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প্রকল্প বাস্তবায়প্টে পিপিপ্টয় বে মন্ত্রণালয় 

ির্ যাপ্টলাচো েভায় শ্লথ গপির জন্য উপ্টেগ স াদ মন্ত্রণালপ্টয়রই 

ধীরগপিপ্টি চলপ্টি িপরপ্টবশ, বে ও জলবায়ু িপরবিযে মন্ত্রণালপ্টয়র ২১ প্রকপ্টল্পর কাজ। চলপি অথ যবির এেব প্রকপ্টল্প ৬০১ সকাটি ২০ 

লা  টাকা বরাদ্দ সদয়া িাড়াও অনুপ্টমাদেহীে ২৪ প্রকপ্টল্পর পবিরীপ্টি সথাক সথপ্টক বরাদ্দ আপ্টি ৭৫ সকাটি টাকা। অথচ জুলাই মাপ্টে 

এেব প্রকপ্টল্প ব্যয় হপ্টয়প্টি মাত্র ২ সকাটি ৯১ লা  ৮০ হাজার টাকা। এটি এক মাপ্টে আপথ যক অগ্রগপি দাঁপড়প্টয়প্টি সমাট বাপষ যক উন্নয়ে 

কম যসূপচর (এপিপি) বরাপ্টদ্দর শূন্য দশপমক ৪৯ শিাাংশ। অথচ চলপি অথ যবিপ্টর প্রথম মাপ্টে এপিপি বাস্তবায়প্টের জািীয় গড় অগ্রগপি 

১ দশপমক ৮৪ শিাাংশ। জািীয় গড় অগ্রগপির তুলোয় বে মন্ত্রণালয় ৪ গুণ পিপিপ্টয় আপ্টি। এিাড়া গি অথ যবিপ্টরর জুলাই মাপ্টে ব্যয় 

হয় শূন্য দশপমক ৯৬ শিাাংশ, র্া চলপি অথ যবিপ্টররও পেগুণ। কম য ও ক্রয় িপরকল্পোয় র্প্টথষ্ট গুরুত্ব ো সদয়ায় শুরুপ্টিই এ অবস্থা তিপর 

হপ্টয়প্টি বপ্টল জাো সগপ্টি। এ িপরপস্থপিপ্টি উপ্টেগ প্রকাশ কপ্টরপ্টিে স াদ মন্ত্রণালপ্টয়র দাপয়ত্বশীলরা। ২৯ আগস্ট অগ্রগপি ির্ যাপ্টলাচো 

েভায় এ উপ্টেগ প্রকাশ করা হয়। িপরপ্টবশ, বে ও জলবায়ু িপরবিযে পবষয়ক মন্ত্রী সমা. শাহাব উপদ্দে েভায় েভািপিত্ব কপ্টরে। ১৭ 

সেপ্টেম্বর েভার কার্ যপববরণী জাপর করা হপ্টয়প্টি। 

জােপ্টি চাইপ্টল িপরকল্পো পবভাপ্টগর েপচব সমা. নুরুল আপমে বপ্টলে, শুরু সথপ্টকই প্রকল্প বাস্তবায়প্টের গপি বাড়াপ্টোর িাপগদ পদপি। 

িািাড়া একপ্টেক তবঠপ্টকও প্রধােমন্ত্রী প্রকপ্টল্পর গুণগি মাে বজায় রা ার পেপ্টদ যশো পদপ্টিে। তবঠপ্টক মন্ত্রী ও েপচবরা উিপস্থি থাপ্টকে। 

ওোরা পিপ্টর পেজ পেজ মন্ত্রণালপ্টয়র ব্যািাপ্টর ব্যবস্থা সেে। িপরকল্পোমন্ত্রী পেপ্টজও পবভাগীয় ির্ যাপ্টয় তবঠক করপ্টিে। সেেব তবঠপ্টক 

অবশ্যই িপরপ্টবশ, বে ও জলবায়ু িপরবিযে মন্ত্রণালপ্টয়র প্রকল্প িপরচালকপ্টদর থাকার কথা। প্রকপ্টল্পর কাপ্টজর গপি বাড়াপ্টি োো 

উপ্টযাগ পেপ্টয়পি। আশা করপি আগামীপ্টি েব মন্ত্রণালয় ও পবভাপ্টগর প্রকপ্টল্পর কাপ্টজ গপি আেপ্টব। 

সূত্র জাোয়, অগ্রগপি ির্ যাপ্টলাচো েভায় িপরপ্টবশ, বে ও জলবায়ু িপরবিযে মন্ত্রণালপ্টয়র েপচব আবউল্লাহ আল সমাহেীে সচৌধুরী 

জাোে, গি অথ যবিপ্টর মন্ত্রণালপ্টয়র োংপ্টশাপধি এপিপি বাস্তবায়প্টের অগ্রগপি পিল ৯২ শিাাংশ। চলপি অথ যবির এপিপির আকার ১৩ 

শিাাংশ বাড়প্টলও প্রকল্প োংখ্যা কপ্টমপ্টি ১২টি। এ বির িলািল ভাপ্টলা করপ্টি হপ্টল শুরুপ্টিই মােপভপিক কম যিপরকল্পো, ক্রয় 

িপরকল্পো অনুপ্টমাদে এবাং দরিত্র আহ্বাে ইিযাপদ প্রস্তুপিমূলক কার্ যক্রম গ্রহণ কপ্টর অনুেরণ করপ্টি হপ্টব। পিপে জাোে, মন্ত্রণালপ্টয়র 

বরাপ্টদ্দর ৭২ শিাাংশ আপ্টে তবপ্টদপশক েহায়িা সথপ্টক। পবপ্টশষ কপ্টর সটকেই বে ও জীপবকায়ে প্রকপ্টল্পর অনুকূপ্টলই রপ্টয়প্টি অপধকাাংশ 

তবপ্টদপশক অথ য বরাদ্দ। িাই এ পবষপ্টয় পবপ্টশষ েজর সদয়ার িাপগদ পদপ্টয়প্টিে পিপে। 

েভায় বে অপধদিিপ্টরর প্রধাে বে োংরক্ষক জাোে, চলপি অথ যবির এ অপধদিিপ্টরর ১৪টি প্রকপ্টল্প সমাট ৫৭৮টি ক্রয় প্যাপ্টকজ 

পেধ যারণ করা হপ্টয়প্টি। এর মপ্টে ৮টি প্যাপ্টকপ্টজর দরিত্র আহ্বাে করা হপ্টলও কার্ যাপ্টদশ সদয়া হয়পে। িপরপ্টবশ অপধদিিপ্টরর 

মহািপরচালক জাোে, এ অথ যবির িপরপ্টবশ অপধদিিপ্টরর ৫টি প্রকপ্টল্পর ৩৪টি ক্রয় প্যাপ্টকজ করা হপ্টয়প্টি। এর মপ্টে ৮টির দরিত্র 

আহ্বাে করা এবাং ৪টি ক্রয় প্যাপ্টকপ্টজর কার্ যাপ্টদশ সদয়া হপ্টয়প্টি। বাাংলাপ্টদশ বে গপ্টবষণা প্রপিষ্ঠাপ্টের িপরচালক জাোে, এ অথ যবির 

োংস্থাটির দুটি প্রকপ্টল্পর ১২টি ক্রয় প্যাপ্টকজ করা হপ্টয়প্টি। এর মপ্টে দুটি প্যাপ্টকপ্টজর দরিত্র আহ্বাে করা হপ্টয়প্টি। এ েময় মন্ত্রী বপ্টলে, 

ক্রয় িপরকল্পো বাস্তবায়প্টে সকাপ্টো পশপথলিা গ্রহণপ্টর্াগ্য েয়। 

এপিপিপ্টি অন্তর্র্ভ যক্ত প্রকল্পগুপ্টলার মপ্টে রপ্টয়প্টি- বে অপধদিিপ্টরর বাাংলাপ্টদপ্টশর ৫টি উিকূলীয় সজলায় বোয়ে, ইপ্টকা সরপ্টস্টাপ্টরশে অব 

য েদ যাে পরপজয়ে অব বাাংলাপ্টদশ, বাাংলাপ্টদপ্টশর বন্য প্রাণী োংরক্ষণ ও আবােস্থল উন্নয়ে, বপ্টগািোগপ্টর সজপ্টগ ওঠা েতুে চরেহ 

উিকূলীয় এলাকায় বোয়ে, োেপ্টটইপ্টেবল িপ্টরস্ট অযান্ড লাইভপলহুি (সুিল) এবাং জািীয় উপিদ উযাপ্টের মাস্টারপ্ল্যাে 

হালোগাদকরণ ও বাস্তুোংস্থাে োংরক্ষণেহ অিযাবশ্যকীয় অবকাঠাপ্টমা োংস্কার প্রকল্প। এিাড়া িপরপ্টবশ অপধদিিপ্টরর প্রপিপ্টবশগি 

ব্যবস্থািোর মােপ্টম সেন্টমাটি যে েীপ্টির জীবববপচত্রয উন্নয়ে, িপরপ্টবশ অপধদিিপ্টরর অবকাঠাপ্টমা উন্নয়ে, গপ্টবষণাগার স্থািে ও 

েক্ষমিা বৃপি প্রকল্প। 


