
এক নজরে সামাজজক বন জবভাগ, জিনাজপুে  

 

 

বাাংলারিরেে উত্তেবরেে বৃহত্তে োংপুে, জিনাজপুে, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা এবাং িজিণবরেে বৃহত্তে কুজিয়া, যরোে ও 

ফজেিপুে জজলাে অজিরিত্র জনরয় সুষ্ঠ ুবন ব্যবস্থাপনাে জন্য ১৯৫২ জিস্টারে জসন্ট্রাল ফরেস্ট জিজভেন নারম একটি বন জবভাগ চালু কো 

হয়, যাে সিে িপ্তে জিনাজপুে সিরে স্থাজপত হয়। ১৯৭০ জিস্টারে িজিণবরেে বৃহত্তে কুজিয়া, যরোে এবাং ফজেিপুে জজলা পৃথক 

হরয় যায়। উত্তেবরেে বৃহত্তে োংপুে, জিনাজপুে, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জজলার অজিরিত্র জনরয় নি দান দ ফরেস্ট জিজভেন গঠিত হয়। 

১৯৮২ জিস্টারে জিনাজপুে বন জবভাগ হরত োংপুে বন জবভাগ এবাং োজোহী বন জবভাগ আলািা হরয় যায়। বৃহত্তে জিনাজপুে জজলা 

তথা বতদমান জিনাজপুে, ঠাকুেগাঁও এবাং পঞ্চগড় জজলাে অজিরিত্র জনরয় জিনাজপুে বন জবভাগ প্রজতজষ্ঠত হয়। ২০০১ জিস্টারে জিনাজপুে 

বন জবভারগে নাম পজেবতদন করে সামাজজক বন জবভাগ, জিনাজপুে নামকেণ কো হয়। সামাজজক বন জবভাগ, জিনাজপুে গঠিত হওয়াে 

পে জথরক ববজ্ঞাজনক পদ্ধজতরত বন ব্যবস্থাপনাে পাোপাজে সড়ক, জেলওরয়, খাল/বাঁি, প্রাজিক ভূজম এবাং জবেিখলকৃত বনভূজমরত 

স্থানীয় জনগরণে অাংেীিাজেরেে জভজত্তরত সামাজজক বনায়ন কায দক্রম বাস্তবায়ন কো হরে।  

 

সামাজজক বন জবভাগ, জিনাজপুে গঠরনে পে জথরক স্থানীয় জনগরণে অাংেীিাজেরেে জভজত্তরত ২০০১-২০০২ আজথ দক সাল 

জথরক ২০১৯-২০২০ আজথ দক সাল পয দি সব দরমাট ৪,৯৯০.৫৬ জকরলাজমটাে জিপ বাগান, ৪,৩৩১.০৬ জহক্টে উিলট বাগান, ৫৪৫.০ জহক্টে 

কৃজিবন বাগান ও ৪৩০.৫৯ জকরলা/জহক্টে অন্যান্য বাগান সৃজন কো হয় এবাং এসব বাগারন ২,৭৬০ জন পুরুি এবাং ৩,৭৬৫ জন নােীরক 

উপকােরভাগী সিস্য জহরসরব জনরয়াগ কো হয়। তাছাড়া, ২০০১-২০০২ আজথ দক সাল জথরক ২০১৯-২০২০ আজথ দক সাল পয দি সামাজজক 

বনায়রনে গাছ কতদন করে ১,৯৬৪.১২ জকরলাজমটাে জিপ/খাল/বাঁি বাগান এবাং ২,৬৭৩.২৬ জহক্টে উিলট বাগান পুনঃসৃজন কো হয়। 

২০০১-২০০২ আজথ দক সাল জথরক ২০১৯-২০২০ আজথ দক সাল পয দি জবজক্রত বাগারনে লভ্াাংে জহরসরব ১৯,৪২২ জন উপকােরভাগীে 

মারে ৪৭,১৩,৩৩,৩৯০/- টাকা জবতেণ কো হরয়রছ এবাং ২০০১-২০০২ আজথ দক সাল জথরক ২০২০-২০২১ (জুলাই/২০-জানুয়াজে/২১) 

আজথ দক সাল পয দি ৪৫,২৯,৫৫,৯৫৭/- টাকা োজস্ব জহসারব আিায় কো হরয়রছ। মুজজব েতবি দ উপলরি্ সামাজজক বন জবভাগ, 

জিনাজপুরেে অজিরিত্রািীন ২৩ টি উপরজলায় ২০,৩২৫ টি করে সব দরমাট ৪,৬৭,৪৭৫ টি চাো জনসািােরণে মরে জবতেণ কো হরয়রছ।   

 

এছাড়া, জবজভন্ন প্রকল্প গ্রহরণে মােরম এ বন জবভারগ জবজভন্ন িেরনে বাগান সৃজন কো হরয়রছ এবাং উপকােরভাগী জহসারব 

লভ্াাংে জপরয় স্থানীয় জনরগাষ্ঠীে আথ দ-সামাজজক অবস্থােও উন্নজত সাজিত হরয়রছ।  

  

১। ফরেজি জসক্টে প্রকল্প (১৯৯৭-৯৮ হরত ২০০৫-০৬): 

প্রকরল্পে আওতায় ২,৫৯৮.৭৪ জহক্টে উিলট বাগান, ৫৬১.০ জহক্টে কৃজিবন বাগান এবাং ৩,২৫০.০ জকরলাজমটাে জিপ বাগান 

সৃজন কো হরয়রছ এবাং জসই সারথ উক্ত বাগারনে সারথ ২৪,৭৭২ জন উপকােরভাগীরক সম্পৃক্ত কো হরয়রছ।  

 

২। অনুন্নয়ন খারতে আওতায় বনায়ন কায দক্রম (২০০৬-০৭ হরত ২০১৮-১৯): 

অনুন্নয়ন খারতে আওতায় ১৬৬.৭৫ জহক্টে উিলট বাগান এবাং ৭০.০ জকরলাজমটাে জিপ বাগান সৃজন কো হরয়রছ এবাং জসই 

সারথ উক্ত বাগারনে সারথ ৪৬৩ জন উপকােরভাগীরক সম্পৃক্ত কো হরয়রছ।  

 

৩। সামাজজক বনায়রনে মােরম িাজেদ্র জবরমাচন প্রকল্প (২০১০-১১ হরত ২০১২-১৩): 

প্রকরল্পে আওতায় ২০.০ জকরলাজমটাে জেলওরয় বাগান, ৫৬৪.০ জকরলাজমটাে সাংরযাগ সড়ক বাগান, ১৯১.০ জকরলাজমটাে 

সওজ বাগান, ১০০.০ জকরলাজমটাে বাঁি বাগান সৃজন কো হরয়রছ। এবাং ৫০,০০০ টি প্রজতষ্ঠারন বনায়ন কো হরয়রছ।   

 

৪। ইরকা-জেরস্টারেেন অব জি নি দান জেজজয়ন অব বাাংলারিে েীি দক প্রকল্প: 

প্রকরল্পে মােরম ৬১৮.০ জকরলাজমটাে জিপ বাগান সৃজন কো হরয়রছ এবাং ৩৩ টি জছাটবড় পুকুে/জলােয় পুনঃখনন কো 

হরয়রছ।  

 

৫। বাাংলারিরেে জীবববজচত্র্ সাংেিণ ও ইরকা-ট্য্জেজম উন্নয়ন প্রকল্প: 

প্রকরল্পে মােরম ৫.০০ জহক্টে ফল, পশু খাদ্য ও জমশ্র বাগান; ২,৫০০ টি চাো জোপরণে মােরম জবেল ও জবপন্ন প্রজাজতে 

বাগান; ৫,০০০ টি চাো জোপরণে মােরম জোভাবি দনকােী বাগান; ৫.০০ জহক্টে ঔিজি প্রজাজতে বাগান এবাং ৩০০ টি চাো জোপরণে 

মােরম জগালাপ বাগান সৃজন কো হরয়রছ।  

 


