
অগ্রগতি প্রতিবেদন: ২৬ জানুয়াতি ২০২১ পর্ যন্ত 

 

প্রকবেি নাম: োাংলাবদবেি উতিদ প্রজাতিি জািীয় রিড তলষ্ট প্রণয়ন এোং পাঁচটি তনে যাতচি সাংিতিি েনাঞ্চবলি তিনবদেী আগ্রাসী 

উতিদ ব্যেস্থাপনাি রকৌেলপত্র উিােন। 

 

Name of the Project: Developing Bangladesh National Red List of Plant and Developing 

Management Strategy of Invasive Alien Species (IAS) of Plants in Selected Protected Areas 

(PAS). 
 

 

প্রকবেি উবেশ্য: evsjv‡`‡ki Dw™¢` cÖRvwZi RvZxq †iW wj÷ cÖYq‡bi gva¨‡g Rxe‰ewPÎ¨ msiÿ‡Y Kvh©Kix e¨e¯ ’v MÖnY এোং 

তিনবদেী আগ্রাসী উতিদ ব্যেস্থাপনাি মাধ্যবম জািীয় েন ব্যেস্থাপনায় কার্ যকি ভূতমকা িাখা।  

তেস্তাতিি উবেশ্য সমূহ: 

 ‡iW wjó MvBWjvBb-Gi Av‡jv‡K 1000wU বৃি/িাস্কুলাি Dw™¢` cÖRvwZi eZ©gvb msiÿY Ae¯ ’v hvPvB Ges †iW wj÷ 

K¨vUvMwi wbiƒcb Kiv; 

 1000wU Dw™¢` cÖRvwZi msiÿY msµvšÍ Z_¨ msMÖn K‡i †`‡ki Rxe‰ewPÎ¨ msiÿ‡Y f~wgKv ivLv এোং RvZxq †iW wj÷ 

cÖYq‡b †`‡ki mÿgZv e„w× Kiv; 

 োাংলাবদবেি পাঁচটি সাংিতিি েনাঞ্চবলি (সুন্দিেন পূে য েন্যপ্রানী অিযয়ািন্য, মধুপুি জািীয় উদ্যান, রিমা-কাবলঙ্গা েন্যপ্রানী 

অিযয়ািন্য, তহমছতি জািীয় উদ্যান এোং কাপ্তাই জািীয় উদ্যান) তিনবদেী আগ্রাসী উতিদ জতিবপি মাধ্যবম এবদি কার্ যকি 

তনয়ন্ত্রণ/ব্যেস্থাপনায় ভূতমকা িাখা ; 

 

প্রকবেি রময়াদ: ০৩ েছি (২০২০-২০২৩) 

 

প্রাক্কতলি ব্যয়: ৬৭৯ লি টাকা (আিতপএ: ৬৭৮ লি, তজওতে: ১.০ লি) 

 

অর্ যায়বন: েন অতিদপ্তি কর্তযক োস্তোয়নািীন রটকসই েন ও জীতেকা (সুফল) প্রকবেি মাধ্যবম তেশ্বব্যাাংক এোং গণপ্রজািন্ত্রী োাংলাবদে 

সিকাি 

 

োস্তোয়বন: োাংলাবদে ন্যােনাল হািবেতিয়াম 

 

কাতিগিী সহায়িায়: আইইউতসন, োাংলাবদে কাতি অতফস। 

 

 

প্রকবেি কাতিি ফলাফল Expected Outcome

 evsjv‡`‡ki Dw™¢` cÖRvwZi Z_¨ AbymÜv‡bi gva¨‡g Zv‡`i eZ©gvb msiÿY Ae¯’v Ges we`¨gvb wejzwßi SzwuK we‡kølY 

K‡i Rxe‰ewPÎ¨ msiÿ‡Y mnvqZv Kiv; 

 রিড তলস্ট র্াচাইকিবণি ফলাফবলি তিতিবি রিড তলষ্ট ইনবডক্স তনরুপন কিা, দুই খবেি পুস্তক প্রকাে কিা এোং অনলাইন 

ডাটাবেবজ সাংিিিবণি মাধ্যবম ব্যেহািকািীবদি জন্য ফলাফল উন্মুক্ত কবি রদয়া;  

 তনে যাতচি সাংিতিি েনাঞ্চবলি তিনবদেী আগ্রাসী উতিদ তনয়ন্ত্রবণি রকৌৌঁেলপত্র প্রণয়বনি মাধ্যবম জািীয় েন ব্যেস্থাপনায় সহায়িা 

কিা। 



 তিনবদেী আগ্রাসী উতিদ জতিবপি মাধ্যবম এবদি কার্ যকি তনয়ন্ত্রণ/ব্যেস্থাপনাি উবেবশ্য পাঁচটি সাংিতিি েনাঞ্চবলি তিনবদেী 

আগ্রাসী উতিদ তনয়ন্ত্রণ রকৌেলপত্র পুস্তক আকাবি প্রকাে কিা। 

 রদবেি জীে-বেতচত্রয সাংিিবণ এোং তিনবদেী আগ্রাসী উতিদ তনয়ন্ত্রবণ জন-সবচিনিা বৃতিি মাধ্যবম জনগবণি কার্ যকিী 

অাংেগ্রহণ তনতচচি কিা। 

 

  

োস্তোয়ন অগ্রগতি (26 জানুয়াতি ২০২১ পর্ যন্ত): 

 

উক্ত রপ্রাগ্রাবমি আওিায় তনবনাক্ত রডতিিাবিেল সমূহ প্রদাবনি সুবর্াগ িবয়বছ এোং আইইউতসএন ত্রত্রমাতসক তিবপাট যসহ আগামী ০৩ 

েছবিি মবধ্য সে যবমাট ১৪ টি তিবপাট য প্রদান কিবেন। 

 

Deliverables: 

Sub-component A: Developing Bangladesh National Red List of Plants 

1. Red List Assessment framework and implementation plan; 

2. Formulate the required Red List Assessment Groups (RAGs); 

3. Pool of international standard red list trainers; 

4. Prepare a detailed Plant Red List Index and updated CITES List of plants; 

5. Plant Red List Assessment Books (Final edited and designed soft copy and draft 

 hard copies of  the Books) and DVD.  

 

Sub-component B: Developing Management Strategy of Invasive Alien Species (IAS) of 

Plants in Selected Protected Areas (PAs) 

 

1. Identified IAS of Plants, their extent of distribution and pattern of occurrence and 

 associated impacts on local forest biodiversity for the selected Protected Areas; 
 

2. Formulate a set of recommendations to build cost effective mechanism of 

 preventing and/or controlling spread of IAS of Plants in Bangladesh; 

3. Soft copy and edited and designed draft hard copy of final books of Integrated IAS of 

Plants Management Plan for the selected Protected Areas with a set recommendation to 

build cost effective mechanism of preventing and/or controlling spread of IAS of Plants 

in Bangladesh (4 color daft printed books with printable format for press and PDF 

format).  

 
উপবিাক্ত রডতিিাবিেল সমূবহি মবধ্য আইইউতসএন রিডতলবষ্টি ১,২, এোং ৩ নাং রডতিিাবিেল সম্পন্ন কবিবছন এোং জানুয়ািী 

২০২১ এি মবধ্য ২য় ত্রত্রমাতসক অগ্রগতি প্রতিবেদবনি মাধ্যবম তেষয়গুবলা তেস্তাতিি তিবপাট য কিবেন । আগামী মাচ য ২০২১ মাবসি 

মবধ্য ৩য় ত্রত্রমাতসক অগ্রগতি প্রতিবেদবনি মাধ্যবম ১০০ টি উতিদ প্রজাতিি রিডতলষ্ট এবসসবমন্ট সম্পন্ন কবি জমা তদবেন। 

 

আইএএস কার্ যক্রবমি মবধ্য আইএএস সাবি য রমর্বডালতজ চুিান্ত কবিবছন, রমর্বডালতজ রিতলবডেন ওয়াকযসপ কবিবছন, তফল্ড 

সাবি যয়ািবদি প্রবয়াজনীয় রেতনাং সম্পন্ন কবিবছন এোং ০৫ টি রপ্রাবটকবটড এতিয়াি প্রর্ম সাবি য কার্ যক্রম নবিম্বি ২০২০ মাবস 

সম্পন্ন কবিবছন। 

 



োস্তোয়ন অগ্রগতি: ১৪ টি তিবপাবট যি মবধ্য দুইটি তিবপাট য জমা তদবয়বছন। প্রকবেি রমাট রময়াবদি মবধ্য প্রর্ম েছবি ৩৩.৩৩% 

কাজ সম্পন্ন কিাি কর্া, এই পর্ যন্ত অগ্রগতি ১৪.২৮% 

 

আতর্ যক অগ্রগতি: আইইউতসএন এি সাবর্ হািবেতিয়াবমি চুতক্ত মূল্য ৬,০২,৮৮৩৬০ এি মবধ্য ২০২০-২১ অর্ য-েছবিি জন্য 

প্রাক্কতলি ২১১.০০ লি টাকা আইইউতসএন ইবিা:মবি ২য় এোং ৩য়  ইনসষ্টলবমবন্টি মাধ্যবম ৬০,২৮,৮৩৬ টাকা প্রদান কিা 

হবয়বছ এোং ৪র্ য ইনস্টলবমন্ট প্রাতপ্তি জন্য আগামী ২৮ জানুয়াতি ২০২১ িাতিবখ তিবপাট য জমা তদবেন ।  

 

এছািা ন্যােনাল হািবেতিয়াম প্রবজক্ট ম্যাবনবজবমন্ট ইউতনট ০৪ টি ক্রয় প্যাবকবজি মাধ্যবম ই-তজতপ তসবস্টবমি মাধ্যবম প্রায় 

৪১.০ লি টাকাি ক্রয় পতিকেনা প্রণয়ন কবিতছল। ০৪ টি প্যাবকবজিই রটোি সম্পন্ন হবয়বছ, এি মবধ্য ০৩ টি প্যাবকবজি  

মাধ্যবম ২৯.২৬ লি টাকাি ক্রয় প্রতক্রয়াকিবণি জন্য NOA Issue কিা হবয়বছ, এোং রকান রিসপতিি তেডাি না পাওয়া 

র্াওয়ায় ৮.১৩ লি টাকাি একটি রটোি পুণ: তেজ্ঞতপ্তবি র্াবে। । ক্রয় প্রতক্রয়াকিণ অগ্রগতি ৭১%। 

 

 

োবজট োস্তোয়ন অগ্রগতি: ২০২০-২০২১ 

 

 

Total 

Amount 

(In Lac 

BDT) 

GOB 

(As 

Honarium) 

(In Lac 

BDT) 

GOB 

Progress 

RPA(Reimbursable 

Project Aid) (In 

Lac BDT) 

 

 

RPA 

Progress 

(In Lac 

BDT) 

Total 

Progress 

Remarks 

260.45 0.60 - 259.85 

 

61.52 

(23.68%) 

 

23.62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


