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সামািজক  বনায়ন এখন বাংলােদেশ এক� আে�ালন 

বাংলােদেশ সামািজক বনায়ন �ামীণ জনপেদ আথ�-সামািজক উ�য়ন ও দাির�-িবেমাচেন এক নত�ন
িদগে�র সূচনা কেরেছ। �সই সােথ সামািজক বনায়ন পিরেবেশর ভারসাম� র�া, জলবায়ু পিরবত� ন উপশম
ও অিভেযাজন এবং জীবৈবিচ�� সংর�েণ ���পূণ� ভ� িমকা রাখেছ। বন িবভাগ ১৯৬০ দশেকর ��র
িদেক বন সম�সারণ কায��েমর মাধ�েম সব��থম বনায়ন কম�সূিচ বনা�েলর বাইের জনগেণর কােছ িনেয়
যায়। অতঃপর ১৯৮১-৮২ সাল হেত উ�রবে�র সরকারী বনভ� িমেত বনায়েনর জন� বৃহ�র ৭� �জলায়
কিমউিন� ফের�� �কে�র মাধ�েম জনগেণর অংশ�হেণ অংশীদাির�মূলক সামািজক বনায়েনর �চলন
কের। সরকার ২০০০ সােল সামািজক বনায়ন কায��মেক ১৯২৭ সােলর বন আইেন অ�ভ�� ি�র মাধ�েম
আইিন কাঠােমােত িনেয় আেস। সামািজক বনায়নেক আরও শি�শালী করার জন� সরকার ২০০৪ সােল
সামািজক বনায়ন িবিধমালা �বত� ন কের। যাহা আেরা কায�কর ও সুেযাপেযাগী করার লে�� ২০১১ সাল
পয�� সংেশাধনী আনা হয়।  

অরণ� বাত� া
                                                             এক� সবুজ সমৃ� বাংলােদেশর �ত�েয়



ট�কেরা  খবর
 

বন��াণী  উ�ার

বৃ�েরাপণ

�িশ�ণ

গত ২২ জানুয়াির ওয়াই�লাইফ �াইম কে�াল
ইউিনট, খুলনার সদস�রা নয়াবা�, খািলশপুর,
খুলনা কবুতেরর হােট অিভযান পিরচালনা কের ১�
ময়না, ১� �য়া, ১২� শািলক, ৩� ঘুঘু ও ৪�
মুিনয়াসহ �মাট ২১ � পািখ উ�ার কের।

পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবত� ন ম�নালেয়র
সিচব জনাব িজয়াউল হাসান, এনিডিস স�িত
কুিম�া পিরদশ�ন কােল কুিম�া সামািজক বন
িবভাগের সােথ মতিবিনময় কেরন।  পের িতিন
অিফস চ�ের এক� বৃে�র চারা �রাপণ কেরন। 

ফের� একােডিম চ��ােম নবিনযু� ফের�ার ও
�র�ারেদর জন� ফেরি� �কাস� ফর  ফের� �র�াস�'
এ� ফের�ারস িবষয়ক �িশ�েণর উে�ােধান কেরন
�ধান বন সংর�ক জনাব �মাঃ আমীর �হাসাইন
�চৗধুরী।



ব ন ভ� িম   উ �া র

অৈবধ �াপনা উে�দ কের চ��ােম ২ একর
বনভ� িম উ�ার 'চ��াম উ�র বন িবভােগর
হাটহাজারী �রে�র �শাভনছিড় িবেটর রি�ত
বনভ� িমেত জবরদখেলর উে�েশ� িনিম�তব� ঘর
�ভে� �ফলা হয় এবং �ায় ২ একর বনভ�  িম উ�ার
করা হয়।

��াম উ�র বন িবভােগর িবিভ� কম�কত� া-কম�চারী অংশ�হণ
কেরন। বন মামলা দা �য়র করা হয়।  গত জানুয়াির  এবং 
 �ফ�য়াির মােস চ��াম উ�র ও দি�ণ, ক�বাজার উ�র  ও
দি�ণ, ময়মনিসংহ, গািজপুর,  িসেলট বন  িবভাগ ৩০ একেরর
�বিশ বনভ� িম অৈবধ দখলদারেদর কাছ �থেক পুন:��ার ক�র।

ব ন ভ ব েন  গ ণ � না নী  

বন অিধদ�েরর �যসব �সবা গণমানুেষর জন�,
�কান ধরেনর বাধা িব� ছাড়া �সসব �সবা মাঠ
পয�ােয় সাধারণ মানুষ পাে�ন িক না; �কান ধরেনর
অিভেযাগ আেছ িক না; সময় মেতা �সবা িনেত �কান
অসুিবধা হয় িক না;  এসব সরাসির �ধান বন
সংর�ক মেহাদেয়র িনকট জানােতই এ গণ�নানীর
আেয়াজন কের বন অিধদ�র।
বন অিধদ�েরর কায��েমর ��তা এবং জবাবদীিহতার
জন�ই এ আেয়াজন করা হেয় থােক। �া��িবিধ �মেন
সীিমত পিরসের �দেশর িবিভ� জায়গা �থেক আগত,
সামািজক বনায়েনর উপকারেভাগী, করাতকল মািলক,
নাস�াির মািলক, কাঠ ব�বসায়ী এবং বন ও বন��াণী িনেয়
কাজ কেরন এমন িকছ�  মানুষ এিদন হািজর হন বন
ভবেন। �ধান বন সংর�ক জনাব আমীর �হাসাইন
�চৗধুরী এবং ঊধ�তন কম�কত� াবৃ� তােদর মতামত �শােনন
এবং পরামশ� �হণ কেরন। এ সময় তােদর করা িবিভ�
�ে�র উ�র �দন এবং সমাধান কী হেত পাের �স িবষেয়
পরামশ� �দন।


