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শুদেচ্ছা বাণী 

অপার সসৌন্দবয ির লীলাভুর্ি বাাংলাবদশ। ঐর্িহ্যবাহ্ী সাংস্কৃর্ি, ইর্িহ্াস ও সমৃদ্ধ জীবববর্িবযযর কারবে এই সদশ সসানার বাাংলা 

র্হ্বসবব পর্রর্িি। র্কন্তু জলবায়ু পর্রবিিনজর্নি নানা কারবে আবহ্িান বাাংলার সসই রুপ-লাবণ্য ির্লন হ্বি ববসবে। বিিিাবন ববর্িক 

উষ্ণিা বৃর্দ্ধ ও র্বর্িন্ন প্রাকৃর্িক কারবে বাাংলাবদশ পৃর্িবীর অন্যিি জলবায়ু ঝুঁর্কপূে ি একটি সদশ। ইবিািবে এবদবশর কৃর্ষ, পার্ন, 

জীবববর্িযয, খাদ্য র্নরাপত্তা, স্বাস্থ্য, অবকাঠাবিাসহ্ প্রায় সকল সেবযই জলবায়ু পর্রবিিবনর র্বরুপ প্রিাব পবেবে। জলবায়ু পর্রবিিবনর 

প্রিাব সিগ্র িানবজার্ির উন্নয়বনর জন্য এক র্বরাট িযাবলঞ্জ। ক্রিবর্ িিান নগরায়ে ও র্শল্পায়বনর ফবল প্রর্ির্নয়ি নষ্ট হ্বে পৃর্িবীর 

জলবায়ুর স্বািার্বক আিরে ও প্রাকৃর্িক িারসাম্য। বাাংলাবদশ জলবায়ু পর্রবিিবনর ের্িকর প্রিাববর র্নবদ িাষ র্শকার।  

স্ববল্পান্নি সদশ হ্ওয়া সবেও জলবায়ু পর্রবিিবনর জন্য দায়ী উন্নি সদবশর িহ্র্বল প্রার্ির উপর র্নি ির না কবর র্নজস্ব অি িায়বন 

জলবায়ু পর্রবিিবনর ববর্র প্রিাব সিাকাববলার জন্য 2009 সাবল প্রনয়নকৃি 10 বের সিয়াদী বাাংলাবদশ জলবায়ু পর্রবিিন সকৌশল ও 

কি ি পর্রকল্পনা-2009 (BCCSAP-2009) গ্রহ্ে করা হ্য় এবাং িা বাস্তবায়বনর জন্য সরকাবরর রাজস্ব বাবজট হ্বি গঠন করা হ্য় 

‘জলবায়ু পর্রবিিন ট্রাস্ট ফান্ড (র্সর্সটিএফ)’। জলবায়ু পর্রবিিবনর সনর্িবািক অর্িঘাি সিাকাববলায় িাননীয় প্রর্ানিন্ত্রীর সনতৃবে 

বিিিান সরকাবরর গৃহ্ীি এ উবদ্যাগ সিগ্র র্ববি ভূয়সী প্রশাংসা অজিন কবর এবাং গেপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকাবরর িাননীয় প্রর্ানিন্ত্রী 

সশখ হ্ার্সনার দুরদশী র্সদ্ধান্ত ও সনতৃে প্রদান এবাং পর্রববশ সুরো ও জলবায়ু পর্রবিিবনর ঝুঁর্ক সিাকাববলায় গুরুেপূে ি অবদাবনর জন্য 

জার্িসাংবঘর পর্রববশ র্বষয়ক সবব িাচ্চ পুরস্কার “Champions of the earth-2015” প্রদান করা হ্বয়বে।  

জলবায়ু পর্রবিিবনর ঝুঁর্ক সিাকাববলায় র্বর্িন্ন প্রকল্প গ্রহ্বের িােবি স্থ্ানীয় জনগবের সেিিা বৃর্দ্ধ ও জলবায়ু সর্হ্ষ্ণু 

প্রযুর্ি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারে করাই বাাংলাবদশ জলবায়ু পর্রবিিন ট্রাস্ট ফাবন্ডর লেয ও উবেশ্য। র্বর্সর্সটি’র অি িায়বন গৃর্হ্ি নানার্বর্ 

কায িক্রি প্রবয়াজবনর তুলনায় অপ্রতুল হ্বলও জলবায়ু পর্রবিিবনর ববর্র প্রিাব সিাকাববলায় অতুলনীয় পদবেপ। িাননীয় প্রর্ানিন্ত্রীর 

র্ববশষ উবদ্যাবগ গঠিি ‘জলবায়ু পর্রবিিন ট্রাস্ট ফান্ড’ আন্তজিার্িক পর্রিন্ডবল বাাংলাবদশবক নতুন কবর পর্রর্ির্ি র্দবয়বে। এই উবদ্যাগ 

জলবায়ু পর্রবিিবনর ববর্র প্রিাব সিাকাববলায় অগ্রেী ভূর্িকা রাখবে, যা আগািী র্দবন র্নরাপদ বাাংলাবদশ র্বর্নি িাবে পর্িকৃৎ।  

 “বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২২” প্রকাবশর এ িহুিী উবদ্যাবগ আর্ি জলবায়ু পর্রবিিন র্বষয়ক ট্রার্স্ট সবাবড ির িাননীয় 

সদস্যবৃন্দ, ট্রার্স্ট সবাবড ির সদস্য-সর্িব ও পর্রববশ, বন ও জলবায়ু পর্রবিিন িন্ত্রোলবয়র সম্মার্নি সর্িব িবহ্াদয়বক আন্তর্রক র্ন্যবাদ 

ও কৃিজ্ঞিা জানাই। মূলিঃ িাঁবদর প্রিযে এবাং সুর্ির্ন্তি র্নবদ িশনায় র্বর্সর্সটির সকল কায িক্রি সুষু্টিাবব পর্রিার্লি হ্বে। এোো, 

আর্ি আরও র্ন্যবাদ জানাই কার্রগর্র কার্িটির সদস্যগেবক যাঁরা জলবায়ু পর্রবিিন ট্রাস্ট ফাবন্ডর আওিায় প্রকল্প বাোই কায িক্রবি 

িাঁবদর সির্া ও শ্রি র্দবয় র্বর্সর্সটিবক র্ববশষিাবব সহ্ায়িা করবেন। এ প্রর্িববদন প্রকাবশ কর্িটিবি যারা র্নরলস পর্রশ্রি ও 

সির্াশর্ি ব্যয় কবরবেন িাবদর সকলবক আর্ি র্ন্যবাদ জানার্ে। আর্ি র্বিাস কর্র িাঁবদর সর্ম্মর্লি প্রবিষ্টায় প্রস্তুিকৃি এই প্রর্িববদন 

বাাংলাবদশ জলবায়ু পর্রবিিন ট্রাবস্টর সার্ব িক কায িক্রবি স্বেিা ও জবাবর্দর্হ্িা র্নর্িবির সেবয একটি গুরুেপূে ি ভূর্িকা রাখবব।   
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শুদেচ্ছা বাণী 

 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তদনি ক্ষরর্কি প্রোদবি রনদে তাষ রশকাি। একথা িব তজন স্বীকৃর্ ম , এদেশ জলবায়ু পরিবর্তদনি 

কািদণ িিম রবপন্ন। বাাংলাদেদশি রনম্নাঞ্চল পৃরথবীি বৃহত্তম নেীি মমাহনায় গঠির্ হওয়ায় প্রাকৃরর্ক দুদ তাগকবরলর্ হওয়াি প্রবণর্া 

মবরশ। অরিকন্তু, এই ভূ-খন্ড এরশয়াি বৃরিবহুল এলাকা দ্বািাও পরিদবরির্। এ মেদশি ৬০ শর্াাংশ ভূরম িমুদ্রপৃষ্ঠ হদর্ মাত্র ৫ রমটাি 

উপদি। HCCPR (Headley Center for Climate Prediction and Research) এি প্রাক্কলন অনু ায়ী বাাংলাদেদশ 

িমুদ্রপৃদষ্ঠি উচ্চর্া ২০৮০ িাদল ৪০ মিরিরমটাি (১৫ ইরঞ্চ) বৃরি পাদব (Streatfield, ২০১৮)। জাম তানরেরত্তক গদবষণা িাংস্থা 

‘জাম তানওয়াি’ এি িব তদশষ (২০১৭) গদবষণা প্ররর্দবেন অনু ায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজরনর্ প্রাকৃরর্ক রবপ তয় ঘটদর্ পাদি এমন 

মেশগুদলাি মদে বাাংলাদেদশি অবস্থান ৬ি। 

গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলাদেশ িিকাি জলবায়ু পরিবর্তদনি রবষয়টিদক মেদশি উন্নয়ন পরিকল্পনাি মক্ষদত্র অন্যর্ম গুরুত্বপূণ ত রবষয় 

রহিাদব স্বীকৃরর্ রেদয়দে।  াি িািাবারহকর্ায় মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি ঐকারিক প্রদিিায় ২০০৯-১০ িাদল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাি ফান্ড 

গঠন কিা হয়। এই র্হরবল সুষ্ঠুোদব পরিিালনাি জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ বলবৎ কিা হয়। বাাংলাদেশ জলবায়ু 

পরিবর্তন ট্রাি (BCCT), জলবায়ুি ক্ষরর্কি প্রোব মমাকাদবলায় BCCSAP-2009 এি রবরেন্ন রথদমটিক এরিয়া অনু ায়ী প্রকল্প গ্রহন ও 

বাস্তবায়দন িহায়র্া কিাি মােদম রনিলিোদব র্াঁি ঐকারিক প্রদিিা িারলদয়  াদচ্ছ। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এি ১৮(৪) 

এি বােবািকর্া, কা তক্রদম অরিক স্বচ্ছর্া ও জবাবরেরহর্া-এোড়াও বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (রবরিরিটি), জলবায়ু 

পরিবর্তদনি রবরুপ প্রোব মমাকাদবলায় মেশব্যাপী রক রক কা তক্রম গ্রহন কদিদে, র্া মেশ ও জনগদনি িমু্মদখ প্রকাশ কিাই- এই 

প্ররর্দবেদনি মূল উদযেশ্য।  

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ আইদনি রবিান অনু ায়ী পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি মাননীয় মন্ত্রীি 

মনতৃদত্ব ১১ জন মাননীয় মন্ত্রী/প্ররর্মন্ত্রী, মরন্ত্রপরিষে িরিব, অথ ত িরিব, বাাংলাদেশ ব্যাাংদকি গেন তি, পরিকল্পনা করমশদনি একজন 

িেস্য ও রিরেল মিািাইটিি দুই জন রবদশষজ্ঞিহ মমাট ১৭ জন িেস্য রনদয় একটি উচ্চ ক্ষমর্া িম্পন্ন জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক ট্রারস্ট 

মবার্ ত গঠন কিা হদয়দে। উক্ত মবার্ তদক িহায়র্া কিাি জন্য পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি িরিদবি মনতৃদত্ব ১৩ িেস্য 

রবরশি একটি কারিগরি করমটি গঠন কিা হদয়দে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাি ফান্ড গঠন ও জলবায়ু পরিবর্তনজরনর্ ক্ষরর্কািক প্রোব 

মমাকাদবলায় দৃঢ় মনতৃদত্বি জন্য ২০১৫ িাদল জারর্িাংঘ কতৃতক মাননীয় প্রিানমন্ত্রী পরিদবশ রবষয়ক িদব তাচ্চ পেক “Champions of 

the Earth” পেদক ভূরষর্ হয়।  

“বারষ তক প্ররর্দবেন ২০২১-২২” প্রকাদশি এ শুে প্রয়াদি আরম জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক ট্রারস্ট মবাদর্ তি মিয়ািম্যান এবাং 

পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি মাননীয় মন্ত্রী, ট্রারস্ট মবাদর্ তি মাননীয় িেস্যবৃন্দদক জলবায়ু পরিবর্তদনি মনরর্বািক 

প্রোব মমাকাদবলায় প্রকদল্পি কা তকারির্া ও  থ তাথর্া রবদবিনায় প্রকল্প অনুদমােন কিাি জন্য আিরিক িাধুবাি জানাই। আরম কারিগরি 

কারমটিি িকল িেস্যগণদক  াঁিা জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি আওর্ায় প্রকল্প বাোই কা তক্রদম র্াঁদেি মমিা ও শ্রম রেদয় 

রবরিরিটিদক রবদশষোদব িহায়র্া কিদেন র্াদেিদকও অপরিিীম িন্যবাে জানাই। আমাি দৃঢ় রবশ্বাি, বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন 

ট্রাস্ট র্াি গৃহীর্ কা তক্রদমি মােদম একটি বািদ াগ্য েরবষ্যৎ বাাংলাদেশ রবরন তমাদন গুরুত্বপুণ ত ভূরমকা িাখদব।   

 

 

                                                                                                                   িরিব 

পরিবেশ, েন ও জলোয়ু পরিের্তন মন্ত্রণালয় 
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মুখবন্ধ 

মেৌগরলক অবস্থানগর্ কািদণ বাাংলাদেশ পৃরথবীি অন্যর্ম একটি দুদ তাগপ্রবণ মেশ এবাং জলবায়ু পরিবর্তনজরনর্ প্রোদব 

রবদশ্বি ক্ষরর্গ্রস্থ মেশিমূদহি মদে অন্যর্ম। সাম্প্রর্িক িথ্যিবি, বাাংলাবদবশর উপকূবল প্রর্িবের ১৪ র্ির্লর্িটার কবর সমুবের পার্নর 

উচ্চিা বােবে। উবেগজনক িথ্য এই সয, অর্িবরই বাাংলাবদবশর ১৭ িাগ এলাকা সমুেগবি ি র্বলীন হ্বয় যাবব। এির্নবিই বাাংলাবদশ 

একটি সোট সদশ। িার উপর জলবায়ু পর্রবিিবনর সনর্িবািক প্রিাব এ সদবশর অি িনীর্ি ধ্বাংবসর সমু্মর্খন কবর তুলবে। জলবায়ু 

পর্রবিিবনর ববর্র প্রিাব সিাকাববলার জন্য 2009 সাবল প্রনয়নকৃি 10 বের সিয়াদী বাাংলাবদশ জলবায়ু পর্রবিিন সকৌশল ও কি ি 

পর্রকল্পনা (BCCSAP-2009) গ্রহ্ন করা হ্য় এবাং িা বাস্তবায়বনর জন্য সরকাবরর রাজস্ব বাবজট হ্বি গঠন করা হ্য় জলবায়ু 

পর্রবিিন ট্রাস্ট ফান্ড (র্সর্সটিএফ)।  জলবায়ু পরিবর্তদনি মনরর্বািক অরেঘার্ মমাকাদবলায় মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি মনতৃদত্ব বর্তমান 

িিকাদিি গৃহীর্ এ উদযাগ িমগ্র রবদশ্ব ভূয়িী প্রশাংিা অজতন কদি এবাং গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলাদেশ িিকাদিি মাননীয় প্রিানমন্ত্রী মশখ 

হারিনাি দুিেশী রিিাি ও মনতৃত্ব প্রোন এবাং পরিদবশ সুিক্ষা ও জলবায়ু ঝুঁরক মমাকাদবলায় গুরুত্বপূণ ত অবোদনি জন্য জারর্িাংদঘি 

পরিদবশ রবষয়ক িদব তাচ্চ পুিস্কাি “Champion of the earth-2015” প্রোন কিা হদয়দে। 

 

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এি ১৮(৪) িািা অনু ায়ী “ প্ররর্ আরথ তক বৎিি মশষ হইবাি  িাংদগ িাংদগ ট্রারস্ট মবার্ ত 

উক্ত অথ ত বৎিদিি িম্পারের্ কা তাবলীি রববিণ িম্বরলর্ একটি বারষ তক প্ররর্দবেন িিকাদিি রনকট মপশ করিদব”। আইদনি এ রবিান 

অনু ায়ী ২০২১-২২ অথ ত বেদি বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (রবরিরিটি) কতৃতক িম্পারের্ কা তক্রদমি রববিণ িম্বরলর্ “বারষ তক 

প্ররর্দবেন: ২০২১-২২” এি খিড়া রবগর্ বেদিি ন্যায় এ বেিও প্রণয়ন কিা হদয়দে ।   

 “বারষ তক প্ররর্দবেন ২০২১-২২” প্রণয়দনি মূল উদযশ্য হদচ্ছ  রবগর্ অথ ত বেদি এ কা তালদয়ি িম্পারের্  াবর্ীয় কা তাবলী 

বাাংলাদেদশি জনগদনি িমু্মদখ প্রকাশ কিা। এদর্ কদি একরেদক ম মন স্বচ্ছর্া ও জবাবরেরহর্া রনরির্ হদব, অপিরেদক আমাদেি 

অাংশীজদনি (stakeholder) িাদথ মিতুবন্ধন তর্রিদর্ এ প্ররর্দবেন িহায়র্া কিদব। আমাি রবশ্বাি এই কম ত প্রয়াি প্ররর্ষ্ঠাদনি 

স্বচ্ছর্া, জবাবরেরহর্া ও  াবর্ীয় কা তক্রমদক আদিা গরর্শীল কদি তুলদব। শুধু র্ারিক োদবই নয় বিাং বাস্তদব জলবায়ু পরিবর্তদনি 

এই ক্ষরর্কি প্রোি মমাকারবলায় গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলাদেশ িিকাি বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি মােদম কী কী কা তক্রম গ্রহণ 

কদিদে র্াি িামগ্রীক িািণা এই প্ররর্দবেদনি মােদম প্ররর্ফরলর্ হদব।   

“বারষ তক প্ররর্দবেন ২০২১-২২” প্রকাদশি এ মহুর্ী উদযাদগ আরম জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক ট্রারস্ট মবাদর্ তি মিয়ািম্যান এবাং 

পরিদবশ ও বন মন্ত্রণালদয়ি মাননীয় মন্ত্রী, ট্রারস্ট মবাদর্ তি মাননীয় িেস্যবৃন্দ, ট্রারস্ট মবাদর্ তি িেস্য-িরিব এবাং পরিদবশ ও বন মন্ত্রণালদয়ি 

িম্মারনর্ িরিব মদহােয়দক আিরিক িন্যবাে ও কৃর্জ্ঞর্া জানাই। মূলর্িঃ র্াঁদেি প্রর্েক্ষ এবাং সুরিরির্ রনদে তশনায় রবরিরিটিি িকল 

কা তক্রম সুিুোদব পরিিারলর্ হদচ্ছ। আরম আদিা িন্যবাে জানাই কারিগরি কারমটিি িকল িেস্যগণদক  াঁিা জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট 

ফাদন্ডি আওর্ায় প্রকল্প বাোই কা তক্রদম র্াঁদেি মমিা ও শ্রম রেদয় রবরিরিটিদক রবদশষোদব িহায়র্া কিদেন। এই প্ররর্দবেন তর্িীি 

মপেদন অদনক রিিা-োবনা, িঠিক র্থ্য উপাত্ত িাংগ্রহকিন ও রবদেষণ কিদর্ রবরিরিটিদর্ কম তির্ আমাি িকল িহকমী এ প্ররর্দবেন 

প্রকাদশ করমটিি রনিলি পরিশ্রম ও মমিাশরক্ত ব্যয় কদিদেন। আরম রবশ্বাি করি র্াঁদেি িরম্মরলর্ প্রদিিায় প্রস্তুর্কৃর্ এই প্ররর্দবেন 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি িারব তক কা তক্রদম স্বচ্ছর্া ও জবাবরেরহর্া রনরিদর্ি মক্ষদত্র একটি গুরুত্বপূণ ত ভূরমকা িাখদব।   

 

 ব্যবস্থাপনা পরিিালক (অরর্রিক্ত িরিব) 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট 
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িম্পােকীয় বার্তা 

আইদনি বােবািকর্া এবাং জবাবরেরহর্া রনরির্ কিাি রিিা মথদকই গর্ বেদিি ন্যয় এ বেিও বারষ তক প্ররর্দবেন প্রকাদশি 

উদযাগ গ্রহণ কিা হদয়দে। আমিা িকদলই অবগর্ আরে ম , বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাি (BCCT) জলবায়ুি ক্ষরর্কি প্রোব 

মমাকাদবলায় BCCSAP-2009 এি রবরেন্ন রথমাটিক এরিয়া অনু ায়ী প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়দন িহায়র্া কিাি মােদম 

রনিলিোদব র্াঁি ঐকারিক প্রদিিা িারলদয়  াদচ্ছ। গনপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলাদেশ িিকাি জলবায়ু পরিবর্তদনি রবষয়টিদক মেদশি উন্নয়ন 

পরিকল্পনাি মক্ষদত্র অন্যর্ম গুরুত্বপূণ ত রবষয় রহিাদব স্বীতৃরর্ রেদয়দে। িিকাি কতৃতক জলবায়ু পরিবর্তন জরনর্ ঝুঁরক মমাকাদবলা এবাং 

জলবায়ু পরিবর্তদনি কািদণ ক্ষরর্গ্রস্থ জনদগারষ্ঠি অরেদ াজদনি লদক্ষে বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মকৌশল ও কম তপরিকল্পনা, ২০০৯ 

বাস্তবায়ন কিা হদচ্ছ। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়দন তবদেরশক িহায়র্াি জন্য অদপক্ষা না কদি ২০০৯-১০ অথ তবেদি িিকাি রনজস্ব 

অথ তায়দন বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন কিা হদয়দে। িম্পূন ত িাজস্ব অদথ তি মােতদম জলবায়ু পরিবর্তন মমাকাদবলায় এ 

িকল কা তক্রম বাস্তবায়ন কিা হদচ্ছ।  া রবদশ্ব এক রবিল দৃিাি। িিকাি প্ররর্ বেি িাজস্ব বাদজট হদর্ প্রকল্প বাস্তবায়দনি মােদম 

মেশ ও জনগদনি িক্ষমর্া অজতদন প্রদিিা িারলদয়  াদচ্ছ। বারষ তক প্ররর্দবেন প্রকাদশি মােদম এ কা তালদয়ি রবগর্ ২০১৮-১৯ অথ ত 

বেদিি কা তক্রম ও উন্নয়দনি িািাবারহকর্া তুদল িিাি প্রয়াশ মনয়া হদয়দে।  

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এি ১৮(৪) িািাি রবিান অনুিাদি “বারষ তক প্ররর্দবেন ২০২১-২২” প্রকাদশি লদক্ষে 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (রবরিরিটি) কতৃতক ‘বারষ তক প্ররর্দবেন প্রণয়ন করমটি’ (পিরশি-১) গঠন কিা হয়। এ কা তালদয়ি 

প্ররর্টি অরিশাখা হদর্ িব তদশষ অথ ত বেদি িম্পারের্ কাদজি রববিণ িাংগ্রহ কদি রববিণিমূহ িাংকলন ও পরিমাজতনক্রদম “বারষ তক 

প্ররর্দবেন ২০২১-২২” এি খিড়া চূড়াি কিা হয়।   

 এ প্ররর্দবেদন মূলর্ ২০২১-২২ অথ ত বেদি রবরিরিটিি রর্নটি অরিশাখাি আওর্ায় িম্পারের্ উদেখদ াগ্য কা তক্রম উপস্থাপন 

কিা হদয়দে। রবরিরিটিি কম তকর্তা/কম তিািীগদণি েক্ষর্া ও িামথ্যত বৃরিি লদক্ষে মেদশি বাইদি ও অেেিদি রবরেন্ন প্ররর্ষ্ঠাদন এবাং 

রবরিরিটিদর্ ইন-হাউজ প্ররশক্ষণ প্রোন কিা হদয়দে।  

    রবরিরিটিি িারব তক কা ক্রম সুষ্ঠুোদব িম্পােদন িারব তক িহায়র্াি জন্য িরিব, পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়িদক 

জানাই আিরিক িাধুবাে। “বারষ তক প্ররর্দবেনিঃ ২০২১-২২” প্রকাদশি জন্য প্রদয়াজনীয় িকল রেক-রনদে তশনা প্রোন এবাং িাব তক্ষরণক 

র্িাবিাদনি জন্য আরম আিরিক িন্যবাে ও গেীি কৃর্জ্ঞর্া জানাই এ ট্রাদস্টি ব্যবস্থাপনা পরিিালক (অরর্রিক্ত িরিব) মদহােয়দক। 

মূলর্িঃ র্াঁি ঐকারিক আগ্রহ ও উৎিাদহি ফদলই স্বল্পর্ম িমদয় এ প্ররর্দবেনটি প্রস্তুর্ কিা িম্ভব হদয়দে। পরিদশদষ, আরম কৃর্জ্ঞর্া 

জানাই ‘বারষ তক প্ররর্দবেন প্রণয়ন করমটিি িকল িেস্যদক  ািা র্াদেি োরয়ত্বশীলর্া ও কম তরনষ্ঠাি স্বাক্ষি মিদখ প্ররর্দবেন প্রকাশনাি 

প্রয়ািদক িাফল্য মরন্ডর্ কদিদেন। পরিদশদষ  থাথ ত ও অথ তবহ এমন একটি মিরমনাি আদয়াজন কিাি জন্য বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন 

ট্রাস্ট এবাং িাংরেি প্রকল্প বাস্তবায়নকািী িাংস্থাদক আিরিক িন্যবাে জানাই। 

 

 

 

 

 

(নারিি-উে-দেৌলা) 

িরিব (রবরিরিটি) 

ও 

আহবায়ক 

বারষ তক প্ররর্দবেন প্রণয়ন করমটি 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট 
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োংলাবদশ জলোয়ু পরিের্তন ট্রাস্ট (রেরসরসটি) 

পরিবেশ, েন ও জলোয়ু পরিের্তন মন্ত্রণালয় 

  

 ভূরমকা 

অপার সসৌন্দবয ির লীলাভুর্ি বাাংলাবদশ। ঐর্িহ্যবাহ্ী সাংস্কৃর্ি, ইর্িহ্াস ও সমৃদ্ধ জীবববর্িবযযর কারবে এই সদশ সসানার বাাংলা 

র্হ্বসবব পর্রর্িি। র্কন্তু জলবায়ু পর্রবিিনজর্নি নানা কারবে আবহ্িান বাাংলার সসই রুপ-লাবণ্য ির্লন হ্বি ববসবে। বিিিাবন ববর্িক 

উষ্ণিা বৃর্দ্ধ ও র্বর্িন্ন প্রাকৃর্িক কারবে বাাংলাবদশ পৃর্িবীর অন্যিি জলবায়ু ঝুঁর্কপূে ি একটি সদশ। ইবিািবে এবদবশর কৃর্ষ, পার্ন, 

জীবববর্িযয, খাদ্য র্নরাপত্তা, স্বাস্থ্য, অবকাঠাবিাসহ্ প্রায় সকল সেবযই জলবায়ু পর্রবিিবনর র্বরুপ প্রিাব পবেবে। জলবায়ু পর্রবিিবনর 

প্রিাব সিগ্র িানবজার্ির উন্নয়বনর জন্য এক র্বরাট িযাবলঞ্জ। ক্রিবর্ িিান নগরায়ে ও র্শল্পায়বনর ফবল প্রর্ির্নয়ি নষ্ট হ্বে পৃর্িবীর 

জলবায়ুর স্বািার্বক আিরে ও প্রাকৃর্িক িারসাম্য। বাাংলাবদশ জলবায়ু পর্রবিিবনর ের্িকর প্রিাববর র্নবদ িাষ র্শকার।  

 

বাাংলাদেদশি রনম্নাঞ্চল পৃরথবীি বৃহত্তম নেীি মমাহনায় গঠির্ হওয়ায় প্রাকৃরর্ক দুদ তাগকবরলর্ হওয়াি প্রবণর্া মবরশ। 

অরিকন্তু, এই ভূ-খন্ড এরশয়াি বৃরিবহুল এলাকা দ্বািাও পরিদবরির্। এ মেদশি ৬০ শর্াাংশ ভূরম িমুদ্রপৃষ্ঠ হদর্ মাত্র ৫ রমটাি উচ্চর্ায়। 

HCCPR (Headley Center for Climate Prediction and Research) এি প্রাক্কলন অনু ায়ী বাাংলাদেদশ িমুদ্রপৃদষ্ঠি 

উচ্চর্া ২০৮০ িাল নাগাে ৪০ মিরিরমটাি (১৫ ইরঞ্চ) বৃরি পাদব (Streatfield, ২০১৮)।  

গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলাদেশ িিকাি জলবায়ু পরিবর্তদনি রবষয়টিদক মেদশি উন্নয়ন পরিকল্পনাি মক্ষদত্র অন্যর্ম গুরুত্বপূণ ত রবষয় 

রহিাদব স্বীকৃরর্ রেদয়দে।  াি িািাবারহকর্ায় মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি ঐকারিক প্রদিিায় ২০০৯-১০ িাদল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাি ফান্ড 

গঠন কিা হয়। এই র্হরবল সুষ্ঠুোদব পরিিালনাি জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ বলবৎ কিা হয়। বাাংলাদেশ জলবায়ু 

পরিবর্তন ট্রাি (BCCT), জলবায়ুি ক্ষরর্কি প্রোব মমাকাদবলায় BCCSAP-2009 এি রবরেন্ন রথদমটিক এরিয়া অনু ায়ী প্রকল্প গ্রহন 

ও বাস্তবায়দন িহায়র্া কিাি মােদম রনিলিোদব কাজ কদি  াদচ্ছ।  

 

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এি রবিান অনু ায়ী পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি মাননীয় মন্ত্রীি 

মনতৃদত্ব ১১ জন মাননীয় মন্ত্রী/প্ররর্মন্ত্রী, মরন্ত্রপরিষে িরিব, অথ ত িরিব, বাাংলাদেশ ব্যাাংদকি গেন তি, পরিকল্পনা করমশদনি একজন 

িেস্য ও রিরেল মিািাইটিি দুই জন রবদশষজ্ঞিহ মমাট ১৭ জন িেস্য রনদয় একটি উচ্চ ক্ষমর্া িম্পন্ন জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক ট্রারস্ট 

মবার্ ত গঠন কিা হদয়দে। উক্ত মবার্ তদক িহায়র্া কিাি জন্য পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি িরিদবি মনতৃদত্ব ১৩ িেস্য 

রবরশি একটি কারিগরি করমটি গঠন কিা হদয়দে। বস্তুর্: র্াদেি সুদ াগ্য মনতৃদত্ব জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট র্হরবদলি িারব তক কম তকাদন্ড 

 দথি গরর্শীলর্া এদিদে এবাং প্রকদল্পি িাংখ্যাও বৃরি পাদচ্ছ।  

স্ববল্পান্নি সদশ হ্ওয়া সবেও জলবায়ু পর্রবিিবনর জন্য দায়ী উন্নি সদবশর িহ্র্বল প্রার্ির উপর র্নি ির না কবর র্নজস্ব অি িায়বন 

জলবায়ু পর্রবিিবনর ববর্র প্রিাব সিাকাববলার জন্য সরকাবরর রাজস্ব বাবজট হ্বি গঠন করা হ্য় ‘জলবায়ু পর্রবিিন ট্রাস্ট ফান্ড 

(র্সর্সটিএফ)’। জলবায়ু পর্রবিিবনর সনর্িবািক অর্িঘাি সিাকাববলায় িাননীয় প্রর্ানিন্ত্রীর সনতৃবে সরকাবরর গৃহ্ীি এ উবদ্যাগ সিগ্র 

র্ববি ভূয়সী প্রশাংসা অজিন কবর এবাং গেপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকাবরর িাননীয় প্রর্ানিন্ত্রী সশখ হ্ার্সনার দুরদশী র্সদ্ধান্ত ও সনতৃে 

প্রদান এবাং পর্রববশ সুরো ও জলবায়ু পর্রবিিবনর ঝুঁর্ক সিাকাববলায় গুরুেপূে ি অবদাবনর জন্য জার্িসাংবঘর পর্রববশ র্বষয়ক সবব িাচ্চ 

পুরস্কার “Champions of the earth-2015” প্রদান করা হ্বয়বে। 
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১.০ োংলাবদশ জলোয়ু পরিের্তন ট্রাস্ট (রেরসরসটি) 
 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি আওর্ািীন একটি িাংরবরিবি িাংস্থা। 

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-১০ এি িািা ৩ মমার্াদবক ২৪ জানুয়ারি, ২০১৩ র্ারিদখ বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (রবরিরিটি) 

গঠন কিা হদয়দে। ইদর্াপূদব ত গঠির্ ক্লাইদমট মিজ ইউরনট এি জনবলিহ িকল স্থাবি-অস্থাবি িম্পরত্ত উক্ত ট্রাদস্ট স্থানািি কিা 

হদয়দে। বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এি আওর্ায় গঠির্ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রারস্ট মবার্ ত 

এবাং কারিগরি করমটিি িারিরবক োরয়ত্ব পালনিহ এ ট্রাস্ট ফাদন্ডি অন্যান্য কা তক্রম িম্পােন কদি আিদে। বাাংলাদেশ জলবায়ু 

পরিবর্তন ট্রাদস্টি কা তক্রম পরিিালনাি জন্য অরর্রিক্ত িরিব পেম তাোি একজন ব্যবস্থাপনা পরিিালক ট্রাদস্টি িাব তক্ষরণক মুখ্য রনব তাহী 

কম তকর্তা রহদিদব োরয়ত্ব পালন কিদেন। এোড়াও যুগ্ম-িরিব পেম তাোি একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিিালক এবাং উপিরিব পেম তাোি 

একজন িরিব ও ০২ জন পরিিালক িদয়দেন। বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্ট ০৩টি অরিশাখা িদয়দে। অরিশাখািমূহ রনম্নরুপ; 

(১) প্রশািন ও অথ ত অরিশাখা 

(২) পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মনদগারিদয়শন অরিশাখা ও  

(৩) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অরিশাখা। 

 

 

১.১ িপকল্প (রেশন):  জলবায়ু পরিবর্তদনি অরেঘার্ মমাকাদবলায় িক্ষম বাাংলাদেশ গদড় মর্ালা।  

 

১.২ অরেলক্ষে (রমশন):  

(ক) জলবায়ু পরিবর্তদনি মনরর্বািক অরেঘার্ মমাকাদবলায় বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মকৌশল ও কম তপরিকল্পনা, ২০০৯ 

অনুিাদি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। 

 

(খ) জলবায়ু পরিবর্তদনি কািদণ মানুষ, জীবববরিত্রে ও প্রকৃরর্ি উপি রবরুপ প্রোব মমাকাদবলায় অরেদ াজন, প্রশমন, প্রযুরক্ত উন্নয়ন 

ও হস্তািি, িক্ষমর্া বৃরি এবাং অদথ তি ব্যবস্থা গ্রহণ কিাি বা কিাি পদক্ষ প্রদয়াজনীয় কা তক্রম গ্রহণ কিা। 

 

(গ) কাব তন রনিঃিিদণি হাি কমাদনাি লদক্ষে পরিদবশ বান্ধব প্রযুরক্ত ব্যবহাি বৃরিকিণ।  

 

১.৩ ট্রাবস্টি লক্ষ্য: 

 

(ক) জলবায়ু পরিবর্তদনি ফদল ক্ষরর্গ্রস্থ ও ঝুঁরকপূণ ত অঞ্চদলি জনিািািদণ বা জনদগাষ্ঠীি খাপ খাওয়াদনাি িক্ষমর্া বৃরি, জীবন-

জীরবকাি মাদনান্নয়ন ও েীঘ তদময়ারে ঝুঁরক মমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কা তক্রম গ্রহণ কিা; 

 

(খ) জলবায়ু পরিবর্তন জরনর্ কািদণ মানুষ, জীবববরিত্রে ও প্রকৃরর্ি উপি রবরুপ প্রোব মমাকাদবলায় অরেদ াজন, প্রশমন, প্রযুরক্ত 

উন্নয়ন ও হস্তািি, িক্ষমর্া বৃরি এবাং অদথ তি ব্যবস্থা গ্রহণ কিাি বা কিাি পদক্ষ প্রদয়াজনীয় কা তক্রম গ্রহণ কিা। 
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১.৪  ট্রাদস্টি উদযশ্য: 

 

(ক) িিকাদিি উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাদজদটি বাইদি রবদশষ মক্ষত্র রহদিদব জলবায়ু পরিবর্তনজরনর্ ঝুঁরক মমাকাদবলায় এ ট্রাস্ট র্হরবল 

ব্যবহাি; 

 

(খ) জলবায়ু পরিবর্তন িম্পরকতর্ রবদশষ কম তসূরি বাস্তবায়ন ও মটকিই উন্নয়ন রনরির্ কিাি লদক্ষে উপযুক্ত কম তপরিকল্পনা গ্রহণ ও 

বাস্তবায়ন; 

 

(গ) জলবায়ু পরিবর্তন মমাকাদবলায় তৃণমূল প তাদয় স্থানীয় জনদগাষ্ঠীি প্রারর্ষ্ঠারনক, িামারজক িক্ষমর্া বৃরি ও মানব িম্পে উন্নয়ন 

িাংক্রাি প্রকল্প বা কম তসূরি গ্রহণ; 

 

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন মমাকাদবলায় অরেদ াজন (Adaptation), প্রশমন, (Mitigation), প্রযুরক্ত হস্তািি 

(Technology Transfer), এবাং অথ ত রবরনদয়াগ (Finance & Investment) এি মক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় ব্যবহারিক 

গদবষণা  এবাং গদবষণালব্ধ ফলাফদলি আদলাদক উপযুক্ত রবস্তািিহ পাইলট কম তসূরি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; 

 

(ঙ) পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয় স্থারপর্ জলবায়ু পরিবর্তন ইউরনট (Climate Change Unit) িহ রবরেন্ন 

মন্ত্রণালয় এবাং পরিদবশ অরিেপ্তদি গঠির্ জলবায়ু পরিবর্তন িাংক্রাি জলবায়ু মিল (Climate Change Cell) বা মফাকাল 

পদয়ি (Focal Point) –মক কা তকি ভূরমকা িারখদর্ িহায়র্া কিা; 

(ি) জলবায়ু পরিবর্তদনি ফদল সৃি িম্ভাব্য পরিদবশ রবপ তয় িম্পদকত জনিদির্নর্া সৃরি ও রবপ তয় মমাকাদবলাি জন্য প্রারর্ষ্ঠারনক, 

িামারজক বা স্থানীয় জনদগাষ্ঠীি িক্ষমর্া বৃরিি মােদম োরিদ্র রবদমািদনি লদক্ষে উপযুক্ত কম তসূরি গ্রহণ ও বাস্তবায়দন িহায়র্া কিা; 

 

১.৫  োংলাবদশ জলোয়ু পরিের্তন ট্রাবস্টি কার্ তােলী: 

o জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি িারব তক ব্যবস্থাপনা; 

o জলবায়ূ পরিাবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এি আওর্ায় গঠির্ জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক ট্রারস্ট মবার্ ত এবাং কারিগরি করমটিদক 

িারিরবক িহায়র্া প্রোন কিা; 

o রবরেন্ন মন্ত্রণালয়/রবোগ হদর্ প্রাপ্ত প্রকল্পিমুহ কারিগরি করমটিদর্ উপস্থাপন এবাং কারিগরি করমটি কতৃতক  সুপারিশকৃর্ প্রকল্প 

প্রস্তাবিমুহ ট্রারস্ট মবাদর্ তি িোয় উপস্থাপন কিা; 

o ট্রারস্ট মবার্ ত এি রিিািিমুহ বাস্তবায়ন কিা; 

o বাস্তবায়নািীন প্রকদল্পি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ কা তক্রম গ্রহণ কিা। 

o ট্রাবস্টি প্রশাসরনক ব্যেস্থাপনা ও মানে সম্পদ উন্নয়ন: 

o স্বচ্ছর্া ও জোেরদরহর্া রনরিবর্ র্থ্য প্রকাশ কিা।  
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২.০ োংলাবদশ জলোয়ু পরিের্তন ট্রাবস্টি আইরন/প্রারর্ষ্ঠারনক কাঠাবমা: 

 

২.১ আইন, নীরর্মালা, রেরি ও  াইডলাইন: 

  জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ 

 জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীরর্মালা, ২০১০ 

 জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ তায়দন এনরজও/দবিিকারি প্ররর্ষ্ঠান রনব তািন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীরর্মালা, ২০১০ 

 জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি আওর্ায় িিকারি, আিা-িিকারি ও স্বায়ত্তশারির্ িাংস্থাি প্রকল্প প্রণয়ন, প্ররক্রয়াকিণ, 

অনুদমােন, িাংদশািন, বাস্তবায়ন, অথ ত অবমুরক্ত এবাং ব্যবহাি নীরর্মালা, ২০১২ 

 জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কম তিািী িাকুিী প্ররবিানমালা, ২০১৩ 

 জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিিালনা প্ররবিানমালা, ২০১৩ 

 স্থায়ী আমানর্ ব্যবস্থাপনা িাংক্রাি গাইর্লাইন  

 

২.২ জলোয়ু পরিের্তন রেষয়ক ট্রারস্ট নোড ত: 

জলবায়ূ পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড সুষ্ঠুোদব পরিিালনাি জন্য িিকাি কতৃতক জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ প্রণয়ন কিা হয়। উক্ত 

আইদনি ক্ষমর্াবদল পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি মাননীয় মন্ত্রীি মনতৃদত্ব ১১ জন মাননীয় মন্ত্রী/প্ররর্মন্ত্রী, মরন্ত্রপরিষে 

িরিব, অথ ত িরিব, বাাংলাদেশ ব্যাাংদকি গেন তি, পরিকল্পনা করমশদনি একজন িেস্য ও রিরেল মিািাইটিি দুই জন রবদশষজ্ঞিহ মমাট 

১৭ জন িেস্য রনদয় একটি উচ্চ ক্ষমর্া িম্পন্ন জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক ট্রারস্ট মবার্ ত গঠন কিা হদয়দে। ট্রাদস্টি িারব তক কাজ পরিিালনা 

ও রনয়ন্ত্রণ কিাই ট্রারস্ট মবাদর্ তি মূল কাজ। ট্রারস্ট মবাদর্ তি গঠন পরিরশি-২ এ িরন্নদবরশর্ কিা হদলা।  

২.৩ জলোয়ু পরিের্তন রেষয়ক কারি রি করমটি: 

 ট্রারস্ট মবার্ তদক িহায়র্া কিাি জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এি রবিান অনু ায়ী পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন 

মন্ত্রণালদয়ি িরিদবি মনতৃদত্ব ১৩ িেস্য রবরশি একটি কারিগরি করমটি গঠন কিা হদয়দে। কারিগরি করমটিি গঠন পরিরশি-৩ এ 

িরন্নদবরশর্ কিা হদলা। জলবায়ু পরিবর্তদনি মনরর্বািক প্রোব মমাকাদবায় নীরর্মালা অনু ায়ী রনি তারির্ েদক িিকারি িাংস্থাি মােদম 

সুরনরে তি মকান প্রকল্প প্রস্তাব মপ্রিণ কিা হদল র্া কারগরি করমটিি সুপারিশক্রদম ট্রারস্ট মবাদর্ ত উপস্থাপন কিা হয়। ট্রারস্ট মবার্ ত কতৃতক 

অনুদমারের্ হদল ট্রাস্ট হদর্ উক্ত প্রকল্পিমূদহি অনুকূদল অথ তোড় কিা হয়। বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট িিকারি রবরেন্ন িাংস্থা 

হদর্ প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবিমূহ প্রাথরমকোদব  ািাই বাোই কদি (প্রকল্প প্রস্তাদবি কা তক্রম বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মকৌশল ও 

কম তপরিকল্পনা, ২০০৯-এি ৬ টি রথদমটিক এরিয়াি আওর্ায় ৪৪টি কম তসূরি এবাং ১৪৬ টি কা তক্রম িাংরেি রক-না, প্রকদল্পি ব্যয় ১৫ 

মকাটি টাকায় িীরমর্ িাখা হদয়দে রক-না, রনি তারির্ েদক প্রকল্প প্রস্তাব োরখল কিা হদয়দে রক-না, একই nature-এি কদম্পাদনি 

অির্ভ তক্ত কিা হদয়দে রক-না ইর্োরে) জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক কারিগরি করমটি িোয় উপস্থাপন কদি থাদক। জলবায়ু পরিবর্তন 

রবষয়ক কারিগরি করমটি জলবায়ু পরিবর্তদনি মনরর্বািক প্রোব মমাকাদবলায় প্রকদল্পি কা তকারির্া ও  থাথ তর্া রবদবিনায় র্া জলবায়ু 

পরিবর্তন রবষয়ক ট্রারস্ট মবার্ ত িোয় উপস্থাপদনি সুপারিশ কিা হদয় থাদক। উদেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক কারিগরি করমটিদক 

িহায়র্া প্রোন কিাি জন্য ২টি িাব-করমটি িদয়দে। করিগরি করমটি কতৃতক সুপারিশকৃর্ প্রকল্পিমূহ জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক ট্রারস্ট 

মবার্ ত িোয় উপস্থাপন কিা হদল ট্রারস্ট মবার্ ত প্রকল্পিমূদহি গ্রহণদ াগ্যর্া রবদবিনায় র্া চূড়ািোদব বাস্তবায়দনি জন্য অনুদমােন কদি 

থাদক।  
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২০২০-২১ অথ ত বেদি িম্পারের্ উদেখদ াগ্য কা তাবলী 

প্রশািন ও অথ ত অরিশাখা 

৩.০ প্রশািন ও অথ ত অরিশাখা: 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি ৩টি অরিশাখাি মদে  ‘প্রশািন ও অথ ত’ অরিশাখা অন্যর্ম। ‘প্রশািন ও অথ ত’ অরিশাখাি 

প্রিান হদচ্ছন িরিব র রন িিকাদিি উপিরিব পেম তাোি একজন কম তকর্তা। ‘প্রশািন ও অথ ত’ অরিশাখায় মমাট ৪০ জন 

জনবল িদয়দে। িরিব, রবরিরিটি এি অিীদন ১ (এক) জন উপ-পরিিালক, ১ (এক) জন মমইনদটন্যান্স ইরজরনয়াি, ১ (এক) 

জন িহকািী পরিিালক, ১ (এক) জন রনিীক্ষা ও রহিাব িক্ষণ কম তকর্তা, ১ (এক) জন িহকািী মপ্রাগ্রামািিহ বর্তমাদন ৩০ 

জন কম তির্ িদয়দেন। ‘প্রশািন ও অথ ত’ অরিশাখায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি প্রশািন, পরিবহন, বাদজট, বাাংলাদেশ জলবায়ু 

পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবস্থাপনা, স্থায়ী আমানর্ ব্যবস্থাপনা, অনুদমারের্ প্রকদল্পি অনুকুদল অথ তোড়কিণ ইর্োরে কা তক্রম 

িম্পােন হদয় থাদক।  

 

৩.১ বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি অগ তাদনাগ্রাম এবাং মলাকবদলি রববিণিঃ  

 

৩.১.১  জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ অনু ায়ী বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিিালনাি জন্য অরর্রিক্ত 

িরিব পে ম তাোি একজন ব্যবস্থাপনা পরিিালক িদয়দেন এবাং রর্রন ট্রাদস্টি িাব তক্ষরণক মুখ্য রনব তাহী কম তকর্তা রহদিদব 

রনদয়ারজর্ আদেন। এোড়াও যুগ্ম-িরিব পেম তাোি একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিিালক, একজন িরিব ও ২ (দুই) জন 

পরিিালক িদয়দেন। বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি অগ তাদনাগ্রাদম মমাট ৮২ জন কম তকর্তা/কম তিািীি িাংস্থান িদয়দে 

(পরিরশি-৪) এবাং ট্রারস্ট মবার্ ত কতৃতক ১৫০ জনবদলি অগ তাদনাগ্রাম ইদর্ামদে অনুদমারের্ হদয়দে। বর্তমাদন বাাংলাদেশ 

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি কম তির্ কম তকর্তা/কম তিািী পরিিাংখ্যান রনম্নরূপিঃ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

সগ্রড অনুবিার্দি জনবল কি িরি শূন্যপদ 

১ম মশ্রণী  (মগ্রর্ ২ হদর্ ৯) ২৫ ১৬ ০৯ 

২য় সশ্রেী (সগ্রড ১০) ০৩ ০১ ০২ 

৩য় সশ্রেী (মগ্রর্ ১১ হদর্ ১৬) ২৯ ২০ ০৯ 

৪ি ি সশ্রেী (মগ্রর্ ১৭ হদর্ ২০) ২৫ ২১ ০৪ 

মমাট: ৮২ ৫৮ ২৪ 
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৩.২  জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট র্হরবদল ২০২০-২১ অথ তবেদি বিায প্রাপ্ত অদথ তি ব্যবস্থাপনািঃ  

 

৩.২.১  জলবায়ু পরিবর্তদনি মনরর্বািক প্রোব মমাকাদবলাি জন্য িিকাি কতৃতক িাজস্ব বাদজট হদর্ জলবায়ু পরিবর্তন 

ট্রাস্ট ফাদন্ড ২০২১-২২ অথ তবেদি  ১০০.০০ (একশর্) মকাটি টাকা বিায প্রোন কিা হদয়দে। রকন্তু অথ তরবোগ কতৃতক বিাযকৃর্ 

১০০.০০ (একশর্) মকাটি টাকা মে হদর্ ৯৯.৩৭৯৪৬৬১ মকাটি টাকা োড় কিা হদয়দে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট র্হরবদল এ 

প তি ৩৮১৮.৭১৯৪৬৬১ মকাটি টাকা বিায প্রোন কিা হদয়দে।  

 

০

১০

২০

৩০

৪০

৫০

৬০

৭০

৮০

৯০

সগ্রড ২ হ্বি ৯ সগ্রড ১০ সগ্রড ১১ হ্বি ১৬ সগ্রড ১৭ হ্বি ২০ সিাট:

২৫

৩

২৯

২৫

৮২

১৬

১

২০ ২১

৫৮

৯

২

৯

৪

২৪

র্বর্সর্সটির জনববলর পর্রসাংখ্যান

অনুবিার্দি জনবল কি িরি শূন্যপদ



15 

 

 

 

৩.২.২ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ এি রবিান অনু ায়ী জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ড বিাযকৃর্ অদথ তি মদে ৬৬% 

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রারস্ট মবার্ ত কতৃতক অনুদমারের্ প্রকল্প/কম তসূরি বাস্তবায়দন ব্যবহৃর্ হয় এবাং নুেনর্ম ৩৪% স্থায়ী আমানর্ 

রহদিদব িাখাি বােবািকর্া িদয়দে। মি মপ্ররক্ষদর্ ২০২১-২২ অথ তবেদি বিাযকৃর্ ১০০.০০ মকাটি টাকাি ৩৪% িমপরমান 

৩৪.০০ মকাটি টাকা রবরেন্ন িিকারি ও মবিিকািী ব্যাাংদক স্থায়ী আমানর্ রহিাদব িাখা হদয়দে এবাং অবরশি ৬৬%এি 

িমপরিমান ৬৬.০০ মকাটি টাকা অথ ত রবোগ হদর্ োড় না কদি োড়কৃর্ ৬৫.৩৭৯৪৬৬১ মকাটি টাকা প্রকল্প/কম তসূরিি অনুকূদল 

বিায প্রোন কিা হয়।  

 

৩.২.৩ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড হদর্ ২০২১-২২ অথ তবেদি প্রকল্প/কম তসূরিি অনুকূদল িব তদমাট ১৬৬.৩২৪৮১৭০ মকাটি 

টাকা োড় কিা হদয়দে। উক্ত অথ ত ৩০৫ টি িিকারি প্রকদল্পি অনুকূদল অথ তোড় কিা হদয়দে।  

 
 

৩.৪ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি স্থায়ী আমানদর্ি ব্যবস্থাপনািঃ 

 

৩.৪.১  জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ড বিাযকৃর্ অদথ তি ৩৪%জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবস্থাপনা িাংক্রাি গাইর্লাইন 

অনুিিণপূব তক রবরেন্ন িিকারি ও মবিিকািী ব্যাাংদক স্থায়ী আমানর্ িাখা হয়।  অথ তরবোগ হদর্ ২০০৯-২০১০ অথ ত বেি হদর্ 

২০২১-২২ অথ তবেি প তি বিাযকৃর্ িব তদমাট ৩৮১৮.৭১৯৪৬৬১ মকাটি (রর্ন হাজাি আটশর্ আঠাি মকাটি একাত্তি লক্ষ 

চুিানব্বই হাজাি েয়শর্ একষরি) টাকাি আইন অনু ায়ী ৩৪% এি িমপরিমান অথ ত অথ তাৎ ১২৯৮.৩৬৪৬১৮৪৭ মকাটি (এক 

হাজাি দুইশর্ আটানব্বই মকাটি েরত্রশ লক্ষ মেিরেশ হাজাি একশর্ চুিারশ েশরমর্ িার্) টাকা স্থায়ী আমানর্ রহদিদব িাখা 

হদয়দে। এোড়া, ২০০৯-২০১০ অথ তবেদি অব্যবহৃর্ ১০৩.৩৩৩৩ মকাটি টাকা স্থায়ী আমানর্ রহিাদব িাখাি জন্য অথ ত রবোগ 

কতৃতক রনদে তশনা প্রোন কিা হদয়দে। ফদল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইদনি রবিান এবাং অথ ত রবোদগি রনদে তশনা মমার্াদবক 

(১২৯৮.৩৬৪৬১৮৪৭ + ১০৩.৩৩৩৩)=১৪০১.৬৯৭৯১৮৪৭ (এক হাজাি িািশর্ এক মকাটি ঊনিত্তি লক্ষ ঊনআরশ হাজাি 

একশর্ চুিারশ েশরমক িার্) মকাটি টাকা স্থায়ী আমানর্ রহদিদব িাখাি বােবািকর্া িদয়দে।  

 

 

৩.৫  বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি বাদজট িাংক্রাি র্থ্যারেিঃ 

 

৩.৫.১  জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এি ১৫(৫) িািা অনুিাদি ট্রাস্ট ফান্ড হদর্ বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন 

ট্রাস্ট পরিিালনাি ব্যয় রনব তাহ কিাি রবিান িদয়দে। ট্রারস্ট মবার্ ত কতৃতক জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড হদর্ ট্রাদস্টি অনুকূদল 

মথাক বিায প্রোন কিা হয়। ২০১৯-২০ অথ তবেি প তি ট্রাদস্টি ব্যয় রনব তাদহি জন্য ১০৫.০ মকাটি টাকা মথাক বিায কিা 

700 700 700

400
200 200

100 100 100
300

152
67 ৯৯.৩৭৯৪৬৬১

3819

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

জলবায়ু পর্রবিিন ট্রাস্ট ফাবন্ড ২০২১-২২ অি িবের পয িন্ত বরাবের পর্রিান (সকাটি 

টাকায়)



16 

 

হদয়দে। উক্ত অথ ত ব্যাাংদক মময়ারে আমানর্ রহিাদব জমা মিদখ র্াি উপি অরজতর্ সুে হদর্ ট্রাস্ট পরিিালনাি ব্যয় রনব তাহ 

কিাি রিিাি প্রোন কিা হয়। 

 

৩.৫.২ ট্রাস্ট পরিিালনাি জন্য ট্রারস্ট মবার্ ত কতৃকত ২০২১-২২ অথ তবেদিি প্রাক্করলর্ বাদজদট ৭.৪৬১০ মকাটি (িার্ মকাটি 

মেিরেশ লক্ষ েশ হাজাি) টাকা এবাং িাংদশারির্ বাদজদট ৬.২৬০৯ মকাটি  (েয় মকাটি োরব্বশ লক্ষ নয় হাজাি)  টাকাি 

িাংস্থান িাখা হয় এবাং ট্রাস্ট পরিিালনাি জন্য ২০২১-২২ অথ তবেদিি প্রাক্করলর্ বাদজট হদর্ ৫.৮৩৭৫৫২১ মকাটি (পাঁি মকাটি 

রর্িারশ লক্ষ পঁিাত্তি হাজাি পাঁিশর্ একুশ)  টাকা ব্যয় কিা হদয়দে। 

 

৩.৬  বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি অরর্ট িাংক্রাি র্থ্যারেিঃ 

 

৩.৬.১  জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবহাি নীরর্মালাি অনুদচ্ছে ১০.১ এ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ২০১০ এি িাংরেি িািা 

(িমূহ) অনু ায়ী বাাংলাদেশ মহা রহিাব রনিীক্ষা ও রনয়ন্ত্রক প্ররর্ বেি প্রকদল্পি রনিীক্ষা কিদবন এবাং রনিীক্ষা রিদপাদট তি 

অনুরলরপ িিকাি ও মবার্ ত এি রনকট মপশ কিাি রবিান িদয়দে। প্রকদল্পি িারব তক ও আরথ তক োয়োি প্রকল্প 

পরিিালক/বাস্তবায়নকািী মন্ত্রণালয়/িাংস্থাি উপি বর্তাদব মদম ত উদেখ িদয়দে।  

 

৩.৬.২ ২০১৯-২০ অথ তবেদিি রবরিরিটিি অরর্ট কা তক্রম িম্পােন কিা হদয়দে। অরর্ট টিম কতৃতক প্রাথরমকোদব ০৮টি 

অরর্ট আপরত্ত প্রোন কিা হদয়দে। ০৮টি অরর্ট আপরত্তি ব্রর্শীট জবাব প্রোন কিা হদয়দে।  

 

৩.৭ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি প্ররশক্ষণ িাংক্রাি র্থ্যারেিঃ 

 

৩.৭.১ বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি তেনরন্দন কাদজ গরর্শীলর্া আনয়দনি লদক্ষে বারষ তক কম তিম্পােন চুরক্ত 

মমার্াদবক কম তকর্তা-কম তিািীগদণি জন্য ৬০ ঘিাি অেেিিীণ প্ররশক্ষণ িম্পন্ন কিাি লক্ষে রেল। রনদম্ন ২০২১-২২ অথ তবেি 

িম্পরকর্ প্ররশক্ষদণি রবস্তারির্ রববিণ তুদল িিা হলিঃ 

  

ক্র: 

নাং 
প্রর্শেে/কি িশালার র্শবরানাি র্দন 

অনুষ্ঠাবনর 

িার্রখ 
ঘন্টা অাংশগ্রহ্েকারী 

1 বারষ তক কম তিম্পােন চুরক্ত বাস্তবায়ন শীষ তক 

প্ররশক্ষণ 

১ রেন ব্যারপ ২৪/০৪/২০২২ ৮ ২৫ 

২ জার্ীয় শুিািাি মকৌশল বাস্তবায়ন শীষ তক 

প্ররশক্ষণ 

৩ রেন ব্যারপ ১৪/০৯/২০২১ 

২১/১২/২০২১ 

২৩/১২/২০২১ 

১৬ ৭৬ 

৩ ই-গে তন্যান্স ও উদ্ভাবন কম তপরিকল্পনা ২০২১-

২০২২ প্ররশক্ষণ 

১ রেন ব্যারপ ১০/০১/২০২২ ৭ ২৪ 

৪ িজীবনী ও উদ্ভাবন রবষয়ক প্ররশক্ষণ ০৩ রেন 

ব্যারপ 

০৯-

১১/০৩/২০২২ 

২৪ ৩২ 

5 ৪থ ত রশল্প রবপ্লদবি িোদলজ মমাকাদবলায় 

কিণীয় 

১ রেন ব্যারপ ০৬/০৬/২০২২ ৮ ৩০ 

৬ মিবা প্রোন িাংক্রাি আইন-কানুন, রবরি-

রবিান, িাকুরি রবরি এবাং মিবা প্ররর্শ্রুরর্ 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন রবষয়ক েক্ষর্া বৃরি 

িাংক্রাি ২ রেন ব্যারপ প্ররশক্ষণ কম তশালা 

৪ রেন ব্যারপ ২৪/০৫/২০২২ 

২৫/০৫/২০২২ 

২৯/০৫/২০২২ 

৩০/০৫/২০২২ 

২৮ ৯৬ 

৭ অরেদ াগ প্ররর্কাি ব্যবস্থাপন (রজআিএি) 

রবষদয় র্ারিক িািণা প্রোন, রজআিএি 

৪ রেন ব্যারপ ১৬/০২/২০২২ 

১৭/০২/২০২২ 

২৮ ৬৬ 
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িফটওয়োি রবষয়ক েক্ষর্া বৃরি এবাং 

অরেদ াগ প্ররর্কাি ব্যবস্থাপনা কম তপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবষয়ক 

েক্ষর্া বৃরি িাংক্রাি শীষ তক প্ররশক্ষণ। 

২০/০২/২০২২ 

০৮/০৬/২০২২ 

৮ র্থ্য অরিকাি রবষয়ক প্ররশক্ষণ কম তশালা   ৩রেন ব্যাপী ২৪/০৪/২০২২ 

০৯/০৬/২০২২ 

১২/০৬/২০২২ 

32 

 

 

৮৫ 

 

 

৩.৮  র্থ্য প্রযুরক্ত কা তক্রমিঃ   

 

৩.৮.১ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি আওর্ায় গৃহীর্ কা তক্রদমি স্বচ্ছর্া ও জবাবরেরহর্া রনরির্ কিাি জন্য এ কা তালদয়ি 

ওদয়বিাইদট (www.bcct.gov.bd) ২০২১-২২ অথ তবেদি অনুদমারের্ প্রকদল্পি র্ারলকা, রিটিদজন িাট তাি, বারষ তক 

কম তিম্পােন চুরক্ত ২০২১-২২, শুিািাি কম ত-মকৌশল ও পরিকল্পনা ২০২১-২২, জলবায়ু িদম্মলন িাংক্রাি র্থ্য, ক্রয় িাংক্রাি 

রবজ্ঞাপন, আইন-রবরি প্রকাশ কিা হদয়দে। এোড়াও বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি কা তক্রম এবাং জলবায়ু পরিবর্তন 

ট্রাস্ট ফাদন্ডি আওর্ায় গৃহীর্ কা তক্রদমি র্থ্য ওদয়বিাইদট প্ররর্রনয়র্ হালনাগাে কিা হয়। 

 

৩.৮.২  Bangladesh Climate Change Trust (URL:f/www.bcct.gov.bd) নাদম 

মফইিবুক মপইদজ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি কা তক্রম ও রবরেন্ন র্থ্য রনয়রমর্ উপস্থাপন কিা হয়। ২০২১-২২ অথ তবেদি 

মফইিবুক মপইদজ রবরিরিটিি অেেিিীণ প্ররশক্ষণ, প্রকদল্পি কা তক্রম, ট্রারস্ট মবার্ ত, কারিগরি করমটিি িোি র্থ্য এবাং জলবায়ু 

পরিবর্তন রবষদয় জনিদির্নর্া বৃরিি েরবিহ র্থ্য প্রোন কিা হদয়দে।  

 

৩.৯ রবশ্ব জলবায়ু িদম্মলদন (COP-26) অাংশগ্রহণ:  
 

৩.৯.১ রবগর্ ০৩-০৯ অদটাবি, ২০২১ িমদয় িাংযুক্ত আিব আরমিার্ এি দুবাই শহদি অনুরষ্ঠর্ ‘World Expo 2020 

Dubai’ িদম্মলদন পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি ০৬ জন এবাং বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এি ১ 

জন প্ররর্রনরি অাংশগ্রহণ কদিদেন। উক্ত িদম্মলদন বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি কা তক্রদমি উপি প্রামাণ্য রেরর্ও 

রিত্র প্রেশ তন কিা হদয়দে। 

৩.৯.২ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এ স্বাক্ষিকািী 

িকল মেদশি অাংশগ্রহদণ প্ররর্বেি Conference of the Parties (COP-26) অনুরষ্ঠর্ হদয়দে,  া রবশ্ব জলবায়ু 

িদম্মলন নাদম অরেরহর্। রবগর্ ৩১ অদটাবি হদর্ ১২ নদেম্বি ২০২১ িমদয় যুক্তিাদজেি গ্লািদগা শহদি রবশ্ব জলবায়ু িদম্মলন 

(কপ-২৬) অনুরষ্ঠর্ হয়। উক্ত িদম্মলদন বাাংলাদেশ প্ররর্ বেদিি মদর্া জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ তায়দন একটি 

প্যারেরলয়ন স্থাপন কদিদে। কপ-২৬ এ বাাংলাদেশ প্যারেরলয়ন স্থাপন কিায় রবরেন্ন িাইর্ ইদেি আদয়াজন ও উচ্চ প তাদয়ি 

রদ্বপারক্ষক িো কিা িহজর্ি হদয়দে। বাাংলাদেশ মর্রলদগশদনি িাদথ অত্র ট্রাদস্টি ৩ জন প্ররর্রনরি অাংশগ্রহণ কদিন। 

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট উক্ত িদম্মলদন বাাংলাদেদশি পদক্ষ প্যারেরলয়ন স্থাপন, িাইর্ ইদেি আদয়াজনিহ বাাংলাদেশ 

প্ররর্রনরি েদলি লরজরস্টক িহায়র্া প্রোন কদিদে। রবরিরিটিি পক্ষ মথদক প্যারেরলয়দন ও িাইর্ ইদেদি আগর্ েশ তনাথীদেি 

৫০০ (পাঁিশর্)টি জুট ব্যাগ ও জুট মথদক তর্রি ২০০ (দুইশর্) জুট িা (Jute Tea) প্যাদকট এবাং রবরিরিটিি প্রকাশনািমূহ 

রবর্িণ কিা হদয়দে। এোড়া উক্ত িদম্মলদন বাাংলাদেশ প্যারেরলয়দন বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি কা তক্রদমি উপি 

প্রামাণ্য রেরর্ও রিত্র প্রেশ তন কিা হদয়দে। 

৩.৯.৩ রবগর্ ০৮ মথদক ১২ মম ২০২২ র্ারিখ Abidjan, Cote d’lvoire এ United Nation Convention to 

Combat Desertification (UNCCD) এি পঞ্চেশ িদম্মলদন (COP- 15) পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন 

মন্ত্রণালদয় ০২ জন  প্ররর্রনরি অাংশগ্রহণ কদিদেন। 

http://www.bcct.gov.bd/


18 

 

 

৩.১০ অন্যান্য কা তক্রমিঃ 

 

৩.১০.১  জার্ীয় িাংিদেি প্রদনাত্তি মপ্রিণিঃ ২০২১-২২ অথ তবেদি একােশ জার্ীয় িাংিে কতৃতক িারহর্ র্থ্যারে বা প্রদনি 

শর্োগ উত্তি প্রোন কিা হদয়দে। জলবায়ু পরিবর্তদনি প্রোব মমাকাদবলায় িিকাি কতৃতক রবরেন্ন পেদক্ষপ এবাং ট্রাস্ট ফাদন্ডি 

আওর্ায় গৃহীর্ কা তক্রম, অনুদমারের্ প্রকদল্পি হালনাগাে র্থ্য, মজলারেরত্তক, রথদমটিক এরিয়া রেরত্তক ও মন্ত্রণালয় রেরত্তক 

র্ারলকা মপ্রিণ, জলবায়ু পরিবর্তদনি প্রোব মমাকাদবলায় ট্রাস্ট ফাদন্ডি েরবষৎ পরিকল্পনা ইর্োরে রবষদয় প্রদনি উত্তি মপ্রিণ 

কিা হদয়দে।  

 

৩.১০.২  মরন্ত্রপরিষে িোয়, জার্ীয় িাংিদে পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি িম্পরকতর্ স্থায়ী করমটি এবাং 

জার্ীয় প্ররর্শ্রুরর্ করমটিি িোয়  রবরেন্ন িমদয় এ কা তালয় এবাং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এি রবরেন্ন কা তক্রম িম্পরকতর্ 

িারহর্ র্থ্য মপ্রিণ কিা হদয় থাদক। এোড়া জলবায়ু পরিবর্তদনি প্রোব মমাকাদবলায় িিকাি কতৃতক গৃহীর্ রবরেন্ন পেদক্ষপ, 

ট্রাস্ট ফাদন্ডি আওর্ায় গৃহীর্ কা তক্রম, অনুদমারের্ প্রকদল্পি হালনাগাে র্থ্য ইর্োরে রবষদয় মন্ত্রীপরিষে রবোগ, জার্ীয় 

িাংিদেি পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি িম্পরকতর্ স্থায়ী করমটি, জার্ীয় প্ররর্শ্রুরর্ করমটিি কাদে রনয়রমর্ 

র্থ্য মপ্রিণ কিা হদয় থাদক।  

 

৩.১০.৩  ট্রাদস্টি িক্ষনাদবক্ষণ কা তক্রমিঃ অত্র ট্রাদস্টি কা তক্রদম গরর্শীলর্া আনয়দনি লদক্ষে বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন 

ট্রাদস্টি ৬ষ্ঠ র্লাি লরবি জন্য এক মিট োলমাদনি মিাফা মিট স্থাপন, ট্রাদস্ট পারনি অপিয় মিাদি মিন্সি পারনি কল স্থাপন, 

করম্পউটাি িামগ্রী ক্রয়, ট্রাদস্টি ০৪টি েপ্তদি (দমাট ০৮ টন) নতুন এরি/শীর্ার্প রনয়ন্ত্রণ  ন্ত্র ক্রয়, মিরমনাি আদয়াজদনি 

লদক্ষে মিরমনাি কক্ষ এবাং অরর্টরিয়াম ব্যবহাি উপদ াগী কিা, গাড়ী মমিামর্ ইর্োরে কা তক্রম িম্পন্ন কিা হদয়দে।  

 

৩.১০.৪   িমন্বয় িোিঃ বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কা তালদয়ি অেেিিীণ রবষয়, নরথ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প মরনটরিাং 

এবাং প্রশািন ও অথ ত রবষদয় আদলািনা ও রিিাি গ্রহদণি লদক্ষে মারিক িমন্বয় িো অনুরষ্ঠর্ হয়। ২০২১-২২ অথ তবেদি অত্র 

ট্রাদস্টি ব্যবস্থ্পনা পরিিালক (অরর্রিক্ত িরিব) এি িোপরর্দত্ব মমাট ১২টি িমন্বয় িো অনুরষ্ঠর্ হয়। রবরেন্ন 

মন্ত্রণালয়/রবোগ মথদক রবরেন্ন িমদয় রনদে তশনা/মর্ামর্/র্থ্য িাওয়া হয়। এ িব রনদে তশনা/মর্ামর্/র্থ্য মারিক িমন্বয় 

িোয় আদলািনা পূব তক রিিাি গ্রহণক্রদম র্া বাস্তবায়ন কিা হয়। 

 

৩.১১ পরিদবশ মমলায় অাংশগ্রহণ: 

রবশ্ব পরিদবশ রেবি ০৫ জুন, ২০২২ উে াপন উপলদক্ষে পরিদবশ অরিেপ্তি কতৃতক বারণজে মমলাি মাদঠ িার্ রেনব্যারপ 

পরিদবশ মমলাি আদয়াজন কিা হদয়দে। প্ররর্বাদিি ন্যায় উক্ত মমলায় বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কতৃতক একটি স্টল স্থাপন কিা 

হদয়দে। স্টদল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ তায়দন বাস্তবারয়র্ গুরুত্বপূণ ত প্রকল্পিমূদহি রিদত্রি র্ামী, অনুদমারের্ প্রকল্পিমূদহি 

প্রদজট মপ্রাফাইল, ট্রাদস্টি কা তক্রদমি উপি পুরস্তকা, বুকদলট, ব্রুরশয়াি ও রলফদলট রবর্িণ কিা হদয়দে। র্াোড়া জলবায়ু পরিবর্তন 

জরনর্ মনরর্বািক প্রোব মমাকাদবলায় জনিদির্নর্া বৃরি কিাি অাংশ রহদিদব কুইজ প্ররর্দ াগীর্াি আদয়াজন কিা হদয়দে।   
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৪.০ বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্ট ‘পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মনদগারিদয়শন’ নাদম একটি পৃথক অরিশাখা 

িদয়দে। এ অরিশাখায় পরিিালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মনাদগারিদয়শন) এি অিীদন ২ জন উপ-পরিিালক এবাং ৫ 

জন িহকািী পরিিালক িদয়দে। বর্তমাদন এ অরিশাখায় পরিিালক রহদিদব কম তির্ িদয়দেন িিকাদিি একজন 

উপ-িরিব পেম তাো িম্পন্ন একজন কম তকর্তা। পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মনাদগারিদয়শন অরিশাখাি উদেখদ াগ্য 

কা তক্রম হদলা; 

 রেরেন্ন মন্ত্রণালয়/রেো  হবর্ প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবেি সারে তক ব্যেস্থাপনা;  

 কারি রি করমটি ও ট্রারস্ট নোড ত-নক সারচরেক সহায়র্া প্রদান; 

 ট্রারস্ট নোড ত কর্ততক অনুবমারদর্ প্রকবল্পি সারে তক ব্যেস্থাপনা; 

 জলোয়ু পরিের্তন রেষয়ক রেরেন্ন কম তসূরচ/প্রকল্প প্রণয়ন ও গ্রহণ; 

 পরিকল্পনা সংক্রান্ত রেরেন্ন মর্ামর্ তর্রি ও নপ্রিণ।  

 জলোয়ু পরিের্তন সংরিষ্ট জার্ীয়/আন্তজতারর্ক ননব ারশবয়শন সংক্রান্ত র্াের্ীয় কাজ; 

 রেরেন্ন মন্ত্রণালয়/রেোব ি জলোয়ু পরিের্তন নসল (Climate Change Cell) ো 

নফাকাল পবয়ন্ট (Focal Point)-নক কার্ তকি কিাি লবক্ষ্য প্রবয়াজনীয় পদবক্ষ্প গ্রহণ; 

 সিকাবিি অর্ তায়ন ব্যর্ীর্ অন্যান্য উৎস হবর্ অর্ ত সংগ্রবহি উবেবে প্রবয়াজবন সিকাবিি 

অনুবমাদন সাবপবক্ষ্ রেরেন্ন দার্া নদশ ো সংস্থাি সাবর্ নর্া াবর্া , অর্ তায়ন প্রারপ্তি উবযা  ও 

পদবক্ষ্প গ্রহণ; 

 কর্ততপক্ষ্ কর্ততক অরপ তর্ অন্যান্য দারয়ত্ব পালন; 

 

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মনাদগারিদয়শন অরিশাখায় ২০২১-২২ অথ তবেদি ম  িকল কা তক্রম িম্পন্ন হদয়দে র্াি মদে 

উদেখদ াগ্য কা তক্রমিমূহ রনম্নরূপ: 

 

৪.১ ২০২১-২২ অি িবেবর কার্রগর্র কর্িটি ও ট্রার্স্ট সবাড ি এর সিার র্ববরে: 

২০২১-২২ অথ তবেদি কারিগরি করমটিি ২টি িো ও ট্রারস্ট মবাদর্ তি ২টি িো অনুরষ্ঠর্ হদয়দে। ২০২১-২২ অথ তবেদি 

রবরেন্ন মন্ত্রণালয় হদর্ প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবিমূহ কারিগরি করমটিদর্ উপস্থাপন কিা হয়। কারিগরি করমটি কতৃতক ১৬০ 

টি প্রকল্প প্রস্তাব ট্রারস্ট মবাদর্ ত উপস্থান কিাি রবষদয় সুপারিশ কিা হয়। ট্রারস্ট মবার্ ত কতৃতক ২০২১-২২ অথ তবেদি 

িব তদমাট ৫৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়দনি জন্য অনুদমােন কিা হয়।  ২০২১-২২ অথ তবেদি অনুরষ্ঠর্ ট্রারস্ট মবার্ ত এবাং 

কারিগরি করমটিি িোি রববিণ রনদম্ন তুদল িিা হদলািঃ  

 

 

 

 

 

 

 

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মনদগারিদয়শন অরিশাখা 
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২০২১-২২ অথ তবেদি অনুরষ্ঠর্ কারিগরি করমটিি িোি রববিণিঃ 

 

ক্র.নাং িো নাং িোি র্ারিখ িোপরর্ সুপারিশকৃর্ প্রকল্প 

িাংখ্যা 

১. ৫৭ র্ম িো ২৪, নদেম্বি 

২০২১ 

জনাব সিাঃ সিাস্তফা কািাল 

সর্িব 

পর্রববশ, বন ও জলবায়ু পর্রবিিন িন্ত্রোলয় 

৬৪টি 

২. ৫৮ র্ম 

িো 

১৮ মম, ২০২২ জনাব সিাঃ সিাস্তফা কািাল 

সর্িব 

পর্রববশ, বন ও জলবায়ু পর্রবিিন িন্ত্রোলয় 

৯৬টি 

২০২১-২২ অথ তবেদি অনুরষ্ঠর্ ট্রারস্ট মবার্ ত িোি রববিণিঃ 

 

ক্র.নাং িো নাং িোি র্ারিখ িোপরর্ অনুদমারের্  প্রকল্প 

িাংখ্যা ১. ৫৫ র্ম 

িো 

১২ রর্দিম্বি, 

২০২১ 

জনাব মমা: শাহাব উযরন, এম.রপ,  

মাননীয় মন্ত্রী,  

পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় 

৪৪ টি 

২. ৫৬ র্ম 

িো 

২৬ জুন, ২০২২ জনাব মমা: শাহাব উযরন, এম.রপ,  

মাননীয় মন্ত্রী,  

পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় 

১১টি 

 

 

৪.২ ২০২১-২২ অথ তবেদি অনুদমারের্ প্রকদল্পি মন্ত্রণালয়রেরত্তক রবন্যািিঃ 

 

২০২১-২২ অথ ত বেদি অনুদমারের্ মমাট ৫৫টি প্রকদল্পি মদে স্থানীয় িিকাি, পেী উন্নয়ন ও িমবায় 

মন্ত্রণালয়- িদব তাচ্চ ৩৫টি প্রকল্প অনুদমােন এবাং িদব তাচ্চ ৭১ মকাটি টাকা বিায কিা হদয়দে। অেরশষ্ট 

প্রকবল্পি মবে পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়- ৫টি, রশক্ষা মন্ত্রণালয়-৫টি, কৃরষ মন্ত্রণালয়-৪; 

পারন িম্পে মন্ত্রণালয় ০২টি; প্ররর্িক্ষা মন্ত্রণালয় ২টি; দুদ তাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-১টি এবাং মরহলা 

ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয় এি ১টি  প্রকল্প অনুদমােন কিা হদয়দে। রনদম্ন অনুদমারের্ প্রকদল্পি মন্ত্রণালয় 

রেরত্তক রববিণ তুদল িিা হদলা; 

 

ক্র:নং                                 মন্ত্রণালবয়ি নাম প্রকল্প 

সংখ্যা 

অনুদমারের্ 

ব্যয় (মকাটি 

টাকায়) 

মিব্য 

০১ স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমোয় 

মন্ত্রণালয় 

৩৫টি ৭১.০০০০ - 

০২ পরিবেশ, েন ও জলোয়ু পরিের্তন মন্ত্রণালয় ৫টি ৪১.৩৭৩৪ - 

০৩ রশক্ষ্া মন্ত্রণালয় ৫টি ১১.৪০০৪ - 

০৪ কৃরষ মন্ত্রণালয় ৪টি ১১.৫০০০ - 

০৬ পারন িম্পে মন্ত্রণালয় ২টি ৯.৮১৭১ - 

০৭ প্ররর্িক্ষা মন্ত্রণালয় ২টি ৫.০০০০ - 
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০৮ দুদ তাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়  ১ টি - গর্ ২০২০-২১ 

অথ তবেদি ১৫.০০ 

মকাটি টাকা প্রাক্করলর্ 

ব্যদয় গৃরহর্ ০১টি 

প্রকল্প বারর্লপূব তক 

২০২১-২২ অথ তবেদি 

উক্ত অথ ত িমন্বয়পূব তক 

০১টি প্রকল্প গ্রহণ কিা 

হদয়দে। 

০৯ মরহলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয় ১টি ১.২৫০০ - 

িব তদমাট= ৫৫টি ১৫১.৩৪০৯  

 

 

 

৪.৩ ২০২১-২২ অথ তবেদি অনুদমারের্ প্রকদল্পি রথদমটিক এরিয়া রেরত্তক প্রকল্পিঃ 

  

 বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মকৌশল ও কম তপরিকল্পনা ২০০৯ (রবরিরিএিএরপ-২০০৯) এ ৬টি রথদমটিক এরিয়া ও ৪৪টি 

মপ্রাগ্রাম িদয়দে। উক্ত ৬টি রথদমটিক এরিয়া ও ৪৪টি মপ্রাগ্রাম  এি আওর্ায় প্রকল্প গ্রহণ কিা হদয় থাদক। ২০২১-২২ অথ ত বেদি 

অনুদমারের্ ৫৫টি প্রকদল্পি ৬টি রর্বমটিক এরিয়া রেরিক রবন্যাি রনম্নরূপ; 

 

ক্র. 

নাং 

রর্বমটিক এরিয়া অনুদমারের্ 

প্রকল্প িাংখ্যা 

অনুদমারের্ ব্যয় (মকাটি 

টাকায়) 

১ খায রনিাপিা, সামারজক সুিক্ষ্া ও স্বাস্থয  

 

০৫ টি ৭.০০০০ 

২ অেকাঠাবমা 

 

০৬ টি ২২.১৯০৫ 

৩  বেষণা ও জ্ঞান ব্যেস্থাপনা 

 

০৭ টি ২৩.৯০০৪ 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

৩৫টি ৫টি ৫টি ৪টি ২টি ২টি ১ টি ১টি ৫৫টি

স্থ্ানীয়

সরকার, 

পল্লী উন্নয়ন

ও সিবায় 

িন্ত্রোলয়

পর্রববশ, 

বন ও 

জলবায়ু 

পর্রবিিন

িন্ত্রোলয়

র্শো 

িন্ত্রোলয়

কৃর্ষ 

িন্ত্রোলয়

পার্ন 

সম্পদ 

িন্ত্রোলয়

প্রর্িরো

িন্ত্রোলয়

দুবয িাগ 

ব্যবস্থ্াপনা 

ও যাে 

িন্ত্রোলয় 

ির্হ্লা ও র্শশু 

র্বষয়ক িন্ত্রোলয়

71.00

41.37

11.40 11.50 9.82
5.00

0.00 1.25

151.34

২০২১-২২ অি িবেবর অনুবিার্দি প্রকবল্পর িন্ত্রোলয়র্ির্ত্তক র্বন্যাসঃ
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৪ প্রশমন ও কম কাে তন রনিঃসিণ 

 

৩৩ টি ৭৬.০০০০ 

৫ সক্ষ্মর্া বৃরি ও প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষ্র্া নজািদািকিণ  

 

০৩ টি ২১.০০০০ 

৬ িমরন্বর্ দূদ তাগ ব্যাবস্থাপনা ০১টি ১.২৫০০ 

িব তদমাট= ৫৫টি ১৫১.৩৪০৯ 

 

 

 

 

 

 

৪.৪ ২০২১-২২ অর্ তেছবি অনুবমারদর্ প্রকবল্পি রবোগ রেরত্তক রবন্যািিঃ  

 

২০২১-২২ অথ তবেদি ট্রারস্ট মবার্ ত কতৃতক অনুদমারের্ ৫৫টি প্রকদল্পি মদে ঢাকা রবোদগ ১৪টি, িিগ্রাম রবোদগ ১১টি, বরিশাল রবোদগ 

০৪টি, িাজশাহী রবোদগ ০৪টি, খুলনা রবোদগ ০৫টি, িাংপুি রবোদগ ০৪টি, রিদলট রবোদগ ০৩ টি, ময়মনরিাংহ রবোদগ ০১টি এবাং 

একারিক রবোদগ ০৯টি প্রকল্প অনুদমােন কিা হদয়দে। বিায রবদবিনায় িদব তাচ্চ ঢাকা রবোদগ ৪৪.৫ মকাটি টাকা, রদ্বর্ীয় িদব তাচ্চ িিগ্রাম 

রবোদগ ২১ মকাটি টাকা এবাং তৃর্ীয় িদব তাচ্চ রিদলট রবোদগ ১৯.৮১৭১ মকাটি টাকা বিায প্রোন কিা হদয়দে। এোড়াও একারিক 

রবোদগ ২৭.৪০০৪ মকাটি টাকা বিায প্রোন কিা হদয়দে।  াি রবন্যাি রনম্নরুপ; 

 

 

খাদ্য র্নরাপত্তা, 

সািার্জক সুরো ও 

স্বাস্থ্য 

11%
সির্িি দুবয িাগ

ব্যবস্থ্াপনা

2%
অবকাঠাবিা

9%

গববষো ও জ্ঞান 

ব্যবস্থ্াপনা

13%

প্রশিন ও সীর্িি 

কাব িন র্নঃসৃি উন্নয়ন 

60%

সািথ্যি গঠন ও 

প্রার্িষ্ঠার্নক দেিা 

বৃর্দ্ধ

5%

জলবায়ু পর্রবিিন ট্রাস্ট ফাবন্ডর অি িায়বন 2021-22 অি িবেবর অনুবিার্দি 

প্রকবল্পর র্িবিটিক এর্রয়া র্ির্ত্তক র্বন্যাস প্রকল্প সাংখ্যা
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ক্র. নাং রবোদগি নাম অনুদমারের্ প্রকল্প িাংখ্যা অনুদমারের্ ব্যয় (মকাটি টাকায়) 

১   ঢাকা ১৪ ৪৪.৫০০০ 

২   িিগ্রাম ১১ ২১.০০০০ 

৩   বরিশাল ০৪ ৬.০০০০ 

৪   খুলনা ০৫ ৯.২৫০০ 

৫   িাজশাহী ০৪ ১৩.৩৭৩৪ 

৬   িাংপুি ০৪ ৮.০০০০ 

৭   রিদলট ০৩ ১৯.৮১৭১ 

৮   ময়মনরিাংহ ০১ ২.০০০০ 

৯   একারিক রবোগ ০৯ ২৭.৪০০৪ 

মমাট ৫৫ ১৫১.৩৪০৯ 

 

 

 

 

৪.৫ জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক ট্রারস্ট মবার্ ত ও কারিগরি করমটিি অন্যান্য রিিাি বাস্তবায়ন িাংক্রািিঃ  

  

 বাাংলদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট হদর্ ২০২১-২২ অথ তবেদিি ট্রারস্ট মবার্ ত ও কারিগরি করমটি কতৃতক গৃহীর্ 

রবরেন্ন রিিাি গৃহীর্ হয়। র্ন্মদে উদেখদ াগ্য:  

 

৪.৫.১ ২০২১-২২ অথ তবেদি জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক কারিগরি করমটিি িোয় ১৬০ টি প্রকদল্পি 

কারিগরি রেকিহ িামরগ্রক রবদবিনায় ট্রারি মবাদর্ তি পিবর্ী িোয় উপস্থহাপন কিা ম দর্ পাদি মদম ত 

রিিাি গৃরহর্ হয়। ২২টি প্রকদল্পি আিিঃখার্ িমন্বয়/রর্জাইন পরিবর্তনিহ মময়াে বৃরি, ৪৭টি প্রকদল্পি ব্যয় 

বৃরি ব্যরর্দিদখ শুধুমাত্র মময়াে বৃরিি সুপারিশ কিা হয়।  

 

১৪

১১

৪
৫

৪ ৪
৩

১

৯

44.5000

21.0000

6.0000

9.2500

13.3734

8.0000

19.8171

2.0000

27.4004

০

৫

১০

১৫

২০

২৫

৩০

৩৫

৪০

৪৫

৫০

ঢাকা িট্টগ্রাি বর্রশাল খুলনা রাজশাহ্ী রাংপুর র্সবলট িয়িনর্সাংহ্ একার্র্ক 

র্বিাগ

২০২১-২২ অি িবেবর অনুবিার্দি প্রকবল্পর র্বিাগ র্ির্ত্তক র্বন্যাসঃ
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৪.৫.২ ২০২১-২২ অথ তবেদি ১৬০ টি প্রকদল্পি মদে ট্রারস্ট মবার্ ত কতৃতক মমাট ৫৫টি নতুন প্রকল্প অনুদমােন 

কিা হয়। কারিগরি করমটি কতৃতক সুপারশকৃর্ ২২টি প্রকদল্পি আিিঃখার্ িমন্বয়/রর্জাইন পরিবর্তনিহ মময়াে 

বৃরি এবাং ৪৭টি প্রকদল্পি ব্যয় বৃরি ব্যরর্দিদখ শুধুমাত্র মময়াে বৃরিি অনুদমােন কিা হয়। এোড়াও ১ টি 

প্রকদল্পি রবরেন্ন রবষদয় ঘটনাদত্তাি অনুদমােন/ অবরহর্কিণ কিা হয়  া ট্রারস্ট মবাদর্ ত অবরহর্ কিা হয়।  

 

৪.৫.৩ জলোয়ু পরিের্তন ট্রাস্ট ফাবেি স্বল্পর্াি রেবেচনায় ১০৪ টি প্রকল্প ট্রারস্ট নোড ত এি পিের্ী সোয় 

উপস্থাপন কিাি রসিান্ত গৃহীর্ হয়।  এছাড়াও প্রকল্প োস্তোয়ন জটিলর্াি কািবন ২টি প্রকল্প ট্রারস্ট নোড ত 

কর্ততক োরর্ল কিা হয়।  

 

৪.৬ ২০২১-২২ অথ ত বেদি প্রশািরনক অনুদমােন আদেশ জারি িাংক্রািিঃ ২০২১-২২ অথ ত বেদি মমাট ৩১টি 

প্রকদল্পি অনুকূদল প্রশািরনক অনুদমােন আদেশ জারি কিা হদয়দে।  র্ন্মদে স্থনীয় িিকাি পেী উন্নয়ন ও িমবায় 

মন্ত্রণালদয়ি ২৮টি, পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি ০১টি, পারনিম্পে মন্ত্রণালদয়ি ২টি প্রকল্প িদয়দে। 

িাংরেি প্রকল্পিমূদহি নাদমি র্ারলকা পরিরশি-৬ এ দ্রিব্য। 

 

 

পরিরশি-৫ 

২০২১-২২ অথ তবেদি অনুদমারের্ মমাট ৫৫টি নতুন প্রকদল্পি র্ারলকািঃ 

 

 ক্র: 

নং 

প্রকল্পে

র 

আইডি 

প্রকল্পের নাম প্রশাসডনক 

মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়নকারী 

সংস্থার নাম 

প্রাক্কডলত ব্যয় 

(ল্পকাটি টাকা) 

ট্রাডি ববাি ড 

সভার নম্বর 

ও তাডরখ 

১ 763 পটুলাখালী বেলার কলাপাড়া ও 

রাঙ্গাবালী উপল্পেলায় েলবায়ু 

পডরবতডল্পনর প্রভাবেডনত ঝুঁডক 

হ্রাসকরল্পণ ডনরাপদ পাডন সরবরাহ।  

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

েনস্বাস্থয প্রল্পকৌশল 

অডিদপ্তর  

100.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

২ 764 েলবায়ু পডরবতডল্পনর অডভঘাত 

বমাকাল্পবলায় বাংলাল্পদল্পশর ডনব ডাডিত 

উপকূলীয় এলাকার ক্ষডতগ্রস্থ নারী ও 

ডকল্পশারীল্পদর অডভল্প ােন ও কাডরগডর 

সহায়তা প্রদান প্রকে। 

মডহলা ও ডশশু 

ডবষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

মডহলা ও ডশশু 

ডবষয়ক অডদদপ্তর 

125.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৩ 765 বেনী বেলার ছাগলনাইয়া, ফুলগােী, 

পরশুরাম ও সদর উপল্পেলায় েলবায়ু 

পডরবতডল্পনর প্রভাবেডনত ঝুঁডক 

হ্রাসকরল্পণ ডনরাপদ পাডন সরবরাহ। 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

েনস্বাস্থয প্রল্পকৌশল 

অডিদপ্তর  

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৪ 766 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাল্পব ক্ষডতগ্রস্ত 

ঝালকাঠি বেলার রাোপুর উপল্পেলায় 

ডনরাপদ পাডন সরবরাহ 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

েনস্বাস্থয প্রল্পকৌশল 

অডিদপ্তর  

100.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 
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৫ 767 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাব বমাকাল্পবলায় 

বমৌলভীবাোর বেলার জুড়ী উপল্পেলার 

জুড়ী নদীর বাম তীল্পর কাডশনগর 

দূগ ডামডির (কাপনাপাহাড়) এবং জুড়ী 

নদীর িান তীল্পর কাডশনগর স্কুল এলাকায় 

নদীর তীর সংরক্ষণ 

পাডন সম্পদ 

মন্ত্রণালয় 

বাংলাল্পদশ পাডন 

উন্নয়ন ববাি ড 

498.94 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৬ 768 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাব বমাকাল্পবলায় 

বমৌলভীবাোর বেলার জুড়ী উপল্পেলার 

জুড়ী নদীর বাম তীল্পর বগৌডরপুর এলাকায় 

নদীর তীর সংরক্ষণ 

পাডন সম্পদ 

মন্ত্রণালয় 

বাংলাল্পদশ পাডন 

উন্নয়ন ববাি ড 

482.77 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৭ 769 প্রডতকূলতা সডহষ্ণু দানাশস্য ও ততল 

বীে উৎপাদন, প্রডক্রয়াোতকরণ ও 

ডবতরণ প্রকে (৫ম প ডায়)। 

কৃডষ মন্ত্রণালয় বাংলাল্পদশ কৃডষ 

উন্নয়ন কল্পপ ডাল্পরশন 

  55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৮ 770 বাংলাল্পদল্পশর হাওর অঞ্চল্পল েলবায়ু 

পডরবতডন উপল্প াগী েসল ব্যবস্থার 

নকশা প্রণয়ন ও উন্নয়ন (২য় প ডায়) 

ডশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

কৃডষতত্ব অডিদপ্তর, 

কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, 

ম মনডসংহ 

400.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৯ 771 Water Security and 

Climate Change: A 

Study on the Resilience 

of Water-Energy- Food 

Nexus in Bangladesh 

(WATERWEF) 

ডশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

নৃডবজ্ঞান ডবভাগ, 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয় 

440.04 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

১০ 772 আলতাডদঘী পুনঃখনল্পনর মাধ্যল্পম 

আলতাডদঘী োতীয় উদ্যাল্পনর  

েীবববডিত্র্য  পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ। 

পডরল্পবশ, বন 

ও েলবায়ু 

পডরবতডন 

মন্ত্রণালয় 

বন অডদদপ্তর 737.34 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

১১ 773 বাংলাল্পদশ েলবায়ু পডরবতডন ট্রাল্পির 

প্রাডতষ্ঠাডনক সক্ষমতা বৃডদ্ধর লল্পক্ষয 

‘েলবায়ু ভবন (Climate 

Building)’ ডনম ডাণ 

পডরল্পবশ, বন 

ও েলবায়ু 

পডরবতডন 

মন্ত্রণালয় 

বাংলাল্পদশ েলবায়ু 

পডরবতডন ট্রাি 

1,500.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

১২ 774 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার 

লল্পক্ষয বমাংলা বপাট ড বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়কবাডত স্থাপন। 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

বমাংলা বপাট ড 

বপৌরসভা, বাল্পগরহাট 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

১৩ 775 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য চুয়ািাঙ্গা বপৌর 

এলাকায় বসৌরিাডলত সড়ক বাডত 

স্থাপন। 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

চুয়ািাঙ্গা বপৌরসভা, 

চুয়ািাঙ্গা 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 
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১৪ 776 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য গুরুদাসপুর বপৌর 

এলাকায় পডরল্পবশ বান্ধব বসৌর িাডলত 

সড়কবাডত স্থাপন প্রকে। 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

গুরুদাসপুর 

বপৌরসভা, নাল্পটার 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

১৫ 777 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার 

লল্পক্ষয বানারীপাড়া বপৌর এলাকায় বসৌর 

সড়ক বাডত স্থাপন ও পডরল্পবশ উন্নয়ন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

বানারীপাড়া 

বপৌরসভা, বডরশাল 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

১৬ 778 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য শাহরাডস্ত বপৌর 

এলাকায় পডরল্পবশ বান্ধব বসৌরিাডলত 

সড়ক বাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

শাহরাডস্ত বপৌরসভা, 

িাঁদপুর 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

১৭ 779 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার 

লল্পক্ষয িাটডখল বপৌর এলাকায় পডরল্পবশ 

বান্ধব বসৌর িাডলত সড়ক বাডত স্থাপন ও 

পডরল্পবশ উন্নয়ন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

িাটডখল বপৌরসভা, 

বনায়াখালী 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

১৮ 780 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার 

লল্পক্ষয হাডতয়া বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়কবাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

হাডতয়া বপৌরসভা, 

সন্দ্বীপ 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

১৯ 781 দাউদকাডি বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়কবাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

দাউদকাডি 

বপৌরসভা, কুডমল্লা 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

২০ 782 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য রাঙ্গামাটি বপৌর 

এলাকার কাব ডন ডনগ ডমন হ্রাস ও পডরল্পবশ 

উন্নয়ল্পনর েন্য আধুডনক বপ্রাগ্রাল্পমবল 

বসালার স্ট্রীট লাইট স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

রাঙ্গামাটি বপৌরসভা, 

রাঙ্গামাটি  

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

২১ 783 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার 

লল্পক্ষয বেনী বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়কবাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

বেনী বপৌরসভা, 

বেনী  

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

২২ 784 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার 

লল্পক্ষয িাঁদপুর বপৌর এলাকায় বসৌর সড়ক 

বাডত স্থাপন ও পডরল্পবশ উন্নয়ন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

িাঁদপুর বপৌরসভা, 

িাঁদপুর 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

২৩ 785 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার 

লল্পক্ষয ব্রাহ্মণবাডড়য়া বেলার 

বাঞ্চারামপুর বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়কবাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

বাঞ্চারামপুর 

বপৌরসভা, 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 
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২৪ 786 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরন কমাল্পনার 

লল্পক্ষয  শ্রীপুর বপৌর এলাকায় বসৌর সড়ক 

বাডত স্থাপন ও পডরল্পবশ উন্নয়ন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

শ্রীপুর বপৌরসভা, 

গােীপুর 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

২৫ 787 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরন কমাল্পনার 

লল্পক্ষয  মধুপুর বপৌর এলাকায় 

বসৌরডবদ্যযতাডয়ত সড়ক বাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

মধুপুর বপৌরসভা, 

টাঙ্গাইল 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

২৬ 788 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য এল্পলঙ্গা বপৌর 

এলাকায় বসৌরডবদ্যযতাডয়ত সড়ক বাডত 

স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

এল্পলঙ্গা বপৌরসভা, 

টাঙ্গাইল 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

২৭ 789 গ্রীণ হাউস গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার 

লল্পক্ষয ডবরামপুর বপৌর এলাকায় পডরল্পবশ 

বান্ধব বসৌরিাডলত সড়ক বাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

ডবরামপুর বপৌরসভা, 

ডদনােপুর 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

২৮ 790 গ্রীন হাউস গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার 

লল্পক্ষয রানীশংবকর  বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়ক বাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

রানীশংবকল 

বপৌরসভা, ঠাকুরগাঁও 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

২৯ 791 গ্রীন হাউস গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার 

লল্পক্ষয ববাদা  বপৌর এলাকায় পডরল্পবশ 

বান্ধব বসৌর িাডলত সড়ক বাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

ববাদা বপৌরসভা, 

পঞ্চগড় 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৩০ 792 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার 

লল্পক্ষয মাদারগঞ্জ বপৌর এলাকায় বসৌর 

সড়কবাডত স্থাপন ও পডরল্পবশ উন্নয়ন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

মাদারগঞ্জ বপৌরসভা, 

োমালপুর 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৩১ 793 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য খুলনা বেলাস্থ 

ফুলতলা উপল্পেলা এলাকায় পডরল্পবশ 

বান্ধব বসৌরিাডলত সড়কবাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

স্থানীয় সরকার 

প্রল্পকৌশল অডিদপ্তর 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৩২ 794 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য বগুড়া বেলার ডশবগঞ্জ 

উপল্পেলায় বসৌর ডবদ্যযতাডয়ত সড়কবাডত 

স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

বেলা পডরষদ, বগুড়া 200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৩৩ 795 েলবায়ু পডরবতডন েডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য বগাপালপুর  বপৌর 

এলাকায় কাব ডন ডনগ ডমন হ্রাস ও 

বসৌরবাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

বগাপালপুর  

বপৌরসভা, টাঙ্গাইল 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 
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৩৪ 796 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য মুকসুদপুর বপৌরসভার 

বপৌর এলাকায় বসৌর ডবদ্যযতাডয়ত 

সড়কবাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

মুকসুদপুর বপৌরসভা, 

বগাপালগঞ্জ 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৩৫ 797 পডরল্পবশবান্ধব সড়কবাডত স্থাপন পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

ডশবির বপৌরসভা, 

মাদারীপুর 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৩৬ 798 পডরল্পবশবান্ধব বসৌর িাডলত সড়কবাডত 

স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

সাতক্ষীরা বপৌরসভা, 

সাতক্ষীরা 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৩৭ 799 পডরল্পবশ বান্ধব বসৌরিাডলত সড়ক বাডত 

স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

বরগুনা বপৌরসভা, 

বরগুনা 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৩৮ 800 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য বীরগঞ্জ বপৌর 

এলাকায় বসৌর ডবদ্যযতাডয়ত সড়কবাডত 

স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

বীরগঞ্জ বপৌরসভা 200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৩৯ 801 েলবায়ু পডরবতডন েডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য মতলব দডক্ষণ বপৌর 

এলাকায় “পডরল্পবশ বান্ধব বসৌরিাডলত 

সড়ক বাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

মতলব দডক্ষণ 

বপৌরসভা, িাঁদপুর 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৪০ 802 েলবায়ু পডরবতডন েডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য বাঘা বপৌর এলাকায় 

পডরল্পবশ বান্ধব বসৌরিাডলত সড়কবাডত 

স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

বাঘা বপৌরসভা, 

রােশাহী 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৪১ 803 গ্রীনহাউস গ্যাস ডন:সরন কমাল্পনার 

লল্পক্ষয রামগড় বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়ক বাডত স্থাপন। 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

রামগড় বপৌরসভা, 

খাগড়াছডড় 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৪২ 804 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলায় শডরয়তপুর বেলার নডড়য়া 

বপৌর এলাকায় কাব ডন ডন:গ ডমন হ্রাস ও 

পডরল্পবশ উন্নয়ন প্রকে। 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

নডড়য়া বপৌরসভা, 

শডরয়তপুর 

200.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৪৩ 805 েলবায়ু পডরবতডল্পনর েল্পল ক্ষডতগ্রস্থ 

এলাকায় কংডক্রল্পটর ব্লক ইট ডদল্পয় 

পডরল্পবশবান্ধব েলবায়ু সহনীয় গৃহ 

ডনম ডাণ। 

দ্যল্প ডাগ ও ত্র্াণ 

মন্ত্রণালয় 

দ্যল্প ডাগ ব্যবস্থাপনা 

অডিদপ্তর 

১৫০০.০০  55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 
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৪৪ 806 পরমাণু বকৌশল্পলর মাধ্যল্পম হাওড়, 

িরাঞ্চল, লবণাক্ত ও পাহাড়ী এলাকা 

উপল্প াগী েলবায়ু পডরবতডন সহনশীল 

োত ও লাভেনক ব্যবস্থাপনা প্রযুডক্ত 

উদ্ভাবন এবং েসল্পলর ডনডবড়তা বৃডদ্ধর 

মাধ্যল্পম েসল্পলর উৎপাদন এবং ডবডভন্ন 

অঞ্চল্পল অডভল্প ােন। 

কৃডষ মন্ত্রণালয় বাংলাল্পদশ পরমাণু 

কৃডষ গল্পবষণা 

ইনডিটিউট, 

ময়মনডসংহ 

600.00 55, 

১২ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

৪৫ 808 Sustainable Waste 

Management and 

Improvement of 

Drainage System of 

Savar Cantonment and 

Savar DOHS 

প্রডতরক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

সাভার কযান্টনল্পমন্ট 

ববাি ড, সাভার 

300.00 56, ২৬ জুন 

২০২২ 

৪৬ 809 েলবায়ু পডরবতনেডনত প্রভাব 

বমাকাল্পবলার েন্য ডবমান বাডহনী ঘাঁটি 

বাশার এর েলািাল্পর মাটি পুন:খনন ও 

ঢালুকরণসহ আরডসডস কযাল্পনল বেন 

ডনম ডাণ” 

প্রডতরক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

বাংলাল্পদশ ডবমান 

বাডহনী 

200.00 56, ২৬ জুন 

২০২২ 

৪৭ 810 েসল উৎপাদল্পনর উপর েলবায়ু 

পডরবতডল্পনর প্রভাব পরীক্ষণ এবং 

েলবায়ু সহনশীল েসল ব্যবস্থার 

অডভল্প ােল্পনর মাধ্যল্পম বাংলাল্পদল্পশর 

িরাঞ্চল্পল েসল্পলর উৎপাদনশীলতার 

উন্নয়ন 

কৃডষ মন্ত্রণালয় কৃডষতত্ব ডবভাগ, 

কৃডষ ডবশ্বডবদ্যালয়, 

ময়মনডসংহ 

250.00 56, ২৬ জুন 

২০২২ 

৪৮ 811 বাংলাল্পদল্পশ েলবায়ু পডরবতডনেডনত 

বন্যা-েলামগ্নতা ও উচ্চ-লবণাক্ততার 

ডবরুপ প্রভাব সডহষ্ণু ডেন প্রল্পকৌশল্পলর 

মাধ্যল্পম সৃষ্ট T0 ট্রান্সল্পেডনক িাল্পনর 

িাষল্প াগ্য T3 প্রেন্ম প্রডতষ্ঠা এবং  

মাঠপ ডাল্পয় উৎপাদনশীলতা ও সডহষ্ণুতা 

পরীক্ষণ। 

ডশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

বাল্পয়াল্পটকল্পনালডে 

& বেল্পনটিক 

ইডঞ্জডনয়াডরং ডবভাগ, 

িট্টগ্রাম ডবশ্বডবদ্যালয় 

100.00 56, ২৬ জুন 

২০২২ 

৪৯ 812 নবায়নল্প াগ্য উৎস হল্পত তেব-জ্বালাডন 

ততডরর েন্য ডেন-প্রল্পকৌশল্পলর মাধ্যল্পম 

ডশেল্পক্ষল্পত্র্ ব্যবহার উপল্প াগী এনোইম 

ততডর। 

ডশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

বাল্পয়াল্পটকল্পনালডে 

& বেল্পনটিক 

ইডঞ্জডনয়াডরং ডবভাগ, 

ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয় 

100.00 56, ২৬ জুন 

২০২২ 
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৫০ 813 Dissemination of 

Knowledge and 

Capacity Building on 

the Adverse Effects of 

Climate Change among 

the Secondary School 

Students: The Case of 

Targeted Coastal Areas 

of Bangladesh 

ডশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

আন্তেডাডতক সম্পকড 

ডবভাগ, 

োহাঙ্গীরনগর 

ডবশ্বডবদ্যালয় 

100.00 56, ২৬ জুন 

২০২২ 

৫১ 814 েলবায়ু পডরবতডল্পনর ডবরুপ প্রভাব 

বমাকাল্পবলায় সারাল্পদশব্যাপী ব্যাপক 

বনায়ল্পনর লল্পক্ষয িারা উল্পতালন (৪র্ ড 

প ডায়)। 

পডরল্পবশ, বন 

ও েলবায়ু 

পডরবতডন 

মন্ত্রণালয় 

বন অডদদপ্তর 400.00 56, ২৬ জুন 

২০২২ 

৫২ 815 েনসল্পিতনতা সৃডষ্ট ও প্রডশক্ষল্পণর 

মাধ্যল্পম েলবায়ু পডরবতডল্পনর ডবরূপ 

প্রভাব বমাকাল্পবলা। 

পডরল্পবশ, বন 

ও েলবায়ু 

পডরবতডন 

মন্ত্রণালয় 

বাংলাল্পদশ েলবায়ু 

পডরবতডন ট্রাি 

500.00 56, ২৬ জুন 

২০২২ 

৫৩ 816 বল্পরন্দ্রভূডমল্পত আইওটি ও বিটা 

সাল্পয়ল্পন্সর মাধ্যল্পম েলবায়ু  

পডরবতডনেডনত মাটির ক্ষয় ও উব ডরতা 

হ্রাস প্রডতল্পরাি শীষ ডক গল্পবষণা প্রকে। 

পল্লী উন্নয়ন, 

স্থানীয় সরকার 

ও সমবায় 

ডবভাগ 

পল্লী উন্নয়ন 

একাল্পিডম, বগুড়া 

500.00 56, ২৬ জুন 

২০২২ 

৫৪ 817 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাব বমাকাল্পবলায় 

কৃষকল্পদর সল্পিতনতা বৃডদ্ধর মাধ্যল্পম 

ডনরাপদ ও পুডষ্ট সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদল্পনর 

লল্পক্ষয েলাশল্পয় সবডে ও মসলা িাষ” 

শীষ ডক প্রকে। 

কৃডষ মন্ত্রণালয় কৃডষ সম্প্রসারণ 

অডদদপ্তর 

300.00 56, ২৬ জুন 

২০২২ 

৫৫ 818 হাকালুডক হাওল্পড়র হাল্লা পাডখবাড়ীর 

(বঙ্গবন্ধু পুরস্কারপ্রাপ্ত) েীবববডিত্র্য 

সংরক্ষণ ও ইল্পকা-টুডরেম উন্নয়ন। 

পডরল্পবশ, বন 

ও েলবায়ু 

পডরবতডন 

মন্ত্রণালয় 

বন অডদদপ্তর 1,000.00 56, ২৬ জুন 

২০২২ 
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পরিরশি-৬ 

২০২১-২২ অথ তবেদি প্রশািরনক অনুদমােন আদেশ জািীকৃর্ ৩১টি প্রকদল্পি র্ারলকািঃ 

 

 ক্র: 

নং 

প্রকল্পের 

আইডি 

প্রকল্পের নাম প্রশাসডনক মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী 

সংস্থার নাম 

প্রাক্কডলত ব্যয় 

(ল্পকাটি টাকা) 

অনুল্পমাদন 

আল্পদশ োরীর 

তাডরখ 

1 719 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য উডলপুর বপৌর এলাকার েলবায়ু 

পডরবতডনেডনত কারল্পণ েলাবদ্ধতা 

প্রডতল্পরাল্পির েন্য রাস্তাসহ বিল্পনে ব্যবস্থার 

উন্নয়ন ও বসালার বাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

উডলপুর বপৌরসভা, 

কুডড়গ্রাম 

200.00 ১৯ জুলাই ২০২১ 

2 713 েলবায়ু পডরবতডন েডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য পার্রঘাটা বপৌর এলাকায় পডরল্পবশ 

বান্ধব বসৌরিাডলত সড়ক বাডত স্থাপন। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

পার্রঘাটা বপৌরসভা, 

বরগুনা 

100.00 ২২ আগি 

২০২১ 

3 749 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য  িনবাডড় বপৌর এলাকায় বসৌর সড়ক 

বাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

িনবাডড় বপৌরসভা, 

টাঙ্গাইল 

200.00 ০২ বসল্পেম্বর 

২০২১ 

4 704 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য কক্সবাোর বপৌর এলাকায় পডরল্পবশ 

বান্ধব বসৌরিাডলত সড়কবাডত স্থাপন। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

কক্সবাোর বপৌরসভা, 

কক্সবাোর 

200.00 ১২ বসল্পেম্বর 

২০২১ 

5 707 েলবায়ু পডরবতডন েডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য লহ্মীপুর বেলার রামগডত বপৌর এলাকায় 

বসালার স্ট্রীট লাইট ব্যবহাল্পরর মাধ্যল্পম কাব ডন 

ডনগ ডমন হ্রাস ও পডরল্পবশ উন্নয়ন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

রামগডত বপৌরসভা, 

লহ্মীপুর 

200.00 ১৫ বসল্পেম্বর 

২০২১ 

6 718 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য ফুলবাড়ী বপৌরসভায় নবায়নল্প াগ্য 

জ্বালানী বসালার স্ট্রীট লাইট ব্যবহাল্পরর 

মাধ্যল্পম কাব ডন ডনগ ডমন হ্রাস । 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

ফূলবাড়ী বপৌরসভা, 

ডদনােপুর  

200.00 ২০ বসল্পেম্বর 

২০২১ 

7 710 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য বাল্পগরহাট বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়ক বাডত স্থাপন। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

বাল্পগরহাট বপৌরসভা, 

বাল্পগরহাট 

200.00 ২৫ বসল্পেম্বর 

২০২১ 

8 692 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য বগাপালগঞ্জ বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়ক বাডত স্থাপন। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

বগাপালগঞ্জ 

বপৌরসভা, 

বগাপালগঞ্জ 

100.00 ০৫ অল্পটাবর, 

২০২১ 

9 356 বেনী বেলার খরা প্রবণ এলাকায় সুল্পপয় পাডন 

সরবরাহ ও অবকাঠাল্পমা উন্নয়ন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

বেনী বেলা 

পডরষদ 

200.00 ২৮ অল্পটাবর, 

২০২১ 
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10 726 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য বগাপালপুর বপৌর এলাকায় কাব ডন 

ডনগ ডমন হ্রাস ও পডরল্পবশ উন্নয়ন। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

বগাপালপুর 

বপৌরসভা, টাঙ্গাইল 

100.00 ২৮ অল্পটাবর, 

২০২১ 

11 730 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য নািাইল বপৌর এলাকার বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়কবাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

নািাইল বপৌরসভা, 

ময়মনডসংহ 

100.00 ২৮ অল্পটাবর, 

২০২১ 

12 683 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য ডমঠাপুকুর উপল্পেলায় বসৌর ডবদ্যযতাডয়ত 

সড়কবাডত স্থাপন। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

পল্লী দাডরদ্র 

ডবল্পমািন 

োউল্পেশন 

(ডপডিডবএে) 

100.00 ০১ নল্পভম্বর, 

২০২১ 

13 697 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য  টাঙ্গাইল বেলার কাডলহাডত বপৌরসভার 

বপৌর এলাকার কাব ডন ডনগ ডমন হ্রাস ও পডরল্পবশ 

উন্নয়ন প্রকে। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

কাডলহাডত 

বপৌরসভা, টাঙ্গাইল 

200.00 ০৬ ডিল্পসম্বর, 

২০২১ 

14 693 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য ডকল্পশারগঞ্জ বেলার কডরমগঞ্জ বপৌর 

এলাকায় বসৌর ডবদ্যযতাডয়ত সড়ক বাডত 

স্থাপন। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

কডরমগঞ্জ 

বপৌরসভা, 

ডকল্পশারগঞ্জ 

150.00 ১৩ োনুয়ারী 

২০২২ 

15 767 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাব বমাকাল্পবলায় 

বমৌলভীবাোর বেলার জুড়ী উপল্পেলার জুড়ী 

নদীর বাম তীল্পর কাডশনগর দূগ ডামডির 

(কাপনাপাহাড়) এবং জুড়ী নদীর িান তীল্পর 

কাডশনগর স্কুল এলাকায় নদীর তীর সংরক্ষণ 

পাডন সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাল্পদশ পাডন 

উন্নয়ন ববাি ড 

498.94 ০৩ বেবুয়ারী 

২০২২ 

16 768 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাব বমাকাল্পবলায় 

বমৌলভীবাোর বেলার জুড়ী উপল্পেলার জুড়ী 

নদীর বাম তীল্পর বগৌডরপুর এলাকায় নদীর 

তীর সংরক্ষণ 

পাডন সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাল্পদশ পাডন 

উন্নয়ন ববাি ড 

482.77 ০৩ বেবুয়ারী 

২০২২ 

17 772 আলতাডদঘী পুনঃখনল্পনর মাধ্যল্পম 

আলতাডদঘী োতীয় উদ্যাল্পনর  েীবববডিত্র্য  

পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ। 

পডরল্পবশ, বন ও েলবায়ু 

পডরবতডন মন্ত্রণালয় 

বন অডদদপ্তর 737.34 ০৯ বেবুয়ারী 

২০২২ 

18 715 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাব বমাকাল্পবলায় 

নীলোমারী বেলার, তসয়দপুর বপৌরসভার 

গুরুত্বপূণ ড এলাকায় বসালার স্ট্রীট লাইট ও 

ওল্পয়ষ্ট ডবন স্থাপল্পনর মাধ্যল্পম পডরল্পবশ 

উন্নয়ন। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

তসয়দপুর বপৌরসভা, 

নীলোমারী 

100.00 ২৪ বেবুয়ারী 

২০২২ 

19 709 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য পাইকগাছা বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়ক বাডত স্থাপন। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

পাইকগাছা 

বপৌরসভা,  ল্পশার 

100.00 ০৩ মাি ড ২০২২ 
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20 714 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাব বমাকাল্পবলায় 

পীরগঞ্জ বপৌর এলাকায় বসৌর ডবদ্যযতাডয়ত 

সড়ক বাডত স্থাপন। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

পীরগঞ্জ বপৌরসভা, 

রংপুর 

100.00 ০৭ মাি ড ২০২২ 

21 796 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য মুকসুদপুর বপৌরসভার বপৌর এলাকায় 

বসৌর ডবদ্যযতাডয়ত সড়কবাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

মুকসুদপুর 

বপৌরসভা, 

বগাপালগঞ্জ 

200.00 ২০ মাি ড ২০২২ 

22 757 েলবায়ু পডরবতডল্পনর প্রভাল্পব ক্ষডতগ্রস্থ উপকূল 

অঞ্চল্পল বাল্পগরহাট বেলার বমাংলা উপল্পেলায় 

বৃডষ্টর পাডনর েলািার (RWH) ডনম ডাণ 

প্রকে। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

েনস্বাস্থয প্রল্পকৌশল 

অডদদপ্তর 

1,010.00 ৩০ মাি ড ২০২২ 

23 774 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার লল্পক্ষয 

বমাংলা বপাট ড বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়কবাডত স্থাপন। 

বমাংলা বপাট ড বপৌরসভা, বাল্পগরহাট 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

বমাংলা বপাট ড 

বপৌরসভা, 

বাল্পগরহাট 

200.00 ০৫ এডপ্রল 

২০২২ 

24 800 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য বীরগঞ্জ বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়কবাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

বীরগঞ্জ বপৌরসভা, 

ডদনােপুর 

200.00 ১৯ এডপ্রল 

২০২২ 

25 787 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরন কমাল্পনার লল্পক্ষয  

মধুপুর বপৌর এলাকায় বসৌরডবদ্যযতাডয়ত সড়ক 

বাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

মধুপুর বপৌরসভা, 

টাঙ্গাইল 

200.00 ২৪ এডপ্রল 

২০২২ 

26 795 েলবায়ু পডরবতডন েডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য বগাপালপুর  বপৌর এলাকায় কাব ডন 

ডনগ ডমন হ্রাস ও বসৌরবাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

বগাপালপুর  

বপৌরসভা, টাঙ্গাইল 

200.00 ২৪ এডপ্রল 

২০২২ 

27 775 েলবায়ু পডরবতডনেডনত প্রভাব বমাকাল্পবলার 

েন্য চুয়ািাঙ্গা বপৌর এলাকায় বসৌরিাডলত 

সড়ক বাডত স্থাপন। 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

চুয়ািাঙ্গা 

বপৌরসভা, 

চুয়ািাঙ্গা 

200.00 ২৮ এডপ্রল 

২০২২ 

28 786 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরন কমাল্পনার লল্পক্ষয  

শ্রীপুর বপৌর এলাকায় বসৌর সড়ক বাডত স্থাপন 

ও পডরল্পবশ উন্নয়ন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

শ্রীপুর বপৌরসভা, 

গােীপুর 

200.00 ২২ বম ২০২২ 

29 790 গ্রীন হাউস গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার লল্পক্ষয 

রানীশংবকর  বপৌর এলাকায় বসৌর 

ডবদ্যযতাডয়ত সড়ক বাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

রানীসংবকল 

বপৌরসভা, 

ঠাকুরগাঁও 

200.00 ২২ বম ২০২২ 

30 791 গ্রীন হাউস গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার লল্পক্ষয 

ববাদা  বপৌর এলাকায় পডরল্পবশ বান্ধব বসৌর 

িাডলত সড়ক বাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

ববাদা বপৌরসভা, 

পঞ্চগড় 

200.00 ২২ বম ২০২২ 
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31 780 গ্রীণ হাউে গ্যাস ডন:সরণ কমাল্পনার লল্পক্ষয 

হাডতয়া বপৌর এলাকায় বসৌর ডবদ্যযতাডয়ত 

সড়কবাডত স্থাপন 

পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার ও সমবায় 

ডবভাগ 

হাডতয়া বপৌরসভা, 

সিীপ 

200.00 ০৭ জুন ২০২২ 

 

 

 

 

 

৫.০ পর্রবীেে ও মূল্যায়ে অর্র্শাখা 

 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্ট ‘পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ অরিশাখা’ নাদম একটি পৃথক অরিশাখা িদয়দে। বর্তমাদন এ 

অরিশাখায় পরিিালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ) রহদিদব কম তির্ িদয়দেন িিকাদিি একজন উপ-িরিব পেম তাো িম্পন্ন 

একজন কম তকর্তা। এ অরিশাখায় পরিিালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ অরিশাখা) এি অিীদন ২ জন উপ-পরিিালক এবাং ৪ জন 

িহকািী পরিিালক িদয়দে। এ অরিশাখায় ম  িকল কা তক্রম িম্পন্ন হয় র্াি মদে উদেখদ াগ্য কা তক্রমিমূহ রনম্নরূপ: 

 

৫.১ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়দণি পটভূরমিঃ  জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ ত দ্বািা িিকারি, আিা-িিকারি ও স্বায়ত্তশারির্ 

িাংস্থাি প্রকল্প প্রণয়ন, প্ররক্রয়াকিণ, অনুদমােন, িাংদশািন, বাস্তবায়ন, অথ ত অবমুরক্ত এবাং ব্যবহাি নীরর্মালা, ২০১২ এি 

রনম্নবরণ তর্ রবিান অনু ায়ী জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি প্রকল্পিমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কিা হয়িঃ 

 

1) নীরর্মালাি অনুদচ্ছে ৮.১ অনু ায়ী  িারব তক অদথ ত বাস্তবায়নকািী মন্ত্রণালয় প্রকদল্পি কা তক্রম মরনটরিাং ও মূল্যায়দনি 

োরয়দত্ব থাকদব। বাস্তবায়নকািী মন্ত্রণালয় ম  পিরর্দর্ এরর্রপর্ভক্ত প্রকল্প মরনটরিাং ও মূল্যায়ন কদি থাদক, একই 

পিরর্দর্ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ তায়দন বাস্তবায়নািীন প্রকল্প মরনটরিাং ও মূল্যায়ন কিদব এবাং প্রকদল্পি 

কা তক্রদমি অগ্রগরর্ রবষদয় পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি ক্লাইদমট মিজ ইউরনদট ( া বর্তমাদন 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিব তর্ন ট্রাস্ট) মক অবরহর্ কিদব।  

2) অনুদচ্ছে ৮.২ অনু ায়ী বাস্তবায়নািীন প্রকল্প মরনটরিাং ও মূল্যায়নকালীন িমদয় মকান অরনয়ম পরিলরক্ষর্ হদল র্া 

 থাশীঘ্র  থা থ কতৃতপদক্ষি রনকট উপস্থাপন কিদর্ হদব। 

3) অনুদচ্ছে ৮.৩ অনু ায়ী প্রকদল্পি কা তক্রম অথ ত রবোদগি শর্ত এবাং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রারস্ট মবার্ ত কতৃতক অনুদমারের্ 
িমরন্বর্ মরনটরিাং  ও মূল্যায়ন কম তদকৌশল মমার্াদবক  পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি ক্লাইদমট মিজ 

ইউরনটও ( া বর্তমাদন বাাংলাদেশ ক্লাইদমট মিজ ট্রাস্ট) মরনটরিাং ও মূল্যায়দনি ব্যবস্থা গ্রহণ কিদব। 

4) অনুদচ্ছে ৮.৪ অনু ায়ী অনুদচ্ছে ৮.১-৮.৩ োড়াও প্রদয়াজদন পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বা 

Outsourcing এি মােদম মরনটরিাং ও মূল্যায়দনি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা  াদব। 

5)  অনুদচ্ছে ১১.১ অনু ায়ী প্রকল্প পরিিালক বাস্তবায়নকািী মন্ত্রণালদয়ি মােদম প্রকল্প িমারপ্তি ৬০(ষাট) কা তরেবদিি 

মদে রনি তারির্ েদক প্রকদল্পি িমারপ্ত প্ররর্দবেন পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালদয়ি ক্লাইদমট মিজ ইউরনদট 

( া বর্তমাদন বাাংলাদেশ ক্লাইদমট মিজ ট্রাস্ট) োরখল কিদব। 

6) অনুদচ্ছে ১১.২ অনু ায়ী পরিদবশ ও বন মন্ত্রণালদয়ি ক্লাইদমট মিজ ইউরনট (  া বর্তমাদন বাাংলাদেশ ক্লাইদমট মিজ ট্রাস্ট) 
উদেরখর্ প্ররর্দবেন আইএমইরর্’ি মর্ামর্ গ্রহণপূব তক   ািাই-বাোই কদি র্া ট্রারস্ট মবাদর্ তি িোয় উপস্থাপন কিদব। 

7) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড িাংদশারির্ নীরর্মালাি ৭.২.৪ অনুদচ্ছে অনু ায়ী প্রকদল্পি কাজ িমাপ্ত হওয়াি পি 

প্রশািরনক মন্ত্রণালদয়ি পরিবীক্ষণ প্ররর্দবেন এবাং প্রর্েয়নিহ ৪থ ত রকরস্তি অথ ত োদড়ি প্রস্তাব মপ্রিণ কিদর্ হদব। প্রাপ্ত 

অথ ত োদড়ি প্রস্তাব রবরিরিটি কতৃতক প তাদলািনাপূব তক ৪থ ত রকরস্তি অথ ত োড় কিা হদব।  
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৫.২ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ তায়দন বাস্তবায়নািীন প্রকল্পিমূদহি বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট হদর্ গৃহীর্ 

পরিবীক্ষণ ব্যবস্থািঃ 

 

৫.২.১ পরিবীক্ষণ েক মমার্াদবক প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগরর্ প তাদলািনািঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগরর্ প তাদলািনাি জন্য 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কতৃতক আইএমইরর্’ি িাদথ িামজস্য মিদখ পরিবীক্ষণ েক প্রণয়ন কিা হদয়দে। প্রণয়নকৃর্ 

রনি তারির্ েদকি মােদম প্ররর্মাদি প্রকল্প বাস্তবায়ন িাংরেি র্থ্যারে প্রকল্প পরিিালকদেি রনকট হদর্ িাংগ্রহ কির্: র্া 

প তাদলািনা কিা হয়। অরিকন্তু ট্রাদস্টি কম তকর্তাগণ প্রকল্প পরিেশ তনকাদল প্রণীর্ মিক রলস্ট অনু ায়ী প্রকল্প কা তক্রম প তদবক্ষণ 

কদি রনি তারির্ েদক পরিেশ তন প্ররর্দবেন োরখল কদি। এোড়াও মকান প্রকদল্পি বাস্তবায়ন িাংশ্রদব িাংবাে মােদম বা 

রলরখর্/দমৌরখক অরেদ াদগি রেরত্তদর্ বা অন্য মকান োদব মকান অরেদ াগ পাওয়া মগদল বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট 

হদর্ মি রবষদয় প্রদয়াজনীয় কা তক্রম গ্রহন কিা হয়।  

 

 

৫.২.৫  বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি কম তকর্তা/টিম কতৃতক মরনটরিাং: বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট হদর্ ট্রাদস্টি 

কম তকর্তা দ্বািা প্রকল্প বাস্তবায়ন কা তক্রম িদিজরমদন পরিেশ তদনি কিা হয়। স্ব-স্ব এলাকাি বাস্তবায়নািীন প্রকল্পিমুহ প্রকদল্পি 

অনুকূদল প্ররর্টি অথ ত োদড়ি পূদব ত এবাং প্রকদল্পি মূল অদেি কাজ শুরুকালীন িমদয় বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি 

কম তকর্তাগন কতৃতক প্রকদল্পি কা তক্রম রনয়রমর্ মরনটরিাং/পরিেশ তন কিা হয়। র্ৎদপ্ররক্ষদর্ পরিেশ তনকািী কম তকর্তাগদনি 

সুপারিদশি রেরত্তদর্ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থহা গ্রহন কিা হয়। এোড়াও কদিানা মহামািীি প্রাদুে তাদবি িময় িলািদল রবরি রনদষি 

থাকায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ তায়দন গৃহীর্ প্রকল্পিমূহ িদিজরমদন পরিেশ তন/মরনটরিাং এি রনরমদত্ত স্থানীয় 

মজলা/উপদজলা প্রশািদনি মােদম রকছু প্রকল্প পরিেশ তন/মরনটরিাং এি রবষদয় প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রহন কিা হয়।  

 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ তায়দন রবরেন্ন িিকািী প্ররর্ষ্ঠান কতৃতক বাস্তবায়নািীন প্রকল্পিমূহ পরিবীক্ষণ 

কিাি লদক্ষে অত্র ট্রাস্ট ও মন্ত্রনালদয়ি কম তকর্তা কতৃতক গর্ ২০২১-২০২২ অথ তবেদি মমাট ৮৩টি প্রকদল্পি কা তক্রম িদিজরমদন 

পরিেশ তন কিা হদয়দে। রনদম্ন ২০২১-২০২১ অথ তবেদি মমাট ১২ মাদি পরিেশ তনকৃর্ প্রকদল্পি িাংখ্যা উদেখ কিা হল। 

 

ক্ররমক নাং পরিেশ তনকৃর্ মাি পরিেশ তনকৃর্ প্রকল্প িাংখ্যা 

০১ জুলাই, ২০২১ ০৩টি 

০২ আগস্ট, ২০২১ ০৪টি 

০৩ মিদেম্বি, ২০২১ ৩০টি 

০৪ অদটাবি, ২০২১ ৩৪টি 

০৫ নদেম্বি, ২০২১ ১৭টি 
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০৬ রর্দিম্বি, ২০২১ ১৮টি 

০৭ জানুয়ািী, ২০২২ ২১টি 

০৮ মফব্রুয়ািী, ২০২২ ২০টি 

০৯ মাি ত, ২০২২ ১৮টি 

১০ এরপ্রল, ২০২২ ০৫টি 

১১ মম, ২০২২ ১১টি 

১২ জুন, ২০২২ ১৯টি 

                                                          মমাট ২০০টি 

 

 

৫.২.৩   প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগরর্ প তাদলািনাি জন্য িো অনুষ্ঠানিঃ প্রকল্প পরিিালক এবাং বাস্তবায়নকািী িাংস্থা ও 

মন্ত্রণালদয়ি প্ররর্রনরিদেি িমন্বদয় রনয়রমর্ িো কদি িলমান প্রকল্পিমূদহি বাস্তবায়ন অগ্রগরর্ প তাদলািনা কিা হয়। 

২০২০১-২০২২ অথ ত বেদি মমাট ০৪টি িো কিা হয়। প্রকদল্পি বাস্তবায়ন কা তক্রম রনরবড়োদব মরনটরিাং কিাি জন্য অদনক 

মক্ষদত্র এিব িো বাস্তবায়নকািী মন্ত্রণালয় রেরত্তক এবাং এলাকা রেরত্তক মাঠ প তাদয়ও আদয়াজন কিা হয়।  

 

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ তায়দন বাস্তবায়নািীন প্রকল্পিমূদহি বাস্তবায়ন অগ্রগরর্ প তাদলািনাি জন্য অত্র ট্রাদস্টি ব্যবস্থাপনা 

পরিিালক মদহােদয়ি িোপরর্দত্ব প্রকল্প পরিিালক এবাং প্রকল্প বাস্তবায়নকািী িাংস্থা ও মন্ত্রণালদয়ি প্ররর্রনরিি িমন্বদয় ২০২১-২০২২ 

অথ ত বেদি অনুরষ্ঠর্ িোি রববিণিঃ   

 

িোি র্ারিখ রবোগ স্থান িোি িোপরর্ 

 

০৭.০৯.২০২১ 

বন অরিেফর্ি কতৃতক বাস্তবায়ণািীন 

প্রকল্পিমূহ। 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন 

ট্রাদস্টি িো কক্ষ 

জনাব মাসুে আহমে 

ব্যবস্থাপনা পরিিালক (অরর্রিক্ত িরিব) 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট  

২২.১২.২০২১ 

পরিদবশ অরিেফর্ি ও বাাংলাদেশ পারন 

উন্নয়ন মবার্ ত কতৃতক বাস্তবায়ণািীন 

প্রকল্পিমূহ। 

 

ঐ 

জনাব র্. মিজাউল হক 

ব্যবস্থাপনা পরিিালক (অরর্রিক্ত িরিব) 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ২১.০৩.২০২২ রশক্ষা মন্ত্রণালয় ও রবরিরিটি কতৃতক 

বাস্তবায়ণািীন প্রকল্পিমূহ। 

 

ঐ 

                         

                         ঐ 
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িোি র্ারিখ রবোগ স্থান িোি িোপরর্ 

 

৩০.০৫.২০২২ 

জনস্বাস্থহে প্রদকৌশল অরিেফর্ি, স্থহানীয় 

িিকাি প্রদকৌশল  অরিেফর্ি, মজলা 

পরিষে, রিটি কদপ তাদিশন ও পেী োরিদ্র 

রবদমািন ফাউদন্ডশন কতৃতক 

বাস্তবায়ণািীন প্রকল্পিমূহ। 

 

 

ঐ 

 

  ঐ 

 

 

৫.২.৪ স্থানীয় মজলা/উপদজলা প্রশািদনি মােদম প্রকল্প মরনটরিাং: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ তায়দন গৃহীর্ প্রকল্পিমূহ 

স্থানীয় মজলা/উপদজলা প্রশািদনি মােদম িদিজরমদন পরিেশ তন/মরনটরিাং কিা হয় এবাং র্াঁদেি পরিেশ তন প্ররর্দবেদন বরণ তর্ 

প তদবক্ষণ/রবদেষণ/সুপারিশ/মর্ামর্ প্রকল্প বাস্তবায়দনি মক্ষদত্র রবদবিনায় রনদয় কা তকরি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হয়।  

৫..২.৫ মরনটরিাং এি রেরত্তদর্ গৃহীর্ ব্যবস্থািঃ বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি মরনটরিাং কম তকর্তাগন কতৃতক োরখলকৃর্ 

প্রকল্প পরিেশ তন প্ররর্দবেদনি সুপরিশিমূহ বাস্তবায়নকািী িাংস্থাদক মপ্রিণ কিা হয় এবাং সুপারিশ অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ কদি অত্র ট্রাস্টদক অবরহর্ কিাি জন্য রনদে তশনা প্রোন কিা হয়। পাশাপারশ স্থানীয় মজলা/উপদজলা প্রশািন কতৃতক 

মপ্ররির্ প্রকল্প পরিেশ তন প্ররর্দবেনিমূহও প তাদলািনা কদি প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ মনয়া হয়। এোড়াও প্রকল্প পরিিালকদেি 

রনকট হদর্ প্রাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগরর্ি মারিক প্ররর্দবেনিমূহও প তাদলািনা কদি কা তকিী পেদক্ষপ গ্রহণ কিা হয়। 

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি প্রকল্পিমূহ  থা থ বাস্তবায়ন রনরির্কদল্প বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট হদর্ িম্ভাব্য 

িকল পেদক্ষপ/ব্যবস্থা কা তকিোদব গ্রহণ কিা হয়। প্রকল্প মরনটরিাং এি রেরত্তদর্ ২০১৯-২০ অথ ত বেদি বাাংলাদেশ জলবায়ু 

পরিবর্তন ট্রাস্ট হদর্ ম  িব পেদক্ষপ গ্রহণ কিা হয় র্াি মদে উদেখদ াগ্য হদচ্ছিঃ  

১. বাস্তবায়নািীন িকল প্রকদল্পি প্রকল্প পরিিালকদক প্রকদল্পি অনুদমারের্ রপরপ/প্রাক্কলন/রর্জাইন অনু ায়ী রনি তারির্ প্রকল্প  

    মময়াদেি মদে প্রকদল্পি িকল কাজ িম্পন্ন কিাি জন্য পত্র মেয়া হয়।  

২. িীিগরর্ িম্পন্ন প্রকল্পিমূদহি বাস্তবায়ন কা তক্রম ত্বিারন্বর্ কিাি জন্য িাংরেি প্রকল্প পরিিালকদেি প্রদয়াজনীয়  

    পিামশ ত/রনদে তশনা প্রোন কিা হয়। 

৩. িমস্যাযুক্ত প্রকল্পিমূদহ রবযমান িমস্যা রনিিদন িাংরেি প্রকল্প পরিিালকদেি প্রদয়াজনীয় পিামশ ত/রনদে তশনা প্রোন  

    কিা হয়।   

৪. রবরিরিটি কতৃতক প্রণীর্ নমুনা অনু ায়ী স্থহায়ী িাইনদবার্ ত স্থাপন কদি র্া েরবিহ অত্র ট্রাদস্ট মপ্রিণ কিাি জন্য প্রকল্প  

    পরিিালকদক রনদে তশনা প্রোন কিা হয়।  

৫. প্রকদল্পি কাজ িলাকালীন রেরর্ও রিত্র ও রস্থহি রিত্র অত্র ট্রাদস্ট মপ্রিণ কিাি জন্য প্রকল্প পরিিালকদক রনদে তশনা প্রোন  

     কিা হয়। 

৫.৩ িমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নিঃ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ তায়দন গৃহীর্ প্রকল্পিমূদহি মদে ২০২১-২২ অথ তবেদি মমাট ৫৯টি 

িিকািী প্রকল্প িমাপ্ত হদয়দে।  াি মদে ২০২১-২০২২ অথ ত বেদি মমাট ৪৩টি প্রকদল্পি িমারপ্ত প্ররর্দবেন পাওয়া রগদয়দে।  
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৫.৪    জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক ট্রারস্ট মবাদর্ তি ৪১ র্ম িোয় অনুদমােনক্রদম জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ তায়দন বাস্তবারয়র্ 

২৭ টি প্রকল্প (২১ টি িিকািী িাংস্থা ও ৭ টি মবিিকািী িাংস্থা) মূল্যায়দনি জন্য বাাংলাদেশ উন্নয়ন গদবষণা প্ররর্ষ্ঠান (রবআইরর্এি) মক 

োরয়ত্ব প্রোন কিা হয়।  াি চূড়াি মূল্যায়ন প্ররর্দবেন োরখল কিা হদয়দে। এোড়াও জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক ট্রারস্ট মবাদর্ তি ৫৪ র্ম 

িোয় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদন্ডি অথ তায়দন রবরেন্ন িিকািী িাংস্থা কতৃতক বাস্তবারয়র্ আিও ৪৫টি প্রকল্প মূল্যায়দনি জন্য ট্রারস্ট 

মবার্ ত কতৃতক অনুদমারের্ হয়। বর্তমাদন পিামশ তক প্ররর্ষ্ঠান Participatory Management Initiative for Development 

(PMID) & HV Associate (Joint Venture) এি িাদথ বরন তর্ প্রকল্পিমূদহি প্রোব মূল্যায়ন িমীক্ষাি জন্য র্াদেি িাদথ গর্ 

০৯/০৬/২০২২ র্ারিদখ একটি চুরক্ত স্বাক্ষরির্ হয়। বর্তমাদন মূল্যায়ন িম্পরকতর্ কা তক্রম িলমান িদয়দে।  এোড়াও জলবায়ু পরিবর্তন 

ট্রাদস্টি কম তকর্তাগন কতৃতক প্রকদল্পি কা তক্রম মূল্যায়ন কিা হয়।  
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জলোয়ু পরিের্তন ট্রাস্ট ফাবেি অর্ তায়বন পল্লী উন্নয়ন একাবডমী (আিরডএ) 

েগুড়া কর্ততক োস্তোরয়র্ নসালাি ইরিব শন রসবস্টম প্রকল্প।  
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