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: এপ্রপ্রল ২০১৫ হল্পে মার্চ ২০১৬।
: ২১৭৫.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব বযয়: ১৭৬৩.১৫ লক্ষ টাকা ও মূ লধন বযয়: ৪১১.৮৫
লক্ষ টাকা)।
: প্রজওপ্রব: ২১৭৫.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকে সাহায্য ০.০০ লক্ষ টাকা।
: কক্সবাজার, বান্দরবান, র্ট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছপ্রড় ও পটুয়াখালী মজলা।
: মমা. আলমগীর মহাল্পসন, উপপপ্ররর্ালক, মসন্সাস উইং, প্রবপ্রবএস।
:
 প্রময়ানমাল্পর জাপ্রেগে দাঙ্গা ও বাংলাল্পদল্পের আর্চ-সামাপ্রজক সু ল্পয্াগ সু প্রবধার
আকর্চল্পে বাংলাল্পদে প্রময়ানমার সীমান্ত প্রদল্পয় অববধভাল্পব প্রময়ানমার
নাগপ্ররল্পকরা অনবরে এল্পদল্পে প্রল্পবে করল্পছ;
 অনু প্রল্পবেকারী এসব প্রময়ানমার নাগপ্ররল্পকরা মূ লে কক্সবাজার, বান্দরবান,
র্ট্টগ্রামসহ এর আেপাল্পের মজলাসমূ ল্পহ বসবাস করল্পছ
 সঠিক মকান পপ্ররসংখযান না র্াকল্পলও আনু মাপ্রনক ৩ মর্ল্পক ৫ লাখ অববধ
প্রময়ানমার নাগপ্ররক বাংলাল্পদল্পে বসাবাস করল্পছ বল্পল ধারো করা হল্পয় র্াল্পক;
 সীমাল্পন্ত কড়াকপ্রড় সল্পেও গল্পড় প্রপ্রেপ্রদন ৮-১০ জন প্রময়ানমার নাগপ্ররক
বাংলাল্পদল্পে অনু প্রল্পবে করল্পছ;
 অববধভাল্পব অনু প্রল্পবেকারী প্রময়ানমার নাগপ্ররল্পকরা য্ত্রেত্র বাসস্থান গল্পড় েুল্পল
বনভূপ্রম ধ্বংল্পসর মাধযল্পম পপ্ররল্পবল্পের ক্ষপ্রে সাধন করল্পছ;
 প্রবপ্রভন্ন অপরাধ কমচকাল্পে জপ্রড়ে হল্পয় োরা আইন-েৃ ঙ্খলা পপ্ররপ্রস্থপ্রের অবনপ্রে
ঘটাল্পে;
 স্থানীয় শ্রম-বাজার ও উপকূলীয় সমু দ্র মবষ্টপ্রন কায্চক্রল্পম বযাপক মনপ্রেবার্ক
প্রভাব মেলল্পছ;
 য্ত্রেত্র বসবাসকারী এসব প্রময়ানমার নাগপ্ররকল্পদর জীবনয্াত্রার মান অেযন্ত
মানল্পবের পয্চাল্পয়। োল্পদর মানপ্রবক র্াপ্রহদা প্রনপ্রিে করল্পে আন্তজচাপ্রেক পয্চায়
হল্পে বাংলাল্পদল্পের ওপর অবযাহে অনু ল্পরাধ রল্পয়ল্পছ;
 প্রময়ানমার েরোর্ী ও অববধভাল্পব অনু প্রল্পবেকারী প্রময়ানমার নাগপ্ররক সংক্রান্ত
সমসযা সমাধাল্পন পররাষ্ট্র মন্ত্রোলল্পয়র উল্পদযাল্পগ প্রেীে জােীয় মকৌেলপত্র
মপ্রন্ত্রপপ্ররর্দ প্রবভাগ কেৃচক অনু ল্পমাপ্রদে হল্পয়ল্পছ;
 উপ্রিপ্রখে মকৌেলপল্পত্র অপ্রনবপ্রিে প্রময়ানমার নাগপ্ররকল্পদর ের্যভাোর
প্রেয়ল্পনর জনয পপ্ররসংখযান ও ের্য বযবস্থাপনা প্রবভাগ ের্া বাংলাল্পদে
পপ্ররসংখযান বু যল্পরাল্পক দাপ্রয়ে প্রদান করা হল্পয়ল্পছ;
 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গে ০৬/১১/২০১৪ প্রি. োপ্ররল্পখ দুল্পয্চাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাে
মন্ত্রোলয় পপ্ররদেচনকাল্পল বাংলাল্পদে পপ্ররসংখযান বু যল্পরার মাধযল্পম অপ্রনবপ্রিে
প্রময়ানমার নাগপ্ররকল্পদর োপ্রলকা র্ূড়ান্ত কল্পর দ্রুে প্রধানমন্ত্রীর কায্চালল্পয় মপ্ররে
করার জনয পররাষ্ট্র মন্ত্রোলয়ল্পক প্রনল্পদচ েনা প্রদান কল্পরল্পছন;



মকৌেলপত্র বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জােীয় টাস্কল্পোসচ কপ্রমটির ১৫/১২/২০১৪ প্রি.
কক্সবাজাল্পর অনু প্রিে সভায় বাংলাল্পদে পপ্ররসংখযান বু যল্পরাল্পক আন্তজচাপ্রেক
মান বজায় মরল্পখ শুমাপ্রর অনু িাল্পনর জনয দাপ্রয়ে প্রদান করা হয়।

৮. প্রকল্পের উল্পদ্দেয
:
বাংলাল্পদল্পে অবস্থানকারী অপ্রনবপ্রিে প্রময়ানমার নাগপ্ররকল্পদর একটি ডাটাল্পবজ প্রেয়ন;
বাংলাল্পদল্পে অপ্রনবপ্রিে প্রময়ানমার নাগপ্ররকল্পদর বেচ মান অবস্থান এবং বাংলাল্পদল্পে অনু প্রল্পবল্পের পূ ল্পবচ
প্রময়ানমাল্পর োল্পদর মূ ল বাসস্থান প্রনরূপে;
প্রময়ানমার নাগপ্ররকল্পদর বাংলাল্পদল্পে অনু প্রল্পবল্পের অন্তপ্রনচপ্রহে কারেসমূ হ প্রনরূপে;
বাংলাল্পদল্পে অবস্থানকারী অপ্রনবপ্রিে প্রময়ানমার নাগপ্ররকল্পদর আর্চ-সামাপ্রজক ও জনপ্রমপ্রে সংক্রান্ত পপ্ররসংখযান
প্রেয়ন;
সকল অপ্রনবপ্রিে প্রময়ানমার নাগপ্ররল্পকর ছপ্রব ও প্রল্পয়াজনীয় দপ্রললাপ্রদর ছপ্রব ধারে ও সংগ্রহ।
৯. পপ্ররকেনা কপ্রমেন কেৃচক
: ১০-০৫-২০১৫ প্রি.।
অনু ল্পমাদল্পনর োপ্ররখ
১০. পপ্ররসংখযান ও ের্য
: ১৪-০৫-২০১৫ প্রি.।
বযবস্থাপনা প্রবভাগ কেৃচক
প্রোসপ্রনক অনু ল্পমাদল্পনর
োপ্ররখ
১১. এপ্রপ্রল, ২০১৫ পয্চন্ত অগ্রগপ্রে : আপ্রর্চক: প্রকেটি সদয অনু ল্পমাপ্রদে হল্পয়ল্পছ। র্লপ্রে ২০১৪-১৫ অর্চবছল্পর অর্চ
বরাদ্দ পাওয়া য্ায় প্রন। অর্চ বরাল্পদ্দর জনয প্রস্তাব মপ্ররে করা হল্পব।
১২. অগ্রগপ্রে
: বাস্তব: ২%।
১৩. সমসযাবলী
: প্রকেটি সদয অনু ল্পমাপ্রদে হল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের র্লপ্রে অর্চবছল্পরর জনয বরাদ্দ
প্রল্পয়াজন।
১৪. মম-জু ন, ২০১৫ মাল্পস : র্লপ্রে অর্চবছল্পর প্রনম্নবপ্রেে
চ কায্চক্রমসমূ হ পপ্ররর্ালনা করা হল্পব:
সম্পাপ্রদেবয কমচপপ্ররকেনা
 মাঠ পয্চাল্পয় শুমাপ্রর খসড়া প্রশ্নপল্পত্রর প্রেল্ড মটস্ট;
 খসড়া প্রশ্নপত্র প্রবর্ল্পয় মটকপ্রনকযাল কপ্রমটির সভা অনু িান;
 প্রস্টয়াপ্ররং কপ্রমটির সভা অনু িান;
 মাঠ পয্চাল্পয় কাল্পজর জনয হালনাগাদ মবইজ প্রজআইএস মযাপ সংগ্রহ;
 মজানাল অপাল্পরেল্পনর জনয প্রস্তুপ্রেমূ লক কায্চক্রম;
 েল্পটাগ্রাপ্রে সেটওয়যাল্পরর জনয আউটলাইন প্রস্তুে করা; এবং
 পেয ও মসবা সংক্রান্ত প্রপ্রকউরল্পমন্ট সংক্রান্ত কায্চক্রম পপ্ররর্ালনা।

(মিা. আলিগীর ম াদেন)
প্রকে পপ্ররর্ালক
মমাবাইল: ০১১৯৮০৪০৮০০
ইল্পমইল: alamgir.hossen@bbs.gov.bd
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