চলতি ২০২১-২০২২ সাললর এতিতিলি অন্তর্ভূক্ত বন অতিদপ্তলরর আওিায় বাস্তবায়নািীন প্রকল্পসমূলের িথ্যাতদ
ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

১
১।

২
বঙ্গবন্ধু শেখ মুতিব সাফারী িাকূ,
গািীপুলরর এযালপ্রাচ সড়ক প্রেস্তকরণ ও
প্রলয়ািনীয় অবকাঠালিা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য়
সংলোতিি)
(িানুয়ারী ২০১১ েলি তিলসম্বর, ২০২২
ির্ ূন্ত)
িনাব শিাল্যা শরিাউল কতরি

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়
৩
৪
৫
•
To
reduce
traffic
congestion
in
বঙ্গবন্ধু
শেখ
মুতিব
সাফারী
Widening of Approach Road and
and
outside
the
Safari
Park.
িাকূ, গািীপুর
Development of Other Essential
•
To
ensure
safety
and
security
of
তিওতব
Infrastructure of Bangabandhu
wildlife and tourists.
২৪২০৬.০০ লক্ষ টাকা
Sheikh
Mujib
Safari
• To
provide
improved
Park,Gazipur (3rd revised)
recreational facilities for visitor.

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

মুল উলেশ্য

• To improve habitats for wildlife
and captive animals.

৬
•
•
•
•

র্ভতি অতিগ্রেণ
কালনতিতিটি শরাি সংস্কার
িশুখাদ্য সরবরাে
তবদ্যিান িাস্টার প্ল্যানলক আন্তিূাতিক িালনর
িাস্টার প্ল্যান এ উন্নীি করা।
• আবদ্ধ প্রাণী ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন।

• Improvement of existing Master
plan in light of international
standard.

২।

বাংলালদলের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও
আবাসস্থল উন্নয়ন (১ি সংলোতিি)
(জুলাই ২০১৭ েইলি জুন ২০২২)
িনাব শিাল্যা শরিাউল কতরি
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Wildlife
Conservation
Habitat
Development
Bangladesh.

and • বন্যপ্রাণী ও িীবববতচত্র্য শটকসই সংরক্ষণ সিগ্র বাংলালদে
তিওতব।
in
কার্ ূক্রি চলিান রাখা;
• বন অতিদপ্তলরর িাঠ ির্ ূালয়র কিূকিূা ও ৩১৭১.২৩ লক্ষ টাকা
কিূচারীলদর বন্যপ্রানী সংরক্ষন ও ব্যবস্থািনার
উির প্রতেক্ষণ প্রদালনর িাধ্যলি দক্ষিা বৃতদ্ধ;
• বন্যপ্রাণী তনিন, িাচার ও তেকার শরাি;
• নবসৃষ্ট ০৩টি বন্যপ্রাণী তবিাগ, ০১টি
ওয়াইল্ডলাইফ
শসন্টার
এবং
০৪টি
ওয়াইল্ডলাইফ শরসতকউ শসন্টালরর কার্ ূক্রি
চলিান রাখা;
• বন্যপ্রাণী অিরাি তনয়ন্ত্রণ ইউতনট এবং
ফলরনতসক ল্যালবর কার্ ূক্রি চলিান রাখা;
• িানুষ-বন্যপ্রানী দ্বন্দ তনরসন।

1

• বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল এবং
রতক্ষি এলাকাসমূে সুষ্ঠু ব্যবস্থািনার িন্য
ওয়াইল্ডলাইফ শসন্টালর প্রতেক্ষলণর িাধ্যলি
দক্ষ িনবল সৃতষ্ট।
• বন্যপ্রাণী অববি বাতণিয এবং তেকার
তনয়ন্ত্রলণর িন্য বন তবিাগ, পুতলে, কাস্টিস,
ূ ও তবতিতব এর কিূকিূা
শনৌবাতেনী, শকাস্টগাি
ও কিূচারীলদর সালর্ িািীয় ও িাঠ ির্ ূালয়
বন্যপ্রাণী অিরাি তনয়ন্ত্রণ ইউতনট এর চলিান
কার্ ূক্রি শিারদারকরণ।
• সুষ্ঠুয ব্যবস্থািনার উলেলশ্য সাড়া শদলে তবিন্ন
প্রাণীর তনয়তিি িতরি ও ির্ ূলবক্ষণ িতরচালনা
করা।
• বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও তনরািত্তা) আইন, ২০১২
বাস্তবায়লনর ললক্ষয প্রতেক্ষণ প্রদান করা।

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

মুল উলেশ্য

৩।

শেখ রালসল এযাতিয়ারী এযান্ড ইলকা-িাকূ,
রাঙ্গুতনয়া, চট্টগ্রাি
(জুলাই ২০১৮ েইলি জুন ২০২১)
িনাব তবপুল কৃষ্ণ দাস

Sheikh Rasel Aviary and Eco- • িশুিাতখর আবাসস্থল সৃতষ্ট
Park, Rangunia, Chattogram • স্থানীয় িনলগাষ্ঠীর তবকল্প কিূসংস্থান এবং
(2nd Phase)
আর্ ূ-সািাতিক উন্নয়ন
• িতরলবে ও ির্ ূটলনর তবকাে সািন

৪।

বলঙ্গািসাগলর শিলগ ওঠা নতুন চরসে
উিকূলীয় এলাকায় বনায়ন (১ি সংলোতিি)
(িানুয়ারী ২০১৮ েইলি তিলসম্বর ২০২২)
িনাব শিাোম্মদ োরুন অর রতেদ খান

Afforestation in Coastal Region • To accelerate accretion and
stabilize newly accreted char
including the Newly Accreted
land.
st
Chars of Bay of Bangle (1
revised)
• To increase green vegetation
coverage as protective shelter
belt against cyclone and tidal
surge as adaptive measure
against adverse effects of
climate change.
• To increase carbon sink to help
mitigate climate change impacts.
• To increase biodiversity of
marine flora and fauna through
improvement of habitat and
breeding facilities.
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প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

• তপ্রন্ট ও ইললিতনক তিতিয়া, শিাস্টার,
তবললবাি,ূ তলফললট, বুকললট, সট ূ তফল্ম,
শিাবাইল এযাািস এবং িথ্যতচলত্র্র িাধ্যলি
ব্যািক গণসলচিনিা কার্ ূক্রি িতরচালনা
করা।
বন্যপ্রাণী ও িীবববতচত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত
িািীয় ও আন্তূিাতিক তদবস উদর্ািন।
রাঙ্গুতনয়া, চট্টগ্রাি
• তবদ্যিান শরািওলয় বতি ূিকরণ।
তিওতব
• িশুখালদ্যর িন্য বনায়ন।
১২৫৫১.২৪ লক্ষ টাকা।
• তচত্ত তবলনাদলনর িন্য িালকূর তবতিন্ন
অবকাঠালিার উন্নয়ন।
• ইলকাট্যযতরিি স্পট উন্নয়ন।
• প্রলবে শগইট উন্নয়ন।
িট্যয়াখালী, বরগুনা, শিালা, • বলঙ্গািসাগলর শিলগ ওঠা চর এলাকায় সবুি
শনায়াখালী, লক্ষ্মীপুর, শফনী,
শবষ্টনী স্থািলনর ললক্ষয বনায়ন।
চট্টগ্রাি ও কক্সবািার
• কাব ূন স্টক বৃতদ্ধকরণ।
তিওতব
১০৮২১.০০ লক্ষ টাকা।

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

৫।

স্থানীয় নৃলগাষ্ঠী িনগলণর সোয়িায় িধুপুর
িািীয় উদ্যালনর ইলকাট্যযতরিি উন্নয়ন ও
শটকসই ব্যবস্থািনা প্রকল্প (১ি সংলোতিি)
(জুলাই ২০১৮ েইলি জুন ২০২২)
িনাব শিাোঃ সাজ্জাদুজ্জািান

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

মুল উলেশ্য

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়
Eco-tourism Development & • Make the Modhupur National িধুপুর, টাঙ্গাইল।
Park as a single tract for তিওতব
Sustainable Management of
intensive
management
of
২০৯৬.৭৯ লক্ষ টাকা।
Madhupur National Park through
recreational and eco-tourism
the Collaboration of Local Ethnic
values as well as genetic
Communities (1st revised)
resources.
• Facilitate Eco-Tourism to meet
the increasing demand for
recreation of the peoples of its
adjacent area.
• Conservation and development
of bio-diversity and natural
environment.
• Conservation of
flora and fauna.

endangered

• Creating and enhancing scope
for the researcher, students or
institutions from home and
abroad.
• Extension and development of
eco-tourism
facilities
and
afforestation of native and
endangered and ornamental tree
species.
• To fight back the prevailing
threats and impacts of the
climate
changes
already
experienced in this region.
• To create job opportunities for
the local forest dependent jobless
people.
• To protect Modhupur forests
from
encroachment,
illegal
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প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি
• শদাখলা শরস্ট োউি সংলগ্ন এলাকায় নতুন
তদ্বিল তবতেষ্ট অিযাধুতনক শরস্ট োউি
তনিূাণ।
• বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি তবিতড়ি শদাখলা শরস্ট
োউলির সম্মুলখ বঙ্গবন্ধুর মুরযাল তনিূাণ।
• পুকুর/শলক পুনোঃখনন।
• সীিানা প্রাচীরসে আরলবারটাি তনিূাণ।
• ইলকাট্যযতরিি স্পট উন্নয়ন।
• লাইি শেি বনায়ন।
• তবকল্প িীতবকায়ন কিূসূচী (বলনর উির
তনিূরেীল স্থানীয় ও ক্ষুদ্র নৃলগাষ্ঠী
িনসািারলণর িন্য িল্লী সঞ্চয় ব্যাংলকর
িাধ্যলি আত্মতনিরেীলিার িন্য ঋণ প্রদান)

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

মুল উলেশ্য

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়

felling of tress, fire hazards,
conversion of forest land to
agricultural land etc.

৬।

শটকসই বন ও িীতবকা (সুফল) প্রকল্প
(জুলাই ২০১৮ েইলি জুন ২০২৩)
িনাব শগাতবন্দ রায়

Sustainable Forest and Livelihoods Goal: To restore degraded forest সিগ্র বাংলালদে
ecosystems
and
conserve তিওতব
(SUFAL) Project
biodiversity through sustainable ১৫০২৭২.১৭ লক্ষ টাকা।
forest management practices.
Specific objectives :
To establish and implement
Sustainable
Forest
Management
practices
through
community
engagement in hill and Sal
Forests
• To enrich/ restore degraded
forests and wildlife habitats
with
resilient
species/management efforts
into multi-storied forests to
maximize
carbon
sequestration in forest stands
• To conserve biodiversity in
forest ecosystems and protect
coastal & wetland habitat
through
afforestation/reforestation
• To engage communities in
forest
management
and
biodiversity
conservation
through alternate livelihood
and education
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

সেলর্াগীিামূলক বন ব্যবস্থািনার িাধ্যলি
বনায়ন কিূসূচী।
বনায়ন ও পুনোঃবনায়লনর িাধ্যলি উিকূলীয়
ও িলি বাসস্থান এবং িীবববতচত্র্য
সংরক্ষণ।
বন তবিালগর কিূকিূা ও কিূচারীলদর
বাসিবন তনিূাণ ও অন্যান্য অবকাঠালিার
উন্নয়ন।
বন তবিালগর কিূকিূা ও কিূচারীলদর
সক্ষিিা বৃতদ্ধর ললক্ষয স্বল্পলিয়াদী ও
দীর্ ূলিয়াদী প্রতেক্ষণ।
সেলর্াগীিামূলক বন ব্যবস্থািনার িাধ্যলি
বনায়ন কিূসূচী।
বনায়ন ও পুনোঃবনায়লনর িাধ্যলি উিকূলীয়
ও িলি বাসস্থান এবং িীবববতচত্র্য
সংরক্ষণ।
বন তবিালগর কিূকিূা ও কিূচারীলদর
বাসিবন তনিূাণ ও অন্যান্য অবকাঠালিার
উন্নয়ন।
বন তবিালগর কিূকিূা ও কিূচারীলদর
সক্ষিিা বৃতদ্ধর ললক্ষয স্বল্পলিয়াদী ও
দীর্ ূলিয়াদী প্রতেক্ষণ।

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

মুল উলেশ্য

•

৭।

িািীয় উতিদ উদ্যালনর িাস্টার প্ল্যান
োলনাগাদকরণ এবং বাস্তুসংস্তান
সংরক্ষণসে অিযাবশ্যকীয় অবকাঠালিা
সংস্কার/উন্নয়ন (১ি সংলোতিি) (জুলাই
২০১৮ েইলি জুন ২০২২)
ি. শিাোঃ িাতেদুর রেিান তিয়া)
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প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়

To
integrate
forestry
research to conserve forest
genetic
resources
and
improve field practices

Masterplan
Update
and • িািীয় উতিদ উদ্যান, তিরপুর, ঢাকালক শবাটাতনকযাল গালি ূন, ঢাকা।
Ecosystem Conservation with
যুলগািলর্াগী ও তবশ্বিালনর উদ্যালন উন্নীি করা; তিওতব
Essential
Infrastructure • িািীয় উতিদ উদ্যান, তিরপুর, ঢাকা এর ১৬১৪.৯৯ লক্ষ টাকা।
Development
of
National
িাস্টারপ্ল্যান োলনাগাদ করণ;
st
Botanical Garden (1 revised)
• িািীয় উতিদ উদ্যান, তিরপুর, ঢাকা এর
দূষণকবতলি বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ;
• বন্যপ্রাতণর আবাসস্থল পুনরুদ্ধালরর িাধ্যলি
িীবববতচত্র্য সংরক্ষণ ও িতরলবে উন্নয়ন করা;
• শদেী-তবলদেী ও তবলুপ্তপ্রায় প্রিাতির িীনপুল
সংরক্ষণ ও ক্রিতবলুপ্ত প্রাকৃতিক োলবন
পুনস্থািন;
• প্রকৃতি ির্ ূটন-তবলনাদন তবষলয় তেক্ষা ও
গলবষণার অবাি সুলর্াগ সৃতষ্ট করা;
• বনি সম্পদ উন্নয়ন, প্রকৃতি ও তবলনাদলনর
িাধ্যলি সরকারী রািস্ব আয় বৃতদ্ধসে
কিূসংস্থান সৃতষ্ট করা;
• িলবায়ু িতরবিূন িতনি তবরূি িতরতস্থতিলি
ঐতিেযবােী িািীয় উতিদ উদ্যান এর দুলূি,
তবরল ও তবিন্ন প্রিাতির অতি মূল্যবান উতিদ
সংরক্ষণ;
• তফতিতবতলটি স্টাতি সম্পন্নকরলণর িাধ্যলি এর
দীর্ ূলিয়াদী শটকসই উন্নয়লনর ললক্ষয করণীয়
তনি ূারণ ও সুিাতরেিালা প্রণয়ন।

5

•
•
•
•
•
•
•

িািীয় উতিদ উদ্যান, তিরপুর, ঢাকালক
যুলগািলর্াগী ও তবশ্বিালনর উদ্যালন উন্নীি
করা।
িািীয় উতিদ উদ্যান, তিরপুর, ঢাকা এর
িাস্টারপ্ল্যান োলনাগাদ করণ।
িািীয় উতিদ উদ্যান, তিরপুর, ঢাকা এর
দূষণকবতলি বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার ও
সংরক্ষণ।
বন্যপ্রাতণর আবাসস্থল পুনরুদ্ধালরর িাধ্যলি
িীবববতচত্র্য সংরক্ষণ ও িতরলবে উন্নয়ন
করা।
শদেী-তবলদেী ও তবলুপ্তপ্রায় প্রিাতির
িীনপুল সংরক্ষণ ও ক্রিতবলুপ্ত প্রাকৃতিক
োলবন পুনস্থািন।
প্রকৃতি ির্ ূটন-তবলনাদন তবষলয় তেক্ষা ও
গলবষণার অবাি সুলর্াগ সৃতষ্ট করা।
তফতিতবতলটি স্টাতি সম্পন্নকরলণর িাধ্যলি
এর দীর্ ূলিয়াদী শটকসই উন্নয়লনর ললক্ষয
করণীয় তনি ূারণ ও সুিাতরেিালা প্রণয়ন।

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

৮।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুতিব সাফারী িাকূ,
কক্সবািার এর অতিকির উন্নয়ন ও
সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৯ েইলি জুন ২০২২)
িনাব রতফকুল ইসলাি শচৌধুরী

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

মুল উলেশ্য

Development and Expansion of •
the Bangabandhu Sheikh Mujib
Safari Park, Cox's Bazar (2nd •
Phase)
•
•
•
•
•
•

িালকূর তবদ্যিান িশু এবং িাখীলদর
প্রলয়ািনীয় তচতকৎসা শসবা তনতিি করা;
িোিতরকল্পনা/উন্নয়ন িতরকল্পনা অনুর্ায়ী
অবকাঠালিাগি উন্নয়ন;
িশু ও িাখীর আবাস পুনরূদ্ধার ও উন্নতি
সািন (তৃনলিািী) প্রাণী, িাংোসী প্রানী,
সরীসৃি ইিযাতদ;
তবলুপ্ত ও তবিন্ন বন্যপ্রানীর in-situ এবং
ex-situ সংরক্ষণ;
ইলকাট্যযতরিি সুতবিাতদর উন্নতি সািন;
তেক্ষা ও গলবষণালকলের উন্নয়ন;
তবদ্যিান অবকাঠালিা, র্ানবােন ও
র্ন্ত্রিাতির শিরািি ও রক্ষণালবক্ষণ করা
নুিন নুিন িশু-িাখী সংগ্রে;

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়
কক্সবািার
তিওতব
১২৬৫১.৭৭ লক্ষ টাকা।

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি
•
•
•
•
•
•

•
৯।

কক্সবািার শিলায় সবুি শবষ্টনী সৃিন,
প্রতিলবে পুনরুদ্ধার এবং ইলকা-ট্যযতরিি
উন্নয়ন (জুলাই ২০১৯ েইলি জুন ২০২৪)
িনাব তবপুল কৃষ্ণ দাস
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Establishment of Greenbelt, Eco- • প্রাকৃতিক দুলর্ ূাগ েলি উিকূলবাসীর তবিন্নিা কক্সবািার।
তিওতব ৩৭৬১.৬৫৮ লক্ষ
restoration and Eco-tourism
হ্রাস;
Development in Cox's Bazar • বনায়ন ও তনতবড় িতরচর্ ূার িাধ্যলি ২৭৫০ টাকা।
District.
শেির প্রাকৃতিক বলনর প্রতিলবে পুনরুদ্ধার;
• বন তনিূর স্থানীয় িনলগাষ্ঠীর ২৫০০টি
িতরবালরর দাতরদ্র তনরসন ও বলনর উির
িালদও তনিূরিা হ্রাস;
6

•
•
•
•
•

বন্যপ্রাণী তচতকৎসা সোয়িা প্রদালনর িন্য
শিলটতরনারী ঔষি, র্ন্ত্রিাতি এবং বন্যপ্রাণী
লালন িালন ও রক্ষণালবক্ষণ র্ন্ত্রিাতি ক্রয়।
িোিতরকল্পনা/উন্নয়ন িতরকল্পনা অনুর্ায়ী
অবকাঠালিাগি উন্নয়ন।
িোিতরকল্পনা ও উন্নয়ন িতরকল্পনা অনুর্ায়ী
বার্ এবং তসংলের সাফারী িাকূ তনিূাণ।
িোিতরকল্পনা ও উন্নয়ন িতরকল্পনা অনুর্ায়ী
স্তন্যিায়ী, িাংসােী এবং সরীসৃি প্রানীর িন্য
শবষ্টনী তনিূাণ।
িোিতরকল্পনা ও উন্নয়ন িতরকল্পনা অনুর্ায়ী
তি শফইি ওিারলেি সরবরাে লাইন (এলটি)
তনিূাণ।
িোিতরকল্পনা ও উন্নয়ন িতরকল্পনা অনুর্ায়ী
তনয়তিি িতরদেূন ও ির্ ূলবক্ষলণর িন্য
সাফারী িাকূ এলাকার চাতরিালেূ¦ শিলরাল
শিটাতলক রাস্তা তনিূান (কালিাট ূ, সুইচলগইট,
শেন, ি‚তি উন্নয়ন, আরতসতস প্রতিরক্ষা প্রাচীর
ইিযাতদ)।
িোিতরকল্পনা ও উন্নয়ন িতরকল্পনা অনুর্ায়ী
র্ভতি উন্নয়ন।
বনায়ন।
তেিছতড় িািীয় উদ্যালনর সীিানা প্রাচীর
তনিূাণ।
এসএস িাইি তদলয় শরতলং ও প্ল্যাটফিূ
তিরী।
এযালপ্রাচ শরাি তিরী।
তবতবি তনিূাণ কাি।

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

১০।

িলবায়ু িতরবিূলনর তবরূি প্রিাব তনরসলন
তসললট তবিালগ পুনোঃবনায়ন ও অবকাঠালিা
উন্নয়ন (জুলাই ২০১৯ েইলি জুন ২০২৪)
িনাব শিাোঃ শিৌতফকুল ইসলাি

Reforestation and Infrastructure
Development in Sylhet Forest
Division to Mitigate Adverse
Effect of Climate Change.

১১।

িোিায়া ইলকা-িালকূর িীবববতচত্র্য
সংরক্ষণ ও প্রতিলবে উন্নয়ন (িানুয়ারী
২০২০ েইলি তিলসম্বর ২০২৪)
িনাব শিািালম্মল েক োে শচৌধুরী

Biodiversity Conservation and
Eco-system Development of
Mahamaya Eco-park Project.
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মুল উলেশ্য
• ির্ ূটকলদর তচত্ত তবলনাদলনর সুলর্াগ সুতবিা
বৃতদ্ধর িাধ্যলি ইলকা-ট্যযতরিি উন্নয়ন।
• শদেীয় প্রিাতির বৃলক্ষর চারা দ্বারা বাগান
সৃিলনর িাধ্যলি বনর্ভতির িীবববতচত্র্য
সমৃদ্ধকরণ;
• বাঁে, মুিূা ও শবি বাগান সৃিলনর িাধ্যলি ক্ষুদ্র
ও কুঠির তেলল্পর কাঁচািাল সরবরাে
তনতিিকরণ;
• আগর বাগান সৃিলনর িাধ্যলি তবিদািন্ন এ বৃক্ষ
প্রিাতিলক অবলুতপ্তর োি শর্লক রক্ষা করা এবং
এর সংরক্ষণ ও প্রসালর প্রলয়ািনীয় উলদ্যাগ
গ্রেণ করা;
• প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কললি, তবশ্বতবদ্যালয়, িসতিদ,
িাদ্রাসা, িতন্দর ও গীিূা) বনায়ন করা এবং
• স্থানীয় িনলগাষ্ঠীলক উিকারলিাগী তেলসলব
বনায়লন সম্পৃক্ত কলর িালদর সক্ষিিা বৃতদ্ধ ও
আর্ ূ- সািাতিক উন্নয়ন সািন করা;
• তসললট বন তবিালগর অবকাঠালিা উন্নয়লনর
িাধ্যলি র্র্ার্র্িালব বন ব্যবস্থািনা করা।
• তবতবি শদেীয় প্রিাতির উতিলদর তিন পুল
উৎিাদন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
• িতরকতল্পিিালব ইলকাট্যযতরিি উন্নয়লনর
িাধ্যলি শদেীয় এবং তবলদেী ির্ ূটকলদর তচত্ত
তবলনাদলনর সুলর্াগ সুতবিা বৃতদ্ধ।
• িীবববতচত্র্য ও প্রতিলবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
• তেক্ষা ও গলবষণা কার্ ূক্রি বৃতদ্ধ করা।
• অতবরাি স্বচ্ছ িাতন উৎিাদলনর উৎস পুনরুদ্ধার।

7

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়

তসললট, সুনািগঞ্জ,
শিৌলিীবািার, েতবগঞ্জ।
তিওতব ৭০০৪.১৫ লক্ষ টাকা।

• বাগান সৃিন।
• এযাতসলস্টি ন্যাচারাল তরলিনালরেন বাগান
সৃিন।
• ইনতস্টটিউেন বনায়ন।
• িলার্ভতি উন্নয়ন।
• িবন তনিূাণ, পুরািন শরস্ট োউস সংস্কার।
• তবতবি।

চট্টগ্রাি, িীরসরাই।
তিওতব
১৮৪৮.২২৫৩ লক্ষ টাকা।

•
•
•
•

বনায়ন
র্ভতি অতিগ্রেণ।
তফতিতবতলটি স্টাতি ও িাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন।
তনিূাণ ও পূিূ কাি।

ক্রতিক
নং
১২।

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি
িাদারীপুর শিলার আওিায় তবদ্যিান
চরমুগুতরয়া ইলকা-িালকূর আধুতনকায়ন
প্রকল্প
( িানুয়ারী ২০২০ েইলি তিলসম্বর ২০২২)
িনাব শিাোম্মদ শগালাি কুদ্দুছ র্ভইূঁ য়া

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি
Modernization of Existing Char •
Muguria
Eco-Park
under
Madaripur District Project.
•
•
•

১৩।

সুন্দরবন িতরলবেবান্ধব ির্ ূটন
(ইলকাট্যযতরিি) সুতবিা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন
(িানুয়ারী ২০২০ েইলি তিলসম্বর ২০২২)
িনাব তিতের কুিার শদা

Extension and Development of •
Ecotourism
Facilities
in •
Sundarbans Project.
•
•
•

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়
বাগান সৃিলনর িাধ্যলি িতরলবলের িারসাম্য িাদারীপুর শিলার চরমুগুতরয়া
রক্ষা এবং িলবায়ু িতরবিূন িতনি শনতিবাচক তিওতব
৩১৭৩.৮২ লক্ষ টাকা।
প্রিাব কিালনা/ হ্রাসকরণ
িলবায়ু িতরবিূলনর তবরূি প্রিাব শিাকালবলায়
তবদ্যিান ইলকািাকূ আধুতনকায়লনর িাধ্যলি
িীব-তবতচত্র্য সংরক্ষণ ও িতরলবলের উন্নয়ন;
শদেী-তবলদেী ির্ ূটকলদর প্রকৃতির তনতবড়
সাতন্নলধ্য তচত্ত-তবলনাদলনর িন্য িতরলবে বান্ধব
সুলর্াগ-সুতবিা সৃতষ্টকরণ;
ির্ ূটলনর িাধ্যলি স্থানীয় িনসািারলণর
কিূসংস্থান ও আর্ ূ-সািাতিক অবস্থার উন্নয়ন;
সুন্দরবন
সুন্দরবলন ইলকাট্যযতরিলির আকষ ূণ বৃতদ্ধ
তিওতব
ির্ ূটকলদর িন্য সুলর্াগ সুতবিা বৃতদ্ধ
প্রকৃতি ির্ ূটন তনিূর তবকল্প কিূসংস্থালনর ২৪৯৫.৬০৪ লক্ষ টাকা।
সুলর্াগ সৃতষ্টর িাধ্যলি সুন্দরবলনর উির
তনিূরেীল িনলগাষ্ঠীর আর্ ূ-সািাতিক উন্নয়ন
বনি সম্পলদর উির তনিূরেীলিা হ্রাস।
িতরলবে বান্ধব ইলকা-ট্যযতরিি ব্যবস্থািনা ও
কার্ ূক্রি িতরচালনায় স্থানীয় িনলগাষ্ঠীর
সক্ষিিা বৃতদ্ধসে িনসািারলণর িলধ্য ব্যািক
সলচিনিা সৃতষ্ট।

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

মুল উলেশ্য

• বনায়ন।
• প্রোসতনক ব্যয় ও শিোগি শসবা।
• বসবাসকারী ব্যিীি তিন্ন িবন ও অন্যান্য
স্থািনা।
• র্ানবােন

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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আরতসতস ির্ ূলবক্ষণ টাওয়ার তনিূাণ ৭ টি,
শগালর্র তনিূাণ-১৬ টি।
ূ
আরতসতস ফুট শরইল তনিূাণ-৬৪০০ বগতিটার,
ঝুলন্ত ব্রীি তনিূাণ-১ টি, ইন্টারতপ্রলটেন ও
ইনফরলিেন শসন্টার তনিূাণ- ১ টি, সুযলিতনর
েি-৭ টি, ফাইবার বতি রলার ক্রয়-৭ টি,
িন্টুন ও গ্াংওলয় তনিূাণ ও স্থািন-৩ টি,
আরতসতস রাস্তা তনিূাণ-৩ তক.তি, আরতসতস
শবঞ্চ তনিূাণ- ৩০ টি।
িাবতলক টয়ললট তনিূাণ-৬ টি,
পুকুর খনন ও পুনোঃখনন- ৮৫০০ র্.তি,
শসিেে প্রদেূনী ম্যাি- ১ টি, গাইি ম্যাি- ৫
টি,
প্রাকৃতিক/িশুর তিিাইন সম্বতলি িাস্টতবন২০ টি, ির্ ূটকলদর িন্য ির্ তনলদ ূেক তিরী
ও স্থািন- ১০ টি,

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

মুল উলেশ্য

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়
•

১৪।

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থািন প্রকল্প-তব্রতিং
(তসতিএসতি-তব) (বন অতিদপ্তর অঙ্গ)
(তসতিএসতি-অতিতরক্ত অর্ ূায়ন)
(জুলাই ২০২০ েইলি শসলেম্বর ২০২২)
িনাব শিাোঃ ফতরদ তিঞা
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Char
Development
and
Settlement Project Bridging
(CDSP-B) (Forest Department
Part)
(CDSP-Additional
Financing)

The overall objective of the project is to
improve socio-economic condition of
local people by establishing green
shelterbelt in the newly accreted coastal
chars.
The specific objectives of the forestry
component are:
• Establishment of green shelterbelts to
protect chars from storms and
cyclones;
• Generation of benefits and income for
members of Social Forestry Groups
(SFGs) and or forst dependent
people; and
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চট্টগ্রাি শিলার সন্দ্বীি
শনায়াখালী শিলার সুবণ ূ চর,
োতিয়া ও শকাম্পানীগঞ্জ।
IFAD, তিওতব
৯৬৪.১৭ লক্ষ টাকা

শকা-ম্যালনিলিন্ট কতিটিসমূেলক সম্পৃক্ত
কলর আউটলসাতস ূং এর িাধ্যলি দৃতষ্টনন্দন
শনৌ-ভ্রিলণর ব্যবস্থালক উৎসাতেি ও সাতব ূক
সেলর্াগীিা প্রদালনর িাধ্যলি বলনর উির
তনিূরেীল গ্রাি সংরক্ষণ দললর (ঠঈঋ) তবকল্প
িীতবকায়লন সোয়িা।
• বন কিূকিূা/কিূচাতর, ইলকা-ট্যযর অিালরটর,
গাইি ও শকা-ম্যালনিলিন্ট কতিটির
সদস্যলদর প্রতেক্ষণ (৬০০ িন)।
• সে-ব্যবস্থািনা কতিটি, স্থানীয় গ্রাম্যলনিালদর
সলচিনিা বৃতদ্ধ (৫০০ িন)।
• সুন্দরবন সংলগ্ন স্কুল ও কলললির ছাত্র্ছাত্র্ীলদর সলচিনিা বৃতদ্ধ (৫০ টি
স্কুল/কললি), শছাট সাইনলবািূ স্থািন ১০ টি
শসন্টালর,
তলফললট
(করণীয়/বিূনীয়
সংক্রান্ত)।
ম্যানলগ্রাি বনায়ন, স্ট্রীি বনায়ন, প্রতেক্ষণ।

ক্রতিক
নং

১৫।

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প
(িানুয়ারী, ২০২১ েলি তিলসম্বর, ২০২৪)
িনাব তিতের কুিার শদা

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

Protection
Sundarban
Forests

মুল উলেশ্য

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়

• To increase institutional capacity of
the beneficiaries.
of
the • সুন্দরবলনর বন ব্যবস্থািনায় তনলয়াতিি কিূকিূা সুন্দরবন ও িৎসংলগ্ন এলাকা
কিূচারীর দক্ষিা বৃতদ্ধ, তবদ্যিান অবকাঠালিা ও (খুলনা, সািক্ষীরা, বালগরোট,
Reserve
শর্াগালর্াগ সুতবিার উন্নয়ন, িথ্য প্রযুতক্ত ব্যবোর, তিলরািিপুর ও বরগুনা শিলা)
উিযুক্ত কিূিতরলবে সৃতষ্ট, টেল শিারদার করার তিওতব
িাধ্যলি বন ব্যবস্থািনা শিারদার করণ; ১৫৭.৮৭৫১ লক্ষ টাকা
সুন্দরবলনর সকল বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ও বন্যপ্রাণীর
আবাসস্থল, শরাগ বালাই ও রতক্ষি এলাকার তবতেষ্ট
ও প্রতিলবে অবস্থা িতরি, িলি সম্পলদর
িতরিাণ তনরুিণ এবং িলবায়ুর িতরবিূলনর
প্রিালব িাটি ও িাতনর লবনাক্তিা িরীক্ষা সংক্রান্ত
িতরি কাি সম্পাদলনর িাধ্যলি তবজ্ঞান তিতত্তক
সিতিি বন ব্যবস্থািনা ও িতরবীক্ষণ ব্যবস্থার
উন্নয়ন;
• িতবষ্যৎ প্রিলের কালছ সম্পলদর শটকসই সরবরাে
র্ালি তনতিি েয় িার িন্য িৎস্য সম্পদ, বনি
িণ্য ও শসবা তনিূর স্থানীয় িনলগাষ্ঠীর িীতবকা
তনব ূালে সঠিক িথ্য ও উিাত্ত ব্যবোলরর িাধ্যলি
তবজ্ঞানসম্মি সিতিি প্রতিলবে ব্যবস্থািনাও
িতরবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রবিূন; িারতিট তসলস্টি ও
িতরচয়িত্র্ অলটালিেন-এর িাধ্যলি শসবা
সেিীকরণ;
• বনায়লনর িাধ্যলি স্থানীয় িনগলণর জ্বালাতন
কালঠর চাতেদা পুরণ, ল্যান্ডলস্কি উন্নয়ন ও সবুি
শবষ্টনী তিরীর ম্যাধ্যলি িলবায়ু িতরবিূলনর প্রিাব
শিাকালবলা করা

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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সুন্দরবলন কিূরি কিূকিূা ও কিূচারীবৃন্দলক
প্রতেক্ষণ ২২৮২ িন।
৫০০ িন ট্যযর অিালরটর, ট্যযর গাইি, সেব্যবস্থািনা সংগঠন ও সম্পদ সংগ্রেকাতরলদর
প্রতেক্ষণ।
১৮৬ িন কতিউতনটি শিলরাল গ্রুলপ্রর (তসতিতি)
সদস্যলক প্রতেক্ষণ।
প্রায় ১৪০০ িন রািবনতিক শনতৃবৃন্দ, কতিউতনটি
শনতৃবৃন্দ, অন্যান্য অংেীিনলক তনলয় ৭ টি
শগাললটতবল তবঠক।
২৫৬ িন িালসর বুতদ্ধবৃতত্তক ও শিোগি শসবা
গ্রেণ।
তবদ্যিান ১০ বছর শিয়াদী ইতন্টলগ্রলটি তরলসাস ূ
ম্যালনিলিন্ট প্ল্ান আগািী ১০ বছলরর িন্য
োলনাগাদকরণ;
তবজ্ঞান তিতত্তক সিতিি বন ব্যবস্থািনা ও
িতরবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
খুলনা তিতত্তক তিআইএস ল্যাব প্রতিষ্ঠার িন্য
কতম্পউটার সািগ্রী ক্রয়, ফািূ তনলয়াগ কলর
সুন্দরবলনর শিতিলটেন ম্যাতিং, কতম্পউটার
সফটওয়ার ও সফটওয়ার লাইলসন্স ক্রয়।
১৫০০০ র্নতিটার পুকুলরর খনন/পুনোঃ খনন।
১২৫০০০০ র্নতিটার িাটির খনন কাি।
২৮টি তফল্ড অতফস (টেলফাঁতড়) কাি স্টাফ ব্যারাক
তনিূাণ।
ূ
চাঁদিাই ও নতলয়ান শরলঞ্জ ২০০ বগতিটার
তবতেষ্ট
ূ
দুটি অতফস িবন এবং খুলনায় ১২০০ বগতিটার
তবতেষ্ট একটি ম্যানলগ্রাি এিািলটেন এন্ড নললি
শসন্টার, স্থািন।

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

মুল উলেশ্য

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়
•
•
•
•

১৬।

সািাতিক বনায়লনর িাধ্যলি রািোেী
বলরে অঞ্চললর িতরলবে সুরক্ষা (িাচ ূ,২০২১
েলি জুন, ২০২৫)
িনাব শিা: রতফকুজ্জািান োে
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Environment Protection • সািাতিক বনায়লনর িাধ্যলি রািোেী বলরে
অঞ্চললর িীবববতচত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
through Social Forestry in
the Rajshahi Barind Tract • আলিাতদর্ী িািীয় উদ্যালন প্রতিলবে বান্ধব প্রকৃতি
ির্ ূটন উন্নয়ন;
Region
• স্থানীয় নৃ-শগাতষ্ঠসে দতরদ্র িনলগাতষ্ঠর কিূসংস্থান
সৃিন ও বনায়ন কার্ ূক্রলি অংেীদাতরলের িাধ্যলি
৩২৫০টি িতরবালরর আর্ ূ-সািাতিক উন্নয়ন;
• িীবববতচত্র্য সংরক্ষণ ও িলবায়ু িতরবিূন
অতিলর্ািলন সািাতিক বনায়লন সম্পৃক্ত
উিকারলিাগী ও স্থানীয় িনলগাতষ্ঠর ৪১৫০ িলনর
সক্ষিিা বৃতদ্ধ।

11

রািোেী, নওগাঁ, চািাই
নবাবগঞ্জ ও নালটা শিলা।
তিওতব
৩৫১২.৬৯ লক্ষ টাকা।

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

১ টি িালিলরা িীি, ৩টি তিকআি, ১০টি
শিাটরসাইলকল ক্রয়।
১৫টি ফাইবার বতি রলার ক্রয় ও ১৫টি িন্টুন
গ্াংওলয় তনিূাণ।
সুন্দরবলনর সম্পদ সংগ্রেকারী সুতবিালিাগীলদর
িন্য প্রচতলি িারতিট তসলস্টি এবং িালদর
িতরচয়িত্র্ অলটালিেন (৩০০০০টি);
৩৬১.৪৫ শেির চর বনায়ন, ২২২.২২ শেির ANR
with enrichment plantation, ৫০ শেির ব্লক
বাগান সৃিনসে তবতিন্ন উতিদ প্রিাতির (ফলি
২.০০ লক্ষ, বনি ৩.০০ লক্ষ, নাতরলকল ১.০০ লক্ষ
এবং িাল ০.১২৫ লক্ষ) চারা শরািণ।
অংেীদাতরেতিতত্তক স্ট্রীি বাগান সৃিন- ৬০০
তক.তি.।
ব্লক/উিলট বাগান সৃিন- ১০০ শেির।
শদেীয় প্রিাতি ও শসৌন্দর্ ূ বি ূক চারা শরািণ৪০,০০০টি চারা
তবিদািন্ন, তবলুপ্ত প্রায় ও দীর্ ূ শিয়াদী উতিদ
প্রিাতির চারা দ্বারা দীর্ ূ শিয়াদী বাগান সৃিন৫০.০০ শেির
প্রাকৃতিক োল বলনর উন্নয়লনর িন্য এনতরচলিন্ট
প্ল্যালন্টেন- ২০.০ শেির
িাললর চারা শরািণ- ৩,০০,০০০টি
শবলির চারা শরািণ- ৫,০০০টি
তবলুপ্ত প্রিাতির গালছর আরলবালরটাি তিরী- ২টি
ঔষতি বাগান সৃিন- ১,২৫০টি চারা
আলিাতদর্ী িািীয় উদ্যালন তবতিন্ন প্রকার
অবকাঠালিা তনিূাণ।

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

মুল উলেশ্য

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়
•
•
•

শসানাতদর্ী ও শদবর তদর্ীর পুকুর িাড় ও সংলগ্ন
এলাকায় বসার শবঞ্চ, শগাল র্ড়, িালয় োটার
ইলটর রাস্তা, র্াট ইিযাতদ তনিূাণ।
চারা তবিরণ-৬,০০,০০০ টি।
সািাতিক বনায়লন সম্পৃক্ত উিকারলিাগী ও
কতিউতনটি ওয়াচারলদর প্রতেক্ষণ।

কাতরগতর প্রকল্প
১৭।

Strategic Environmental
Assessment (SEA) of South
West Region of Bangladesh
for Conserving outstanding
Universal values of the
Sundarbans (1st revised)

(অলিাবর ২০১৯ েলি জুন ২০২২)
িনাব শিাোঃ িতের ইকবাল

১৮।

সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রকল্প-২য়
পর্ যায় (SMP-II) (মে ২০১৯ হতত এপ্রপ্রল
২০২২)
(ডঃ আবু নাতসর মোহপ্রসন মহাতসন)
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• একটি আন্তিূাতিক-িািীয় শর্ৌর্ িরািেূক বাংলালদলের সুন্দরবন সংলগ্ন
প্রতিষ্ঠান তনযুক্ত কলর সুন্দরবনসে শদলের দতক্ষণ িতিিাঞ্চল।
দতক্ষণ-িতিি অঞ্চললর িন্য একটি তিওতব
Strategic
Environmental ২২৮০.০০ লক্ষ টাকা।
Assessment (SEA) প্রস্তুি করা।
• SEA এর অংে তেলসলব ২০৪১ সাল ির্ ূন্ত ঐ
অঞ্চললর িন্য একটি Environmental
Management Plan (EMP) প্রস্তুিকরণ
র্া তচতিি ৭টি শসির অনুসরণ কলর সুন্দরবন
সংরক্ষণ তনতিি করা।
Support to the Management The BFD as well as those কাপ্ররগপ্রর সহায়তা
of the Sundarbans Reserved communities
and
local GIZ
Forest (SMP-II)
administration, that are part 6133.00
of
the
co-management
structures, implement comanagement, SMART and
ecological
monitoring
as
instruments
of
the
sustainable management of
the Sundarbans Reserved
Forest.
Strategic
Environmental
Assessment (SEA) of South
West Region of Bangladesh
for Conserving outstanding
Universal values of the
Sundarbans (1st revised)
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• একটি আন্তিূাতিক-িািীয় শর্ৌর্ িরািেূক

প্রতিষ্ঠান তনযুক্ত কলর সুন্দরবনসে শদলের
দতক্ষণ-িতিি অঞ্চললর িন্য একটি
Strategic Environmental
Assessment (SEA) প্রস্তুি করা।
• SEA এর অংে তেলসলব ২০৪১ সাল ির্ ূন্ত ঐ
অঞ্চললর িন্য একটি Management
Plan (EMP) প্রস্তুিকরণ র্া তচতিি ৭টি
শসির অনুসরণ কলর সুন্দরবন সংরক্ষণ
তনতিি করা।
• Identify the ecological
monitoring parameters for
Sundarbans.
• Train BFD staff on EM
methods, data collection
and management, criteria
of
EM
parameters.
• Development of ecological
monitoring system and
integrate with BFIS for

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

মুল উলেশ্য

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়
•
•
•
•

১৯।

সিীক্ষা প্রকল্প
তফতিতবতলটি স্টাতি অব রান্সবাউন্ডারী
ওয়াইল্ডলাইফ কতরলিার ইন চট্টগ্রাি,
িাব ূিয চট্টগ্রাি এন্ড কক্সবািার উইর্
িায়ানিার এন্ড ইতন্ডয়া।
(জুলাই ২০২০ েইলি তিলসম্বর ২০২১)
িনাব শিাল্যা শরিাউল কতরি

Feasibility Study of Trans boundary
wildlife corridor in Chattogram,
Chattogram Hill Tract and Cox's
Bazar with Myanmar and India

• Carry out study to identify
the potential sites for
establishing corridor at
proposed area.
• Identify the potential wildlife
habitat.
• To assess the present status
of habitat connectivity.

চট্টগ্রাি, কক্সবািার শিলা ও
িাব ূিয চট্টগ্রাি অঞ্চল।
তিওতব
৩৮১.৩০ লক্ষ টাকা।

•
•

•
•

২০।

তপ্রিালরেন অব িাস্টার প্ল্যান এযান্ড
তফতিতবতলটি স্টাতি ফর এস্টাতব্লেলিন্ট অব
বঙ্গবন্ধু শেখ মুতিব সাফারী িাকূ,
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Preparation of Master Plan and • Assess
the
status
Feasibility
Study
for
existing facilities
establishment of Bangabandhu
13

of শিৌলিীবািার
তিওতব
৪৫০.৬৬ লক্ষ টাকা।

•
•

future
monitoring.
Pilot collection of EM data
in selected pilot site based
on agreed parameters
Establish TWG (Khulna) for
EM.
Test plug-in for EM in
SMART.
Purchase of Water Vehicle
for SMART from GoB Fund
and
conduct
SMART
patrolling.
Identify the existing and
possible
connectivity
through landscape analysis.
Mapping
the
potential
connectivity route through
similarity
analysis
with
existing wildlife corridor.
Identify
the
potential
wildlife corridor.
Formulate plan for allinclusive participation for
establishing corridors.
Identify and assess the
status of existing facilities;
Collect and review the
existing literature and data;

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি
শিৌলিীবািার। (জুলাই ২০২০ েইলি
তিলসম্বর ২০২১)
িনাব শিাোঃ শরিাউল কতরি শচৌধুরী

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

মুল উলেশ্য

Sheikh Mujib Safari Park at • Assess the feasibility of the
Moulvibazar
proposed
site
for
establishing safari park
• Identify
the
potential
interventions needed in
the proposed site for
establishing safari park
• Prepare master plan for
long term management of
safari park based on the
results of feasibility study

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়
•
•
•
•

•
•

•
•
•
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Identify the components for
taking into consideration for
feasibility assessment;
Develop methodologies for
conducting the feasibility
study;
Reconnaissance survey on
the existing flora & fauna in
the proposed area;
Coordinate with RIMS unit
or firm for satellite image
based landscape analysis
and mapping;
Conduct landscape survey
and contour mapping of the
proposed site;
Public
consultation,
meetings, workshops with
stakeholders
for
information collection and
finalizing
the
methodologies;
Socio-economic
data
collection,
analysis
and
report preparation;
Conduct the feasibility study
and prepare feasibility study
report;
Organize
workshop
for
presenting the feasibility
study result.

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

২১।

তফতিতবতলটি স্টাতি ফর ইনস্টতলং এন্ড
অিালরটিং কযাবল কার এন্ড তপ্রিালরেন অব
িাস্টার প্ল্যান ফর িািবকুণ্ড ইলকা-িাকূ।
(জুলাই ২০২০ েইলি জুন ২০২২)
িনাব শিাোঃ শিৌতফকুল ইসলাি

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়
the
existing তসললট শিলার িািবকুণ্ড
Feasibility Study for installing • Document
facilities of Madhabkundo তিওতব
and operating cable car and
Eco Park.
১৬৪.৮১ লক্ষ টাকা।
preparation of Master Plan for
• Assess the feasibility for
Madhabkundo Eco Park

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

মুল উলেশ্য

•
•

cable car installation in the
Madhabkundo Eco Park.
Prepare DPP for cable car
project
if
feasibility
is
positive.
Prepare a 25-year master
plan for Madhabkundo Eco
Park.

•
•
•

•
•
•

•
•

২২।

তফতিতবতলটি স্টাতি ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল
শিলিলিলিন্ট এযান্ড তরলনালিেন ওয়াকূস
অব এতক্সতস্টং স্ট্রাকচার অব ফলরষ্ট
তিিাট ূলিন্ট (জুলাই ২০২১ েইলি জুন
২০২২)
ি. শিাোঃ িগলুল শোলসন
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Feasibility
Study
for • eb Awa`ß‡ii we`¨gvb AeKvVv‡gvi
Infrastructural Development and
Ae¯’v Rvb‡Z mgx¶v MÖnY;
Renovation Works of Existing
• m¤¢ve¨Zv hvPvB‡qi Dci wfwË K‡i
Structure of Forest Department

AeKvVv‡gvi Dbœq‡bi Rb¨ Dchy³
bKkv cÖ¯ÍZKiY;
• AeKvVv‡gv Dbœq‡bi Avw_©K
cÖ‡qvRbxqZv Ges cwi‡ekMZ c«fve
g~j¨vqb;
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সিগ্র বাংলালদে।
তিওতব
২৫৬.৮০ লক্ষ টাকা।

Assess the existing facilities;
Review the existing
literature and data;
Identify the components for
taking into consideration for
feasibility assessment
(according to annex 3);
Prepare detail map of
Madhabkundo eco-park.
develop methodologies for
conducting the feasibility
study;
Public consultation,
meetings, workshops with
stakeholders for finalizing
the methodologies;
Conduct the feasibility study;
Provide information and
prepare DPP for establishing
the cable car.

• Aa¨vqb c×wZ weKv‡ki Rb¨
‡emjvBb Z_¨ msM«n Kib
• gvV Rwic cwiPvjbv KiY Ges
c«wZ‡e`b cÖ¯‘Z KiY
• Gbfvqib‡g›Uvj Bgc¨v± A¨v‡mm‡g›U
(EIA) Ges gvwU cix¶v Kiv।

ক্রতিক
নং

প্রকলল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প
িতরচাললকর নাি

প্রকলল্পর ইংলরতি নাি

মুল উলেশ্য

• m¤¢ve¨Zv hvPvB‡qi Dci wfwË K‡i
c«wZ‡e`b ‰Zwi KiY mn wWwcwc
Dbœqb;
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প্রকল্প এলাকা
অর্ ূায়লনর উৎস ও
প্রাক্কতলি ব্যয়

প্রিান প্রিান কার্ ূক্রি

