qv nj| 

 

‡Uwejt mydj cÖK‡íi ebvq‡bi j¶¨gvÎv 

 

µwgK bs ebvq‡bi aiY GKK ‡gvU ebvqb Pvivi msL¨v 

1| wid‡i‡÷kb ‡n±i 54,890 993.41 

2| GbwUGdwc AvÛvicøvw›Us ‡n±i 1,630 32.13 

3| g¨vb‡M«vf ebvqb ‡n±i 21,080 936.80 
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4| ‡MvjcvZv ebvqb wmWwjs wKwg 1,330 13.30 

5| w÷«c ebvqb wmWwjs wKwg 3,460 34.60 

6| Pviv weZib j¶ Pviv 64 63.50 

  ‡gvU  2073.74 

 

D‡jøL¨ †h, 2018-19 Ges 2019-20 A_©eQ‡i †gvU 18,919 †n±i ebvqb m¤úbœ Kiv n‡q‡Q Ges AviI 19,870 

†n±i ebvq‡bi Pviv bvm©vix‡Z D‡ËvwjZ n‡q‡Q hv 2020-21 A_©eQ‡i †ivwcZ n‡e| cÖK‡íi AvIZvq M„nxZ ebvqb 

Kvh©µg ev Í̄evq‡bi cÖvi‡¤¢ mvBU †¯úwmwdK cøvwbs (GmGmwc) c«Yqb Kivi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| †m Abyhvqx B‡Zvg‡a¨ 

GmGmwc cÖYq‡bi MvBW jvBb cÖ ‘̄yZ I gvV ch©v‡q 2018-2019 A_© eQ‡ii 7,412 †n±i I 100 wmWwjs wK‡jvwgUvi 

Ges 2019-2020 A_© eQ‡i gvVch©v‡qi Kg©KZ©v/Kg©PvixM‡Yi cÖwk¶Y c«`v‡bi gva¨‡g 5,667 †n±i I 282 wmWwjs 

wK‡jvwgUvi Ges 2020-2021 A_© eQ‡i 1,655 †n±i ebvÂ‡ji Rb¨ GmGmwc cÖYqb Kiv n‡q‡Q| Av‡iv 35,000 

†n±i GjvKvq GmGmwc Kvh©µg m¤úv`b Ges I,wW,‡K-wfwËK Ab-jvBb W¨vm‡evW© ‰Zixi KvR Pjgvb i‡q‡Q| 

cªK‡íi j¶¨gvÎv Abyhvqx 1,987 Rb eb Awa`ß‡ii Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K wewfbœ †gqv`x cÖwk¶Y †`qv n‡q‡Q| d‡j, 

eb e¨e ’̄vcbvq m¤c„³ Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i m¶gZv mgzbœZ n‡”Q|  

 

cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ iw¶Z GjvKvq eb¨cÖvbxi evm ’̄vb I Kwi‡Wvi Dbœq‡bi Rb¨ we‡kl ebvqb Kvh©µg ev Í̄evqb 

Kiv n‡”Q| cvkvcvwk msKUvcbœ I wec`vcbœ wbgœwjwLZ cÖvwY msi¶‡Yi we‡kl c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

 nvwZ-gvbz‡li Ø›Ø wbimY; 

 mvK© I †i cÖRvwZi msi¶Y †KŠkj ˆZix;  

 Nwiqvj msi¶Y; 

 kKzb msi¶Y; 

 Wjwdb msi¶Y; 

 wkKvix cvwL msi¶Y BZ¨vw`| 

 

cÖK‡íi AvIZvq eb wbf©i Rb‡Mvôx‡K MÖvg-ch©v‡q msMwVZ K‡i eb Awa`ß‡ii gvV-ch©v‡qi eb weU mg~‡ni mv‡_ 

m¤c„³ Kivi c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q‡Q| 17wU eb wefv‡Mi AvIZvaxb c«vq 600 wU MÖv‡gi cÖvq 40,000 eb wbf©i 

Rb‡Mvôx‡K mn‡hvMxZvg~jK eb e¨e ’̄vcbv msMVb ‰Zix I Kvh©Ki Kivi Kv‡R m¤ú„³ Kiv n‡”Q| cvkvcvwk cÖK‡íi 

AvIZvq Zv‡`i weKí RxweKvi ms ’̄vb Kiv n‡e| cÖK‡íi AvIZvq ebvqb Kvh©µg Gi mv‡_ mv‡_ cÖwZwU 

(mn‡hvMxZvg~jK) MÖvg-msMVb‡K Avw_©K Aby`vb c«`vb Kiv n‡e| d‡j, e‡bi e„¶v”Qv`b e„w× cv‡e, e‡bi evwn‡i 

e„¶v”Qv`b e„w×i Dchy³ cwi‡ek m„wó n‡e, DcK~jxq ZU‡iLv myi¶v cv‡e Ges AwZ`wi`«-wec`vcbœ bvix I ¶y`«    b…-

‡Mvwômn mvaviY Rb‡Mvwôi Kg©ms ’̄vb e„w× cv‡e| AwaKš‘ Î cÖK‡íi AvIZvq †`‡ki 10wU  iw¶Z GjvKvq    mn-

e¨e ’̄vcbv (PA Co-Management) c×wZ m¤cÖmviYmn Av‡iv 16wU iw¶Z GjvKvq we`¨gvb mn-e¨e ’̄vcbv 

Kvh©µg‡K kw³kvjx Kiv n‡e| D‡jøwLZ KvR mwVK fv‡e ev Í̄evq‡b 7 wU †emiKvix Dbœqb ms ’̄v‡K (NGO) wb‡qv‡Mi 

KvR Pjgvb i‡q‡Q; hvi gva¨‡g cÖ‡qvRbxq MÖvg Rixc, KwgDwbwU †cÖvdvBwjs, wewfbœ KwgwU MVb, msMVb e¨e ’̄vcbv 

cÖwk¶Y, weKí RxweKvi cÖwk¶Y, gwbUwis Ges Ab¨vb¨ mnvqZv c«`vb Kiv n‡e| mn‡hvMxZvg~jK eb e¨e ’̄vcbvi mdj 

ev Í̄evq‡bi gva¨‡g ebf~wg msjMœ `wi`ª Rb‡Mvôxi ebR m¤ú‡`i Dci wbf©iZv K‡g Avm‡e; d‡j, eb I eb¨cÖvYx i¶v 

cv‡e| cÖK‡íi AvIZvq msKUvcbœ eb¨cÖvYx msi¶‡YI we‡kl Kvh©µg MªnY Kiv n‡”Q| cÖKíwUi mdj ev Í̄evqb 

evsjv‡`k‡K ‰ewk¦K †UKmB Dbœqb Awfó (Sustainable Development Goals) Gi eb Av”Qv`b e„w×, Kve©b 

msi¶b, iw¶Z GjvKv m¤cÖmviY, Rxe‰ewPÎ¨ msi¶Ymn †ekwKQy Dbœqb myP‡K AMÖMwZ AR©‡b mnvqZv Ki‡e| 
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Qwet mydj c«K‡íi AvIZvq GmGmwc c«wk¶Y 

 

 

 

evsjv‡`‡ki Wjwdb msi¶‡Y M„nxZ c`‡¶c mg‚n 

 

‡`‡ki RjR Rxe‰ewPÎ¨, we‡kl K‡i Wjwdb msi¶‡Yi †UKmB e¨e ’̄vcbvi j‡¶¨ †ek wKQz D‡jøL‡hvM¨ c`‡¶c MÖnY 

Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ cÖavb cÖavb Kvh©µg ¸‡jv n‡jv: 

 

1| evsjv‡`‡ki we`¨gvb QqwU Wjwdb Afqvi‡Y¨i mv‡_ mz›`ie‡bi Wjwd‡bi nU¯úU ¸‡jv wPwýZ K‡i bZzb wZbwU 

iw¶Z GjvKv †NvlYv Kiv n‡q‡Q| Wjwd‡bi Rb¨ †NvwlZ evsjv‡`‡ki †gvU bqwU iw¶Z GjvKv n‡jv: 

 

µwgK iwÿZ GjvKvi bvg Ae ’̄vb AvqZb (†nt) 

1. `yagyLx eb¨cÖvYx AfqviY¨ (Wjwdb) my›`ieb 170 

 

Qwet mydj c«K‡íi AvIZvq m…wRZ GbwiP‡g›U ebvqb                    Qwet mydj c«K‡íi bvm©vwi‡Z †`kxq c«RvwZi D‡ËvwjZ Pvi  
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2. Pvu`cvB eb¨cÖvYx AfqviY¨ (Wjwdb) my›`ieb 560 

3. Xvsgvix eb¨cÖvYx AfqviY¨ (Wjwdb) my›`ieb 340 

4. bvwRiMÄ eb¨cÖvYx AfqviY¨ (Wjwdb) evcbv 146 

5. wkj›`v-bvM‡Wgiv eb¨cÖvYx AfqviY¨ (Wjwdb) evcbv 24.17 

6. bvMievwo-‡gvnbMÄ eb¨cÖvYx AfqviY¨ (Wjwdb) evcbv 408.11 

7. cvbLvjx eb¨cÖvYx AfqviY¨ (Wjwdb) my›`ieb 404 

8. wkemv eb¨cÖvYx AfqviY¨ (Wjwdb) my›`ieb 2155 

9. f Ö̀v eb¨cÖvYx AfqviY¨ (Wjwdb) my›`ieb 848 

 ‡gvU  5075.28 

 

2| Wjwd‡bi M‡elYv NvUwZ we‡kølb Ges Avevm ’̄j msi¶Y m¤úwK©Z cÖ‡qvRbxq mKj Z_¨vejx msMÖn, msi¶Y I 

e¨env‡ii e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q| 

3| nvj`v b`x‡Z Wjwd‡bi msL¨v wbY©q Ges e¨e ’̄vcbv cwiKíbv cÖYqb Kiv n‡q‡Q| 

4| mgvR wfwËK m¤ú` e¨envi I Kvh©Kix e¨e ’̄vcbv cwiKíbv cÖYqb, Dbœqb I Zvi ev Í̄weK cÖ‡qvM wbwðZ Kiv   

    n‡q‡Q| 

5| cvuPwU ¸iæZ¡c~Y© †m±i A_©vr U¨zwiRg, wdmvwiR, GKzqvKvjPvi, Kgvm© I BÛvw÷Ö Ges g¨vwiUvBg UÖvwdwKs Gi   

    Rb¨ MvBWjvBb cÖYqb Kiv n‡q‡Q| 

6| Wjwdb G¨vKkb cø¨vb Ges mgMÖ evsjv‡`‡ki Rb¨ GUjvm cÖ Í̄zZ Kiv n‡q‡Q| 

7| Wjwdb msi¶‡Yi Rb¨ 70 (mËi) Rb m`m¨ wewkó 07 (mvZwU) Wjwdb KbRvi‡fkb `j MVb Kiv n‡q‡Q| 

8| grm¨ m¤ú‡`i Dci wbf©ikxj 1000 (GK nvRvi) wU cwievi‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Ges weKí Avq e„w×g‚jK Avw_©K  

   mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges cÖ‡Z¨KwU cwievi‡K ÔGKwU evwo GKwU LvgviÕ cÖK‡íi mv‡_ mshy³ Kiv n‡q‡Q| 

9| Wjwdb KbRvi‡fkb `j Ges mswkøó eb Kg©x‡`i h_vh_ cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GQvovI Wjwdb †gjv 

Av‡qvRb mn wewfbœ ¯‹zj-K‡jR Ges KwgDwbwU‡Z Wjwdb m¤úwK©Z m‡PZbZvg~jK Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| 

 

Dch©~³ Kvh©µg mg~n mdjZvi mv‡_ m¤úbœ Kivi d‡j mz›`ie‡b Wjwd‡bi msL¨v D‡jøL‡hvM¨ nv‡i e„w× †c‡q‡Q| 

my›`ie‡bi wZbwU AfqviY¨ (Xvsgvix, NvNivgvix I Pvu`cvB)-†Z GB e„w×i nvi 55%; hv †`‡ki Wjwdb msi¶‡Yi 

†¶‡Î GKwU gvBjdjK wn‡m‡e KvR Ki‡e| 

 
 

my›`ie‡bi evN ïgvix 

USAID Gi Avw_©K mnvqZvq Bengal Tiger Conservation Activity (BAGH) cÖK‡íi AvIZvq wØZxq 

ch©v‡q my›`ie‡b K¨v‡giv Uª¨vwcs Gi gva¨‡g evN MYbvi Kvh©µg ïiy Kiv nq| 1 wW‡m¤^i 2016 mvj †_‡K ïiæ K‡i 

24 GwcÖj 2018 mvj ch©šÍ PviwU av‡c my›`ie‡bi mvZÿxiv, Lyjbv I kiY‡Lvjv †i‡Äi wZbwU eø‡Ki 1,656 eM© wKt 

wPÎ: ïïK ev Mv‡½q Wjwdb 
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wgt GjvKvq we‡kl GK ai‡bi K¨v‡giv e¨envi K‡i Rwic Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq| 22 †g 2019 Zvwi‡L cwi‡ek, 

eb I Rjevqy cwieZ©b gš¿jvj‡qi gvbbxq gš¿x Rbve †gvt kvnve DwÏb, Ggwc GK Abyôv‡bi gva¨‡g D³ Rwi‡ci 

djvdj cÖKvk K‡ib| †gvU 249 w`be¨vcx cwiPvwjZ G Rwic Kvh©µ‡g 63wU c~Y©eq¯‹ evN, 4wU Ry‡fbvBj evN Ges 

5wU AcÖvß eq¯‹ ev‡Ni me©‡gvU 2466wU Qwe cvIqv hvq| SERC  g‡W‡j Z_¨ we‡kølY K‡i my›`ie‡bi cÖwZ 100 

eM© wKt wgt GjvKvq ev‡Ni Av‡cwÿK NbZ¡ cvIqv hvq 2.55+0.32| my›`e‡b ev‡Ni wePiY †ÿÎ 4,464 wKt wgt 

GjvKv‡K Av‡cwÿK NbZ¡ w`‡q ¸YY K‡i ev‡Ni msL¨v wnmve Kiv n‡q‡Q 114wU| G wn‡me Abyhvqx 2018 mv‡ji 

Rwi‡c my›`ie‡b ev‡Ni msL¨v kZKiv 8 fvM e„w× †c‡q‡Q| eøK Abyhvqx ev‡Ni NbZ¡ we‡kølY K‡i †`Lv hvq †h, 

kiY‡Lvjv †i‡Ä ev‡Ni NbZ¦ me‡P‡q †ekx (3.33 evN/100 eM© wKt wgt) Ges Lyjbv †i‡Ä ev‡Ni NbZ¡ me‡P‡q Kg 

(1.21 evN/100 eM© wKt wgt)| 

 

2015 mv‡j my›`ie‡b K¨v‡giv Uª¨vwcs Gi gva¨‡g cÖ_gev‡ii gZ evN MYbvi Kvh©µg ïiæ Kiv n‡qwQj| †m wn‡me 

Abyhvqx ev‡Ni NbZ¡ wQj cÖwZ 100 eM© wKt wgt G 2.17wU Ges †gvU ev‡Ni msL¨v wQj 106wU| 

 

          
K¨v‡giv Uª¨vwcs Gi gva¨‡g cÖvß ev‡Ni Qwe 

 
 

 

১৭ RvZxq ï×vPvi †KŠkj 

cwi‡ek, eb I Rjevqz cwieZ©b gš¿Yvj‡qi wb‡`©kbv †gvZv‡eK RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evqb Kivi wbwgË eb 

Awa`ß‡i 2020-2021 A_© eQ‡ii Rb¨ Kg©cwiKíbv I AMÖMwZ cwiex¶Y KvVv‡gv ˆZix c‚e©K h_vh_ ev Í̄evqb Kiv 

n‡q‡Q| RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evq‡bi Rb¨ cÖavb eb msi¶‡Ki `ßi, eb msi¶KM‡Yi `ßi Ges wefvMxq eb 

Kg©KZ©vM‡Yi `ß‡i ˆbwZKZv KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| ˆbwZKZv KwgwU Ges AskxR‡bi wgwUs wbqwgZfv‡e AbzwôZ 

n‡”Q| ̂ bwZKZv KwgwU‡Z M„nxZ wm×všÍ h_vh_fv‡e ev Í̄evqb Kiv n‡”Q| †mev cÖZ¨vkx bvMwiK‡`i wbKU eb I eb¨cÖvYx 

welqK Z_¨vw` Dc¯’vc‡bi Rb¨ eb Awa`ß‡ii cÖ‡ek g~‡L wWwRUvj wWm‡cø Ges `k©Yv_©x‡`i Rb¨ AvazwbK gv‡bi 

A‡c¶vMvi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| GQvov gwnjv Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Rb¨ c„_K bvgv‡Ri e¨e ’̄vmn wkï‡`i Rb¨ gvbm¤§Z 

we‡bv`b m¤^wjZ †W-‡Kqv‡ii e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q| wmwU‡Rb PvU©v‡i D‡jøwLZ cÖ‡`q †mev mnRxKiY Ges †mevi gvb e„w× 

Kivi Rb¨ cÖavb eb msi¶K g‡nv`‡qi m‡½ AskxR‡bi Ask MÖn‡Y wbqwgZfv‡e MYïbvwb AbzwôZ n‡”Q| GQvov 

B‡bv‡fkb Gi Øviv wewfbœ †mev‡K mnRxKiY Kiv n‡”Q| mvgvwRK ebvq‡b AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMx‡`i‡K ebvq‡bi 

jf¨vs‡ki †PK AbjvB‡b cÖ`vb Kiv n‡”Q Ges DcKvi‡fvMx‡`i WvUv‡em m¤^wjZ A¨vcm ˆZixi Kvh©µg Pjgvb 

i‡q‡Q| 

 

eb Awa`ßimn Gi AvIZvaxb eb msi¶K Ges wefvMxq eb Kg©KZ©vM‡Yi `ß‡i Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i h_vmg‡q 

Dcw ’̄wZ wbwðZ Kivi Rb¨ wWwRUvj nvwRiv hš¿ ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| eb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i `¶Zv e„w×i Rb¨ 

wbqwgZfv‡e PvKzix Ges mykvmb msµvšÍ cÖwk¶‡Yi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| ̂ bwZKZv KwgwUi wm×všÍ †gvZv‡eK D‡ËvwjZ 

eb evMv‡b Pvivi cÖRvwZi ˆewPÎ¨ i¶v Ges ¸YMZgvb i¶vmn ebf‚wg‡Z Rei`Lj cÖwZ‡iva wbwðZ Kivi j‡¶¨ eb 
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Awa`ß‡ii Da©Zb Kg©KZ©v‡`i gva¨‡g cwi`k©b wbwðZ Kiv n‡q‡Q| RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evq‡bi Rb¨ RvZxq 

ï×vPvi czi¯‹vi bxwZgvjv 2017 Abzhvqx evQvB KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| ewY©Z bxwZgvjvi Av‡jv‡K eb Awa`ßimn 

Gi AvIZvaxb eb msi¶K Ges wefvMxq eb Kg©KZ©v‡`i `ß‡i wb‡qvwRZ Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i D™¢vebx KvR I fvj 

Kv‡R DrmvwnZ Kivi j‡¶¨ 2020-2021 A_© eQ‡ii Rb¨ RvZxq ï×vPvi czi¯‹vi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| evwl©K 

Kg©m¤úv`b Pzw³i AvIZvq 2021-2022 A_© eQ‡ii Rb¨ RvZxq ï×vPvi Kg©cwiKíbv cÖYqbc‚e©K ev Í̄evq‡bi Kvh©µg 

Pjgvb i‡q‡Q| 

 

m¤§vwbZ cÖavb eb msi¶K g‡nv`‡qi m‡½ AskxR‡bi Ask MÖn‡Y MYïbvwb 

 

 

   

RvZxq ï×vPvi †KŠkj Gi AvIZvq                       RvZxq ï×vPvi †KŠkj Gi AvIZvq  

                                                               iw¶Z GjvKvq cøvw÷K gz³KiY Kg©m‚wP 
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১৮ Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i B-bw_ welqK cÖwk¶Y 

 

১৮.১eb Awa`ß‡ii D™¢vebx `¶Zv e„w× Ges bvMwiK †mev  

 

eb Awa`ß‡ii Kv‡Ri MwZkxjZv I D™¢vebx `¶Zv e„w× Ges bvMwiK †mev cÖ`vb cÖwµqv `ªæZ I mnRxKi‡Yi cš’v 

D™¢veb I PP©vi j‡¶¨ D™¢veb cwiKíbv-2020-2021 Gi AvIZvq eb Awa`ß‡ii D™¢vebx D‡`¨vM wn‡m‡e ÒmvgvwRK 

ebvq‡b m¤ú…³ DcKvi‡fvMx‡`i wWwRUvj WvUv‡eR ˆZixÓ Gi Kvh©µg Pjgvb| bvMwiK †mev mnRxKi‡Yi j‡¶¨ nvwZ 

jvjb-cvjb jvB‡mÝ I c‡Rkb mvwU©wd‡KU cÖ`v‡bi Kvh©µg MÖn‡Yi Rb¨ Awdm Av‡`k Rvwi Kiv nq| 2021-2022 

A_© eQ‡i G KvR m¤úbœ Kiv m¤¢e n‡e| AvaywbK Rxeb hvc‡b wWwRUvj †mevi ¸iæZ¡ Acwimxg| Zvr¶wYKfv‡e †Kvb 

Z_¨vw` Rvbvi Dchy³ cøvUdg© n‡jv wWwRUvj cÖhyw³| ZvB wWwRUvj †mev gvbz‡li Rxeb‡K K‡i‡Q mnR I Ávbmg…×| 

2020-2021 A_©eQiI eb Awa`ß‡ii hveZxq Kvh©µg wWwRUvj †mevi gva¨‡g MYgvbz‡li Kv‡Q †cŠQv‡Z AiY¨ evZ©v 

cÖKvk Kiv n‡q‡Q| 

 

 

১৮.২ B-bw_ (Awdm e¨e ’̄vcbv) 

 

gvbbxq cÖavbgš¿xi Kvh©vjq KZ©…K cwiPvwjZ a2i †cÖvMÖv‡gi AvIZvq eb Awa`ß‡ii m`i `ßi 2017 mvj †_‡K    B-

bw_ (Awdm e¨e ’̄vcbv) Kvh©µ‡gi mv‡_ hy³ n‡q B-bw_ Kvh©µg ev Í̄evqb K‡i Avm‡Q| eb Awa`ß‡ii AvÂwjK I 

gvV ch©v‡qi `ßimg ~n‡K GLbI B-bw_ wm‡÷‡g hy³ Kiv m¤¢e nqwb| ïaygvÎ m`i `ß‡ii Kvh©µ‡gi Dci wfwË K‡i 

eb Awa`ßi evsjv‡`‡ki ga¨g K¨vUvMwii 18wU `ß‡ii g‡a¨ 5g Ae ’̄v‡b D‡V G‡m‡Q| a2i KZ©…K W¨vm ‡ev‡W©i 

Dbœqb KvR Pjgvb _vKvq weMZ AvMó 2020 gvm n‡Z gvwmK wi‡cvU© cvIqv hv‡”Q bv| eb Awa`ß‡ii AvÂwjK I 

gvV ch©v‡qi `ßi mg‚n‡K B-bw_ wm‡÷‡g h y³ Kivi Kvh©µg Pj‡Q| B-bw_i cwie‡Z© wW-bw_i wm‡÷‡g Kvh©µg ïiæ 

n‡e weavq PjwZ A_©eQ‡i †Kvb Kg©Pvix‡K B-bw_ welqK cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv nqwb| 

 

eb Awa`ß‡ii AvÂwjK I gvV ch©v‡qi `ßi mg ~n‡K B-bw_ wm‡÷‡gi AvIZvq Avbv n‡j eb Awa`ßi Gi c‡¶ 

A‡c¶vK…Z eo K¨vUvMwii Awa`ß‡ii g‡a¨ GKwU we‡kl Ae ’̄v‡b †cŠQv‡bv m¤¢e n‡e| 

 

১৯ eb msiÿY I e¨e ’̄vcbvq RvZxq I AvšÍR©vwZK cyi¯‹vi 

 

RvZxq cyi¯‹vit 

e„ÿ‡ivc‡Y we‡kl Ae`vb Ges eb¨cÖvYx msiÿ‡Y we‡kl Ae`v‡bi Rb¨ evsjv‡`k miKvi KZ©„K wb¤œwjwLZ cyi¯‹vi 

cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K t 

 

1| e„ÿ‡ivc‡Y cÖavbgš¿xi RvZxq cyi¯‹vi  

2| e½eÜz GIqvW© di IqvBì jvBd KbRvi‡fkb cyi¯‹vi| 

 

AvšÍR©vwZK cyi¯‹vit 

 

eb msiÿY I mne¨e ’̄vcbvq mvd‡j¨i ¯̂xK…wZ ¯̂iƒc eb wefvM wewfbœ AvšÍR©vwZK cyi¯‹vi AR©b K‡i‡Q | h_vt 

 

i) UN declared Equitor Award 2012 

ii) Wangiri Mathai Award 2012 

iii) JSW Earth Care Award 2012 

iv) Solution Search 2013 

v) HSBC-Daily Star Climate Award 
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vi) People’s Choice Award (The Conservance & RARE, USA) 

vii) Champion of the earth 2015 

১৯.১ e„ÿ‡ivc‡Y cÖavbgš¿xi RvZxq cyi¯‹vi 

 

miKvwi wm×všÍ Abyhvqx e„ÿ‡ivcY Av‡›`vjb‡K GKwU ’̄vqx, Pjgvb I ¯̂Ztù~Z© Kvh©µ‡g cwiYZ Kivi D‡Ï‡k¨ mswkøó 

mKj‡K AbycÖvwYZ I m¤ú„³ Kivi j‡ÿ¨ e„ÿ‡ivc‡Y hviv we‡kl K…wZZ¡ cÖ`k©b K‡ib Zv‡`i‡K Òe„ÿ‡ivc‡Y cÖavbgš¿xi 

RvZxq cyi¯‹viÓ cÖ`vb Kiv nq| 1993 mvj †_‡K cÖwZeQi GB cyi¯‹vi cÖ`vb Kiv n‡”Q| wewfbœ e¨w³ I cÖwZôvb KZ…©K 

M„nxZ e„ÿ‡ivcY Kg©KvÛ‡K †gvU 10wU †kÖwYfy³ K‡i cÖ‡Z¨K †kÖwY‡Z 1g, 2q I 3q cyi¯‹vi cÖ`vb Kiv nq| cÖwZwU 

†kÖwYi cyi¯‹vi cÖvß‡`i †µó I mb`mn GKvD›U †cqx †P‡K A_© cÖ`vb Kiv nq| cÖ_g ’̄vb AwaKvix‡K 30,000 UvKv, 

wØZxq ’̄vb AwaKvix‡K 20,000 UvKv Ges Z…Zxq ’̄vb AwaKvix‡K 15,000 UvKv cÖ`vb Kiv nq| Z‡e  Òe„ÿ‡ivc‡Y 

cÖavbgš¿xi RvZxq cyi¯‹vi cÖ`v‡bi bxwZgvjv (ms‡kvabx)-2021Ó G ewb©Z cyi®‹v‡ii A_© e„w× K‡i cÖ_g cyi®‹vi- 

1,00,000/- (GK jÿ UvKv), wØZxq cyi®‹vi-75,000/- (cuPvËi nvRvi UvKv) I Z…Zxq cyi®‹vi-50,000/- (cÂvk 

nvRvi UvKv) Kivi wbwgË bxwZMZfv‡e wm×všÍ M„nxZ n‡q‡Q| hvi cÖÁvcb eZ©gv‡b evsjv‡`k miKvwi gy`ªYvjq, 

†ZRMvuI, XvKv‡Z Quvcvi A‡cÿvq i‡q‡Q| 

16-07-2020 wLªt  05-06-2021 wLªt 

  
gywReel© D`hvcb Dcj‡ÿ¨ MYfe‡b gvbbxq cÖavbgš¿x KZ ©…K e„ÿ‡ivcY  

 

 

১৯.২ e½eÜz GIqvW© di IqvBìjvBd KbRvi‡fkb  

 

RvZxqfv‡e cÖK…wZ I eb¨cÖvYx msi¶‡Y wb‡ew`Z e¨w³/ms ’̄v‡K m¤§vwbZ Kiv Ges fwel¨Z cÖRb¥‡K msi¶‡Y DØz× 

Kivi j‡¶¨ 2010 mvj †_‡K ÒBangabandhu Award for Wildlife Conservation” c`K cÖ`vb Kiv n‡”Q| 

cieZ©x‡Z RvZxq GB c`K cÖ`v‡bi welqwU‡K AviI †Rvi`vi Kivi AwfcÖv‡q 2012 mv‡j ÒBangabandhu Award 

for Wildlife Conservation” bxwZgvjv cÖeZ©b Kiv nq| 

 

miKvi 2010 mvj †_‡K g~jZt eb¨cÖvYx welqK wk¶v, M‡elYv I msi¶Y Kvh©µg, eb¨cÖvYxi Avevm ’̄j Dbœqb I 

msi¶‡Y Ae`vb, eb¨cÖvYx msµvšÍ Aciva `gb Kvh©µg, gvbzl-eb¨cÖvYx Ø›Ø wbim‡b we‡kl Ae`vb Ges Z…Yg‚j ch©v‡q 

eb I eb¨cÖvYx msi¶‡Y MYm‡PZbZv m…wói †¶‡Î we‡kl Ae`vb-G welqmg‚n we‡ePbv KiZt †gvU 3wU K¨vUvMwi‡Z 

wbe©vwPZ e¨w³ I cÖwZôvb‡K G czi®‹vi cÖ`vb K‡i Avm‡Q| cÖwZ eQi cÖ‡Z¨K e¨w³/cÖwZôvb‡K GKwU 2 fwi (23.32 
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MÖvg) IR‡bi ¯̂Y© c`K A_ev c`‡Ki IRb cwigvY ¯̂‡Y©i evRvig‚‡j¨i mgcwigvY bM` A_© I 50,000/-(cÂvk 

nvRvi) UvKvi A¨vKvD›U †cwq †PK Ges m`bcÎ cÖ`vb Kiv nq| 2010 n†Z 2020 mvj ch©šÍ wb†¤œv³ 3wU K¨vUvMwi†Z 

me©†gvU 34 e¨w³/cÖwZôvb†K cyi¯‹vi cÖ`vb Kiv n†q†Q|  

 

 

K¨vUvMwimg‚nt 

 

K. eb¨cÖvYx msi¶Y Kv‡R wb‡qvwRZ Kg©KZ©v, L¨vwZgvb M‡elK, weÁvbx, eb¨cÖvYx msi¶Yev`x e¨w³ I MYgva¨g 

Kg©x/e¨w³Z¡; 

L.  eb¨cÖvYx welqK wk¶v I M‡elYv Ges 

M.  eb¨cÖvYx msi¶‡Y wb‡ew`Z cÖwZôvb| 

 
২০ উদর্ারপি AvšÍR©vwZK w`em mg~n 

 

RvwZmsN I AvšÍR©vwZKfv†e †NvwlZ w`em Dcj†ÿ¨ we†k¦i Ab¨vb¨ †`†ki g†Zv evsjv†`†kI wewfbœ Kg©m~wP cvjb Kiv 

nq| G w`em¸†jvi Dcj†ÿ¨ eb Awa`ßi wewfbœ Kg©m~wP MÖnY K†i| w`em¸‡jvi Zvrch© I Ae`vb m¤ú†K© MYm†PZbZv 

e„w×i j†ÿ¨ eb wefvM wewfbœ mgv†ek, †kvfvhvÎv I Av†jvPbv mfvi Av†qvRb K†i _v‡K| wb†¤œ eb wefv†M cvjbK…Z 

mswkøó w`e†mi Qwe I Z_¨ †`qv nj: 

 

২০.১ AvšÍR©vwZK eb w`em 

 

 

2012 mv‡j RvwZms‡Ni mvaviY cwil‡` 21 gvP©‡K AvšÍR©vwZK eb w`em wnmv‡e D`hvcb Kivi wm×všÍ M„nxZ nq| 

ZviB avivevwnKZvq 2022 mv‡jI wek¦e¨vcx AvšÍR©vwZK eb w`em cvjb Kiv nq| 2022 mv‡j AvšÍR©vwZK eb w`e‡mi 

cÖwZcv`¨ wQ‡jv Òeb msiÿ‡Yi A½xKvi, †UkmB Drcv`b I e¨enviÓ| cÖwZev‡ii g‡Zv evsjv‡`k eb wefvM w`emwU‡K 

Avo¤^ifv‡e D`hvcb K‡i| evsjv‡`k eb Awa`ßi AvšÍR©vwZK eb w`em 2022 D`hvcb Dcj‡¶¨ eb feb, 

AvMviMvuI¯’ ˆngšÍx m‡¤§jb K‡¶ GKwU Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb K‡i| D³ Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw ’̄Z 

wQ‡jb MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii cwi‡ek, eb I Rjevqy cwieZ©b gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x Rbve †gvt kvnve 

DwÏb, Gg.wc; we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb †eMg nvweeyb bvnvi, Gg.wc. gvbbxq Dc-gš¿x, cwi‡ek, eb I 

Rjevq~ cwieZ©b gš¿Yvjq, Rbve ‡gvt †gv¯Zdv Kvgvj, mwPe, Ges Rbve BKevj Avãyjøvn nviæb, AwZwi³ mwPe, 

cwi‡ek, eb I Rjevq~ cwieZ©b gš¿Yvjq| GQvovI Dcw ’̄Z wQ‡jb Rbve gywKZ gRyg`vi evey, †Pqvig¨vb, cÖK…wZ I 

Rxeb dvD‡Ûkb| D³ Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib Rbve †gvt Avgxi †nvmvBb †PŠayix, cÖavb eb msiÿK, evsjv‡`k| 
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AvšÍR©vwZK eb w`em D`hveb 

 

 

 

২০.২ wek¦ eb¨cÖvYx w`em 

 

 

2013 mv‡ji 20 wW‡m¤^i RvwZms‡Ni mvaviY cwil‡`i 68Zg Awa‡ek‡b 3 gvP©‡K wek¦ eb¨cÖvYx w`em wnmv‡e †NvlYv 

Kiv nq| ZLb †_‡K cÖwZ eQiB cwi‡ek, eb I Rjevqy cwieZ©b gš¿Yvj‡qi †bZ…‡Z¡ evsjv‡`k eb Awa`ßi GB 

w`emwU cvjb K‡i Avm‡Q| G Dcj‡ÿ 2022 mv‡j evsjv‡`k eb Awa`ß‡ii ˆngwšÍ wgjbvqZ‡b GKwU Av‡jvPbv mfv 

AbywôZ nq| D³ Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii cwi‡ek, eb I Rjevqy 

cwieZ©b gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x Rbve †gvt kvnve DwÏb, Gg.wc; we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb Rbve mv‡ei 

†nv‡mb †PŠayix, Gg.wc. gvbbxq mfvcwZ, cwi‡ek, eb I Rjevq~ cwieZ©b gš¿Yvjq m¤úwK©Z msm`xq ’̄vqx KwgwU, 

Rbve ‡gvt †gv¯Zdv Kvgvj, mwPe, Ges Rbve BKevj Avãyjøvn nviæb, AwZwi³ mwPe, cwi‡ek, eb I Rjevq~ cwieZ©b 

gš¿Yvjq| GQvovI Dcw ’̄Z wQ‡jb Rbve gywKZ gRyg`vi evey, †Pqvig¨vb, cÖK…wZ I Rxeb dvD‡Ûkb Ges Rbve ivwKeyj 

Avwgb, Kvw›Uª wi‡cÖ‡Rb‡UwUf, AvB,BD,wm,Gb evsjv‡`k| D³ Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib Rbve †gvt Avgxi †nvmvBb 

†PŠayix, cÖavb eb msiÿK, evsjv‡`k| G eQi eb¨cÖvYx w`e‡mi cÖwZcv`¨ wba©viY Kiv n‡q‡Q “wecbœ eb¨cÖvYx iÿv 

Kwi, cÖwZ‡ek cybiæ×v‡i GwM‡q AvwmÓ| 
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wek¦ eb¨cÖvYx w`em 

 

২০.৩ wek¦ cwihvqx cvwL w`em 

2006 mv‡j AvšÍR©vwZKfv‡e G w`em D`hvc‡bi D‡`¨vM †bqv nq| evsjv‡`‡k 2010 mvj n‡Z RvZxqfv‡e wek¦ cwihvqx cvwL 

w`em D`hvcb Kiv n‡”Q| Z‡e 2017 mvj †_‡K cÖwZ eQi †g gv‡mi wØZxq kwbevi Ges A‡±vei gv‡mi wØZxq kwbevi A_©vr 

eQ‡i `yÕwU w`b wek^e¨vcx cvwjZ nq G w`emwU| cÖwZ eQ‡ii b¨vq G eQiI wek¦ cwihvqx cvwL w`em D`hvc‡bi j‡ÿ¨ eb 

Awa`ßi KZ…©K AbjvBb wfwËK GKwU Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb Kiv nq| D³ Av‡jvPbv mfvq cÖavb AwZw_ wnmv‡e Dcw¯’Z 

wQ‡jb MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii cwi‡ek, eb I Rjevqy cwieZ©b gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x, Rbve †gvt kvnve DwÏb, Gg.wc| 

G eQi wek¦ cwihvqx cvwL w`em-2021 Gi cÖwZcv`¨ wba©vwiZ n‡q‡Q- “Sing, Fly, Soar – Like a bird!”, hvi evsjv 

fvev_© Kiv n‡q‡Q- ÔÔcvwLi gZ Mvb MvB, D‡o hvB myD”P w`M‡šÍÓ| 

 

weij I wejzß cÖvq cwihvqx cvwL msi¶Yt 

 

 cwihvqx cvwLmn DcK‚jxq GjvKvi cvwL msi¶‡Y evsjv‡`‡ki 6wU GjvKv‡K ÒEast Asian-Australasian Flyway 

Site” †NvlYv Kiv n‡q‡Q| 

 GjvKv¸‡jv n‡jv- †mvbvw`qv, wbSzg Øxc, Uvs¸qvi nvIi, nvKvjzwK nvIi, nvBj nvIi Ges MvO¸Bivi Pi| 

 GQvov evsjv‡`k eb wefvM Ges AvB,BD,wm,Gb Gi †hŠ_ D‡`¨v‡M †`‡ki wØZxq ivgmvi mvBU Uvs¸qvi nvI‡i cvwL ïgvwi 

I cvwLi Mv‡q wis cov‡bv Ges wRwcGm m¨v‡UjvBU U¨vM ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|  

 A‰eafv‡e cvwL wkKvi I evwYR¨ e‡Ü wbqwgZ Awfhvb cwiPvjbv, Rbm‡PZbZv ˆZwi BZ¨vw` Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
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২০.৪ AvšÍR©vwZK evN w`em 

2010 mv‡j ivwkqvi †m›U wcUvm©ev‡M© AbywôZ evN mg„× 13wU †`‡ki (Tiger Range Country) miKvi cÖavb‡`i m‡¤§j‡b 

evN msi¶Y‡K †eMevb Kivi Rb¨ ˆZwi ‡NvlYvc‡Îi Av‡jv‡KB cÖwZ eQ‡ii b¨vq G eQiI 29 RyjvB AvšÍR©vwZK evN w`em 

D`hvc‡bi j‡ÿ¨ eb Awa`ßi KZ…©K GKwU I‡qwebv‡ii Av‡qvRb Kiv nq| D³ I‡qwebv‡i cÖavb AwZw_ wnmv‡e Dcw¯’Z wQ‡jb 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii cwi‡ek, eb I Rjevqy cwieZ©b gš¿Yvj‡qi gvbbxq Dc-gš¿x, †eMg nvweeyb bvnvi Gg.wc.| G 

eQi AvšÍR©vwZK evN w`e‡mi cÖwZcv`¨ wba©viY Kiv n‡q‡Q- ÔÔevN evuPvq my›`ieb, my›`ieb evuPvq jÿ RxebÓ|  

 

২০.৫ wek¦ nvwZ w`em 

2011 mv‡j _vBj¨v‡Ûi Elephant Reintroduction Foundation, KvbvWvi PjwPÎKvi Patricia Sims Ges Michael 

Clark Gi D‡`¨v‡Mi d‡j cÖwZ eQi 12 AvM÷ wek¦ nvwZ w`em cvjb Kivi wm×všÍ M…nxZ nq| Gi djk«ywZ‡Z, 2012 mvj 

‡_‡K cÖwZ eQi 12 AvM÷ c…w_exi nvwZ mg…× ‡`kmg~‡n wek¦ nvwZ w`em cvjb Kiv n‡”Q| cÖwZ eQ‡ii b¨vq G eQiI wek¦ nvwZ 

w`em D`hvc‡bi j‡ÿ¨ eb Awa`ßi KZ…©K GKwU I‡qwebv‡ii Av‡qvRb Kiv nq| D³ I‡qwebv‡i cÖavb AwZw_ wnmv‡e Dcw¯’Z 

wQ‡jb eb Awa`ß‡ii m¤§vwbZ cÖavb eb msiÿK, Rbve †gvt Avgxi ‡nvmvBb †PŠayix| G eQi wek¦ nvwZ w`e‡mi cÖwZcv`¨ wba©viY 

Kiv n‡q‡Q-ÒnvwZ Ki‡j msi¶Y, i¶v cv‡e meyR ebÓ| 

 

২০.৬ AvšÍR©vwZK wgVvcvwbi Wjwdb w`em 

 

evsjv‡`k eb Awa`ßi AvšÍR©vwZK wgVvcvwbi Wjwdb w`em 2021 D`hvcb Dcj‡¶¨ eb feb, AvMviMvuI¯’ ˆngšÍx 

m‡¤§jb K‡¶ GKwU Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb K‡i| D³ Abzôv†b cÖavb AwZw_ wn†m†e Dcw ’̄vZ wQ†jb MYcÖRvZš¿x 

evsjv†`k miKv†ii cwi†ek, eb I Rjevqy cwieZ©b gš¿Yvj†qi gvbbxq gš¿x; Rbve †gvt kvnve DwÏb, Gg.wc; we†kl 

AwZw_ wn†m†e Dcw ’̄vwZ wQ†jb †eMg nvweezb bvnvi, Gg.wc., gvbbxq Dc-gš¿x, Rbve †gvt †gv Í̄dv Kvgvj, mwPe Ges 

Rbve BKevj Avãzjøvn nviæb, AwZwi³ mwPe, cwi†ek, eb I Rjevqy cwieZ©b gš¿Yvjq| GQvovI Abzôv†b Dcw ’̄vZ 

wQ†jb Rbve gywKZ gRzg`vi evey, †Pqvig¨vb, cÖK…wZ I Rxeb dvD†Ûkb Ges Rbve ivwKeyj Avwgb, Kvw›Uª 

wi†cÖ†Rb†UwUf, AvB,BD,wm,Gb evsjv†`k| D³ Abzôv†b mfvcwZZ¡ K†ib Rbve †gvt Avgxi †nvmvBb †PŠayix, c Öavb 

eb msiÿK, evsjv†`k| 

 

 

 

 

weij I wejyß cªvq cwihvqx cvwL msi¶Y (‡mvbvw`qv) weij I wejyß cÖvq cwihvqx cvwL msi¶Y (Uvs¸qvi nvIi) 
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evsjv‡`‡ki cÖavb cÖavb cwihvqx cvwL 

 

evsjv‡`‡k cÖvq 250-300 cÖRvwZi cwihvqx cvwL Av‡Q| Gi g‡a¨ cÖvq 210wU kxZKvjxb AwZw_ cvwL Ges Aewkó 

cvwL erm‡ii Ab¨ mgq, we‡kl K‡i MÖx®§Kv‡j Avgv‡`i †`‡k G‡m _v‡K| AwZw_ cvwLi g‡a¨ DjøL‡hvM¨ n‡jv- 

ivRnvum, `vMx ivRnvum, ivR mivwj, cvwZ mivwj, gv›`vwib nvum, SzuwU nvum, PKvPwK, †jÄv nvum, Ly‡šÍ nvum, evwj nvum, 

wZwj nvum, jvjwki, bxjwki, wMwiqv nvum, wcqs nvum, f~wZ nvum, w¯§D nvum, cvwZ gvi‡MÄvi, ïgPv, cvwcqv, LÄb, 

dzUwK, mv‡nwj, P¨vMv, ¸wj›`v, mvim, wMÖwawb, gvwbK†Rvo, Gwkq kv‡gvK‡Lvj, bxjKÚ,  ˆeix, PvgP Vz‡Uv evUvb I 

wewfbœ Rv‡Zi ‰mKZ-cvwL (shore bird) BZ¨vw`| 

 

evsjv‡`‡k East Asia Australasian Flyway Sites 
 

evsjv‡`k 29 †m‡Þ¤^i, 2011 mv‡j EAAFP (East Asia Australasian Flayway Partnership) Gi m`m¨ 

n‡q‡Q Ges 6 wU GjvKv‡K (Uvs¸qvi nvIi, nvKvjywK nvIi, nvBj nvIi, †mvbvw`qv, wbSzg Øxc I MvO¸Bqvi Pi) 

Flayway Site wn‡m‡e ‡NvlYv K‡i‡Q| 

 

২১.evsjv‡`k eb gnv cwiKíbv (2017-2037) 

 

 

1995 m‡b evsjv‡`k eb wefvM cÖ_gev‡ii g‡Zv 20 erm‡ii R‡b¨ GKwU eb gnvcwKíbv cÖYqb K‡i; hvi GKwU 

D‡Ïk¨ wQj ‡`‡ki 20 kZvsk f~wg eb Av”Qv`‡bi ‡fZ‡i wb‡q Avmv| D³ gnvcwiKíbv eb  I ev ȳÍZ‡š¿i Ab¨vb¨ 

welq, ‡hgb Sustainable Forest Management, Rxe‰ewPÎ¨, Rjevq~ cwieZ©b, B‡Kvwm‡÷g mvwf©‡mi SywK, 

AvšÍR©vwZK Kb‡fbk‡bi cÖwZkÖæwZ, eb cwiexÿY e¨e ’̄v Ges `~i Abyaveb (Remote Sensing) Ges †fŠ‡MvwjK 

Z_¨ c×wZ (GIS) BZ¨vw`i Dci h_vh_fv‡e ¸iæZ¡ w`‡Z mg_© nqwb| 20 erm‡ii cyivZb D³ gnvcwiKíbv ‡K 

2013 mv‡j nvjbvMv` K‡i  cieZx© 20 erm‡ii Rb¨ A_©vr 2017-2037 mvj ch©šÍ Kiv n‡q‡Q| nvjbvMv` eb 

gnvcwiKíbv cÖYqb Kvh© ‡`kxq Ges AvšÍR©vwZK we‡kølK I ms ’̄vi mnvqZvq m¤úbœ Kiv n‡q‡Q, hv mnmv Aby‡gv`‡bi 

Rb¨ miKv‡ii wbKU `vwLj Kiv n‡e|  

 

 


