
1 

 

চাঢীয় চীদ ব্াাংও          

 

ট. চালাঙ্গীভ আমফ, সএ, এদআইস এাং প্রওল্প ধসভঘামও, চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ প্রওল্প, কডওাসি, আশুসময়া, াপাভ, 

ঠাওা। ইমফইমঃ alamjahan2003@yahoo.com 

 

ড.    :         , এএ, এদআইস এাং উ -প্রওল্প ধসভঘামও, চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ প্রওল্প, কডওাসি, আশুসময়া, 

াপাভ, ঠাওা। ইমফইমঃ alimmdcau@gmail.com 

 

াভাাংয 

যবঔামদ এও া এওাসথও চামঢভ (কামঙভ ীচ, যধামমদ, ওীঝধঢঙ্গ, প্রাডীভ সমফদ, পাফ/সটফ া ভ্রূড/যভণু, অনুচী, া কামঙভ 

ওাটাং, া ীচলীদ উসিত, ইঢযাসত) যচমদটও উধাতাদ পসষ্যমঢ ব্লামভভ চন্য স্বল্প/তীখ ঘ যফয়ামত াংভক্ষড ওভা লয় ঢামও চীদ 

ব্াাংও মা লয়। এওট সখ্যাঢ ীচ ব্াাংও (যবঔামদ শুধুফাত্র ীচ াংভক্ষড ওভা লয়) আওঘটও াওঘমম অসস্থঢ বা Svalbard 

যলাাম ীট পল্ট দামফ ধসভসঘঢ। যঔামদ সমেভ অমদও যতমযভ প্রায় ১০.০ মাঔ ীচ দভৄদা াংভসক্ষঢ আমঙ। সচদ ব্াাংও স্থাদীয়, 

চাঢীয় া আন্তচঘাসঢও ধব ঘাময় তঢভী ওভা যবমঢ ধামভ। াাংমামতময সসপন্ন প্রসঢষ্ঠামদ/ব্সি ধব ঘাময় চীদ ব্াাংও কমি যঢামা লময়মঙ। 

এওম চীদ ব্াাংমও াংভসক্ষঢ যচমদটও উধাতাদ ভমলভ যওাদ ব্াওআধ যদই। যব যওাদ ওাভমড াংভসক্ষঢ এই ম্পতভল দষ্ট 

লময় যকমম ঢা পূদ:ভায় াংগ্রল ওভা দুরূল লম। ঢাঙািা এওম চীদ ব্াাংমওভ ওাব ঘক্রফ ফন্বয় ওভা প্রময়াচদ। ঢাই কঢ 

২৬/০৪/২০১২ ঢাসভমঔ ফাদদীয় প্রথাদফন্ত্রীভ পাধসঢমে অনুসষ্ঠঢ “াাংমামতমযভ চীপ্রভেসিসরয়ও চাঢীয় ঝাস্কমনা ঘ (NTBB)” 

এভ ২য় পায় চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধমদভ সদ্ধান্ত গৃলীঢ লয়। যমফাঢামও ন্যাযদাম ইদসিটউঝ অ াময়ামঝওমদামসচ 

(এদআইস) াপামভভ কডওাসিমঢ “চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ” যীর ঘও উন্নয়দ প্রওল্প াস্তায়দ ওভমঙ। াাংমামতমযভ চীবসঘত্রয 

াংভক্ষডামণ ঘ সভাচফাদ  সলুপ্তপ্রায় যওৌসমম্পমতভ ঢাসমওা প্রডয়দ, াংগ্রল, াংভক্ষড  ব্লাভ াংক্রান্ত প্রময়াচদীয় ওাব ঘক্রফ 

গ্রলমডভ ফাধ্যমফ এভ সুনম যতয  চদাথাভমডভ ওল্যামড প্রময়ামকভ মমক্ষয চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধমদভ ওাব ঘক্রফ ঘমফাদ আমঙ।  

 

ধঝভূসফঃ 

যওৌসমম্পতভল (মচমদটও সভমাম ঘ/ম্পত) লম এই গ্রমলভ “প্রণফ প্রাকৃসঢও ম্পত”। সচদ লমে প্রচন্ম যণমও প্রচমন্মভ ামণ 

াংমবাক সৃসষ্টওাভী তচস্তু। এওম যচমদটও ম্পতগুমমাভ উধভ সপসি ওমভ কমরওকড সসপন্ন উন্নঢ গুডকঢফাদম্পন্ন এাং অসথও 

উৎধাতদযীম সসপন্ন চাঢ া পযাভাইট উিাদ ওমভ ণামও। এই ম্পত লাসভময় যকমম ফাদচাসঢ লাসভময় যনমম দতুদ াফাসচও-

অণ ঘবদসঢও  ধসভমযকঢ অস্থাভ ামণ কৃসর অসপমবাচমদভ ম্ভাব্ উধায়। ওাভড তসঘত্রপূড ঘ উসিত, প্রাডী, অণুচী  অমফরুতন্তী 

প্রাডীভা ধসভসঢঘঢ ধসভমমযভ ামণ দ্রুঢ ফাসদময় সদমঢ  যেঁমঘ ণাওমঢ ক্ষফ। ঢাই ফাদ ওল্যামড ব্লাভ এাং পসষ্যমঢভ 

ঘযামমঞ্জ যফাওামমায় এই তসঘত্রয াংভক্ষড অঢযন্ত গুরুেপূড ঘ। ধসভসঢঘঢ তসেও যপ্রক্ষাধমঝ ঔাদ্য  স্বাস্থয সদভাধিা অচঘদ, ধসভময  

প্রসঢময াংক্রান্ত পসষ্যঢ ঘযামমঞ্জভল যফাওামমায় যচমদটও ম্পমতভ যঝওই পূদ:উৎধাতদ  ব্লাভ, উন্নয়দ  উিাদ 

ওাব ঘক্রমফ এমতভ ঠিও ব্লাভ এাং সলুসপ্তভ লাঢ যণমও ভক্ষাভ চন্য এগুমমাভ াংভক্ষড এঔদ ফময়ভ ঘাসলতা। ইমঢাফমধ্য সমেভ 

প্রায় ওম যতয ঢামতভ যচমদটও ম্পতভল যওাদ সদসত ঘষ্ট যচমদটও ম্পমতভ প্রকৃঢ ধসভমময (in situ) এাং/া কৃসত্রফ ধসভময 

(ex situ) যবফদ, চীদ ব্াাংমও াংভক্ষড শুরু ওমভমঙ। সকঢ ২০০৮ ামম দভময়ভ Svalbard এ (আওঘটও যধাম লমঢ প্রায় 

৮১০ ফাইম দুমভ) ধালামিভ কপীমভ ৪.৫ সফসময়দ ীচ দভৄদা (১ট ীচ দভৄদা = ৫০০ ীচ) াংভক্ষমডভ থাভড ক্ষফঢা ম্পন্ন যলাাম 

ীট পল্ট (Svalbard Global Seed Vault) স্থাসধঢ লময়মঙ। যবঔামদ ঢঘফামদ সমেভ অমদও যতমযভ প্রায় ১০.০ মাঔ 

ীচ দভৄদা াংভসক্ষঢ আমঙ।  

 

াাংমামতময উসিত, প্রাডী, ফৎস্য, অণুচী, ওীঝধঢঙ্গ, অমফরুতন্ডী প্রাডী, দচ, ইঢযাসত যচমদটও সভমাম ঘ ভদ্ধ চীবসঘত্র ভময়মঙ। 

এওাভ যওাদ প্রচাসঢ সলুপ্ত লময় যকমম ঢামতভ সচদপুম সঘভঢমভ লাসভময় বাম। কঢ ২২/০৭/২০১০ সরঃ ঢাসভমঔ অনুসষ্ঠঢ 

“চীপ্রভেসি সরয়ও চাঢীয় সদ ঘালী ওসফটভ (NECB)” ৯ফ পায় চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধমদভ সরময় প্রাণসফও আমমাঘদা লয়। 

ধভঢীমঢ কঢ ২৯/০১/২০১২ সরঃ ঢাসভমঔ NECB এভ ১০ফ পায় চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধমদভ সরময় সস্তাসভঢ আমমাঘদা লয় 
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এাং এমমক্ষয সজ্ঞাদ  প্রভেসি ফন্ত্রডাময় ওাব ঘক্রফ গ্রলড ওভমফমফ ঘ সদ্ধান্ত গৃলীঢ লয়। এভই থাভাাসলওঢায় কঢ ২৬/০৪/২০১২ সরঃ 

ঢাসভমঔ ফাদদীয় প্রথাদফন্ত্রীভ পাধসঢমে অনুসষ্ঠঢ “াাংমামতমযভ চীপ্রভেসিসরয়ও চাঢীয় ঝাস্কমনা ঘ (NTBB)” এভ ২য় পায় 

চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধমদভ সরময় আমমাঘদা লয় এাং চাদা বায় যব, যতমযভ সসপন্ন কমরডা প্রসঢষ্ঠামদ চীদ ব্াাংও কমি যঢামা 

লময়মঙ বাভ ওাব ঘক্রফ ফন্বয় ওভা প্রময়াচদ। এঙািা ইমঢাফমধ্য কমি উঞা এওম চীদ ব্াাংমও াংভসক্ষঢ যচমদটও উধাতাদ ভমলভ 

যওাদ ব্াওআধ যদই। যব যওাদ ওাভমড াংভসক্ষঢ এই ম্পতভল দষ্ট লময় যকমম ঢা পূদ:ভায় াংগ্রল ওভা দুরূল লম। নমশ্রুসঢমঢ ঐ 

পায় সদ্ধান্ত গৃলীঢ লয় যব, ন্যাযদাম ইদসিটউঝ অ াময়ামঝওমদামসচ (এদআইস), চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধমদভ চন্য প্রওল্প 

প্রস্তা প্রডয়দ ওমভ বণাবণ ওর্তঘধমক্ষভ অনুমফাতদল ধভঢী ওাব ঘক্রফ গ্রলড ওভম। য যফাঢামও এদআইস “চাঢীয় চীদ ব্াাংও 

স্থাধদ” যীর ঘও উন্নয়দ প্রওল্প াস্তায়দ ওভমঙ। াাংমামতমযভ চীবসঘত্রয াংভক্ষডামণ ঘ সভাচফাদ  সলুপ্তপ্রায় যওৌসমম্পমতভ 

ঢাসমওা প্রডয়দ, াংগ্রল, াংভক্ষড  ব্লাভ াংক্রান্ত প্রময়াচদীয় ওাব ঘক্রফ গ্রলমডভ ফাধ্যমফ এভ সুনম যতয  চদাথাভমডভ ওল্যামড 

প্রময়ামকভ মমক্ষয চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধমদভ ওাব ঘক্রফ ঘমফাদ আমঙ।  

মক্ষযঃ 

যতময সদ্যফাদ উসিত, প্রাডী, ফৎস্য, অণুচী, ওীঝধঢঙ্গ, অমফরুতন্ডী প্রাডী, যফসভদ, দচ এাং ফনুষ্য যওৌসমম্পত যওন্দ্রীয়পাম 

াংভক্ষড এাং এমতভ টাঝাম প্রডয়দ  াংভক্ষড।  

উমেশ্যঃ 

১। যওৌসমম্পতভল যওন্দ্রীয়পাম াংভক্ষমডভ চন্য প্রময়াচদীয় যপৌঢ অওাঞামফা স্থাধদ;  

২। যওৌসমম্পতভমলভ তসযষ্টয সদড ঘময়ভ চন্য আধুসদও সুমবাক সুসথা ম্বসমঢ কমরডাকাভ স্থাধদ;  

৩। যওৌসমম্পতভমলভ ভদ্ধ টাঝামচ প্রডয়মদভ সুসথাসত সৃচদ; 

৪। সসপন্ন প্রসঢষ্ঠামদভ ামণ ফন্বয় ওমভ চাঢীয় চীদ ব্াাংও ধসভঘামদাভ দীসঢফামা প্রডয়দ। 

 

াস্তায়দওাভী াংস্থাঃ ন্যাযদাম ইদসিটউঝ অ াময়ামঝওমদামসচ এাং কডপূঢঘ অসথতপ্তভ 

 

স্থাধঢয দওযাঃ স্থাধঢয অসথতপ্তভ 

 

াস্তায়দওামঃ ফাঘ ঘ ২০১৮-জুদ ২০২১ 

 

চাঢীয় চীদ ব্াাংমওভ অস্থাদঃ 

ঠাওা লমঢ প্রায় ৪০ সও.সফ. উিভ ধসিমফ াপাভস্থ ঠাওা ইসধমচট এভ ধাময ধভফাণু যসি কমরডা প্রসঢষ্ঠাদ াংমগ্ন ন্যাযদাম 

ইদসিটউঝ অ াময়ামঝওমদামসচ এভ ামণ এই চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাসধঢ লমে।  

 

যপৌঢ অওাঞামফা  াংসিষ্ট সুমবাকসুসথাঃ  

প্রায় ৪০ মক্ষ দভৄদা থাভড ক্ষফঢাম্পন্ন এওট যচমফন্টল 

১২ঢমা সসযষ্ট ল্যা ওাফ অসন এাং চীদ ব্াাংও পদ, 

কমরডাকাভল অন্যান্য স্থাধদাভ চন্য প্রময়াচদীয় ভঞ্জাফাসত, 

এসদম্যাম যট, দদীট প্ল্যান্ট যট  যওায়ামভন্টাইদ ইউসদঝ, 

সদভসেন্ন সদুযৎ ভভাল ব্স্থা, ব্ামঘমভ, ওাধম এাং 

সপআইসধ টভসফঝভী পদল  অন্যান্য আাসও পদ, 

ইঢযাসত। 

ল্যা ওাফ অসন এাং চীদ ব্াাংও পদঃ এওট যচমফন্টল 

১২ঢমা পদ। যচমফন্ট লমঢ ৩য় যলাভ ধব ঘন্ত আয়ঢদ ~ ৪০৬০০ ক ঘপৄঝ/যলাভ এাং ৪ণ ঘ লমঢ ১১ফ যলাভ  ধব ঘন্ত আয়ঢদ ~২৯৬০০ 

ক ঘপৄঝ/যলাভ)। উি পমদ সদম্নরূধ সুমবাক সুসথাভল সৃচদ ওভা লম- অসন ওক্ষ (১৩২ট), সসপন্ন ল্যামভঝভী (১৪৯ট), যচমদটও 
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ম্যামঝসভয়াম াংভক্ষড ওক্ষ (৩৬ট), ফাসল্টধাভধা লম (৫০০ চদ থাভড ক্ষফঢাস্পন্ন- ০১ ট), ফাসল্টসফসটয়া  ক্লায রুফ (৩২ চদ থাভড 

ক্ষফঢাস্পন্ন- ০১ট), ক্লায রুফ (৫২ চদ থাভড ক্ষফঢাস্পন্ন- ০৩ট), যসফদাভ রুফ (৪৮ চদ থাভড ক্ষফঢাস্পন্ন- ০১ট), সপআইসধ 

যসফদাভ রুফ (১১৪ চদ থাভড ক্ষফঢাস্পন্ন- ০১ট), ওদনামভন্স লম (৪০ চদ থাভড ক্ষফঢাস্পন্ন- ১১ট), মাইমেভী: (০১ট), দাফাচঔাদা 

(০২ট), ওযামনমঝসভয়া (৪২০০ ক ঘপৄঝ- ০১ট), যফসটমওম যন্টাভ (০১ট), সফউসচয়াফ (৮৪০০ ক ঘপৄঝ- ০১ট), যচমফমন্ট কাসি 

ধাসওঘাং সুসথা (৯৬ট)। ঢাঙািা প্রওমল্পভ আঢায় সদম্নরূধ অন্যান্য সুমবাক সুসথাভল সৃচদ ওভা লম- (১) দদীট প্ল্যান্ট যট (~ 

১৫৫০ ক ঘপৄঝ); (২) যওায়ামভন্টাইদ ইউসদঝ (~ ১৫৫০ ক ঘপৄঝ); (৩) এসদম্যাম যট (~ ১৪০০ ক ঘপৄঝ); (৪) া-যিযদ (~ ১৮০০ 

ক ঘপৄঝ) এাং যচদামভঝভ ৩ট; (৫) ব্ামঘমভ, ওাধম এাং সপআইসধ টভসফঝভী পদ (১০ ঢমা পদ, ~ ৭১০০ ক ঘপৄঝ/যলাভ); (৬) 

ধসভঘামমওভ াাংমমা (২ ঢমা পদ, ১৫২০ ক ঘ পৄঝ/প্রসঢ ঢমা); (৭) অসনা ঘ যওায়াঝ ঘাভ (১০ ঢমা পদ, ৪ ইউসদঝ/মলাভ এাং ১৫০০ 

ক ঘ পৄঝ/ইউসদঝ); (৮) অসনা ঘ যওায়াঝ ঘাভ (১৪ ঢমা পদ, ৪ ইউসদঝ/মলাভ, ১১২০ ক ঘ পৄঝ/ ইউসদঝ); (৯) িান যওায়াঝ ঘাভ (১০ ঢমা 

পদ, ২ ইউসদঝ/মলাভ, ৮০০ ক ঘ পৄঝ/ ইউসদঝ); (১০) িান যওায়াঝ ঘাভ (২০ ঢমা পদ, ৪ ইউসদঝ/মলাভ, ৬৮০ ক ঘ পৄঝ/ইউসদঝ); (১১) 

ীফাদা প্রাঘীভ (~১৩৮২৬ পৄঝ); (১২) অপযন্তভীদ ভাস্তা (~৮০০৪৪ ক ঘপৄঝ); (১৩) ওম্পাউন্ড যেদ/াভমন যেদ (~৫০,০০০ পৄঝ); 

(১৪) সুযয়ামভচ সিঝমফন্ট প্ল্যান্ট (২ট); (১৫) য়াঝাভ সিঝমফন্ট প্ল্যান্ট (১ট); (১৬) য়াঝাভ সট (~৩০০০ ক ঘপৄঝ); (১৭) 

ল্যান্ডস্কযাসধাং  আভসভওামঘাভ (~২৮৩৯৯৫ ক ঘপৄঝ); (১৮) ভূসফ উন্নয়দ (~৬৬৪৫০ খদসফঝাভ); (১৯) কমরডাকাভল অন্যান্য 

স্থাধদাভ চন্য প্রময়াচদীয় ভঞ্জাফাসত, (২০) া ঘক্ষসডও সদুযৎ ভভাল ব্স্থা ইঢযাসত। যচমদটও সভমাম ঘভল াংভক্ষমডভ চন্য 

সসপন্ন ঢাধফাত্রাভ (+৪ সট. য., -২০ সট. য., -৮০ সট.য., -১৯৬ সট. য., ইঢাসত) ওক্ষ তঢভী  প্রময়াচদীয় বন্ত্রধাসঢ াংমবাচদ 

ওভা লম। 

 

চীদ ব্াাংমওভ সপাক  োঞ্চভল এাং চদমঃ 

চাঢীয় চীদ ব্াাংও ধসভঘামদাভ চন্য- (ও) এসদমফম যচমদটও সভমাম ঘ সটসপযদ, (ঔ) সনযাসভচ যচমদটও সভমাম ঘ সটসপযদ, 

(ক) ফাইমক্রাসয়াম যচমদটও সভমাম ঘ সটসপযদ, (খ) প্ল্যান্ট যচমদটও সভমাম ঘ সটসপযদ, (গ) ইদমক্ট যচমদটও সভমাম ঘ 

সটসপযদ, (ঘ) ইদপাট ঘমেঝ যচমদটও সভমাম ঘ সটসপযদ, (ঙ) যফসভদ যচমদটও সভমাম ঘ সটসপযদ, (চ) নমভষ্ট যচমদটও 

সভমাম ঘ সটসপযদ, (ছ) সলউমফদ যচমদটও সভমাম ঘ সটসপযদ, (জ) প্রযাদ এন্ড প্রসওউভমফন্ট োঞ্চ, (ঝ) এওাউন্ট োঞ্চ, (ঞ) 

ইসঞ্জসদয়াসভাং োঞ্চ, (ট) টাঝাম োঞ্চ, (ঠ) ফাদম্পত উন্নয়দ োঞ্চ, (ড) মাইমেভী এন্ড ইদনভমফযদ োঞ্চ, প্রভৃসঢ অঙ্গ ভমলভ 

প্রস্তা সটসধসধমঢ ভময়মঙ। চীদ ব্াাংমওভ ওাব ঘক্রফ ধসভঘামদাভ চন্য প্রস্তাসঢ যাঔাগুমমাভ চন্য সসপন্ন ওযাঝাকসভভ প্রায় ২৫৪ চদ 

চদমমভ প্রময়াচদ লম। যমমক্ষয ভাচস্ব ঔামঢ প্রময়াচদীয় চদমমভ ২৫৪ট ধত সৃচমদভ প্রস্তা ওভা লময়মঙ।  

 

সসপন্ন যচমদটও সভমাম ঘভ গুরুেঃ 

এসদমফম যচমদটও সভমাম ঘঃ 

প্রাডীভ যচমদটও সভমাম ঘ ভল চীবসঘমত্রযভ এওট অাংয। প্রাডীম্পত, লাঁ-ভৄভকী এাং ফৎস্য ম্পত ঠিওপাম াংভক্ষড  

ওাব ঘওভ ব্লামভভ সদসফি ঠিও সদ্ধান্ত গ্রলমডভ চন্য এমতভ সসপন্ন প্রচাসঢভ ফমধ্য সচদকঢ তসঘত্রযঢা সদড ঘয় এাং ভল্যায়দ অঢযন্ত 

গুরুেপূড ঘ। ব্ল্যাওমঙ্গম ঙাকম, যতযী যফর, ফসলর, যভট সঘঝাকাাং ওযামঝম, ধাদা ওযামঝম, ভৄন্সীকঞ্জ ওযামঝম, অন্যান্য যতযী করু, যদমওট 

যদও ভৄভকী, সলসম ভৄভকী, আসম ভৄভকী, অন্যান্য যতযী ভৄভকী, দামকেভী লাঁ, অন্যান্য যতযী লাঁ, উিাসঢ সফউম লাঁ, ভাচলাঁ, 

ওবুঢভ, যওাময়ম, ইঢযাসত  এাং সসপন্ন প্রওামভভ স্বাদুধাসদভ এাং াভৄসিও ফৎস্য ম্পত আফামতভ যতমযভ ভল্যাদ সচদকঢ ম্পত। 

ফানুমরভ ওল্যামড উন্নয়দ  উিাদ ওফ ঘওামন্ড ব্লামভভ চন্য এওম যচমদটও সভমাম ঘভল াংভক্ষড ওভা চরুভী। 

ক্রাময়াসপ্রচামপ ঘযদ ধদ্ধসঢমঢ (-১৯৬ সটগ্রী যমসয়া ঢাধফাত্রাভ ঢভম দাইমিামচদ) প্রাডীম্পত এাং লাঁ, যফাভক-ভৄভকী  ফৎস্য 

ম্পমতভ ীব ঘ (সমফদ), সটম্বাণু ইঢযাসত াংভক্ষড এওট ওাব ঘওভ ধদ্ধসঢ লমঢ ধামভ। ঢম সনল্ড চীদ ব্াাংও (in situ) প্রসঢষ্ঠাভ 

ফাধ্যমফ এওম যচমদটও সভমাম ঘভল ঢামতভ আা স্থমম াংভক্ষড ওভা চরুভী। 

 

প্ল্যান্ট যচমদটও সভমাম ঘঃ 

ফাদচাসঢভ ঢঘফাদ  পসষ্যঢ ঘাসলতাভ ঘযামমঞ্জ যফাওামমায় সসপন্ন প্রচাসঢভ উসিত াংগ্রল এাং াংভক্ষড অঢী চরুভী। উসিমতভ 

এই তসঘত্রযঢা আফামতভ চন্য যচমদটও ম্পত। বাভ উধভ সপসি ওমভ ফয় এাং স্থামদভ প্রময়াচদ অনুবায়ী াংসিষ্ট কমরওকড দতুদ 

দতুদ চাঢ উিামদভ ফাধ্যমফ ঘযামমঞ্জ যফাওামমায় অদভঢ ওাচ ওমভ ঘমমমঙদ। দ্রুঢ কৃসর-ধসভমযকঢ ধসভঢঘদ, সদয়সফঢ অসথও 
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উৎধাতদযীম চীদভদ্ধ চামঢভ ব্লাভ, ইঢযাসত ওাভমড অমদও আসতফ ীচ (সপ্রসফটপ ওামটপাভ/ল্যান্ডমভম) সলুপ্ত লময় যকমঙ 

এাং অমদও চাঢ হুফসওভ ভৄমঔ ভময়মঙ। ঢাঙািা যসযভ পাক দচ কাঙধামাভ াংযবৃসদ্ধ ক্র-ধসমমদযমদভ ফাধ্যমফ াংখটঢ লয়। 

ঢাই াংসিষ্ট স্থামদই (in situ) কাঙগুমমামও াংভক্ষড ওভা প্রময়াচদ া যক্লাদামী াংযবৃসদ্ধ খটময় সচদ ব্াাংমও (ex situ) 

াংভক্ষড ওভা উসঘঢ। 

 

ফাইমক্রাসয়াম যচমদটও সভমাম ঘঃ 

প্রকৃসঢমঢ ব্াপ্ত অণুচীভল তীখ ঘওাম বাঢ সমেভ চীবসঘমত্রযভ এওট গুরুেপূড ঘ উধাতাদ সলাম স্বীকৃঢ। সসপন্ন অণুচীমও 

প্রাকৃসঢও ধণ্য উৎধাতদ (যবফদ, ভল্যাদ রথ, এদচাইফ, যফঝামমামাইঝ) নাফ ঘাসউটওযামস্ এাং ঔাদ্য উৎধাতদ, চীপ্রভেসি, 

চঘয সদীচদ,  অন্যান্য ওামচ ব্লাভ ওভা বায়। ঢাঙািা ফাটভ উ ঘভঢাযসি চায় ভাঔমঢ, উসিত এাং প্রাসডভ স্বাস্থয 

ব্স্থাধদায়, টায়াকমদাসিও উৎধাতমদ, সসপন্ন রথ, ওীঝদাযও, চীাণুদাযও, ইঢযাসতভ ওাব ঘওাভীঢা ধভীক্ষায় অণুচীভল 

গুরুেপূড ঘ ভূসফওা ধামদ ওমভ। ফাদ ওল্যামড ব্লামভভ এই হুভৄসঔঢাই অণুচীমও সাংয যঢাব্দীভ যযমরভ সতমও চীপ্রভেসি ভেমকভ 

প্রথাদ লাসঢয়াভ সলমম ন্মুমঔ সদময় এমমঙ। 

 

ইদমক্ট যচমদটও সভমাম ঘঃ 

পৃসণীমঢ প্রাডী প্রচাসঢভ প্রায় ৮০ যঢাাংযই যধাওাফাওি এাং ৯৯ যঢাাংয অমফরুতন্ডী প্রাডী। আফামতভ যচমদটও উধাতামদভ এওট 

বৃলৎ অনুধাঢ পৃসণীভ উচ্চঢভ প্রাডী যবফদ ফানুর লমঢ শুরু ওমভ ভমঢফ প্রাডী যবফদ কৃসফভ ফমধ্য সস্তৃঢ ভময়মঙ। ওীঝধঢঙ্গ 

আফামতভ অমদও প্রাকৃসঢও যা প্রতাদ ওমভ বা আফভা প্রায়ই বুছমঢ ধাসভদা। ঢাভা যধাসমমদঝভ, ওাসভকভ, সমফ্টসমঝাভ সুইধাভ, 

গ্যাভমচ ওামমক্টভ, ফাট ওসন্ডযদাভ এাং প্রকৃসঢভ প্রাকৃসঢও াভ সলমম ওাচ ওমভ। পৃসণীভ প্রায় ৮০ যঢাাংয পৄম উৎধাতদওাভী 

উসভিমতভ ধভাকায়দ ম্পন্ন লময় ণামও ওীঝধঢমঙ্গভ ালামে। পৄমমভ আকৃসঢ, ভাং এাং সুা এ ওীঝধঢঙ্গমও আকৃষ্ট ওমভ। 

সমেভ প্রায় এও-র্তঢীয়াাংয যস্য উৎধাতদ প্রঢযক্ষ া ধমভাক্ষপাম ওীঝধঢঙ্গদ্বাভা ধভাকায়মদভ উধভ সদপ ঘভওমভ। ফাদ ওল্যামড 

ওীঝধঢঙ্গ াংভক্ষমডভ গুরুে  প্রময়াচদীয়ঢা লমচই অনুমফয়। 

যফসভদ যচমদটও সভমাম ঘঃ 

সেব্াধী াভৄসিও যচমদটও ম্পত ঢঘফামদ সজ্ঞাদ এাং অণ ঘবদসঢও উন্নয়মদভ এওট প্রথাদ আগ্রমলভ সরয়স্তু। এই যসযভ পাক 

অব্হৃঢ ম্পমতভ ম্ভাদাই এঔদ সজ্ঞাদী, ভাচবদসঢও এাং ব্াসয়ও ম্প্রতায়মও দৃঢ়পাম আকৃষ্ট ওভমঙ। সমযর ওমভ 

যফসটমওম  নাফ ঘাসউটওাম সযমল্প এই ম্পত ব্লামভভ ম্ভাদা অীফ। যচমদটও তসঘত্রঢাই এই াভৄসিও ম্পমতভ ভমল্যভ গূঢ় 

ওাভড। াভৄসিও ম্পমতভ যচমদটও উধাতাদ এাং যচমদটও তসঘত্রঢাই ঢামতভমও এফদ অলদযীম ধসভমময অসপমবাচদ এাং 

অন্যান্য প্রাডী লমঢ ঢামতভমও আমাতা ওমভ যঢামম। ফাদ ওল্যামড এম্পত ব্লামভভ ম্ভাদা এাং গুরুে অধসভীফ। কপীভ ভৄমি 

প্রাপ্ত যচমী ফাঙ লমঢ গ্রীদ ফ্লুমভামন্ট যপ্রাটদ (সচএনসধ), বা "এওসাংয যঢাব্দীভ ফাইমক্রামস্কাধ" দামফ ধসভসঘঢ আসষ্কাভ এওট 

স্মভডীয় উতালভড। ঢঘফামদ এই সচএনসধ এওট তচসও লাইমাইঝাভ সলাম সসপন্ন কমরডায়, যভাক সদড ঘময়, ওযান্সামভভ বৃসদ্ধ সদড ঘময়, 

এইটস্ পাইভাল অন্যান্য অমদও চীাণুভ আক্রফড/সস্তাভ ধদ্ধসঢ সদড ঘয়, ইঢযাসত ওামচ ব্হৃঢ লমে। প্রকৃসঢ যণমও অনুমপ্রভডা 

এওট তজ্ঞাসদও ঐসঢলয। এঙািা ফানুমরভ ঔাদ্য সদভাধিায়, াস্তুঢমন্ত্রভ পাভাম্য ভক্ষায় াভৄসিও যচমদটও ম্পমতভ ভূসফওা 

অধসভীফ। ঢাই সলুসপ্ত/সলুসপ্তভ হুফসও লমঢ এ ম্পত ভক্ষায় ওাব ঘওভ উমদ্যাক গ্রলড এওান্ত প্রময়াচদ। 
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াাংমামতময সদ্যফাদ সসপন্ন চীদ ব্াাংও/চাফ ঘপ্ল্াচফ যন্টাভভলঃ 

 

ক্রসফও 

দাং 

প্রসঢষ্ঠামদভ দাফ  প্রসঢষ্ঠাদ ওর্তঘও চীদ ব্াাংও  চাফ ঘপ্ল্াচফ াংভক্ষড সরয়ও ঢথ্যাসত 

ও) ন্যাযদাম ইদসিটউঝ অ 

াময়ামঝওমদামসচ 

: যওাদ চীদ ব্াাংও যদই। কমরডা ফামঞ ২ট প্রচাসঢভ এমমামপভাভ  প্রায় ২০০ চাফ ঘপ্ল্াচফ 

াংভসক্ষঢ আমঙ। যতমযভ সসপন্ন অঞ্চম লমঢ করু, ফসলর, ঙাকম, যপিা, লাঁ, ভৄভকী, ওবুঢভ, 

যওাময়ম, ইঢযাসতভ ১০০০ ভি দভৄদা াংগৃলীঢ আমঙ। ঢাঙািা সসপন্ন প্রওাভ অণুচীমভ প্রায় 

১০০০ দভৄদা াংভক্ষড ওভা লমে।  

ঔ) াাংমামতয কৃসর কমরডা 

ইদসিটউঝ, চয়মতপুভ  

: যওন্দ্রীয় ধব ঘাময় সএআভআই, চয়মতপুভ, কাচীপুমভ এওট চীদ ব্াাংও  আমঙ। াংভসক্ষঢ 

চাফ ঘপ্ল্াচমফভ াংখ্যা ৮৯৬৯ট (৭৭ট নমমভ অণ ঘটক্স ীচ) 

ঢঘফাদ াংভক্ষড সুসথা: ১.০ মক্ষ চাফ ঘপ্ল্াচফ (ফধ্য যফয়াতী) 

                               ১.০ মক্ষ চাফ ঘপ্ল্াচফ তীখ ঘ যফয়াতী)  

ক) াাংমামতয থাদ কমরডা 

ইদসিটউঝ, চয়মতপুভ,  

: যওন্দ্রীয় ধব ঘাময় সআভআভআই, চয়মতপুভ, কাচীপুমভ এওট চীদ ব্াাংও  আমঙ। াংভসক্ষঢ 

চাফ ঘপ্ল্াচমফভ াংখ্যা ৮১৪৪ট (থামদভ ন্য চাফ ঘধামাচফল ) 

খ) াাংমামতয ধাঝ কমরডা 

ইদসিটউঝ, ঠাওা  

: যওন্দ্রীয় ধব ঘাময় সমচআভআই), ফাসদওসফয়া এসপসদউ, ঠাওায় এওট চীদ ব্াাংও  আমঙ। 

াংভসক্ষঢ চাফ ঘপ্ল্াচমফভ াংখ্যা ৬০৫৬ট (ধাঝ, যওদান, যফস্তা, এাং অন্যান্য প্রচাসঢভ ীচ ) 

গ) াাংমামতয সুকাভক্রধ কমরডা 

ইদসিটউঝ, ঈেভতী 

: যওাদ চীদ ব্াাংও যদই। ঢম ফাঞ ধব ঘাময় প্রায় ১১০০ট চাফ ঘপ্ল্াচফ াংভসক্ষঢ আমঙ। 

ঘ) াাংমামতয ধভফাণু কৃসর কমরডা 

ইদসিটউঝ (ীডা), ফয়ফদসাংল 

: এওট চীদ ব্াাংও (২০০০ক ঘ পৄঝ) আমঙ। াংভসক্ষঢ চাফ ঘপ্ল্াচফ প্রায় ১০০০ট (থাদ, ঝমফমঝা, 

ধাঝ, টাম, তঢমীচ।  

ঙ) াাংমামতয ফৎস্য কমরডা 

ইদসিটউঝ, ফয়ফদসাংল 

: যওাদ চীদ ব্াাংও যদই। াাংমামতময প্রাপ্ত ২৬০ প্রচাসঢভ ফাঙ এাং ৩৬ প্রচাসঢভ সঘাংসিভ 

ফমধ্য ১৪ প্রচাসঢভ ফাঙ (রুই, ভাচপুট, ওাধ ঘ, যঢমাসধয়া, ফলামযাম, ধাতা, গুমযা, যতযীপু ুঁট, 

যঝাংভা, ধাঙ্গা, ইঢযাসত) ফাঞ ধব ঘাময় াংভসক্ষঢ আমঙ। 

চ) াাংমামতয প্রাডীম্পত কমরডা 

ইদসিটউঝ (সএমআভআই), 

াপাভ, ঠাওা 

: যওাদ চীদ ব্াাংও ঢণা ক্রাময়ামচসদও াংভক্ষড সুসথা যদই। ঢম কাসতধশুভ (করু, ফসলর, 

ঙাকম, যপিা) ৫ট প্রচাসঢ, লাঁভৄভকীভ ১২ট প্রচাসঢ এাং কাসতধশুভ ৩২ট থভমডভ খা 

(মদসধয়াভ, চাফ ঘাদ, ধাভা, স্পযাদসটটা, সঝাসভয়া, উমেঔমবাগ্য।   

এঙািা কমরডাকামভ সসপন্ন অণুচীমভ প্রায় ২০০০ দভৄদা াংভসক্ষঢ আমঙ এাং 

ইদসিটউমঝভ যপরচ াকামদ সসপন্ন রথী কাঙ াংভক্ষড ওভা লয়।  

ছ) াাংমামতয যভযফ কমরডা  

প্রসযক্ষড ইদসিটউঝ, ভাচযালী 

: যভযফ যধাওাভ কৃসত্রফ যওাদ াংভক্ষড ব্স্থা দাই। যভযফ যধাওাভ ৩ট প্রচাসঢভ ৮৫ট 

চাফ ঘপ্ল্াচফ  এাং ফামমসভ কামঙভ (মভযফ যধাওাভ ঔাাভ) যফাঝ ৪ট প্রচাসঢভ ৬০ট 

চাফ ঘপ্ল্াচফ াংক্ষড ওভা লমে।  
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জ) াাংমামতয দ কমরডা  

ইদসিটউঝ, ঘট্টগ্রাফ 

: যওাদ চীদ ব্াাংও যদই। ঢম  সএনআভআই ওর্তঘও ৩৫ট প্রচাসঢভ প্রায় ৩০০০ কাঙ সসপন্ন 

স্থামদ (ন্যাযদাম ধাওঘ, ানাভী ধাওঘ  অন্যান্য তয ঘদীয় স্থাদ) াংভক্ষড (in situ) ওভা 

লমে। 

ঝ) াাংমামতয ঘা কমরডা  

ইদসিটউঝ, শ্রীফঙ্গম, সমমঝ 

: ঘাময়ভ সসপন্ন চাফ ঘপ্ল্াচফ াংভসক্ষঢ আমঙ। 

ঞ) ন্যাযদাম যাঝাসদওযাম কামট ঘদ 

এন্ড াাংমামতয ন্যাযদাম 

লাম ঘসভয়াফ, ঠাওা 

: যতমযভ বৃলিফ উসিত াংভক্ষড যওন্দ্র (সস্তৃসঢ ২১০ এওভ)। চমচ উসিমতভ াংগ্রলল প্রায় 

১০০,০০০ কাঙধামা াংভসক্ষঢ আমঙ। বাভ ফমধ্য সওছু সভম এাং তমতসযও প্রচাসঢভ উসিত 

অন্তভূ ঘি আমঙ।   

ট) ঙ্গন্ধু যযঔ ভৄসচ ানাসভ 

ধাওঘ, কাচীপুভ 

: কাচীপুমভভ যামমদ প্রায় ৩৮১০.০ এওভ চায়কা জুমি এই ানাসভ ধাওঘ সস্তৃঢ। এঔামদ 

কাঙধামা ব্ঢীঢ প্রায় ৩৫ প্রচাসঢভ সসপন্ন যতসয সমতযী প্রাডী, ধাসঔ, ফাঙ, ইঢযাসত ভময়মঙ।  

ঠ) ডুমালাচভা ানাসভ ধাওঘ, 

ঘমওাসভয়া, ওক্সাচাভ 

: যতমযভ এওট অদন্য ধাওঘ যবঔামদ ভময়মঙ যতয সমতমযভ সসপন্ন প্রচাসঢভ কাঙধামা  

চীচন্তু। 

ড) াাংমামতয কৃসর সেসদ্যাময়, 

ফয়ফদসাংল 

: যওাদ চীদ ব্াাংও যদই। ঢম  প্রায় ৩২ এওভ চসফমঢ নম এাং রথী কামঙভ প্রায় 

১০০০ চাফ ঘপ্ল্াচফ (আফ-২১০, যেঁয়াভা- ৪৭, সমচু-২৫, াইিা- ৪৭, ওাঁঞাম- ৯৪, 

ফাইদভ ফ্রুইঝস্- ৬৭, তমতসযও- ৪৭, রথী-৯৭, ইঢযাসত উমেঔ যবাগ্য), থাদ, কফ, টাম 

এাং তঢম চাঢীয় সসপন্ন নমমভ প্রায় ১০০০ট চাফ ঘপ্ল্াচফ াংভক্ষড   (in situ) 

ওভা লমে। সেসদ্যামময়ভ যাঝাসদওযাম কামট ঘমদ সসপন্ন রথী কাঙ াংভক্ষড ওভা 

লমে। করু, ফসলর, ঙাকম, যপিা, যওাময়ম, ইঢযাসত াংভক্ষড এাং কমরডা ওামচ 

ব্লাভ ওভা লমে। এঙািা সেসদ্যামময়ভ সসপন্ন কমরডাকামভ সওছু অণুচী  

াংভক্ষড ওভা লয়।  

ঢ) ঙ্গন্ধু যযঔ ভৄসচবুভ ভলফাদ 

কৃসর সেসদ্যাময়, ামদা 

কাচীপুভ  

: যওাদ চীদ ব্াাংও যদই। উসিত সওছু চাফ ঘপ্ল্াচফ এাং অণুচী াংভক্ষড ওভা লমে।  

ণ) ঘট্টগ্রাফ সেসদ্যাময়, ঘট্টগ্রাফ : যওাদ চীদ ব্াাংও যদই। উসিত সওছু চাফ ঘপ্ল্াচফ এাং অণুচী াংভক্ষড ওভা লমে।  

ত) ভাচযালী সেসদ্যাময়, ভাচযালী : যওাদ চীদ ব্াাংও যদই। সওছু যঙামা, ফসুভ, ফাওমাই ইঢযাসত যমস্যভ ীচ, রথী, 

যযাপা বৃসদ্ধওাভী, এাং ওাঞ উৎধাতদওাভী বৃক্ষ াংভক্ষড   (in situ) ওভা লয়। প্রায় 

৪৫ প্রচাসঢভ ঙত্রাও এাংব্ামক্টসভয়া ওামঘাভ  াংভক্ষড  এাং প্রায় ৬০০০ ওীঝ 

ধঢমঙ্গভ দভৄদা াংভক্ষড ওভা লয়।  

থ) ঠাওা সেসদ্যাময় : যওাদ চীদ ব্াাংও যদই। ঢম সেসদ্যামময়ভ সসপন্ন কমরডাকামভ উসিত, ফৎস্য  

অণুচী, ইঢযাসতভ দভৄদা কমরডা ওামচভ চন্য াংভক্ষড ওভা লয়। ঢাঙািা ওযাম্পাম 
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সসপন্ন উসিত াংভসক্ষঢ আমঙ। 

দ) চালাঙ্গীভদকভ সেসদ্যাময় : যওাদ চীদ ব্াাংও যদই। ঢম সেসদ্যামময়ভ সসপন্ন কমরডাকামভ অণুচীমভ দভৄদা 

াংভক্ষড ওভা লয়। ঢাঙািা যাঝাসদওযাম কামট ঘমদ সসপন্ন উসিত াংভসক্ষঢ আমঙ। 

ধ)  যভওাসভ এাং ব্সিকঢ 

ধব ঘাময় াংগ্রল  াংভক্ষড 

: যভওাসভ এাং ব্সিকঢ ধব ঘাময় অমদমও সসপন্ন চাফ ঘপ্ল্াচফ াংগ্রল  াংভক্ষড ওমভ 

ণামওদ। সওন্তু যগুমমাভ সরময় ঠিও যওাদ ঢথ্য চাদা যদই। 

 

 

প্রওমল্পভ ঘমফাদ ওাব ঘক্রফঃ   

এওট যচমফন্টল ১২ঢমা সসযষ্ট পমদভ সদফ ঘাড ওাচ ঘমফাদ আমঙ। ব্ামঘমভ,ওাধম এাং সপআইসধ টভসফঝভী পদ  অসনা ঘ 

যওায়াঝ ঘাভ (২ট) সদফ ঘাড ওাচ ঘমফাদ আমঙ। ঢাঙািা, ধসভঘামমওভ াাংমমা  িান যওায়াঝ ঘাভ (২ট), ীফাদা প্রাঘীভ, া-যিযদ 

পদ, এসদম্যাম যট, প্ল্যান্ট যওায়াভান্টাইদ, দদীট প্ল্যান্ট যট, অপযন্তভীড ভাস্তা, ওম্পাউন্ড যেদ/াভমন যেদ, ইঢযাসত ওাব ঘক্রমফভ 

চন্য তভধত্র প্রস্তুঢ, অনুমফাতদ  তভধত্র আহ্বামদভ ওাব ঘক্রফ ঘমফাদ ভময়মঙ।  এঙািা সসপন্ন প্রসঢষ্ঠামদভ ামণ ফন্বয় ওমভ চাঢীয় 

চীদ ব্াাংও ধসভঘামদাভ দীসঢফামা প্রডয়মদভ চন্য সসদয়ভ ওদামমঝন্ট (ন্যাযদাম) সদময়াক ওভা লময়মঙ।      দীসঢফামা 

ধব ঘামমাঘদাভ চন্য কঢ ১৪/০১/২০২০ ঢাসভমঔ ওাসভকসভ সমযরজ্ঞ ওসফটভ তস্যকমডভ উধসস্থসঢমঢ সতদব্াধী ওফ ঘযামা অনুসষ্ঠঢ 

লময়মঙ। 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 সদফ ঘাডাথীদ এওট যচমফন্টল ১২ ঢমা সসযষ্ট ল্যা ওাফ অসন এাং চীদ ব্াাংও ভ  । 
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এ  দচমভ সদফ ঘাডাথীদ সপআইসধ টভসফঝসভ ও অসনা ঘ যওায়াঝ ঘা ঘ পমদভ সদথ ঘাসভঢ স্থাদ (উধমভ ামফভ ঙস)। সদফ ঘাডাথীদ ১০ঢমা সসযষ্ট ব্ামঘমভ, ওাধম 

এাং সপআইসধ টভসফঝভী পদ (উধমভ টামদভ ঙস), ১০ঢমা অসনা ঘ যওায়াঝ ঘা ঘ ভ   (দীমঘভ ামফভ ঙস) এাং ১৪ ঢমা  সসযষ্ট অসনা ঘ যওায়াঝ ঘা ঘ পমদভ 

চন্য ফাট ঔদমদভ ওাচ ম্পন্নকৃঢ স্থাদ (দীমঘভ টামদভ ঙস) । 
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        ও         : 

            ও    ,           ,       ও                ০৩/০৮/২০১৯                                 ।         

                   ,              এ                     ,       ও                ১৭ এ   , ২০১৯ এ  ৩        

২০২০     এ                 । ড.                 ,        -২,         ও           ,   এ   ড    ৩০/০৯/২০১৯ 

       চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ প্রওমল্পভ ওাব ঘক্রফ ধসভতয ঘদ ওমভদ। কঢ ২৬/১১/২০১৯ ঢাসভমঔ অসঢসভি প্রথাদ প্রমওৌযমী যফামমল উসেদ 

আলমফত, কডপূঢঘ অসথতপ্তভ, চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ প্রওমল্পভ ওাব ঘক্রফ ধসভতয ঘদ ওমভদ। ঢাঙািা ভেগ্ম প্রথাদ  সসদয়ভ লওাভী প্রথাদ,       

ও                       ৭ এ   ২      ২০১৯                                    এ                   ।  

কঢ ২২ জুদ ২০১৯ ঢাসভমঔ চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ প্রওমল্পভ অগ্রকসঢ অসলঢওভড ওফ ঘযামা আময়াচদ ওভা লয়। এমঢ াংসিষ্ট ম্মাদীঢ 

তস্যকড অাংযগ্রলড ওমভদ। এঙািা সসপন্ন প্রসঢষ্ঠামদভ ামণ ফন্বয় ওমভ চাঢীয় চীদ ব্াাংও ধসভঘামদাভ      দীসঢফামা ধব ঘামমাঘদাভ চন্য 

কঢ ১৪/০১/২০২০ ঢাসভমঔ ওাসভকসভ সমযরজ্ঞ ওসফটভ তস্যকমডভ উধসস্থসঢমঢ সতদব্াধী ওফ ঘযামা অনুসষ্ঠঢ লময়মঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থধসঢ ইয়ামন ফাদ, ফাদদীয় ফন্ত্রী, সজ্ঞাদ ও প্রভেসি ফন্ত্রডাময় ফমলাতময়ভ চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ প্রওমল্পভ প্রওল্প ওাব ঘক্রফ ধসভতয ঘদ। 

প্রমওৌযমী যফাঃ আমদায়াভ যলামদ, সসদয়ভ সঘ, সজ্ঞাদ ও প্রভেসি ফন্ত্রডাময় ফমলাতয় এ  চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ প্রওমল্পভ প্রওল্প ওাব ঘক্রফ 

ধসভতয ঘদ। 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যফা: আব্দুম যফাসফদ, ভেগ্মপ্রথাদ, সজ্ঞাদ ও প্রভেসি ফন্ত্রডাময় ফমলাতয় এ  চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ প্রওমল্পভ ওাব ঘক্রফ ধসভতয ঘদ। 

ড. যফা. সমভৄোল, ফলাধসভঘামও এদআইস এাং পাধসঢ অপযন্তভীদ ভল্যায়দ ওসফট চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ প্রওমল্পভ ওাব ঘক্রফ ধসভতয ঘদ ওমভদ।  
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ড. ভদসচৎ কুফাভ ভওাভ, ধসভঘামও-২, ধসভীক্ষড ও ভল্যায়দ যক্টভ, আইএফইসট এ  চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ প্রওমল্পভ ওাব ঘক্রফ ধসভতয ঘদ। 

যফাঃ আমী আযভান যতয়াদ, সদ ঘালী স্থধসঢ, ামওঘম-ফন্বয়, সপাক-

াসপ ঘম, স্থাধঢয অসথতপ্তভ এাং যফা: ফাওসুত    , সসদয়ভ লওাভী 

প্রথাদ, সজ্ঞাদ ও প্রভেসি ফন্ত্রডাময় এ  চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ 

প্রওমল্পভ ওাব ঘক্রফ ধসভতয ঘদ। 

অসঢসভি প্রথাদ প্রমওৌযমী যফামমল উসেদ আলমফত, কডপূঢঘ অসথতপ্তভ এ  চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ প্রওমল্পভ ওাব ঘক্রফ ধসভতয ঘদ 

ওমভদ। 
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চাঢীয় চীদ ব্াাংও স্থাধদ প্রওমল্পভ অগ্রকসঢ অসলঢওভড ওফ ঘযামায় অাংযগ্রলডওাভীবৃন্দ  ঢামতভ প্রওল্প এমাওা ধসভতয ঘদ। 

চাঢীয় চীদ ব্াাংও ধসভঘামদাভ ঔিা দীসঢফামাভ সরময় সমযরজ্ঞ ধব ঘাময় ফঢসসদফয় যীর্রর ঘও সতদব্াধী ওফ ঘযামায় উধসস্থঢ 

ম্মাদীঢ তস্যবৃন্দ 


