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পল্লী কর্ ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পপন্ডকএসএফ), Green Climate Fund (GCF) এর Direct Access Entity (DAE) 

হিসেসে দুস্ যোগ প্রেণ জনসগোষ্ঠীর েন্যো ম োকোসেলোয় েক্ষ তো বৃহির লসক্ষে GCF এর আহথ যক েিস্োহগতোয় ‘Extended 

Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood)’ শীর্ মক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করন্ডে। চার বের 

মর্য়াদী প্রকল্পটির মর্াট বরাদ্দ ১৩.৩৩ পর্পিয়ন র্াপকমন ডিার, মেখান্ডন GCF এর অনুদান ৯.৬৮ পর্পিয়ন র্াপকমন ডিার এবং 

পপন্ডকএসএফ এর সহ অর্ মায়ন (ঋণ) ৩.৬৫ পর্পিয়ন র্াপকমন ডিার। প্রকল্পটি বাংিান্ডদন্ডশর উত্তরাঞ্চন্ডির বন্যাপ্রবণ ৫টি মেিা- 

োর্ািপুর, গাইবান্ধা, নীিফার্াপর, কূপিগ্রার্ ও িাির্পনরহান্ডট বাস্তবাপয়ত হন্ডে। প্রকন্ডল্পর র্াধ্যন্ডর্ পবশ হাোর (২০,০০০) 

পপরবান্ডরর নব্বই হাোর (৯০,০০০) র্ানুর্ প্রতক্ষ্যভান্ডব এবং এক িক্ষ্ (১,০০,০০০) র্ানুর্ পন্ডরাক্ষ্ভান্ডব উপকৃত হন্ডব। উন্ডল্লখ্য মে, 

বন্যার তীব্রতা ও দাপরদ্র্যতার উপর পভপত্ত কন্ডর প্রকল্প এিাকা পনব মাচন করা হন্ডয়ন্ডে।     

প্রকন্ডল্পর উন্ডল্লখন্ডোগ্য কাে মক্রর্গূন্ডিার র্ন্ডধ্য রন্ডয়ন্ডে- বন্যা মর্াকান্ডবিায় কপর্উপনটি এবং প্রাপতষ্ঠাপনক পে মান্ডয় সক্ষ্র্তা বৃপি, 

বসতপভটা উঁচুকরণ, পনরাপদ খাবার পাপনর উৎস স্থাপন, বন্যা সপহষ্ণু স্বাস্থযসম্মত ল্যাপিন স্থাপন, র্াচা পিপতন্ডত োগি পািন, 

বন্যা সপহষ্ণু ফসি উৎপাদন ইতযাপদ।  

cwi‡ekMZ e¨e¯’vcbv wK 

Avgv‡`i cÖwZw`b Gi Kv‡Ri d‡j cwi‡e‡ki †h ¶wZ nq Zv †_‡K cwi‡ek †K h_vh_fv‡e i¶v Kivi Rb¨ †hme KvR Kiv 

nq ZvB cwi‡ek e¨e¯’vcbv| †hgb-‡Mvei †_‡K K‡¤cv÷ mvi ˆZwi Kiv| 

cwi‡ekMZ e¨e¯’vcbv Dbœqb cÖKímg~‡ni bK&kv †_‡K ïiæ K‡i ev¯Íevqb I ZrcieZ©x mKj ̄ Í‡ii Kg©KvÛmg~‡ni cwi‡ekMZ 

cÖfvemg~n ¸iæ‡Z¡i mv‡_ we‡ePbv K‡i, hv‡Z eZ©gvb Dbœqb Pvwn`v wgwU‡q fwel¨r cÖR‡b¥i Rb¨I cÖvK…wZK m¤ú` msi¶Y 

Kiv m¤¢e nq| 

cwi‡ekMZ e¨e¯’vcbv Gi ¸iæZ¡ 

†h †Kvb Kv‡RB cwi‡e‡ki wKQz bv wKQz ¶wZ nqB| ZvB Ggb fv‡e Avgv‡`i KvR Ki‡Z n‡e hv‡Z Avgv‡`i cwi‡ekI 

fv‡jv _v‡K Avevi eZ©gvb Dbœqb Pvwn`v wgwU‡q fwel¨r cÖR‡b¥i Rb¨I cÖvK…wZK m¤ú` msi¶Y Kiv m¤¢e nq| Avgiv hw` 

GLb me m¤c` e¨envi K‡i †dwj Zvn‡j Avgv‡`i fwel¨Z cÖRb¥ Zv‡`i Pvwn`vbyhvqx cÖ‡qvRbxq m¤c` cv‡e bv| ZvB 

Zv‡`i fv‡jv ivLvi Rb¨ n‡jI cwi‡ek †K i¶v Ki‡Z n‡e|  

পপরন্ডবশগত ব্যবস্থাপনা মকন প্রন্ডয়ােন 

1. পপরন্ডবন্ডশর দূর্ণ কর্ান্ডনা 

2. স্বাস্থয ঝুঁপক কর্ান্ডনা 

3. েপর্র উব মরতা রক্ষ্া করা 

4. পাপনর দূর্ণ কর্ান্ডনা 

5. প্রাকৃপতক সম্পন্ডদর সন্ডব মাচ্চ ব্যবহার করা 

6. cÖvK…wZK m¤ú‡`i h‡_”Q e¨envi †iva Kiv 

7. পপরন্ডবশ বান্ধব উন্নয়ন চির্ান রাখা 

8. cwi‡ek `~lY I Aebgb wbqš¿Y Kiv 

mvgvwRK e¨e¯’vcbv wK 

mvgvwRK Rxe wn‡m‡e Avgv‡`i‡K GKwU wbw`©ó KvVv‡gvi g‡a¨ evm Ki‡Z nq, hv wbw`©ó m¤c‡K©i mv‡_ mw¾Z| mvgvwRK 

e¨e ’̄vcbv nj GKR‡bi ˆ`bw›`b Kvh©µg‡K Ggbfv‡e cwiPvjbv Kivi GKwU cÖwµqv hv Rxeb/mg‡qi me‡P‡q Kvh©Ki 

e¨envi K‡i| 

mvgvwRK e¨e¯’vcbv nj Ggb GKwU cÖwµqv hv mgv‡Ri gvby‡li AvPvi-AvPiY, Kvg©KvÛ wbqš¿Y, we‡kølY Ki‡Z Ges Zvi 

wµqvKjv‡ci †bwZevPK mvgvwRK c Öfve¸wj nªvm K‡i| 
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mvgvwRK e¨e¯’vcbv Gi ¸iæZ¡ 

Avgv‡`i ˆ`bw›`b Kv‡Ri d‡j mgv‡R A‡bK †bwZevPK cÖfve co‡Z cv‡i| †hgb- Kv‡iv m¤c‡`i ¶wZ Kiv, m¤c` Pzwi 

Kiv, gvivgvwi Kiv cÖf…wZ| G ai‡Yi AvPiYmg~n †K wbqš¿Y Kivi Rb¨ mvgvwRK e¨e¯’vcbv cÖ‡qvRb|   

পহরসেশ ও েো োহজক ব্যেস্থোপনো কোঠোস োর েংহক্ষপ্ত পহরহিহত 

ম্ মকোন প্রকল্প কো্ যক্রস র মেকেই হেকোসশর জন্য এর পহরসেশগত ও েো োহজক প্রভোে হনরূপণ ও ব্যেস্থোপনো অতেন্ত গুরুত্বপূণ য। 

এ হেষয়টি উপলহি কসর হপসকএেএফ  োঠ প্ যোসয়র প্রহতটি ক যকোসের মেকেহিতো হনহিত করোর লসক্ষে ২০১৮ েোসল পহরসেশ ও 

েো োহজক কোঠোস ো প্রস্তুত কসরসে। এই কোঠোস োর মূল নীহত িসলো হপসকএেএফ এর অথ যোয়সন পহরিোহলত েকল ক য-কোসের 

পহরসেশগত ও েো োহজক প্রভোে হনরূপণ করো এেং প্রশ সন ্থো্থ ক য-পহরকল্পনো প্রণয়ন ও েোস্তেোয়সনর  োধ্যস  ক য-

কোন্ডেমূসির ফলোফসলর মেকেহিতো হনহিত করো। হপসকএেএফ-এর পহরসেশগত ও েো োহজক ব্যেস্থোপনো কোঠোস ো েোংলোসেশ 

েরকোসরর পহরসেশ েংরক্ষণ হেহি োলো এেং আন্তজযোহতক ব্যেস্থোপনো হেহিেমূসির েোসথ েোসথ েঙ্গহত মরসে প্রস্তুত করো িসয়সে। এ 

কোঠোস োসত পহরসেশগত ও েো োহজক প্রভোে েম্পহকযত ১০টি হেষয় হনি যোরণ করো িসয়সে। হেষয়গুসলো িসলো: 

১. পহরসেশ ও েো োহজক অহভঘোত হনরূপণ ও ব্যেস্থোপনো পহরকল্পনো 

২. শ্রহ কসের কোসজর পহরসেশ এেং অসথ যননহতক ও অন্যোন্য সুহেিো 

৩. কো্ যকরী েম্পে ব্যেিোর, দূষণ মরোি ও ব্যেস্থোপনো 

৪. জনস্বোস্থে ও হনরোপত্তো 

৫. ভূহ  অহিগ্রিণ, ভূহ  ব্যেিোর হনয়ন্ত্রণ ও েোধ্যতোমূলক পুনে যোেন 

৬. জীে-বেহিত্র্ে েংরক্ষণ এেং মেকেই ব্যেস্থোপনো 

৭. উপ-জোহত েো ঐহতিোহেক স্থোনীয় নৃ-মগোষ্ঠীর অহিকোর েংরক্ষণ 

৮. েোংস্কৃহতক ঐহতিে েংরক্ষণ 

৯. আহথ যক  ধ্যস্থতোকোরীসের েক্ষ তো বৃহি এেং 

১০. মেকসিোল্ডোর অন্তভূ যহিকরণ এেং তথ্য প্রকোশ। 

 

এ হেষয়গুসলো ্থো্থভোসে প্রহতপোলন করসল ম্ মকোসনো উন্নয়ন ক যকোে ও উসযোগ মেকেই ও লোভজনক িসে েসল আশো করো 

্োয়। তসে েকল ক যকোসের জন্য এই ১০টি হেষয় আেহিক নয়। ক যকোসের িরণ অনু্োয়ী প্রহতপোলনীয় এই হেষয়গুসলো হভন্ন 

িসত পোসর। হপসকএেএফ এর েিস্োগী েংস্থোর মক্ষসত্র্ ১ নং হেষয়টি েকল ক যকোসের জন্যই আেহিক হেষয় হিসেসে হনি যোরণ 

করো িসয়সে। এেোড়োও হপসকএেএফ প্ যোসয় ১ নং, ২ নং এেং ১০ নং হেষয়েমূি আেহিক করো িসয়সে। ৩ নং হেষয় মথসক ৯ 

নং হেষয় প্ যন্ত প্রহতপোলনীয়েমূি মূলত: ১ নং হেষসয়র ফলোফসলর উপর হনভ যর কসর। এেোড়োও, ক যকোসের িরণ, পহর োণ ও 

মভৌগহলক অেস্থোন ইতেোহের উপর হভহত্ত কসর প্রহতপোলনীয়েমূি হনি যোরণ করো িয়। 

হপসকএেএফ এর পহরসেশগত ও েো োহজক ব্যেস্থোপনো কোঠোস োর প্রহতপোলনীয়েমূি েোস্তেোয়সনর জন্য হনম্নহলহেত িোহিেোেমূি 

পূরণ করো েোঞ্চনীয়: 

প্রহতপোলনীয় হেষয়েমূি িোহিেোেমূি ক যকোসের েোসথ েংহিষ্টতো 

১. পহরসেশ ও েো োহজক অহভঘোত 

হনরূপণ ও ব্যেস্থোপনো পহরকল্পনো 

পহরসেশগত ও েো োহজক ে স্যো ও সুহেিো েমূি 

হিহিতকরণ, ক যকোসের পহরসেশগত ও েো োহজক 

মশ্রণীহেন্যোেকরণ, ঝুঁহক ও অহভঘোত হিহিতকরণ, ঝুঁহক ও 

অহভঘোত ব্যেস্থোপনো পহরকল্পনো প্রস্তুত, েোস্তেোয়ন, 

পহরেীক্ষণ এেং প্রহতসেেন প্রস্তুত। 

প্রকসল্পর েকল কো্ যক্র  (মের্ন-

বসতপভটা উঁচুকরণ, পনরাপদ খাবার 

পাপনর উৎস স্থাপন, বন্যা সপহষ্ণু 

স্বাস্থযসম্মত ল্যাপিন স্থাপন, র্াচা 

পিপতন্ডত োগি পািন, বন্যা সপহষ্ণু 

ফসি উৎপাদন) এর েোসথ 

হেষয়গুহল হনহেড়ভোসে েম্পহকযত। 
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২. শ্রহ কসের কোসজর পহরসেশ 

এেং অসথ যননহতক ও অন্যোন্য 

সুহেিো 

শ্রহ কসের স্বোস্থে ও হনরোপত্তোর ব্যেস্থো করো, প্রোথহ ক 

হিহকৎেো েরঞ্জো  প্রেোন, শ্রহ কসের হিহকৎেোর ব্যেস্থো 

রোেো, শ্রহ কসের অহিকোর েংরক্ষণ, বেষম্য ও ে -

অহিকোর হনহিত করো, নোরী-পুরুসষর ে -শ্র মূল্য হনহিত 

করো, হশশুশ্র  ও েলপূে যক  শ্র  মরোি করো। 

প্রকসল্পর েকল কো্ যক্র  (মের্ন-

বসতপভটা উঁচুকরণ, পনরাপদ খাবার 

পাপনর উৎস স্থাপন, বন্যা সপহষ্ণু 

স্বাস্থযসম্মত ল্যাপিন স্থাপন, র্াচা 

পিপতন্ডত োগি পািন, বন্যা সপহষ্ণু 

ফসি উৎপাদন) এর েোসথ 

হেষয়গুহল হনহেড়ভোসে েম্পহকযত। 

৩. কো্ যকরী েম্পে ব্যেিোর, দূষণ 

মরোি ও ব্যেস্থোপনো 

েজযে ব্যেস্থোপনো, রোেোয়হনক ও ক্ষহতকর দূষণ ব্যেস্থোপনো, 

ঐহতিোহেক হনগ য ণ ব্যেস্থোপনো এেং েোহে যকভোসে 

েম্পসের ্থো্থ ব্যেিোর হনহিত করো। 

প্রকসল্পর েকল কো্ যক্র  (মের্ন-

বসতপভটা উঁচুকরণ, পনরাপদ খাবার 

পাপনর উৎস স্থাপন, বন্যা সপহষ্ণু 

স্বাস্থযসম্মত ল্যাপিন স্থাপন, র্াচা 

পিপতন্ডত োগি পািন, বন্যা সপহষ্ণু 

ফসি উৎপাদন) এর েোসথ 

হেষয়গুহল হনহেড়ভোসে েম্পহকযত। 

৪. জনস্বোস্থে ও হনরোপত্তো জনহনরোপত্তো হনহিত করো, েকসলর অহভগম্যতো হনহিত 

করো, ট্রোহফক ও েড়ক হনরোপত্তো, মকোহভড-১৯ স্বোস্থে 

হনসে যহশকো ইতেোহে। 

প্রকসল্পর হেহভন্ন কো্ যক্র  (মের্ন-

পনরাপদ খাবার পাপনর উৎস স্থাপন, 

বন্যা সপহষ্ণু স্বাস্থযসম্মত ল্যাপিন 

স্থাপন, র্াচা পিপতন্ডত োগি পািন, 

বন্যা সপহষ্ণু ফসি উৎপাদন) এর 

েোসথ হেষয়গুহল হনহেড়ভোসে 

েম্পহকযত।  

৫. ভূহ  অহিগ্রিণ, ভূহ  ব্যেিোর 

হনয়ন্ত্রণ ও েোধ্যতোমূলক পুনে যোেন 

ভূহ  অহিগ্রিণ ও পুনে যোেন হেষসয় হেস্তোহরত পহরকল্পনো 

প্রস্তুত, েোস্তেোয়ন ও পহরেীক্ষণ। 

প্রকসল্পর কো্ যক্র  (মের্ন- 

বসতপভটা উঁচুকরণ) এর েোসথ 

হেষয়গুহল হনহেড়ভোসে েম্পহকযত। 

৬. জীে-বেহিত্র্ েংরক্ষণ এেং 

মেকেই ব্যেস্থোপনো 

জীে-বেহিত্র্ েংরক্ষণ হনহিত করোর লসক্ষে প্রসয়োজনীয় 

পহরকল্পনো গ্রিণ ও েোস্তেোয়ন, প্রোণীকূসলর মেকেই 

ব্যেস্থোপনো, ফের উৎপোেন ও েংগ্রি, ক্ষুদ্র উসযোগ ও 

বৃিৎ ব্যেেোর পোথ যকে হেসিষণ ইতেোহে। 

প্রকসল্পর হেহভন্ন কো্ যক্র  (মের্ন- 

বসতপভটা উঁচুকরণ, বন্যা সপহষ্ণু 

স্বাস্থযসম্মত ল্যাপিন স্থাপন, র্াচা 

পিপতন্ডত োগি পািন, বন্যা সপহষ্ণু 

ফসি উৎপাদন) এর েোসথ 

হেষয়গুহল হনহেড়ভোসে েম্পহকযত। 

৭. উপ-জোহত েো স্থোনীয় নৃ-মগোষ্ঠীর 

অহিকোর েংরক্ষণ 

্হে মকোন উপ-জোহত েো আহে নৃসগোষ্ঠী ক য এলোকোয় থোসক 

তসে তোসের অহিকোর, েংস্কৃহত ইতেোহে ম্ন ক যকোসের 

দ্বোরো ক্ষহতগ্রস্ত নো িয় মেটি হনহিত করো, কোজ শুরুর 

পূসে যই তোসের েোসথ পরো শ য করো এেং তোসের  তো ত 

গ্রিণ করো ইতেোহে। 

প্রকল্প েোস্তেোয়সনর এলোকোয় মকোন 

উপ-জোহত েো আহে নৃসগোষ্ঠী নো 

থোকোয় তোসের উপর প্রকসল্পর 

মকোসনো মনহতেোিক প্রভোে মনই।   

 

৮. েোংস্কৃহতক ঐহতিে েংরক্ষণ ক য এলোকোয় ্হে মকোন ঐহতিোহেক হনেশ যন থোসক 

তোিসল তো েংরক্ষসণর ব্যেস্থো করো ইতেহে। 

প্রকল্প েোস্তেোয়সনর এলোকোয় মকোন 

ঐহতিোহেক হনেশ যন নো থোকোয় 

মেগুসলোর উপর প্রকসল্পর মকোসনো 

মনহতেোিক প্রভোে মনই।   

৯. আহথ যক  ধ্যস্থতোকোরীসের 

েক্ষ তো বৃহি 

এটি শুধু োত্র্ হপসকএেএফ এর জন্য প্রস্োজে। - 
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১০. মেকসিোল্ডোর অন্তভূ যহিকরণ 

এেং তথ্য প্রকোশ। 

প্রকসল্পর েকল প্ যোসয় হেহভন্ন মেকসিোল্ডোরসের অংশগ্রিণ 

হনহিত করো জন্য মেকসিোল্ডোর অন্তভূ যহিকরণ পহরকল্পনো 

প্রস্তুত, েোস্তেোয়ন ও পহরেীক্ষণ। এেোসন মেকসিোল্ডোর 

েলসত প্রকসল্প অংশগ্রিণকোরী জনসগোষ্ঠী, প্রকল্প এলোকোর 

অন্যোন্য জনসগোষ্ঠী এেং েংহিষ্ট হেহভন্ন েরকোরী ও 

মেেরকোরী েংস্থোসক বুঝোসনো িসয়সে। 

এটি প্রকল্পভূি েকল ক যকোসের 

জন্য প্রস্োজে কোরণ ম্ মকোন 

ক যকোসের েফল েোস্তেোয়সনর জন্য 

হেহভন্ন মপশোজীহে  োনুসষর 

েম্পৃিতো প্রসয়োজন। 

 

হপসকএেএফ এর অথ যোয়সন পহরিোহলত ক যকোন্ড েো প্রকল্প েমূসির পহরসেশগত ও েো োহজক মশ্রহণকরণ করো আেিক। এই 

মশ্রহণকরসণর  োধ্যস  প্রস্তোহেত ক যকোন্ড েো প্রকসল্পর পহরসেশগত ও েো োহজক অহভঘোসতর  োত্র্ো েম্পসকয িোরণো পোওয়ো ্োয়।  োত্র্ো 

অনু্োহয় হেহভন্ন ক যকোন্ডসক ৩টি মশ্রহণসত ভোগ করো িসয়সে। ম্ ন: মশ্রহণ ‘ক’ েো ‘A’, মশ্রহণ ‘ে’ েো ‘B’ এেং মশ্রহণ ‘গ’ েো ‘C’। 

‘ক’ মশ্রহণর ক যকোন্ড িসলো এ ন ্োর পহরসেশগত ও েো োহজক প্রভোে অতেন্ত মেহশ এেং অসনক মক্ষসত্র্ তো হনয়ন্ত্রসণর প্ যোসয়  থোসক 

নো। ম্ ন: মকোন েেহত এলোকোয় উমু্মি পিহতসত কয়লো উসত্তোলন, বৃিেোকোর হেদুেত মকন্দ্র হন যোণ, বৃিেোকোর মেতু েো োঁি হন যোণ 

ইতেোহে। এ িরসণর ক যকোসের পহরসেশ ও েো োহজক ব্যেস্থোপনোর জন্য বেজ্ঞোহনক তথ্য ও উপোসত্তর প্রসয়োজন িয়। অসনক মক্ষসত্র্ই 

ক্ষহতগ্রস্ত জনসগোষ্ঠীসক ক্ষহতপূরণ হেসত িয়। ‘ে’ মশ্রহণর ক যকোন্ড েো প্রকসল্পর পহরসেশগত ও েো হজক প্রভোে অসপক্ষোকৃত ক  

এেং েিসজই ব্যেস্থোপনো করো ্োয়। ম্ ন: মেোে মেোে হন যোণ কোজ, গেোহেপশু পোলন, তাঁত হশল্প, ইতেোহে। ‘গ’ মশ্রহণর ক যকোসন্ডর 

পহরসেশগত ও েো োহজক অহভঘোত মনই েো থোকসলও অহত েো োন্য। ম্ ন: প্রহশক্ষণ, কৃহষকোজ, বৃক্ষসরোপন, পুকুর পুন:েনন, েোল 

পুন:েনন ইতেোহে। হনম্নহলহেত েসকর  োধ্যস  ECCCP-Flood প্রকসল্পর মশ্রহণকরণ করো িসয়সে:  

সারপণ-১ পপরন্ডবশগত স্ক্রীপনং এর েন্য মচকপিস্ট 

েজযনীয়  োনেে (Exclusion Criteria) িেো নো ব্যোখ্যো 

ক যকোেগুহল েোস্তেোয়সনর জন্য হক এ ন মকোন েংহিষ্ট 

ক যকোসের প্রসয়োজন িয়, ্োর জন্য অহতহরি গসেষণো 

ও অনুেন্ধোসনর প্রসয়োজন পসড়? 

☐ ☒ প্রকসল্পর েকল কো্ যক্র  (মের্ন-বসতপভটা উঁচুকরণ, পনরাপদ 

খাবার পাপনর উৎস স্থাপন, বন্যা সপহষ্ণু স্বাস্থযসম্মত ল্যাপিন 

স্থাপন, র্াচা পিপতন্ডত োগি পািন, বন্যা সপহষ্ণু ফসি 

উৎপাদন) এর ফন্ডি এর্ন মকান্ডনা প্রভাব পাওয়া োয় না ্োর 

জন্য অহতহরি গসেষণো ও অনুেন্ধোসনর প্রসয়োজন পসড়। 

ক যকোন্ডগুহল হক আন্ত:মেশীয় নেী ব্যেস্থোসক প্রভোহেত 

কসর?  

☐ ☒ প্রকল্পভূি কো্ যক্র েমূি েোংলোসেসশর েন্যো প্রেণ প্রতেন্ত অঞ্চসল 

েোস্তেোহয়ত িসে হেিোয় এর েোসথ আন্ত:মেশীয় নেীর েম্পকয 

নোই।   

ক যকোন্ডগুহল হক শ্রহ কসের স্বোস্থে ও হনরোপত্তোর জন্য 

হু হকস্বরূপ এেং হশশুশ্র  ও ঝুঁহকগ্রস্ত শ্রহ সক হক 

অন্তভূ যি কসর?  

☐ ☒ প্রকল্পভূি কো্ যক্র েমূি (ম্ ন- বসতপভটা উঁচুকরণ, পনরাপদ 

খাবার পাপনর উৎস স্থাপন, বন্যা সপহষ্ণু স্বাস্থযসম্মত ল্যাপিন 

স্থাপন, র্াচা পিপতন্ডত োগি পািন) এর দ্বোরো শ্রহ কসের স্বোস্থে 

ও হনরোপত্তোজহনত ঝুঁহক বতহর িওয়োর েম্ভোেনো মনই কোরণ 

প্রকসল্প মকোসনো ক্ষহতকোরক ও হেপেজনক ক যকোন্ড মনই। 

এেোড়োও প্রকসল্পর মকোসনো ক যকোসন্ড হশশু শ্রহ ক হনসয়োগ মেয়ো 

িসে নো। এেং েকল ক যকোসন্ড শ্রহ কসের হনরোপত্তোর হেষসয় 

্থো্থ ব্যেস্থো ম্ ন- ফোে এইড হনহিত করো িসে।  

ক যকোন্ডগুহল হক এ ন িরসণর আপেেংকুল েজযে েো 

দুষক উৎপন্ন কসর েো এ ন মকোন কীেনোশক ব্যেিোর 

কসর ্ো  োটির জন্য ক্ষহতকর এেং তো ব্যেস্থোপনোর 

জন্য অহতহরি গসেষণো ও অসথ যর প্রসয়োজন িয়? 

☐ ☒ প্রকল্পভূি কো্ যক্র েমূি (ম্ ন- র্াচা পিপতন্ডত োগি পািন) 

এর ফসল হকছু পিনশীল আেজযনো উৎপন্ন িসত পোসর হকন্ত 

মকোসনো িরসণর হেষোি েো ক্ষহতকোরক েজযে েো দূষক উৎপন্ন 

িওয়োর েম্ভোেনো মনই। এেোড়োও প্রকল্পভূি কো্ যক্র  (ম্ ন- 

বন্যা সপহষ্ণু ফসি উৎপাদন) এ পপরপর্ত সার ও কীটনাশক এর 
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ব্যবহার পনপিত করা হন্ডব পবধায়  োটির জন্য ক্ষহত এেং তো 

ব্যেস্থোপনোর জন্য অহতহরি গসেষণো ও অসথ যর প্রসয়োজন িসে 

নো। 

ক যকোন্ডগুহল হক জটিল মকোন অেকোঠোস ো (ম্ ন 

নেীর উপর আড়োআহড় ডেো  হন যোণ, জলহেদুেৎ 

উৎপোেন মকন্দ্র, উপকূলীয় েো নেীর োঁি হন যোণ 

ইতেোহে) হন যোণ েম্পহকযত? 

☐ ☒ প্রকসল্পর েকল কো্ যক্র  (মের্ন-বসতপভটা উঁচুকরণ, পনরাপদ 

খাবার পাপনর উৎস স্থাপন, বন্যা সপহষ্ণু স্বাস্থযসম্মত ল্যাপিন 

স্থাপন, র্াচা পিপতন্ডত োগি পািন, বন্যা সপহষ্ণু ফসি 

উৎপাদন) জটিল মকোসনো অেকোঠোস ো (ম্ ন নেীর উপর 

আড়োআহড় ডেো  হন যোণ, জলহেদুেৎ উৎপোেন মকন্দ্র, উপকূলীয় 

েো নেীর োঁি হন যোণ ইতেোহে) হন যোণ েম্পহকযত নয়। 

ক যকোন্ডগুহল হক পুনে যোেন, ভূহ  অহিগ্রিণ ইতেোহের 

েোসথ েম্পৃি? 

☐ ☒ প্রকল্পভূি কো্ যক্র েমূি পুনে যোেন, ভূহ  অহিগ্রিণ ইতেোহের 

েোসথ েম্পৃি নয়। 

ক যকোন্ডগুহল হক মকোন েংরহক্ষত এলোকোয় েো 

পহরসেশগত েংকেোপন্ন এলোকোয় েোস্তেোয়ন করো 

িসে? 

☐ ☒ প্রকল্প েোস্তেোয়সনর এলোকোয় মকোন ।েংরহক্ষত এলোকো েো 

পহরসেশগত েংকেোপন্ন এলোকো নো থোকোয় মেগুসলোর উপর 

প্রকসল্পর মকোসনো মনহতেোিক প্রভোে মনই।   

ক যকোন্ডগুহল হক মকোন উপজোহত েো ক্ষুদ্র নৃ-মগোষ্ঠসের 

ক্ষহত করোর েম্ভোেনো আসে? 

☐ ☒ প্রকল্প েোস্তেোয়সনর এলোকোয় মকোন উপ-জোহত েো আহে নৃসগোষ্ঠী 

নো থোকোয় তোসের উপর প্রকসল্পর মকোসনো মনহতেোিক প্রভোে 

মনই।   

ক যকোন্ডগুহল হক মকোন প্রত্নতোহত্বক, পুরোকীহতয, 

ঐহতিোহেক, েোংস্কৃহতক েো ি ীয় উপেোনোলয় েো 

েোংস্কৃহতক ঐহতসিের অেস্থোন আসে এ ন এলোকোয় 

েোস্তেোহয়ত িসে? 

☐ ☒ প্রকল্প েোস্তেোয়সনর এলোকোয় মকোন ঐহতিোহেক হনেশ যন নো 

থোকোয় মেগুসলোর উপর প্রকসল্পর মকোসনো মনহতেোিক প্রভোে মনই।   

উপহরউি স্ক্রীহনং এর ফলোফসল মেেো ্োয়, হকছু হকছু পহরসেশগত ও শ্রহ কসের স্বোসস্থের ঝুঁহক থোকসলও তো উসদ্বগজনক নয় এেং 

তো েিসজই ব্যেস্থোপনোর  োধ্যস  ে োিোন করো েম্ভে। ম্ ন: রোেোয়হনক কীেনোশক এর ব্যেিোর কহ সয় বজে কীেনোশক ব্যেিোর; 

এেং  োস্ক ও িেোন্ড-গ্লোভে এর ব্যেিোর ইতেোহে। এেেহকছু হেসেিনোয় প্রকল্পটিসক পহরসেশগত ও েো োহজক মশ্রহণ ‘গ’ এর অন্তভূ যি 

করো ্োয়।  

সারনী-২ পনপদ মষ্ট পপরন্ডবশগত ও সার্াপেক ঝুঁপক ও প্রভাব 

পহরসেশ ও েো োহজক অহভঘোত হনরূপণ ও 

ব্যেস্থোপনো পহরকল্পনো 
হযা না পরবতীন্ডত 

সংজ্ঞাপয়ত 

করা 

ব্যাখ্যা 

প্রকন্ডল্পর কন্ডেপ্ট মনান্ডট পপরন্ডবশ ও সার্াপেক ঝুঁপক 

এর ধরণ প্রদান করা হন্ডয়ন্ডে পক? 

☒ ☐ ☐ প্রর্র্ মটপবন্ডি এ ব্যাপান্ডর আন্ডিাচনা করা 

হন্ডয়ন্ডে। 

প্রাসপিক পবভান্ডগ প্রকন্ডল্পর মেপণকরন্ডণর সপন্ডক্ষ্ যুপি 

প্রদান করা হন্ডয়ন্ডে পক? 

☒ ☐ ☐ প্রকল্পভূি কর্ মকাে ও সাম্ভাব্য ঝুঁপক পনরূপণ 

এর র্াধ্যন্ডর্ মেপণকরণ করা হন্ডয়ন্ডে। 

মদন্ডশর েন্য মকান্ডনা অপতপরি প্রন্ডয়ােনীয়তা আন্ডে? ☐ ☐ ☒  

সাম্প্রপতক তন্ডের উপর পভপত্ত কন্ডর ঝুঁপক এবং প্রভাব 

পনরূপণ করা হন্ডয়ন্ডে পক? 

☒ ☐ ☐ পূব মবতী প্রকন্ডল্পর অপভজ্ঞতার আন্ডিান্ডক  কন্ডর 

ঝুঁপক এবং প্রভাব পনরূপণ করা হন্ডয়ন্ডে 

শ্রহ কসের কোসজর পহরসেশ হযা না পরবতীন্ডত 

সংজ্ঞাপয়ত 

করা 

 

প্রস্তাপবত কর্ মকােগুন্ডিা পক েপর্কন্ডদর কান্ডের 

পপরন্ডবন্ডশর উপর প্রভাব মফিন্ডব বন্ডি আশা করা 

☐ ☒ ☐ প্রকল্পভূি কো্ যক্র েমূি (ম্ ন- বসতপভটা 

উঁচুকরণ, পনরাপদ খাবার পাপনর উৎস স্থাপন, 
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হন্ডে? পবন্ডশর্ কন্ডর কর্ মসংস্থান, েপর্ক সংগঠন, 

ববর্ম্যহীনতা, কান্ডের সর্ান সুন্ডোগ, পশশু ের্ এবং 

সরাসপর, চুপিবি ও  তৃতীয় পন্ডক্ষ্র েপর্কন্ডদর পদন্ডয় 

মোরপূব মক কাে করান্ডনা? 

বন্যা সপহষ্ণু স্বাস্থযসম্মত ল্যাপিন স্থাপন, র্াচা 

পিপতন্ডত োগি পািন) এর দ্বোরো শ্রহ কসের 

স্বোস্থে ও হনরোপত্তোজহনত ঝুঁহক বতহর িওয়োর 

েম্ভোেনো মনই কোরণ প্রকসল্প মকোসনো 

ক্ষহতকোরক ও হেপেজনক ক যকোন্ড মনই। 

এেোড়োও প্রকসল্পর মকোসনো ক যকোসন্ড হশশু 

শ্রহ ক হনসয়োগ মেয়ো িসে নো। এেং েকল 

ক যকোসন্ড শ্রহ কসের হনরোপত্তোর হেষসয় 

্থো্থ ব্যেস্থো ম্ ন- ফোে এইড হনহিত 

করো িসে। এেোড়োও েকল ক যকোন্ড 

উপকোরসভোগীসের  োধ্যস ই েম্পন্ন করো িসে। 

প্রস্তাপবত কর্ মকােগুন্ডিা পক েপর্কন্ডদর মপশাগত স্বাস্থয 

ও পনরাপত্তােপনত ঝুঁপক বতপর করন্ডব? 

☐ ☒ ☐ প্রকল্পভূি কো্ যক্র েমূি (ম্ ন- বসতপভটা 

উঁচুকরণ) এর র্াধ্যন্ডর্ হয়ত ধূিা-বাপির দূর্ণ 

হন্ডত পান্ডর ো র্াস্ক ব্যবহান্ডরর র্াধ্যন্ডর্ 

ব্যবস্থাপনা করা হন্ডব। 

কো্ যকরী েম্পে ব্যেিোর, দূষণ মরোি ও ব্যেস্থোপনো হযা না পরবতীন্ডত 

সংজ্ঞাপয়ত 

করা 

 

প্রস্তাপবত কর্ মকােগুন্ডিা পক (১) বায়ুন্ডত পনগ মর্ন (২) 

পাপনন্ডত পনষ্কাশন (৩) গ্রীন হাউে গ্যাস পনিঃসরণ এর 

সান্ডর্ সম্পকমযুি কাে (৪) আবেমনা উৎপন্ন করন্ডব? 

☐ ☒ ☐ প্রস্তাপবত কর্ মকােগুন্ডিা (১) বায়ুন্ডত পনগ মর্ন 

(২) পাপনন্ডত পনষ্কাশন (৩) গ্রীন হাউে গ্যাস 

পনিঃসরণ এর সান্ডর্ সম্পকমযুি কাে (৪) 

আবেমনা উৎপন্ন করন্ডব না। 

প্রস্তাপবত কর্ মকান্ডে পক পাপন ও শপিসহ অন্যান্য 

প্রাকৃপতক সম্পদ এর ব্যবহার হন্ডব? 

☐ ☒ ☐ প্রকল্পভূি কো্ যক্র েমূি (ম্ ন- বসতপভটা 

উঁচুকরণ) এর র্াধ্যন্ডর্ পকছু র্াটি এবং 

টিউবওন্ডয়ি স্থাপন এর ফন্ডি পাপনর ব্যবহার 

হন্ডব। 

দূর্ণ কর্ান্ডত ও সম্পন্ডদর মটকসই ব্যবহান্ডরর েন্য 

পবন্ডশর্ ব্যবস্থা গ্রহন্ডণর প্রন্ডয়ােন আন্ডে পক? 

☐ ☒ ☐ প্রকল্পভূি কর্ মকােসমূন্ডহর েন্য স্থানীয় 

পে মান্ডয় পাওয়া োয় এর্ন দ্র্বাপদ ব্যবহার করা 

হন্ডব। এোিাও সম্পন্ডদর মটকসই ব্যবহার এর 

প্রচারণা ও অপচয় না করার ব্যাপান্ডর উদ্বুি 

করা হন্ডব। এোিাও প্রক্লপভূি কর্ মকান্ডের 

ফন্ডি মতর্ন মকান্ডনা দূর্ণ হওয়ার আশংকা 

মনই। 

জনস্বোস্থে ও হনরোপত্তো হযা না পরবতীন্ডত 

সংজ্ঞাপয়ত 

করা 

 

প্রস্তোহেত ক যকোন্ডগুসলো হক ক্ষ্পতগ্রস্থ সম্প্রদায়গুন্ডিার 

স্বাস্থয ও পনরাপত্তা ঝুঁপক ও প্রভাব বতপর করন্ডব? 
☐ ☒ ☐ প্রস্তোহেত ক যকোন্ডগুসলো ক্ষ্পতগ্রস্থ 

সম্প্রদায়গুন্ডিার স্বাস্থয ও পনরাপত্তা ঝুঁপক ও 

প্রভাব বতপর করন্ডব না। 

েরুপর সর্ন্ডয় ক্ষ্পতগ্রস্থ েনন্ডগাষ্ঠীন্ডক সহায়তা করার 

েন্য মকান্ডনা েরুপর প্রস্তুপত ও প্রপতপক্রয়া এর পপরকল্পনা 

এর প্রন্ডয়ােন আন্ডে পক?  

☐ ☒ ☐ প্রস্তোহেত ক যকোন্ডগুসলোর  সধ্য মকোনরূপ 

জরুহর ে য় এর আশংকো নো থোকোয় এরূপ 

প্রস্তুপত ও পপরকল্পনা এর প্রন্ডয়ােন মনই। 

েপর্ক এবং স্থানীয় েনন্ডগাষ্ঠীর র্ন্ডধ্য সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব ও 

পনরাপত্তােপনত ঝুঁপক আন্ডে পক? 

☐ ☒ ☐ প্রস্তোহেত ক যকোন্ডগুসলো স্থানীয় েনন্ডগাষ্ঠীর 

র্ধ্যকার পনব মাপচত উপকারন্ডভাগীন্ডদর দ্বারা 

সম্পন্ন করা হন্ডব পবধায় এরূপ ঝুঁপক মনই। 

ভূহ  অহিগ্রিণ ও েোধ্যতোমূলক পুনে যোেন হযা না পরবতীন্ডত 

সংজ্ঞাপয়ত 

করা 
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প্রস্তাপবত কর্ মকােগুন্ডিা পক ইচ্ছুক মক্রতা ও ইচ্ছুক 

পবন্ডক্রতার র্ন্ডধ্য মকান্ডনা মস্বো মিনন্ডদনন্ডক অন্তভূ মি 

করন্ডব? মসন্ডক্ষ্ন্ডে ের্াের্ মোগান্ডোগ ও পরার্শ ম করা 

হন্ডয়ন্ডে পক? 

☐ ☒ ☐ প্রকল্পভূি কো্ যক্র েমূি (ম্ ন- বসতপভটা 

উঁচুকরণ) উপকারন্ডভাগীর পনেস্ব েপর্ন্ডত করা 

হন্ডব ফন্ডি এখান্ডন ভূহ  অহিগ্রিণ ও 

েোধ্যতোমূলক পুনে যোেন সংক্রান্ত পবর্য় মনই। 
জীে-বেহিত্র্ে েংরক্ষণ এেং মেকেই ব্যেস্থোপনো হযা না পরবতীন্ডত 

সংজ্ঞাপয়ত 

করা 

 

প্রস্তাপবত কর্ মকােগুন্ডিা পক স্থানীয় উপিদ বা প্রাপণন্ডদর 

ক্ষ্পত কন্ডর এর্ন মকান্ডনা বাইন্ডরর প্রোপতর প্রবতমন 

করন্ডব পক? 

☐ ☒ ☐ প্রকল্পভূি কর্ মকান্ডের র্ন্ডধ্য এরূপ মকান্ডনা 

কর্ মকাে মনই। 

প্রস্তাপবত কর্ মকােগুন্ডিা পক বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুতন্ডন্ত্রর 

উপর পনভ মরশীি েীবন্ত প্রাকৃপতক সম্পন্ডদর 

পপরন্ডর্বাগুন্ডিার উপর মকান্ডনা প্রভাব মফিন্ডব?  

☐ ☒ ☐ প্রকল্পভূি কর্ মকান্ডের র্ন্ডধ্য এরূপ মকান্ডনা 

কর্ মকাে মনই বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুতন্ডন্ত্রর উপর 

পনভ মরশীি েীবন্ত প্রাকৃপতক সম্পন্ডদর 

পপরন্ডর্বাগুন্ডিার উপর মকান্ডনা প্রভাব মফিন্ডব। 

উপ-জোহত েো স্থোনীয় নৃ-মগোষ্ঠী হযা না পরবতীন্ডত 

সংজ্ঞাপয়ত 

করা 

 

প্রস্তাপবত কর্ মকােগুন্ডিা পক আপদবাসীন্ডদর উপর 

পন্ডরাক্ষ্ প্রভাব মফিন্ডত পান্ডর? 

☐ ☒ ☐ প্রকল্প েোস্তেোয়সনর এলোকোয় মকোন উপ-জোহত 

েো আহে নৃসগোষ্ঠী নো থোকোয় তোসের উপর 

প্রকসল্পর মকোসনো মনহতেোিক প্রভোে মনই।   

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন্ডনর পপরকল্পনার 

সান্ডর্ পক সংপিষ্টন্ডদর েপিত করার প্রপক্রয়া ও 

অপভন্ডোগ প্রপতকার প্রপক্রয়া একীভূত হন্ডব? 

☒ ☐ ☐ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন্ডনর 

পপরকল্পনার সান্ডর্ পক সংপিষ্টন্ডদর েপিত 

করার প্রপক্রয়া ও অপভন্ডোগ প্রপতকার প্রপক্রয়া 

একীভূত করা হন্ডব এবং অপভন্ডোগ প্রপতকার 

প্রপক্রয়ার েন্য আিাদা কপর্টি গঠন করা হন্ডব। 

েোংস্কৃহতক ঐহতিে হযা না পরবতীন্ডত 

সংজ্ঞাপয়ত 

করা 

 

প্রস্তাপবত কর্ মকােগুন্ডিা পক েোংস্কৃহতক ঐহতিেগত 

স্থোন এেং েম্পে এ অেোি প্রসেশোহিকোর িল োন 

রোেসে? 

☐ ☒ ☐ প্রকল্প েোস্তেোয়সনর এলোকোয় মকোন ঐহতিোহেক 

হনেশ যন নো থোকোয় মেগুসলোর উপর প্রকসল্পর 

মকোসনো মনহতেোিক প্রভোে মনই।   

সাংস্কৃপতক ঐপতহয সম্পদ আপবষ্কান্ডরর মক্ষ্ন্ডে একটি 

পিপত প্রস্তুত করা প্রন্ডয়ােন হন্ডব পক? 

☐ ☐ ☒  

ECCCP-Flood প্রকসল্পর পহরসেশগত ও েো োহজক প্রভোে হিহিতকরণ: ম্সিতু প্রকল্পটি ‘গ’ মশ্রহণভুি, তোই এটি েিসজই 

অনুস য় ম্ এর পহরসেশগত ও েো োহজক প্রভোে অতেন্ত ক ।  

প্রকল্প প্রণয়নকান্ডি পচপিত সম্ভাব্য পপরন্ডবশগত ও েো োহজক প্রভোে ও তোর প্রহতকোর ব্যেস্থো 

প্রহতপোলনীয় 

হেষয়েমূি 

ঝুঁহক ও প্রভোে প্রকল্প সংপিষ্ট 

কর্ মকাে 

প্রপতকার ব্যবস্থা দাপয়ত্ব 

১. পহরসেশ ও 

েো োহজক 

অহভঘোত হনরূপণ 

ও ব্যেস্থোপনো 

পহরকল্পনো 

পোহন দূষসণর ঝুঁহক  কীেনোশক ও 

রোেোয়হনক েোর 

ব্যেিোসরর কোরসণ 

 োটি ও পোহনর দূষণ 

 সর্পিত বািাই দর্ন  

ব্যবস্থার প্রচারনা করা হন্ডব। 

 মেঁসিো-েোর এর ব্যেিোর 

বৃহি ও রোেোয়হনক েোর এর 

ব্যেিোর হ্রোে এর এর হেষসয় 

উপকোরসভোগীসের আগ্রিী 

কসর মতোলোর মিষ্টো করো 

িসে। 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা 
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 বেব বািাই দর্ন পিপত 

গ্রহণ করা হন্ডব। 

ধূলো-েোহলর দূষণ বসতপভটা উঁচুকরণ  শুকনো ম ৌসুস  কোসজর 

ক্ষসত্র্ পোহনর মে ব্যেিোর 

করো িসে ্োসত ধূলো নো 

উসড়। 

 শ্রহ কসের  োস্ক প্রেোন করো 

িসে। 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা 

২. শ্রহ কসের 

কোসজর পহরসেশ 

এেং 

অসথ যননহতক ও 

অন্যোন্য সুহেিো 

ক যস্থসল মেোে দুঘ যেনো েেতহভেো উঁচুকরণ, 

হনরোপে েোেোর 

পোহনর উৎে স্থোপন, 

েন্যো েহিষ্ণু 

স্বোস্থেেম্মত ল্যোহট্রন 

স্থোপন,  োিো 

পিহতসত েোগল 

পোলন 

 শ্রহ কসের জন্য িেোন্ড 

মগ্লোভে এর ব্যেস্থো করো 

িসে। 

 মিলস ে এর ব্যেস্থো করো 

িসে (্হে প্রসয়োজন িয়)। 

 প্রোথহ ক হিহকৎেো সুহেিো 

হনহিত করো িসে। 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা 

৩. কো্ যকরী 

েম্পে ব্যেিোর, 

দূষণ মরোি ও 

ব্যেস্থোপনো 

ভূ-গভযস্থ পোহনর স্তর 

হনসি মনস  ্োওয়োর 

ঝুঁহক 

হনরোপে েোেোর 

পোহনর উৎে স্থোপন 
 প্রকল্পভূি এলোকোেমূি নেী 

তীরেতী িওয়োয় তো 

প্রোকৃহতকভোসেই পুনরোয় 

পূরণ িসে। এেোড়োও দূহষত 

পোহন মেোক ওসয়ল এর 

 োধ্যস  মশোিন কসর 

পুনরোয় ভূ-গসভ য ্োসে হেিোয় 

পোহনর স্তর হনসি মনস  

্োওয়োর ঝুঁহক কস  ্োসে। 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা 

৪. জনস্বোস্থে ও 

হনরোপত্তো 
ভোইরোে এেং 

ব্যোকসেহরয়োজহনত 

মরোগ বৃহির ঝুঁহক 

 োিো পিহতসত েোগল 

পোলন 
 ্থো্থ আেজযনো ব্যেস্থোপনো 

হনহিত করো িসে। 

 আেজযনো ব্যেস্থোপনো,  োিো 

পহরষ্কোর এর উপর 

উপকোরসভোগীসের 

প্রসয়োজনীয় প্রহশক্ষণ প্রেোন 

করো িসে। 

 উপকোরসভোগীসের  সধ্য 

েসিতনতো বৃহি করো িসে। 

 েোর প্রস্তুতকরসণর উপর 

উপকোরসভোগীসের প্রহশক্ষণ 

প্রেোন করো িসে। 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও 

পপন্ডকএসএফ 

পোনস্োগ্য হনরোপে 

পোহন ও ভূ-উপহরভোগ 

অথেো ভূ-গভযস্থ পোহন 

দূহষত িওয়োর ঝুঁহক  

কীেনোশক ও 

রোেোয়হনক েোর 

ব্যেিোসরর কোরসণ  

 সর্পিত বািাই দর্ন  

ব্যবস্থার প্রচারনা করা হন্ডব। 

 মেঁসিো-েোর এর ব্যেিোর 

বৃহি ও রোেোয়হনক েোর এর 

ব্যেিোর হ্রোে এর এর হেষসয় 

উপকোরসভোগীসের আগ্রিী 

কসর মতোলোর মিষ্টো করো 

িসে। 

 বেব বািাই দর্ন পিপত 

গ্রহণ করা হন্ডব। 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা 

ভূ-গভযস্থ পোহন 

হেসশষত টিউেওসয়ল 

এর পোহনসত 

েংক্র সনর ঝুঁহক  

েন্যো েহিষ্ণু 

স্বোস্থেেম্মত ল্যোহট্রন 

স্থোপন, হনরোপে 

েোেোর পোহনর উৎে 

স্থোপন 

 মেোক ওসয়ল স্থোপন এর 

 োধ্যস  শুধু োত্র্ পহরষ্কোর ও 

জীেোণুমুি পোহন ভূ-গসভ য 

হনষ্কোহশত িসে। 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা 
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 টিউেওসয়ল ও ল্যোহট্রন এর 

 সধ্য ক পসক্ষ ৩০ ফুে 

দূরত্ব হনহিত করো িসে। 

৬. জীে-বেহিত্র্ে 

েংরক্ষণ এেং 

মেকেই 

ব্যেস্থোপনো 

কৃহষ জহ র 

হ্রোে/ক্ষহত িওয়োর 

ঝুঁহক 

বসতপভটা উঁচুকরণ  ক যকোন্ডেমূি এ ন স্থোসন 

েোেেোয়ন করো িসে ্োসত 

কৃহষ জহ , েন ও 

জলোভূহ র ক্ষহত নো িয়। 

 প্রসয়োজন িসল প্রকল্প 

েোস্তেোয়সনর স্থোন পহরেতযন 

করো িসে। 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও 

পপন্ডকএসএফ 
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Bwmwmwmwc-d¬vW Gi Kvh©µgwfwËK cwi‡ekMZ I mvgvwRK e¨e¯’vcbvi Rb¨ mvaviY wb‡`©wkKv 

Kvh©µg 1 t emZwfUv DuPzKiY 

1| ¸”Q wfUvi ga¨Lv‡b †Lvjv RvqMv ev DVvb ivL‡Z n‡e hv‡Z mswkøó mK‡j Zv e¨envi Ki‡Z cv‡i| G DVvb ev Kgb 

RvqMv e¨envi wb‡q cieZ©x‡Z hv‡Z †Kv‡bv mvgvwRK RwUjZv †`Lv bv †`q †mRb¨ mswkøó mK‡ji KvQ †_‡K wjwLZ mg‡SvZv 

A½xKvibvgv wb‡Z n‡e| GKwU MÖnY‡hvM¨ bxwZ Abymi‡Yi wbqg K‡i †`qv †h‡Z cv‡i| 

2| emZwfUv KZUzKz DuPz Ki‡Z n‡e Zv wbf©i Ki‡e eb¨vi m‡ev©”P D”PZvi Ici A_©vr mswkøó GjvKvq eb¨vi cvwb weMZ 

10/15 eQ‡i m‡ev©”P †h D”PZvq D‡V‡Q wfUvi D”PZv Zv †_‡K mvaviYfv‡e Kgc‡¶ †`o †_‡K `yB dzU (fivUK…Z bZzb 

gvwU Compaction nIqvi ci) †ewk DuPzKi‡Z n‡e| D‡jøL¨ †h, weMZ 10/15 eQ‡i eb¨vi cvwb m‡ev©”P KZ D”PZvq 

D‡VwQj Zv KwgDwbwUi †jvK‡`i Ges miKv‡ii mswkøó wefv‡Mi m‡½ Av‡jvPbv K‡i Rvb‡Z n‡e| cÖvß Z_¨ †iRy‡jkb 

AvKv‡i †iKW© Ki‡Z n‡e| 

3| mKj gvwUi †¶‡Î Xv‡ji gvc Kgc‡¶ 1 t 1.5 n‡e A_v©r 

D”PZv 1 dzU n‡j cv‡k 1.5 dzU n‡e| D‡jøL¨ †h, gvwUi 

ai‡bi Dci wfwË K‡i Xvj cwieZ©b Kiv †h‡Z cv‡i| †hgb, 

evwjgvwUi †¶‡Î †UKmB DuP zKi‡Yi ¯^v‡_© Xv‡ji gvc Kgc‡¶ 

1 t 2 Kiv mgxPxb n‡e|  

4| gvwU KvUvi d‡j hw` †Kv‡bv MZ© nq Zvn‡j IB MZ© wKfv‡e 

e¨eüZ n‡e Zv c~‡e©B cwiKíbv Ki‡Z n‡e| †Kvb Ae¯’v‡ZB 

Rwgi Dc‡ii gvwU ev K…wl Rwg e¨envi Kiv hv‡e bv| 

5| emZwfUv DuPz Kivi ci Xv‡ji Pvwiw`‡K `yev©Nvm jvMv‡Z 

n‡e| ỳev©Nvm Aek¨B †`o †_‡K ỳB BwÂ Mfxi K‡i gvwUmn 

†K‡U G‡b Xv‡ji Dci †ivcY Ki‡Z n‡e| GQvovI Xv‡ji Dci 

evuk, KjvMvQ, bvwi‡Kj MvQ, †LRyi MvQmn Ab¨vb¨ MvQ hv 

mswkøó cwi‡e‡ki mv‡_ m½wZc~Y© Zv †ivcY Kiv †h‡Z cv‡i|  

6| emZwfUvi gvwU `yB/wZb¯Í‡i Lye wbweofv‡e †V‡m w`‡Z 

n‡e hv‡Z K‡i cieZ©x‡Z †Kv‡bv Ask Amgvbfv‡e †W‡e bv 

hvq| 

7| emZwfUv DuPzKi‡Yi Kv‡R K…wl Rwgi gvwU ev Dc‡ii ̄ Í‡ii 

gvwU h_vm¤¢e cwinvi Ki‡Z n‡e| nvRv-gvRv cyKzi, Lvj, bvjv, cwiZ¨v³ Rwg Gme RvqMv †_‡K gvwU msMÖn Kiv †h‡Z 

cv‡i| †Kvb Ae¯’v‡ZB DuPzK…Z evwoi Lye KvQ †_‡K gvwU KvUv hv‡e bv| G‡Z †h‡Kv‡bv mgq emZwfUvi gvwU a‡m †h‡Z 

cv‡i| 

8| wfwUi gvSLv‡b DuPz †i‡L cvwb wb®‹vk‡bi Rb¨ Pvwiw`‡K cÖ‡qvRbxq Xvj ivL‡Z n‡e| 

9| MvQ KvUv hv‡e bv| hw` cÖ‡qvRb nq, Zvn‡j GKwU Mv‡Qi cwie‡Z© Kgc‡¶ cvuPwU Pviv †ivcY Ki‡Z n‡e ev GKwU 

e„¶‡ivcY †cÖvMÖvg wWRvBb Ki‡Z n‡e| 

10| Rwg AwaMÖnY Gi Rb¨ KvD‡K †Rvic~e©K D‡”Q` Kiv hv‡e bv| kvixwiK I A_©‰bwZKfv‡e ev¯‘P ÿwZ hv‡Z bv N‡U Zv 

wbwðZ Ki‡Z n‡e| cÖ‡qvR‡b weKí Kg©-cwiKíbv wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

11| m¤c‡`i ¶wZi Rb¨ ¶wZc~iY cwiKíbv wbwðZ Ki‡Z n‡e| 



Bwmwmwmwc-d¬vW cwi‡ekMZ I mvgvwRK e¨e ’̄vcbv MvBWjvBb 

 

 

12| cÖK‡íi Kvh©µg †Kv‡bv e¨w³MZ evm¯’vb‡K (evwo Ges Ab¨vb¨ m¤c`mn wfUv) †hb cÖfvweZ bv K‡i †mw`‡K j¶¨ 

ivL‡Z n‡e| 

13| wfUv DuPzKiY ¯’vb ev Xv‡ji Pvicv‡k e„¶‡ivcY Ki‡Z 

n‡e|  

14| wfUv DuPzKiY Gi Kvi‡Y †Kvb cÖevwnZ/f‚-c„‡ôi 

Dcwifv‡Mi cvwbi cÖev‡n †Kvb mgm¨v hv‡Z bv nq †mw`‡K 

j¶¨ ivL‡Z n‡e| 

15| †Kvb wecbœ cÖRvwZi Dw™¢` ev cÖvwYi ¶wZ hv‡Z bv nq 

†mw`‡K j¶¨ ivL‡Z n‡e| 

16| emZwfUv DuPzKi‡Yi gvwU KvUvi d‡j wKQz wKQz cyKzi 

m`„k Rjvavi ˆZix n‡Z cv‡i| A‡bK †¶‡Î Gme Rjvavi 

cwiZ¨³ Ae¯’vq _vK‡j D³ Rjvav‡i cÖKí AskMÖnYKvix‡`i wbR¯^ D‡`¨v‡M wewfbœ ai‡bi gvQ/Kvc© RvZxq gvQ Pvl Ki‡Z 

civgk© cÖ`vb Kiv †h‡Z cv‡i|    

17| b`xi cvo †_‡K gvwU KvUv hv‡e bv| cÖ‡qvR‡b b`xi Zj‡`k †_‡K gvwU D‡Ëvjb Kiv †h‡Z cv‡i| gvwU KvUvi Rb¨ 

†WªRvi †gwkb e¨envi Kiv hv‡e bv| Z‡e †Kv‡bv wfUv DPzKi‡Y ch©vß gvwU cvIqv bv †M‡j †WªRv‡ii gva¨‡g gvwU KvUv †h‡Z 

cv‡i| †m¶‡Î gvwU KvUvi Rb¨ h_vh_ KZ…c‡¶i AbygwZ MÖnY Ki‡Z n‡e| 

18| Pi GjvKvq evwjgvwUi †ÿ‡Î N‡ii wfUvi Pvicv‡k 2-3 BwÂ wm‡g›U-gvwUi wgkª‡Yi cÖ‡jc w`‡Z n‡e| wm‡g›U-gvwUi 

GB cÖ‡j‡ci Rb¨ AwZwi³ LiP cÖK‡í AskMÖnYKvixMY‡K cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

19| G‡Uj gvwU I evuk ev KvV w`‡q w`‡q Aí Xvjm¤úbœ wmwou ˆZwi K‡i evwo †_‡K bvgvi iv¯Ív ivL‡Z n‡e †hb IB iv Í̄v 

w`‡q mevB we‡kl K‡i wkï, c½y, eq¯‹ cyiæl I gwnjv Ges Mevw` cïI mn‡R DVv-bvgv Ki‡Z cv‡i| 

20| emZwfUv DuPzKiY Gi d‡j †Kvb ¶z`ª b„-‡Mvôxi hv‡Z ¶wZ bv nq †mw`‡K j¶¨ ivL‡Z n‡e| 

21| emZwfUv DuPzKiY Gi d‡j †Kvb ag©xq wKsev mvgvwRKR cÖwZôvb Gi †hb ¶wZ bv nq †mw`‡K j¶¨ ivL‡Z n‡e|  

22| Ggb †Kvb Kvh©µg m¤cv`b Kiv hv‡e bv hv f‚wg e¨env‡ii aiY cwieZ©b K‡i|  
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Kvh©µg 2 t Rjevqy mnbkxj ¯^v¯’¨m¤§Z cvqLvbv ¯’vcb 

1| cvqLvbvi Kzqv Ges wUDe‡q‡ji g‡a¨ Kgc‡¶ 30 dzU ̀ ~iZ¡ wbwðZ Ki‡Z 

n‡e| 

2| †Kv‡bv Rjvkq ev Lv‡ji mv‡_ cvqLvbvi Kzqvi ms‡hvM †`Iqv hv‡e bv| 

3| cvqLvbvi IqvUviwmj, hv j¨vwUª‡bi c¨vb Ges Kyqvi ms‡hvM¯’‡j cvwb 

Ave× iv‡L, Zv †Kv‡bv Ae¯’v‡ZB fvOv ev bó Kiv hv‡e bv| 

4| cvqLvbvi †fZ‡i GKwU k³ nvZ‡ji e¨e¯’v Ki‡Z n‡e hv‡Z K‡i e„× 

Ges mšÍvb-m¤¢ev gwnjviv nvZj a‡i IVv-emv Ki‡Z cv‡i| 

5| cvqLvbvi †g‡Si Xvj Ggb n‡Z n‡e hv‡Z m¤ú~Y© cvwb c¨v‡bi g‡a¨ c‡o| 

6| cvqLvbvi Pvj Ges †eovi gv‡S 4-6 BwÂ duvK ivL‡Z n‡e †hb Zv evZvm PjvPj Ki‡Z cv‡i|  

7| cvqLvbvq me mgq cvwbi ch©vßZv wbwðZ Ki‡Z cvqLvbvi evB‡i G‡Kev‡i nv‡Zi bvMv‡j GKwU eo evjwZ ev U¨v¼ 

ivLvi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e| 

8| cvqLvbv wbqwgZ cwi®‹vi Kiv wbwðZ Ki‡Z n‡e hv‡Z gvwQi  

Dc`ªe bv nq| 

9| cvqLvbvi Kzqvi XvKbv †Kv‡bv Ae¯’v‡ZB †Lvjv ivLv hv‡e bv| 

10| cvqLvbvi e¨envi wewa Ges ¯^v¯’¨ wel‡q m‡PZbZv e„w×i Rb¨ wbqwgZ 

`jxq Av‡jvPbvi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e|  

11| cvqLvbvi Kzqv (†mvKI‡qj) f‡i †M‡j mveavbZvi mv‡_ Zv cwi®‹vi 

Ki‡Z n‡e †hb KyqvwU †f‡O bv hvq| G‡¶‡Î Kzqvi KvQvKvwQ GKwU MZ© 

K‡i Zvi g‡a¨ cvqLvbvi eR©¨ Ges Gi mv‡_ wKQy cvZv wgwk‡q MZ©wU XvKbv 

w`‡q 20-30 w`b †i‡L w`‡j Zv †_‡K fv‡jv ˆRe mvi ˆZwi n‡e| 

12| Rjevqy mnbkxj ̄ ^v¯’¨m¤§Z cvqLvbvi wb‡¤œewY©Z PviwU ̂ ewkó mve©ÿwYK 

wbwðZ Ki‡Z n‡e:  

 gj †`Lv hv‡e bv 

 gkv-gvwQ XyK‡e bv 

 `yM©Ü n‡e bv 

 cwi‡ek `~lY Ki‡e bv| 

13| cvqLvbv e¨env‡i cwi®‹vi cwi”QbœZvi Af¨v‡mi wel‡q KwgDwbwUi `„wófw½‡Z cwieZ©b Avb‡Z n‡e| 

14| f‚Mf©¯’ cvwbi ¯Íi Ges cvqLvbvi Kzqv (j¨vwUªb wcU) Gi bx‡Pi g‡a¨ 3 dzU `~iZ¡ wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

15| Lvwj cv‡q cvqLvbvq bv †h‡q m¨v‡Ûj c‡i hvIqvi e¨vcv‡i cÖKí AskMÖnYKvix‡`i DØy× Ki‡Z n‡e| 

16| bZzb †Zvjv gvwU‡Z cvqLvbv ¯’vcb Kiv hv‡e bv| †m‡¶‡Î gvwUi Kgc¨vKkb (Compaction) wbwðZ Kivi Rb¨ 

AšÍZ GKwU el©vKvj A‡cÿv Ki‡Z n‡e| 
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17| ECCCP-Flood cÖ`Ë MvBW jvBb I WªBs †gvZv‡eK †mcwUK U¨vsK ¯’vcb Kivi ci Zvi cv‡k¦©/mwbœK‡U GKwU 

Abyiƒc †mcwUK U¨vsK Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq RvqMvi ms¯’vb _vK‡Z n‡e| G †¶‡Î fwel¨‡Z cÖ_g †mcwUK U¨vsK fivU 

nIqvi ci weKí wn‡m‡e wØZxq U¨vsKwU wbgv©Y mv‡c‡¶ e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i| wØZxqwU fivU nIqvi ci cÖ_gwU cwi®‹vi 

K‡i cybtivq e¨envi Kiv hvq| Gfv‡e PµvKv‡i †mcwUK U¨vsK `ywU e¨envi Kivi d‡j `xN©‡gqv`x cqtwb®‹vk‡b †Kv‡bv 

ai‡bi mgm¨v n‡e bv| Z‡e cÖKí †_‡K wØZxq †mcwUK U¨vsK wbgv©‡Y †Kv‡bv Avw_©K mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡e bv| GwU cÖK‡í 

AskMÖnYKvixMY wbR Li‡P cÖ¯‘Z Ki‡eb| 
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Kvh©µg 3 t Lvevi cvwbi Rb¨ bjK‚c ¯’vcb 

1| bjK‚c ¯’vc‡bi †¶‡Î ¯’vbxq Dc‡Rjvi Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi Gi Awdm †_‡K mswkøó GjvKvi Rb¨ cÖ‡hvR¨ 

cÖv°jbmn bKkv msMÖn K‡i wc‡KGmGd Gi cwi‡ek I Rjevqy  cwieZ©b BDwbU †_‡K Aby‡gv`b Kwi‡q wb‡Z n‡e| G 

wel‡q Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi †_‡K cÖ‡qvRbxq civgk© †bqv †h‡Z cv‡i| 

2| bjK‚c ¯’vc‡bi c~‡e© me‡P‡q wbKU¯’ Ab¨ bjK‚‡ci cvwbi Av‡m©wb‡Ki gvÎv m¤ú‡K© †R‡b wb‡Z n‡e †hb Zv mnbxq 

gvÎvq _v‡K| bjK‚c ¯’vc‡bi ci cybtivq Av‡m©wb‡Ki gvÎv cix¶v K‡i wc‡KGmGd-†K AewnZ Ki‡Z n‡e| †Kv‡bv ¯’v‡bi 

cvwb‡Z Av‡m©wb‡Ki cwigvY 0.05 wg.MÖv./wjUvi-Gi †ewk n‡j †mLv‡b bjK‚c ¯’vcb Kiv hv‡e bv| GKvšÍB ¯’vcb Ki‡Z n‡j 

†m cvwb LvIqvi Kv‡R e¨envi Kiv hv‡e bv| 

3| DuPzK…Z emZwfUvq A_ev Ggb DuPzRvqMvq bjK‚c ¯’vcb Ki‡Z n‡e †hb bjK‚c †Kv‡bvfv‡eB eb¨vq cøvweZ n‡Z bv 

cv‡i| 

4| bjK‚‡ci cvwb hv‡Z hÎZÎ wM‡q cwi‡ek `~lY bv Ki‡Z cv‡i †mRb¨ cvwb wb®‹vk‡bi Rb¨ GKwU †mvKI‡qj ¯’vcb 

Ki‡Z n‡e| 

5| প্ল্যাটফর্মেi Xvj Ggb n‡Z n‡e hv‡Z 

প্ল্যাটফর্মেi Ici cvwb R‡g bv _v‡K| 

6| e¨eüZ cvwbi mv‡_ M„n¯’vjxi AveR©bv †mvKI‡q‡j †hb cÖ‡ek 

bv Ki‡Z cv‡i †m wel‡q bjK‚c e¨enviKvix mKj‡K m‡PZb 

Ki‡Z n‡e| G‡¶‡Î bjK‚‡ci প্ল্যাটফর্ম Ges †mvKI‡q‡ji 

g‡a¨ ms‡hvMKvix cvB‡ci gy‡L GKwU QvKwb e¨envi Kiv †h‡Z 

cv‡i †hb cvwb Qvov Ab¨ †Kv‡bv AveR©bv/Mv‡Qi Wvj-cvZv 

†mvKI‡q‡j cÖ‡ek Ki‡Z bv cv‡i| 

7| M„n¯’vwj Kv‡R e¨eüZ cvwb‡Z mvev‡bi †dbv Qvov gvbyl ev 

Ab¨vb¨ cÖvYx I cÖK…wZi Rb¨ ¶wZKi †Kv‡bv c`v_© _v‡K bv| Avi mvaviYZ gvwUi bvjv w`‡q cvwb cÖev‡ni mgq mvev‡bi 

†dbv gvwU‡Z †kwlZ n‡q hvq| d‡j IB cvwb wewfbœ cÖvK…wZK Rjvavi †hgb- cyKzi, b`x, Lvj,wej, †Wvev BZ¨vw`‡Z 

wb®‹vk‡bi e¨e¯’v Kiv wbivc`| GgbwK GKvwaK bvjvi gva¨‡g K…wl‡¶‡Î †m‡Pi e¨e¯’vI Kiv †h‡Z cv‡i|  

8| M„n¯’vwj Kv‡R e¨eüZ cvwb wewfbœ †Wvev, bvjvq wb®‹vwkZ nIqvi ci `xN©w`b R‡g †_‡K hv‡Z gkv-gvwQ m„wó bv n‡Z 

cv‡i †mRb¨ ˆK, gv¸i, wks, UvwK cÖf…wZ †`kx cÖRvwZi gv‡Qi Pvl Kiv †h‡Z cv‡i| 

9| e¨eüZ cvwb †mvKI‡q‡j QvKwbi gva¨‡g mvaviY w¯Œwbs K‡i Zv wbKU¯’ †Wvev ev cyKy‡i wb®‹vwkZ nIqvi ci IB †Wvevq 

Ly‡`cvbv (Duck weed) Pvl Kiv †h‡Z cv‡i| D‡jøL¨, Ly‡`cvbv bvB‡Uªv‡Rb I dmdivm‡K cÖkwgZ K‡i Ges gv‡Qi Lv`¨ 

wn‡m‡e e¨eüZ nq| 

10| weï× I wbivc` cvwbi Rb¨ b~¨bZg †h mKj cixÿv (†hgb- ¶z`ª AYyRx‡ei Dcw¯’wZ cix¶v) Avek¨K Zv Aek¨B 

m¤úbœ Ki‡Z n‡e| cvwb cixÿvi LiP cÖKí n‡Z enb Kiv n‡e| 
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Kvh©µg 4 t guvPv c×wZ‡Z QvMj/†fov cvjb 

1| cÖwZw`b mKv‡j Ni †_‡K QvMj †ei Kivi ci QvM‡ji cvqLvbv 

Ges cÖ¯ªve fvj K‡i cwi®‹vi Ki‡Z n‡e| 

2| QvM‡ji weôv †QvU MZ© K‡i Zvi g‡a¨ cyu‡Z wKQzw`b †d‡j †i‡L 

ˆRe mvi Drcv`b Kiv †h‡Z cv‡i| 

3| QvM‡ji N‡ii wb‡P GK ev GKvwaK cwjw_b Gi e¨e¯’v Kiv 

†h‡Z cv‡i hv‡Z QvM‡ji g~Î Ges weôv mn‡RB AcmviY Kiv m¤¢e 

nq| cÖ‡qvR‡b QvM‡ji N‡ii cv‡k bvjv Ges MZ© ˆZwi Ki‡Z n‡e 

†hb cÖmªve ev eR¨© c`v_© bvjvi ga¨ w`‡q M‡Z© Rgv n‡Z cv‡i | 

G‡Z `yM©Ü Qov‡bv †_‡K i¶v cvIqv hv‡e|  

4| QvMj ev †fovi Ilya I f¨vw·b Gi Aewkóvsk gvwU‡Z cyu‡Z 

†dj‡Z n‡e| 

5| g„Z QvMj ev †fov gvwU‡Z cyu‡Z †dj‡Z n‡e|  

6| †ivM AvµvšÍ QvMj ev †fovi gvsm LvIqv ev wewµ Kiv hv‡e 

bv| 

7| QvMj ev †fovi cwiPh©vi c‡i mvevb w`‡q fv‡jvfv‡e nvZ ay‡Z n‡e| 

8| QvMj ev †fovi Ni ¯’vc‡bi mg¨ †Lqvj ivL‡Z n‡e †hb cÖwZ‡ekxi evwo‡Z `yM©Ü bv Qovq| 

9| QvMj ev †fov‡K Aa©-Ave× Ae¯’vq ivL‡Z n‡e| hLb †Q‡o cvjb Kiv n‡e ZLb †Lqvj ivL‡Z n‡e †hb QvMj ev †fov 

cÖwZ‡ekxi km¨ ev dmj ev Pviv Mv‡Qi ¶wZ bv K‡i| 

10| ‡ivMvµvšÍ QvMj Aek¨B Avjv`v ivL‡Z n‡e| 

11| †ivM †`Lv †`qvi Av‡MB my¯’¨ QvMj‡K wcwcAvi †iv‡Mi wUKv w`‡Z n‡e|  

12| wUKvi wmwWDj Abyhvqx wUKv cÖ`vb Ki‡Z n‡e| G‡Z AwaK mg‡q cÖwZ‡iva ¶gZv _v‡K|  

13| QvMj wcwcAvi †iv‡M gviv †M‡j Aek¨B `~‡i †Kv_vI MZ© K‡i cuy‡Z †dj‡Z n‡e| 

14| cï wPwKrm‡Ki civgk© Abyhvqx QvMj‡K K…wgbvkK LvIqv‡Z n‡e| 
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1| †cvKvi AvµgY †ewk n‡j mgwš^Z evjvB `gb e¨e¯’vcbv (AvBwcGg) Aej¤^b Ki‡Z n‡e 

2| †eW ˆZwii mgq Rwg‡Z ˆRe mvi †hgb cPv †Mvei ev K‡¤úvó mvi †e‡Wi gvwU‡Z fv‡jvfv‡e wgwk‡q w`‡Z n‡e| 

3| ˆRe mvi e¨envi Gi Dci †Rvi w`‡Z n‡e| 

4| KxUcZ‡½i Dc`ªe mnbkxj Rv‡Zi e¨envi evov‡Z n‡e| 

5| ̂ RweK (ev‡qv‡jvwRKvj) Ges †d‡ivgb dvu` Gi e¨envi evov‡Z 

n‡e|  

6| ¯’vbxq cÖRvwZi Dw™¢` e„w×‡Z DrmvwnZ Ki‡Z n‡e| 

7| f‚c„‡ôi cvwb (mvi‡dm IqvUvi) Øviv †mP Gi Dci †Rvi w`‡Z 

n‡e| 

8| †m‡Pi cvwbi cwiKwíZ e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e; cÖ‡qvR‡b 

†m‡Pi Rb¨ †¯cÖ c×wZ Gi e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

9| e„wói cvwbi e¨envi e„w× wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

10| dm‡ji Aewkóvsk mvi wnmv‡e e¨envi Kivi Dci †Rvi w`‡Z n‡e| 

11| gvwUi Av`ª©Zv a‡i ivLvi Rb¨ (Mulching) †`qv †h‡Z cv‡i| 

12| cwiwkó-1 G D‡jøwLZ wbwl× ivmvqwbK¸‡jvi e¨envi Kiv hv‡e bv| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kªg, Kv‡Ri Ae¯’v, †ckvMZ ¯^v¯’¨ Ges wbivcËv m¤cwK©Z mvaviY wb‡`©wkKv 

1| mevB‡K KvR Kivi mgvb my‡hvM cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 
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2| 18 eQ‡ii Ab~aŸ© wkï kªwgK Øviv †Kvbiƒc KvR Kiv‡bv hv‡e bv| 

3| †Kvb kªwgK‡K †Rvic~e©K KvR Kiv‡bv Kiv‡bv hv‡e bv| 

4| kªwgK e¨e¯’vcbv Gi wjwLZ c×wZ _vK‡Z n‡e| 

5| kªwgK‡`i‡K Zv‡`i Kv‡Ri mgq, gRywi, IfviUvBg, ¶wZc~iY Ges myweav m¤c‡K© AeMZ Ki‡Z n‡e| 

6| †KvwfW-19 mZK©Zvg~jK e¨e¯’v _vKv evÃbxq| 

7| Kg©‡¶‡Î wcQ‡j c‡o hvIqv ev `yN©Ubv NUvi AvksKv _vK‡j Zv cÖwZ‡iv‡a cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e| 

8| ay‡jv e¨e¯’vcbvi Rb¨ cÖwZi¶vg~jK e¨e¯’v wn‡m‡e gv¯‹ cwiavb Ges cvwbi †¯cÖ e¨envi Ki‡Z n‡e| 

9| Kg©‡¶‡Î wbivc` cvbxq R‡ji mye¨e¯’v wewðZ Ki‡Z n‡e|   

10| Kg©¶‡Î wbivcËv Ges ¯^v¯’¨ msµvšÍ †mkb Pjgvb ivL‡Z n‡e| 

11| Kg©‡¶‡Î cÖv_wgK ¯^v¯’¨ cwiPh©v/ cÖv_wgK wPwKrmv myweav wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

12| bvix kªwgK I cÖKí-G AskMÖnYKvix bvix‡`i wbivcËv wbwðZ Ki‡Z n‡e|   

13| Kg©‡¶‡Î Lvwj Mv‡q †Kvb kªwgK/ cÖK‡í AskMÖnYKvix hv‡Z Ask wb‡Z bv cv‡i †mw`‡K j¶¨ ivL‡Z n‡e| 

14| Kg©‡¶‡Î kªwgK Ges cÖK‡í AskMÖnYKvix‡`i wbivcËvi Rb¨ `iKvwi mviÄgvw` †hgb- †nj‡gU, Pkgv, Møvfm, MvgeyU 

Gi e¨e¯’v _vK‡Z n‡e| 
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mvgvwRK e¨e¯’vcbv Ges Awf‡hvM cÖwZKvi cÖwµqv msµvšÍ mvaviY wb‡`©wkKv 

mvgvwRK e¨e¯’vcbv wel‡q m‡PZbZv e„w×i Dcvq   

(1) mvgvwRK e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡¡ m¤c‡K© Rvbv‡Z n‡e  

(2) `jxq wgwUs G Av‡jvPbv Ki‡Z n‡e 

(3) ‡Kv_vq, Kv†K Awf‡hvM Rvbv‡Z n‡e Zv m¤c‡K© 

AeMZ Ki‡Z n‡e 

Awf‡hvM  

Awf‡hvM n‡jv †mB cÖwµqv †hLv‡b Dchy³ KZ©…c¶‡K †KvbI 

e¨w³i Øviv Kiv অপরাধ বা AcKg© m¤c‡K© AewnZ Kiv nq| †Kv‡bv gvbyl hLb AvNvZ †c‡q _v‡K ev Zv‡K kvixwiK ev 

ˆbwZKfv‡e AvµgY Kiv nq, ZLb †h cÖwZwµqv †`q Zv n‡jv Awf‡hvM| Awf‡hvMwU †gŠwLKfv‡e wKsev wjwLZfv‡e cÖKvk 

Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

wc‡KGmGd-Gi cwi‡ekMZ I mvgvwRK e¨e¯’vcbv KvVv‡gv bxwZ Abymv‡i wc‡KGmGd-Gi A_©vq‡b ev¯ÍevwqZ ‡Kv‡bv 

Kg©Kv‡Ûi ‡bwZevPK cÖfve cwijwÿZ n‡j Ges Gi d‡j mgv‡Ri †Kv‡bv e¨w³, cwievi ev †Mvôx ÿwZMÖ¯Í n‡j wZwb/Zviv 

GKwU wbw`©ó cÖwµqvq Awf‡hvM `vwLj Ki‡Z cv‡ib|  

 

Bwmwmwmwc-d¬vW cÖK‡íi Awf‡hvM cÖkgb †KŠkj   

1. Bwmwmwmwc-d¬vW cÖK‡í Awf‡hvM cÖwZKvi cÖwµqv (wRAviGg) Pjgvb ivL‡Z n‡e Ges gvV ch©v‡q cwi‡ekMZ 

mgm¨v m¤c‡K© †Kv‡bv Awf‡hvM †gvKv‡ejv Ki‡Z KvR K‡i K‡i †h‡Z n‡e| gvV ch©v‡q BDwbqb cwil‡`i 

(BDwc) †Pqvig¨vb KZ©„K g‡bvbxZ cÖwZwbwa ¯’vbxq Awf‡hvM cÖwZKvi Gi †dvKvj cvm©b wn‡m‡e KvR Ki‡e| 

2. পপন্ডকএসএফ ch©v‡qi cÖKí e¨e¯’vcbv BDwbU এর প্রকল্প সর্িয়কারী †dvKvj cvm©b wn‡m‡e KvR Ki‡e| 

3. প্রার্পর্কভান্ডব ms¶zä e¨w³ ev ms¯’v তার Awf‡hvM wbe©vwPZ mn‡hvMx ms¯’vi Awdস বা ইউপনয়ন পপরর্ন্ডদ GKwU wmj 

Kiv Lv‡g বা মরপেস্টান্ডর পিপপবি করন্ডবন| 

4. mn‡hvMx ms¯’v Lvg bv Ly‡j ̄ ’vbxq ‡dvKvj cvm©bমক অবপহত 

করন্ডবন।  

5. স্থানীয় পে মান্ডয় েপদ অপভন্ডোগ পনরসন না হয় তা হন্ডি 

পপন্ডকএসএফ-এর প্রকল্প সর্িয়কারী বরাবর অপভন্ডোগটি 

দাপখি করন্ডবন বা ms¶zä ব্যপিও সরাসপর অপভন্ডোগ দাপখি 

করন্ডত পারন্ডবন। 

6. এোিাও সংক্ষুব্ধ ব্যপি পপন্ডকএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা 

পপরচািক (পপরন্ডবশ ও েিবায়ু পপরবতমন) বরাবর সরাসপর 

অপভন্ডোগ দাপখি করন্ডত পান্ডরন।  

7. েপদ এ পে মান্ডয় অপভন্ডোগ পনরসন না হয় পতপন mivmwi wc‡KGmGd Gi e¨e¯’vcbv cwiPvjK g‡nv`‡qi পনকট  

অপভন্ডোগ দাপখি করন্ডত পান্ডরন|  

8. e¨e ’̄vcbv cwiPvjK g‡nv`q ch©v‡jvPbv Ki‡eb Ges gvgjv wb®cwË Ki‡eb| cÖ‡qvR‡b wZwb wc‡KGmGd Gi 

‡Pqvig¨vb র্ন্ডহাদয়ন্ডক AeMZ Ki‡eb|  

 

Awf‡hvM m¤cwK©Z Kg©‡KŠkj 

1| mvgvwRK e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡¡ m¤c‡K© Rvbv‡Z n‡e 

2| `jxq wgwUs G Av‡jvPbv Ki‡Z n‡e 
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3| mvgvwRK Awf‡hvM msµvšÍ wjwLZ bw_ (ev¯তevqbKvix ms¯’vi wdì Awd‡m Ges BDwbqb cwil` Awd‡m) wbwðZ 

Ki‡Z n‡e|  

4| Awf‡hvM wb®cwË cÖwµqv (GRM) Gi Abykxjb wbwðZ Ki‡Z n‡e|   

5| Awf‡hvM wb®cwË m¤cwK©Z 3-5 m`m¨ wewkó KwgwU _vK‡Z n‡e| 

6| ̀ jxq Av‡jvPbvq Awf‡hvM ms‡kvab cÖwµqv (GRM) m¤ú‡K© m`m¨‡`i Rvbv‡Z n‡e| Awf‡hvM ms‡kvab cÖwµqv wel‡q 

wK ai‡Yi c`‡ÿc MÖnY Kiv †h‡Z Zv we¯ÍvwiZfv‡e m`m¨iv hv‡Z ej‡Z cv‡i †m wel‡q c`‡ÿc MÖnY Ki‡Z n‡e| 

 

 
 

 

 

 

 

সংক্ষুব্ধ ব্যপি, cwievi ev 

†Mvôx 

¯’vbxq Awf‡hvM cÖwZKvi 

Gi †dvKvj cvm©b 

ev¯ÍevqbKvix ms ’̄vi 

Awf‡hvM cÖwZKvi Gi 

†dvKvj cvm©b 

cÖKí e¨e ’̄vcbv BDwbU 

এর প্রকল্প সর্িয়কারী 

†dvKvj cvm©b 

wc‡KGmGd Gi 

e¨e ’̄vcbv cwiPvjK 

wc‡KGmGd Gi 

cwiPvjbv cl©` 

mivmwi †K›`ªxq Í̄‡i Awf‡hvM 

¯’vbxq †_‡K †K›`ªxq Í̄‡i 

Awf‡hvM 
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cwi‡ek `~lY welqK mvaviY wb‡`©wkKv 

cwi‡ek `~lY 

mvaviY fv‡e Avgv‡`i Pvicv‡k hv wKQy Av‡Q Zv wb‡qB cwi‡ek| A_©vr gvbyl, MvQ-cvjv, cïcvwL, b`-b`x, cvnvo-ce©Z, 

gvV-NvU BZ¨vw` me wKQyB cwi‡e‡ki AšÍf©~³|  

 

পপরন্ডবন্ডশর Gme Dc`vb †hgb- বাতাস, পাপন ও র্াটির মভৌত, রাসায়পনক পকংবা বেপবক ববপশন্ডষ্টযর AevwÃZ পপরবতমন ো †Kv‡bv 

কাপিত েীব, প্রোপত বা র্ানন্ডবর েীবন ও পবকান্ডশর পন্ডক্ষ্ ক্ষ্পতকারক, তান্ডকই পপরন্ডবশ দূর্ণ বন্ডি। প্রাকৃপতক পকংবা র্ানবসৃষ্ট 

অর্ মাৎ আর্ান্ডদর বদনপিন কােকন্ডর্ মর ফন্ডি পপরন্ডবন্ডশর মে ক্ষ্পতসাধন হয় তাই পপরন্ডবশ দূর্ণ। 

পপরন্ডবশ দূর্ন্ডণর প্রধান কারণ  

 

1. শব্দ দূর্ণ 

2. উচ্চ শন্ডব্দ হণ ম বাোন্ডনা 

3. কিকারখানার ও পনর্ মাণ কান্ডের সৃষ্ট শব্দ 

4. বায়ু দূর্ণ: 

 োনবাহন মর্ন্ডক পনিঃসৃত মধোঁয়া 

 কিকারখানার দূপর্ত বেময ও মধোঁয়া  

 ইট ভাটায় পনগ মত মধোঁয়া  

 পনপব মচান্ডর গাে কাটা  

5. পাপন দূর্ণ: 

 কৃপর্ কান্ডে রাসায়পনক সার ও কীটনাশন্ডকর ব্যবহার 

 কিকারখানার র্য়িা আবেমনা ও দুপর্ত পাপন মেখান্ডন মসখান্ডন মফিা। 

 দূপর্ত পাপন খাি, পবি, নদী বা পুকুন্ডরর সান্ডর্ সংযুি কন্ডর মদয়া  

 পুকুন্ডরর পাপনন্ডত গরু-োগি মগাসি করান্ডনা 

 পুকুন্ডরর পাপনন্ডত কাপি মধায়া 

 মখািাস্থান্ডন র্ি-মূে তযাগ করা ইতযাপদ 

 মেখান্ডন মসখান্ডন আবেমনা মফিা 

6. র্াটি দূর্ণ: 

 কৃপর্ কান্ডে রাসায়পনক সার ও কীটনাশন্ডকর অপতপরি ব্যবহার 

 েেতে র্য়িা আবেমনা মফিা 

 কিকারখানার র্য়িা আবেমনা ও দূপর্ত পাপন মেখান্ডন মসখান্ডন মফিা। 

 

পপরন্ডবশ দূর্ণ মরান্ডধর উপায় 

 

 পপরপর্ত রাসায়পনক সার েপর্ন্ডত ব্যবহার করা 

 বেব সার ব্যবহার করা- ভার্মি কম্পোস্ট, কম্পোস্ট ও গোবর সার 

 কিকারখানার র্য়িা আবেমনা ও দূপর্ত পাপন ব্যবস্থাপনা উন্নত করা 

 স্বাস্থযসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা 

 পনপদ মষ্ট স্থান্ডন র্য়িা মফিা 

 বৃক্ষ্ন্ডরাপণ করা 

 পপরন্ডবশ এর ক্ষ্পত হয় এর্ন কাে মক্রর্ সংঘটিত না করা 

 ভূ-উপপরস্থ পাপনর ব্যবহার বৃপি করা 

emZevwo‡Z cwi‡ekMZ e¨e¯’vcbv  

(1) cwi‡ek e¨e¯’vcbv KvVv‡gv cÖ¯‘Z I Gi ev¯Íevqb  

(2) MÖxb nvDR M¨vm wbgM©gb n«vm I Awf‡hvRb 
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(3) cÖvK…wZK m¤c‡`i h_vh_ I †hŠw³K e¨envi wbwðZ Kiv 

(4) cwi‡ek Gi ¶wZ nq Ggb Kvh©µg msNwUZ bv Kiv 

(5) †ewk K‡i MvQ jvMv‡bv 

(6) †hLv‡b †mLv‡b gqjv AveR©bv bv †d‡j wbw`©ó ¯’v‡b †djv 

(7) h_vm¤¢e Kg cwigv‡Y ivmvqwbK mvi I KxUbvkK e¨envi wbwðZ Kiv 

(8) f‚Mf© ’̄ cvwbi D‡Ëvjb h_vm¤¢e Kg ivLv 

(9) `~wlZ cvwb Lvj, wej, b`x ev cyKz‡ii mv‡_ mshy³ bv Kiv 

(10) cyKz‡ii cvwb‡Z Miæ -QvMj †Mvmj bv Kiv‡bv 

(11) cyKz‡ii cvwb‡Z Kvco bv †avqv 

(12) †Lvjv¯’v‡b gj-g~Î Z¨vM bv Kiv 

(13) A‡c¶vK…Z †ewk MÖxb nvDR M¨vm wbM©gb nq Ggb †Kvb Kvh©vewj m¤cv`b Kiv hv‡e bv| 

(14) gvwU, cvwb, evqy`~lY n‡Z cv‡i wKsev wec¾bK eR¨© m„wó K‡i Ggb †Kvb Kvh©vewj m¤cv`b Kiv hv‡e bv| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েজযে ব্যেস্থোপনো ও বজে েোর হেষয়ক েোিোরণ পনন্ডদ মপশকা 
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বেময 

পবপভন্ন উৎস মর্ন্ডক আসা মেসব পদার্ ম র্ানুন্ডর্র বদনপিন েীবন্ডন কান্ডে আন্ডস না, তান্ডক বেময বন্ডি। †hgb- আর্ান্ডদর প্রপতপদন্ডনর 

রান্নার ফন্ডি উৎপন্ন শাকসবপে-তপরতরকাপরর মখাসা, র্াে-র্াংন্ডসর উপেষ্ট, পপিপর্ন, কাগন্ডের প্যান্ডকট প্রভৃপত। 

গৃহস্থপি বেময 

আর্ান্ডদর প্রপতপদন্ডনর রান্নার ফন্ডি মে শাকসবপে-তপর-তরকাপরর মখাসা, র্াে-র্াংন্ডসর উপেষ্ট BZ¨vw` উৎপন্ন হয় তা, পকংবা 

পপিপর্ন, কাগন্ডের প্যান্ডকট, মেঁিা কাপি প্রভৃপত সবই M„n¯’vলল বেময। অর্ মাৎ মেসব বেময আর্ান্ডদর ঘন্ডর উৎপন্ন হয় তাই 

M„n¯’vলল বেময।     

বেময ব্যবস্থাপনা 

বেময ব্যবস্থাপনা বিন্ডত আবেমনা সংগ্রহ, পপরবহন, প্রপক্রয়াোতকরণ, cybe¨©envi (Reuse) এবং পনষ্কাশন্ডনর সর্পিত প্রপক্রয়ান্ডক 

eySvq ।   

আর্ান্ডদর প্রপতপদন্ডনর উৎপন্ন আবেমনা মের্ন- শাকসবপে-তপর-তরকাপরর মখাসা, র্াে-র্াংন্ডসর উপেষ্ট, পপিপর্ন, কাগন্ডের প্যান্ডকট 

প্রভৃপত সংগ্রহ, পনপদ মষ্ট স্থান্ডন পনন্ডয় োওয়া, পপরন্ডশাধন করা সবপকছু পর্ন্ডিই বেময ব্যবস্থাপনা।   

1| Ni evwoi Avkcvk cwi®‹vi ivLvi Rb¨ mevB‡K DØy× Ki‡Z n‡e|  

2| eR¨© cwi‡kvab c×wZ ivL‡Z n‡e| '‡Lvjv ¯’v‡b' AveR©bv †djv 

hv‡e bv| cÖ‡qvR‡b MZ© K‡i Zvi g‡a¨ cPbkxj AveR©bv cyu‡Z 

†dj‡Z n‡e| 

3| cPbkxj AveR©bv †_‡K mvi ˆZwi Gi Rb¨ cÖK‡í 

AskMÖnYKvix‡`i DØy× Ki‡Z n‡e| 

4| †Ku‡Pv mvi/M‡Z© mvi Drcv`‡bi Rb¨ DØy× Kiv †h‡Z cv‡i| 

বেময এর ব্যবহার 

১. বেব সার 

বেব সার হন্ডে মসসব সার ো †Kv‡bv  েীন্ডবর মদহ মর্ন্ডক প্রাপ্ত হয় অর্ মাৎ উপিদ বা গােপািা বা প্রাপণর ধ্বংসাবন্ডশর্ মর্ন্ডক প্রস্তুত 

করা োয়। †hgb-  মগাবর সার, সবুে সার, বখি ইতযাপদ। 

পপট কন্ডম্পাস্ট সার উৎপাদন প্রযুপি 

গবাপদ পশুর খার্ার এর বেময, র্ি-মূে, হোঁস মুরপগর পবষ্ঠা পচন্ডনর র্াধ্যন্ডর্ এই কন্ডম্পাস্ট প্রস্তুত করা হয়।  

কন্ডম্পাস্ট সার ব্যবহান্ডরর উপকাপরতা 

1. র্াটির উব মরতা বৃপি কন্ডর ও র্াটির গুণাগুন উন্নত হয়। 

2. র্াটির পাপন/রস ধারণক্ষ্র্তা বৃপি পায়। 

3. র্াটির বায়ু চিাচি মবন্ডি োয় ও র্াটির উপকারী েীবাণুর পক্রয়াকিাপ মবন্ডি োয়। 

4. গ্রীষ্মকান্ডি র্াটির তাপর্াো কপর্ন্ডয় মদয় এবং শীতকান্ডি র্াটিন্ডক পাপন ধন্ডর রাখন্ডত সাহায্য কন্ডর। 

5.রাসায়পনক সার ও কীটনাশক ব্যবহান্ডরর ফন্ডি সৃষ্ট র্াটির ~̀lY  কর্ায় 

 

 

কন্ডম্পাস্ট সার প্রস্তুত প্রণািী 
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কন্ডম্পাস্ট হন্ডিা স্বল্পমূন্ডল্য বা পবনামূন্ডল্য প্রাপ্ত বেব সার ো স্থানীয়ভান্ডব সহন্ডেই সংগ্রহন্ডোগ্য। পবপভন্ন প্রকার বেব উপকরণ দ্বারা এ 

সার প্রস্তুত করা হয়। উপকরন্ডণর উপর পভপত্ত কন্ডর সার বতপরন্ডত দুই সপ্তাহ মর্ন্ডক পতন সপ্তাহ সর্য় িান্ডগ। উপকরণগুপি সম্পূণ মরূন্ডপ 

পন্ডচ োওয়ার পর কন্ডম্পাস্ট পহন্ডসন্ডব ব্যবহৃত হয়। দুইটি পিপতন্ডত কন্ডম্পাস্ট সার প্রস্তুত করা োয়, ের্া- গতম পিপত ও Í̄‚c পিপত।  

বাংিান্ডদন্ডশ মবপশরভাগই পপট বা গতম পিপতর র্াধ্যন্ডর্ কন্ডম্পাস্ট সার প্রস্তুত করা হয়। এই 

পিপতর প্রধান দুটি অসুপবধা হন্ডিা প্রর্র্ত সর্য় মবপশ িান্ডগ, পদ্বতীয়ত সরাসপর কোঁচা র্াটিন্ডত 

গতম করন্ডি মবপশর ভাগ পুপষ্ট উপাদান গন্ডতম ও চাপরধান্ডরর র্াটি মশার্ণ কন্ডর। এ পিহতসত 

শাকসবপে বা ফন্ডির অবপশষ্টাংশ, ঘাস িতাপাতা, অব্যবহৃত কান্ডঠর ব্রাশ, চা বা কপফর মফন্ডি 

মদয়া গুন্ডিা, ঘুন্ডণ ধরার ফন্ডি সৃষ্ট কান্ডঠর গুুঁন্ডিা, গৃহপাপিত পশুর বেময, এসব পদন্ডয় বতপর করা 

মেন্ডত পান্ডর কন্ডম্পাস্ট সার। শুধু ঘাস-িতাপাতা, সবপে বা ফিমূন্ডির অবপশষ্টাংশ র্াটিন্ডত গতম 

কন্ডর পু ুঁন্ডত মফিন্ডত হন্ডব পকংবা একটি ঝপিন্ডত মরন্ডখ পদন্ডত হন্ডব। এটার েন্য আর মকামনো 

রক্ষ্ণান্ডবক্ষ্ণ করন্ডত হন্ডব না। পকন্তু এই পিপতন্ডত সার বতপর হন্ডত কন্ডয়ক র্াস, এর্নপক বেরও 

মিন্ডগ মেন্ডত পান্ডর। তন্ডব োন্ডদর বাপিন্ডত আবেমনার পপরর্াণ কর্, োরা পর্ে সার বতপরন্ডত খুব মবপশ সর্য় ব্যয় করন্ডত পারন্ডবন না, 

তান্ডদর েন্য এই পিপত খুব কান্ডে পদন্ডব। পদন্ডন একবার কন্ডম্পাস্ট সান্ডরর েন্য ব্যবহৃত উপাদানগুন্ডিান্ডক মনন্ডি পদন্ডত হন্ডব। 

অপরপদন্ডক পহপ বা Í̄ ‚c পিপতর র্াধ্যন্ডর্ উৎকৃষ্ট র্ান্ডনর কন্ডম্পাস্ট প্রস্তুত করা োয়। Í̄‚c পিপতর র্াধ্যন্ডর্ পবপভন্ন প্রকান্ডরর কন্ডম্পাস্ট 

বতপর করা হয়। চাপহদা অনুোয়ী এর আকার ও আয়তন কর্ মবপশ হন্ডত পান্ডর। তন্ডব চওিায় ৪ ফুট এবং উচ্চতায় ৫ ফুট হওয়া 

প্রন্ডয়ােন। এধরন্ডণর ̄ Í‚মপ একাপধক প্রন্ডকাষ্ঠ বা মখাপ র্াকা ভান্ডিা। সব মপনম্ন স্তন্ডর এক ফুট খার্ার 

এর আবেমনার স্তর (ঘাস পাতা, খাবার উপেষ্টাংশ) পদন্ডত হন্ডব। সন্ডব মাচ্চ স্তন্ডর আধাফুট উৎকৃষ্ট 

র্ান্ডনর র্াটি ও মগাবর/পিটার সান্ডরর পর্েণ পদন্ডত হয়। েপদ সম্ভব হয়, তন্ডব কন্ডম্পাস্ট ¯Í‚পটি 

একটি োউপন পদন্ডয় মেন্ডক পদন্ডত হন্ডব। েপদ তা না হয়, তন্ডব অন্তত এর্ন পকছু পদন্ডয় োকন্ডত 

হন্ডব োন্ডত বৃপষ্টর পাপন মর্ন্ডক রক্ষ্া পায়। পকছুপদন্ডনর র্ন্ডধ্য Í̄‚মপর পভতন্ডরর পদন্ডক খুব গরর্ 

হন্ডত র্াকন্ডব তখন eySv োন্ডব উপকরণগুপি পচন্ডত শুরু কন্ডরন্ডে। Gমক মবপশ শুকান্ডনা বা মভো 

রাখা োন্ডব না। সম্পূণ মরূন্ডপ পন্ডচ না োওয়া পে মন্ত উপকরণগুপি প্রপত সপ্তান্ডহ একবার কন্ডর একই 

বা পভন্ন পভন্ন প্রন্ডকান্ডষ্ঠর র্ন্ডধ্য ওিট পািট কন্ডর পদন্ডত হন্ডব। ৩ মর্ন্ডক ৪ সপ্তান্ডহর র্ন্ডধ্য উব মর 

কান্ডিা র্াটির র্ত কন্ডম্পাস্ট বতপর হন্ডব। 

eR ©̈ e¨e¯’vcbv m¤cwK©Z e¨e¯’vcbv 

(ক) †Ku‡Pv mvi cÖ¯‘Z c×wZt 

mvi cÖ¯‘ZK Kivi cÖ_g av‡c `iKvi n‡e mvi cÖ¯‘ZKi‡Yi RvqMv 

wba©viY| RvqMv wba©viY Kivi †¶‡Î evwoi †Kvb GK cwZZ 

RvqvMv‡K †e‡Q wb‡Z n‡e| cÖ_‡g m¨vwbUvwi wis Gi aviY ¶gZv 

Abyhvqx cwigvYgZ KvuPv †Mvei I AveR©bv msi¶Y Ki‡Z n‡e| 

msM„nxZ KvuPv †Mvei I AveR©bv Mvu`v K‡i cwjw_b A_ev cwjw_‡bi 

e¯তv w`‡q Qvqv hy³ ¯’v‡b gvwUi Dc‡i A_ev gvwU‡Z MZ© K‡i 6-

8 w`b †X‡K iv_‡Z n‡e| Gici †Kv`vj A_ev †ejPv w`‡q D³ 

gvwU¸‡jv DjU-cvjU K‡i w`‡Z n‡e hv‡Z K‡i †Mve‡i 40-50% 

Av`ªZv _v‡K| hw` Av ª̀Zv bv _v‡K Zvn‡j †Mve‡ii Dc‡i nvjKv 

K‡i cvwb wQwU‡q w`‡Z n‡e| Gfv‡e IjU-cvjU Ki‡Z Ki‡Z hLb 

†Mvei Kvj‡P is avib Ki‡e Ges †Mve‡ii KvuPv MÜ ev SvuSv‡jv MÜ †ei n‡q hv‡e wVK ZLb g‡b Ki‡Z n‡e m¨vwbUvwi wis 

ev Pvwi‡Z Xvjvi Rb¨ Dc‡hvMx n‡q‡Q| Gevi cuPv‡bv †Mvei m¨vwbUvwi wis ev Pvwi‡Z Xvj‡Z n‡e|j¶¨ ivL‡Z n‡e †hb 

m¨vwbUvwi wis ev Pvwi‡Z Kgc‡¶ `yB BwÂ cwigvb Lvwj _v‡K| Zv bv n‡j wis ev Pvwi n‡Z †Ku‡Pv¸‡jv †ei n‡Z cv‡i| 
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cÖwZ 150 †KwR †Mvei I AveR©bv wgkª‡Y wbw`©ó cÖRvwZi cÖvq 2000 

wU †Ku‡Pv w`‡Z n‡e| cieZ©x‡Z m¨vwbUvwi wis ev Pvwi‡K gkvwi ev 

†bU w`‡q †X‡K w`‡Z n‡e| †Kbbv †Ku‡Pvi Ab¨Zg kÎæ †hgb-

wcucov, gyiwM, DB‡cvKv, Bu`yi I †Zjv‡cvKv BZ¨vw`i nvZ †_‡K 

i¶v Kivi Rb¨ gkvwi ev †bU Rvuj w`‡q †X‡K w`‡Z n‡e| †Ku‡Pvi 

cÖavb kÎæ jvj wcucov| †Ku‡Pvi wWg¸‡jv‡K jvj wcucov nvZ †_‡K 

i¶v Kivi Rb¨ cwigvY g‡Zv gwi‡Pi ̧ ov, njy‡`i ̧ ov, wWUvi‡R›U 

cvDWvi Ges jeY GK‡Î wgwk‡q m¨vwbUvwi wis ev Pvwii Pvicv‡k 

eW©v‡ii gZ K‡i w`‡Z n‡e| hv‡Z K‡i jvj wcucov †Ku‡Pvi 

wWg¸‡jv‡K AvµgY Ki‡Z bv cv‡i| Gici evqy PjvPj Ki‡Z cv‡i 

Ggb e¯তv ev Pvjv wbe©vPb K‡i D³ m¨vwbUvwi wis ev Pvwii Dc‡i †X‡K w`‡Z n‡e| †mB mv‡_ m¨vwbUvwi wis ev Pvwii 

Dc‡i †`Iqv e¯তv ev Pvjvi Dc‡i GKUz nvjKv K‡i cvwb wQwU‡q w`‡Z n‡e| Z‡e j¶¨ ivL‡Z †hb cvwbi cwigvb Lye 

†ekx bv nq KviY cvwbi cwigvY †ewk ev Kg n‡j Dfq Ae¯’vq †Ku‡Pv gviv †h‡Z cv‡i| m¨vwbUvix wis ev Pvwi Aew¯’Z 

†Mve‡ii Dc‡ii Ask †Ku‡Pvi LvIqv †kl n‡q †M‡j cvwb wQUv‡bv eÜ K‡i w`‡Z n‡e| mwVKfv‡e hZœ wb‡j 30-40 w`‡bi 

g‡a¨ †Ku‡Pv mvi cÖ¯‘Z n‡q hv‡e| †K‡Pvi msL¨vi Dci wfwË K‡i mvi ˆZixi mgq wbf©i K‡i| msL¨v †ekx n‡j `ªæZ †Ku‡Pv 

mvi ˆZwi n‡e| †Ku‡Pv mvi †`L‡Z Pv‡qi ¸ovi gZ| mvi ˆZwi nIqvi ci †PŠev”Pv n‡Z mZK©Zvi mv‡_ K‡¤cv÷ Zz‡j 

Pvjywb w`‡q Pvj‡Z n‡e| mvi Avjv`v K‡i †Ku‡Pv¸‡jv cybivq K‡¤cv÷ ̂ Zwii Kv‡R e¨envi Ki‡Z n‡e| †Ku‡Pv mvi evRv‡ii 

Pvwn`v Abyhvqx/ wbR¯̂ e¨env‡ii Rb¨ wbw ©̀ó mvB‡Ri c¨v‡KU/e¯তv fwZ© K‡i ivLv †h‡Z cv‡i| 
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পহরেীক্ষসণর ে য়: 

েোিোরণত দুই িোসপ পহরেীক্ষণ কো্ যক্র  পহরিোলনো করো িয়। 

িোপ ১: কো্ যক্র  েোস্তেোয়সনর ে য় 

কো্ যক্র  েোস্তেোয়সনর ে য় পহরসেশগত ও েো োহজক অহভঘোত হ্রোেকরণ কো্ যক্রস র অগ্রগহত হনরীক্ষোর জন্য এই পহরেীক্ষণ 

কো্ যক্র  পহরিোহলত িয়। কো্ যক্র  েোস্তেোয়সনর পূণ য ে সয় অন্তত: একেোর অগ্রগহত পহরেীক্ষণ করো আেিক। হেসশষ কসর কো্ যক্র  

েোস্তেোয়সনর চূড়োন্ত ে সয় এেো েম্পোেন করসল ভোসলো িয়। এ মক্ষসত্র্ েক-১ ও ২ অনু্োয়ী অগ্রগহত পহরেীক্ষণ করো ম্সত পোসর। 

িোপ ২: কো্ যক্র  েোস্তেোয়ন পরেতী 

পহরসেশগত ও েো োহজক অহভঘোত হ্রোেকরণ ব্যেস্থো গ্রিসণর ফসল তোর কো্ যকোহরতো মেোঝোর জন্য এই িরসনর পহরেীক্ষণ করো িসয় 

থোসক। েোিোরণত কো্ যক্র  েোস্তেোয়সনর পর এই পহরেীক্ষণ করসত িসে। েেসর িোরেোর অথ যোৎ প্রহত হতন  োে পর পর এেো েম্পন্ন 

করসত িসে।  

পহরেীক্ষসণর েোয়-েোহয়ত্ব 

প্রোথহ কভোসে প্রকল্প েোস্তেোয়ন েংস্থোর প্রকল্প ে ন্বয়কোরী ব্যহি পহরসেশগত ও েো োহজক এেং অহভস্োগ প্রহতকোর প্রহক্রয়ো 

পহরেীক্ষসণর েোহয়ত্ব পোলন করসেন। হতহন প্রকল্প ব্যেস্থোপনো ইউহনসের কোসে পহরেীক্ষসণর প্রহতসেেন েোহেল করসেন। 

 

এেোড়োও প্রকল্প ব্যেস্থোপনো ইউহনে এর  সনোনীত ব্যহি (মপ্রোগ্রো  অহফেোর-পহরসেশ ও জলেোয়ু পহরেতযন) পহরসেশগত ও 

েো োহজক এেং অহভস্োগ প্রহতকোর প্রহক্রয়ো পহরেীক্ষসণর েোহয়ত্ব পোলন করসেন।   
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বসতবাপির বনায়ন 

একটি আদশ ম বসতবাপির বনায়ন ধারার গঠন 

প্রায় প্রপতটি বসতবাপিন্ডত কৃপর্ বনায়ন্ডনর অপস্তত্ব র্াকন্ডিও ের্াের্ পপরকল্পনার অভান্ডব তা মর্ন্ডক আশানুরূপ ফি পাওয়া োয় না। 

ফন্ডি ধারণাটি পুরন্ডনা হন্ডিও র্ানুর্ এটা পনন্ডয় খুব একটা ভান্ডব না। অর্চ পপরকল্পনার্াপফক বসতবাপিন্ডত কৃপর্ বনায়ন্ডনর র্াধ্যন্ডর্ 

একটি পপরবান্ডরর খান্ডের চাপহদা মর্টান্ডনা সম্ভব। একটি আদশ ম বসতবাপির কৃপর্ বনায়ন ধারা গন্ডি মতািার েন্য পনম্নপিপখত 

প্রধান পদকগুন্ডিা পবন্ডবচনায় রাখন্ডত হন্ডব- 

১. বসতবাপির চারপান্ডশর সীর্ানায় মবিা পহন্ডসন্ডব র্ািার, মভন্ডরো, পিাশ, পেগা ইতযাপদ উপিদ ব্যবহার করা মেন্ডত পান্ডর। এন্ডত 

বসতবাপির সীর্ানা পনধ মারণ োিাও সুরক্ষ্ার কােও করন্ডব। 

২. বাপির আপিনায় শাকসবপের চার্ করন্ডত হন্ডব। 

৩. বসতবাপির আপিনার ফোঁকা স্থান্ডন আর্, োর্, কোঁঠাি, পিচু, মপয়ারা, মবি, মেঁন্ডপ, পনর্, বন্ডহিা, হরীতকী, তুিসী, সপেনা, 

নাপরন্ডকি, সুপাপর, বকুি ইতযাপদ গাে মরাপণ করা োয়। 

৪. বসতবাপির সীর্ানায় পুকুর র্াকন্ডি মসখান্ডন পবপভন্ন ধরন্ডণর র্ান্ডের চার্ করন্ডত হন্ডব। পুকুন্ডরর পান্ডি পবপভন্ন ধরন্ডণর বৃক্ষ্ন্ডরাপণ 

(নাপরন্ডকি, সুপাপর, ইপপি-ইপপি, মর্হগপণ, মখজুর, কিই ইতযাপদ) করন্ডত হন্ডব। এন্ডত গরন্ডর্র সর্য় র্ান্ডের উপকার হয়। এখান্ডন 

মবপশ পশকিপবপশষ্ট গাে িাগান্ডি পুকুন্ডরর পান্ডির র্াটি ভািন্ডব না। 

৫. পবপভন্ন োয়াmnbkxj উপিদ মের্ন- আদা, হলুদ ইতযাপদ দুই বৃন্ডক্ষ্র র্ান্ডে jvMv‡Z হন্ডব। 

৬. বসতবাপিন্ডত েতটুকু সম্ভব গবাপদপশু-পাপখ (হোঁস-মুরপগ, মকান্ডয়ি, কবুতর, গরু, োগি, মর্ৌর্াপে ইতযাপদ) পািন করন্ডত হন্ডব। 

৭. সন্ডব মাপপর স্থান-অবস্থান, উন্ডদ্দশ্য, প্রন্ডয়ােনীয়তা, সার্েম, সহেপ্রাপ্যতা ইতযাপদ পবন্ডবচনা কন্ডর বসতবাপির কৃপর্ বনায়ন ধারার 

উপাদানগুন্ডিা পনব মাচন করন্ডত হন্ডব এবং ের্াের্ পনয়ন্ডর্ এর পপরচে মা করন্ডত হন্ডব। 

বসতবাপিন্ডত পপরকপল্পত কৃপর্ বনায়ন্ডনর প্রন্ডয়ােনীয়তা 

1. এন্ডদন্ডশর অপধকাংশ েনগণই অতযন্ত গপরব, অন্ডনন্ডকর শুধু বসতবাপি োিা আর মকান্ডনা কৃপর্ েপর্ মনই। অর্চ এন্ডদন্ডশর 

গ্রার্াঞ্চন্ডি বসতবাপিগুন্ডিা হন্ডে সনাতন কৃপর্ বনায়ন ধারা তর্া বহুমুখী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাচীন উদাহরণ। কৃর্াণ-কৃর্াপণরা 

বহু পূব মকাি মর্ন্ডকই একই আপিনায় পনন্ডেরা বসবাস করা োিাও শাকসবপে চার্, গবাপদপশু ও হোঁস-মুরপগ পািন, র্াে চার্, 

হন্ডরক রকন্ডর্র ফিে, বনে এবং মশাভাবধ মনকারী গােপািা একই সন্ডি উৎপাদন ও পািন কন্ডর আসন্ডেন।  

2. বাংিান্ডদন্ডশ বসতবাপির বাগান মর্ন্ডকই অপধকাংশ ফি, কাঠ, জ্বািাপন, পশুখাে ইতযাপদ উৎপাদন ও সংগ্রহ করা হয়। মদখা 

মগন্ডে, বাংিান্ডদন্ডশর গ্রার্াঞ্চন্ডি গৃহস্থাপি জ্বািাপনর প্রায় ৮০ শতাংশ †hvMvb বসতবাপি এবং পান্ডশর েপর্ মর্ন্ডকই আন্ডস। তন্ডব 

সুষ্ঠ ুপপরকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার ঘাটপত র্াকায় বসতবাপিপভপত্তক এ উৎপাদন ব্যবস্থার ফিন মতর্ন আশাব্যঞ্জক নয়। 

3. বাংিান্ডদন্ডশর গ্রার্াঞ্চন্ডির অপধকাংশ বসতবাপি এখনও প্রন্ডয়ােন্ডনর তুিনায় কর্ ব্যবহৃত। মভৌত অবস্থান, কৃর্কন্ডদর আর্ ম-

সার্াপেক অবস্থা সম্পদ পভপত্ত ইতযাপদন্ডক পবন্ডবচনায় মরন্ডখ কৃপর্ বনায়ন তর্া একটি সর্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা গন্ডি তুিন্ডত 

পারন্ডি মসটা হন্ডব আগার্ী শতন্ডকর প্রধান অবিম্বন, ো ক্রর্বধ মর্ান েনসংখ্যার েন্য বহু বের ধন্ডর খাে, জ্বািাপন ও অন্যান্য 

পনতযপ্রন্ডয়ােনীয় পণ্যাপদ †hvMvb মদন্ডব। 

4. গাে বায়ুর্ণ্ডন্ডির ক্ষ্পতকর কাব মন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ কন্ডর পপরন্ডবন্ডশর ভারসাম্য রক্ষ্া করন্ডব এবং ভূপর্ক্ষ্য় মরাধ করন্ডব ও 

েি-বাতাস মর্ন্ডক ঘরবাপিন্ডক রক্ষ্া করন্ডব।  

5. কৃপর্ বনায়ন আন্ডয়রও একটি ভান্ডিা উৎস হন্ডত পান্ডর। তাই সুপপরকপল্পতভান্ডব কৃপর্ বনায়ন ধারা অনুসরণ কন্ডর বসতবাপির 

আপিনা ও তার আন্ডশপান্ডশর েপর্ মর্ন্ডক পে মাপ্ত পপরর্াণ ফসি, শাকসবপে, ফি, কাঠ, জ্বািাপন, পশু খাে, র্াে, র্াংস, পডর্ 

ইতযাপদ উৎপাদন করা একান্তই প্রন্ডয়ােন।  

6. দ্রুত বধ মনশীি ফিে এবং বনে বৃন্ডক্ষ্র সর্িন্ডয় একটি বহুমুখী ব্যবহারন্ডোগ্য বসতবাপি বাগান গন্ডি মতািা মেন্ডত পান্ডর। এন্ডত 

কন্ডর খান্ডের চাপহদা মর্টান্ডনার সন্ডি সন্ডি বনভূপর্র পপরর্াণ বৃপি পান্ডব এবং মস সন্ডি পপরন্ডবন্ডশর ভারসাম্য রক্ষ্া হন্ডব।  
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`y‡h©vM I `y‡h©vM e¨e ’̄vcbv 

`y‡h©vM  

`y‡h©vM n‡jv c ÖK…wZ ev gvby‡li Øviv m„ó ev msNwUZ Ggb NUbv hv Pjgvb mgvR Rxe‡b‡K Mfxifv‡e e¨vnZ K‡i Ges gvbyl, 

m¤c` I cwi‡e‡ki GZ ¶wZ mvab K‡i †hUv †gvKv‡ejvq GKwU mgvR‡K we‡kl c`‡¶c MÖnY Ki‡Z nq| mvaviYZ `y‡h©vM 

ej‡Z Avc` eySv‡jI mKj Avc`B `y‡h©vM bq| Avc` I wec`vcbœZv GKwÎZ n‡jB Zv‡K `y‡h©vM e‡j| ‡hgb-N~wY©So wmWi 

n‡jv Avc`| Gi Kvi‡Y e¨vcK aŸsmhÁ hLbB n‡jv ZLb Bnv `y‡h©vM| 

`y‡h©vM=Avc` x wec`vcbœZv ev ¶wZi m¤¢vebv 

Avc` 

cÖvK…wZK ev gvbem„ó Kvi‡Y m„ó m¤¢ve¨ `yN©Ubv ev ỳ‡h©vM hv ab-m¤ú`, AeKvVv‡gv, RxweKv, cÖvK…wZK cwi‡ek ev cÖvK…wZK 

m¤ú`mn Rxeb nvwb ev ¯^v¯’¨ nvwb NUv‡Z cv‡i, Zv‡K Avc` e‡j| ‡hgb: eb¨v GKwU Avc`| GwU msNwUZ n‡j Rxeb I 

RxweKvi ¶wZ mvab n‡Z cv‡i|  

wec`vcbœ 

hLb †Kv‡bv GjvKvi Rb‡Mvôx `~‡h©vM A_ev †Kv‡bv ai‡Yi SuywK Øviv AvµvšÍ nq A_ev m„ó djvdj †gvKv‡ejvq Amg_© nq 

ZLb †m AÂ‡ji Rb‡Mvôx‡K wec`vcbœ e‡j| 

wec`vcbœZv 

Rjevqy cwieZ©bRwbZ Kvi‡Y ‡Kvb Rb‡Mvôx, cÖvK…wZK cwi‡ek, m¤ú` BZ¨vw` ‡bwZevPKfv‡e AvµvšÍ nIqvi cÖeYZv ev 

Ae¯’v‡K wec`vcbœZv e‡j| AvµvšÍ n‡j ¶wZi gvÎv Ges Lvc LvIqv‡bv I Awf‡hvR‡bi m¶gZvi Dci wec`vcbœZv wbf©i 

K‡i| †hgb: ¶z`ª K…l‡Ki Rwgi dmj eb¨vq AvµvšÍ n‡j Zv hw` m¤ú~Y© bó n‡q hvq Ges Zvi Av‡qi Ab¨ Drm bv _v‡K 

Zvn‡j GKRb abx K…l‡Ki †P‡q †ewk wec`vcbœ n‡e KviY abx K…l‡Ki D³ ¶wZ KvwU‡q DVvi m¶gZv †ewk|   

`y‡h©v‡Mi cÖKvi‡f` 

`y‡h©vM‡K mvgwM ÖKfv‡e ২ fv‡M fvM Kiv hvq- 

১. cÖvK…wZK `y‡h©vM| ‡hgb- eb¨v, So, Liv BZ¨vw`   

২. gvbem„ó `y‡h©vM| ‡hgb- AwMœKvÛ, hy× BZ¨vw`  

`y‡h©vM I bvix 

`y‡h©v‡Mi mgq Avgv‡`i †`‡ki bvixiv Zv‡`i c ÖvZ¨wnK KvRKg©mn ¯^vfvweK RxebhvÎvq †hme  

mgm¨vi m¤§yLxb nq †m¸‡jvi g‡a¨- 

১. ivbœvi mgm¨v 

২. LvIqvi cvwb msMÖ‡n Amyweav 

৩. R¡vjvbx mgm¨v 

৪. wbivcËvRwbZ mgm¨v 

`y‡h©vM প্রস্তুপতমূিক KvR 

বন্যার ক্ষ্য়ক্ষ্পত কর্ান্ডনার িন্ডক্ষ্য মে কােগুন্ডিা করা হয় তান্ডক বন্যার প্রস্তুপতমূিক কর্ মকাণ্ড বন্ডি। পতন পে মান্ডয় এ প্রস্তুপত মনওয়া 

হয়, ের্া : বন্যা-পূব ম প্রস্তুপতমূিক কাে মক্রর্, বন্যাকািীন কাে এবং বন্যা-পরবতী পে মান্ডয় করণীয়। 
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`y‡h©vM-পূব ম প্রস্তুপতমূিক কর্ মকাণ্ড 

1. সঞ্চয় করা। 

2. আিগা চুিা বতপর করা ও জ্বািাপন সংগ্রহ কন্ডর উঁচু োয়গায় সংরক্ষ্ণ করা এবং মসই সন্ডি শুকন্ডনা খাবার পচিা, মুপি, গুি 

ইতযাপদ সংগ্রহ কন্ডর রাখা। 

3. ফসন্ডির বীে সংরক্ষ্ণ করা।  

4. গবাপদপশু ও হোঁস-মুরগীর খাবার সংরক্ষ্ণ করা, গবাপদপশু-পাপখন্ডক প্রপতন্ডর্ধক টিকা মদয়া। 

5. cÖ‡qvRbxq Ilya ivLv| 

6. ডায়পরয়া প্রপতন্ডরান্ডধ কাে মকর খাবার স্যািাইন কীভান্ডব বানান্ডত হয় তা মেন্ডন রাখা।  

7. `y‡h©vMকািীন সর্ন্ডয় গভ মবতীন্ডদর প্রপত পবন্ডশর্ েত্ন পনন্ডত হন্ডব। আন্ডগ মর্ন্ডকই প্রপশক্ষ্ণপ্রাপ্ত দাইন্ডয়র সন্ডি মোগান্ডোগ করন্ডত 

হন্ডব। প্রন্ডয়ােন্ডন আন্ডগই তান্ডক পনরাপদ স্থান্ডন ’̄vbvšÍi Ki‡Z n‡e । 

`y‡h©vMকািীন কাে  

1. `y‡h©vMকািীন সর্ন্ডয় পনয়পর্ত ỳ‡h©v‡Mi খবর োনার মচষ্টা করন্ডত হন্ডব। পনন্ডেন্ডদর অপভজ্ঞতার আন্ডিান্ডক পবপন্ডদর সংবাদ 

সবাইন্ডক মপৌুঁপেন্ডয় পদন্ডত হন্ডব।  

2. cÖ‡qvR‡b wbivc` Avkªq †K‡›`ª hvIqv। 

3. পনরাপদ আেয় গর্ন্ডন নারী, বৃি, পশশু ও পবন্ডশর্ চাপহদাসম্পন্ন ব্যপিন্ডদর অগ্রাপধকার পদন্ডত হন্ডব।  

4. পনরাপদ পাপন সংগ্রহ পনপিত করন্ডত হন্ডব।  

5. স্থানীয় ইউপনয়ন পপরর্দ ও কর্ মরত এনপেওন্ডদর পনন্ডেন্ডদর অবস্থান োনান্ডত হন্ডব।  

6. পনন্ডেন্ডদর র্ন্ডধ্য পারস্পপরক সহন্ডোপগতা বৃপি করন্ডত হন্ডব। 

`y‡h©vM পরবতী কাে 

1. বাপির আশপাশ পপরষ্কার করন্ডত হন্ডব, মনাংরা আবেমনা র্াটিন্ডত পু ুঁন্ডত রাখন্ডত হন্ডব অর্বা আগুন্ডন পুপিন্ডয় মফিন্ডত হন্ডব, 

প্রন্ডয়ােন্ডন পিপচং পাউডার ব্যবহার করন্ডত হন্ডব।  

2. অর্ মননপতক ক্ষ্পত পুপর্ন্ডয় পনন্ডত দ্রুত বধ মনশীি শাকসবপের চার্ করন্ডত হন্ডব। 

3. `y‡h©v‡Mi পর সরকাপর-ন্ডবসরকাপর পুনব মাসন-সুপবধা সম্বন্ডন্ধ োনা ও তা পাওয়ার মচষ্টা করন্ডত হন্ডব।  

4. `y‡h©v‡Mi পাপনন্ডত তপিন্ডয় োওয়া বা নষ্ট হওয়া নিকূপ সংস্কার করন্ডত হন্ডব। 
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েক-১ 

cwi‡ek I mvgvwRK myi¶v ¯Œxwbs c×wZ  

Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) 

 

ev Í̄evqbKvix ms ’̄vi bvg:………………………………………………..... 

¯Œxwbs cix¶v Gi ZvwiL: …………………………………………. 

BDwbqb: …………………………………………. 

Dc‡Rjv: ……………………………………………. 

†Rjv: ………………………………………… 

 

1g Aa¨vq: mywbw`©ó cwi‡ekMZ cÖfve 

µwgK 

b¤^i 

mvaviY Kvh©µ‡gi d‡j m„ó mgm¨v n¨vu bv cÖ‡hvR¨ 

bq 

gšÍe¨ 

1. cwi‡ek I `~lY m¤cwK©Z mgm¨v 

1.1 †Kvb `„k¨gvb cvwb ~̀lY Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

1.2 †Kvb `„k¨gvb evqy ~̀lY Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

1.3 gvwUi Ae¶q Ges gvwU `~lY m¤cwK©Z †Kvb mgm¨v Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

1.4 kã `~lY m„wóKvix †Kvb mgm¨v Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

1.5 Ggb †Kvb Kvh©µg Av‡Q wK hv Zij eR¨© ev eR ©̈-cvwb m„wó K‡i? ☐ ☐ ☐  

1.6 Ggb †Kvb Kvh©µg Av‡Q wK hv wec¾bK eR¨© m„wó K‡i? ☐ ☐ ☐  

1.7 Ggb †Kvb Kvh©µg Av‡Q wK hv f‚wg e¨env‡ii aiY cwieZ©b 

K‡i? 

☐ ☐ ☐  

1.8 Ggb †Kvb Kvh©µg Av‡Q wK hv †_‡K MÖxb nvDR M¨vm wbM©gb 

nq? 

☐ ☐ ☐  

2. kªg, Kv‡Ri Ae¯’v, †ckvMZ ¯^v¯’¨ Ges wbivcËv m¤cwK©Z mgm¨v 

2.1 bvix, cyiæl mK‡j mgvbfv‡e KvR Kivi my‡hvM cvq wK? ☐ ☐ ☐  

2.2 kªwgK I ev¯ÍevqbKvix ms¯’vi g‡a¨ †Kv‡bv †bwZevPK NUbv Av‡Q 

wK? 

☐ ☐ ☐  

2.3 †Kvb wkï kªwgK Av‡Q wK (eqm Ab~aŸ©-18)? ☐ ☐ ☐  

2.4 †Kvb kªwgK‡K wK †Rvic~e©K K‡i KvR Kiv‡bv n‡”Q? ☐ ☐ ☐  

2.5 †Kvb wjwLZ kªwgK e¨e¯’vcbv c×wZ Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  
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2.6 kªwgKiv Kx Zv‡`i Kv‡Ri mgq, gRywi, IfviUvBg, ¶wZc~iY 

Ges myweav m¤c‡K© AeMZ? 

☐ ☐ ☐  

2.7 †Kv‡bv †KvwfW-19 mZK©Zvg~jK e¨e ’̄v Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

2.8 AwMœKvÛ cÖwZ‡iv‡ai †Kv‡bv cÖ¯‘wZ Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

2.9 wcQ‡j c‡o hvIqv Ges eo AvNv‡Zi †Kv‡bv AZxZ NUbv Av‡Q 

wK? 

☐ ☐ ☐  

2.10 ay‡jv e¨e¯’vcbvi Rb¨ †Kvb cÖwZi¶vg~jK e¨e¯’v Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

2.11 Kg©‡¶‡Î wbivc` cvbxq R‡ji †Kv‡bv Drm Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

2.12 Kv‡Ri wbivcËv Ges ¯^v¯’¨ msµvšÍ †Kv‡bv m‡PZbZvg~jK †mkb 

Pjgvb Av‡Q wK? 

☐ ☐ ☐  

2.13 Kg©‡¶‡Î †hŠb nqivwb msµvšÍ †Kv‡bv NUbv Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

2.14 Kg©‡¶‡Î †Kvb cÖv_wgK ¯^v¯’¨ cwiPh©v/ cÖv_wgK wPwKrmv myweav 

Av‡Q wK? 

☐ ☐ ☐  

3. m¤c` I kw³ m¤cwK©Z mgm¨v 

3.1 †Kvb Kvh©µg f‚Mf©¯’ cvwb e¨envi K‡i wK? ☐ ☐ ☐  

3.2 †Kvb Kvh©µg f‚c„‡ôi Dcwifv‡Mi cvwb e¨envi K‡i wK? ☐ ☐ ☐  

4. ¯’vbxq Rb‡Mvôxi ¯^v¯’¨ I wbivcËv m¤cwK©Z mgm¨v 

4.1 †Kvb eR¨© cwi‡kvab c×wZ Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

4.2 '‡Lvjv ¯’v‡b eR¨© wb®cwË' Giƒc mgm¨v Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

4.3 QvM‡ji gj mvi wnmv‡e e¨envi Kiv nq wK? ☐ ☐ ☐  

4.4 AveR©bv †_‡K mvi ˆZwii Rb¨ †Kv‡bv cÖPvibv Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

4.5 †Ku‡Pv mvi/M‡Z© mvi Drcv`‡bi †Kv‡bv e¨e¯’v Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

4.6 wUDeI‡qj Ges cvqLvbv (j¨vwUªb) Gi g‡a¨ 30 dzU `~iZ¡ eRvq 

ivLv n‡”Q wK? 

☐ ☐ ☐  

4.7 wUDeI‡qj ¯’vcb Ges cvqLvbv (j¨vwUªb) wbg©v‡Yi wel‡q 

DPHE †_‡K †Kv‡bv civgk© †bIqv n‡q‡Q wK? 

☐ ☐ ☐  

4.8 Kswµ‡Ui ˆZwi wUDeI‡qj cøvUdg© Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

4.9 wUDeI‡qj cøvUdg© © G Kvh©Kifv‡e cvwb wb®‹vk‡bi Rb¨ h‡_ó 

Xvj Av‡Q wK? 

☐ ☐ ☐  

4.10 †Kvb wUDeI‡qj Gi cvwb cix¶v K‡i Av‡m©wbK Dcw¯’wZ cvIqv 

wM‡q‡Q wK? 

☐ ☐ ☐  
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4.11 f‚c„‡ôi Dcwifv‡Mi cvwbi ¸YMZ gvb ev cwigvY‡K cÖfvweZ 

Kivi †Kvb m¤¢vebv Av‡Q wK? 

☐ ☐ ☐  

4.12 †Kvb Rjve×Zv mgm¨v Av‡Q wK?    ☐ ☐ ☐  

4.13 cvqLvbv (j¨vwUªb) wK Mf©eZx gwnjv, wkï Ges eq¯‹ e¨w³‡`i 

we‡ePbv K‡i wWRvBb Kiv n‡q‡Q? 

☐ ☐ ☐  

4.14 cÖK‡íi Kvh©µg/j¨vwUªb wc‡Ui Kvi‡Y f‚Mf©¯’ cvwb 

wb®‹vkb/cvbxq R‡ji `~lY ev RjevwnZ †ivM Qov‡bvi †Kvb 

m¤¢vebv Av‡Q wK? 

☐ ☐ ☐  

4.15 cvqLvbv (j¨vwUªb) / wUDeI‡qj Gi wb‡P †mvK I‡qj Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

4.16 cvqLvbv (j¨vwUªb) Gi cv‡k cvwbi U¨v¼ Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

4.17 cvqLvbv (j¨vwUªb) Gi Av‡kcv‡ki ¯’vb wK cwi®‹vi-cwi”Qbœ Av‡Q 

wK? 

☐ ☐ ☐  

4.18 †Kvb cwi®‹vi cwi”QbœZv cÖPvibv Kvh©µg Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

5. Rwg msµvšÍ mgm¨v 

5.1 †Kvb †Rvic~e©K cybe©vmb mgm¨v Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

5.2 kvixwiK I A_©‰bwZKfv‡e ev¯‘P¨ywZi †Kv‡bv mgm¨v Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

5.3 †Rvic~e©K D‡”Q` msµvš Í †Kvb mgm¨v Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

5.4 †Kvb weKí f‚wg e¨envi cwiKíbv Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

5.5 m¤c‡`i ¶wZi Rb¨ †Kvb ¶wZc~iY cwiKíbv Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

5.6 cÖK‡íi Kvh©µg †Kv‡bv e¨w³MZ evm¯’vb‡K (evwo Ges Ab¨vb¨ 

m¤c`mn wfUv) cÖfvweZ K‡i wK? 

☐ ☐ ☐  

6. evm¯’vb, eb¨cÖvYx Ges Rxe‰ewPÎ m¤cwK©Z mgm¨v 

6.1 †Kvb wecbœ cÖRvwZ Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

6.2 we‡`kx cÖRvwZi Dw™¢` ev cÖvYxi cÖwZôv Gi mv‡_ cÖvmw½K †Kvb 

mgm¨v Av‡Q wK? 

☐ ☐ ☐  

6.3 †Kvb eb DRvo ev MvQ KvUv ev Rwg cwi®‹v‡ii mgm¨v Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

6.4 wfUv DuPzKiY ¯’vb ev Xv‡ji Pvicv‡k e„¶‡ivcY Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

7. wfUv DuPzKiY m¤cwK©Z mgm¨v 

7.1 wfUv DuPzKiY Gi Kvh©µg cwjgvwU evwj w`‡q m¤cbœ Kiv n‡q‡Q 

wK? 

☐ ☐ ☐  
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7.2 wfUv DuPzKib Kvh©µg Gi †¶‡Î c~e©eZ©x eb¨vi cvwbi ¯Íi Gi 

D”PZvi †P‡q Kgc‡¶ 1 (GK) dzU †ewk D”PZv eRvq ivLv 

n‡q‡Q wK? 

☐ ☐ ☐  

7.3 DPzK…Z wfUvi Xv‡ji †Kvb ¶wZ n‡q‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

7.4 Rwgi Dcwifv‡Mi De©i gvwUi †Kv‡bv e¨envi Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

7.5 wfUv DuPzKiY Gi Kvi‡Y wK †Kvb cÖevwnZ/f‚-c„‡ôi Dcwifv‡Mi 

cvwbi cÖev‡n †Kv‡bv mgm¨v n‡”Q wK? 

☐ ☐ ☐  

8. K…wl I RxweKv m¤cwK©Z mgm¨v 

8.1 evwj-Z‡U mewR Pv‡li †Kvb cÖ_v Pjgvb Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

8.2 mgwš^Z †cvKv `gb I KxUcZ½ e¨e ’̄vcbv Gi Rb¨ †Kvb cÖwk¶Y 

Kvh©µg Pjgvb Av‡Q wK? 

☐ ☐ ☐  

8.3 Pv‡li Rwg‡Z †d‡ivgb Uªvc Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

8.4 dm‡ji Aewkóvsk mvi wnmv‡e e¨envi Kiv nq wK? ☐ ☐ ☐  

8.5 wbwl× KxUbvkK/KxUcZ½ e¨e¯’vcbv c×wZi †Kvb e¨envi Av‡Q 

wK? 

☐ ☐ ☐  

8.6 cÖK‡íi Kvh©µ‡gi d‡j K…wl Rwgi †Kvb ¶wZ n‡q‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

 

2q Aa¨vq: mvgvwRK Awf‡hvM msµvšÍ mgm¨v 

1. Awf‡hvM cÖwZKvi welqK mgm¨v 

µwgK 

b¤^i 

mvaviY Kvh©µ‡gi d‡j m„ó mgm¨v n¨vu bv cÖ‡hvR¨ 

bq 

gšÍe¨ 

1.1 mvgvwRK Awf‡hvM msµvš Í wjwLZ †Kvb bw_ Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

1.2 Awf‡hvM cÖwZKvi cÖwµqv (GRM) Gi †Kvb Abykxjb Av‡Q wK? ☐ ☐ ☐  

1.3 cÖK‡íi Kvh©µ‡gi Kvi‡Y wK gmwR`, gw›`i, Kei¯’vb, k¥kvb, 

Ges Ab¨vb¨ ¯’vb/e¯‘ hv ag©xq I mvs¯‹…wZKfv‡e Zvrch©c~Y© Zv 

cÖfvweZ K‡i? 

☐ ☐ ☐  

 

 

 

 

 

েক-২ 
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ˆÎgvwmK gwbUwis cÖwZ‡e`b 

অহভস্োগ প্রহতকোর প্রহক্রয়ো 

Extended Community Climate Change Project- Flood (ECCCP- Flood) 

 

ev¯ÍevqbKvix ms¯’vi bvg: 

কর্ মস্থি:  

প্রপতন্ডবদন্ডনর সর্য়কাি:  

সারপণ-২ অপভন্ডোগ প্রপতকার প্রপক্রয়া 

ক্রপর্ক 

নং 

 

অপভন্ডোগ 

প্রাপপ্তর 

তাপরখ 

অপভন্ডোগ 
অপভন্ডোন্ডগর ধরণ 

(পিপখত/ন্ডর্ৌপখক) 

গৃহীত 

ব্যবস্থা 

সংক্ষুব্ধ ব্যপির 

দ্বারা গ্রহণন্ডোগ্যতা 

(হযা / না) 

সর্স্যা / র্ন্তব্য 

সম্পপকমত ব্যাখ্যা 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 (প্রন্ডয়ােন্ডন আন্ডরা কাগে যুি করা োন্ডব) 
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cwiwkó-1 

SL Trade name of Products Registration Name of Company 
 

SL Trade name of Products Registration Name of Company 

Number Number 

1 Diazinon 14G AP-08 Shetu Coporation Limited 30 Vapona AP-79 Shell Company of Bangladesh Limited 

2 Bizguard 2P AP-09 Ciba-Geigy (Bangladesh) Limited 31 Bidrin 85 WSC AP-80 Shell Company of Bangladesh Limited 

3 Roxion 40 EC AP-11 International Services (BD) Limited 32 Dieldrin 50 WP AP-82 Shell Company of Bangladesh Limited 

4 Dankavapon 100 EC AP-13 Shetu Corporation Limited 33 Dieldrin 40 WP AP-83 Shell Company of Bangladesh Limited 

5 Damfin 2P AP-19 Ciba-Geigy (Bangladesh) Limited 34 Furadan 3G AP-85 FMC International S.A. 

6 Diazinon 90L AP-20 Ciba-Geigy (Bangladesh) Limited 35 Actellic 2% Dust AP-99 Bangladesh Manufacturers Limited 

7 Danmfin 950 EC AP-25 Ciba-Geigy (Bangladesh) Limited 36 Quickphos AP-102 Agrani Traders 

8 Dichlorvos AP-27 Bayer (Bangladesh) Limited 37 Torque 550g/I AP-115 International Services (BD) Limited 

9 Curaterr 3G AP-30 Bayer (Bangladesh) Limited 38 Ridan 3G AP-131 Rupali Sangstha Limited 

10 2,4-D Na Salt AP-34 Bayer (Bangladesh) Limited 39 Bkzne 14G AP-135 B. K. Traders 

11 Folithion ULVC 98 AP-36 Bayer (Bangladesh) Limited 40 Aerocypermethrin 10 EC AP-137 Liza Enterprise Limited 

12 Methybron AP-38 Excell Trading Company 41 Karmex AP-145 Beximco Agrochemicals Limited 

13 Heptachlor 40 WP AP-39 Krishi Banijya Protisthan 42 Carbaryl 85 WP AP-147 Shetu Corporation Limited 

14 Chlordane 40 WP AP-40 Krishi Banijya Protisthan 43 Agridan 3G AP-154 Shetu Pesticides Limited 

15 Aerovap 100 EC AP-41 Liza Enterprise Limited 44 Tecto 2% Dust AP-157 Alco Pharma Limited 

16 Aerodriel 20 EC AP-42 Liza Enterprise Limited 45 Manex-II AP-163 Shetu Corporation Limited 

17 Aeromal 57 EC AP-44 Liza Enterprise Limited 46 Phytox MZ 80 AP-164 Liza Enterprise Limited 

18 Padan 10G AP-52 Data Enterprises Limited 47 Uniflow TM Sulphur AP-167 Shetu Corporation Limited 

19 Fenitrothion 98 AP-53 Farm Chemical Corporation Limited 48 Fenkil 20 EC AP-169 Agrani Traders 

20 Carbin 85 WP AP-54 Farm Chemical Corporation Limited 49 Sunfuran 3G AP-171 Shetu Corporation Limited 

21 Diamal 57 EC AP-55 Farm Chemical Corporation Limited 50 Hekthion 57 EC AP-178 Farm Chemical Corporation Limited 

22 Detia Gas EXT AP-56 Farm Chemical Corporation Limited 51 Poligor 40 EC AP-180 Farm Chemical Corporation Limited 

23 Dichlorvos 100 EC AP-57 Farm Chemical Corporation Limited 52 Melbromid 98 AP-185 Horizon Trade Limited 

24 Methyl Bromide 98 AP-57 Farm Chemical Corporation Limited 53 Mebrom AP-186 Bengal Wings Trade Limited 

25 Malathion 57 EC AP-68 BPI Limited 54 Agrine 85 WP AP-187 Edgro (Private) Limited 

26 Curaterr 3G AP-69 Bayer (Bangladesh) Limited 55 Drawizon 60 EC AP-190 Keeco Pesticides Limited 

27 Dieldrin 20 EC AP-73 Shell Company of Bangladesh Limited 56 Gastoxin AP-195 Bright Corporation 

28 Bidrin 24 WSC AP-74 Shell Company of Bangladesh Limited 57 Cekomethrin 10 EC AP-219 Premier Traders 

29 Malathion 57 EC AP-78 Burmah Eastern Limited 58 Cythrin AP-220 Bari & Company Limited 
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SL Trade name of Products Registration 

Number 

Name of Company SL 
Trade name of Products Registration 

Number 

Name of Company 

59 Cekuthoate 40 EC AP-225 Premier Traders 88 Vitacron 40 SL AP-341 Shetu Marketing Company 

60 Arifos 20 EC AP-229 Bari & Company Limited 89 Monotaf 40 WSC AP-331 Auto Equipment Limited 

61 Malathion 57 EC AP-230 Sabrina Trading Corporation 90 Tamaron 40 SL AP-188 Haychem (Bangladesh) Limited 

62 Cardan 5G AP-234 Bari & Company Limited 91 Folithion 50 EC AP-32 Haychem (Bangladesh) Limited 

63 Diazinon 14G AP-236 Liza Enterprise Limited 92 Macuprax 65% AP-65 Bayer CropScience Limited 

64 Rizinon 60 EC AP-239 Bari & Company Limited 93 Zithiol 57 EC AP-126 Rhone Poulenc Bangladesh 

65 Zincphosphide AP-258 Liza Enterprise Limited 94 Delapon Na-84 AP-66 Rhone Poulenc Bangladesh 

66 Davison Glyphosate AP-266 Shete Pesticides Limited 95 Anthio 25 EC AP-64 Rhone Poulenc Bangladesh 

67 Morestan 25 WP AP-269 Beximco Agrochemicals Limited 96 Zolone 35 EC AP-67 Rhone Poulenc Bangladesh 

68 Manzate 200 AP-301 Auto Equipment Limited 97 Rentokill CC Type 75% AP-221 Getco Limited 

69 Dimecron 100 SL AP-22&276 Novartis (Bangladesh) Limited 98 Paramount CC Type AP-300 BD Associate and Company 

70 Pillarcron 100 SL AP-148 Shetu Pesticides Limited 99 Darsban 20 EC PHP-5 Auto Equipment Limited 

71 Benicron 100 WSC AP-06 Sabrina Trading Corporation 100 Darsban 20 EC PHP-85 Auto Equipment Limited 

72 DDVP 100 W/V AP-03 ACI Formulations Limited 101 Basudin 10G AP-23 Syngenta Bangladesh Limited 

73 Chemo DDVP 100 EC AP-245 Chemsfil Bangladesh Limited 102 Diazinon 60 EC AP-24 Syngenta Bangladesh Limited 

74 DDVP 100 EC AP-151 McDonald Bangladesh (Pvt) Limited 103 Mortin King Mosquito Coil PHP-54 Reckitt Benckiser Bangladesh Limited 

75 Nogos 100 EC AP-26&274 Novartis (Bangladesh) Limited 104 Mortin Mosquito Coil PHP-101 Reckitt Benckiser Bangladesh Limited 

76 Phosvit 100 EC AP-56 Data Enterprises Limited 105 Sarfium 56% AP-689 Sar Trade Fertilizer Limited 

77 Daman 100 EC AP-325 Petrochem (Bangladesh) Limited 106 Sicofen 20 EC AP-624 Genetica 

78 Azodrin 40 WSC AP-336 BASF Bangladesh Limited 107 Cythrine 10 EC AP-310 ACI Formulations Limited 

79 Nuvacron 40 SL AP-18&275 Novartis (Bangladesh) Limited 108 Diazonyl T-60 AP-283 ACI Formulations Limited 

80 Megaphos 40 SL AP-175 McDonald Bangladesh (Pvt) Limited 109 Salmathion 57 EC AP-1066 Agrimax Bangladesh Limited 

81 Phoskil 40 SL AP-339 United Phosphorus (Bangladesh) Ltd 110 Basamid Granular AP-205 BASF Bangladesh Limited 

82 Kadette 40 WSC AP-284 Bisco Pesticide & Chemical 111 Ducord 17 EC AP-793 BASF Bangladesh Limited 

83 Monophos 40 WSC AP-328 Alpha Agro Limited 112 Argold 10 EC AP-409 BASF Bangladesh Limited 

84 Monodrin 40 WSC AP-07 Sabrina Trading Corporation 113 Dicofol 18.5 EC AP-359 McDonald Bangladesh (Pvt) Limited 

85 Corophos 40 SL AP-342 Corbel International Limited 114 Carbaryl 85 WP AP-150 McDonald Bangladesh (Pvt) Limited 

86 Luphos 40 SL AP-388 ACI Formulations Limited 115 Amitage 20 EC AP-476 McDonald Bangladesh (Pvt) Limited 

87 Amcodrin 40 SL AP-340 Atherton Imbros Company Limited 116 Neoron 500 EC AP-551 Syngenta Bangladesh Limited 

SL Trade name of Products Registration Name of Company 
 

SL Trade name of Products Registration Name of Company 
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Number Number 

117 Anvil 5 SC AP-472 Syngenta Bangladesh Limited 160 Crack down PHP-193 Bayer CropScience Limited 

118 Ridomil Gold MZ 68 WG AP-377 Syngenta Bangladesh Limited 161 Resigen 50 E PHP-194 Bayer CropScience Limited 

119 Folio Gold 440 SC AP-1133 Syngenta Bangladesh Limited 162 Resigned OS PHP-196 Bayer CropScience Limited 

120 Dolma 5G AP-1226 Syngenta Bangladesh Limited 163 Bilshot M 46.5 EC AP-586 Pharma & Farm 

121 Sonnet 50 SP AP-1488 Syngenta Bangladesh Limited 164 Pharzeb 80 WP AP-784 Pharma & Farm 

122 Basudin 10GR AP-532 Syngenta Bangladesh Limited 165 Phartap 50 SP AP-605 Pharma & Farm 

123 Ricon 60 EC AP-533 Syngenta Bangladesh Limited 166 Cypercid 10 EC AP-523 Pharma & Farm 

124 Paprika 50 EC AP-1250 Syngenta Bangladesh Limited 167 Glyphar 41 SL AP-896 Pharma & Farm 

125 Touchdown AP-404 Syngenta Bangladesh Limited 168 Topsin M 70 WP AP-193 Data Enterprises Limited 

126 Touchdown HiTech 500SL AP-873 Syngenta Bangladesh Limited 169 Homai 80 WP AP-179 Data Enterprises Limited 

127 Dual Gold 960 EC AP-1111 Syngenta Bangladesh Limited 170 Padan 50 SP AP-555 Data Enterprises Limited 

128 Lintur 70 WG AP-633 Syngenta Bangladesh Limited 171 Diazinon 14G AP-554 Data Enterprises Limited 

129 Koranda AP-794 Auto Crop Care Limited 172 Diazinon 60 EC AP-557 Data Enterprises Limited 

130 Seda 50 SP AP-420 Auto Crop Care Limited 173 Diazinon 90 ULVC AP-560 Data Enterprises Limited 

131 Lorsban 15G AP-371 Auto Crop Care Limited 174 Trebon 10 EC AP-161 Data Enterprises Limited 

132 Autoguard 25 EC AP-1147 Auto Crop Care Limited 175 Bassa 50 EC AP-142 Data Enterprises Limited 

133 Focus 50 SC AP-828 Auto Crop Care Limited 176 Elsan 50 EC AP-556 Data Enterprises Limited 

134 Alert 50 EC AP-648 Auto Crop Care Limited 177 Elsan 92 ULVC AP-558 Data Enterprises Limited 

135 Quinguard 25 EC AP-1106 Auto Crop Care Limited 178 Vitavax 200B AP-559 Pioneer Equipment & Chemical Co. 

136 Fendor 5G AP-279 Auto Crop Care Limited 179 Pyriban 20 EC AP-381 Agro Development Services Co. (Pvt) Ltd 

137 Edfen 50 EC AP-191 Sea Trade Fertilizer Limited 180 Aimal 57 EC AP-1136 Agro Development Services Co. (Pvt) Ltd 

138 Malatox 57 EC AP-286 Sea Trade Fertilizer Limited 181 Asset AP-364 Agrodev United 

139 Edthoate 50 EC AP-307 Sea Trade Fertilizer Limited 182 Padan 4 G AP-372 Krishi Kallyan Limited 
140 Metasystox R 25 EC AP-493 United Phosphorus (Bangladesh) Ltd 183 Diazinon 10GR AP-385 Krishi Kallyan Limited 
141 Sumithion 3% Dust AP-156 Shetu Corporation Limited 184 Limithion 57 EC AP-264 ACI Formulations Limited 
142 Sumibas 75 EC AP-255 Shetu Corporation Limited 185 Knockout Liquid Insect Sprya PHP-28 Shetu Pesticides Limited 
143 Arozin 30 EC AP-383 Bayer CropScience Limited 186 Victor 1G PHP-340 Shetu Pesticides Limited 
144 Basta SL 15 AP-265 Bayer CropScience Limited 187 Night Queen Mosquito Coil PHP-46 Shetu Pesticides Limited 
145 Baycarb EC 500 AP-488 Bayer CropScience Limited 188 Sovathion 50 EC AP-240 Shetu Pesticides Limited 
146 Curaterr 5G AP-490 Bayer CropScience Limited 189 Pillartex 50 EC AP-414 Shetu Pesticides Limited 
147 Cupravit 50 WP AP-489 Bayer CropScience Limited 190 Kap 50 EC AP-216 Shetu Pesticides Limited 
148 Hinosan EC 50 AP-491 Bayer CropScience Limited 191 Dipterex 80 SP AP-561 United Phosphorus (Bangladesh) Ltd 
149 Labaycid 50 EC AP-492 Bayer CropScience Limited 192 Cekufon 80 SP AP-257 Shetu Pesticides Limited 
150 Sunrice Super 315 EC AP-1777 Bayer CropScience Limited 193 Palash 57 EC AP-312 Petrochem (Bangladesh) Limited 
151 Benefiter 315 SC AP-2105 Bayer CropScience Limited 194 Pounce 1.5G AP-419 FMC Chemical International AG 
152 Thiodan 35 EC AP-1147 Bayer CropScience Limited 195 Acekro 20 EC AP-318 McDonald Bangladesh (Pvt) Limited 
153 Fantush 300 EC AP-2569 Asia Trade International     
154 Ultima 40 WG AP-2560 Mimpex Agrochemicals Limited  
155 Abate 15 G PHP-118 BASF Bangladesh Limited 
156 Fendona 1.5 SC PHP-84 BASF Bangladesh Limited 
157 Edfen 50 EC PHP-40 Sea Trade Fertilizer Limited 
158 Coopex 25 WP PHP-191 Bayer CropScience Limited 
159 Sislin 2.5 EC PHP-192 Bayer CropScience Limited 

 


