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াযাংদে  

২৫স াঅকস্ট, ২০১৭ তাল্টযঔ সথদও রৄরু া ভাানভাদযয যাঔাাআন যাদচয ঘরভান ঘযভ ল্টাংতা সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয াঅনুভাল্টনও 
৭২০,০০০ ভানুলদও ীভান্ত াল্টতক্রভ ওদয ফাাংরাদদদয ওক্সফাচায সচরা াঅশ্র ল্টনদত ফাধয ওদযদঙ। এাআ কণপ্রস্থাদনয পদর ফাস্তুঘযযত 
সযাল্টঙ্গা চনাংঔযায (ল্টডাঅযল্ট) সভাট ল্টযভাণ দাাঁল্টদদঙ ৯,১৯,০০০ চন  মা লৃ্টথফীয ফদঘদ দ্রুতকল্টতদত ফধেভান সচাযফূেও 
ফাস্তুঘযযল্টতয াংওটগুল্টরয ভদধয ান্যতভ। ৮৫% ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনকণ মূথফদ্ধ স্থাদন ফফা ওযদঙন, ১৩% স্থানী ম্প্রদাদয াদথ 
মূথফদ্ধ স্থাদন ফফা ওযদঙন, এফাং ২% স্থানী ম্প্রদাদয ভাদছ ঙল্টদ ল্টঙল্টটদ ফা ওযদঙন। উল্টঔা  সটওনাপ উদচরা রৃদটাদত 
ফদঘদ সফল্ট ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনকণ াঅশ্রগ্রণ ওদযদঙন এফাং উব স্থাদনাআ সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয াংঔযা স্থানী চনদকাষ্ঠীয তযরনা 
ল্টতনগুণ।   

প্রা ওর ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনকণদওাআ লৃ্টথফীয ফদঘদ খনফল্টতূণে  এরাওা ফফা ওযদত দে মায ভদধয যদদঙ কুতযারাংদয 
„ফৃদাতদনয াঅশ্র-ল্টল্টফয‟।এাআ াঅশ্রল্টল্টফযল্টট ফতেভাদন লৃ্টথফীয ফদঘদ ফ ফাস্তুঘযযত ভানুদলয াঅশ্রল্টল্টফয। ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা 
চনাংঔযা ওক্সফাচাদযয সভাট চনাংঔযায এও-তৃতীাাং। সচরাল্টট াআদতাভদধযাআ উন্পদনয সেদত্র ভাযাত্মও াংওদটয ম্মযঔীন। াস্থাী খয 
ফাল্টনদ তাযা ভাযাত্মও খনফল্টতূণে ল্টযদফদ ফফা ওযদঙ। এাআ াঅশ্রদওন্গুল্টরদত াফওাঠাদভা ঔযফ রৃফের, সভল্টরও সফায প্রাযতায 
খাটল্টত প্রওট, এফাং খূল্টণেছ  াাআদলাদনয ভত প্রাওৃল্টতও দূদমোদকয ছযাঁল্টও ল্টফদযভান। ওযাম্প স্থাদনয দরুন ফনাঞ্চর দ্রুত ধ্বাং দদঙ 
মায পদর াঅল্টশ্রত সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠয বযল্টভধ্বদয ছযাঁল্টও  ফৃল্টদ্ধ সদদঙ। ফনাঞ্চর ল্টযষ্কায ওদয  প্রল্টতষ্ঠা ওযা কুতযারাং ওযাম্প ল্টফদেয 
ফদঘদ ফ ওযাম্প ল্টদদফ ল্টফদফল্টঘত। বযল্টভধ্ব  ফন্যায ছযাঁল্টওপ্রফণ স্থাদন ফফাওাযী ল্টযফাযগুল্টরদও স্থানান্তয ওযায ওাচ ঘরভান, 
ল্টওন্তু বযল্টভয াপ্রতযরতায দরুন ফদঘদ ছযাঁল্টওযনে ল্টযফাযগুল্টরদও  স্থানান্তয ওযা ওল্টঠন দ দদঙ। 

ফাস্তুঘযযত ভানুদলয এাআ প্রফা ল্টফদযভান াফওাঠাদভায উয সনল্টতফাঘও ঘা ৃল্টি ওযদঙ এফাং তা াআদতাদূফেয ীল্টভত ম্পদদয াভল্টচও 
সফা ল্টফতযণ ফযফস্থাদও েল্টতগ্রস্ত ওযদঙ। এওাআাদথ, ওক্সফাচাদযয ভদৃ্ধ প্রাওৃল্টতও ল্টযদফ েল্টতগ্রস্ত দে। নতযন াল্টবফাী প্রফাদয 
পদর ল্টফদযভান াল্টনয দন্টগুল্টরদত ঘা ২০ গুণ সফদ সকদঙ মায পদর াদনওগুল্টর াল্টতফযফাদযয পদর াওামেওয দ দদঙ এফাং 
এওাআ াদথ াঃফচেয ল্টযষ্কায ওযা এওল্টট ঘযাদরি দ দাাঁল্টদদঙ। কৃস্থারীদত াংযল্টেত াল্টনয ৭০ তাাংদয সফল্ট রৃল্টলত। সঔাদন 
ল্টডদথল্টযা, াভ এফাং ডাল্টযায ভদতা সযাদকয প্রারৃবোফ সদঔা সকদঙ।নতযন াল্টবফাী প্রফাদয পদর সচরা াাতার  রৃল্টট উদচরা 
স্াস্থযদওদন্ সযাকীদদয াঅকভন  বল্টতেওতৃ সযাকীয াংঔযা সফদ সকদঙ মা াাতারগুল্টরয সফাদান প্রল্টক্রা ঘা ৃল্টি ওযদঙ। 

াল্টধওাাং ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী সটওনাপ উদচরায াধীনস্ত ৫ল্টট  উল্টঔা উদচরায াধীনস্ত ৬ল্টট  াআউল্টনদন ফফা ওযদঙ,  
সমগুল্টর াল্টধওাাংাআ গ্রাভীণ এরাওা। এঙাা, ওক্সফাচায দয  যাভয উদচরাদত ল্টওঙযাংঔযও ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী যদদঙন। 
সটওনাপ  উল্টঔা এাআ রৃল্টট উদচরাদত ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী াংঔযা স্থানী চনকদণয ল্টতনগুণ। ফদঘদ সফল্টাংঔযও ফফা 
ওযদঙ উল্টঔাদত সমঔাদন সযাল্টঙ্গায াংঔযা ৭০০,০০০। স্ল্প ভদয ভদধয চনাংঔযায এভন দ্রুত ফৃল্টদ্ধ াফওাঠাদভা  নাকল্টযও ল্টযদলফা 
ওাঠাদভায উয াস্াবাল্টফও ঘা ৃল্টি ওদযদঙ মা এাআ াংওট রৄরু ায দূফোআ নাচযও াফস্থা ল্টঙর।  

প্রাথল্টভওবাদফ ল্টযঘাল্টরত ভানল্টফও াতা ওামেক্রভভূ ল্টফদেলণ ওদয ল্টফে ফযাাংও তায াতাযি ঘরভান ওামেক্রভগুল্টরদও ফাস্তুঘযযত 
সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠয দীখেদভাদী প্রদাচদনয াদথ ভন্ব ওযদঙ। রৃল্টট থৃও ঘরভান ওামেক্রভদও াল্টতল্টযক্ত াথোদনয ফযফস্থা ওযা 
দদঙ- ঘরভান ৫০০ ল্টভল্টরন ভাল্টওেন ডরাদযয স্াস্থয সফা াতা প্রওদল্প ৫০ ল্টভল্টরন ভাল্টওেন ডরায াল্টতল্টযক্ত াথোন ল্টফে ফযাাংও 
ওতৃেও চযন ২৮, ২০১৮ তাল্টযদঔ ানুদভাল্টদত ; এফাং ঘরভান ১৩০ ল্টভল্টরন ভাল্টওেন ডরাদযয ল্টযল্টঘাং াঅউট স্কযর ল্টঘরদেন প্রওদল্প ২৫ 
ল্টভল্টরন ভাল্টওেন ডরায াল্টতল্টযক্ত াথোন ল্টফে ফযাাংও ওতৃেও সদেম্বয ১৯, ২০১৮ তাল্টযদঔ ানুদভাল্টদত । 

এওাআাদথ াঅশ্র প্রদানওাযী স্থানী চনকণ ফা সাস্ট ওভযযল্টনল্টটদও  ঘরভান াঅাআডা(IDA) ওামেক্রদভয ভাধযদভ াতা প্রদান াফযাত 
যদদঙ। াঅশ্র প্রদানওাযী চনকণদও াঅাআডা াাদযদনয ভাধযদভ াতা প্রদান ওামেক্রভ       - ৩৭৫ ল্টভল্টরয়ন ভাল্টওেন ডরাদযয 
ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রয়দওন্ প্রওল্প (এভল্টডএল্ট) রৃদমোক প্রস্তুল্টতদত াতা ওযদঙ, ৪১০ ল্টভল্টরয়ন ভাল্টওেন ডরাদযয ল্টভউল্টনল্টার কবদনেন্ফ 
াযান্ড াল্টবেদ প্রদচক্ট (এভল্টচএল্ট) াাংগ্রণওাযী রদয স্থানীয় াংস্থাগুল্টরয (াআউএরল্টফ) ভাধযদভ সয প্রান এফাং রদয সভল্টরও 
ল্টযদলফায় উন্পন ওযদঙ, ৩০০ ল্টভল্টরয়ন ভাল্টওেন ডরাদযয স্থানীয় যওায ায়তা প্রওল্প (এরল্টচএল্ট) াআউল্টনয়ন ল্টযলদদয ভধযওায 
(াআউল্ট) াঅল্টথেও স্থানান্তয ফযফস্থাল্টট প্রাল্টতষ্ঠাল্টনওীওযণ ওযদঙ, এফাং সযবাগুল্টরয ভদধয াাআরট ল্টবল্টিও এওল্টট াঅল্টথেও স্থানান্তয ফযফস্থা 
প্রফতেন ওযদঙ, এফাং নতযন াঅাআডা াতা ১৭৫ ল্টভল্টরয়ন ভাল্টওেন ডরাদযয সটওাআ ফন  চীল্টফওা প্রওল্প (সুপর) ফন ফযফস্থানা উন্পত 
ওযায রদেয স্থানী ম্প্রদায়দও াতা ওযদঙ এফাং ল্টনধোল্টযত স্থাদন ফন-ল্টনবেয ম্প্রদায়গুল্টরয চন্য চীল্টফওা সুল্টফধা ফৃল্টদ্ধ ওযদঙ। প্রস্তাল্টফত 
ভাল্টি সক্টয সযাল্টঙ্গা ক্রাাআল্ট সযন্ফ প্রওল্প ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠদও সওন্ ওদয উল্টযল্টিল্টঔত প্রওল্পগুল্টরয ল্টযযূও দফ। 

ল্টযদফকত এফাং াভল্টচও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা ওাঠাদভা (াআএএভএপ) এয সমল্টক্তওতা এফাং উদযযশ্যাঃ 

প্রওল্প াংল্টেি ওামেক্রভ ফাস্তফাদনয স্থান এফাং ল্টডচাাআনগুল্টর সুল্টনল্টদি ন এভন ল্টযল্টস্থল্টতদত ল্টফে ফযাাংদওয সুযো নীল্টতভারা ানুমাী 
াআএএভএপ প্রস্তুল্টতয প্রদয়াচন। এাআ প্রওদল্পয সুযো ওভেল্টযওল্পনা ানুাদয াআএএভএপ এয উদযশ্য দে রৃদমোক ফযফস্থানা  
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iii 

 

ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয(এরল্টচাআল্টড), চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপতদযয (ল্টডল্টএাআঘাআ) সও ল্টযদফকত এফাং 
াভাল্টচও ফযফস্থানা (ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফগুল্টরয ছযাঁল্টও ফযফস্থানা ) দ্ধল্টত ল্টযঘারদন াতা ওযা, প্রস্তাল্টফত উ 
প্রওল্পভূদয ওামেক্রভ এফাং ল্টস্থল্টতীরতা াচেদনয উাভূ ল্টনদদে ওযা, মল্টদ উ-প্রওল্পভূদয াফস্থান এফাং ল্টডচাাআন এঔদনা 
সুল্টনল্টদেি ন এফাং প্রওল্প ফাস্তফাদনয ভ াঅদযা ল্টযফতেন াঅদত াদয । াআএএভএপ প্রল্টতল্টট প্রল্টতল্টট উ-প্রওদল্পয ল্টযদফকত 
এফাং াভাল্টচও স্ভীল্টনাং এফাং সগুদরায ল্টযদফকত সশ্রণী ফা ওযাটাকযী ল্টনণে, ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা প্রণন 
এফাং াংল্টেি ান্যান্য ল্টযওল্পনা ভূ (সমভন, াংল্টেপ্ত যনফোন ওভেল্টযওল্পনা ফা যনফোন ওভেল্টযওল্পনা)  প্রণদন এফাং ফাস্তফাদন 
ল্টনদদেনা ল্টদদফ ওাচ ওযদফ।  এাআ প্রওদল্পয চন্য এওল্টট থৃও নূফোন নীল্টতভারা প্রস্তুত ওযা দে।  

এাআ াআএএভএপ াফওাঠাদভা ম্পল্টওেত প্রওল্প ওামেক্রভ ফাস্তফায়দনয রদেয প্রস্তুত ওযা দয়দঙ মাদত প্রওল্প উন্পয়ন রেয (ল্টল্টড) 
াচেন ওযা মায়। প্রওল্পল্টট ল্টফেফযাাংদওয ল্টযঘারনা নীল্টত ৪.০১ ানুমাী ল্টযদফকত সশ্রণীল্টফবাক „এ‟ এয াধীন এফাং সমদতয প্রওল্প 
ফাস্তফাদনয ল্টনল্টদেি াাআট এফাং াফস্থানগুল্টর এঔন নাক্ত ওযা য়ল্টন, তাাআ এওল্টট ল্টযদফকত  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা 
(াআএএভএপ) ততল্টয ওযা প্রদাচন। এাআ াআএএভএদপয ভাধযদভ, প্রওল্প ফাস্তফান াআউল্টনট (ল্টাঅাআাআউ) প্রওদল্পয ল্টনফোঘন, প্রস্তুল্টত, 
নওা এফাং ফাস্তফান মোদয ভস্ত ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফ ল্টনরূণ ওযদফ। াআএএএপ নল্টথ াফশ্যাআ ফযাাংও ওতৃেও প্রওল্প 
ভূরযাল্টত ায াঅদক প্রস্তুত  ানুদভাল্টদত দত দফ, এফাং ফাস্তফায়ন াংস্থা  ল্টফেফযাাংও ওতৃেও প্রওাল্টত দত দফ। 

প্রওদল্পয ল্টফফযণাঃ 

প্রওল্প উন্পয়ন রেয (ল্টল্টড) দে সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয সভল্টরও সফাপ্রাল্টপ্তয াল্টবকভযতায উন্পন এফাং রৃদমোক  াভাল্টচও ল্টস্থল্টতীরতা 
(সযল্টল্টরদন্ফ) ফৃল্টদ্ধদত ফাাংরাদদ যওাদযয ফযফস্থাদও াঅদযা ল্টক্তারী ওযা। 

াআএভল্টাঅযল্টদত ল্টনম্নল্টরল্টঔত ওদম্পাদনন্ট এফাং উ- ওদম্পাদনন্ট যদদঙ: 

ওদম্পাদনন্ট ১ – সভল্টরও সফা, ল্টস্থল্টতীর াফওাঠাদভা, চরুযী াাদান ওভেূঘী এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা (ল্টচল্টফল্টব) প্রল্টতদযাধ 
ল্টক্তারী ওযা 

উ- ওদম্পাদনন্ট ১.ওাঃ ল্টস্থল্টতীর ানী-চর, ল্টযেন্পতা এফাং স্াস্থযল্টফল্টধ ফযফস্থা 

উ- ওদম্পাদনন্ট ১.ঔাঃ সভল্টরও সফাভূ, ল্টস্থল্টতীর াফওাঠাদভা, চরুযী/াঅদওারীন  াাদান এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা 
প্রল্টতদযাধ 

ওদম্পাদনন্ট ২ – াভাল্টচও ল্টস্থল্টতীরতা ল্টক্তারীওযণ  

উ- ওদম্পাদনন্ট ২.ওাঃ                সফা ওামেক্রভ  

উ- ওদম্পাদনন্ট ২.ঔাঃ                য়াওেদপয়ায ওামেক্রভ 

ওদম্পাদনন্ট ৩ - ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠয চন্য ল্টযদলফা ফযফস্থা উন্পত ওযায চন্য প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও ফযফস্থা ল্টক্তারীওযণ 

উ- ওদম্পাদনন্ট ৩.ওাঃ রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ন্যানার টাস্ক সপাে, যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনায, 
সন্টায াআন ঘাচে, এফাং াংল্টেি ভন্ত্রণার ল্টক্তারীওযণ 

উ- ওদম্পাদনন্ট ৩.ঔাঃ স্থানী যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয, চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয, ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা সভাওাদফরা 
ল্টযদলফা ফযফস্থা ল্টক্তারীওযণ 

ওদম্পাদনন্ট ৪ – াঅওল্টস্পও চরুযী/াঅদওারীন াডা দান ম্পল্টওেত ওদম্পাদনন্ট 

এাআ প্রওদল্পয ফরঔাতল্টবল্টিও তফল্টদিযয ওাযদণ প্রওদল্পয উওাযদবাকীদদয ল্টযঘ াদনওটা চল্টটর। প্রওল্পল্টটয উওাযদবাকী দে 
াআদতাদূফে ল্টনফল্টন্নত ওযাদম্পয াদ ানানুষ্ঠাল্টনও ওযাদম্প াঅশ্র সনা ৯০০,০০০ সযাল্টঙ্গা। উল্টঔায কুতযারাং ল্টনফল্টন্নত ওযাদম্পয াদ 
প্রা ৭২০,০০০ চন াঅশ্র গ্রণ ওদযদঙ, সটওনাদপয নাাা ল্টনফল্টন্নত ওযাদম্পয াদ াঅশ্র ল্টনদদঙ ১৩০,০০০ চন, এফাং 
সটওনাদপয ল্টতনল্টট সঙাট ওযাদম্প ৫০,০০০ চন াঅশ্র গ্রণ ওদযদঙ। 

প্রওল্প প্রবাল্টফত এরাওা উ-প্রওদল্পয উয ল্টবল্টি ওদয ল্টযফল্টতেত দফ। মল্টদ ল্টওঙয ওামেক্রভ (সমভন- নরকূ, াঔানা) ল্টনধোল্টযত স্থাদন 
দফ, তদফ ান্যান্যগুল্টর দফ না (সমভন-প্রস্তাল্টফত স্থানান্তযদমাকয ল্টনরেফল্টণওযণ প্ল্যান্ট)। এওাআাদথ, মল্টদ রৄধয প্রতযে প্রবাফ ল্টফদফঘনা ওযা 
 তাদর উ-প্রওদল্পয ল্টওঙয ওামেক্রদভয এভন দযাে প্রবাফ থাওদত াদয মা ফৃিয প্রওল্প এরাওাদও প্রবাল্টফত ওযদত াদয। তাাআ 
ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা প্রদতযও উ-প্রওদল্পয ল্টনভোণ-ফূে, ল্টনভোণওারীন, ল্টযঘারনা, যেণাদফেণ  স্তান্তয মোদ 
ল্টফল্টবন্প ম্ভাফয প্রবাফ ল্টফদফঘনা এদন প্রওল্প প্রবাল্টফত এরাওায চন্য এওল্টট ল্টনদদেল্টওা ল্টদদফ ততল্টয ওযা দদঙ। 
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নীল্টতভারা, াঅাআল্টন  ল্টনন্ত্রণ ওাঠাদভা 

ফাাংরাদদ যওাদযয াংল্টেি নীল্টতভারা, াঅাআন, ল্টফল্টধ, সওর  ল্টনদদেল্টওায ভদধয যদদঙাঃ 

১. কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংল্টফধান (১৯৭২) 
২. ফন াঅাআন (১৯২৭, াংদাল্টধত ১৯৯০ এফাং ২০০০) 
৩. চাতীয় ল্টযদফ নীল্টতভারা (১৯৯২) 
৪. ফাাংরাদদ ফন্যপ্রাণী (াংযেণ) াঅদদ, ১৯৭৩ (১৯৭৪ াদর প্রণীত এফাং ১৯৯৪ াদর াংদাল্টধত) 
৫. চাতীয় ল্টযদফ ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা (এনাআএভএল্ট, ১৯৯৫) 
৬. ল্টযদফ াংযেণ াঅাআন (াআল্টএ, ১৯৯৫) 
৭. ল্টযদফ াংযেণ ল্টফল্টধভারা (াআল্টাঅয, ১৯৯৭) 
৮. চাতীয় াল্টনাংক্রান্ত নীল্টতভারা (১৯৯৯) 
৯. ল্টযদফ াঅদারত াঅাআন (২০০০, ২০১০ াদর ল্টযভাল্টচেত) 
১০. চাতীয় াল্টন ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা (২০০১, ২০০৪ াদর ানুদভাল্টদত) 
১১. উকূরী াঞ্চর নীল্টতভারা (ল্টদচডল্ট) (২০০৫) এফাং উকূরীয় উন্পয়ন সওর (২০০৬) 
১২. ফন্যপ্রাণী াংযেণ  ল্টনযািা াঅাআন (২০১২) 
১৩. রৃদমোক ফযফস্থানা াঅাআন (২০১২) 
১৪. ফাাংরাদদ াল্টন াঅাআন (২০১৩) 
১৫. প্রল্টতদফকত াংওটান্প এরাওা ফযফস্থানা ল্টফল্টধভারা (২০১৬) 
১৬. ফাাংরাদদ চীফ তফল্টঘত্রয াঅাআন (২০১৭) 
১৭. স্থাফয ম্পল্টি াল্টধগ্রণ  রকুভদঔর   াঅাআন ২০১৭ 
১৮. ফাাংরাদদ শ্রভ াঅাআন ২০০৬ 
১৯. ফাাংরাদদ শ্রভ ল্টফল্টধ ২০১৫ 
 
এাআ প্রওদল্প ল্টফেফযাাংদওয ল্টনম্নল্টরল্টঔত সুযো নীল্টত ানুৃত দদঙাঃ  

 ল্টযদফকত ভূরযান (ল্ট/ল্টফল্ট ৪.০১)  
 প্রাওৃল্টতও াঅফাস্থর (ল্ট/ল্টফল্ট ৪.০৪)  
 ফন (ল্ট/ল্টফল্ট ৪.৩৬) 
 সবত াংস্কৃল্টতও ম্পদ (ল্ট/ল্টফল্ট ৪.১১) এফাং  
 াননল্টেও যনফোন  (ল্ট/ল্টফল্ট০ ৪.১২)  

উ-প্রওদল্পয সশ্রণীল্টফন্যাদয উয ল্টবল্টি ওদয ল্টফেফযাাংও রেদয ল্টনদম্নাক্ত ল্টযদফ, স্াস্থয  ল্টনযািা ম্পল্টওেত ল্টনদদেল্টওা ানুতৃ 
দদঙাঃ  

১. াধাযণ ল্টযদফ, স্াস্থয  ল্টনযািা ল্টনদদেল্টওা 
২. ল্টনভোণ উওযণ াংগ্র /উদিারন ওযায চন্য ল্টযদফ, স্াস্থয  ল্টনযািা ল্টনদদেল্টওা 
৩. াল্টন  স্াস্থযফযফস্থা ল্টফলও ল্টযদফ, স্াস্থয  ল্টনযািা ল্টনদদেল্টওা  

ফাাংরাদদ এাআ প্রওল্প াংল্টেি ল্টনদম্নাক্ত াঅন্তচোল্টতও ঘযল্টক্তগুল্টর স্ােয ওদযদঙ1  

 যাভায ওনদবনন ১৯৭১ 
 য়ার্ল্ে সল্টযদটচ ওনদবনন ১৯৭২ 
 ফন্যপ্রাণী  প্রাল্টণম্পদ (ল্টাঅাআল্টটাআএ) ১৯৭৩ এয ল্টফন্প প্রচাল্টতয উল্টিদ  প্রাণীয াঅন্তচোল্টতও ফাল্টণদচযয উয 

ওনদবনন 
 ১৯৭৯ াদরয ফন্য প্রাণীদদয ল্টযমাী প্রচাল্টতয াংযেদণ ওনদবনন 
 ফাদয়া ডাাআবাল্টেল্টট ওনদবনন (চীফ তফল্টঘত্রয দম্মরন)১৯৯২ 

প্রতযাল্টত ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফভূাঃ 

উদয ফল্টণেত উ-প্রওদল্প এয ল্টফল্টবন্প ওামেক্রভ এয উয ল্টবল্টি ওদয, ল্টনদম্ন উদিল্টঔত প্রবাফগুল্টর সবত এফাং তচফ ল্টযদফদ প্রতযাল্টত 
দত াদয0  
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 ব্দ দলূণ এফাং ল্টফযল্টক্ত উৎাদন0 মানফান, মন্ত্রাল্টদ এফাং যিাভ ফযফাদযয দ্বাযা ৃি দত াদয। উদাযণস্রূ, াাআল্টরাং ফা 
ল্টেল্টরাং াতযল্টধও ব্দ ৃল্টি ওযদত াদয মা প্রওদল্পয ওাঙাওাল্টঙ ভানুদলয এফাং প্রাল্টণয ল্টফযল্টক্তয ওাযণ দত াদয। 

 ফায়য দলূণাঃ  ধযরা ফা কযাী ল্টনাঃযদণয ভাধযদভ ফায দূলণ খটদত াদয। কাল্টড ঘরাঘর এফাং বূল্টভ ল্টযস্কায দ্বাযা ৃি ধযরা প্রাণী  
উল্টিদদয উয প্রবাফ সপরদত াদয। ল্টনভোণ মানফান এফাং সভাটয ঘাল্টরত যিাভ সথদও কযা ল্টনকেভন াভল্টয়ওবাদফ স্থানীয় ফায়যয 
ভান প্রবাল্টফত ওযদত াদয। াঔানা ল্টওাংফা াঃফচেয ফযফস্থা দত উৎন্প রৃকেন্ন এফাং দূলদণয পদর ােেফতেী চরাধায, উল্টিদ এফাং 
প্রাণীয েল্টত দত াদয। ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট সথদও াল্টনোওৃত ফায়য ল্টনকেভদনয পদর ােেফতেী প্রাণীকুদরয উয ল্টফরূ প্রবাফ ডদত 
াদয ।  

 ভাল্টটয উয প্রবাফাঃ যাায়ল্টনও ফচেয দাদথেয ানুমযক্ত ফযফস্থানা  ল্টনাঃযণ দ্বাযা ভৃল্টিওা দূলণ খটদত াদয। ফচেয উওযণ 
(সপওার স্রাচ) রযাল্টিন; ল্টনভোণ াভগ্রী/স্থান; ফাচায ফচেয াআতযাল্টদ সথদও ল্টনাঃযণ দত াদয। ফচেয দাদথেয প্রবাফ ল্টযদফদয চন্য 
গুরুতযবাদফ ল্টফদচনও দত াদয। ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট সথদও ল্টনাঃৃত ফচেয ানুমযক্তবাদফ ফযফস্থা এফাং ল্টনষ্পল্টি ওযা দর ভাল্টট 
দূলণ দত াদয।  

 ওম্পন প্রবাফাঃ ল্টেল্টরাং, াাআল্টরাং এফাং বাযী মানফাদনয ঘরাঘদরয ভ ওম্পন খটদত াদয। ঔাডা ঢাদরয ওাঙাওাল্টঙ ওম্পন 
বূল্টভধদয ছযাঁল্টও ফাডাদত াদয (ফলো সভসুদভ, এফাং ল্টনভোণ স্থাদন ল্টনভোণ সল য়ায ওদয়ও ভা দয)। ল্টনভোণ াাআট ফা 
ওাঙাওাল্টঙ ফন এরাওায় াতযল্টধও ওম্পন স্থানীয় প্রাণীকুদরয চন্য ল্টফযল্টক্তয ওাযণ দত াদয । 

 বূদৃষ্ঠয াল্টনয উয প্রবাফাঃ াল্টনয ল্টযভাণ ফা ভাদনয ল্টযফতেদনয ওাযদণ খটদত াদয। উদাযণস্রূ, াাআট সথদও াদাল্টধত 
এফাং াল্টযওল্টল্পতবাদফ ল্টনষ্কাল্টত াল্টন াঅদাদয চরাধায দূলণ, চরীয় উল্টিদ এফাং প্রাণীয েল্টত ওযদত াদয । এঙাডা 
াল্টন যফযাদয উদযদশ্য বূৃদষ্ঠয াল্টনয ফযফায (উদাাঃ সভাফাাআর সডল্টল্টরদনন প্ল্যান্ট) উৎ চরাধায এয াল্টনয প্রফাদও 
ল্টযফতেন ওযদত াদয। এঙাডা, প্রওল্প ওামেক্রভ সমভন ল্টিচ এফাং ওারবাটে ল্টনভোণ প্রাওৃল্টতও প্রফা ফযফস্থায ল্টযফতেন খটাদত 
াদয। সভাফাাআর সডল্টল্টরদনন প্ল্যান্ট সথদও এফাং ানুমযক্তবাদফ ল্টনল্টভেত রযাল্টিনগুল্টর সথদও াল্টন সফয দ বূৃদষ্ঠয াল্টনয দূলণ 
ৃল্টি ওযদত াদয। ল্টনভোণ াাআট সথদও ল্টঠওবাদফ ফচেয দাদথেয ল্টনষ্কান ফযফস্থা  ওযা না দর াল্টনয দলূণ দত াদয। 

 বকূবেস্থ াল্টনয উয প্রবাফাঃ ল্টফল্টবন্প প্রওল্প ওামেক্রভ এয ওাযদণ খটদত াদয। উদাযণস্রূ, াল্টন াদনয উদযদশ্য াতযল্টধও 
াল্টন উদিারদনয ওাযদণ বূকবেস্থ াল্টনয তরদদদ াল্টনয স্তদযয াফনভন খটদত াদয। এঙাডা, ফচেয ফযফস্থানা  াাআট সথদও 
াঅা ফচেয এয ানুপ্রদফদয ওাযদন  চরীয় দূলণ দত াদয। 

 উল্টিদদয উয ল্টফরু প্রবাফ দত াদয কাঙারা াপ ওযা, কাঙ ওাটা, াআতযাল্টদয ভাধযদভ।  
 প্রাল্টণয উয ল্টফরু প্রবাফ াঅফাস্থদরয েল্টত ফা ধ্বাংদয ভাধযদভ খটদত াদয - বূল্টভ ল্টযষ্কায / রূান্তয এফাং / াথফা কাঙ 

ওাটায ওাযদণ প্রাল্টণয াঅফাস্থর াস্থায়ী ফা স্থায়ীবাদফ েল্টত দত াদয। সতয/ওারবাটে ল্টনভোদণয ভয় নদীতীযস্থ এরাওা এফাং 
চরীয় ফাস্তুতন্ত্র ফযাত দত াদয। উ-প্রওল্প াাআট ল্টঠওবাদফ ল্টনফোল্টঘত না দর ভানুদলয াদথ াল্টতয দ্বন্দ্ব দত াদয। 

াযণী ১ - াফ-প্রদচক্ট ানুমাী প্রতযাল্টত ল্টযদফকত প্রবাফ 

ল্টযদফকত 
উাদান (দবত 
এফাং তচফ) 

াফ-প্রদচক্ট 

াল্টন  স্মাল্টনদটন ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রয়দওন্ 
াংদমাক  ফল্টষ্কযদণয চন্য ফযফায 
উদমাকী যাস্তা, সতয, স্থানীয় ফাচায, 

যাস্তায াঅদরা এফাং ফজ্রাত সুযো ফযফস্থা 
ল্টনভোণূফে 

 
ল্টনভোণওারীন 

ল্টযঘারনা 
 

ফযফস্থানা 
স্তান্তয 

ল্টনভোণূফে 
 

ল্টনভোণওারীন 

ল্টযঘারনা 
 

ফযফস্থানা 
স্তান্তয 

ল্টনভোণূফে 
 

ল্টনভোণওারীন 

ল্টযঘারনা 
 

ফযফস্থানা 
স্তান্তয 

ব্দ          
ফায দূলণ          
ভাল্টট           
ওম্পন           
বূৃদষ্ঠয াল্টন           
বূকবেস্থ াল্টন          
উল্টিদ          
প্রাণী           
  

প্রওদল্পয াধীদন ফগুল্টর ওযাদম্প াফওাঠাদভা সফা এফাং ল্টযদলফা ল্টফধাদনয উদযদশ্য ল্টওঙয ওাঠাদভাকত স্থানান্তয ফা যনাঃল্টনভোণ ওযা 
দযওায দত াদয (এ াংঔযা ীল্টভত এফাং ওযাদম্পয ওাঙাওাল্টঙ ফা াঅদাদ দ্রুত যনাঃল্টনভোণ ওাদচয ভদধযাআ ীভাফদ্ধ) । ওযাদম্পয 
াবযন্তদয সওান স্থানা  াঅশ্রস্থদরয  স্থানান্তয ম্পূণেরূদ ঐল্টেওবাদফ ম্পন্প দত দফ (মথামথ যাভে প্রল্টক্রয়া ানুযণ ওদয এফাং 
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েল্টতগ্রস্থ ফযল্টক্ত ফা ফযল্টক্তফদকেয াদথ ঘযল্টক্তয ভাধযদভ দত দফ) এফাং ফাস্তফানওাযী াংস্থা ওতৃেও ওাঠাদভাগুল্টর ান্যত্র স্থানান্তয  
যনাঃল্টনভোণ  ওাচ ম্পন্প য়ায দযাআ ওযদত দফ (তাাঁফয, ফাাঁদয এফাং প্ল্াল্টস্টদওয ল্টদটয ওাঠাদভাগুল্টর াল্প ভদয ভদধযাআ ম্পন্প ওযা 
মা)। ওযাদম্পয াবযন্তদয সওান চল্টভ াল্টধগ্রন ওযা দফনা। তদফ স্থানী চনাধাযদণয চন্য যাস্তা/সতয ল্টনভোন  ল্টযফধেন, খূল্টণেছ 
াঅশ্রদওন্ ল্টনভোদনয পদর ল্টওঙয াস্থাী াঅফাস্থর /সস্কাাটায েল্টতগ্রস্থ দত াদয। ল্টনভোনওাদচয ভ ল্টওঙয ওলৃ্টলচল্টভ  ম্পদদয েল্টত 
দত াদয। মল্টদ নতযন চল্টভয প্রদাচন , তাদর প্রওল্প ওতৃেে সস্ো প্রদান ওযা চল্টভ গ্রদনয সঘিা ওযদফ। স্থানী চনদকাষ্ঠীয 
ওাঙ সথদও চল্টভ না াা সকদর া.ল্ট. ৪.১২ এফাং স্থাফয ম্পল্টি াল্টধগ্রণ  রকুভদঔর াঅাআন, ২০১৭ ানুমাী চল্টভ গ্রন ওযা 
দফ। ল্টফদলতাঃ ফযল্টক্তভাল্টরওানাধীন চল্টভয সেদত্র ভাল্টরওদদয েল্টতূযদণয চন্য (স্ম ল্টফনি দর, ল্টনভোণাভগ্রী ল্টযফণ  ভচযতওযণ 
এয ওাযদন েল্টত প্রবৃল্টত) ফূেতওেতা ল্টদদফ া.ল্ট. ৪.১২ ফযফায ওযা দফ। 

াফ-প্রদচদক্টয ল্টনভোণওাচ ধাদ ওভেীদদয স্াস্থয  ল্টনযািা  প্রতযাল্টত াভাল্টচও প্রবাফ ভূ দোঃ 

 টদরট, াল্টনয াাআরাাআন  ান্যান্য প্রদাচনী সুল্টফধাল্টদ ল্টনভোদণয চন্য ওযাদম্পয ল্টবতয তাফয ফা াঅশ্র সওন্গুল্টর াভল্টও 
ফা স্থাীবাদফ স্থানান্তয ওযা প্রদাচন দত াদয (তদফ স্থানান্তয সওফর ওযাদম্পযাআ ল্টবতদয ান্যত্র এফাং দূফে রাযাভে ওদয 
এফাং সস্োম্মল্টতয ল্টবল্টিদত দত দফ)।  

 ওযাদম্পয ল্টবতদয এফাং ােেফতেী সরাওারদ েযদ্র াল্টন যফযা ফযফস্থা ল্টনভোদণয ভদ ল্টওঙয ফতফাল্টদত এয প্রবাফ দত 
াদয। 

 ওযাদম্প মাতাাত সুল্টফধা ফৃল্টদ্ধয চন্য যাস্তা, ল্টিচ  ওারবাটে ল্টনভোদণ ওযাম্প এল্টযায ফাাআদয ফযল্টক্তভাল্টরওানাধীন চল্টভ ফযফায 
ওযা প্রদাচন দত াদয।  

 ল্টনভোণওাচ ঘরাওারীন ভদ াস্থাীবাদফ ফযল্টক্তভাল্টরওানাধীন চল্টভ ফযফাদযয প্রদাচন দত াদয।  
 ল্টযল্টস্থল্টত ল্টফদফঘনা সযাল্টঙ্গাযা াযল্টেত চনদকাষ্ঠী। ল্টওন্তু তাদদয ভদধয নাযী, ল্টরৄ, এল্টতভ, াঅত  ােভ প্রবৃল্টত 

ফযল্টক্তদশ্রণী াঅদযা সফী াযল্টেত। তযরনাভরূও াল্টধও াযল্টেত এাআ ওর ভানুদলয উয এাআ প্রওদল্পয প্রবাফ ণূেরূদ ল্টনণে 
 ল্টনযদনয ফযফস্থা কৃীত না দর তাদদয উয াাভিস্মূণেবাদফ এয ওামেক্রদভয প্রবাফ দত াদয।  

 ব্দদূলণাঃ প্রদচদক্টয প্রবাল্টফত এরাওা াল্টতল্টযক্ত ব্দদূলদণ স্থানী চনদকাষ্ঠীয উয সনল্টতফাঘও প্রবাফ দত াদয। 
 স্থানী চনদকাষ্ঠী/সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী এফাং ল্টনভোণশ্রল্টভওদদয ভদধয াভাল্টচও উদিচনা ৃল্টি দত াদয। 
 ল্টরঙ্গনফদলাদভযয প্রবাফ তওেতায াদথ ল্টনণে ওযা প্রদাচন।  
 ল্টনভোণস্থদরয এরাওা ল্টফল্টবন্প ল্টনভোণওাচ  বাল্টয মানফাদনয ঘরাঘদরয পদর দূখেটনাফত তাদতয খটনা খটদত াদয।  
 বাল্টয মানফাদনয ঘরাঘদরয পদর প্রওল্প এরাওা স্াবাল্টফও মান ঘরাঘদর ল্টফঘ্ন খটদত াদয। 
 ল্টনভোণস্থদর উচ্চ দব্দয পদর ল্টনভোণওভেীদদয শ্রফদণয েল্টত দত াদয।  
 ওভেদেদত্রয াল্টনযাদ াফস্থা ল্টনভোণওভেীদদয স্াস্থযছযাঁল্টওয ওাযণ দত াদয। 
 রৃল্টলত াল্টন  াস্াস্থযওয সঘফযফস্থা ওভেীদদয সযাক  ান্যান্য স্াস্থযছযাঁল্টওয ওাযণ দত াদয। 
 ল্টনভোনস্থর দত/ল্টনভোনস্থদরয ল্টদদও বাযী মানফাদনয ঘরাঘদরয পদর তাদতয খটনা খটদত াদয। এঙাা ল্টঠও ল্টনদদেও/ 

ল্টনদদেনা াাআন  ল্টযদফিনী না থাওদর চনাধাযণ ফা সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয সরাওচন ল্টনভোণস্থদর ানুপ্রদফ ওযদত াদয 
এফাং এয পদর তাদতয খটনা খটায ছযাঁল্টও ততল্টয দত াদয।  

াাদযন/ ল্টযঘারন ধাদ ওভেীদদয স্াস্থয  ল্টনযািায উয ম্ভাফয প্রবাফ ভূাঃ  

 ফাদাকযা প্ল্যান্টভূ ফৃৎ ল্টযভাদণ ল্টফদস্নাযও  ল্টফলাক্ত কযা ৃল্টি ওদয;  ত্রুল্টটূণে নওা, উওযণ  ল্টনন্ত্রদণয পদর 
াল্টিওান্ড, ল্টফদস্নাযণ াথফা োদযাদধয ছযাঁল্টও থাদও। প্ল্াদন্ট সওান দূখেটনা খটদর ভানুল, ম্পদ  ল্টযদফদয েল্টত দত 
াদয।  

 াঔানা  ল্টনরেফণীওযণ প্ল্যান্টভূদয যেণাদফেদণয ভ এগুল্টরয াল্টনযাদ াফস্থা স্াস্থয  ল্টনযািায ছযাঁল্টওয ওাযণ দত 
াদয।  

 ফাদাকযা প্ল্যান্ট সথদও ল্টফদস্নাযও াথফা ল্টফলাক্ত কযা ল্টনকেত দ ােেফতেী সরাওারদ াঅগুন, ল্টফদস্নাযণ, তাদতয খটনা 
খটদত াদয এফাং/াথফা ম্পদদয েেল্টত ওযদত াদয। 

 াঔানা, ফাদাকযা প্ল্যান্ট এয াফদল এফাং ল্টনরেফণীওযণ প্ল্াদন্টয উিযত াঅফচেনা স্থানী ম্প্রদাদয েল্টতয ওাযণ দত 
াদয। প্রস্তাল্টফত াফ-প্রদচক্টভূ মাদত সওান সন্দমেভল্টন্ডত, প্রত্নতাল্টিও, স্থাতযনল্টরয ল্টনদেন, ঐল্টতহ্যভল্টন্ডত, ঐল্টতাল্টও  
াভাল্টচও বাদফ গুরুত্বণূে সওান স্থান ফা স্থানায উয সওানরূ প্রবাফ না সপদর সল্টদদও ল্টফদলবাদফ রেয যাঔা প্রদাচন। 

এটা ল্টনল্টিত া প্রদাচন সম প্রস্তাল্টফত উ-প্রওল্পগুল্টরয ফাস্তফান স্থাদনয নতৃাল্টিও, প্রত্নতাল্টিও, স্থাতয, াাংস্কৃল্টতও, ঐল্টতাল্টও ফা 
াভাল্টচও  সওাদনা তাৎমে সনাআ ফা প্রওল্প স্থান ল্টফদলবাদফ ফতেভান এফাং বল্টফষ্যদতয প্রচদন্ধয ওাদঙ ল্টফদলবাদফ গুরুত্বণূে ন। ল্টওন্তু, 
প্রওল্প এরাওা স্থানীয় াাংস্কৃল্টতও তাৎমেযণে স্থান (সমভন ল্টফত্র স্থান, ওফযস্থান) এফাং প্রত্নতাল্টিও স্থাদনয ওাঙাওাল্টঙ য়ায (এঔন 
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াদন্বলণদমাকয) ম্ভাফনা যদয়দঙ। এাআ সেদত্র, সুদমাক-ন্নান দ্ধল্টত ানুযণ ওযা উল্টঘত (ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ফযফস্থানায 
ল্টনদদেল্টওা াধযাদ দ্রিফয)। 

ফাঙাাআওযণ এফাং ছযাঁল্টওয প্রবাফ স্লাওযণ 

প্রল্টতল্টট উ-প্রওল্প প্রাথল্টভওবাদফ ল্টযদফকত  াভাল্টচও মাঘাাআ ফাঙাাআদয ভাধযদভ ভূরযায়ন ওযা দফ। ফাঙাাআওযদনয রেযগুল্টর র - 
(১) াভাল্টচও  ল্টযদফকত ল্টফরু প্রবাফগুল্টর এফাং উ-প্রওদল্পয ছযাঁল্টওগুল্টর প্রদেন ওযা; এফাং (২) ল্টনযীেণ ফযফস্থা ল্টনধোযন, ভূরযায়ন, 
ল্টনল্টদেি ল্টযওল্পনা ফা সুযোয ফযফস্থা ফাঙাাআওযদনয পরাপদরয উয ল্টবল্টি ওদয প্রস্তুত ওযা। ফাঙাাআওযণ প্রল্টক্রয়াল্টট গ্রণদমাকয ফা 
াগ্রনদমাকয উ-প্রওল্প নাক্ত ওযদত ফযফায ওযা সমদত াদয। প্রস্তাল্টফত উ-প্রওল্পগুল্টরয ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফ এওল্টট 
সঘওল্টরস্ট দ্ধল্টত ফযফায ওদয ল্টফদেলণ ওযায ভাধযদভ ওযা দফ। ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও মাঘাাআ পভে ল্টযল্টি ২ এ দ্রিফয।  

ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা এয এাআ াধযাদ উ-প্রওল্পগুল্টরয ল্টফরু প্রবাফ স্লা দ্ধল্টতয ফণেনা এফাং ম্ভাফয প্রওল্প 
সুল্টফধাগুল্টর ফাডাদনায চন্য ওভেদ্ধল্টত ল্টনদ াঅদরাঘনা ওযা দফ। এাআ াধযাদয ফেদল উ-ধাযাদত ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো 
ম্পল্টওেত ল্টফলদ ল্টঠওাদাযদদয ল্টফল্টবন্প বূল্টভওা এফাং দাল্টয়ত্ব ফল্টণেত দদঙ।  

াযণী ২ - ফাঙাাআওযণ দ্ধল্টত, দাল্টয়ত্ব এফাং ভয়ওার 

ফাঙাাআওযণ দ্ধল্টত দাল্টয়ত্ব ভ 

উ-প্রওল্প নাক্তওযণ (ল্টযল্টি ১ এ 
প্রদি পভে) 

ফাস্তফায়ন াংস্থা (ল্টাঅাআাআউ) এফাং ল্টযদফকত সুযো 
ায়তাওাযী প্রল্টতষ্ঠান পভে ূযণ ওযদফ। 

উ-প্রওল্প ফাস্তফায়দনয চন্য 
ম্ভাফয স্থানভূ নাক্ত ওযায দয 

উ-প্রওল্পগুল্টরয ল্টযদফকত এফাং 
াভাল্টচও প্রবাফ ফাঙাাআওযণ (ল্টযল্টি ২ 
এ প্রদি পভে) 

ল্টযদফকত সুযো ায়তাওাযী প্রল্টতষ্ঠান এফাং ল্টাঅাআাআউ 
(এফাং যাভেদাতা0 ল্টযদফকত সুযো ায়তাওাযী 
ল্টফদলজ্ঞ; াভাল্টচও ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ; ল্টল্টনয়য ল্টযদফকত 
সুযো ায়তাওাযী ল্টফদলজ্ঞ এফাং ল্টল্টনয়য াভাল্টচও 
ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ) প্রওল্প-স্থান ল্টযদেন এফাং স্থানীয়/দযাল্টঙ্গা 
ম্প্রদায় এয াদথ যাভে বা এফাং প্রওল্প-স্থাদন ওাচ ওদয 
এভন ান্যান্য াংস্থায াদথ প্রাথল্টভও াঅদরাঘনা ওদয 
ল্টযদফকত  াভাল্টচও ফাঙাাআওযণ প্রল্টক্রয়া ল্টযঘারনা 
ওযদফ। ফাঙাাআওযণ প্রল্টক্রয়ায ল্টযদাটে প্রস্তুত ওযদফ ল্টযদফকত 
সুযো ায়তাওাযী প্রল্টতষ্ঠান । ল্টফেফযাাংদওয ল্টযদফকত 
সুযো দর পরাপদরয নভযনা মোদরাঘনা ওযদফ, ল্টফদলত 
এভন ফ উ-প্রওদল্পয চন্য মাদত াঅয ল্টফস্তাল্টযত 
ভরূযায়ন/ল্টযওল্পনা প্রদয়াচন। 

উ-প্রওল্পগুল্টর ফাস্তফায়দনয চন্য 
ম্ভাফয াফস্থানগুল্টর ল্টঘল্টস্ত ওযায ২ 
প্তাদয ভদধয 

উ-প্রওল্প ফাস্তফাদনয চন্য প্রভন 
ফযফস্থা প্রস্তুতওযণ(মঔন ল্টফস্তাল্টযত 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ভযরযান 
াথফা ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা 
ওাঠাদভা প্রদাচনী ন)  

ল্টযদফকত সুযো ায়তাওাযী প্রল্টতষ্ঠান এফাং ল্টাঅাআাআউ 
(এফাং যাভেদাতা0 ল্টযদফকত সুযো ায়তাওাযী 
ল্টফদলজ্ঞ; াভাল্টচও ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ; সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ; 
ল্টল্টনয়য ল্টযদফকত সুযো ায়তাওাযী ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
ল্টল্টনয়য াভাল্টচও ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ) উ-প্রওদল্পয চন্য 
ম্ভাফয ছযাঁল্টও ল্টনযন ফযফস্থা ভরূযায়ন ওযদফ (মঔন ল্টফস্তাল্টযত 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ভযরযান াথফা ল্টযদফ  
াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা প্রদাচনী ন)। ল্টফেফযাাংদওয 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও সুযো ায়তাওাযী দর প্রস্তাল্টফত 
প্রভন ফযফস্থায নভযনা মোদরাঘনা ওযদফ। 

প্রবাফ ফাঙাাআওযদনয ১ প্তাদয 
ভদধয 

উ-প্রওল্পগুল্টরয চন্য সুল্টনল্টদেি 
ল্টযওল্পনা প্রস্তুত ওযা (ল্টযদফকত  
াভাল্টচও প্রবাফ ভরূযান, ল্টযদফকত 
 াভাল্টচও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা, 
ূনফোন সওর ল্টযওল্পনা, াংল্টেপ্ত 
ূনফোন সওর ল্টযওল্পনা, াআতযাল্টদ) - 
সমঔাদন ল্টফস্তাল্টযত ল্টযদফকত  
াভাল্টচও কদফলণা দযওায (ল্টযল্টি ৩, 
৪ , ৫ এফাং ূনফোন সওর 
ল্টযওল্পনা) 

ল্টযদফকত সুযো ায়তাওাযী প্রল্টতষ্ঠান, মেদফেণ  
ভরূযান প্রল্টতষ্ঠান এফাং ল্টাঅাআাআউ (ল্টযদফকত সুযো 
ায়তাওাযী ল্টফদলজ্ঞ; াভাল্টচও ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ; সচন্ডায 
ল্টফদলজ্ঞ; ল্টল্টনয়য সুযো ায়তাওাযী ল্টফদলজ্ঞ এফাং ল্টল্টনয়য 
াভাল্টচও ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ, এফাং যাভেওকণ) ূণোঙ্গ 
ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফ ভূরযান, ল্টযদফ  
াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা, প্রওদল্পয ফাস্তুতাল্টন্ত্রও  
ল্টযদফকত প্রবাফ এফাং ভানুল াল্টত দ্বন্দ্ব এফাং ান্যান্য 
প্রাল্টঙ্গও কদফলণা  (ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও নল্টাংতা, ফৃদ্ধ, ল্টরৄ, 
ানাথ, ােভ ফযল্টক্তদদয,  ান্যান্য ল্টঘল্টস্ত রৃফেরতায চন্য 

ছযাঁল্টও ল্টনযন ফযফস্থা ল্টনধোযদণয ১  
প্তাদয ভদধয, সওান দযত্র নল্টথ 
চাল্টয, ঘযল্টক্ত স্ােয, ফা ল্টনভোণ 
ওামেক্রভ রৄরু ায াঅদক 
 



ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা         াআএএভএপ 

viii 

 

ফাঙাাআওযণ দ্ধল্টত দাল্টয়ত্ব ভ 

ছযাঁল্টও ল্টনযন ফযফস্থানা ভরূযায়ন) প্রদয়াচনী ল্টওনা স ল্টদ্ধান্ত 
ল্টনদফ। ল্টনল্টদেি সুযো ল্টযওল্পনা- ল্টযদফ  াভাল্টচও 
ফযফস্থানা ওাঠাদভা এফাং ূনফোন সওর ল্টযওল্পনা এয 
াদথ াংমযক্ত টাভে াফ সযপাদযন্ফ ানুমায়ী প্রস্তুত ওযা 
দফ।ল্টফেফযাাংদওয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও সুযো 
ায়তাওাযী দর সুযো ল্টফলও নল্টথগুল্টর মোদরাঘনা এফাং 
ানুদভাদন ওযদফ। 

প্রভন ফযফস্থা/ল্টযওল্পনা ফাস্তফায়ন 
 
 

ল্টঠওাদাযযা মাঘাাআ ফাঙাাআ পভে এফাং ান্যান্য সুযো নল্টথয 
ল্টবল্টিদত ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও প্রভন 
ফযফস্থা/ল্টযওল্পনা/দ্ধল্টত প্রস্তুত ওযদফ মা ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদাদযয ভদধয াঅাআল্টন ঘযল্টক্তয াাং দফ। ল্টফেফযাাংদওয 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও সুযো ায়তাওাযী ছযাঁল্টও ল্টনযন 
ফযফস্থা/ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা ফাস্তফায়দনয 
াফস্থা মোদরাঘনা  তত্বাফধান ওযদফ। 

ল্টনভোণ  ল্টযঘারনায ভয় 

মেদফেণ, তিাফধান এফাং ল্টযদাল্টটোং ল্টাঅাআাআউ  ল্টযদফ  াভাল্টচও ায়তা প্রল্টতষ্ঠাদনয 
ায়তায় ছযাঁল্টও ল্টনযন ফযফস্থা / ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা / 
দ্ধল্টত ফাস্তফায়ন  তিাফধান ওযদফ।ল্টাঅাআাআউ ভাল্টও 
মেদফেণ ল্টযদাটে প্রস্তুত ওযদফ। 
ল্টফেফযাাংদওয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও সুযো ায়তাওাযী 
দর মেদফেণ নল্টথ মোদরাঘনা ওযদফ। 

ল্টনভোণ  ল্টযঘারনায ভয় 
ল্টনল্টভতবাদফ 

উ-প্রওদল্পয সবত ওাচ মাথামথবাদফ মাঘাাআ ফাঙাাআ ওযদত দফ। ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো ফাঙাাআওযণ প্রওদল্পয প্রস্তুল্টত মোদয় 
ওযদত দফ মঔন উ-প্রওদল্পয চন্য সভাটাভযল্টটবাদফ ল্টঠও াফস্থানগুল্টর নাক্ত দ মাদফ। 

ল্টযদফকত  াভাল্টচও ফাঙাাআওযণ পভেল্টট উ-প্রওদল্পয ম্ভাফয ল্টফরু প্রবাফগুল্টরয প্রাথল্টভও ভূরযায়ন এফাং ছযাঁল্টও ল্টনযদন ল্টনদদেনা 
সদ। ল্টযল্টি ১ এফাং ২ এ প্রদি পভে উ-প্রওল্প স্থান ানুন্নাদনয ভয় মাঘাাআ ওযা ল্টফলয়গুল্টর নাক্ত ওযদত এফাং যফতেী 
মোয়গুল্টরদত ল্টযঘাল্টরত য়া ল্টযদফকত  াভাল্টচও ভস্মাগুল্টরয প্রওৃল্টত, ল্টযভাণ এফাং ভয় ম্পল্টওেত প্রাথল্টভও ধাযণা প্রদান 
ওযদত ায়তা ওযদফ। এল্টট প্রওদল্পয রৄরুদত ছযাঁল্টও ল্টনযন/এাদনায সুদমাক নাক্ত ওযদত ায়তা ওযদফ, মা এওাআ দঙ্গ ম্ভাফয ছযাঁল্টও 
 ল্টফরু প্রবাফ ম্পদওে দঘতন নওা প্রস্তুল্টতদত াাময ওযদফ । 

মাঘাাআ ফাঙাাআওযণ পভে প্রদয়াচন াদদে াঅয ল্টফস্তাল্টযত ভূরযায়ন এফাং ানুদভাদন (মল্টদ থাদও) প্রাল্টপ্তয ভয়ীভা ল্টনরুন ওযদত 
ায়তা ওযদফ। মল্টদ াঅয ল্টফস্তাল্টযত ভূরযায়ন এফাং ল্টযওল্পনা প্রণন (দমভন াআএাঅাআএ, াআএএভল্ট, াঅযএ ল্ট, াঅাঅয ল্ট াআতযাল্টদ) 
প্রদয়াচনীয় ল্টফদফল্টঘত য় (উচ্চ ছযাঁল্টও উ-প্রওল্পগুল্টরয চন্য), সদেদত্র ল্টযওল্পনাগুল্টর ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা এয 
(ল্টযল্টি ৪ এফাং ৫) এফাং নূফোন সওর ল্টযওল্পনা ান্তবযেক্ত টাভে াপ সযপাদযন্ফ ানুমায়ী প্রস্তুত ওযা দফ। মল্টদ ফাঙাাআওযণ 
পরাপর ল্টনদদে ওদয সম এওল্টট ল্টফদল উ-প্রওল্প ওামেওরা ওভ সনল্টতফাঘও প্রবাফ সপরদত াদয সদেদত্র ল্টযল্টি ২ (ল্টযদফকত 
এফাং াভাল্টচও সুযো ফাঙাাআওযণ াযাাং) ানুমাী ল্টনযন ফযফস্থা ল্টনদত দফ। 

এাআ প্রওদল্প এওল্টট ছযাঁল্টও ল্টনযন ানুক্রভ ানুযণ ওযদত দফ। ছযাঁল্টও ল্টনযন ানুক্রভ এয প্রথভ ধাদ উ-প্রওল্পল্টট নাক্ত ওযা ফা 
এল্টট এভনবাদফ নওা ওযা মাদত ল্টফরু প্রবাফগুল্টর এডাদনা ম্ভফ । তথাল্ট, ল্টওঙয ল্টযল্টস্থল্টতদত, ল্টফদল ওদয এাআ প্রওল্প 
ল্টযদফকতবাদফ াংদফদনীর স্থানগুল্টরদত ফা স্থানগুল্টরয ওাঙাওাল্টঙ এফাং ছযাঁল্টওপ্রফণ ম্প্রদায়গুল্টরয এরাওা ফাস্তফান দফ, তাাআ 
প্রওদল্পয ছযাঁল্টও এফাং ল্টফরু প্রবাফ ম্পূণেরূদ এডাদনা ম্ভফ নয়। াতএফ, ানুক্রদভয ল্টদ্বতীয় ধাদ ল্টফল্টবন্প ল্টফওল্প নওা ল্টফদফঘনায 
ভাধযদভ প্রস্তাল্টফত উ-প্রওল্প ওামেওরাদয ম্ভাফয ছযাঁল্টও এফাং প্রবাফগুল্টরদও গ্রণদমাকয ভাত্রায় যাঔদত দফ। মঔন সওান নওাদত 
ভাধান াা মাদফ না এফাং ম্ভাফয ছযাঁল্টও ফা প্রবাফ উদিঔদমাকয, তঔন ানুক্রদভয তৃতীয় স্তম্ভ ানুাদয ম্ভাফয এফাং প্রদাচনী 
ল্টনযন ফযফস্থা প্রস্তুত ওযদফ। প্রস্তাল্টফত ল্টনযন ফযফস্থা এাআ ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা এয াধযা ৮ এ ল্টনদদেল্টওারুদ 
দ্রিফয । ছযাঁল্টও ল্টযভাও ানুক্রদভ ঘডূান্ত ধাল্টটদত সম সওান াদৃিফূে  ছযাঁল্টও ল্টনযদনয চন্য প্রাদাল্টকওবাদফ এফাং াঅল্টথেওবাদফ বাযাভয 
যো ওযা । এটা েল্টতূযণ প্রদান দত াদয ফা ান্য সওাদনা স্থাদন এওাআ যওভ ল্টযদফকত  াভাল্টচও াফস্থা ৃল্টি  উন্পদনয 
(ফল্টধেতওযণ ফযফস্থা) ভাধযদভ ওযা সমদত াদয। ছযাঁল্টও ল্টনযন দদেদয ফযয় এফাং ফল্টধেতওযণ ফযফস্থায প্রতযাল্টত ঔযঘ প্রওদল্প ান্তবযেক্ত 
দত দফ। এওাআ াদথ, এাআ ফল্টধেতওযণ ফযফস্থা ল্টঠওবাদফ ফাস্তফাল্টয়ত দে এফাং ভদয়য াদথ াদথ এয উওাযগুল্টর উরব্ধ দে 
সটায মথামথ নচযদাল্টয ল্টনল্টিত ওযদত দফ। প্রওল্প ফাদচদট মেদফেণ ঔযঘ ান্তবযেক্ত ওযদত দফ।  



ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা         াআএএভএপ 

ix 

 

ল্টযদফকত  াভাল্টচও ছযাঁল্টও এফাং ল্টফরু প্রবাফ ওামেওযবাদফ ওল্টভদয় াঅনা ল্টনল্টিত ওযায চন্য ল্টঠওাদায এাআ প্রওদল্প গুরুত্বণূে 
বূল্টভওা ারন ওযদফ। তাযা রৄধযভাত্র তাদদয ওভেীদদয চন্য নয় ফযাং াঅদাদয স্থানী চনদকাষ্ঠী এফাং সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয চন্য  
মোপ্ত স্াস্থয  সুযো ফযফস্থা ল্টনল্টিত ওযদত এওল্টট গুরুত্বণূে বূল্টভওা ারন ওযদফ। ল্টঠওাদাদযয বূল্টভওা এফাং দাল্টয়ত্ব দযত্র প্রস্তুল্টতয 
মোদয় রৄরু দফ এফাং ভস্ত মেদফেদণয দাল্টয়ত্ব সল না য়া মেন্ত ঘরদফ, মা ল্টনভোণ মোদয়য দয ল্টফদযভান থাওদত াদয। 

প্রওদল্পয ওামেক্রভভূ উদিঔদমাকয এফাং াপ্রঘল্টরত বাদফ ল্টযদফদয েল্টতয ওাযণ দফ না তা ল্টনল্টিত ওযায দাল্টয়ত্ব ল্টঠওাদাদযয। 
ফাঙাাআওযণ পভে এফাং ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভাদত উদিল্টঔত ভস্ত প্রদয়াচনীয় দদেগুল্টর ানুযণ ওযা দে এফাং 
মথামথবায মেদফেণ ওযা দে তা ল্টনল্টিত ওযদত দফ। প্রাও ল্টনভোণ  ল্টনভোণ মোদয় মঔন বাযী মন্ত্রাল্টত এফাং যিাভ ফযফায ওযা 
য় তঔন ল্টফদল তওেতা াফরম্বন ওযদত দফ। এঙাডা, কাঙারা াাযদণয ভ ল্টফদল তওেতা াফরম্বন ওযদত দফ। সুল্টনল্টদেি 
ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা, সমভন ল্টনষ্কান ফযফস্থানা, িাল্টপও ফযফস্থানা, চরুযী প্রস্তুল্টত এফাং প্রল্টতল্টক্রয়া, াআতযাল্টদ প্রস্তুত ওযা ল্টঠওাদাদযয 
দাল্টত্ব। এঙাডা, ওর শ্রল্টভওদও মথামথ ল্টযল্টঘল্টত  প্রল্টেণ সদা ল্টঠওাদাযদও ল্টনল্টিত ওযদত দফ। ল্টফদলত ল্টযদফকতবাদফ 
াংদফদনীর স্থাদন/এয ওাঙাওাল্টঙ ফাস্তফান দফ এভন উ-প্রওদল্পয চন্য এওচন ণূেওারীন এনবাযনদভন্টার সুাযবাাআচায 
(এাআঘএ ল্টদওগুল্টর সদঔবার ওযদফ) ল্টনদাল্টচত থাওদত দফ। 

ল্টযঘারনা  যেণাদফেণ এফাং স্তান্তয মোদয় ল্টনদয়াল্টচত ল্টঠওাদাযদদয চন্য উদয ফল্টণেত ল্টফলগুল্টর প্রদমাচয দফ। 

াভাল্টচও ছযাঁল্টও এফাং প্রবাফ স্লা ওযায চন্য ল্টঠওাদাদযয ল্টফদল গুরুত্বূণে বূল্টভওা এফাং দাল্টয়ত্ব যদয়দঙ। প্রওল্পস্থর এয ওাঙাওাল্টঙ 
ফফাওাযী এফাং ওভেযত ম্প্রদাদয়য াসুল্টফধা ল্টনযন ওযায চন্য ল্টঠওাদায মোপ্ত দদে গ্রণ ওযদফ। এঙাডা, ল্টঠওাদাযদও ল্টনল্টিত 
ওযদত দফ সম স্থানীয় চনদকাষ্ঠী  সযাল্টঙ্গা ম্প্রদায় এয ভদধয তাদদয ওাচ/শ্রদভয ল্টফলদ সওানপ্রওায দ্বন্দ্ব ফা ল্টফদযাদধয সুদমাক ততযী 
দফ না । উমযক্ততা াদদে ল্টঠওাদায প্রাও-ল্টনভোণ  ল্টনভোণ মোদয় স্থানীয় সরাদওদদয ল্টনদয়াদকয সঘিা ওযদফ। ল্টঠওাদায শ্রল্টভওদদয 
স্াস্থয  ল্টনযািা এফাং প্রওল্প স্থাদন/এয াঅদাদয চনকদণয স্াস্থয ছযাঁল্টও  ল্টনযািায চন্য দাফদ্ধ। প্রওল্প এরাওা ফ ভয় 
ল্টঠও াাআদনচ এফাং ল্টনযািা সফিনী ফযফায ওযদত ল্টঠওাদায ফাধয থাওদফ। 

ল্টযঘারনা  যেণাদফেণ এফাং স্তান্তয মোদয় ল্টনদয়াল্টচত ল্টঠওাদাযদদয চন্য উদয ফল্টণেত ল্টফলগুল্টর প্রদমাচয দফ। 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউয ল্টক্রয় ায়তায় াল্টবদমাক প্রল্টতওায প্রল্টক্রয়াল্টটয ওামেওযীতা ল্টনল্টিত ওযদফ, মাদত ম্ভাফয ল্টফদযাধ এডাদনা ম্ভফ 
 এফাং েল্টতগ্রস্ত ফযল্টক্তদদয দাল্টফগুল্টর ল্টঠওবাদফ ভাধান ওযা য়। ল্টঠওাদাদযয সপাওার দয়ন্টদও ল্টচাঅযএভ এয উয প্রল্টল্টেত দত 
দফ। াঅয ল্টফস্তাল্টযত ল্টফবাক ৭.২ এ প্রদান ওযা দদঙ। 

ওযাম্প াঞ্চদরয ল্টফল্টবন্প ল্টফলদয াংদফদনীরতা ল্টফদফঘনা (াভাল্টচও, াাংস্কৃল্টতও, ধভেীয়, ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও, ােভতা, ানাথ এফাং াযল্টেত 
ল্টরৄ, স্থানী চনদকাষ্ঠীয াদথ ম্পওে) এওল্টট ল্টফন্পতা াংক্রান্ত ভূরযান ওামেক্রভ ল্টযঘারনা ওযদত দফ। ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতায 
ভস্মাগুল্টর (ধলেণ, াঘায, াযীল্টযও  ভানল্টও ল্টনমোতন াআতযাল্টদ) ভূরধাযায ওামেক্রদভয াাাল্ট সুল্টনল্টদেি ওাচ ল্টাদফ প্রওল্পল্টটয 
াঅতাধীন ওযা দদঙ। এঙাডা, ল্টডাঅযল্টদদয উন্পদনয রদেয ল্টফেফযাাংদওয াথোদন ল্টযঘাল্টরত ান্য রৃল্টট প্রওদল্পয াধীদন এওাআ 
যওভ ভূরযায়ন ওযা দে; এাআ ভূরযানগুল্টর প্রদয়াচন াদদে ফযফরত দফ।  

ল্টাঅাআাআউদও দযত্র নল্টথ এভনবাদফ প্রস্তুত ওযদত দফ মাদত প্রদয়াচনীয় ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো ফযফস্থাগুল্টর ল্টফর াপ 
সওাাল্টন্টল্টটদত ান্তবযেক্ত থাদও। উদাযণস্রূ, মাঘাাআ ফাঙাাআ পভে এফাং ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা দযত্র নল্টথগুল্টরদত 
যফযা ওযদত দফ মাদত ফাস্তফায়দনয চন্য প্রাল্টঙ্গও ঔযঘ প্রস্তাফ সুল্টনদিৃ থাওদফ। এল্টট ফাস্তফম্মত দযত্র প্রস্তুত ওযদত ল্টঠওাদাযদদয 
ায়তা ওযদফ এফাং প্রওল্প ফাস্তফায়দনয সেদত্র ামথা ভয় ল্টফরম্ব এফাং াঅদরাঘনায ভ ওল্টভদয় সদদফ।উদাযণস্রূ দযদত্র মা 
ান্তবযেক্ত ওযদত দফ0 

 ল্টনল্টদেি ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা প্রস্তুল্টত, ফচেয ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা, স্াস্থয ল্টনযািা ল্টযওল্পনা, িাল্টপও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা, 
প্রবৃল্টত; 

 ল্টনভোণ ওাদচ ৃি ফদচেযয ল্টনযাদ  ল্টঠও ফযফস্থানা ঔযঘ ; 
 ল্টনযন ফযফস্থায ঔযঘ (াাআট যান-াপ ফযফস্থানা; ধযদরা ল্টনয়ন্ত্রণ ফযফস্থা; াআতযাল্টদ); 
 ল্টনয়ল্টভত ব্দ, ফায়য ভান, চরভান এফাং ভাল্টটয ভাদনয মেদফেদণয দঙ্গ মযক্ত ঔযঘ; 
 স্াস্থয এফাং ল্টনযািা যিাভ সমভন (ল্টল্টাআ, ল্টনযািা সফিনী, াআতযাল্টদ); 
 সপকাডে সপাওার দয়ন্ট  এাআঘএ সপাওার দয়ন্ট এয ল্টনদাক ম্পল্টওেত ঔযঘ; এফাং   

ল্টঠওাদায এফাং তাদদয ওভেীদদয প্রল্টেণ।
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াাংীদায ম্পকৃ্তওযণ এফাং যাভে ফযফস্থানা প্রল্টক্রা0  

ম্ভাফয প্রবাফ এফাং প্রওদল্পয ধযন ল্টফদফঘনা সযদঔ ল্টফল্টবন্প সস্টাআওদার্ল্াদযয াদথ সমাকাদমাক এফাং তাদদয ওাঙ সথদও যাভে গ্রণ 
ওযা প্রদাচন। সমদতয এাআ প্রওদল্পয ৪ ল্টট ওদম্পাদনন্ট াঅদঙ এফাং এয ফাস্তফান াংস্থাগুল্টর ল্টবন্প, তাাআ প্রওদল্পয পর ফাস্তফাদনয চন্য 
ল্টফল্টবন্প ল্টাঅাআাআউয াদথ ান্ত:সমাকাদমাক উন্পন ওযাটা গুরুত্বূণে। প্রওদল্পয ল্টনছেঞ্ঝাট ফাস্তফান ল্টনল্টিত ওযদত াাংীদাযদদয ম্পৃক্ত 
ওযা াতযন্ত গুরুত্বণূে, ওাযণ প্রওদল্পয ওাদচয ভদধয সঙাট ল্টযদয াফওাঠাদভাকত উন্পন থাওদফ। উদাযণ স্রূ ফরা মা, প্রদফ 
যাস্তা ল্টনভোণ, রৃদমোদকয াঅশ্রস্থর ল্টনভোণ, া (WASH) াআন্টাযদবনন, জ্বারানী ওাদঠয উয ল্টনবেযীরতা স্লা ম্পল্টওেত ওভেওান্ড 
াআতযাল্টদ াফওাঠাদভাকত উন্পদনয ান্তবযেক্ত।এফল্টনভোণ ওযায উদযশ্য দরা প্রাওৃল্টতও রৃদমোক, াঅগুদনয ল্টফদ সথদও ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা 
চনদকাষ্ঠীয ছযাঁল্টও ফা ল্টফদান্পতা স্লা ওযা, সযাল্টঙ্গা এফাং স্থানী ওল্টভউল্টনল্টটয ল্টনওট সভল্টরও নাকল্টযও সুল্টফধা যফযা ওযা এফাং স্ল্প  
ভধয সভাদদ েল্টতগ্রস্থ ল্টযদফদও দূফেয াফস্থা ল্টনদ াঅা।  

প্রওদল্পয যদযা ভ ফযাী ল্টফল্টবন্প মোদ এফাং উপ্রওদল্পয ল্টফল্টবন্প ওামেক্রদভয াঅদরাদও ওল্টভউল্টনল্টটয সরাওচন ফা াাংীদাযদদয ওাঙ 
সথদও যাভে সনা দফ। ভূরত0 ম্ভাফযতা মাঘাাআ ভীো, াভাল্টচও (এফাং ল্টযদফকত) মাঘাাআওযণ, সস্ো চল্টভ প্রদান এফাং 
তৎাংল্টেি প্রবাফ ভূরযান, প্রবাফ ল্টনযন ল্টযওল্পনা প্রণন  ফাস্তফান প্রল্টক্রায াদথ াদথাআ াল্টধওতয াঅনুষ্ঠাল্টনও যাভে গ্রণ,  
সপাওা রৈদয াদথ াঅদরাঘনা, এফাং স্থানী প্রাজ্ঞ এফাং কন্যভান্য ফযল্টক্তফদকেয াদথ াোৎওাদযয ল্টফলাল্টদ  রৄরু দফ। যাভে 
সনায সেদত্র ভাদচয ফ সরাদওয ওাঙ সথদও যাভে না ল্টনদ প্রওদল্পয াদথ মাদদয যাল্টয ম্পৃক্ততা াঅদঙ এরূ সুল্টনল্টদেি 
রৈদয  ওাঙ সথদও যাভে সনা দফ। 

সুযো ফযফস্থায  দৃল্টিদওাণ সথদও প্রওদল্পয ভূর াাংীদাযদদয ভদধয ান্তবযেক্ত0    

 প্রওদল্পয ওামেক্রদভয দ্বাযা সমফ সরাও/ওল্টভউল্টনল্টট যাল্টয প্রবাল্টফত; 
 প্রওদল্পয ওামেক্রদভয দ্বাযা প্রওদল্পয প্রবাফ াঞ্চদরয ান্তবযেক্ত সমফ সরাও/ওল্টভউল্টনল্টট/াংকঠন দযােবাদফ প্রবাল্টফত1 
 স্থানীবাদফ ল্টনফোল্টঘত চনপ্রল্টতল্টনল্টধ (াআউল্টনন এফাং উদচরা মোদ)1 
 যওাল্টয দপ্তয/াংস্থাভূ0 ল্টযদফ  ফন াল্টধদপ্তয 
 উন্পন াাংীদায1 
 স্থানী এফাং াঅন্তচোল্টতও সম ওর এনল্টচ স্থানী ওল্টভউল্টনল্টট/ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয াদথ ওাচ ওযদঙ।  

 

চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয, স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয এফাং রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় ল্টফল্টবন্প সস্টাআওদার্ল্াদযয াদথ 
ওদওল্টট যাভে বায াঅদাচন ওদযদঙ। এাআ সস্টাআওদার্ল্াদযয ভদধয ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী, উন্পন াাংীদায, সফযওাল্টয 
সস্োদফী াংকঠন , ফাাংরাদদ যওায, াআন্টায সক্টয সওাল্টডেদনল্টন রে াআতযাল্টদ ান্তবযেক্ত াঅদঙ। ল্টফল্টবন্প সস্টাআওদার্ল্াদযয াদথ া 
যাভে বায ল্টবল্টিদত এওল্টট 'যাভে  সমাকাদমাক সওর' প্রস্তুত ওযা দদঙ।  

প্রওল্প প্রস্তুল্টত  ফাস্তফায়দনয াদথ ম্পল্টওেত া ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী এফাং স্থানী ম্প্রদাদয়য ভানুদলয াদথ যাভদেয ভ 
ফেদা ল্টনম্নল্টরল্টঔত ল্টফল ান্তবযেক্ত থাওদফ0     

 প্রওদল্পয উদযশ্য, াঅতা এফাং তাৎমে, াঅথে-াভাল্টচও প্রবাফ এফাং সাআাদথ ঔা এফাং ান্যান্য যওাল্টয চল্টভয 
ফযফাযওাযী এফাং ফযল্টক্তকত বূল্টভ ভাল্টরওদদয উয ৃি সনল্টতফাঘও প্রবাফ।  

 ল্টনভোণ ওাচ ঘরায ভ ফযল্টক্তভাল্টরওানাধীন চল্টভ ফযফায ওযায প্রদাচন দত াদয। ওযাম্প এরাওায ভদধয সওান ধযদনয 
বূল্টভ াল্টধগ্রণ ঘরদফ না। মল্টদ সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট াধযযল্টলত এরাওা ফযল্টক্তভাল্টরওানাধীন চাকা ফযফায ওযা াঅফশ্যও দ 
দ, তাদর সওউ সস্ো চল্টভ ফযফায ওযদত সদ ল্টওনা প্রওল্প ওতৃেে স ভদভে প্রদঘিা ঘারাদফ এফাং সস্ো চল্টভ 
দাদনয ল্টফলল্টট বূল্টভয ভাল্টরও এফাং প্রওল্প ওতৃেদেয ভদধয ভদছাতা স্পাযও স্ােয ওযায ভাধযদভ ওামেওয দফ। মল্টদ সাস্ট 
ওল্টভউল্টনল্টটয ভদধয বূল্টভ াল্টধগ্রণ াঅফশ্যও দ দ, াল্ট ৪.১২ এফাং স্থাফয ম্পল্টি াল্টধগ্রণ  রকুভদঔর াঅাআন – 
২০১৭ এয ল্টনদদেনা ানুাদয প্রওল্প ওতৃেে বূল্টভ াল্টধগ্রণ ওযদত াদয। মল্টদ ওল্টভউল্টনল্টটয ওাদযা ওাঙ সথদও চল্টভ ল্টনদত 
, তাদর প্রওল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনট াফশ্যাআ উক্ত চল্টভ ফযফাদযয ল্টফলল্টট প্রওা ওযদফ।  

 সনল্টতফাঘও প্রবাফগুল্টর ওীবাদফ ওল্টভদয় াঅনা মায় স ল্টফলদয় স্থানী ম্প্রদায় এফাং ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী এয ভতাভত 
াংগ্র ওযা; এফাং এচন্য স্থানী ম্প্রদায় এফাং ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠী, প্রওল্প প্রস্তুল্টত  ফাস্তফায়দনয াদথ াংল্টেি 
াংস্থাগুল্টর, সমভন ফাাংরাদদ যওায , ল্টফেফযাাংও, যাভেদাতা াআতযাল্টদ সকাষ্ঠীগুল্টরয াল্টধওায এফাং দাল্টয়ত্বগুল্টর ল্টনরুণ ওযা ।  

 ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী এফাং স্থানী ম্প্রদায়দও াতায চন্য াফওাঠাদভা ল্টনভোদণয চন্য প্রদয়াচনীয় সবত ওাদচয স্থান 
এফাং ওামেক্রদভয  াদথ ম্ভাফয ল্টফরু প্রবাফ এফাং তাদদয উত্গুল্টর ল্টনরুন। 

 স্থানীয় চনদকাষ্ঠীদও াল্টবদমাক ল্টনযন দ্ধল্টত, াল্টবদমাক াংক্রান্ত প্রল্টতওায ওল্টভল্টট এফাং তায দস্মদ  কঠন, ওামোফরী  
এফাং ীভাফদ্ধতা এফাং াংেযদ্ধ ফযল্টক্তয াল্টবদমাক ওযায প্রল্টক্রা ম্পদওে চানাদত দফ। এাআ াল্টবদমাক ল্টনযন ওল্টভল্টট স্থানী 
এফাং প্রওল্প উব মোদাআ  কঠন ওযা দফ। 
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 প্রওদল্পয প্রস্তুল্টত মোদাআ ল্টঘল্টস্ত ওযা ম্ভফ দর প্রওল্প ওতৃেে স্থানী নাযী, সযাল্টঙ্গা নাযী,  ান্যান্য ছযাঁল্টওপ্রফণ সকাষ্ঠীয 
াদথ প্রদাচন াদদে থৃও াঅদরাঘনা ল্টভল্টরত দফ। এাআ াঅদরাঘনায ভূর উদযশ্য দফ স্থানীয় ভল্টরাদদয এফাং সযাল্টঙ্গা 
নাযীদদয ওরযাদণয চন্য ওামেক্রভ রৄরু ওযায ম্ভাফনায াদন্বলণ ওযা। 

ঘাযল্টট ওদম্পাদনদন্টয চন্যাআ কৃীত াল্টবদমাকভদূয  ভয়ভত  দন্তালচনও দ্ধল্টতদত ভাধাদনয রদেয এওল্টট স্াধীন তৃতীয় দেয 
ভাধযদভ ওদম্পাদনন্ট ৩ এয াধীদন সুল্টনল্টদেি াল্টবদমাক প্রল্টতওায এফাং ল্টনযন প্রল্টক্রা (ল্টচাঅযএভ) প্রল্টতষ্ঠা  ওযা দফ। ল্টনম্নল্টরল্টঔত 
ল্টযঘারনা নীল্টত ভারায াধীদন ল্টচাঅযএভ ফাস্তফায়ন ওযা দফাঃ (১) প্রাপ্ত ওর াল্টবদমাক সযওডে ওযা দফ; (২) াল্টবদমাকওাযীদদয 
াল্টবদমাদকয ভাধান ম্পদওে াফকত ওযদত দফ; এফাং (৩) ভস্ত াল্টবদমাক ল্টনযন মেন্ত ফা ািা-ফযফস্থা ফাস্তফায়ন মেন্ত মেদফেন 
ওযদত দফ। এাআ ল্টচাঅযএভল্টট প্রল্টতষ্ঠা  ফাস্তফান ওযা দফ ওযাদম্পয সবতদয ছযল্টওণূে এফাং নাচযও ল্টযদফদ ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা 
চনদকাষ্ঠীয চন্য ল্টফদল ওদয নাযী  ল্টওদাযী সভদয়দদয চন্য মাযা ল্টফল্টবন্প সেদত্র সবাকাল্টন্তয ল্টওায দদঙ এফাং এঔদনা ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও 
ল্টনমোতন  ল্টাংতায ল্টওায দে। এাআ ল্টচাঅযএভ এয উদযশ্য দে স্থানীয় মোদয় ভদছাতা প্রল্টক্রয়ায ভাধযদভ মত দ্রুত ম্ভফ 
াল্টবদমাদকয ভাধান ওযা এফাং মল্টদ সটা ম্ভফ না য় তদফ যফতেী ল্টফদফঘনায চন্য স্ধি এফাং স্ে দ্ধল্টত প্রল্টতষ্ঠা ওযা। প্রওদল্পয 
ওাযদণ েল্টতগ্রস্থ এফাং স্থানী সরাওদদয তাদদয াল্টধওায ম্পদওে ম্পূণে দঘতন ওযা দফ এফাং াল্টবদমাদকয প্রল্টতওায দ্ধল্টত ল্টফস্তাল্টযত 

এফাং ওামেওয রূদ তথয প্রঘায ভাধযদভ প্রঘাল্টযত দফ। াল্টবদমাক ল্টনযন প্রল্টক্রায ভদধয ঘাযল্টট ধা ান্তবযেক্ত াঅদঙ। তদফ ল্টনযািা 
াংক্রান্ত াল্টবদমাকগুল্টর প্রথভ রৃাআ ধাদয ভদধয ভাধা ওদয সপরা দত াদয।  

প্রথভ স্তয (ওল্টভউল্টনল্টট এফাং ওযাম্প মোদ াল্টবদমাক স)0 াল্টবদমাক ভাধাদনয প্রথভ এফাং চ ভাধযভ দরা ওযাম্প ফা ওল্টভউল্টনল্টট 
মোদ দ্রুত উক্ত সোব প্রভন ওযা। ওদম্পাদনন্ট ১  ২ এয াধীনস্থ সোব  াল্টবদমাকগুল্টর এাআ ধাদ গ্রণ ওযা দফ। প্রওদল্পয 
ধযন ানুমাী প্রথভ ধাদ সোব চানাদনায সেদত্র রৃল্টট প্রল্টক্রা ানুযণ ওযা দফ।  

১. ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা (ল্টডাঅযল্ট) ওতৃেও াল্টবদমাক0  সযাল্টঙ্গা সস্োদফী সনটাওে ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয াল্টবদমাকভূ  ল্টরল্টঔত 
ল্টওাংফা সভল্টঔও উবপ্রওাদযাআ দাল্টঔদরয চন্য ভাঠমোদ াংদমাকওাযী ল্টদদফ ওাচ ওযদফ।ভাঠ মোদয়য ল্টডাঅযল্ট সস্োদফওদদযদও 
প্রওদল্পয ল্টফল্টবন্প ওামেক্রভ ম্পদওে ধাযণা সদায াাাল্ট াল্টবদমাক প্রল্টতওাদযয দ্ধল্টত  ওভেধাগুল্টর সঔাদনা দফ। ফ 
সস্োদফওদও সযাল্টঙ্গা বালা  ফাাংরা বালা দে দত দফ। াল্টবদমাক সরঔা এফাং নল্টথফদ্ধ ওযায সেদত্র তাদদযদও দে দত দফ। এ 
ল্টফলদ দে ফা ল্টফদলাল্টত াংস্থায ভাধযদভ  সস্োদফওদদয ল্টফল্টবন্প রে কঠন ওযা দফ । প্রল্টতল্টট রেদ ান্তত ২ চন যরুল এফাং ২ 
চন ভল্টরা সস্োদফী থাওদফ। াল্টবদমাক গ্রণ, ভাধা ওযা এফাং সযওডে ওযায সেদত্র প্রল্টতল্টট সস্োদফও রে ৩০০ সথদও ৫০০ 
ল্টডাঅযল্ট ল্টযফাযদও দমাল্টকতা ওযদফ। মল্টদ এাআ মোদয় াল্টবদমাক ভাধান ওযা না মা, তাদর তা ওযাম্প মোদ স্তান্তয ওযা 
দফ।    

২. সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট ওতৃেও াল্টবদমাক: ওযাদম্পয ফাাআদয প্রওদল্পয ওামেক্রভ ল্টযঘারনা এফাং এরল্টচাআল্টড  এয ল্টঠওাদাযদদয দ্বাযা 
ফাস্তফাল্টত ল্টফল্টবন্প ওামেক্রদভয ওাযদণ সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট সথদও াল্টবদমাক উঠদত াদয। ল্টফদলাল্টত াংস্থায াল্টবদমাক াংক্রান্ত সপাওার 
দন্ট, াঅন্তচোল্টতও এনল্টচ/এনল্টচয প্রল্টতল্টনল্টধ (মল্টদ থাদও), স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয / চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয -এয 
সুযো াংক্রান্ত সপাওার দন্ট এফাং তাদদয  প্রল্টতল্টনল্টধয ল্টনওট এফ াল্টবদমাক দাল্টঔর ওযা সমদত াদয। মল্টদ এাআ মোদয় াল্টবদমাকগুল্টর 
ভাধান ওযা না মা, তাদর তা ওযাম্প মোদ স্তান্তয ওযা দফ। াংল্টেি সপাওার াযন ল্টনম্নল্টরল্টঔত তথয ল্টযণূেরূদ নল্টথবযক্ত 
ওযদফন: (১) ফযল্টক্তয নাভ; (২) াল্টবদমাক প্রাল্টপ্তয তাল্টযঔ; (৩) াল্টবদমাদকয প্রওৃল্টত; (৪) াফস্থান/াংখটদনয স্থান, এফাং (৫) াল্টবদমাক 
ল্টনষ্পল্টিয দ্ধল্টত।     

ল্টদ্বতীয় স্তদযয ল্টচাঅযএভ (ওযাম্প মোদ): স্থানী মোদ মল্টদ াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি ওযা না মা, তাদর চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয, 
স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয ফা রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় -এয প্রল্টতল্টনল্টধদদয  াতা  ল্টফদলাল্টত াংস্থায  এ 
ম্পল্টওেত সপাওার দন্ট ওযাম্প মোদয সোব প্রল্টতওায/প্রভন ওল্টভল্টটয ল্টনওট াংল্টেি াল্টবদমাক চানাদফন। এাআ ওল্টভল্টটয প্রধান 
থাওদফন ওযাম্প াআন ঘাচে (ল্টাঅাআল্ট)। ভাল্টছকন(সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয সনতা), াংল্টেি সযাল্টঙ্গা সস্োদফী, ওযাম্প মোদ াল্টবদমাক ল্টনযদন 
ল্টফদলাল্টত াংস্থায দাল্টত্বীর সপাওার দন্ট এফাং প্রওল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনট -এয দস্মযা এাআ ওল্টভল্টটয দস্ম ল্টদদফ থাওদফন। 
াল্টবদমাদকয প্রওৃল্টত  ধযন ানুমাী প্রদমাচয ফযল্টক্তদও এাআ ওল্টভল্টটয নতযন দস্ম ল্টদদফ ান্তবযেক্ত ওযা দফ। উদাযণস্রূ ফরা মা, 
শ্রল্টভওে সথদও মল্টদ সওান াল্টবদমাক চানাদনা , তাদর রৄনাল্টনয ভ ল্টঠওাদাদযয প্রল্টতল্টনল্টধদও ডাওা দফ। েল্টতগ্রস্থ ফযল্টক্তদদয দঙ্গ  
প্রল্টতল্টনত  সমাকাদমাদকয ভাধযদভ সোদবয  প্রল্টতওায ওযা দফ এফাং সপাওার াযন ল্টযদফকত  াভাল্টচও াআসুয  ল্টফল্টবন্প প্রদেয 
উিয ল্টদদফন এফাং সোব প্রল্টতওাদযয ফযফস্থা ল্টনদফন। াআদরওিল্টনও ভাধযভ ফযফায ওদয াল্টবদমাক প্রল্টক্রা চতয ওযদত এওল্টট 
পটয়যায াযাল্টপ্ল্দওন এফাং এওল্টট টরাাআন ঘারয ওযা দফ। ল্টাঅাআল্ট াল্টপ ভদ ভদ াল্টবদমাকগুল্টর এওীবূত ওযদফন এফাং তা 
নল্টথবযক্ত ওযদফন। প্রল্টতল্টট ওযাদম্প এওল্টট ওযাম্প মোদয াল্টবদমাক প্রল্টতওায ওল্টভল্টট (ল্টচাঅযল্ট) কঠন  ওযা দফ। প্রল্টতল্টট াল্টবদমাক 
মোদরাঘনা এফাং  স ম্পল্টওেত ল্টদ্ধান্ত প্রদাদনয চন্য উক্ত ওল্টভল্টট দায়ী থাওদফ। উক্ত ল্টদ্ধান্ত ানুাদয াংদাধনভূরও ফযফস্থা সনায 
চন্য াংল্টেি সফা প্রদানওাযী াংস্থায ল্টনওট াল্টধওতয ল্টফদফঘনায চন্য সপ্রযণ ওযা দফ। স্থানী মোদ সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টটয াল্টবদমাক 
ল্টনষ্পল্টি না দ থাওদর, ল্টযদফ/াভাল্টচও সুযো ল্টফদলজ্ঞ (স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয - প্রওল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনট) এরল্টচাআল্টড 
ওক্সফাচাদযয ল্টনফোী প্রদওরীর াল্টপদয ল্টনফোী প্রদওরী মোদয ল্টচাঅযল্ট - এয ল্টনওট উক্ত াল্টবদমাক তযদর ধযদফ। ল্টডল্টএাআঘাআয 
স্তদেদয চন্য স্থানীয় মোদয় াভীভাাংল্টত াল্টবদমাকগুল্টর চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয ওক্সফাচায ল্টনফোী প্রদওরীয ল্টনওট স্তান্তয  



ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা         াআএএভএপ 

xii 

 

ওযা দফ। এাআ মোদ াংল্টেি ল্টনফোী প্রদওরীকণ াল্টবদমাক প্রল্টতওায ওল্টভল্টটয (ল্টচাঅযল্ট) াঅহ্বাও ল্টদদফ ওাচ ওযদফন । সাস্ট 
ওভযযল্টনল্টটয প্রল্টতল্টনল্টধত্বওাযী দস্মদদয াাাল্ট ান্য সস্টাআওদার্ল্ায, সমভন: স্থানী প্রান, ল্টযদফ  াভাল্টচও সুযো দর 
(যাভেও), এফাং সুীর ভাদচয দস্ম ল্টনফোঘন ওযা দফ। সপকাডে/ সুযো ল্টফদলজ্ঞ ল্টনম্নল্টরল্টঔত তথয ল্টযণূেরূদ নল্টথবযক্ত ওযদফন: 
(১) ফযল্টক্তয নাভ; (২) াল্টবদমাক প্রাল্টপ্তয তাল্টযঔ; (৩) াল্টবদমাদকয প্রওৃল্টত; (৪) াংখটদনয স্থান /াফস্থান, এফাং (৫) াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টিয 
দ্ধল্টত। ল্টচাঅযল্টয কঠন এফাং এয দস্মদ ল্টনদঘয ল্টনদভ দফ0  

াঅফাও ল্টনফোী প্রদওরী 
দস্ম ল্টঘফ এনবাাআযনদভন্ট/দাশ্যার সাআপকাডে সস্ধাল্টরস্ট (ল্টাঅাআাআউ) 
দস্ম স্থানী প্রান সথদও প্রল্টতল্টনল্টধ 
 এনবাাআযনদভন্টার এন্ড সাশ্যার ল্টটভ (াআএল্টট) ওনারদটদন্টয 

প্রল্টতল্টনল্টধ 
 সুীর ভাদচয প্রল্টতল্টনল্টধ 

ততৃী স্তয (দচরা মো- াঅযাঅযাঅযল্ট ল্টচাঅযল্ট)0 ওযাম্প মো ফা স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তদযয ল্টনফোী প্রদওরীয াল্টপ 
মোদ মল্টদ সওান াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি ওযা না মা, তদফ রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় াথফা স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয 
ল্টাঅাআাআউ সোব প্রল্টতওায প্রল্টক্রায তৃতী ধা ানুযণ ওযদফ এফাং াংল্টেি াল্টবদমাক ল্টরদঔ যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনায এয 
ওামোরদয 'াল্টবদমাক প্রল্টতওায ওল্টভল্টট'-য ল্টনওট তা চানাদফ। এাআ ওল্টভল্টট াল্টবদমাক ল্টফদফঘনা ওদয সদঔায দয উ প্রওল্প ল্টযঘারও, 
সুযো াংক্রান্ত যাভেও, ওভেূল্টঘ যাভেও এফাং াল্টবদমাক প্রল্টতওায াংক্রান্ত যাভেদওয াদথ  াঅরা-াঅদরাঘনা ওদয উক্ত াল্টবদমাক 
ভাধান ওযদফন। াঅযাঅযাঅযল্টয াল্টপদ সওান ওল্টভল্টট থাওদর এাআ ওল্টভল্টট তায াতা ল্টনদফ এফাং প্রদাচন দর াঅযাঅযাঅযল্ট, 
সচরা প্রাও এফাং াংল্টেি াংস্থায সচরা মোদয দাল্টত্বীর ফযল্টক্তফকে তথা রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় যওায 
প্রদওর াল্টধদপ্তয এফাং চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয -এয প্রল্টতল্টনল্টধদদযদও াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টিদত ম্পৃক্ত ওযদফ। মোদরাঘনা এফাং 
ল্টনষ্পল্টিয চন্য এাআ ওল্টভল্টট সচরা মোদ কঠন ওযা দফ। াল্টবদমাদকয ভাভরাগুল্টর ল্টনফল্টন্নত ওযা এফাং পদরা-াঅ ওযায চন্য এওল্টট 
ফ টযায ল্টবল্টিও ল্টদস্টভ উন্পন ওযা দফ। এয াাাল্ট প্রওদল্পয প্রাথল্টভও মোদয়য ওামেওাল্টযতা ল্টনল্টিত ওযায চন্য ভযানুয়ার 
ল্টদস্টভ ানুযণ ওযা দফ। াঅওল্টস্পও াংওদটয সেদত্র ল্টফওল্প উা ল্টদদফ এাআ ভযানুার ল্টদস্টভ ানুযণ ওযা দফ। ল্টচাঅযএভ 
ল্টযওল্পনায াাং ল্টাদফ, াল্টবদমাদকয াগ্রাল্টধওায ল্টঠও ওযা এফাং তা ভাধা ওযায চন্য ওদওল্টট াল্টবদমাক ওযাটাকল্টয ল্টঠও ওযা দফ। 
এয ভদধয প্রওল্প াংক্রান্ত াল্টবদমাক, ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা ম্পল্টওেত াল্টবদমাক, সুযো াংক্রান্ত াল্টবদমাক াআতযাল্টদ ান্তবযেক্ত থাওদফ। 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও সুযো ম্পল্টওেত াল্টবদমাদকয তথয াংগ্র এফাং স ভদভে প্রতযযিয দাদনয চন্য ফটয়যায ল্টবল্টিও টরাাআন 
ফযফায ওযা দফ।  

ঘতযথে স্তয (চাতী মো)0 সচরা মোদ মল্টদ সওান াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি না , তাদর চাতী মোদয াংল্টেি াংস্থায ল্টনওট ল্টনদ মাা 
দফ। রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় -এয ওাদচয ফযাাদয াল্টবদমাক াঅদর উক্ত াল্টবদমাক রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় -
এয ল্টনওট, স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয -এয ওাদচয ফযাাদয াল্টবদমাক াঅদর তা স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয -এয 
ল্টনওট, চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয -এয ওাদচয ফযাাদয াল্টবদমাক াঅদর তা চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয -এয ল্টনওট ল্টনদ মাা 
দফ। এযয প্রল্টতল্টট াংস্থা তাদদয ওাদঙ ল্টফদযভান াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি নীল্টতভারা ানুাদয উক্ত াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি ওযদফন। াংল্টেি াংস্থায 
সুযো াংক্রান্ত সপাওার দন্ট াল্টবদমাক ভাধা ওযায ফযফস্থা ওযদফন। স্তয ১ সথদও ৩ মেন্ত ানুল্টষ্ঠত ওর বায ওামেল্টফফযণী 
রৄনাল্টনদত উত্থান ওযদত দফ। রৄনাল্টন এফাং প্রাভাল্টণও দল্টরদরয উয ল্টবল্টি ওদয ওল্টভল্টট উক্ত াল্টবদমাকগুল্টর ভাধা ওযদফন। াল্টধওন্তু, 
শ্রভ াংক্রান্ত সওান াল্টবদমাক াঅদর শ্রল্টভওযা যাল্টয ল্টঠওাদাযদদয ল্টনওট তাদদয াল্টবদমাক চানাদত াদযন। ফাাংরাদদ শ্রভ াঅাআন 
২০০৬ ানুাদয ল্টঠওাদাযযা শ্রভ াংক্রান্ত াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি ওযদফ। শ্রল্টভও, ল্টডাঅযল্ট এফাং সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট যাল্টয সম সওান স্তদয 
তাদদয াল্টবদমাক চানাদত াযদফন।  

তাঙাা সমফ ফযল্টক্ত ফা সকাষ্ঠী ভদন ওদয সম, তাযা ল্টফে ফযাাংও ভল্টথেত ফা ল্টযঘাল্টরত প্রওদল্পয দ্বাযা েল্টতগ্রস্থ দদঙন, তাযা প্রওল্প 
মোদ ল্টফদযভান াল্টবদমাক প্রল্টতওায প্রল্টক্রা ানুযণ ওদয ফা ল্টফে ফযাাংদওয াল্টবদমাক প্রল্টতওায াল্টবে (ল্টচাঅযএ) ফযফায ওদয 
তাদদয াল্টবদমাক চানাদত াদযন। ল্টচাঅযএ -এয ভাধযদভ াল্টবদমাক দাল্টঔর ওযদর তা তাৎেল্টণওবাদফ প্রওল্প মোদ মোদরাঘনা ওদয 
সদঔা । প্রওদল্পয ওাদচয ওাযদণ েল্টতগ্রস্থ ফযল্টক্ত ফা ওল্টভউল্টনল্টট ল্টফে ফযাাংদওয স্াধীন ানুন্নানী  যাদনর এয ভাধযদভ তাদদয 
াল্টবদমাক উত্থান ওযদত াদযন। ল্টফে ফযাাংও ওতৃেও ল্টনধোল্টযত ল্টনভ এফাং ওভেধা ানুযণ না ওযায ওাযদণ েল্টত দদঙ ল্টওনা ফা 
েল্টত দত াদয ল্টওনা তা এাআ যাদনদরয ভাধযদভ ল্টনধোযণ ওযা দফ। ল্টফে ফযাাংদওয নচদয সওান ল্টফল াঅনায দয এফাং ফযাাংও 
ভযাদনচদভন্ট ওতৃেও দদে গ্রদণয সুদমাক সদায য সম সওান ভ াল্টবদমাক দাল্টঔর ওযা সমদত াদয।  

ল্টযদফকত  াভাল্টচও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা (াআএএভল্ট) ম্পল্টওেত নীল্টতভারা0  

ল্টফল্টবন্প প্রওদল্পয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনায ল্টফলদ াআএএভএপ‟য ল্টনদদেনা যদদঙ। ল্টনম্ন সথদও ভাছাল্টয 
ভাত্রায ছযাঁল্টওয উ-প্রওদল্পয সেদত্র াথফা যফতেী ধাদয এদস দভন্ট ফা ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা দযওায  এরূ উ-প্রওদল্পয সেদত্র 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও প্রভন ফযফস্থায ল্টনল্টযদঔ দদে সনায চন্য এফ ল্টনদদেল্টওা ফযফায ওযা সমদত াদয। উ-প্রওদল্পয 
ফাস্তফান ধাদয (প্রাও-ল্টনভোণ, ল্টনভোণ, ল্টযঘারনা এফাং যেণাদফেণ এফাং প্রতযাাযওারীন ভদ) ওামোফরীয উয াআএএভল্ট দৃল্টি 



ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা         াআএএভএপ 

xiii 

 

ল্টনফদ্ধ ওদয। প্রওদল্পয প্রবাফ মাদত গ্রণদমাকয ভাত্রা নাল্টভদ াঅনা মা স ল্টফলল্টট াআএএভল্ট ল্টনল্টিত ওদয। তাাআ প্রস্তাল্টফত প্রওদল্পয 
প্রবাফ াঞ্চদরয ল্টযদফকত ভান উন্পন ফা াংযেণ ওযায উদযদশ্য দূফেয ওর ল্টফদেলণ ফযফায ওযায ল্টফলল্টট াআএএভল্ট ল্টনল্টিত 
ওযদফ।   

াআএএভল্টদত সুল্টনল্টদেিবাদফ, স্ধিতাঃাআ এফাং াংদেদ ম্ভাফয সনল্টতফাঘও প্রবাফগুল্টর ফণেনা ওযা দদঙ। এাআ দদেগুল্টর ফাস্তফায়দনয 
ভ সনল্টতফাঘও প্রবাফগুল্টর গ্রণদমাকয মোদয় এফাং ল্টনল্টদেি ভীভায ভদধয ল্টনদ াঅায চন্য ল্টওঙয ল্টনল্টদেি ন্থায ওথা উদিঔ ওযা 
দদঙ। প্রস্তাল্টফত প্রওল্প ফাস্তফায়দনয ভয় ল্টফেফযাাংও এফাং যওাদযয ল্টযদফকত  াভাল্টচও ল্টনযািা নীল্টতভারা ানুযণ ওদয 
ওামেওরা ল্টযঘারনা দে ল্টওনা তা ল্টনল্টিত ওযা াআএএভল্ট এয উদযশ্য। সম ওর  ল্টফলদয  উয ল্টনবেয ওদয এওল্টট উ-প্রওদল্পয 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা প্রস্তুত ওযা , তা ল্টনম্নরূ:   

১.  ম্ভাফয সনল্টতফাঘও প্রবাফভূ নাক্তফূেও কৃীতফয প্রভন ফযফস্থাল্টদ ল্টনল্টদেি ওযা, মা ল্টফল্টবন্প ল্টযদফ-ল্টযল্টস্থল্টত এফাং 
এওাআাদথ প্রওদল্পয ল্টফল্টবন্প মোদয (সমভন: ল্টনভোণফূে, ল্টনভোণওারীন, ল্টযঘারনা  যেনাদফেন এফাং স্তান্তয) ওভেওাদন্ডয 
াদথ াভিস্মূণে দফ ।   
২. াআল্টতফাঘও প্রবাদফয চন্য উন্পত ল্টযওল্পনা 
৩. ূঘও, প্রল্টক্রয়া, ল্টেদওাদয়ল্টন্ফ, এফাং াফস্থাদনয দঙ্গ মেদফেণ ল্টযওল্পনা 
৪. উদিল্টঔত ওামেক্রদভয চন্য প্রদাচনী ফাদচট ফযায 
৫. প্রল্টতল্টট ওামেক্রভ এফাং প্রভন ফযফস্থায চন্য প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও ফযফস্থা। 
৬. উ-প্রওল্প ফাস্তফায়ন ভয়ীভায ভদধয প্রল্টতল্টট ওামেক্রদভয চন্য ফাস্তফায়ন ভয়ূঘীয ভন্ব াধন 
৭. ল্টযদফকত  াভাল্টচও ভস্মা ম্পল্টওেত াল্টবদমাকগুল্টরয ভাধানম্বল্টরত প্রদাচনী ল্টযদাটে দ্ধল্টত। 

প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও এফাং মেদফেল্টণও ফযফস্থানা  

এ প্রওল্প ফাস্তফায়ন  ল্টযঘারনায চন্য যওাদযয াল্টফেও দাল্টদত্ব থাওদফ স্থানীয় যওায, ভফায়  গ্রাভীণ উন্পয়ন ভন্ত্রণারয় 
(এভএরল্টচাঅযল্টডএফাংল্ট) এফাং রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় (এভল্টডএভাঅয)। 

প্রওল্পল্টট ল্টতনল্টট প্রওল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনট (ল্টাঅাআাআউ) (স্থানী যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয - এরল্টচাআল্টড, চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয - 
ল্টডল্টএাআঘাআ এফাং রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় - এভ ল্টড এভাঅয) ফাস্তফায়ন ওযদফ। ভস্ত ওামেক্রভ ভাঠ মোদয় যণাথেী ত্রাণ  
প্রতযাফান ওল্টভনায (াঅযাঅযাঅযল্ট) দ্বাযা ভন্বয় ওযা দফ। প্রস্তাল্টফত ফাস্তফায়ন ওাঠাদভাল্টট যওাল্টয াংস্থাগুল্টরয ভযাদন্ডট এফাং ফাস্তুঘযযত 
সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠয াাময  ভন্বদয াদথ ঙ্গল্টতূণে এফাং যওাল্টয াংস্থাভদূয াবযন্তযীণ ল্টপডযল্টাল্টয ল্টলাদযন্ফ দ্ধল্টত ল্টফদফঘনা 
ল্টনদ ফদঘদ ওামেওয ল্টদ্ধান্ত গ্রদণয চন্য ল্টফদল বূল্টভওা ারন ওযদফ। 

যওাদযয ওামেপ্রণারী ল্টফল্টধ ানুযণ ওদয, ল্টাঅাআাআউ তাদদয ল্টনচ ল্টনচ ভন্ত্রণারদয়য প্রওল্প ল্টস্টয়াল্টযাং ওল্টভল্টটয (ল্টএল্ট) ওাদঙ ল্টযদাটে 
ওযদফ। এওল্টট ল্টএল্টয বাল্টতত্ব ওযদফন ল্টল্টনয়য ল্টঘফ / ল্টঘফ, এরল্টচল্টড, এভএরল্টচাঅযল্টডএফাংল্ট এফাং াঅদযওল্টট ল্টএল্টয 
বাল্টতত্ব ওযদফন ল্টল্টনয়য ল্টঘফ / ল্টঘফ এভল্টডএভাঅয। প্রল্টতল্টট ল্টাঅাআাআউ প্রল্টতল্টনল্টধযা ল্টএল্টয তফঠদও উল্টস্থত থাওদফন। 

ল্টডল্টএাআঘাআ ওদম্পাদনন্ট ১-ও এফাং ওদম্পাদনন্ট ৩-ঔ াাংদয ফাস্তফায়নওাযী াংস্থা। ল্টডল্টএাআঘাআ ল্টাঅাআাআউদত এওচন ণূেওারীন প্রওল্প 
ল্টযঘারও এফাং এওচন উ- প্রওল্প ল্টযঘারও থাওদফন।  

এরল্টচাআল্টড ওদম্পাদনন্ট ১-ঔ এফাং ওদম্পাদনন্ট ৩-ঔ াাংদয ফাস্তফায়ন ওযদফ। ফতেভাদন, এরল্টচাআল্টড ৩৭৫ ল্টভল্টরয়ন ভাল্টওেন ডরাদযয 
ফরভযঔী দূদমোক াঅশ্রদওন্ প্রওল্প (এভল্টডএল্ট) ফাস্তফায়ন ওযদঙ । এরল্টচাআল্টড ম্মত দদঙ সম ল্টফদযভান এভল্টডএল্ট প্রওল্প 
ল্টযঘারও দফ প্রস্তাল্টফত প্রওল্পল্টটয প্রওল্প ল্টযঘারও। ফতেভান এভল্টডএল্ট ল্টাঅাআাআউ এফাং প্রল্টওউযদভন্ট যাদনর প্রস্তাল্টফত প্রওল্পল্টটদও 
প্রদয়াচনীয় ায়তা প্রদান ওযদফ। এাআ প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও ফযফস্থা এভল্টডএল্টয পর ফাস্তফাদন সওান প্রবাফ সপরদফ না। প্রস্তাল্টফত 
প্রওদল্পয াধীদন প্রস্তাল্টফত াল্টতল্টযক্ত ওামেক্রভ ফাস্তফায়দনয চন্য ল্টফদযভান এভল্টডএল্ট ল্টাঅাআাআউদও ল্টক্তারী ওযা দফ। এভল্টডএল্ট 
এফাং এাআ প্রস্তাল্টফত প্রওদল্পয চন্য থৃও উ প্রওল্প ল্টযঘারও (ল্টডল্টল্টড) থাওদফ। 

এভল্টডএভাঅয ওদম্পাদনন্ট ২ এফাং ৩ ও চন্য ফাস্তফায়নওাযী াংস্থা দফ। প্রওদল্পয ফাস্তফায়ন এফাং তিাফধান ল্টনল্টিত ওযায চন্য মযগ্ম 
ল্টঘফ দ ভমোদায এওচন প্রওল্প ল্টযঘারও, এফাং রৃাআচন ল্টডল্টল্টড ল্টনদয়াক ওযা দফ। প্রওল্প ফযফস্থানা  তিাফধাদন প্রওল্প 
ল্টযঘারওদও ায়তা ওযায চন্য উদ্বাস্তু সর এফাং ভাঠ মোদয ভদধয এওল্টট ল্টাঅাআাআউ স্থান ওযা দফ। 

এওল্টট দে ল্টফলাল্টত াংস্থা সযল্টপউল্টচ সর এফাং তায ভাঠ মোদয়য প্রল্টতল্টনল্টধ – ওযাম্প াআন ঘাচে  যণাথেী, ত্রাণ  প্রতযাফান 
ওল্টভনাযদও (াঅযাঅযাঅযল্ট) প্রাতযল্টও ভন্বয়  ল্টযঘারনা ওযায চন্য এাআ ওদম্পাদনদন্টয াধীদন াতা ওযদফ। 



ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা         াআএএভএপ 

xiv 

 

এাআ াআএএভএপ এ এওল্টট মেদফেণ ওাঠাদভা প্রস্তাফ ওযা দদঙ। মেদফেণ ওাঠাদভায উদযশ্য র প্রওদল্পয যদযাটা ভ চযদাআ 
ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফগুল্টরয সমদওাদনা উদিঔদমাকয প্রল্টতকূরতা প্রল্টতদযাধ, স্লা ওযা এফাং সমঔাদন ম্ভফ ম্ভাফয ল্টফরু  প্রবাফ 
ল্টনযদন ওামেওয ভতাল্টফধান ওযায সম ওর উাভূ ল্টনদদেল্টত দদঙ সগুদরায ফাস্তফান ল্টনল্টিত ওযা । 

ল্টযভাণকত মেদফেণ পরাপর াংযেদণয চন্য ল্টএল্টয ায়তায় ল্টাঅাআাআউ দ্বাযা এওল্টট ডাটাদফ ফা তথযবাণ্ডায ততল্টয ওযা দফ। 
এল্টট ল্টনম্নল্টরল্টঔত তথয ম্বল্টরত প্রল্টতদফদন তাল্টরওাওাদয াপ্তাল্টও এফাং ভাল্টও ল্টবল্টিদত ততল্টয ওযদত েভ দফ0  

• নভযনা াংগ্রদয স্থান; 
• নভযনা াংগ্রদ তাল্টযঔ এফাং ভয়;  
• যীোয পরাপর;  
• ল্টনয়ন্ত্রণ ীভা; 
• ওভেীভা- ল্টনন্ত্রণীভা রঙ্ঘন প্রল্টতদযাদধ সম মেন্ত দদে সনা উল্টঘত ; এফাং 
• ল্টনন্ত্রণীভায সওাদনা রঙ্ঘন খটদর তায ফযাঔযা, মল্টদ থাদও। । 

ল্টনযীেদণয তথয ল্টাঅাআাআউ প্রল্টতল্টনত মাঘাাআ ওযদফ, মাদত এল্টট ামাঘাাআওৃত তথযাংযেণ এডাদত াদয। ল্টাঅাআাআউ মেদফেদণয তথয 
ল্টনল্টভতবাদফ প্রল্টক্রা ওযদফ, মাদত সওান াননুদভাল্টদত তথয ততল্টয না । ল্টাঅাআাআউ ভাল্টও প্রল্টতদফদন প্রস্তুত ওযদফ; এফাং ল্টএল্ট 
ফযাফয চাভা ল্টদদফ। 

ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো ম্পল্টওেত প্রল্টেণগুল্টর াআএএভএপ এফাং যফতেী াআএাঅাআএ এফাং াআএএভল্ট এয প্রদয়াচনীয়তা 
স্ধিবাদফ ফযছদত  এফাং প্রওদল্পয যদযা ভয় চযদড ওর প্রওল্প ওভেীদদয দ্বাযা সমন ানুযণ ওযা  তা ল্টনল্টিত ওযদত ায়তা 
ওযদফ। ল্টাঅাআাআউ প্রওদল্পয ওর ওভেীদদয ল্টএল্ট য দমাল্টকতায় এাআ প্রল্টেণ সদা দফ তা ল্টনল্টিত ওযদফ। প্রওদল্পয রৄরু য়ায 
াঅদকাআ ল্টযদফ  াভাল্টচও প্রল্টেণ ওভেূল্টঘ ঘূডান্ত ওযা দফ। প্রল্টেণল্টট এরল্টচাআল্টড, ল্টডল্টএাআঘাআ, এভল্টডএভাঅয ওভেীদদয, ল্টনভোণ 
ল্টঠওাদায, এফাং প্রওদল্প ল্টনদয়াল্টচত ান্যান্য ওভেীদদয প্রদান ওযা দফ। এাআ প্রল্টেণ প্রওল্প ফযফস্থানা এফাং তিাফধাদন ল্টনমযক্ত ওভেওতো 
সথদও  দে এফাং াদে ওর সশ্রণীয ওর ওভেীদদয প্রদান ওযা দফ। প্রল্টেদণ াধাযণ ল্টযদফকত  াভাল্টচও দঘতনতা এফাং 
াআএএভএপ, াআএাঅাআএ (সমঔাদন প্রাল্টঙ্গও) এফাং াআএএভল্ট এয প্রদয়াচনীয়তা, ল্টফদলত প্রওল্প ওভেীদদয প্রওল্প এরাওায ল্টযদফ 
 াভাল্টচও সুযো এফাং ল্টরঙ্গল্টবল্টিও ল্টফলভদূয প্রল্টত াংদফদনীর ওযদত ল্টফদল সচায সদা দফ। াযণী ৯.৩ এ ল্টযদফকত  
াভাল্টচও সুযো প্রল্টেদণয ল্টফল্টবন্প ল্টদওগুল্টরয াযাংদে দ্রিফয। প্রওল্প ফাস্তফায়দনয ভয় ল্টএল্ট/ল্টাঅাআাআউ ল্টযওল্পনাল্টট প্রদাচন 
ানুমাী াংদাধন ওযদত াদয।  

াযণী ৩ - ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো প্রল্টেণ 

ল্টফল াাংগ্রণওাযীযা দাল্টয়ত্ব ওঔন 

াধাযণ ল্টযদফকত এফাং াঅথে-াভাল্টচও দঘতনতা; 
প্রওল্প এরাওায ল্টযদফকত  াভাল্টচও 
াংদফদনীরতা; াআ এন্ড এ ল্টস্ভল্টনাং; 
াআএাঅাআএ এয ভরূ পরাপর (সমঔাদন প্রাল্টঙ্গও); 
প্রভন ফযফস্থা; 
াআএএভল্ট; 
স্থানী াভাল্টচও  াাংসৃ্কল্টতও ভরূযদফাধ। 

এরল্টচাআল্টড  ল্টডল্টএাআঘাআ 
এফাং এভল্টডএভাঅয  এয 
ল্টনফোল্টঘত ওভেওতো; 
ল্টএল্ট; ল্টাঅাআাআউ, 
ল্টঠওাদায 

ল্টএল্ট প্রওদল্পয ওামেক্রভ রৄরু ওযায াঅদক। 
(প্রদয়াচনীয়তা াদদে যনযাফৃল্টি) 

াধাযণ ল্টযদফকত এফাং াঅথে-াভাল্টচও দঘতনতা; 
প্রওল্প এরাওায ল্টযদফকত  াভাল্টচও 
াংদফদনীরতা; াআ & এ ল্টস্ভল্টনাং; 
াআএাঅাআএ এয ভরূ পরাপর (সমঔাদন প্রাল্টঙ্গও); 
প্রভন ফযফস্থা; 
াআএএভল্ট; 
স্থানী াভাল্টচও  াাংসৃ্কল্টতও ভরূযদফাধ। 

ল্টএল্ট; ল্টাঅাআাআউ; 
ল্টনফোল্টঘত ল্টঠওাদাদযয ওভেওতো 
এফাং ওভেঘাযী 
 

ল্টএল্ট প্রওদল্পয ওামেক্রভ রৄরু ওযায াঅদক। 
(প্রদয়াচনীয়তা াদদে যনযাফৃল্টি) 

াআএএভল্ট; াঅফচেনা ফযফস্থানা; এাআঘএাআ ল্টঠওাদাদযয ল্টনভোণ শ্রল্টভও ল্টএল্ট প্রওদল্পয ওামেক্রভ রৄরু ওযায াঅদক। 
(প্রদয়াচনীয়তা াদদে যনযাফৃল্টি) 

ডও ল্টনযািা; 
াঅত্মযোভরূও োাআল্টবাং; 
াঅফচেনায ফযফস্থানা; 
াাংসৃ্কল্টতও ভরূযদফাধ এফাং াভাল্টচও াংদফদনীরতা। 

 
 
োাআবায 

ল্টঠওাদায ল্টনভোণ ওামেক্রভ রৄরু ায াঅদক এফাং 
ঘরায ভ। 
(প্রদয়াচনীয়তা াদদে যনযাফৃল্টি) 
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ল্টফল াাংগ্রণওাযীযা দাল্টয়ত্ব ওঔন 

যনরূদ্ধায প্রদয়াচনীয়তা; 
াঅফচেনা ফযফস্থানা 

যনরুদ্ধাযওাযী দর ল্টঠওাদায যনরুদ্ধায ওামেক্রভ রৄরু ওযায াঅদক। 

াাদযন সপদচয ভয় (ল্টযঘারনা মোদ) এাআঘএাআ এরল্টচাআল্টড  ল্টডল্টএাআঘাআ 

এফাং এভল্টডএভাঅয এয  
ল্টনফোল্টঘত স্টাপ  

ল্টএল্ট প্রদচক্ট াাদযন রৄরু য়ায াঅদক এফাং 
াাদযন মোদয় মঔন প্রদয়াচন য় 

প্রভন ফযফস্থা এফাং ল্টযওল্পনাগুল্টর ল্টনয়ল্টভত এফাং ওামেওযবাদফ মাদত প্রদয়াক ওযা য় তা ল্টনল্টিত ওযায চন্য াআএএভএপ মেদফেণ 
ওযা দফ (াযণী ৯-১)। ল্টাঅাআাআউয ল্টযদফ  াভাল্টচও ল্টফদলজ্ঞযা প্রভন ল্টযওল্পনাগুল্টর ওামেওযবাদফ প্রদাক ওযা দে ল্টওনা তা 
ল্টনল্টিত ওযায চন্য াআএএভএপ মেদফেণ ওযদফ এফাং ল্টনয়ল্টভতবাদফ ভাঠ ল্টযদেন ওযদফ। 

াযণী ৪ - াআএএভএপ মেদফেণ ল্টযওল্পনা 

প্রওদল্পয মো ল্টও ওঔন সও ল্টওবাদফ 
প্রস্তুল্টত প্রল্টেণ এফাং েভতা 

ততযী ওামেক্রভ 
দযত্র নল্টথ প্রস্তুত ওযায 
াঅদক 

ল্টযদফ  াভাল্টচও 
ায়তা াংস্থাগুল্টরয দঙ্গ 
প্রওল্প ল্টযঘারও 

 প্রল্টেণ সযওডে 
মোদরাঘনা ওদয 

প্রস্তুল্টত ল্টযদফকত  াভাল্টচও 
ভস্মাগুল্টরয স্ভীল্টনাং 
ল্টনল্টিত ওযা 

াফস্থান এফাং 
এযারাাআনদভন্ট প্রওল্প 
ল্টযঘারও দ্বাযা ল্টনল্টিত 
ওযা য  

ল্টযদফ  াভাল্টচও 
াংস্থাগুল্টরয দঙ্গ 
ল্টাঅাআাআউ 

ল্টস্ভল্টনাং ীট  
(ম্পন্প)মোদরাঘনা ওদয 

ল্টনভোণ 
 

প্রল্টেণ এফাং েভতা 
ততযী ওামেক্রভ 

ভাল্টও ল্টযদফ  াভাল্টচও 
ায়তা াংস্থাগুল্টরয দঙ্গ 
প্রওল্প ল্টযঘারও 

প্রল্টেণ সযওডে মোদরাঘনা 
ওদয 
 

ল্টনভোণ 
 

াল্টবদমাক সযওডে ভাল্টও ল্টযদফ  াভাল্টচও 
ায়তা াংস্থাগুল্টরয দঙ্গ 
প্রওল্প ল্টযঘারও 

ল্টচাঅযএভ ল্টনফন্নন 
মোদরাঘনা ওদয 
 

ল্টনভোণ 
 

াআএএভল্ট এ ফল্টণেত 
ল্টযদফকত  াভাল্টচও 
প্রভন / ল্টযফধেন ফযফস্থা 
(স্াস্থয  ল্টনযািা ফযফস্থা 
) এফাং দযত্র  এফাং 
ানুদভাল্টদত ঘযল্টক্তদত 
ান্তবযেক্ত ওযা দয়দঙ 
ল্টওনা। 
 

ভাল্টও ল্টাঅাআাআউ াআএএভল্ট মেদফেণ নল্টথ 
মোদরাঘনা ওদয 

াাদযন  যেণাদফেণ  াল্টবদমাক সযওডে ভাল্টও ল্টাঅাআাআউ ল্টচাঅযএভ ল্টনফন্নন 
মোদরাঘনা ওদয 

াাদযন  যেণাদফেণ াআএএভল্ট এ ফল্টণেত 
ল্টযদফকত  াভাল্টচও 
প্রভন/ল্টযফধেন ফযফস্থা 
(স্াস্থয  ল্টনযািা ফযফস্থা 
) 

ভাল্টও ল্টাঅাআাআউ াআএএভল্ট মেদফেণ নল্টথ 
মোদরাঘনা ওদয 

ল্টাঅাআাআউ ল্টএল্টদও চভা সদায চন্য ভাল্টও প্রল্টতদফদন প্রস্তুত ওযদফ। এাআ ল্টযদাদটে ল্টনম্নল্টরল্টঔত ল্টফলগুল্টর ান্তবযেক্ত দফ: 

• াআএএভএপ এফাং যফতেী াআএাঅাআএ, াআএএভল্ট, াআতযাল্টদ ফাস্তফায়দন াগ্রকল্টত; 
• মেদফেণ ওভেূল্টঘয পরাপর, ল্টফদলত ল্টনন্ত্রণ ভান, ওদভেয ভাত্রা, ফা াধাযণ াাআট ল্টযঘারনা ভানভাত্রায ল্টফঘযযল্টতয উয 

গুরুত্ব সদা উল্টঘত ;  
• সম সওাদনা উিূত ল্টফলভূ, সমঔাদন প্রাপ্ত  সওাদনা তথয ফা উাি ল্টযদফকত/াভাল্টচও ভূরযাদনয ভ াংকৃীত তথয 

ফা উাি সথদও মদথিপ্রওাদযাআ ল্টবন্প।1 
• ফল্টযাকত াংস্থাগুল্টরয দ্বাযা কৃীত সওান াল্টবদমাদকয াযাংদে এফাং কৃীত দদে; এফাং 
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• াঅাআন, প্রল্টফধান এফাং াঅন্তচোল্টতও ানুীরদনয প্রাল্টঙ্গও ফা ম্ভাফয ল্টযফতেন। 

াযণী ৫ - াআএএভএপ এয প্রদয়াচনীয় ল্টযদাল্টটোং 

প্রল্টতদফদন / ডকুদভন্ট ল্টফফযণ প্রস্তুতওাযও 
চভা সদয়ায 

ফযল্টক্ত 
ওঔন 

প্রল্টেণ সযওডে প্রওদল্পয াধীদন ল্টযঘাল্টরত 
ভস্ত প্রল্টেণ এফাং েভতা 
ততযী ওামেক্রভ ল্টনফন্নন 

ল্টাঅাআাআউ ফা ওনারটযাদন্টয 
ল্টযদফ  াভাল্টচও সর 

প্রওল্প ল্টযঘারও প্রল্টেদনয ল্টতন প্তাদয 
ভদধয 

মূ্পণে সুযোয ল্টস্ভল্টনাং পভে 
 

ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং 
াভাল্টচও ভস্মা নাক্ত 
ওযণ 

ল্টাঅাআাআউ ফা ওনারটযাদন্টয 
ল্টযদফ  াভাল্টচও সর 

প্রওল্প ল্টযঘারও পভে ূযণ ওযায দয 

াল্টবদমাক সযওডে াল্টবদমাক গ্রণ এফাং ওভে 
গ্রণ ল্টনফন্নন 

ল্টনভোদণয ভয়াঃ ল্টচাঅযল্ট ফা 
ওনারটযান্ট এফাং তাযদয 
াংল্টেি ফাস্তফায়নওাযী াংস্থায 
ওভেওতো 

প্রওল্প ল্টযঘারও ভাল্টও 

াআএএভল্ট ভল্টনটল্টযাং 
সযওডে 

াআএএভল্ট াংজ্ঞাল্টয়ত 
ল্টাদফ তথয ভল্টনটল্টযাং 

ল্টঠওাদায, ল্টযদফ  াভাল্টচও 
ল্টাঅাআাআউ এফাং / াথফা 
যাভেদাতাদদয াভাল্টচও সর 

প্রওল্প ল্টযঘারও ভাল্টও াথফা  
াআএএভল্ট প্রদয়াচনীয়তা 
ানুমায়ী 

ল্টনল্টদেি ফযফস্থানা 
ল্টযওল্পনা/ উওযণ  

াল্টধওতয ছযাঁল্টওূণে উ-
প্রওদল্প ল্টফদল ভরূযান/ 
ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা/ 
উওযণ প্রদাচন দর তা 
ওযদত দফ/প্রদি দফ  

ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ  
াভাল্টচও সর এফাং াআ াযান্ড 
এ াতা প্রল্টতষ্ঠান  
 

প্রওল্প ল্টযঘারও প্রদাচন ানুাদয 
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াঅদযেযাভদূয তাল্টরওা 

এল্টডল্টফ এল্টান সডদবরদভন্ট ফযাাংও 

এল্টডল্ট াল্টতল্টযক্ত সচরা প্রাও 

এ ল্টএ প (সেঞ্চ) াযাওন াযাদকাআন্ফট াঙ্গায 

এ এপ াল্টতল্টযক্ত াথোন 

এ াঅয এ ল্ট াংল্টেপ্ত নূফোন ওভে ল্টযওল্পনা 

এ াঅয াঅাআ ল্ট  স্থাফয ম্পল্টি াল্টধগ্রণ  রকুভদঔর াধযাদদ 

ল্টফল্টফএ ফাাংরাদদ ল্টযাংঔান ফযযদযা 

ল্টফ ল্ট ল্ট াঅঘযণ ল্টযফতেন সমাকাদমাক 

ল্টফ ল্ট ফযাাংও নীল্টতভারা 

ল্ট এন্ডএ ল্টচ  ভা ল্টাফ ল্টনযীেও  ল্টনয়ন্ত্রও 

ল্ট াআ াঅয ল্ট খটনাাদে চরুযী াাঁাদান ওদম্পাদনন্ট  

ল্ট াআ এ াঅাআ এ ফোঙ্গীণ ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফ ভূরযান 

ল্ট াঅাআ ল্ট ওযাম্প াআন ঘাচে 

ওনটাা রূান্তযদমাকয টাওা ল্টফদল ল্টাফ 

ল্ট ল্ট এপ সদ াাংীদাল্টয সেভয়াওে 

ল্ট ল্ট ল্ট াাআদলান প্রস্তুল্টত ওভেূঘী  

ল্ট ল্ট ল্টট াআউ  সন্িার প্রল্টওউযদভন্ট সটওল্টনওযার াআউল্টনট  

ল্ট সচড ল্ট উকূরীয় াঞ্চর নীল্টতভারা 

ল্টড এ ভদনানীত ল্টাফ 

ল্টড ল্ট সচরা প্রাও 

ল্টড এন্ড এ নওা প্রণন এফাং তিাফধান 

ল্টড ল্টড এভ রৃদমোক ফযফস্থানা াল্টধদপ্তয 

ল্টড এর াঅাআ ফযন-াংমযক্ত ূঘও 

ল্টড  াঅাআ ল্টযদফ াল্টধদপ্তয 

ল্টডল্টল্টড উ প্রওল্প ল্টযঘারও 

ল্টড ল্ট এাআঘ াআ চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয 

ল্টড াঅয ল্ট ডযাল্টন যণাথেী ল্টযলদ 

ল্টড াঅয এভ দূদমোক ছযাঁল্টও ফযফস্থানা 

ল্টড াঅয ল্ট ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী 

াআ ল্ট এ ল্টযদফ াংযেণ াঅাআন 

াআল্টল্ট ল্টযদফকত ল্টলয়াদযন্ফ াল্টটেল্টপদওট 

াআ ল্ট এাআঘ  াআউদযাীয় নাকল্টযও সুযো এফাং ভানল্টফও ায়তা াাদযন 



ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা         াআএএভএপ 

xviii 

 

াআ ল্ট াঅয ল্টযদফ াংযেণ ল্টফল্টধ 

াআ এন্ড এ ল্টযদফকত  াভাল্টচও 

াআ এ এভ এপ ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা 

াআ াঅয ল্টড াথেননল্টতও ম্পওে ল্টফবাক 

াআ এ ল্টযদফকত সুাযবাাআচায 

াআ ডল্টিউ এ াঅয এ প্রাথল্টভও তওেতা এফাং াাঁাদান ফযফস্থা 

এপ এ  ঔাদয  ওৃল্টল াংস্থা 

পাাড  সফদদী াতা প্রওল্প ল্টনযীো ল্টযঘারও  

এপ এ ল্ট ল্টড  পাায াল্টবে ল্টল্টবর ল্টডদপন্ফ 

এপ এ এভ াঃফচেয ফযফস্থানা 

ল্টচ ল্টফ ল্টব ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা 

ল্টচ ল্টড ল্ট সভাট সদচ উৎাদন 

ল্টচ  ল্টফ ফাাংরাদদ যওায 

ল্টচ াঅয এভ  াল্টবদমাক প্রল্টতওায দ্ধল্টত  

ল্টচ াঅয এ াল্টবদমাক ভাধান সফা 

এাআঘ াআ ল্ট ভানফ াল্টত াংখলে 

এাআঘ াঅাআ াআ এ কৃ াঅয় এফাং ফযয় চল্টয 

এাআঘাঅয খন্টা 

এাআঘ এ এ ল্ট স্াস্থয ঔাত াতা প্রওল্প 

এাআঘ ডল্টি ল্ট ভানফ ফন্যপ্রাণী াংখলে 

াঅাআ এ ফাস্তফায়নওাযী াংস্থা 

াঅাআল্টল্টট তথয  সমাকাদমাক প্রমযল্টক্ত 

াঅাআডা াআন্টাযন্যানার সডদবরদভন্ট াযাদাল্টদন 

াঅাআ ল্টড ল্ট াবযন্তযীন ফাস্তুঘযযত ভানুল 

াঅাআ াআ ল্ট তথয, ল্টো  সমাকাদমাক 

াঅাআ এন ল্টচ  াঅন্তচোল্টতও াযওাযী াংস্থা 

াঅাআ  এভ াআন্টাযন্যানার াকোনাাআদচন পয ভাাআদগ্রন 

াঅাআ ল্ট এপ ল্টফল্টনদয়াক প্রওল্প াথোয়ন 

াঅাআ াঅয াঅয াআন্টানোর সযট াপ ল্টযটানে 

াঅাআ এ ল্ট ল্টচ াআন্টায সক্টয সওাল্টডেদনল্টন রে 

াঅাআ াআউ এপ াঅয ান্তফেতেী াল্টনল্টযল্টেত াঅল্টথেও প্রল্টতদফদন 

াঅাআ াাআ ল্ট এপ াআনপযান্ট াযান্ড াআাং ঘাাআর্ল্ ল্টপল্টডাং 

সচ াঅয ল্ট চদন্ট সযন্ফ প্ল্ান 

সওএর ল্টওদরাল্টরটায (১০০০ ল্টরটায) 
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সওএভ ল্টওদরাল্টভটায 

এর ল্টচ ল্টড স্থানীয় যওায ল্টফবাক 

এর ল্টচ াআ ল্টড স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয 

এর ল্টচ াঅাআ স্থানীয় যওায প্রল্টতষ্ঠান 

এর াঅাআ ল্ট ডল্টি শ্রভ ল্টনল্টফড াফল্টরও য়াওেদপয়ায 

এর ল্ট ল্টচ তযরীওৃত সদিাল্টরয়াভ কযা 

এভ এন্ড াআ  মেদফেণ  ভূরযায়ন 

এভ ল্টড এ ল্ট ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রয় প্রওল্প 

এভ াআ ল্টফ ননূ্যতভ ফযয় ফাদস্কট 

এভ াঅাআ এ ভযাদনচদভন্ট তথয ল্টদস্টভ 

এভ  ল্টড এভ াঅয রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

এভ  াআ এপ ল্ট ল্টযদফ, ফন  চরফায়য ল্টযফতেন ভন্ত্রণারয় 

এভ  এপ এ যযাষ্ট্র ভন্ত্রনার 

এভ  এাআঘ এ স্যাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

এভ  এাআঘ এপ ডল্টি স্াস্থয  ল্টযফায ওরযান ভন্ত্রনার 

এভ  এর ল্টচ াঅয ল্টড ল্ট স্থানী যওায, িী উন্পন  ভফা ভন্ত্রনার 

এ ভ ল্ট ল্টযওল্পনা ভন্ত্রণারয় 

এভ  ল্ট এভ াআ প্রাথল্টভও  কণল্টো ভন্ত্রণারয় 

এভ  াআউ ভদছাতা স্পাযও 

এভ  ডল্টি ল্ট এ ভল্টরা  ল্টরৄ ল্টফলয়ও ভন্ত্রণারয় 

এন ল্টফ এ এ ল্ট চাতীয় চীফ তফল্টঘত্রয সওর এফাং ওভে ল্টযওল্পনা 

এন ল্ট ল্টফ চাতীয় প্রল্টতদমাল্টকতাভূরও ল্টফল্টডাং 

এন াআ এভ এ ল্ট চাতীয় ল্টযদফ ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা 

এন এপ াঅাআ া-ঔাদয াঅাআদটভ 

এনল্টচ া-যওাযী প্রল্টতষ্ঠান 

এন ল্ট ল্টব ল্টনট ফতেভান ভূরয 

এন ল্টট এপ চাতীয় টাস্ক সপাে 

এন ডল্টি এ ভল্ট চাতীয় াল্টন ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা 

 এন্ড এভ ল্টযঘারনা  যেণাদফেণ 

া ল্ট ল্টযঘারনা নীল্টত 

ল্ট এ ল্টড প্রওল্প ভূরযায়ন নল্টথ 

ল্ট ল্টড প্রওল্প ল্টযঘারও  

ল্ট ল্টড   প্রওল্প উন্পয়ন রেয 

ল্ট াঅাআ এ প্রওল্প প্রবাফ এরাওা 
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ল্ট াঅাআ ল্ট প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওল্টভল্টট 

ল্ট াঅাআ াআউ প্রওল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনট 

ল্ট এভ াআউ প্রওল্প ফযফস্থানা াআউল্টনট 

ল্ট এ ল্ট প্রওল্প ল্টস্টয়াল্টযাং ওল্টভল্টট 

াঅয এ ল্ট যনফোন ওভে ল্টযওল্পনা 

াঅয া এ ল্ট ল্টযল্টঘাং াঅউট স্কযর ল্টঘরদেন 

াঅয াঅয াঅয ল্ট যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনায 

এ ল্ট ল্টড ল্টদস্টদভল্টটও ওাল্টন্ি ডায়কনল্টস্টও 

এ াআ ল্টচ সওরকত ল্টনফোী রে 

এ ল্ট াঅাআ াল্টবে ল্টল্টবর াআন্টাযন্যানার 

এ এভ ল্ট স্কযর ভযাদনচদভন্ট ওল্টভল্টট 

এ ল্টট াআ ল্ট ল্টদস্টদভল্টটও িাল্টওাং াপ এক্সদঘি াআন প্রল্টওউযদভন্ট 

এ ডল্টি এভ ওল্টঠন ফচেয ফযফস্থানা 

ল্টট এ প্রমযল্টক্তকত ায়তা 

ল্টটল্টফল্ট ল্টনল্টিত ওযা দফ 

ল্টট  াঅয টাভে াপ সযপাদযন্ফ 

ল্টট  ল্টট প্রল্টেওদদয প্রল্টেণ 

ল্টট ল্ট ল্ট উচাতীয় চনদকাষ্ঠী ল্টযওল্পনা 

ল্টট ডল্টি এ সটওনাপ ফন্যপ্রাণী াবয়াযণয 

াআউ এন চাল্টতাংখ 

াআউ এন ল্টড ল্ট চাল্টতাংখ উন্পয়ন ওভেূল্টঘ 

াআউ এন এপ ল্ট এ চাল্টতাংখ চনাংঔযা তল্টফর 

াআউ এন হ্যাল্টফদটট চাল্টতাংখ ভানফ ফল্টত ওভেূল্টঘ 

াআউল্টনদপ চাল্টতাংদখয ল্টরৄ তল্টফর 

াআউ এন এাআঘ ল্ট াঅয যণাথেীদদয চন্য চাল্টতাংদখয াাআ ওল্টভনায 

াআউ এন ভযান ল্টরঙ্গ ভতা  নাযী েভতায়দনয চন্য চাল্টতাংদখয াংস্থা 

াআউ এ ল্টড ভাল্টওেন মযক্তযাষ্ট্র ডরায 

া াল্টন, স্মাল্টনদটন এফাং স্াস্থযল্টফল্টধ 

ডল্টি ল্টফ ল্টফে ফযাাংও 

ডল্টি ল্টফ ল্টচ ল্টফে ফযাাংও রে 

ডল্টি এাআঘ  ল্টফে স্াস্থয াংস্থা 

ডল্টি এপ ল্ট ল্টফে ঔাদয ওভেঘূী 
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1 

১ ঘূনা 
১.১ টবলূ্টভ 

াঅকস্ট ২৫, ২০১৭ সথদও ভাানভাদযয যাঔাাআদন তীি ল্টাংতায দরুন ৭২৭০০০ চন সযাল্টঙ্গা  ফাস্তুঘযযত দ ফাাংরাদদদয ওক্সফাচাদয 
প্রদফ ওদযদঙ। এাআ ল্টফযর াংঔযও সযাল্টঙ্গা  চনদকাল্টষ্ঠয াঅকভদনয দরুন ফাাংরাদদদ  তাদদয াংঔযা এঔন দাাঁল্টদদঙ ৯১৯০০০, 
ফতেভাদন মা ল্টফদে ফোল্টধও দ্রুত ফধেনীর ফরযফেও ফাস্তুঘযযত চনদকাল্টষ্ঠ াংওট। ম্প্রল্টতও ভদ সযাল্টঙ্গা  চনদকাল্টষ্ঠয াঅকভদনয াংঔযা 
াদনও ওদভ াঅদর এঔদনা ীভান্ত ল্টদদ প্রদফ াফযাত যদদঙ। ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠয ৮৫% ল্টনধোল্টযত স্থাদন ফফা ওযদঙ, 
১৩% স্থানী াঅশ্র প্রদানওাযী ম্প্রদাদয াদথ ল্টনধোল্টযত স্থাদন ফফা ওযদঙ, এফাং ২% াঅশ্র প্রদানওাযী ম্প্রদাদয াদথ ল্টফল্টবন্প 
স্থাদন ফফা ওযদঙ। ফোল্টধও াংঔযও সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠ যদদঙ উল্টঔা এফাং সটওনাপ উদচরা, সমঔাদন তাদদয াংঔযা াঅশ্র 
প্রদানওাযী ম্প্রদাদয ল্টতনগুন। 

১.১.১ ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা াংওট  

ফতেভাদন ওক্সফাচাদয ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠয ানুল্টভত াংঔযা ৯০০,০০০ এফাং এল্টট ল্টফদে ফোল্টধও দ্রুত ফধেনীর ফরযফেও ফাস্তুঘযযত 
চনদকাল্টষ্ঠ াংওট। উল্টঔা এফাং সটওনাপ উদচরা (ল্টঘত্র ১.১) ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠয াংঔযা াঅশ্র প্রদানওাযী ম্প্রদাদয 
ল্টতনগুন। প্রা ৯০ তাাং ল্টড াঅয ল্ট ফতেভাদন াল্টযওল্টল্পত ওযাম্পগুল্টরদত এফাং ফাল্টওযা াঅশ্র প্রদানওাযী ম্প্রদাদয ভদধয ফফা 
ওযদঙ। াতযন্ত খনফল্টতযণে এাআ াঅশ্রদওন্গুল্টরদত াফওাঠাদভা ঔযফ রৃফের, সভল্টরও সফায প্রাযতায খাটল্টত প্রওট, এফাং খূল্টণেছ  
াাআদলাদনয ভত প্রাওৃল্টতও রৃদ্ ্মাদকয ছযাঁল্টও ল্টফদযভান। ওযাম্প স্থাদনয দরুন দ্রুত ফনাঞ্চর ধ্বাং দদঙ মায পদর াঅল্টশ্রত সযাল্টঙ্গা 
চনদকাল্টষ্ঠয বযল্টভধ্বদয ছযাঁল্টও ফৃল্টদ্ধ সদদঙ। ফনাঞ্চর ল্টযষ্কায ওদয  প্রল্টতষ্ঠা ওযা কুতযারাং ওযাম্প ল্টফদেয ফদঘদ ফ ওযাম্প ল্টদদফ 
ল্টফদফল্টঘত। বযল্টভধ্ব  ফন্যায ছযাঁল্টওপ্রফণ স্থাদন ফফাওাযী ল্টযফাযগুল্টরদও স্থানান্তয ওযায ওাচ ঘরভান, ল্টওন্তু বযল্টভয াপ্রতযরতায দরুন 
ফদঘদ ছযাঁল্টওযনে ল্টযফাযগুল্টরদও স্থানান্তয ওযা ওল্টঠন দ দদঙ। 

াল্টধওাাং ল্টড াঅয ল্ট নাযী সমন ল্টাংতা, াঘায, এফাং ল্টাংতা সথদও সুযোয চন্য সফল্টযবাকভ াঅশ্রদওদন্ াফস্থান ওদয। এল্টট 
নাযীপ্রধান ল্টযফাযগুল্টরয মা ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠয সভাট ১৬ তাাং, চন্য ফাাংরাদদ যওায, স্থানী, এফাং াঅন্তচোল্টতও এন ল্টচ 
 ওতৃেও প্রদি ত্রান এফাং সফায প্রাযতায প্রধান ান্তযা। এাআ ল্টফযর াংঔযও সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠ  স্থানী াথেনীল্টতয উয ঘা ৃল্টি 
ওদযদঙ এয পদর াঅশ্র প্রদানওাযী এফাং াঅল্টশ্রত চনদকাল্টিয ভদধয াভাল্টচও উদিচনা ফাদঙ। ৯০ তাাংদয সফী ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা 
চনদকাল্টষ্ঠয সওান াঅদয উৎ সনাআ। ান্তত ৮০ তাাং াতায উয ল্টনবেযীর, ফাওী ২০ তাাং ল্টনদচদদয ঘাল্টদা াঅাংল্টওবাদফ 
যযণ ওযদত াদয। মল্টদ তাদদয ওযাম্প এয ফাাআদয সফয া এফাং ওাচ ওযায ফযাাদয ল্টনদলধাজ্ঞা যদদঙ, ল্টওঙযাংঔযও সযাল্টঙ্গা 
চনদকাল্টষ্ঠ, প্রধানত যরুল, স্থানী মোদ ল্টনভোণ, ওৃল্টলওাচ, ভৎ ঘা, এফাং ঔাফাদযয সদাওাদন স্াবাল্টফও ভচযল্টযয সঘদ াদধেও ভচযল্টযদত 
ওাচ ওযদঙ। ওযাম্প াংরি সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টটদত চনাংঔযা ৩৩৬,০০০, রৄরুয ল্টদদও ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠদও গ্রন ওযদর, তাদদয 
দীখে াফস্থান রৃাআ চনদকাল্টষ্ঠ ভদধয ম্পদওেয াফনল্টত এফাং উদিচনা ফৃল্টদ্ধ ওদযদঙ।  

১.১.২ ল্টফে ফযাাংদওয াা দান  

প্রাথল্টভওবাদফ ল্টযঘাল্টরত ভানল্টফও াতা ওামেক্রভভূ ল্টফদেলণ ওদয ল্টফে ফযাাংও তায াতাযি ঘরভান ওামেক্রভগুল্টরদও ফাস্তুঘযযত 
সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠয দীখেদভাদী প্রদাচদনয াদথ ভন্ব ওদযদঙ। রৃল্টট থৃও ঘরভান ওামেক্রভদও াল্টতল্টযক্ত াথোদনয ফযফস্থা ওযা 
দদঙ- ঘরভান ৫০০ ল্টভল্টরন ভাল্টওেন ডরাদযয স্াস্থয সফা াতা প্রওদল্প ৫০ ল্টভল্টরন ভাল্টওেন ডরায াল্টতল্টযক্ত াথোন ল্টফে ফযাাংও 
ওতৃেও চযন ২৮, ২০১৮ তাল্টযদঔ ানুদভাল্টদত ; এফাং ঘরভান ১৩০ ল্টভল্টরন ভাল্টওেন ডরাদযয ল্টযল্টঘাং াউট স্কযর ল্টঘরদেন প্র প্রওদল্প ২৫ 
ল্টভল্টরন ভাল্টওেন ডরায াল্টতল্টযক্ত াথোন ল্টফে ফযাাংও ওতৃেও সদেম্বয ১৯, ২০১৮ তাল্টযদঔ ানুদভাল্টদত । 

এওাআাদথ াঅশ্র প্রদানওাযী স্থানী চনকণ ফা সাস্ট ওভযযল্টনল্টটদও  ঘরভান াঅাআডা(IDA) ওামেক্রদভয ভাধযদভ াতা প্রদান াফযাত 
যদদঙ। াঅশ্র প্রদানওাযী চনকণদও াঅাআডা াাদযদনয ভাধযদভ াতা প্রদান ওামেক্রভ ল্টনন্ধরু - ৩৭৫ ল্টভল্টরয়ন ভাল্টওেন ডরাদযয 
ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রয়দওন্ প্রওল্প (এভল্টডএল্ট) রৃদমোক প্রস্তুল্টতদত াতা ওযদঙ, ৪১০ ল্টভল্টরয়ন ভাল্টওেন ডরাদযয ল্টভউল্টনল্টার কবদনেন্ফ 
াযান্ড াল্টবেদ প্রদচক্ট (এভল্টচএল্ট) াাংগ্রণওাযী রদয স্থানীয় াংস্থাগুল্টরয (াআউএরল্টফ) ভাধযদভ সয প্রান এফাং  রদয সভল্টরও 
ল্টযদলফায় উন্পনওযদঙ, ৩০০ ল্টভল্টরয়ন ভাল্টওেন ডরাদযয স্থানীয় যওায ায়তা প্রওল্প (এরল্টচএল্ট) াআউল্টনয়ন ল্টযলদদয ভধযওায 
(াআউল্ট) াঅল্টথেও স্থানান্তয ফযফস্থাল্টট প্রাল্টতষ্ঠাল্টনওীওযণ ওযদঙ, এফাং সযবাগুল্টরয ভদধয াাআরট ল্টবল্টিও এওল্টট াঅল্টথেও স্থানান্তয ফযফস্থা 
প্রফতেন ওযদঙ, এফাং নতযন াঅাআডা াতা ১৭৫ ল্টভল্টরয়ন ভাল্টওেন ডরাদযয স্থায়ী ফন  চীল্টফওা প্রওল্প (সুপর) ফন ফযফস্থানা উন্পত 
ওযায রদেয স্থানী ম্প্রদায়দও ভথেন ওযদঙ এফাং ল্টনধোল্টযত স্থাদন ফন-ল্টনবেয ম্প্রদায়গুল্টরয চন্য চীল্টফওা সুল্টফধা ফৃল্টদ্ধ ওযদঙ। প্রস্তাল্টফত 
ভাল্টি সক্টয সযাল্টঙ্গা ক্রাাআল্ট সযন্ফ প্রওল্প ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠদও সওন্ ওদয উল্টযল্টিল্টঔত প্রওল্পগুল্টরয ল্টযযূও দফ। 
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সমথ াাদান ল্টযওল্পনা (দচাঅযল্ট) এয াদথ ঙ্গল্টত সযদঔ, ফযাাংদওয ভূরযায়ন ভাছাল্টয সভয়াদদয (৩ ফঙয) চন্য উদিঔদমাকয াংঔযও 
গুরুত্বণূে ঘাল্টদা ল্টঘল্টস্ত ওদযদঙ। এয ান্তবযেক্ত0 ানীয় এফাং মোপ্ত স্মাল্টনদটন সফা প্রাযতা; স্াস্থয এফাং যল্টি ল্টযদলফা প্রাযতা এফাং 
ম্ভাফয সযাক প্রারৃবোফ সভাওাদফরা; াঅফায়া াংক্রান্ত ছযাঁল্টও সভাওাদফরা; জ্বারাল্টনয াল্টবকভযতা এফাং তৎাংল্টেি ল্টযদফকত াফনল্টত এফাং 
েয় সযাধ; এফাং উৎাদনভূরও ওামেক্রদভয ভাধযদভ  ল্টফল্টনভদ সভল্টরও ল্টযদলফাল্টদ াচেন এফাং নাযী  ল্টরৄদদয রৃদো এফাং ছযাঁল্টও স্লা 
এফাং ভদনাচাকল্টতও ভস্মাগুল্টরয ভাধাদন াতা প্রদান। এাআ ঘযাদরিগুল্টরয ভদধয সফল্টযবাকাআ াঅন্তাঃ-ম্পল্টওেত, এফাং ম্পদ  
াংস্থাদনয উয ঘা, ল্টযদলফা যফযাদয াপ্রতযরতা, এফাং উব চনদকাষ্ঠীয াল্টতল্টযক্ত ছযল্টওয ভদধয ফফা াঅল্টশ্রত  াঅশ্র 
প্রদানওাযী চনদকাষ্ঠীয ভদধয ম্পওেদও প্রবাল্টফত ওদয।  

াভল্টগ্রও বাদফ ফযাাংদওয ওামেক্রভ াতল্টট াগ্রাল্টধওায সেদত্র ওাচ ওযদফ াদথ মা ল্টডাঅযল্ট এফাং স্থানীয়  সওন্ীয় যওায এফাং উন্পয়ন 
দমাকীদদয ল্টফল্টবন্প ভূরযায়দনয ল্টবল্টিদত ল্টঘল্টস্ত  ল্টনধোল্টযত ওযা দদঙ। এগুল্টর দে0 (১) স্াস্থয এফাং যল্টি; (২) াল্টন, স্মাল্টনদটন 
এফাং স্াস্থযল্টফল্টধ; (৩) াভাল্টচও সুযো; (৪) রৃদমোক ছযাঁল্টও ফযফস্থানা; (৫) ল্টযদফ; (৬) ল্টরঙ্গ; এফাং (৭) ল্টো। প্রস্তাল্টফত ওভেূঘীল্টট স্াস্থয, 
যল্টি  চনাংঔযা  ল্টো সেদত্র ল্টফদযভান প্রওল্পগুল্টরয যনকেঠন/াল্টতল্টযক্ত াথোয়ন, ভন্বদয়য ভাধযদভ এাআ াগ্রাল্টধওাদযয সেত্রগুল্টরদত 
ফাাংরাদদ যওাযদও ভথেন ওযদফ, এওাআ াদথ ভাল্টি সক্টয প্রওল্প াগ্রাল্টধওাদযয সেত্রগুল্টরদত প্রদয়াচনীয় ভথেন প্রদান ওযদফ। 

এাআ ল্টযল্টস্থল্টতয ওাযদন উিূত তাত্েল্টণও  ভাছাল্টয সভয়াদী প্রবাফ এফাং প্রদয়াচনগুল্টর সভাওাদফরায চন্য ফযাাংও স্াস্থয  ল্টো ম্পল্টওেত 
রৃল্টট াল্টতল্টযক্ত াথোয়ন প্রওল্প এফাং এাআ ভাল্টি-সক্টয প্রওদল্পয ভাধযদভ এওল্টট মোয়ক্রল্টভও দদে গ্রণ ওযদফ, মায ভদধয যদয়দঙ0 
(১) চীফন  াথেননল্টতও ল্টস্থল্টতীরতা যনাঃল্টনভোণ  এফাং প্রাথল্টভও যনরুদ্ধাদযয চন্য দদে, এফাং াভাল্টচও রৃফেরতা সভাওাদফরা, 
ভানল্টফও াতা ওামেক্রভ াফযত যাঔা; এফাং (২) সভল্টরও সফা প্রদান ফযফস্থায উন্পল্টত, উৎাদনীরতা, ল্টযদফকত ল্টযদলফাল্টদ, এফাং 
াভাল্টচও াফওাঠাদভা এফাং যওাযী ফযফস্থা  ভন্বয়দও ল্টক্তারীওযদণয ভধয ল্টদদয় ভধযদভয়াল্টদ যনরুদ্ধায এফাং ল্টস্থল্টতস্থাওতা াচেন। 
প্রস্তাল্টফত ওভেূল্টঘ সযাল্টঙ্গা ল্টযল্টস্থল্টতয াাাল্ট দাল্টযদ্রয  ছযাঁল্টও সভাওাদফরা ওামেক্রভ ল্টযঘারনায ল্টফলদয় যওাদযয াদথ াংরাদয 
ল্টবল্টিদত গ্রণ ওযা দফ। ল্টযফল্টতেত ল্টযল্টস্থল্টত প্রল্টতপল্টরত য়ায চন্য এফাং াআউএনএাআঘল্টাঅয  ান্যান্য সস্টওদার্ল্াযদদয াদথ 
খল্টনষ্ঠবাদফ ভন্বয় ওযায চন্য ভদয়য াদথ াদথ াংরাদয প্রদাচনী ল্টফফতেন ল্টনল্টিত ওযা দফ।  

এাআ নীল্টত াংরাদ ল্টফদলাল্টত াংস্থায দঙ্গ খল্টনষ্ঠ দমাল্টকতাময ভাধযদভ মোপ্ত সুযো ওাঠাদভা ল্টনল্টিতওযণ ান্তবূেক্ত থাওদফ; সুযো 
ওাঠাদভা াঅয ফাাদনায উদযদ যওাযদও ায়তা প্রদান এফাং াংওট ল্টযঘারনা ওযায চন্য তায ওভে ল্টযওল্পনা উন্পয়ন; 
ওতৃেেগুল্টরয ভদধয ভন্বয় সচাযদাযওযদনয ভাধযদভ াাময; এফাং সযাল্টঙ্গাদদয ভদধয দাল্টযদ্রয ল্টনযন ওযায চন্য যওাযদও এভনবাদফ 
উত্াল্টত ওযা সমন তা যফতেীওাদর প্রতযাফান (দমভন, ল্টরৄ এফাং মযফওদদয চন্য ল্টো, াভাল্টচও ভূরধদনয যনল্টনেভোণ) ম্পদওে 
ফাাংরাদদদয াফস্থানদও রৃফের না ওদয। 

াআএভল্টাঅযল্টদত ল্টনম্নল্টরল্টঔত ওদম্পাদনন্ট এফাং উ- ওদম্পাদনন্ট যদদঙ0 

ওদম্পাদনন্ট ১ – সভল্টরও সফা, ল্টস্থল্টতীর াফওাঠাদভা, চরুযী াাদান ওভেূঘী এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা (ল্টচল্টফল্টব) প্রল্টতদযাধ 
ল্টক্তারী ওযা 

উ- ওদম্পাদনন্ট ১.ওাঃ ল্টস্থল্টতীর ানী-চর, ল্টযেন্পতা এফাং স্াস্থযল্টফল্টধ ফযফস্থা 

উ- ওদম্পাদনন্ট ১.ঔাঃ সভল্টরও সফাভূ, , ল্টস্থল্টতীর াফওাঠাদভা, চরুযী/াঅদওারীন  াাদান এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও 
ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ 

ওদম্পাদনন্ট ২ – াভাল্টচও ল্টস্থল্টতীরতা ল্টক্তারীওযণ  

উ- ওদম্পাদনন্ট ২.ওাঃ          সফা ওামেক্রভ 

উ- ওদম্পাদনন্ট ২.ঔাঃ          য়াওেদপয়ায ওামেক্রভ 

ওদম্পাদনন্ট ৩ - ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠয চন্য ল্টযদলফা ফযফস্থা উন্পত ওযায চন্য প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও ফযফস্থা ল্টক্তারীওযণ 

উ- ওদম্পাদনন্ট ৩.ওাঃ রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ন্যানার টাস্ক সপাে, যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনায, 
সন্টায াআন ঘাচে, এফাং াংল্টেি ভন্ত্রণার ল্টক্তারীওযণ 

উ- ওদম্পাদনন্ট ৩.ঔাঃ স্থানী যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয, চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয, ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা সভাওাদফরা 
ল্টযদলফা ফযফস্থা ল্টক্তারীওযণ 

ওদম্পাদনন্ট ৪ – াঅওল্টস্পও চরুযী/াঅদওারীন াডা দান ম্পল্টওেত ওদম্পাদনন্ট 

াঅয ল্টফস্তাল্টযত ২ াাংদ ফল্টণেত। 
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১.২ াআএএভপ এয সমল্টক্তওতা এফাং উদযশ্য 

প্রওল্প াংল্টেি ওামেক্রভ ফাস্তফান স্থান এফাং ল্টডচাাআনগুল্টর সুল্টনল্টদি ন এভন ল্টযল্টস্থল্টতদত ল্টফে ফযাাংদওয সুযো নীল্টতভারা ানুমাী 
াআএএভএপ প্রস্তুল্টতয প্রদয়াচন। এাআ প্রওদল্পয সুযো ওভেল্টযওল্পনা ানুাদয াআএএভএপ এয উদযশ্য দে রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ 
ভন্ত্রণারয়,স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয(এরল্টচাআল্টড), চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপতদযয (ল্টডল্টএাআঘাআ) সও ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 
ফযফস্থানা (ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফগুল্টরয ছযাঁল্টও ফযফস্থানা ) দ্ধল্টত ল্টযঘারদন াতা ওযা, প্রস্তাল্টফত উ প্রওল্পভূদয 
ওামেক্রভ এফাং ল্টস্থল্টতীরতা াচেদনয উাভূ ল্টনদদে ওযা, মল্টদ উ-প্রওল্পভূদয াফস্থান এফাং ল্টডচাাআন এঔদনা সুল্টনল্টদেি ন এফাং 
প্রওল্প ফাস্তফাদনয ভ াঅদযা ল্টযফতেন াঅদত াদয । াআএএভএপ প্রল্টতল্টট প্রল্টতল্টট উ-প্রওদল্পয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 
স্ভীল্টনাং এফাং সগুদরায ল্টযদফকত সশ্রণী ফা ওযাটাকযী ল্টনণে, ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা প্রণন এফাং াংল্টেি 
ান্যান্য ল্টযওল্পনা ভূ (সমভন, াংল্টেপ্ত যনফোন ওভেল্টযওল্পনা ফা যনফোন ওভেল্টযওল্পনা)  প্রণদন এফাং ফাস্তফাদন ল্টনদদেনা 
ল্টদদফ ওাচ ওযদফ।  এাআ প্রওদল্পয চন্য এওল্টট থৃও নূফোন নীল্টতভারা প্রস্তুত ওযা দে। 

সবত  াফওাঠাদভা ম্পল্টওেত প্রওল্প ওামেক্রভ ফাস্তফায়দনয রদেয এাআ াআএএভএপ প্রস্তুত ওযা দয়দঙ মাদত প্রওল্প উন্পয়ন রেয 
(ল্টল্টড) াচেন ওযা মায়। প্রওল্পল্টট ল্টফেফযাাংদওয ল্টযদফকত সশ্রণীল্টফবাক „এ‟ এয াধীন এফাং সমদতয প্রওল্প ফাস্তফাদনয ল্টনল্টদেি াাআট 
এফাং াফস্থান এঔন ল্টনল্টদেি য়ল্টন, তাাআ এ প্রওদল্পয চন্য এওল্টট ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা (াআএএভএপ) ততল্টয 
াঅফশ্যও। এাআ াআএএভএদপয ভাধযদভ প্রওল্প ফাস্তফান াআউল্টনট (ল্টাঅাআাআউ) প্রওদল্পয ল্টনফোঘন, প্রস্তুল্টত, নওা এফাং ফাস্তফায়দন ভস্ত 
ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফ ল্টনরূণ ওযদফ। াআএএএপ নল্টথ াফশ্যাআ ফযাাংও ওতৃেও প্রওল্প ভূরযাল্টত ায াঅদক প্রস্তুত  
ানুদভাল্টদত দত দফ, এফাং ফাাংরাদদ এফাং ল্টফেফযাাংও ওতৃেও প্রওাল্টত দত দফ। 

াআএএভএপ নল্টথল্টট প্রওদল্পয ওর াাংীদাযদদয চন্য এওল্টট ল্টনদদেল্টওা এফাং ল্টদ্ধান্ত ায়তা নল্টথ। এওল্টট ল্টনদদেল্টওা নল্টথ ল্টাদফ, 
াআএএভএপ ল্টনিয়তা প্রদান ওদয সম0 

• উ-প্রওল্প ওর ম্ভাফয ল্টযদফকত  াভাল্টচও ল্টফলয়গুল্টর ল্টফদফঘনা ওদয গ্রণ ওযা দফ, ল্টফদল ওদয ল্টফল্টবন্প চনদকাষ্ঠীয 
চন্য মাযা উ-প্রওল্প দ্বাযা যাল্টয (াআল্টতফাঘও ফা সনল্টতফাঘও) প্রবাল্টফত দত াদয; 

• উ-প্রওল্প াভাল্টচও-াাংস্কৃল্টতও এফাং ল্টরঙ্গ াংদফদনীরতা এফাং প্রস্তাল্টফত উ-প্রওল্প ফাস্তফাল্টয়ত দফ এভন এরাওায় 
ল্টযদফকত ভান ল্টফদফঘনা ওদয গ্রণ ওযা দফ; 

• প্রওল্প প্রণয়ন  নওা ঘরাওারীন, ল্টনভোণ  ফাস্তফাদনয মোয়গুল্টরয ভয় ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফ সদঔা ল্টদদত 
াদয এফাং মথামথ প্রভন/ ল্টযফধেন ফযফস্থা গ্রদণয ভাধযদভ াাআট-ল্টনল্টদেি সুযো ফযফস্থা ফাস্তফায়দনয রদেয উন্পত মেদফেণ 
মেদফেণ ল্টযওল্পনা ল্টনল্টিত ওযদফ; 

• ল্টযদফকত  াভাল্টচও ফযফস্থানা সুযো ফযফস্থাভূ মথামথবাদফ প্রস্তুত এফাং ানুযণ ওযা দফ; এফাং 
• সুযোয ফযফস্থাভূ ল্টফেফযাাংদওয ল্টযদফকত  াভাল্টচও ভূরযায়ন ওামেওযী নীল্টত  দ্ধল্টতয, এফাং চাতীয় াঅাআন  

প্রল্টফধানগুল্টরয াদথ ঙ্গল্টতূণে দফ। 

এাআ াআএএভএপ প্রস্তুত ওযায ভ ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী, সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট এফাং মথামথ াাংীদাযদদয াদথ যাভে ওযা দয়দঙ 
এফাং প্রওল্প ওামেওয য়ায াঅদক ফাাংরাদদ  ল্টফেফযাাংদওয দয়ফাাআদট প্রওা ওযা দয়দঙ। 

১.৩ াআএএভপ এয ওাঠাদভা  

এাআ  াআএএভপ ল্টনদন্ধাক্তবাদফ াংকঠন ওযা দদঙাঃ 

• াধযা ২ - প্রস্তাল্টফত প্রওল্প এফাং ল্টফল্টবন্প ওদম্পাদনদন্টয ল্টফফযণ 
• াধযা ৩ - এাআ প্রওদল্পয চন্য প্রাল্টঙ্গও নীল্টত, াঅাআনী এফাং ল্টনয়ন্ত্রও ওাঠাদভা রূদযঔা 
• াধযা ৪ - প্রতযাল্টত প্রওল্প ওামেওরা এরাওায় সফরাাআন ম্পল্টওেত তথয 
• াধযা ৫ - প্রস্তাল্টফত উ-প্রওল্পগুল্টরয প্রতযাল্টত ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফভযদয ল্টফফযণ 
• াধযা ৬ - উ-প্রওল্প এফাং এগুল্টরয ল্টক্রয়াওরাগুল্টরয মাঘাাআ ফাঙাাআদয ল্টদওল্টনদদেনা এফাং প্রভন দদেগুল্টর ল্টফদফঘনা 

ওযায চন্য উমযক্ত দ্ধল্টতয রূদযঔা  
• াধযা ৭ - ফতেভান ভ মেন্ত ল্টযঘাল্টরত সস্টওদার্ল্ায যাভেভূ এফাং প্রওল্পল্টটয চন্য প্রস্তাফভূদয াযাংদে 
• াধযা ৮ - ল্টফল্টবন্প উ-প্রওদল্পয চন্য ল্টনদদেনা প্রদান 
• াধযা ৯ - প্রওদল্পয চন্য প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও এফাং মেদফেণ ফযফস্থা রূদযঔা 
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২ প্রওল্প ল্টফফযণী 
২.১ উন্পন রেযভাত্রা 

প্রওল্প উন্পয়ন রেয (ল্টল্টড) দে সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয সভল্টরও সফাপ্রাল্টপ্তয াল্টবকভযতায উন্পন এফাং রৃদমোক  াভাল্টচও ল্টস্থল্টতীরতা 
(সযল্টল্টরদন্ফ) ফৃল্টদ্ধদত ফাাংরাদদ যওাদযয কৃীত ফযফস্থাদও াঅদযা ল্টক্তারী ওযা। এাআ প্রদঙ্গ, এাআ াআএএভএপ এ সমফ ভূর 
াংজ্ঞা ফযফায ওযা দদঙ - 

• "প্রাথল্টভও ল্টযদলফা" ল্টাদফ াল্টন, স্মাল্টনদটন, যাস্তা, ওফাল্টত এফাং ফজ্রাত দত সুযো ফযফস্থাদও াংজ্ঞাল্টয়ত ওযা য়। 
• রৃদমোক নীর ফরদত চরফায নীর ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রদওন্, সটওাআ ও এফাং চরুল্টয াাযণ দথ ফল্টধেত 

প্রদফাল্টধওাযদওাআ াংজ্ঞাল্টত  ওদযদঙ, মা চরফাযয ল্টযফতেদন ল্টফদান্পতা এফাং ফরভযঔী ছযাঁল্টও স্লাদয াাাল্ট ফল্টধেত 
াল্টবকভযতা এফাং াল্টবদমাচযতা ল্টনদদে ওদয।  

• "াভাল্টচও ল্টস্থল্টতস্থাওতা" াংজ্ঞাল্টয়ত ওযা দদঙ ল্টরঙ্গ াংদফদনীর ল্টযদলফাল্টদগুল্টরদত প্রদফাল্টধওায এফাং াাংগ্রণ ফৃল্টদ্ধ, 
সনল্টতফাঘও প্রল্টতফন্নও াঅঘযণ, নাকল্টযও সফা, এফাং ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ এফাং প্রল্টতল্টক্রয়াদত াাংগ্রদণয ছযাঁল্টও স্লা 
ওযায ল্টক্রয়াওরা ল্টাদফ াংজ্ঞাল্টয়ত ওযা দয়দঙ। 

• দীখে এফাং স্ল্পদভাদী াংওদটয প্রল্টতল্টক্রয়া চানাদনায চন্য প্রদয়াচনীয় াংস্থায ওাঠাদভা, দেতা এফাং ভন্বয় েভতা ওাঠাদভা 
রূদ “যওাযী ফযফস্থা” সও াংজ্ঞাল্টয়ত ওযা দদঙ। 

প্রস্তাল্টফত প্রওদল্পয ওামেওাল্টযতা ভূরযায়ন ওযদত ল্টনম্নল্টরল্টঔত প্রওল্প উন্পয়ন রেয (ল্টল্টড) ূঘও ফযফায ওযা দফ: 

• প্রওদল্পয পদর উন্পত ল্টযওাঠাদভা প্রাপ্ত ভানুদলয াংঔযা (ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও তথয)। 
• প্রওদল্পয পদর চরফায়য ল্টস্থল্টতীর ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রয়দওন্ এয সুল্টফধাপ্রাপ্ত ভানুদলয াংঔযা (ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও তথয)। 
• ম্প্রদাল্টবল্টিও সফা ওামেক্রভ এফাং ম্প্রদাল্টবল্টিও য়াওেদপয়ায ওামেক্রদভ াাংগ্রণওাযী ল্টযফায াংঔযা । 
• ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয ওযাম্প ফযফস্থাণা দ্ধল্টত উন্পয়ন। 

২.২ প্রওল্প ওদম্পাদনন্ট 

প্রস্তাল্টফত প্রওদল্পয ঘাযল্টট উাদান ল্টনদঘ ফণেনা ওযা দয়দঙ। 

ওদম্পাদনন্ট ০১ - সভল্টরও সফা, ল্টস্থল্টতীর াফওাঠাদভা, চরুযী াাদান ওভেঘূী এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা (ল্টচল্টফল্টব) প্রল্টতদযাধ 
ল্টক্তারী ওযা 

ওদম্পাদনন্ট ০১ (ও) - ল্টস্থল্টতীর ানী-চর, ল্টযেন্পতা এফাং স্াস্থযল্টফল্টধ ফযফস্থা 

এাআ উ- ওদম্পাদনন্টল্টটয উদযশ্য দে ল্টনযাদ াল্টন এফাং ল্টযেন্পতা ফা স্মাল্টনদটন সুল্টফধা (চরফায়য ল্টস্থল্টতীর তফল্টিযগুল্টর 
ান্তবূেল্টক্তওযদণয ভাধযদভ চরফায ল্টযফতেদন ল্টফদান্পতা এফাং রৃদমোদকয ছযাঁল্টও স্লা ওযা) প্রদান ওযা এফাং াভাল্টচও  ল্টরঙ্গল্টবল্টিও 
ভল্টন্বত স্াস্থযল্টফল্টধ প্রঘায। 

এাআ উ-ওদম্পাদনন্টল্টট াাআমযক্ত  ফৃল্টিয াল্টন যফযা ফযফস্থায ভন্বদয় উন্পত চর যফযা ল্টযদলফা স্থান ওযদফ। াল্টন যফযা 
প্রওল্প কল্টঠত দফ- ১) সযল্টচল্টরদন্ট ল্টভল্টন াাআড াল্টন াপ্ল্াাআ ল্টস্কভ (ল্টফদযভান ল্টটউফ দয়রগুল্টর ফন্যায স্তয সথদও উদযয প্ল্যাটপদভে 
যনাঃস্থান এফাং সয ঘাল্টরত সপাদটাদবাল্টিও (ল্টল্টব) াল্টম্পাং ল্টদস্টভ াদথ াংমযক্তওযণ) ২) সযল্টচল্টরদন্ট ল্টটউফ দয়র (ল্টফদযভান ল্টটউফ 
দরগুল্টরদও ফন্যায স্তয সথদও উদযয প্ল্যাটপদভে যনফোন) ৩) সভাফাাআর ল্টডস্মাল্টরদনন প্ল্যান্ট। ৪) চরফায ল্টযফতেদন ল্টফদান্পতা 
এফাং ঘযভ াঅফায়া ল্টযল্টস্থল্টত ল্টফদফঘনায ভাধযদভ চর ম্পদ সুল্টনল্টদেিওযণ এফাং চরভাদনয মেদফেণ চর ম্পদদয প্রাযতা 
ল্টনধোযণ, এফাং ৫) ল্টনস্কান এফাং ওল্টঠন ফচেয ফযফস্থানা ল্টদস্টদভয চন্য এওল্টট ম্ভাফযতা মাঘাাআ ভীো এফাং নওা প্রণন। এাআ 
ওামেক্রভগুল্টর চরদফায গুণভান, ল্টস্থল্টতস্থাওতা, এফাং স্থাল্টয়ত্ব উন্পত ওযায াাাল্ট ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয চন্য াল্টনয াবাফ 
ওভাদফ। 

এাআ াফ-ওদম্পাদনন্টল্টট ল্টস্থল্টতীর এফাং ল্টযদফ ফান্নফ সটওাআ স্মাল্টনদটন ল্টযদলফা ল্টনল্টিত ওযদফ। এল্টট ল্টনযাদ এফাং গ্রণদমাকয 
স্মাল্টনদটন ল্টযদলফাল্টদদও াথোয়ন ওযদফ মা ভগ্র স্মাল্টনদটন ল্টযদলফা ফযফস্থা সমভন, ফদ্ধ স্থাদন ধাযন, াংগ্র, ল্টযফন, এফাং ওল্টঠন 
ফচেয দাদথেয ল্টনযাদ ফযফস্থানা ল্টনল্টিত ওযদফ। এাআ াফ-ওম্পদনদন্টয ভাধযদভ ল্টনদম্নাক্ত াফওাঠাদভাগুল্টরদত াতা প্রদান ওযা দফাঃ 
১) উন্পীত প্ল্যাটপদভে (ফন্যা স্তদযয উদয) চরফায়য ল্টস্থল্টতীর এওও এফাং ওল্টভউল্টনল্টট রযাল্টিন  (ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও থৃওীওযদণয ফযফস্থাম্পন্প, 
সকার এফাং ওাড সধাায সুল্টফধা, সল্টেও টযাাংও, এফাং সয াঅদরা ল্টদস্টভ )। ২) ফন্যা সথদও সুযো ফযফস্থা  ওযাদম্প 
ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট ল্টনভোণ। ৩) ভল্টন্বত ফচেয এফাং ল্টপওার স্রাচ ফযফস্থানা ল্টনভোণ (সওা-ওদম্পাল্টস্টাং প্ল্যান্ট এফাং সয ল্টক্ত ফযফস্থা মযক্ত ফচেয 
াংগ্র ফযফস্থা, ল্টস্থল্টতীর উল্টযওাঠাদভা এফাং উল্টত্থত প্ল্যাটপভে) ৪) স্াস্থযল্টফল্টধ প্রঘায, স্মাল্টনদটন দঘতনতা ওভেূল্টঘ, ল্টনস্কান 
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ফযফস্থানা, এফাং ল্টনযাদ াল্টন ফযফায, চরফায়য ল্টফদান্পতা এফাং রৃদমোক ছযাঁল্টও  াল্টন এফাং স্মাল্টনদটন ওামেক্রভ, াাদযন এফাং 
যেণাদফেদণয উয প্রল্টেণ।  

ওদম্পাদনন্ট ০১(ঔ) - সভল্টরও সফাভূ, , ল্টস্থল্টতীর াফওাঠাদভা, চরুযী/াঅদওারীন  াাদান এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ 

এাআ াফ- ওদম্পাদনন্টল্টটয রেয দে ল্টরঙ্গ এফাং াভাল্টচওবাদফ ভল্টন্বত দ্ধল্টতদত সভল্টরও ল্টযদলফাল্টদ, চরফায়য ল্টস্থল্টতীর াফওাঠাদভা, 
উন্পত চরুযী প্রল্টতল্টক্রয়া ল্টযদলফা ল্টনল্টিত ওযা এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ ওভেূল্টঘ স্থান ওযা।  

এাআ াফ- ওদম্পাদনন্টল্টট াথোন ওযদফ- ১) প্রাওৃল্টতও রৃদমোদকয প্রস্তুল্টত এফাং নল্টরতা ফৃল্টদ্ধ ওযদত সুযো ফযফস্থা এফাং ফৃল্টিয াল্টন 
ল্টনষ্কান ফযফস্থা ম্বল্টরত চরফায ল্টস্থল্টতীর াংদমাক  চরুযী ফল্টষ্কযদন ডও ল্টনভোদণয াাাল্ট াবযন্তযীণ যাস্তা ল্টনভোণ1 ২) চরফায়য 
নীর ওারবাটে  সতয ল্টনভোণ (ছডফৃল্টিয চর ল্টনষ্কান সনটয়াওে াাং ল্টদদফ); ৩) ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাদদয চন্য গ্রাভীণ ফাচায 
সভযাভত, যনাঃস্থান  ল্টনভোণ; ৪) নাযী  ল্টরৄদদয ল্টনযািা ফৃল্টদ্ধদত ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা ওযাদম্প সয ঘাল্টরত  ওফাল্টত স্থান; ৫) 
পযটাত ততযী1 ৬) ফজ্রাত সুযো ফযফস্থা প্রল্টতষ্ঠা ওদয ছযাঁল্টওয তীিতা স্লা ওযা। স্থাীত্ব ফাাদনায চন্য  ফৃল্টিয াল্টনদত ধযদ মাা 
প্রল্টতদযাধ ওযদত ডও াফওাঠাদভা, ছডফৃল্টিয চর ল্টনষ্কান সনটয়াওে, ওারবাটে  সতয, ঢার সুযো ফযফস্থায ষৃ্ঠ াওা ওদয সদা 
দফ1 এয পদর ওযাদম্প রল্টচল্টস্টও ফযফস্থা ল্টক্তারী দফ। এাআ ওামেক্রভ ভাল্টট েয় এফাং বযৃষ্ঠতাঃ াল্টনয দূলণ স্লা এফাং স্াস্থযল্টফল্টধ াফস্থা 
উন্পত ওযদত াতা ওযদফ। 

াাআদলান, চদরাো, ছদা ফাতা সথদও যোয চন্য  চরফায়য ল্টস্থল্টতীর ফরভূঔী রৃদমোক াঅশ্রয়দওন্/প্রাথল্টভও ল্টফদযারয় এফাং চরফায়য 
ল্টস্থল্টতস্থাও ফরভূঔীরৃদমোক াঅশ্রয়দওন্/ওল্টভউল্টনল্টট সন্টায ল্টনভোণ, ফৃল্টিয াল্টন াংগ্র ফযফস্থা, সয ঘাল্টরত াঅদরা এফাং চরফায়য ল্টস্থল্টতীর 
াংদমাক ডও (ফন্যায স্তদযয উদয) াথোন ওযদফ এাআ উ-ওদম্পাদনন্টল্টট। 

এাআ উ-ওদম্পাদনন্টল্টট চরফায়য াংক্রান্ত ল্টফদ,   দূদমোক-প্রস্তুল্টতয চন্য উন্পত চরুযী প্রল্টতল্টক্রয়া ল্টযদলফাদও ভথেন ওযদফ- ১) চরুযী 
প্রস্তুল্টত  রৃদমোকওারীন চরুযী প্রস্থাদনয চন্য ওনল্টটনদচল্টন্ফ ল্টযওল্পনা; ২)  চর-াঅফায়া াংক্রান্ত রৃদমোকগুল্টরয চন্য ওল্টভউল্টনল্টট 
ল্টবল্টিও প্রাথল্টভও-তওেতা ফযফস্থা ল্টক্তারীওযণ1 ৩) রৃদমোকওারীন প্রথল্টভও াাদান াংস্থাগুল্টর  পায়ায াল্টবে এফাং ল্টল্টবর ল্টডদপন্ফ 
চন্য উন্পত প্রল্টেণ  যিাভ যফযা ওযায ভাধযদভ। 

এাআ উ-ওদম্পাদনন্ট উচ্চতয প্ল্যাটপদভে (ফন্যা স্তয উদয) নাযী এফাং ল্টওদাযীদদয চন্য ল্টনযাদ স্থান ততল্টয ওযদফ মা ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিও 
ল্টাংতা (ল্টচল্টফল্টব) সযপাযার ফযফস্থা াদথ মযক্ত দফ এফাং এগুদরায ল্টযঘারনা াথোন ওযদফ। এল্টট ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ, 
ফাল্ট ফাল্ট ল্টকদ সফা, ওভোরা াঅদাচন, এওল্টট সযপাযার ফযফস্থা প্রফতেন ওযদফ মা ফযাাংও এয ঘরভান স্াস্থয াতা প্রওল্প  
ান্যান্য উন্পন াাংীদাদযয ল্টফদযভান সযপাযার ফযফস্থায াদথ াংমযক্ত দফ এফাং ল্টওদাযদদয চন্য এওল্টট ল্টচল্টফল্টব প্রল্টতওায ওভেঘূী 
াথোন ওযদফ।  

১) ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও এওল্টট াফল্টতওযণ দ্ধল্টতদত নাযী  সভদয়দদয চন্য ল্টযদলফা ফযফস্থা প্রল্টতষ্ঠা ওযা1 ২) সফা যফযাদয চন্য ল্টরৄ 
ফান্নফ এফাং াল্টযযীও প্রল্টতফন্নী ফান্নফ দ্ধল্টত ানুযণ1 ৩) ওদম্পাদনন্ট ২ এ উদিল্টঔত স্থানী চনকদণয ভদধয চনাংদমাদকয ভাধযদভ 
ল্টফল্টবন্প প্রল্টতষ্ঠান  সোদফীদদয দ্বাযা ছযাঁল্টওপ্রফণ সকাষ্ঠীগুল্টরয ান্তবূেল্টক্ত  াাংগ্রণ ল্টনল্টিত ওযা; ৪) ল্টযঘারনা  যেণাদফেদনয চন্য  
াল্টন  স্মাল্টনদটন ওল্টভল্টট কঠন; ৫) জ্বারানীয চন্য ওাদঠয াংগ্র- এ ধযদণয ওাচ সথদও নাযীদও ভযল্টক্ত সদায চন্য নাযীদদয চন্য 
ল্টস্থল্টতীর  চরফায়য-ফান্নফ ওভেদ্ধল্টত প্রল্টতষ্ঠায চন্য ভল্টন্বত প্রদঘিায ভাধযদভ প্রওদল্পয সুল্টফধাগুল্টর দভতবাদফ ফায ওাদঙ সাঁঙাদনা 
ল্টনল্টিত ওযা দফ। 

ওদম্পাদনন্ট ০২- াভাল্টচও ল্টস্থল্টতীরতা ল্টক্তারীওযণ 

এাআ ওদম্পাদনন্টল্টট ওল্টভউল্টনল্টট ল্টযদলফাল্টদ এফাং াওেদপায ল্টস্কদভ ছযল্টওগ্রস্ত ম্প্রদাদয ান্তুবযেল্টক্তভূরও াাংগ্রদণয ভাধযদভ াথেননল্টতও 
এফাং াভাল্টচও ল্টস্থল্টতীরতা ভাধান ওযদফ। এাআ ওদম্পাদনন্ট এয াধীদন -  ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী ল্টযফাযগুল্টর াফ প্রদচক্ট এফাং 
ল্টফল্টবন্প ওামেক্রদভ াাংগ্রণ ওযদফ মা ছযল্টওগ্রস্তদদয (ভল্টরা, ল্টরৄ, প্রল্টতফন্নী এফাং ফৃদ্ধ) াফস্থায উন্পন ওযদফ1 তাদদয ওভোংস্থান প্রল্টক্রয়া 
সচাযদায (সচাট, প্রঘায এফাং ল্টচাঅযএভ ওামেক্রভ ভাধযদভ) ওযদফ; চরফায়য এফাং ল্টযদফ ছযাঁল্টও ল্টনযদন াফদান যাঔদফ; ল্টযস্কায 
ল্টযদফদয ভাধযদভ ওযাদম্প চীফনমাত্রায াফস্থায উন্পল্টত, এফাং ভাচল্টফরুদ্ধ াঅঘযণ প্রল্টতদযাধ ওযদফ। 

ঘাল্টদায ল্টবল্টিদত ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয ভধয সথদও াফ প্রদচক্টগুল্টরদত াাংগ্রদণয চন্য সুল্টফধাদবাকীদদয ল্টনফোঘন ওযা দফ। 
সমফ ান্তবযেল্টক্তভূরও ওল্টভউল্টনল্টট ল্টযদলফাগুল্টর রৃফের সকাষ্ঠীগুল্টরয চন্য উ-প্রওল্প ল্টনফোঘদন াগ্রাল্টধওায সদয়া দফ1 এফাং ওযাম্প ওতৃেে 
ল্টফদযভান ঘাল্টদায ল্টবল্টিদত াওেদপায ল্টস্কভস্পয ানাক্ত ওযদফ। াাংগ্রণওাযী ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয দস্মদদয মথামথ প্রল্টেণ 
প্রদান ওযা দফ – াওেদপায ল্টস্কদভয ভাধযদভ দঘতনতা ফৃল্টদ্ধ/ম্প্রদাদয়য চনাংদমাক ওামেক্রদভ াাংগ্রণ – এফাং  াাংগ্রদণয উয 
নচয যাঔা দফ। তাদদয াাংগ্রদণয চন্য ল্টনযাদ, স্ে এফাং চকভয দ্ধল্টতয ভাধযদভ বাতা যফযা ওযা দফ সমন ল্টযফাযগুল্টর 
ল্টনযাদ  ম্মাল্টনত ল্টযদফদ ঔাদয এফাং া-ঔাদয দ্রফযাল্টদ ক্রয় ওযদত েভ । 
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ওদম্পাদনন্ট ০২(ও)- ওল্টভউল্টনল্টট সফা  

এাআ াফ-ওদম্পাদনদন্টয উদযশ্য র ছযল্টওপ্রফণ চনদকাষ্ঠী সমভন ল্টরৄ, ফৃদ্ধ এফাং প্রল্টতফন্নী ফযল্টক্তদদয ওভযযল্টনল্টটল্টবল্টিও ল্টযদলফায াঅতা  
        । সযাল্টঙ্গা সস্োদফীদদয এওল্টট সনটয়াদওেয ভাধযদভ এাআ       চনাংদমাক ওামেক্রভ ম্পন্প ওযা দফ এফাং প্রায় 
৬০,০০০ সুল্টফধাদবাকী ল্টযফাযদও এয াঅতায় ল্টনদ াঅা দফ। এল্টট - ১) াাংগ্রণওাযীদদয বাতা1 ২) ায়ও উওযণ1 ৩) 
ফযফস্থানা ওামেক্রভ (মায ভদধয ল্টযওল্পনা, সুল্টফধাদবাকী ল্টনফোঘন, াাংগ্রদণয তিাফধান এফাং বাতা ল্টফতযণ) াথোন ওযদফ। 

এাআ উ-ওদম্পাদনন্টল্টটয দঘতনতা ৃল্টিয ওামেক্রভগুল্টরয চন্য      ল াাংগ্রভূরও ওভেওাণ্ডদও াতা ওযদফ তায ভদধয যদয়দঙ: 
চরফায়য এফাং রৃদমোক ছযাঁল্টও এাদনা ফা প্রভন; খূল্টণেছড, ফন্যা এফাং ান্যান্য প্রাওৃল্টতও রৃদমোদক ওভযযল্টনল্টট ল্টবল্টিও প্রাথল্টভও তওেতা 
ফযফস্থা; যান্পায চন্য দূলণভযক্ত জ্বারানী ফযফায মা জ্বারানী  ওাদঠয  ফযফাযদও ল্টনরুৎাল্টত ওযদফ1 যল্টি, ল্টরৄ ল্টনমোতন, ফারয ল্টফফা, 
ল্টচল্টফল্টব, সমন য়যাল্টন, এফাং নাযী  ল্টরৄদদয াঘায প্রল্টতদযাধ; ানফধ/ভাদও ফাল্টণচয প্রল্টতদযাধ। ান্যান্য ওামেক্রদভয ভদধয যদদঙ ল্টরৄ 
মত্ন এফাং ফৃদ্ধ াতা সফা; াভাল্টচও সনটয়াওে ল্টক্তারী ওযায চন্য ওভযযল্টনল্টটল্টবল্টিও রে দ্বাযা ল্টযঘাল্টরত াল্টবদমাক ফযফস্থানা 
ল্টনদাল্টচত সস্োদফও রে, এফাং ান্যান্য সমাকাদমাক এফাং প্রঘায ওামেক্রভ। এাআ ওভেওাণ্ডগুল্টর াাংগ্রণওাযীদদয চন্য সুল্টফধাচনও স্থাদন 
সঙাট সঙাট দদর ল্টফবক্ত দ ল্টযঘাল্টরত  সমন তা পরপ্রূ । াাংগ্রণওাযী ল্টযফাযগুল্টরদও ল্টফে ঔযাদয াংস্থা দ্বাযা ভল্টথেত াআ-
বাউঘায ল্টস্কদভয ভাধযদভ াথে প্রদান ওযা দফ। চাল্টতাংদখয এওল্টট াংস্থা এফাং এওল্টট সুল্টর ভাচ ল্টবল্টিও াংকঠদনয         এ 
ওামেক্রভ ফাস্তফাল্টত দফ এফাং         সন (াল্টধদফন), রল্টচল্টস্টও এফাং মেদফেণ ফযফস্থা প্রওল্প      ল                 
(ভযানুয়ার) ভদধয ফণেনা ওযা দফ।    

ওদম্পাদনন্ট ০২(ঔ)- ওল্টভউল্টনল্টট াওেদপায    

এাআ    -           ল                                                           ল                    ,      
                                                                         ই                 ল            
                                  । শ্রভখন ওামেক্রভগুল্টরদত এ মযফওযা াাংগ্রদণয ভাধযদভ উন্পত ভানল্টও াফস্থা াচেন ওযদফ মা 
ওযাদম্পয ফফাদমাকযতা ফৃল্টদ্ধ ওযদত ায়তা ওযদফ। এল্টট াথোন ওযদফ- ১) সুল্টফধাদবাকীদদয চন্য ভচযল্টয, এাআ ভচযল্টয সদা দফ 
তাযা সমঔাদন ফফা ওদয সাআ ওযাদম্পয ম্পদ এফাং ল্টযদফদয যনকেঠন াথফা যেণাদফেণ ওাদচয ল্টফল্টনভদ1 ২) উপ্রওদল্পয চন্য 
ভূরধন যফযা1 এফাং ৩) াাংগ্রণ  সফতন ল্টফতযণ ওাচ তিাফধান। ভচযল্টয ায ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয চন্য ল্টফদযভান নযূনতভ 
ভচযল্টযদত ল্টনধোযণ ওযা দফ এফাং এল্টট সচরা ওতৃেে এফাং াঅাআএল্টল্টচ দ্বাযা ল্টনধোল্টযত দফ। প্রল্টতল্টট সুল্টফধাদবাকী ল্টযফাদযয প্রল্টতল্টনল্টধ 
ল্টতন ফঙদযয ভদধয ফোল্টধও ১২০ ল্টদন ওাচ ওযদফ। এাআ ওচগুদরা দে াধাযণ চনদকাষ্ঠীয ওাচ সমভন ঢার সুযোভূরও ওাচ, ছদডয 
াল্টন ল্টনষ্কান ফযফস্থা এফাং ফযাক ফাকান / ভাল্টট ধায       কাঙারা এফাং ফৃেদযাণ প্রবৃল্টত। এাআ ওামেক্রভগুল্টর বূল্টভধ এফাং ভাল্টটয 
েয়চল্টনত ল্টফদান্পতা স্লা ওযদফ, ওযাম্প এরাওাদত কাদঙয ঙাা ল্টদদফ  ওাফেন ল্টঙ্ক ল্টদদফ ওাচ ওযদফ, এফাং ওযাম্প এরাওায় 
াতযল্টধও ফৃল্টিাদতয ওাযদণ ৃি াল্টতল্টযক্ত   -                ল্টনষ্কান ওযদফ। শ্রভঘ  ওাচগুল্টর াফওাঠাদভা ল্টনভোণ  যেণাদফেণ 
ওাদচ সভল্টন-ল্টনবেযতা ওভাদফ এফাং ল্টগ্রনাউ কযা ল্টনকেভন স্লাদ াফদান যাঔদফ।    

প্রল্টতল্টট ওযাদম্প সুল্টফধাদবাকী াংঔযা  ই       চনাংঔযায ানুাদত ল্টনফোঘন ওযা দফ। ল্টফদযভান ভচযল্টয াদয প্রায় ৪০,০০০ ল্টযফাদযয 
েভ প্রাপ্তফয়স্কদদয (প্রায় ১৮ সথদও ২৯ ফঙয ফয়ী) সথদও াপ্তফস্কযা ওাচ ওযদত সস্ো ল্টনদাল্টচত দফ। মল্টদ সমাকয প্রাথেীদদয 
াংঔযা াাংগ্রদণয সুদমাকপ্রাল্টপ্তয াংঔযাদও ঙাল্টডদয় মায়, তদফ সুল্টফধদবাকী ল্টনফোঘন ওযায চন্য াঅদক াঅদর াঅদক াা মাদফ দ্ধল্টত 
ফযফায ওযা দফ। এওল্টট াাংগ্রণ তাল্টরওা যাঔা দফ। প্রল্টতল্টট ল্টযফাযদও প্রাথল্টভওবাদফ সমাকয প্রল্টতল্টনল্টধ ল্টাদফ রৃাআচন সমাকয 
প্রাপ্তফয়স্কদদয ল্টনফন্নন ওযায ানুভল্টত সদয়া দফ এফাং ল্টযফাদযয প্রল্টতল্টনল্টধত্বওাযী ল্টফওল্প ওাচওভেগুল্টরদত ধাযাফাল্টও াাংগ্রণ এফাং 
াথেপ্রদান ল্টনল্টিত ওযায চন্য ল্টফওল্প সওউ তায দে ওাচ ওযদত াদয।     

চাল্টতাংখ াংস্থা / ল্টএ-এয াদথ ল্টভর সযদঔ ল্টাঅাআল্ট উ-প্রদচক্টগুল্টরদও ল্টঘল্টস্ত ওযদফ  ফাস্তফায়দনয চন্য াতা ওযদফ। 
াঅযাঅযাঅযল্ট সফ প্রদচক্টগুল্টরদও ফাস্তফায়ন ওযায ানুদভাদন সদদফ সমগুল্টরদত নুযনতভ ৮০ তাাংদয ভচযল্টয াআ-বাউঘায ফযফায ওদয 
প্রদান ওযা দফ। ওযাম্প এয চন্য ল্টনফোল্টঘত সমাকয াফদপ্রাদচক্ট াংল্টেি চনদকাষ্ঠীয ঘাল্টদা এফাং স্াথে যো ওযদফ। সমাকযতায ফূেল্টনধোযণ 
ল্টাদফ, ওযাম্পগুল্টর ম্পল্টিয ফযফস্থানা এফাং স্থান ল্টযঘারনায চন্য সযওডে ফযফস্থা স্থান ওযদত দফ, মা ল্টযফাযগুল্টরয চন্য াঅয 
ওাদচয সুদমাক ৃল্টি ওযদফ। ল্টএ ম্পদদয গুণকত ভান ল্টনল্টিত ওযায চন্য ল্টনমযক্ত দফ। াাংগ্রণওাযী ল্টযফাযগুল্টরদও াথে প্রদান 
ল্টফে ঔাদয াংস্থা দ্বাযা ভল্টথেত াআ-বাউঘায ল্টস্কদভয ভাধযদভ ওযা দফ। াফ প্রদচক্ট এফাং সমাকযতা ভানদদণ্ডয সভনুয ল্টফদ ল্টফফযণ প্রওল্প 
াাদযন ভযানুয়াদর ল্টফস্তাল্টযত চানাদনা দফ।       

ওদম্পাদনন্ট ০৩- ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয সফা ফযফস্থা উন্পত ওযায চন্য প্রল্টতষ্ঠানীয় ফযফস্থা ল্টক্তারীওযণ 

এাআ ওদম্পাদনন্টল্টটয উদযশ্য দে ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয াাদান (রৃদমোকওাদর প্রল্টতল্টক্রয়া ) ল্টযওল্পনা এফাং ভন্বয় ওযায 
চন্য ফাাংরাদদ যওাদযয েভতা ফৃল্টদ্ধ ওযা এফাং প্রওল্প ফাস্তফাদন ফযফস্থানা  ভন্বয় াধন ওযা। এদত চরফায়য রৃফেরতা এফাং 
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রৃদমোদকয ছযাঁল্টও সভাওাদফরায েভতা ফৃল্টদ্ধদত যিাভ, ল্টদস্টভ এফাং চনফর ফৃল্টদ্ধ ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয প্রদাচনগুল্টর ান্তবূেক্ত 
যদদঙ।  

ওদম্পাদনন্ট ০৩(ও)- রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার, এনল্টটএপ, যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনায, ল্টাঅাআল্ট, এফাং াংল্টেি 
ভন্ত্রণারয় ফযফস্থা ল্টক্তারীওযণ  

রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার ঐল্টতাল্টওবাদফ ফাাংরাদদদ ানুরূ ফাস্তুঘযযত চনদকাষ্ঠীয প্রফা ফযফস্থানায় গুরুত্বূণে বূল্টভওা ারন 
ওযদঙ। রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার এয সযল্টপউল্টচ সরল্টট উদ্বাস্তু ম্পল্টওেত ওামেক্রভভূ ভন্বদ সনতৃত্ব সদয় এফাং তা যণাথেী 
ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনাসযয যাল্টয তিাফধাদন থাদও (দচরা মোদয় াঅযাঅযাঅযল্ট এফাং ওযাম্প স্তদয ল্টাঅাআল্ট প্রল্টতল্টনল্টধত্ব ওদয)। 
ফাাংরাদদ যওাদযয াযারদওান াপ ল্টফচদন (ল্টডদম্বয ২০১৪ এ         ) ানুাদয রৃদমোক ফযফস্থানা ঙাডা চরুল্টয ফযফস্থানা 
ম্পল্টওেত ওর ওামেক্রভ ভন্বয় ওযায চন্য রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার দাল্টত্বীর। তদফ, ফতেভান সযাল্টঙ্গা াংওদট এাআ সওন্ীয় 
ভন্বয় বূল্টভওা ল্টক্তারী ওযদত, চাতীয়, সচরা  ওযাম্প মোদয় ল্টক্তারী প্রল্টতষ্ঠানীয়  প্রাল্টনও ফযফস্থাগুল্টরয ভাধযদভ 
এভল্টডএভাঅয এয েভতা ফাডাদনা প্রদয়াচন।       

চাতী মোাঃ  চাতীয় মোদয়, এাআ াফ-ওদম্পাদনন্টল্টটয রেয র রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার এফাং এনল্টটএদপয েভতা ফৃল্টদ্ধ 
এফাং ঘযভ াাআদোদভট চাতী রৃদমোক দত ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয সুযোয চন্য প্রদয়াচনীয় ল্টযওল্পনা, ভন্বয়  প্রল্টতল্টক্রয়া 
প্রস্তুল্টত1 এয ান্তবূেক্ত - ১) চরুযী এফাং উদ্বাস্তু ফযফস্থানা, প্রল্টতল্টক্রয়া এফাং ভন্বয় নীল্টত াংরা1 ২) যণাথেী ফযফস্থানা এফাং াা দান 
ওামেক্রদভয উয সযা ানুীরন উয এওাআ াল্টবজ্ঞতা ম্পন্প ান্যান্য সদদয দঙ্গ াল্টবজ্ঞতা ল্টফল্টনভয়1 ৩) উদ্বাস্তু াংওট উন্পয়ন তথয 
ফযফস্থানা ল্টদস্টদভয াাাল্ট সুল্টফধা স্থানান্তয প্রল্টক্রয়া ল্টক্তারীওযণ এফাং ৪) সওন্ীয় স্তদযয সমাকাদমাক এফাং ল্টযদাল্টটোং প্রল্টক্রয়া।   

যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনাঃ  এাআ াআউল্টনটল্টটয ভন্বয় েভতা সচাযদায ওযদত ওক্সফাচাদয (ল্টফমেয়ওারীন/ ল্টফমেয়যফতেী) 
ল্টফল্টবন্প ল্টক্রয়াওরাদয উয নচযদাল্টয এফাং ল্টযদাটে ওযা  - ১) ওযাম্পগুল্টরদত ভাল্টি-এদচন্ফী ওামেক্রদভয ল্টযওল্পনা  ফযফস্থানা 
উন্পত ওযায প্রমযল্টক্তকত যাভে; ২) তথয ফযফস্থা, যিাভ এফাং ল্টযদাল্টটোং প্রল্টক্রয়া ল্টযঘারনা, সুল্টফধা স্থানান্তয প্রল্টক্রায তিাফধান এফাং 
ল্টডাঅযল্ট  সযল্টচল্টস্য ল্টযঘারনা; ৩) উন্পত ভন্বদয়য চন্য ন্য যফযা এফাং প্রমযল্টক্তকত ায়তা; ৪) এফাং যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান 
ওল্টভদন ভন্বয়ওাযীয যাভেদাতাদদয সফতন প্রদান াআতযাল্টদ ওযা।   

ওযাম্পস্তদযযাঃ ল্টাঅাআল্টয কবদনেন্ফ এফাং ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয চন্য চনাংদমাক েভতা (রৃদমোদকয চরুযী প্রল্টতল্টক্রয়া ) 
ল্টক্তারী ওযায াাাল্ট সযাল্টঙ্গা সস্োদফী সনটয়াদওেয উন্পদনয ভাধযদভ াংল্টেি চনকণদও াাংগ্রদন উৎাল্টত ওযা এয 
উদযশ্য। এাআ ল্টক্রয়াওরা াথোয়ন ওযদফ0 ১) ল্টাঅাআল্ট স্তদয ২ চন ওভেঘাযী (এওচন ল্টচাঅযএভ এফাং এওচন সস্োদফী সনটয়াওে 
সুাযবাাআচায); ২)                 , এফাং          ই       ল্টফলদয় প্রল্টেণ  প্রমযল্টক্তকত ায়তা।   

ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয                  (দস্োদফী সনটয়াওে)1 ফতেভাদন ল্টাঅাআল্ট ওভেীযা সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য সনতাদদয (ভাল্টছ 
নাদভ ল্টযল্টঘত) এওল্টট সস্োদফও সনটয়াদওেয ভাধযদভ ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীদও এওত্র ওদয। এাআ প্রওল্পল্টট সস্োদফও 
সনটয়াওেদও যওাদযয প্রধান ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী াংল্টেি চনাংদমাক ওাঠাদভা ল্টাদফ প্রল্টতষ্ঠা ওযদত ায়তা ওযদফ মা স্থানীয় 
যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয, চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয এফাং রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রনার এয াঅউটল্টযঘ, াঅঘযণ ল্টযফতেনকত  
সমাকাদমাক (দিাআল্টনাং াপ সিাআনায সওদরয ভাধযদভ) ভধযভ এফাং ফেদল সডল্টরবাল্টয ফযফস্থা ল্টাদফ ওাচ ওযদফ। নাযী  ান্যান্য 
রৃফের সকাষ্ঠীগুল্টরদও মথামথবাদফ ল্টফদফঘনা সযদঔ এওল্টট স্ে, ান্তবযেল্টক্ত এফাং প্রল্টতল্টনল্টধত্বভূরও দ্ধল্টতদত সস্োদফওদদয ল্টনফোল্টঘত ওযা 
দফ এাআ প্রল্টক্রয়াদত। এাআ ল্টডাঅযল্ট াংদমাক ওাঠাদভা রৄধযভাত্র সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয চন্য াভাল্টচও ল্টস্থল্টতীরতা ওামেক্রভ ল্টযঘারনা ওযদফ 
না ল্টফদল ওদয নাযীদদয (উ-ওদম্পাদনন্ট ২(ও) এয ওল্টভউল্টনল্টট ল্টযদলফায ান্তকেত) চন্য, ফযাং এল্টট প্রঘায এফাং দঘতনতা ফৃল্টদ্ধয 
ওামেক্রদভ ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয াংস্কৃল্টত  বালাদও প্রাল্টঙ্গও ওযায  প্রা ওযদফ। এাআ উদযদশ্য, এাআ াফ-ওদম্পাদনন্টল্টট এওল্টট 
ল্টফদলাল্টত প্রল্টতষ্ঠানদও (এল্ট) সও ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয চনাংদমাক  ান্তবূেল্টক্ত ওাঠাদভা ফযাফস্থা ওামেওয এফাং চতয 
ওযায চন্য াথোন ওযদফ। এল্ট াল্টবদমাদকয সযওল্টডোং এফাং াংল্টেি চনদকাষ্ঠীয ভতাভত প্রদাদনয চন্য ল্টাঅাআল্ট াল্টপদ াল্টবজ্ঞ 
ওভেীদদয ল্টনদয়াক সদদফ। াংস্থাল্টট ল্টডাঅযল্ট চনাংদমাক  ান্তবূেল্টক্তওযণ প্রল্টক্রয়াল্টট চতয, তিাফধান  ল্টনযীেণ ওযদফ, মায ভদধয 
যদয়দঙ0 ১) সস্োদফী ল্টনফোঘন এফাং প্রল্টেণ; ২) মেদফেণ এফাং ল্টযদাল্টটোং ওামেক্রভ; ৩) ল্টনল্টদেি সভাদদ ল্টাঅাআল্ট-সস্োদফও তফঠও; 
এফাং ৪) াঅাআাআল্ট উওযণ ল্টফতযণ।      

ওদম্পাদনন্ট ০৩(ঔ)- স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয, চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয, এফাং ফাাংরাদদ যওাদযয ল্টযদলফাল্টদ 
ল্টক্তারীওযণ  

এাআ াফ-ওদম্পাদনন্টল্টট ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীদও প্রদয়াচনীয় সফা প্রদাদনয চন্য যওাল্টয াংস্থাগুল্টরয েভতা ল্টক্তারী ওযদফ 
এফাং ল্টফদলত ওক্সফাচায এরাওায় ম্ভাফয চরুযী াফস্থা এফাং চরফায়য াংক্রান্ত ঘযভ খটনাগুল্টরয টবূল্টভদত াাদান ফযফস্থা ল্টক্তারী 
ওযদফ। াফ-ওদম্পাদনন্টল্টট চাল্টতাংখ, ান্যান্য ল্টফদল াংস্থা এফাং সকাদয়ন্দা াংস্থাগুল্টরয ভদধয সভল্টরও ল্টযদলফাগুল্টর, াফওাঠাদভা উন্পয়ন 



ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা         াআএএভএপ 

8 

এফাং চরুযী প্রল্টতল্টক্রয়া ল্টযদলফাল্টদ প্রদাদনয সেদত্র,       েভতাগুল্টরয ভন্বয় ফা স্থানান্তযদও উত্াল্টত ওযদফ এফাং ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা 
চনদকাষ্ঠীয ল্টযদলফা যফযা দ্ধল্টতয ভানল্টফও াফস্থান সথদও যাষ্ট্রী াফস্থাদন ক্রভফধেভান রূান্তদযয উয গুরুত্ব াঅদযা ওযদফ।  

ঢাওা, ঘট্টগ্রাভ, ঔযরনা য়াটায াযান্ড সুযাযাচ াথল্টযল্টট (াা) এয াঅল্টধওাল্টযও এরাওা ঙাডা চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয সদদয 
ান্যফ স্থাদন াল্টন যফযা  স্মাল্টনদটন ফযফস্থায চন্য দায়ীত্বীর। উন্পত চরফায়য ল্টস্থল্টতীর াল্টন যফযা  স্মাল্টনদটন সুল্টফধাগুল্টর 
ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয দাল্টযদ্রয ল্টনযন  ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয ভদধয ল্টরঙ্গ ভতা প্রল্টতষ্ঠা ওযদত াফদান যাঔদফ।   

ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয সফা প্রদাদনয চন্য এাআ াফ-ওদম্পাদনন্টল্টট চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয এয প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও েভতা উন্পত 
ওযদফাঃ ১) চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয ওভেীদদয প্রমযল্টক্তকত প্রল্টেণ; ২) ওযাম্প স্মাল্টনদটন, ল্টনস্কান ফযফস্থানা, এফাং ল্টনযাদ াল্টন 
ফযফাদযয উন্পল্টতয চন্য চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয এয প্রমযল্টক্তকত েভতা ল্টক্তারীওযণ; ৩) ভাঠ্ ্মাদয চনস্াস্থয ওভেীদদয 
প্রল্টেণ; ৪) ওল্টভউল্টনল্টট য়া ল্টযঘারনায প্রল্টেণ ওামেক্রভ ল্টযঘারনায ভাধযদভ। 

স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয গ্রাভীণ  নকয াফওাঠাদভা এফাং সঙাট মোদ াল্টন ম্পদ উন্পদনয চন্য দাল্টত্বপ্রাপ্ত প্রধানতভ 
াংস্থা। এ ঙাডা াংস্থাল্টট প্রাথল্টভও ল্টফদযারয় ল্টনভোণ এফাং ফযাাংও-াথোদন ওর ফরভূঔী রৃদমোক াঅশ্রয় সওন্গুল্টরয চন্য ফাস্তফায়ন াংস্থা 
ল্টাদফ ওাচ ওদয। াংস্থাল্টট রৃদমোদকয দয ডও, সতয, ওারবাদটেয সভযাভত, চরুল্টয ল্টনভোণ,  যেণাদফেদণয চন্য দায়ীত্বীর। এাআ 
াফ-ওদম্পাদনন্টল্টট ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী ওযাদম্পয এফাং এয াঅদাদয এরাওা স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয ওভেীদদয 
েভতা ফৃল্টদ্ধ ওযদফ0 ১) স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয ওভেীদদয প্রমযল্টক্তকত প্রল্টেণ; ২) ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী ওযাদম্প এফাং 
াঅদাদয ডও  াংল্টেি াল্টন ল্টনষ্কান সনটয়াওেগুল্টরয যেণাদফেণ উন্পদনয চন্য স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয এয 
প্রমযল্টক্তকত েভতা ল্টক্তারীওযণ; ৩)াল্টতল্টযক্ত ল্টস্থল্টতস্থাওতা ফৃল্টদ্ধয ফযফস্থাগুল্টর ভূরযায়ন ওযায চন্য স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয 
এয চন্য প্রল্টেণ  েভতা  ততল্টযয ওভেূল্টঘ এফাং ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী াধযযল্টলত ওযাদম্পয ভদধয এফাং াঅাদ যাস্তায 
ওাচগুল্টরয ল্টডচাাআদন বূতাল্টিও ছযাঁল্টও (বূল্টভওম্প এফাং বূল্টভধ্ব) াংক্রান্ত ল্টস্থল্টতীরতা ল্টফদফঘনা ওযায চন্য ল্টনদদেল্টওা প্রস্তুত ওযন; ৪) এফাং 
ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয সফা প্রদাদনয চন্য নতযন াাআট ল্টযওল্পনা প্রস্তুল্টতদত সওরকত াতা ায়তা প্রদান এফাং প্রদয়াচনীয় 
াফওাঠাদভা (াবযন্তযীণ ডও, সযঘাল্টরত ওফাল্টত , ফজ্রাত দত সুযো ফযফস্থা, াল্টন ল্টনষ্কান, ফাচায) নাক্ত ওযন। চরফায়য 
ল্টফদান্পতা এফাং ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয ল্টফমেদয়য ছযাঁল্টও ল্টফদফঘনা ওদয এাআ উ-ওদম্পাদনন্ট ১) ল্টফল্টি, ল্টফদান্পতা এফাং ছযাঁল্টও 
ল্টনযদন েভতা ততল্টযয সন প্রদান ওযদফ; এফাং ২) ল্টডাঅযল্ট ওযাদম্প চরুল্টয াংওদটয ভ াা দান ওযদফ।        

ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাদধয চন্য ল্টযদলফা ল্টক্তারীওযণাঃ এাআ উ-ওদম্পাদনন্টল্টটয াধীদন স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয 
ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতায ভূরযায়ন ল্টযঘারনা ওযায চন্য ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাদধ ল্টযদলফাগুল্টরয চন্য ফতেভান ঘাল্টদা, াঅতা 
এফাং গুণকতভান, এফাং খাটল্টত ল্টনধোযণ ওদয এওল্টট ল্টফদল াংস্থা ল্টনদাক ওযদফ, এফাং ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিও প্রল্টতফন্নওতাগুল্টর ল্টঘল্টস্ত ওযদফ। এাআ 
ভূরযায়ন প্রওল্প ওামেক্রভগুল্টরদত ল্টফস্তৃত ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ  ল্টঘল্টওত্া দ্ধল্টতয নওা, স্থানীয় শ্রভ াাংগ্রণ সওর, এফাং 
শ্রভ ল্টনদয়াক / ল্টযঘারনায সওরগুল্টর ান্তবযেক্ত ওযদফ এফাং এ চন্য এওল্টট ল্টবল্টি ল্টদদফ ওাচ ওযদফ। এাআ ওামেওরাল্টট যাল্টয 
ওদম্পাদনন্ট ১(ঔ) ওামেক্রভ, ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ  ল্টঘল্টওৎা ল্টযদলফা ওভেঘূীয াদথ মযক্ত।   

ওদম্পাদনন্ট ০৪- াঅদওাল্টরন চরুযী াাদান ওদম্পাদনন্ট (ল্টাআাঅযল্ট) 

এাআ ওদম্পাদনন্টল্টটয উদযশ্য াপ্রতযাল্টত চরুযী প্রদয়াচন যূণ ওযা। এওল্টট প্রধান প্রাওৃল্টতও রৃদমোদকয সেদত্র, যওায ল্টডাঅযল্টয 
সুল্টফধায চন্য প্রল্টতল্টক্রয়া এফাং যনকেঠনদও ায়তা ওযায চন্য এাআ ওদম্পাদনদন্টয াধীদন (ফতেভাদন ফযায ূন্য) প্রওল্প তল্টফদরয যনাঃ-
ফযায ওযদত ানুদযাধ ওযদত াদয। ল্টনম্নল্টরল্টঔত তোল্টদ যূদণয াদদে ল্টাআাঅযল্ট-য াধীদন ল্টফতযণ ঘরদফ0 ১)ফাাংরাদদ যওায দ্বাযা 
ল্টনধোল্টযত দয়দঙ এভন সম সওান উমযক্ত াংওট ফা চরুযী াফস্থা খদটদঙ, মা যওায ফযাাংওদও াফল্টত ওদযদঙ এফাং ফযাাংও ম্মত 
দয়দঙ; ২) াথে ভন্ত্রণারয় াঅদওাল্টরন চরুযী াাদান (ল্টাআাঅয) ফাস্তফায়ন ল্টযওল্পনা প্রস্তুত ওদযদঙ এফাং গ্রণ ওদযদঙ এফাং ফযাাংও 
ম্মত দয়দঙ; ৩) স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয, চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয এফাং রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় ল্টাআাঅযল্ট 
এয াধীদন সমাকয াথোয়দনয চন্য ল্টাআাঅয ফাস্তফায়ন ল্টযওল্পনা সথদও ভস্ত ওামেক্রদভয চন্য ফযাাংও ল্টনদদেনা ানুাদয প্রদয়াচনীয় 
সুযো যিাভ প্রস্তুত, গ্রন এফাং প্রওা ওদযদঙ; এফাং ৪) ওদম্পাদনদন্টয াধীদন ফযয়গুল্টর দত ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী উওৃত দফ।     

২.৩ প্রওল্প সুল্টফধাদবাকী 

এাআ প্রওদল্পয ফরঔাতল্টবল্টিও তফল্টদিযয ওাযদণ প্রওদল্পয উওাযদবাকীদদয ল্টযঘ াদনওটা চল্টটর। প্রওল্পল্টটয উওাযদবাকী দে 
দূফেয ল্টনফল্টন্নত ওযাদম্পয াদ ানানুষ্ঠাল্টনও ওযাদম্প াঅশ্র সনা ৯০০,০০০ সযাল্টঙ্গা। উল্টঔায কুতযারাং ল্টনফল্টন্নত ওযাদম্পয াদ প্রা 
৭২০,০০০ চন্ াঅশ্র গ্রণ ওদযদঙ, সটওনাদপয নাাা ল্টনফল্টন্নত ওযাদম্পয াদ াঅশ্র ল্টনদদঙ ১৩০,০০০ চন, এফাং সটওনাদপয 
ল্টতনল্টট সঙাট ওযাদম্প ৫০,০০০ চন াঅশ্র গ্রণ ওদযদঙ। 

ওদম্পাদনন্ট ১ এফাং ২ এয াধীদন ল্টফল্টনদয়াদকয চন্য উ-প্রওল্প ল্টনফোঘন ল্টনদন্ধাক্ত ল্টফদফঘনা ওযা দফ0 ১) প্রওদল্পয উদযশ্যগুল্টর 
াচেদনয চন্য প্রদয়াচনীয় ল্টও না ; ২) যাল্টয সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয চন্য উওাযী ল্টও না; ৩) প্রওদল্পয ভদয়য ভদধয উন্পয়ন দৃল্টিদকাঘয 
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দফ ল্টও না; ৪) ল্টফদযভান প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও ফযফস্থা ল্টফদফঘনা ল্টনদ ম্ভাফযতা মাঘাাআওযণ। াভাল্টচও ছযাঁল্টও এফাং ম্ভাফয ল্টফরু প্রবাফগুল্টর 
প্রভন ওযায চন্য ল্টযদফকত  াভাল্টচও ফযফস্থানা সেভয়াওে (াআএএভএপ) -এ াংজ্ঞাল্টয়ত ল্টযদফকত  াভাল্টচও স্ভীল্টনাং 
দ্ধল্টতয উয ল্টবল্টি ওদয ল্টফল্টনদয়াক সুল্টনল্টদেি ওযা দফ।    

াংল্টেি ওযাম্প াআনঘাচে (ল্টাঅাআল্ট) এফাং যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভন ভন্বয় াঅাআএএল্টচ এফাং ান্যান্য য়া সক্টদযয 
াদথ যাভদেয ল্টবল্টিদত চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয দ্বাযা ফাল্টডয রযাল্টিনগুল্টরয ল্টনফোঘন ভাওাল্টঠ ল্টনধোযণ ওযা দফ। ল্টনফোঘদনয 
ভানদদণ্ডয ভদধয ল্টযতযক্ত সঘাকাযগুল্টর এফাং াল্টযযীও প্রল্টতফন্নী ফযল্টক্তদদয ল্টযফায যদয়দঙ, ল্টওন্তু ল্টনফোঘন ওাঠাদভা এদতাআ ীভাফদ্ধ নয়। 
যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভন এয ওাদঙ এাআ ল্টফলদ ম্পযনে তথয যদদঙ।     

২.৪ প্রওল্প প্রবাল্টফত এরাওা 

প্রওল্প প্রবাল্টফত এরাওা উ-প্রওদল্পয উয ল্টবল্টি ওদয ল্টযফল্টতেত দফ। মল্টদ ল্টওঙয ওামেক্রভ (সমভন- নরকূ, াঔানা) ল্টনধোল্টযত স্থাদন 
দফ, তদফ ান্যান্যগুল্টর দফ না (সমভন-প্রস্তাল্টফত স্থানান্তযদমাকয   ল       প্ল্যান্ট)। এওাআাদথ, মল্টদ রৄধয প্রতযে প্রবাফ ল্টফদফঘনা ওযা  
তাদর উ-প্রওদল্পয ল্টওঙয ওামেক্রদভয এভন দযাে প্রবাফ থাওদত াদয মা ফৃিয প্রওল্প এরাওাদও প্রবাল্টফত ওযদত াদয। তাাআ, 
ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা প্রদতযও উ-প্রওদল্পয ল্টনভোণ-ফূে, ল্টনভোণওারীন, ল্টযঘারনা, যেণাদফেণ  স্তান্তয মোদ 
ল্টফল্টবন্প ম্ভাফয প্রবাফ ল্টফদফঘনা      প্রওল্প প্রবাল্টফত এরাওায চন্য এওল্টট ল্টনদদেল্টওা ততল্টয ওযা দদঙ। াযল্টণ ২.১ প্রধান উ-
প্রওল্প ওামেক্রভ ল্টফদফঘনা ওদয প্রবাফ এরাওা ল্টনফোঘদনয চন্য ল্টনদদেনা যফযা ওদযাঃ    

াযণী ২.১ - প্রওল্প প্রবাল্টফত এরাওা ল্টনদদেল্টওা 

উ প্রওল্প ওামেওরা প্রবাফ ল্টফস্তায এরাওা ল্টনধোযণ ওযায চন্য ল্টফদফঘনা ওযা দফ প্রস্তাল্টফত ভান (ও) 
উাদান ০১- প্রাথল্টভও ল্টযদলফাল্টদ, ল্টস্থল্টতীর াফওাঠাদভা, চরুযী প্রল্টতল্টক্রয়া, এফাং ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাদধয ল্টফতযণদও ল্টক্তারী ওযা 
নরকূদয যনরুদ্ধায  াল্টনয স্তদযয ল্টনম্নকাল্টভতা ল্টনবেয ওদয বূতাল্টিও তফল্টিয,        

উদিারদনয ায এফাং এ াংক্রান্ত ান্যান্য ল্টক্রয়াওরাদয 
ল্টম্মল্টরত প্রবাদফয উয ।       কবীযতা প্রায় 800 পযট 
দফ।  

ল্টটউফদয়দরয াংঔযা: ৪০০ 
ল্টনস্কান ায: ২-৪ ল্টর./দ.  
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
ল্টটউফদদরয ঘাযাদ ৩০-৫০ ল্টভ.  

সভাফাাআর ল্টডস্মাল্টরনান প্ল্যান্ট স্থান ওযা নদী ফা ফড ঔাদরয াদথ াংমযক্ত না থাওদর    -     াল্টনয 
উৎ স্লা ায়। বূতাল্টিও চরী উৎদয স্তদযয াফনভন 
বূতাল্টিও তফল্টিয এফাং ল্টনষ্কাদনয ায এফাং ান্যান্য 
ল্টক্রয়াওরাদয ল্টম্মল্টরত প্রবাদফয উয ল্টনবেয ওদয ওদয়ও 
ল্টভটায মেন্ত প্রাল্টযত ওযদত াদয। এঙাডা ফচেয রফনাল্টন 
ল্টনষ্কান রফনাক্ততায ভাত্রা মদথি ল্টযভাদন               , 
   সভসুদভয তাযতভয এফাং সম চরাদ ল্টনষ্কাল্টত দফ তায 
াফস্থায উয ল্টনবেয ওদয ওদয়ও ত ল্টভটায মেন্ত ফাদত 
াদয। স্থানঘযযল্টত এাদত াদঔল্টর যওাল্টয চল্টভাআ দফ প্রধানতভ 
াগ্রাল্টধওায। নাযী, ল্টরৄ এফাং ল্টফল্টবন্পবাদফ েভ ফযল্টক্তদদয 
াল্টবকভযতা এফাং ল্টনযািায ওথা ল্টফদফঘনা ওদয, াঅদাদয 
এরাওায় এওল্টট ল্টফস্তাল্টযত মাঘাাআ প্রল্টক্রা ঘারাদত দফ।  

প্ল্যাদন্টয াংঔযা: ৪ 
েভতা:  ১০ ল্টও.ল্টর./ল্টদন 
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
৩০০-৫০০ ল্টভটায চর ল্টফদভাঘন 
ল্টফন্দু এফাং িাাআন স্ফাফ াফস্থাদনয 
প্রফা   

ল্টভল্টন াাআদ চর যফযা ফযফস্থা (ল্টটউফ 
দয়র, াম্প াউ, এাআঘল্টট, াাআ 
সনটয়াওে, চর ফাও এফাং সয 
যাদনর) 

ওাাঁঘাভাদরয উৎদয াফস্থান প্রওল্প প্রবাফ এরাওায ভদধয 
ল্টফদফল্টঘত দফ। ল্টনভোণ  ল্টযঘারন মোদয়, প্রবাফ এরাওাল্টট 
১০ ল্টভটাদযয ভদধয য়া উল্টঘত। চর ফাও ওদয়ও 
ল্টওদরাল্টভটায দূযত্ব াল্টতক্রভ ওযদফ। াঅফাল্টও, ফাল্টণল্টচযও  
ফযল্টক্তকত চল্টভ এডাদনা প্রথভ াগ্রাল্টধওায দফ।      

ল্টদস্টভ াংঔযযাাঃ ২৮ 
েভতা: ৩০ ল্টও.ল্টর./খন্টা 
চর ফাদওয াংঔযাাঃ ৫ 
চর ফাদওয েভতাাঃ ৩ ল্টও.ল্টর 
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
াাআ াল্টযয উবয় াদ ৫ ল্টভটায, 
এাআঘল্টট এয ঘাযাদ ৫০ল্টভ 
ফযাাদধে, াম্প াউদয ঘাযাদ 
১০০-২০০ ল্টভ ফযাাধে, চর 
ওযাল্টযয়ায রুদটয উব াদ ১০ 
ল্টভটায, ওাাঁঘাভাদরয উৎদয 
ঘাযাদয প্রায় ৫০ ল্টভ ফযাাধে এফাং 
ল্টযফন রুদটয উব াদেয ১০ 
ল্টভ।  

াল্টন ম্পদ ভযাল্টাং সওান প্রবাফ প্রতযাল্টত ন প্রদমাচয নয় 
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উ প্রওল্প ওামেওরা প্রবাফ ল্টফস্তায এরাওা ল্টনধোযণ ওযায চন্য ল্টফদফঘনা ওযা দফ প্রস্তাল্টফত ভান (ও) 
ল্টনস্কান ফযফস্থানা এফাং ওল্টঠন ফচেয 
ফযফস্থানায চন্য ম্ভাফযতা াধযয়ন 

স্থানীয় মোদয়য যাভদেয ওাযদণ ল্টওঙয ল্টওঙয েযদ্র াভাল্টচও 
প্রবাফ খটদত াদয। 

প্রদমাচয নয় 

চর ম্পদদয প্রাযতা  চর ভাদনয 
মেদফেণ 

ওাাঁঘাভাদরয উৎদয াফস্থান প্রওল্প প্রবাফ এরাওায ভদধয 
ল্টফদফল্টঘত দফ। প্রবাফ এরাওাল্টট সবত ওাদচয/ ওভেওাদণ্ডয ১০ 
ল্টভটাদযয ভদধয য়া উল্টঘত।   

চর ভাদনয দয়ন্ট ল্টনযীেণ: ৪২৮ 
ল্টটউফদর 
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
সবত ওাদচয/ ওভেওাদণ্ডয ২০-৪০ 
ল্টভ ফযাাধে এরাওা, ওাাঁঘাভাদরয 
উৎদয প্রায় ৫০ ল্টভটায ফযাাধে 
এরাওা এফাং ল্টযফন রুদটয উব 
াদয ১০ ল্টভ এয ভদধয  

যনফোন / উন্পত ৃথও রযাল্টিন ল্টনভোণ ওাাঁঘাভাদরয উৎদয াফস্থান প্রওল্প প্রবাফ এরাওায ভদধয 
ল্টফদফল্টঘত দফ। ল্টনভোণ  ল্টযঘারন মোদয় প্রবাফ এরাওা দ 
ল্টভটাদযয ভদধয য়া উল্টঘত। তদফ মল্টদ রযাল্টিনগুল্টর চর-
ল্টনদযাধও না য় তদফ াল্টন প্রফা সেদত্রয াফস্থায উয ল্টনবেয 
ওদয প্রবাফারী এরাওা ওদয়ওত ল্টভটায ফা তায সফল্ট দত 
াদয। নাযী, ল্টরৄ এফাং ল্টফল্টবন্পবাদফ েভ ফযল্টক্তদদয 
াল্টবকভযতা এফাং ল্টনযািায ওথা ল্টফদফঘনা ওদয, াঅদাদয 
এরাওায় এওল্টট ল্টফস্তাল্টযত ফাঙাাআ ানুল্টষ্ঠত দফ।  

রযাল্টিদনয েভতা এফাং ল্টযভাণাঃ 
৩০০০ 
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
সবত ওাদচয/ ওভেওাদণ্ডয ২0 ল্টভটায 
ফযাাধে, চরাধাদযয ৩০০-৫০০ 
ল্টভটাদযয ভদধয, ওাাঁঘাভাদরয উৎদয  
প্রায় ৫০ ল্টভটায ফযাাধে এফাং 
ল্টযফন রুদটয উব াদয ১০ ল্টভ 
এয ভদধয।  

সঘম্বায ওল্টভউল্টনল্টট রযাল্টিন ল্টনভোণ (চর 
উৎদয দঙ্গ), সল্টেও টযাঙ্ক এফাং সয 
ফযফস্থায াতা  

ওাাঁঘাভাদরয (দয মন্ত্রাল্টত) উৎদয াফস্থান প্রওল্প প্রবাফ 
এরাওায ভদধয ল্টফদফল্টঘত দফ। ল্টনভোণ  ল্টযঘারন মোদয় 
প্রবাফ এরাওা দ ল্টভটাদযয ভদধয য়া উল্টঘত। তদফ চর-
ল্টনদযাধও না য় তদফ াল্টন প্রফা সেদত্রয াফস্থায উয ল্টনবেয 
ওদয প্রবাফারী এরাওা ওদয়ওত ল্টভটায ফা তায সফল্ট দত 
াদয।   

রযাল্টিন াংঔযাাঃ ৭০  
রযাল্টিন েভতাাঃ ২০ চন 
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
সবত ওাদচয/ ওভেওাদণ্ডয ২0-৪০ 
ল্টভটায ফযাাধে, চরাদয ৮০০-
১০০০ ল্টভটাদযয ভদধয, ওাাঁঘাভাদরয 
উৎদয  প্রায় ৫০ ল্টভটায ফযাাধে 
এফাং ল্টযফন রুদটয উব াদয 
১০ ল্টভ এয ভদধয। 

এওল্টট ওদম্পাল্টস্টাং এফাং ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট 
ল্টনভোণ 

ওাাঁঘাভাদরয (দম ওর দাথে দ্বাযা    -                 
    ল   ) উৎদয াফস্থান প্রওল্প প্রবাফ এরাওায ভদধয 
ল্টফদফল্টঘত দফ। ল্টনভোণ মোদয় প্রবাফ এরাওা সবত ওাদচয/ 
ওভেওাদণ্ডয দ ল্টভটাদযয ভদধয য়া উল্টঘত। ল্টযঘারন মোদয় 
প্রবাফ এরাওা ওদম্পাস্ট এফাং ফাদয়াকযা ফযফাদযয াফস্থান 
এফাং ফচেয উৎাদদনয ল্টনষ্পল্টি দয়ন্ট উয ল্টনবেয ওদয ওদয়ও 
ল্টভটায সথদও ওদয়ও ত ল্টওদরাল্টভটায মেন্ত দত াদয।    
  

ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট াংঔযাাঃ ৩০ প্ল্যান্ট 
েভতাাঃ প্রল্টত ৩০ টদরট এয চন্য   
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
সবত ওাদচয/ ওভেওাদণ্ডয ২0-৪০ 
ল্টভটায ফযাাধে, চরাদয ৩০০-
৫০০ল্টভটাদযয ভদধয, ওাাঁঘাভাদরয 
উৎদয  প্রায় ৫০ ল্টভটায ফযাাধে 
এফাং ল্টযফন রুদটয উব াদয 
১০ ল্টভ এয ভদধয। 

ভল্টন্বত ফচেয এফাং ল্টনস্কান ফযফস্থানা 
     ল্টনভোণ 

ওাাঁঘাভাদরয উৎদয াফস্থান প্রওল্প প্রবাফ এরাওায ভদধয 
ল্টফদফল্টঘত দফ। ল্টনভোণ মোদয় প্রবাফ এরাওা সবত ওাদচয/ 
ওভেওাদণ্ডয দ ল্টভটাদযয ভদধয য়া উল্টঘত। ল্টযঘারন মোদয় 
প্রবাফ এরাওা ফচেয ল্টনষ্পল্টি দয়ন্ট উয ল্টনবেয ওদয ওদয়ও 
ত ল্টভটায সথদও ওদয়ও ল্টওদরাল্টভটায মেন্ত দত াদয।    
 

ল্টনস্কান ফযফস্থানা ল্টদস্টভ 
াংঔযা: সথাও 
েভতাাঃ ১৫০-২০০ প্রল্টত টদরট 
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
সবত ওাদচয/ ওভেওাদণ্ডয ২0-৪০ 
ল্টভটায ফযাাধে, ফচেয ল্টনষ্পল্টি সওদন্য 
৩০০ ল্টভ-৫ ল্টও.ল্টভ. ভদধযওায  
চরা   

স্মাল্টনদটন, ল্টনস্কান, স্াস্থয এফাং 
ল্টনযাদ াল্টন ফযফায ম্পল্টওেত 
দঘতনতা ওভেলূ্টঘ 

ল্টপর্ল্ ওযাদভাআন ভয় ল্টওঙয েযদ্র াভাল্টচও প্রবাফ। প্রদমাচয নয় 

চরফায়য ল্টস্থল্টতীর ফরভঔূী রৃদমোক 
াঅশ্রয়দওন্/ প্রাথল্টভও ল্টফদযারয় ল্টনভোণ 

ওাাঁঘাভাদরয উৎদয াফস্থান প্রওল্প প্রবাফ এরাওায ভদধয 
ল্টফদফল্টঘত দফ। ল্টনভোণ মোদয় প্রবাফ এরাওা সবত ওাদচয/ 
ওভেওাদণ্ডয দ ল্টভটাদযয ভদধয য়া উল্টঘত। ল্টযঘারন মোদয় 

াঅশ্রদওন্ াংঔযাাঃ ২৩ 
াঅশ্রদওন্ েভতা: ১২৫০ চন মেন্ত 
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
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উ প্রওল্প ওামেওরা প্রবাফ ল্টফস্তায এরাওা ল্টনধোযণ ওযায চন্য ল্টফদফঘনা ওযা দফ প্রস্তাল্টফত ভান (ও) 
প্রবাফ এরাওা াঅশ্রদওদন্য উয ল্টনবেযীর এরাওা ল্টফদফঘনা 
ওদয ওদয়ও ত ল্টভটায সথদও ওদয়ও ল্টওদরাল্টভটায মেন্ত দত 
াদয।     

সবত ওাদচয/ ওভেওাদণ্ডয ২0-৪০ 
ল্টভটায ফযাাধে এরাওা, 
         ঘাযাদয ২-৩ ল্টওল্টভ. 
এয ভদধয,  ওাাঁঘাভাদরয উৎদয  
প্রায় ৫০ ল্টভটায ফযাাধে এফাং 
ল্টযফন রুদটয উব াদয ১০ ল্টভ 
এয ভদধয। 

চরফায়য ল্টস্থল্টতীর ফরভূঔী রৃদমোক াঅশ্রয় 
সওন্ / ওল্টভউল্টনল্টট সফা সওন্ ল্টনভোণ  

াঅশ্রয় সওন্গুল্টর ভরূত ল্টফদযভান স্কযরগুল্টরয ভদধয এফাং ল্টওঙয 
         স্থাদন ততল্টয ওযা দফ, তাাআ ল্টোথেীদদয ল্টনযািা, 
           ল       সাকত স্াস্থয এফাং ল্টনযািায ল্টফল 
ল্টফদফঘনা ওযা উল্টঘত। 

াংঔযাাঃ ৩০  
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
সবত ওাদচয/ ওভেওাদণ্ডয ২0-৪০ 
ল্টভটায ফযাাধে এরাওা, 
         ঘাযাদয ২-৩ ল্টওল্টভ. 
এয ভদধয,  ওাাঁঘাভাদরয উৎদয  
প্রায় ৫০ ল্টভটায ফযাাধে এফাং 
ল্টযফন রুদটয উব াদয ১০ ল্টভ 
এয ভদধয। 

চরফায়য ল্টস্থল্টতীর সুকভযতা এফাং ল্টনফোন 
যাস্তা 

ওাাঁঘাভাদরয উৎদয াফস্থান প্রওল্প প্রবাফ এরাওায ভদধয 
ল্টফদফল্টঘত দফ। ল্টনভোণ মোদয় প্রবাফ এরাওা সবত ওাদচয/ 
ওভেওাদণ্ডয দ ল্টভটাদযয ভদধয য়া উল্টঘত। ল্টযঘারন মোদ  
প্রবাফ এরাওা যাস্তায াংদমাক এফাং ফযফাযওাযীয মাত্রায সুঘনা/ 
কন্তদফযয উয ল্টনবেয ওদয ওদয়ও ত ল্টভটায সথদও ওদয়ও 
ল্টওদরাল্টভটায মেন্ত দত াদয।      

যাস্তায ল্টযভাণ: ২০৫ ল্টও.ল্টভ 
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
সবত ওাদচয/ ওভেওাদণ্ডয ২0-৪০ 
ল্টভটায ফযাাধে এরাওা,        
       ল ই                
     ১০   , ওাাঁঘাভাদরয উৎদয  
প্রায় ৫০ ল্টভটায ফযাাধে এফাং 
ল্টযফন রুদটয উব াদয ১০ ল্টভ 
এয ভদধয। 

ওযাদম্পয াবযন্তদয যাস্তা এফাং পযটাত  যাস্তা এফাং পযটাদতয ল্টফস্তায  সভাট তদখেয: ২৫ ল্টও.ল্টভ 
চরফায়য ল্টস্থল্টতীর সুকভযতা এফাং ল্টনফোন 
সতয ল্টনভোণ 

ওাাঁঘাভাদরয উৎদয াফস্থান প্রওল্প প্রবাফ এরাওায ভদধয 
ল্টফদফল্টঘত দফ। উচাদন ল্টওাংফা বাল্টটদত প্রতযে এফাং দযাে 
প্রবাফ চরপ্রফা ল্টফন্যাদয াাাল্ট ান্যান্য   ই   ল    
তফল্টিযগুল্টরয উয ল্টনবেয ওদয ওদয়ও ল্টভটায মেন্ত ল্টফস্তৃত 
দত াদয।  

সতযয াংঔযা: ১০ 
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
সবত ওাদচয/ ওভেওাদণ্ডয ২0-৪০ 
ল্টভটায ফযাাধে এরাওা,     / 
  ল       উচাদন ল্টওাংফা বাল্টট 
ফযাফয ৩০০-৫০০ ল্টভটাদযয ভদধয, 
ওাাঁঘাভাদরয উৎদয  প্রায় ৫০ ল্টভটায 
ফযাাধে এফাং ল্টযফন রুদটয উব 
াদয ১০ ল্টভ এয ভদধয। 

স্থানী ফাচায উন্পন  ওাাঁঘাভাদরয উৎদয াফস্থান(ল্টফক্রদমাকয দ্রফযাল্টদ) প্রওল্প 
প্রবাফ এরাওায ভদধয ল্টফদফল্টঘত দফ। ল্টনভোণ মোদয় প্রবাফ 
এরাওা সবত ওাদচয/ ওভেওাদণ্ডয দ ল্টভটাদযয ভদধয য়া 
উল্টঘত। ল্টযঘারন মোদ  প্রবাফ এরাওা ফাচায 
ফযফাযওাল্টযদদয উয ল্টনবেয ওদয ওদয়ও ত ল্টভটায সথদও 
ওদয়ও ল্টওদরাল্টভটায মেন্ত দত াদয।      

ফাচাদযয াংঔযাাঃ ৬ 
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা: 
সবত ওাদচয/ ওভেওাদণ্ডয ২0-৪০ 
ল্টভটায ফযাাধে এরাওা,         
১-৩     . ফযাাদধেয ভদধয,    
ওাাঁঘাভাদরয উৎদয  প্রায় ৫০ ল্টভটায 
ফযাাধে এফাং ল্টযফন রুদটয উব 
াদয ১০ ল্টভ এয ভদধয। 

সযঘাল্টরত ও ফাল্টত স্থান  ও ফাল্টতয উয ল্টনদদেল্টওা সদঔযন। ১৫০০ ল্টট 
ফজ্র সুযো ফযফস্থা স্থান বার াঅল্টথোং তফল্টিযম্পন্প ফযফস্থা স্থান ওযা উল্টঘত। ৩৭৫ ল্টট 

প্রস্তাল্টফত প্রওল্প প্রবাফ এরাওা 
প্রদমাচয নয়  

াল্টিল্টনফোন এফাং ানুন্নান  উদ্ধায 
যিাভ এয চন্য গুদাভ ল্টনভোণ  

াঅশ্রদওদন্য উয ল্টনদদেল্টওা সদঔযন। ৯ ল্টট 
াঅশ্রয়দওন্ াংক্রান্ত ভান উদয 
সদঔযন 

উাদান ০২- ওল্টভউল্টনল্টট ল্টস্থল্টতীরতা ল্টক্তারীওযণ 
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উ প্রওল্প ওামেওরা প্রবাফ ল্টফস্তায এরাওা ল্টনধোযণ ওযায চন্য ল্টফদফঘনা ওযা দফ প্রস্তাল্টফত ভান (ও) 
                 ল   (দমভন াফল্টরও 
ওাচ) 

প্রা ৪০ াচায ল্টডাঅযল্ট ল্টযফায উওৃত দত াদয ফদর 
াঅা ওযা দে। ছযল্টওদত থাওা ল্টডাঅযল্ট মযফওদদয সভল্টরও 
াফওাঠাদভা যেণাদফেণ  ল্টযস্কায ওামেক্রদভয চন্য ল্টনমযক্ত 
ওযা দফ। এল্টট াথোন ওযদফ- ১) সুল্টফধাদবাকীদদয চন্য 
ভচযল্টয, এাআ ভচযল্টয সদা দফ তাযা সমঔাদন ফফা ওদয 
সাআ ওযাদম্পয ম্পদ এফাং ল্টযদফদয যনকেঠন াথফা 
যেণাদফেণ ওাদচয ল্টফল্টনভদ; ২) উপ্রওদল্পয চন্য 
ভূরধন যফযা; এফাং ৩)ওাচ তিাফধান।  

ওযাম্প এরাওা সমঔাদন প্রওল্প 
ফাস্তফাল্টয়ত দে 

ওল্টভউল্টনল্টট াল্টবেগুল্টর ১) াফ প্রদচক্ট 
াাংগ্রণওাযীদদয চন্য ভচযল্টয; ২) 
াও যিাভ এফাং উওযণভয ; 
এফাং ৩) াফ-প্রদচক্ট ফযফস্থানা 
ল্টক্রয়াওরা)   

উ-প্রওদল্পয ওাদচ  ল্টনল্টচত  নাযী, ওভেেভ ফয়ী ল্টরৄ, 
ফয়স্ক ফযল্টক্ত এফাং প্রল্টতফন্নী ফযল্টক্তদদয উয ল্টনবেয ওদয প্রা 
৬০০০০  ল্টডাঅযল্ট ল্টযফায উওৃত দত াদয ফদর াঅা 
ওযা দে । ওাদচয ভদধয উদিঔদমাকয ঃাঃ ল্টরৄ মত্ন এফাং ফৃদ্ধ 
ায়তা ল্টযদলফাল্টদ; দঘতনতা লৃ্টি / াদ-াঅঘযণ প্রল্টতদযাধ 
(ল্টততাফৃল্টি, ভাদওদ্রফয াফযফায, াঘায, াযণ, 
াআতযাল্টদ); উন্পত যান্পায সস্টাব / এরল্টল্টচ, ওল্টভউল্টনল্টট রে-
সুল্টফধায ফযফায ম্পল্টওেত ল্টফতযণ  প্রল্টেণ; াল্টবদমাক 
ফযফস্থানা সস্োদফও রে; সমাকাদমাক এফাং প্রঘায ওামেক্রভ, 
াাাল্ট দঘতনতা ফৃল্টদ্ধয ওামেক্রভ। ল্টফওল্প জ্বারাল্টন উৎ 
ল্টফদফঘনা ওযা প্রদয়াচন। সমফ স্থাদন এরল্টল্টচ ফা ান্যান্য 
ল্টফওল্প জ্বারানী ল্টফতযণ ওযা দে, সফ স্থাদন াঅগুদনয ছযাঁল্টও 
ফাডদত াদয।   

ওযাম্প এরাওা সমঔাদন ল্টযওল্পনা 
ফাস্তফায়ন ওযা দফ এফাং ােেফতেী 
ফনবূল্টভ এরাওা াঅগুদনয ছযাঁল্টও 
ল্টফদযভান। 

  

উ-প্রওদল্পয ওামেক্রদভয ল্টযদফকত  াভাল্টচও স্ভীল্টনাংদয়য াাং ল্টাদফ, স্থানীয় চনদকাষ্ঠীয াদথ যাভদেয ভাধযদভ সওরকত 
বাদফ সমাকযতাম্পন্পদদয  দ্বাযা এওল্টট প্রওল্প প্রবাফ এরাওা (ল্টাঅাআএ) ভানল্টঘত্র প্রস্তুত ওযা উল্টঘত। এল্টট এওল্টট াত াঅাঁওা সস্কঘ দত 
াদয। এওল্টট ল্টঘত্র  ২.১ এ সদঔাদনা র-  

 

ল্টঘত্র ২.১ - উদাযণ প্রওল্প প্রবাফ ল্টফস্তায সস্কঘ ভানল্টঘত্র 
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৩ নীল্টতভারা, াঅাআন এফাং ল্টনয়ন্ত্রণ ওাঠাদভা 
৩.১ ফাাংরাদদদয াঅাআন  ল্টফল্টধ 

৩.১.১ প্রাল্টঙ্গও ল্টযদফকত াঅাআন এফাং ল্টফল্টধ 

ফাাংরাদদ যওাদযয াংল্টেি নীল্টতভারা, াঅাআন, ল্টফল্টধ, সওর  ল্টনদদেল্টওায ভদধয যদদঙাঃ 

১. কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংল্টফধান (১৯৭২) 
২. ফন াঅাআন (১৯২৭, াংদাল্টধত ১৯৯০ এফাং ২০০০) 
৩. চাতীয় ল্টযদফ নীল্টতভারা (১৯৯২) 
৪. ফাাংরাদদ ফন্যপ্রাণী (াংযেণ) াঅদদ, ১৯৭৩ (১৯৭৪ াদর প্রণীত এফাং ১৯৯৪ াদর াংদাল্টধত) 
৫. চাতীয় ল্টযদফ ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা (এনাআএভএল্ট, ১৯৯৫) 
৬. ল্টযদফ াংযেণ াঅাআন (াআল্টএ, ১৯৯৫) 
৭. ল্টযদফ াংযেণ ল্টফল্টধভারা (াআল্টাঅয, ১৯৯৭) 
৮. চাতীয় াল্টনাংক্রান্ত নীল্টতভারা (১৯৯৯) 
৯. ল্টযদফ াঅদারত াঅাআন (২০০০, ২০১০ াদর ল্টযভাল্টচেত) 
১০. চাতীয় াল্টন ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা (২০০১, ২০০৪ াদর ানুদভাল্টদত) 
১১. উকূরী াঞ্চর নীল্টতভারা (ল্টদচডল্ট) (২০০৫) এফাং উকূরীয় উন্পয়ন সওর (২০০৬) 
১২. ফন্যপ্রাণী াংযেণ  ল্টনযািা াঅাআন (২০১২) 
১৩. রৃদমোক ফযফস্থানা াঅাআন (২০১২) 
১৪. ফাাংরাদদ াল্টন াঅাআন (২০১৩) 
১৫. প্রল্টতদফকত াংওটান্প এরাওা ফযফস্থানা ল্টফল্টধভারা (২০১৬) 
১৬. ফাাংরাদদ চীফ তফল্টঘত্রয াঅাআন (২০১৭) 
১৭. স্থাফয ম্পল্টি াল্টধগ্রণ  রকুভদঔর   াঅাআন ২০১৭ 
১৮. ফাাংরাদদ শ্রভ াঅাআন ২০০৬ 
১৯. ফাাংরাদদ শ্রভ ল্টফল্টধ ২০১৫ 

ল্টযদফ সুযোয াদথ প্রাওৃল্টতও ম্পদ, চীফ তফল্টঘত্রয, চরাবূল্টভ, ফন  ফন্যপ্রাণী াংযেণ এফাং এ ল্টফলগুল্টরয ল্টনযািা মযক্ত ওযায 
চন্য কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংল্টফধাদনয ১৮এ ানুদেদ ২০১২ াদর (১৫ তভ াংদাধনী) াংদাধন ওযা । এাআ াাংকীওায 
ফতেভান এফাং বল্টফষ্যৎ প্রচদন্ধয চন্য ওযা ।   

ফন াঅাআন (১৯২৭ এফাং ১৯৯০  ২০০০ াদর াংদাল্টধত) যওাযদও ফনবলূ্টভয সম সওাদনা এরাওা াংযল্টেত ল্টাদফ সখালণা ওযায 
াল্টধওায সদ, মা যওাযদও চীফ তফল্টঘত্রয াংযেদণয চন্য ল্টফল্টবন্প ফযফস্থা ল্টনদত ানুদভাদন ওদয। সফযওাল্টয ফন াধযাদদদয ভাধযদভ 
যওায সফযওাল্টয ফনগুল্টরদত ল্টওঙয ল্টনয়ন্ত্রণ স্থান ওযদত াদয। াংযল্টেত ফা প্রাওৃল্টতও ফদনয প্রাওৃল্টতও ম্পদদয চন্য েল্টতওয সম 
সওান ওাচ ফচেন ফা ল্টনল্টলদ্ধ ওযা দদঙ, সমভন: ফনবলূ্টভ াাযণ, ওাঠ সওদট সপরা, দাফানর, কাঙ ওাটা, ঘালাফাদ ফা ান্য সওাদনা 
ওাযদণ চল্টভ ফনূণয ওযা, ল্টওায ওযা এফাং াল্টন দূলণ। 

ফাাংরাদদ চাতীয় ল্টযদফ নীল্টতভারা (ফাাংরাদদ যওায,১৯৯২) ল্টযদফ াংযেদণয ওাঠাদভা প্রদান ওদয থাদও। এাআ নীল্টতভারাল্টট 
ল্টযদফদয সুযো  উন্পল্টতয ভাধযদভ ল্টযদফকত বাযাভয যোয াাাল্ট সদদয উন্পয়দন নচয যাদঔ। প্রাওৃল্টতও রৃদমোদক সুযো  
প্রাওৃল্টতও ম্পদগুল্টরয সটওাআ ফযফাদযয প্রদাচনীতা নীল্টতভারাল্টট তযদর ধদয। 

ফাাংরাদদ ফন্যপ্রাণী (াংযেণ) াঅদদ, ১৯৭৩ (১৯৭৪ াদর াঅাআন ল্টাদফ প্রণীত এফাং ১৯৯৪ াদর াংদাল্টধত) ভূরত বাযদতয 
১৯৭২ াদরয ফন্যপ্রাণী (সুযো) াঅাআদনয াফরম্বদন প্রণীত। এাআ াংযেণ াঅদদল্টট প্রধানত ফন সুযো এফাং ফন্যপ্রাণী াবয়াযদণযয 
উয দৃল্টিাত ওদয। এওাআাদথ এাআ াঅদদ এফাং াঅাআন ফন্য এরাওা চল্টভদত ঘালাফাদ, কাঙারায েল্টত/ ধ্বাং ওযা; ফন্যপ্রাণী তযা 
ফা ল্টওায ওযা; াল্টন দূলণ াংক্রান্ত ওামেক্রদভ ল্টনদলধাদযা ওদয থাদও। এঙাডা, াংযেণ াঅদদ (এফাং যফতেী াঅাআন) ফন ল্টফবাদকয 
ভদধয এওল্টট ফন্যপ্রাণী াংক্রান্ত াদওের প্রল্টতষ্ঠায ল্টবল্টি াঅদযা ওদয। 

চাতীয় ল্টযদফ ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা (ন্যানার এনবায়যনদভন্টার ভযাদনচদভন্ট াযাওন প্ল্যান, এনাআএভএল্ট, ১৯৯৫) চাতীয় 
ল্টযদফ নীল্টতভারা াফরম্বদন প্রণীত। চাতীয় াংযেণ সওর ফাস্তফায়দনয চন্য এাআ এনাআএভল্ট ওাঠাদভা/ নীল্টতভারা প্রদান ওদয। 
ল্টযওল্পনাল্টটদত উদিল্টঔত ওভেওাণ্ডভূদও ঘাযল্টট বাদক সশ্রণীফদ্ধ ওযা দদঙ :প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও, ল্টফবাকী, াফস্থান ানুমাী এফাং দীখেদভয়াদী 
ভস্মা। ল্টযদফকত ভস্মা সভাওাদফরা ওযদত াাংকঠল্টনও ওভেূঘীগুল্টর াঅন্তাঃল্টফবাকী দমাল্টকতায ভন্বদ দ থাদও। সক্টযার/ 
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ল্টফবাকী ওামেক্রভ ল্টফল্টবন্প ভন্ত্রণার এফাং াংস্থাভূ ল্টওবাদফ াংখল্টটত দ প্রস্তাল্টফত সওাদনা ওামেক্রভ ল্টনফোদয চন্য দাল্টত্বীর াংস্থা 
দচ ঔযাঁদচ সফয ওযদফ তায থল্টনদদে ওদয। াফস্থান-ল্টনল্টদেি ওামেক্রভ ভূরত স্থানীয় াঞ্চদরয ল্টযদফকত ভস্মাগুল্টরয উয নচয 
যাদঔ। াঅয দীখেদভয়াদী ওামেক্রভ ল্টযদফকত সম ভস্মাগুল্টরদও াল্টফরদম্ব গ্রণ না ওযা দর াঅয গুরুতয দয় উঠদত াদয ফদর 
াঅাংওা ওযা  সগুল্টরয উয রেয যাদঔ। 

ল্টযদফ াংযেণ াঅাআন (াআল্টএ, ১৯৯৫) এ ল্টনম্নল্টরল্টঔত ল্টফলগুল্টর ান্তবযেক্ত0  

ও) াংওটূণে প্রল্টতদফ এরাওা সখালণা, এফাং উক্ত এরাওা সম সওান ওামেক্রভ  প্রল্টক্রয়া ঘাল্টরদ মাা ফা রৄরু ওযায উয 
ল্টফল্টধল্টনদলধ াঅদযা। 

ঔ) ল্টযদফদয চন্য েল্টতওয সধাাঁয়া সমওর কাল্টড সথদও ল্টনকেত  সগুল্টরয চন্য প্রল্টফধান। 

ক) ভস্ত ল্টল্প াআউল্টনট এফাং প্রওদল্পয চন্য ল্টযদফকত ল্টলয়াদযন্ফ। 

খ) ল্টল্প  ান্যান্য উন্পয়ন ওামেক্রদভয উয ল্টনয়ন্ত্রণ – ল্টনকেভন ানুভল্টত। 

াআ) ল্টফল্টবন্প উদযদশ্য ফাতা, াল্টন, ব্দ এফাং ভাল্টটয গুণকত ভান ফা ীভা প্রফতেন। 

ঘ) ফচেয ল্টনকেত ওযায চন্য ল্টনল্টদেি ভান ফা ীভা প্রফতেন। 

ক) ল্টযদফকত ল্টনদদেল্টওা প্রণয়ন এফাং সখালণা। 

চ) ল্টফধান সভদন না ঘরায চন্য াল্টস্তভূরও ফযফস্থা। 

ল্টযদফ াংযেণ নীল্টতভারা (াআল্টাঅয, ১৯৯৭)সত প্রধানতাঃ ল্টনদম্নাক্ত ল্টফলগুল্টর ান্তবযেক্তাঃ  

ও) ল্টফরৄদ্ধ ফায়য, ল্টফল্টবন্প ধযদনয াল্টন, ল্টল্প ফচেয ল্টনকেভন, ব্দ, মানফান ল্টনষ্কান াআতযাল্টদয চন্য চাতীয় ল্টযদফকত ভান 
ল্টনধোযণ। 

ঔ) ল্টযদফকত ল্টলয়াদযন্ফ ায়ায চন্য প্রদয়াচনীয় ল্টফলাল্টদ এফাং দ্ধল্টত। 

ক) ল্টল্প  ান্যান্য উন্পয়ন ওামেক্রদভয চন্য ল্টফবাক ানুমায়ী প্রাথল্টভও ল্টযদফ যীো (াঅাআাআাআ) এফাং ল্টযদফকত প্রবাফ 
ভূরযায়ন (এনবাযনদভন্টার াআভযাক্ট এদদভন্ট, াআাঅাআএ) এয প্রদয়াচনীয় ল্টফলাল্টদ।  

চাতী াল্টন াংক্রান্ত নীল্টতভারা (১৯৯৯) চরাবূল্টভয াফে এফাং ফনবূল্টভয স্লা; চীফ তফল্টঘত্রয স্লা, চরাবূল্টভ েল্টত এফাং উকূরী 
াঞ্চদরয াঅফাস্থদরয েল্টত প্রবৃল্টত ল্টফলদয উয াঅদরাওাত ওদয। নীল্টতভারাল্টট উকূরীয় সভানা াঞ্চদরয ফাস্তুাংস্থান মা রফণাক্ততায 
ানুপ্রদফ দ্বাযা রভল্টওয ম্মযঔীন দত াদয তা াংযেণ ওযায চন্য ভযদ্র সথদও চরাবূল্টভয ঘযাদনদর উধেভযঔী প্রফা ল্টনল্টিত ওযায ল্টফধান 
যাদঔ। এাআ নীল্টতল্টট াল্টন দূলণ, স্মাল্টনদটন এফাং ানদমাকয াল্টন ম্পল্টওেত ল্টফলগুল্টরয প্রল্টত াঅদরাওাত ওদয। 

ল্টযদফ াঅদারত াঅাআন (২০০০, ২০১০ াদর াদর ল্টযভাল্টচেত) ল্টফঘাযফযফস্থায ল্টফল্টবন্প ওামেক্রদভয ভাধযদভ ল্টযদফ াংযেণ াঅাআন 
(১৯৯৫) এফাং ল্টযদফ াংযেণ ল্টফল্টধভারা (১৯৯৭) ফাস্তফায়নদও ভথেন ওদয। ফাাংরাদদদয প্রাওৃল্টতও ল্টযদফ াংযেণ  ফচায় যাঔায 
রদেয ল্টযদফ দূলণ ম্পল্টওেত াযাদধয ল্টনষ্পল্টি ওযায চন্য এাআ াঅাআন ল্টযদফকত (ফযচ) াঅদারত প্রল্টতষ্ঠা ওদয। ভগ্র 
ফাাংরাদদদয চন্য ঢাওা এওল্টট ল্টযদফ াঅল্টর াঅদারত প্রল্টতষ্ঠা ওযা দদঙ। ২০০০ াদরয াঅাআনল্টট প্রথভ সশ্রণীয ফা সভদিাল্টরটন 
ভযাল্টচদস্যটদও ল্টযদফকত াযাধ সভাওাদফরা ওযায ল্টনল্টভদি রৃাআ ফঙদযয ওভ ভ ওাযাফা ফা ১০,০০০ টাওা চল্টযভানা ফা উবয় 
দদন্ড দল্টণ্ডত ওযায েভতা প্রদান ওদয। ২০০২ াদর মযগ্ম সচরা চচদও তায াধাযণ ওাদচয াাাল্ট এওল্টট ল্টযদফ াঅদারদতয 
ল্টফঘাযও ল্টদদফ দাল্টত্ব ারদনয ানুভল্টত সদয়ায চন্য এাআ াঅাআদনয াংদাধন ওযা য়। ২০১০ াদর, এওল্টট নতযন ল্টযদফ াঅদারত 
াঅাআন (ফাাংরাদদ ল্টযদফ াঅদারত াঅাআন, ২০১০) া ওযা  এফাং ২০০০ াদরয প্রণীত াঅাআন ফাল্টতর ওযা । ২০১০ াদরয 
াঅাআনল্টট প্রল্টতল্টট সচরায়  এওচন মযগ্ম সচরা চদচয াধীদন এও ফা এওাল্টধও ল্টযদফ াঅদারত প্রল্টতষ্ঠা ওযায ল্টফধান সদ। ল্টফঘাযও তাাঁয 
াধাযণ ওামেক্রভ ঙাডা, ানুরূ ল্টযদফ াঅদারদতয াঅল্টধওাল্টযদওয ভদধয সম ভাভরাগুল্টর দফ সগুদরা ল্টযঘারনা ওযদফন। এাআ রৃাআ 
ধযদনয সওাটে ঙাডা, সভাফাাআর সওাটে াযাক্ট - ২০০৯ এয াধীদন ওামেল্টনফোী ভযাল্টচদস্যট ওাচ ওযদঙন। তাযা সম সওান াফস্থাদন 
াযাধীয স্ীওাদযাল্টক্তয ল্টবল্টিদত াল্টবমযক্তদও সদালী াফযস্ত ওযদত াদয। প্রায় ফ ল্টযদফকত াঅাআন এয াঅতা সভাফাাআর সওাটে 
ঘারাদনায প্রল্টফধান যাঔা দদঙ। 

চাতীয় াল্টন ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা (এনডল্টিউএভল্ট, ২০০১, ২০০৪ াদর ানুদভাল্টদত) ফাাংরাদদদ াল্টন ম্পদ উন্পয়দন প্রওল্প প্রস্তুত 
ওযায চন্য প্রাল্টঙ্গও ভন্ত্রণারয়, াংস্থা, ল্টফবাক, এফাং স্থানীয় াংস্থাগুল্টরদও ল্টনদদেনা প্রদাদনয চন্য এওল্টট ওাঠাদভা প্রদাদনয চন্য প্রণীত। 
এনডল্টিউএভল্ট তাতেল্টণওবাদফ ফাস্তফাদনয চন্য স্ল্পদভয়াদী (২০০১-২০০৬), ভধযদভয়াল্টদ (২০০৬ - ২০১১) ল্টযওল্পনা এফাং 
দীখেদভয়াদী (২০১১ - ২০২৫) ল্টযওল্পনায ভন্বদ কল্টঠত। এাআ ল্টযওল্পনায় াঅটল্টট লাস্টাদযয াধীদন ৮৪ ল্টট ওভেূল্টঘ যদয়দঙ। 
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উকূরী াঞ্চর নীল্টতভারা (ল্টদচডল্ট) (২০০৫) যওাদযয ল্টফল্টবন্প ভন্ত্রণার, ল্টফবাক  দপ্তযভদূয ভদধয ঐওযভদতয ল্টবল্টিদত 
উকূরী াঞ্চদর তাদদয ওামেক্রভ াংকঠন  ভন্ব াধদনয ভাধযদভ উকূরীয় াঞ্চদরয ভল্টন্বত ফযফস্থানাদও ল্টনদদে ওদয। 
ল্টদচডল্ট- এয উয ল্টবল্টি ওদয প্রণীত উকূরীয় উন্পয়ন সওর (২০০৬) ভূরত াংল্টেি ভন্ত্রণারদয়য ল্টফবাকী নীল্টতগুল্টর ভন্বয় ওযা 
এফাং উকূরীয় াঞ্চদরয ওর উন্পয়ন ওাদচয চন্য এওল্টট ভল্টন্বত উকূরীয় াঞ্চর ল্টযঘারনায ওাঠাদভা প্রদান ওদয । 

ফন্যপ্রাণী াংযেণ  ল্টনযািা াঅাআন (২০১২) ফাাংরাদদদ ফন্যপ্রাণী াংযেদণয চন্য প্রণীত দফোচ্চ াঅাআন। উক্ত াঅাআদনয াধীদন, 
সওান যাষ্ট্রীয় ভাল্টরওানাধীন ফনবলূ্টভ, বূল্টভ ফা চরাবলূ্টভদও াআদওা াওে, াপাল্টয াওে, সফাটাল্টনওার কাদডেন ফা প্রচনন স্থর ল্টাদফ সখালণা 
ওযা সমদত াদয। যওাল্টয সকদচদটয াঅতা এাআ ধযদনয চল্টভদও াংযল্টেত বূল্টভ ল্টদদফ সখালণা ওযা সমদত াদয। এাআ াঅাআনল্টট ৩২ 
প্রচাল্টতয উবঘয, ১৫৪ প্রচাল্টতয যীৃ, ১১৩ প্রচাল্টতয স্তন্যাী, ৫২ প্রচাল্টতয ভাঙ, ৩২ প্রচাল্টতয প্রফার, ১৩৭ প্রচাল্টতয াভযও, ২২ 
প্রচাল্টতয ক্রাদস্টল্টয়ান, ২৪ প্রচাল্টতয সাওাভাও, ৬ প্রচাল্টতয ঙত্রাও, ৪১ প্রচাল্টতয উল্টিদ এফাং ১৩ প্রচাল্টতয াল্টওেড ল্টঘল্টস্ত ওদযদঙ। 
এাআ াঅাআদনয াঅতা াংযল্টেত ফদন ওৃল্টলওাচ, ওাঠ ওাটা ফা জ্বারাদনা এফাং ল্টনভোণওাচ ল্টনল্টলদ্ধ এফাং রঙ্ঘনওাযীদদয রৃাআ ফঙয মেন্ত 
সচর দত াদয। এাআ াঅাআনল্টটদত ফন্যপ্রাণী ল্টওায ফা তযায চন্য ল্টফদল াল্টস্তয ল্টফধান যাঔা দদঙ, মায ভদধয ২০০,০০০ টাওায 
চল্টযভানা এফাং াত ফঙয মেন্ত সচদরয প্রল্টফধান যদয়দঙ। 

রৃদমোক ফযফস্থানা াঅাআন (২০১২) সদদয রৃদমোক ম্পল্টওেত প্রস্তুল্টত, প্রল্টতল্টক্রয়া এফাং চরুযী ফযফস্থানা ম্পদওে াঅাআনী ওাঠাদভা প্রদান 
ওদয। রৃদমোক ফযফস্থানা ম্পল্টওেত ল্টফল্টবন্প ওামেক্রভ সমভন ছযাঁল্টও স্লাদয ল্টনল্টভদি ওামেক্রভ, রৃদমোক যফতেী চরুল্টয াাদান প্রল্টক্রায 
ওামেওয ফাস্তফায়ন; যনফোন  যনরুদ্ধাদযয ফযফস্থা; ফদঘদ াযল্টেত ফা ল্টফদান্প চনদকাষ্ঠীয চন্য চরুল্টয ভানল্টফও ায়তা প্রদান; 
ওামেওয রৃদমোক ফযফস্থানা প্রল্টক্রা কদ সতারায চন্য যওাল্টয  সফযওাল্টয াংস্থায ভদধয ভন্বাধদনয ভাধযদভ প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও েভতা 
ল্টক্তারীওযণ এফাং সদদয ওর প্রওায রৃদমোক সভাওাদফরা ওযদত েভ এওল্টট রৃদমোক ফযফস্থানা দ্ধল্টত ল্টযঘারনা ওযায চন্য ল্টফল্টবন্প 
ভন্ত্রণারয়, ল্টফবাক, াংস্থা, স্থানীয় াংস্থা এফাং ল্টনল্টদেি ওল্টভল্টটয দাল্টত্ব এফাং বূল্টভওাভূ এাআ াঅাআদনয াঅতা ল্টরল্টফদ্ধ। এাআ াঅাআনল্টটদত 
রৃদমোক াংক্রান্ত স্থায়ী াঅদদ (এল্টড) ম্পল্টওেত ল্টনল্টদেি ল্টনফন্ন যদয়দঙ। 

ফাাংরাদদ াল্টন াংক্রান্ত াঅাআন (২০১৩) চাতীয় াল্টন ম্পদ ল্টযওল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়দনয ভাধযদভ সদদ ভল্টন্বত াল্টন ম্পদ 
উন্পয়দনয রদেয প্রণীত। “মথামথ ফযফায, ল্টনযাদ ল্টফবাচন, ল্টঠও ল্টফতযণ, ল্টঠও সুযো, এফাং াল্টন ম্পদদয ল্টঠও াংযেণ”(ধাযা 
৫) ফাস্তফাদনয চন্য চাতীয় াল্টন ম্পদ ওাউল্টন্ফর, প্রধানভন্ত্রীয বাল্টতদত্ব এফাং ১২ চন ভন্ত্রী দস্ম ল্টদদফ উল্টস্থত সথদও এাআ 
ল্টযওল্পনায ফাস্তফায়ন ানুদভাদন এফাং ওদযন। এাআ াঅাআনল্টট াল্টনয াাাল্ট স্াস্থযওয াল্টন এফাং ল্টযেন্পতাদও ফোল্টধও াগ্রাল্টধওায 
(দওন ৩, ধাযা ২) সদায ল্টফধান যাদঔ। ল্টনফোী ওল্টভল্টটয ভাধযদভ যওায সফযওাল্টয বূল্টভ ভাল্টরওদদয েয়েল্টত, াফযফায, সুযো 
এফাং াল্টন াংযেণ (দওন ৩, ধাযা ৩) প্রল্টতদযাদধ "সুযো াঅদদ" প্রদান ওযদত াদয। 

প্রল্টতদফকত াংওটান্প এরাওা ফযফস্থানা ল্টফল্টধভারা (২০১৬) ল্টযদফকতবাদফ রৃফের এফাং াংদফদনীর াঞ্চরএয সেদত্র াআল্টএ ১৯৯৫ 
এফাং াআল্টাঅয ১৯৯৭ এয চন্য প্রদাচনী নীল্টতভারা প্রণন ওদয থাদও। ১৯৯৯ াদর যওায ফাাংরাদদদ ৮ ল্টট াঞ্চরদও প্রল্টতদফকত 
াংওটান্প  ফদর সখালণা ওদয। এাআ এরাওাগুল্টর র - ওক্সফাচায  সটওনাপ উদ্বী, সন্ট ভাল্টটেন দ্বী, সানাল্টদয়া দ্বী, াওারযল্টও 
ায, টাঙ্গযয়ায ায এফাং ভাযচত ফা, গুরান-ফাল্টযধাযা সরও এফাং সুন্দযফন। যফতেীওাদর ২০০৯ াদর ঢাওায ঘাযাদ ৪ ল্টট 
নদীদও (ফযল্টডকঙ্গা, ীতরো, ফারয এফাং তযযাক) াংওটূণে তাল্টরওা ান্তবযেক্ত ওযা য়। মল্টদ ল্টযদফ াল্টধদপ্তয (ল্টডাআ) এাআ াআল্টএ 
ল্টযঘারনা ওযায চন্য াংল্টফল্টধফদ্ধ াংস্থা, তথাল্ট াআল্টএ ২০১৬ ল্টফল্টধভারা, চাতীয় সথদও গ্রাভ মোদয় াআল্টএ ল্টযঘারনায চন্য ওল্টভল্টট 
কঠন ওদযদঙ। াআল্টএয াঅতাবযক্ত সচরাগুল্টরদত, ল্টনয়ল্টভত াাআটগুল্টরয ল্টনযীেদণয চন্য, ল্টফদল ওদয উন্পয়ন ল্টযওল্পনা এফাং ল্টডাআ দ্বাযা 
কৃীত সুযো ফযফস্থা ফাস্তফায়দনয ওাচ মেদফেদণয চন্য সচরা ওল্টভল্টটগুল্টর প্রল্টত ফঙদয ৩ ফায ল্টভল্টরত । সম সওাদনা ফযল্টক্ত ফা িা, 
াআল্টএদত ল্টরল্টফদ্ধ ল্টনল্টলদ্ধ সওাদনা ওামেক্রভ ঘারাদর ফা ল্টনল্টলদ্ধ ওামেক্রভ ওযায সঘিা ওযদর সচরা ওল্টভল্টট সটায ল্টফযীদত মথামথ াঅাআল্টন 
দদে ল্টনদত াদয। 
 
ফাাংরাদদ চীফ তফল্টঘত্রয াঅাআন (২০১৭) চীফনফল্টঘত্রয ফযফস্থানা  মেদফেণ ওল্টভল্টট কঠদনয চন্য স্থানীয় াংস্থাগুল্টরদও সুল্টনল্টদেি ল্টনদদেনা 
প্রদান ওদয । এাআ ওল্টভল্টট চীফনফল্টঘত্রয াংক্রান্ত এওল্টট তথয তাল্টরওা ফা সযল্টচস্টায প্রস্তুত ওদয এফাং তচফ দাদথেয ল্টফল্টবন্প ফযফাদযয 
ল্টফফযণ ান্তবযেক্ত ওদয থাদও; এওাআাদথ চাতীয় চীফ তফল্টঘত্রয সওর এফাং ওভে ল্টযওল্পনা (এনল্টফএএল্ট) ফাস্তফায়ন ওযদত দঘি 
থাদও; দঘতনতা ফৃল্টদ্ধ ওযা; চীফনফল্টঘত্রয এয টস্ধট নাক্ত এফাং যো ওদয াাাল্ট চীফ তফল্টঘদত্রযয সম েল্টত াধন দে তা ল্টনণে 
ওদয থাদও। উযন্তু, সম ওর চনদকাষ্ঠীয চীফন-চীল্টফওায দ্বাযা চীফ-তফল্টঘদত্রয েল্টত দত াদয তাদদয চন্য স্থানীয় মোদয় ল্টফওল্প 
চীল্টফওায ফযফস্থা ওযায ওাচল্টট এাআ াঅাআদনয াঅতা ল্টনধোল্টযত দ থাদও। 

৩.১.২ প্রাল্টঙ্গও াভাল্টচও াঅাআন  ল্টফল্টধভারা   

প্রওদল্পয ওামেক্রভগুল্টরয াঅতা সঙাট াঅওাদযয াফওাঠাদভাকত উন্পয়ন সমভন - প্রদফ ডও, রৃদমোকওারীন াঅশ্রয়দওন্, ল্টফরৄদ্ধ াল্টন 
এফাং স্াস্থযওয স্মাল্টনদটন াংক্রান্ত ওামেক্রভ, জ্বারাল্টন ওাদঠয উয ঘা ওভাদনা প্রবৃল্টত ান্তবযেক্ত ওযা দফ1 মা াভল্টগ্রওবাদফ প্রাওৃল্টতও 
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রৃদমোক এফাং াল্টি রৃখেটনা সথদও ল্টডাঅযল্টদদয ল্টফন্পতা স্লা ওযদফ। এওাআাদথ ল্টডাঅযল্ট এফাং সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট উবয়দওাআ সভল্টরও 
রদয সুল্টফধাল্টদ প্রদান ওযদফ এফাং স্ল্প  ভাছাল্টয সভয়াদদ ঘযভবাদফ েল্টতগ্রস্ত ল্টযদফ যনরুদ্ধাদয াও দফ। 

প্রস্তাল্টফত াফওাঠাদভায ভদধয ওদওল্টট ওযাম্প াাআদটয াবযন্তদয ফাস্তফান ওযা দফ। প্রধান ল্টনফল্টন্নত ওযাম্প কুতযারাং ভূরত যওাল্টয 
চল্টভয (ফন ল্টফবাক  ল্টফল্টবন্প যওাযী াংস্থায চল্টভ) উয কদ উঠদর, সটওনাদপয াননুদভাল্টদত ওদওল্টট ওযাম্প সফযওাল্টয চল্টভদত 
কদ উদঠদঙ। ল্টডাঅযল্টযা সওান সওান সেদত্র ফফাদয চন্য নাভভাত্র বাডা ল্টযদাধ ওযদঙ। সমদতয ওযাম্প াাআটগুল্টরয ভদধয সওান 
ধযদনয চল্টভ াল্টধগ্রণ প্রওদল্পয াঅতাধীন ন (প্রওদল্পয চরুযী প্রওৃল্টত এফাং াঅশ্র প্রদানওাযী চনকণ এফাং ল্টডাঅযল্টয ভদধয সুম্পওে 
ফচা যাঔায গুরুত্ব ল্টফদফঘনা), তাাআ ভদছাতা স্পাযও াথফা বাডা ফা ল্টরল্টচাংদয়য ভদতা ঐল্টেও ফযফস্থাদও ল্টফদফঘনা যাঔা সমদত াদয 
(াফশ্য সমঔাদন উমযক্ত ফদর ল্টফদফল্টঘত, ওাযণ ওামেক্রভগুল্টরয ফগুল্টর ল্টফল্টেন্প না  দত াদয, সনটয়াওে ল্টফবাচন, াল্টন যফযা 
াাআ াআতযাল্টদ াঅওাদয ল্টফদফঘনা ওযা দফ)। ওযাম্প এরাওায় সওান বূল্টভ াল্টধগ্রদণয ানুভল্টত সদয়া দফ না। প্রওদল্পয ওাদচয 
ওাযদণ সওাথা সওাথা চীল্টফওায উয াভল্টও সনল্টতফাঘও প্রবাফ দত াদয, সমঔাদন প্রভদনয উদযদশ্য ওামেক্রভ ল্টযঘারনায 
নীল্টতভারা ৪.১২ এ প্রণীত দদে গ্রণ ওযায প্রদয়াচন দত াদয। 

ওর ওযাদম্প, প্রওদল্পয াধীদন াফওাঠাদভা এফাং ল্টযদলফা ফযফস্থা কায চন্য ল্টওঙয ওাঠাদভা স্থানান্তয ল্টওাংফা যনাঃাংদমাক ওযা প্রদাচন 
দত াদয (প্রওদল্পয াঅওায ানুাদয ওদয়ওল্টট য়া উল্টঘত, ওযাদম্পয াঅদাদ দ্রুত যনাঃল্টনভোদণয প্রদাচন াদদে)। ওযাদম্পয 
াবযন্তদয সওাদনা স্থানা/ াঅশ্রয়দওন্ াাযণ এফাং স্থানান্তযণ ম্পূণেরূদ ঐল্টেওবাদফ ম্পাল্টদত দফ (বারবাদফ ম্পাল্টদত যাভে 
প্রল্টক্রয়া মা ওাকদচ ওরদভ ল্টরল্টফদ্ধ থাওদফ এফাং েল্টতগ্রস্ত চনদকাষ্ঠীয াদথ ঘযল্টক্তয ল্টবল্টিদত) এফাং সটা দাল্টত্বপ্রাপ্ত াংস্থায দ্বাযা 
স্থানান্তয  যনাঃল্টনভোণ  ওাচ ম্পন্প য়ায দযাআ ম্পাল্টদত দফ (তাাঁফয এফাং ফাাঁদয ওাঠাদভাগুল্টরয াদথ প্ল্াল্টস্টও ল্টদটয ঙাদ মা দচ 
ফনদমাকয এফাং দ্রুত যনকেঠন ওযা ম্ভফ)। প্রওল্প উদযদশ্য সম সওাদনা ল্টনভোণ ওাদচয াঅদক এাআ ওাঠাদভায যদযাযল্টয স্থানান্তয ওযদত 
দফ (ল্টযফায/ ল্টযফাযগুল্টরয চন্য াস্থায়ী াঅশ্রদয়য ফযফস্থা াদদে)। স্থানান্তয ওযায চন্য ল্টনধোল্টযত এাআ াাআটগুল্টরদত (এওাআ ওযাম্প 
াাআদটয ভদধয) ভান প্রদফাল্টধওায এফাং সুযো থাওদত দফ, ম্ভফ দর সমঔান সথদও স্থানান্তল্টযত ওযা দে সাআ াফস্থাদনয তযরনায় 
াঅয বার দত দফ। যওায সম সওাদনা াদৃিফূে প্রবাদফয ওথা ভাথা সযদঔ ল্টডাঅযল্টদদয চন্য নকদ েল্টতূযণ ানুদভাদন না 
ওযদত াদয, তাাআ ওর প্রল্টতকূর ল্টযদফদয ওথা ভাথা সযদঔ ল্টডাঅযল্টদদয াল্টনোওৃত যনফোন াংক্রান্ত ওামেক্রভ/ প্রবাফগুল্টর এল্টদ 
ঘরদত দফ। ওযাদম্পয াবযন্তদয এাআ স্থানান্তয  ওাঠাদভা/ াঅশ্র যনাঃল্টনভোণ  ঔযঘ প্রওল্প সথদও ফন ওযা দফ। যওাদযয চাল্টযওতৃ 
ঘযল্টক্তয াধীদন ল্টওঙয ওামেক্রভ ফাস্তফায়দনয চন্য চাল্টতাংখ াংস্থাগুল্টরদও ল্টফদফঘনা ওযা দে। তাযা এাআ াআএএভএপ ল্টফেফযাাংদওয 
ওর ধযদনয ল্টনযািা নীল্টতভারা এফাং ল্টনযািা ল্টফল্টধভারাগুল্টর সভদন ঘরদফ। 

চরুযী / রৃদমোক ল্টযল্টস্থল্টতয ভয় দচ মাতাাত ওযায সুল্টফধাদথে এফাং াঅশ্রয়দওদন্ াঅশ্র সনফায চন্য ল্টওঙয দচ মাতাাতদমাকয 
ডও এফাং ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রয়দওন্ ওযাদম্পয ফাাআদয ল্টনল্টভেত দত াদয। ল্টওঙয ল্টফদযভান যওাল্টয সুল্টফধা ল্টযফধেদনয প্রদয়াচন দত 
াদয। ওামেক্রভগুল্টর যওাযী ভাল্টরওানাধীন বূল্টভ/ ঔাচল্টভদত এফাং ল্টফদযভান এরাাআনদভদন্টয ল্টবতদয ওযা দফ ফদর াঅা ওযা দে; 
তদফ, ফযল্টক্তভাল্টরওানাধীন চল্টভ এফাং চনকদণয উয প্রবাফ াগ্রাহ্য ওযা মাদফ না। ডও, সতয এফাং ওারবাটে ল্টনভোদণয চন্য এফাং 
ল্টফদযভান সুল্টফধাল্টদ ম্প্রাযদণয চন্য ফযল্টক্তকত চল্টভ প্রদয়াচন দত াদয (স্থায়ী ফা াস্থাীবাদফ)। মতদূয ম্ভফ যওাল্টয চল্টভ ফযফায 
ওযদত দফ। াঅয প্রওৃতদে প্রওল্পল্টটয চরুযী প্রওৃল্টত ল্টফদফঘনা বূল্টভ াল্টধগ্রদণয ভত ভাদে ল্টফলল্টট ানুযণ ওযা াতযন্ত রৃরূ 
দফ। এয দয, মল্টদ সফযওাল্টয বূল্টভ সওান ওামেক্রদভয ওাযদণ েল্টতগ্রস্ত য় াথফা াস্থাীবাদফ ফফাযত ভানুদলযা েল্টতগ্রস্ত য় 
(াফল্টরও ফা সফযওাল্টয চল্টভদত ফফাযত), এাঅযাঅাআল্টএ ২০১৭ এয াাাল্ট েল্টতূযণ প্রদান াাদযন ল্টরল্ট ৪.১২ এয 
ওর নীল্টত ানুযণ ওযা দফ। াাদযন ল্টরল্ট ৪.১২ প্রওল্পল্টটয চন্য ানুৃত দফ। উদয উদিল্টঔত ওামেক্রদভয চন্য সওান ল্টনল্টদেি 
যাস্তা / াাআট এাআ মোদয় ল্টনধোল্টযত য় ল্টন। চল্টভ, াস্থাী ফফাওাযী, চীল্টফওা ম্পল্টওেত েল্টত প্রভদনয রদেয এাআ াআএএভএপ এয 
াাং ল্টাদফ এওল্টট „ল্টযদদটরদভন্ট ল্টরল্ট সেভয়াওে‟ (াঅযল্টএপ) ততল্টয ওযা দয়দঙ। 

ওক্সফাচায সচরায় ল্টওঙয াঅল্টদফাীয উল্টস্থল্টত থাওদর প্রওল্প এরাওায় সনাআ। াঅয তাাআ, াাদযন ল্টরল্ট ৪.১০ এাআ প্রওদল্প ানুৃত 
দফ না। 

ওযাম্প াঞ্চদরয ল্টফল্টবন্প ল্টফলদয াংদফদনীরতা ল্টফদফঘনা (াভাল্টচও, াাংস্কৃল্টতও, ধভেীয়, ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও, ােভতা, ানাথ এফাং রৃফের ল্টরৄ, 
াঅশ্র প্রদানওাযী চনদকাষ্ঠীয াদথ ম্পল্টওেত) উদিল্টঔত ল্টফলয়গুল্টরয (এফাং ান্য সওাদনা ল্টঘল্টস্ত ল্টফলয়) সপ্রল্টেদত ওতটা রৃফের াফস্থাদন 
াঅদঙ তা মাঘাাআ ওযায ফযফস্থা ওযা দফ। ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতায ভস্মাগুল্টর (ধলেণ, াঘায, াযীল্টযও  ভানল্টও ল্টাংতা াআতযাল্টদ) 
ভূরধাযায ওামেক্রদভয াাাল্ট সুল্টনল্টদেি ওাচ ল্টাদফ প্রওল্পল্টটয াঅতাধীন ওযা দদঙ। এঙাডা, ল্টডাঅযল্টদদয উন্পদনয রদেয 
ল্টযঘাল্টরত ান্য রৃল্টট ফযাাংও পাদণ্ডড প্রওদল্পয াধীদন এওাআ যওভ ভূরযায়ন ওযা দে; এাআ ভূরযানগুল্টর প্রদয়াচন াদদে ফযফরত 
দফ। ভাদচয াাং ল্টদদফ ান্তবযেল্টক্ত, ল্টরঙ্গ ম্পল্টওেত ল্টফলাফল্টর এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ ওযায চন্য ল্টনধোল্টযত 
ওামেক্রভগুল্টর এওল্টট যাভে যাদওদচয ভাধযদভ ল্টযঘাল্টরত দফ মা সচণ্ডায ল্টফলল্টটদও ভূরধাযায ল্টবতদয ল্টনদ াঅদফ এফাং ান্যান্য 
ান্তবযেল্টক্ত  সচন্ডায াংক্রান্ত ওামেক্রদভয ল্টযওল্পনা প্রণন  ফাস্তফান ওদয থাওদফ। এাআ যাভেও যাদওদচয াঅতা সচন্ডায 
সফচড বাদাদরন্ফ (ল্টচল্টফল্টব) াংক্রান্ত খটনায চন্য সযপাদযর ল্টদস্টভ ততল্টয ওযদফ, তদফ সমদতয ল্টডাঅযল্টযা চাতীয় াঅাআদনয াঅতাধীন 



ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা         াআএএভএপ 

18 

ন, সওাযদণ এাআ ভস্মাগুল্টর প্রভদনয ল্টনল্টভদি প্রওল্পল্টট স্থানীয় দ্ধল্টত এফাং সকাষ্ঠীল্টবল্টিও কদ ঠা দ্ধল্টত (দমভন ান্যান্য চাল্টতাংখ 
াংস্থায দ্বাযা ফযফরত দ্ধল্টত) ানুযণ ওযদফ। 

ওদম্পাদনন্ট ৩ এয াাং ল্টাদফ ল্টফযাচভান প্রাল্টনও দ্ধল্টত মতটা ম্ভফ ানুযণ ওদয এওল্টট প্রওল্প াংল্টেি াল্টবদমাক ভাধান 
প্রল্টক্রা/ দ্ধল্টত (ল্টগ্রবযান্ফ ল্টযদে সভওাল্টনচভ, ল্টচাঅযএভ) কদ সতারা দফ। ফতেভাদন ল্টাঅাআল্ট ওভেীযা সস্োদফওদদয ভন্বদ কল্টঠত 
এওল্টট সনটয়াওে এফাং সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য সনতাদদয (ভাল্টছ নাদভ ল্টযল্টঘত) ভাধযদভ ল্টডাঅযল্টদদয ল্টফল্টবন্প ওাদচয াদথ ম্পৃক্ত ওল্টযদ 
থাদও। এাআ প্রওল্পল্টট এাআ সস্োদফওদদয সনটয়াওেদও যওাদযয প্রধান ল্টডাঅযল্ট াংল্টেি ওাঠাদভা ল্টাদফ কণয ওযদত ায়তা ওযদফ। 
এাআ সওর সল ভদয সডল্টরবাল্টয টযর ল্টাদফ ওাচ ওযদফ মা এরল্টচাআল্টড, ল্টডল্টএাআঘাআ এফাং এভল্টডএভাঅযদও ল্টযফল্টতেত সমাকাদমাক 
ফযফস্থা (ল্টটল্টট সওরগুল্টরয ভাধযদভ)  াল্টবদমাক ভাধান প্রল্টক্রয়া ওামেক্রভগুল্টরদও ভূরধাযায াদথ মযক্ত ওযদত াতা ওযদফ। 
সস্োদফওযা এওল্টট স্ে, ান্তবযেল্টক্তওয এফাং প্রল্টতল্টনল্টধত্বভরূও দ্ধল্টতদত ল্টনফোল্টঘত দফন সমঔাদন এাআ প্রল্টক্রয়াদত নাযী  ান্যান্য রৃফের 
সকাষ্ঠীগুল্টরদও মথামথ ল্টফদফঘনায ভদধয যাঔা মা ।  প্রওল্পল্টট ল্টডাঅযল্টদদয াাংগ্রণ ফযফস্থায ওাচল্টট চতয ওযদত এওল্টট ল্টফদলাল্টত 
াংস্থা (এএ)দও াথোন ওযদফ। উক্ত ল্টফদল াংস্থা াল্টবদমাদকয সযওল্টডোং এফাং প্রল্টতল্টক্রয়া প্রদাদনয চন্য ল্টাঅাআল্ট াল্টপদ াল্টবজ্ঞ ওভেী 
ল্টনদয়াল্টচত ওযদফ। াংস্থাল্টট ল্টডাঅযল্টদদয াাংগ্রদণয প্রল্টক্রয়াল্টট চতয, তিাফধান  মেদফেণ ওযদফ, মায ভদধয যদয়দঙ0 (i ) 
সস্োদফীদদয ল্টনফোঘন এফাং প্রল্টেণ; (i i ) মেদফেণ এফাং ল্টযদাল্টটোং ওামেক্রভ; (i i i ) ল্টনল্টদেি ভ যয ল্টাঅাআল্ট এফাং সস্োদফও 
তফঠও; এফাং (i v) াঅাআাআল্ট উওযণ ল্টফতযণ। প্রওল্পল্টটয ল্টচাঅযএভ প্রল্টতষ্ঠা, মেদফেণ এফাং ভূরধাযা ান্তবযেও ওযায চন্য ল্টনম্নল্টরল্টঔত 
দদে কৃীত দফ0  

(i ) সপ্রাদটাওর নওা; (i i ) ভযানুার দ্ধল্টত প্রল্টতষ্ঠা (ভযানুয়ার পভে এফাং ল্টনফন্নও, প্রল্টেণ এফাং প্রায); (i i i ) ল্টচাঅযএভ ফযফস্থানা 
েভতায উন্পন; (i v) ল্টডল্টচটার দ্ধল্টতয উন্পয়ন (পটয়যায, ওল্টম্পউটায, ল্টপ্রন্টায, সটল্টরদপান, সভাফাাআর াযাল্টপ্ল্দওন, াআন্টাযদনট এফাং 
ল্টফরৃযৎ); (v) ওামেক্রভ ল্টযঘারনায স্থান (দডস্ক এফাং সঘয়ায); এফাং (vi ) াল্টবদমাক টরাাআন (ল্টযদলফা ঘযল্টক্ত)। 

প্রওল্পল্টটদত াঅশ্র প্রদানওাযী চনদকাষ্ঠীয চন্য ল্টওঙয ওামেক্রভ থাওদফ। এরল্টচাআল্টডয াাআদলান প্রল্টতযো ল্টনল্টভেত াঅশ্রয়দওন্, যাস্তা, সতয, 
ওারবাটে াআতযাল্টদ ল্টনভোণ ওামেক্রভ এাআ প্রওদল্পয াঅতা ঘরভান থাওদফ সমঔাদন সরাওচন াভল্টয়ওবাদফ েল্টতগ্রস্ত দত াদয। 
প্রওল্পল্টটদত ল্টনভোণ ওাদচয স্াদথে স্থানীয় শ্রল্টভওদদয প্রদয়াচন দত াদয, মা শ্রভ াঅাআন এফাং সাকত স্াস্থয  ল্টনযািা াংক্রান্ত 
নীল্টতভারা সভদন না ঘরায চন্য ভস্মা ততল্টয ওযদত াদয। 

এাআ াআএএভএদপয াঅতা ল্টঠওাদায ল্টরৄ শ্রল্টভওদদয সওান ধযদনয ওাদচ ল্টনমযক্ত ওযদত াযদফ না, এঙাা শ্রল্টভও এফাং শ্রল্টভওদদয 
ানুপ্রদফ (দরফায াআনফ্লাক্স) াংক্রান্ত ভস্মাফরী ভাধান, ক্র াংক্রান্ত যাদওদচয াধীদন ল্টঠওাদাদযয ফাধযতাভূরও ওযণী ওাদচয 
ভূরযান, সাকত স্াস্থয  ল্টনযািা াংক্রান্ত ল্টফলাল্টদয মোদরাঘনা এফাং ল্টনদদেনা না সভদন ঘরদর তায প্রল্টতওায ল্টদদফ ওযণী 
প্রবৃল্টত ল্টফল ল্টনদ ল্টনদদেনা সদা দদঙ। য়াওেদপয়ায ওভেূল্টঘল্টট এভনবাদফ াচাদনা দত দফ মাদত ১৪-১৮ ফঙদযয ফস্ক ল্টরৄদদয 
সওাদনা ল্টফজ্জনও ওাদচ ল্টনমযক্ত ওযা দফ না এফাং তাদদয ল্টো ওামেক্রভ সওাদনাবাদফ েল্টতগ্রস্ত দফ না। ১৪ ফঙদযয ওভ ফয়ী সওাদনা 
ল্টরৄ এাআ ওভেূল্টঘ ফা ান্য সওাদনা ওভেূঘীদত াাংগ্রণ ওযদত াযদফ না।  

৩.২ ল্টফেফযাাংদওয ল্টনযািা নীল্টতভারা এফাং াআএাআঘএ ল্টনদদেল্টওা 

৩.২.১ ল্টনযািা নীল্টতভারা 

ল্টযদফকত ভূরযায়ন (ল্ট / ল্টফল্ট ৪.০১), প্রাওৃল্টতও াঅফাস্থর (ল্ট / ল্টফল্ট ৪.০৪), ফন (ল্ট / ল্টফল্ট ৪.৩৬), সবত াাংস্কৃল্টতও ম্পদ 
(ল্ট / ল্টফল্ট ৪.১১), াননল্টেও যনফোন (ল্ট / ল্টফল্ট ৪.১২) এফাং ল্টফল্ট / ল্ট ৭.৫০ (াঅন্তচোল্টতও চরথ প্রওল্প) এাআ প্রওদল্প 
ানুৃত দফ । নদীতীদযয ফযল্টতক্রভতা ল্টনদ ফযাাংদওয াঅঞ্চল্টরও বাাআ সপ্রল্টদডন্ট সথদও ৬াআ সদেম্বয, ২০১৮ ানুদভাদন রাব ওযা য়। 

৩.২.২ ল্টযদফকত স্াস্থয এফাং ল্টনযািা ল্টনদদেল্টওা 

প্রওদল্পয ওামেক্রভগুল্টরয াঅতা াফওাঠাদভাকত উন্পয়ন সমভন - প্রদফদমাকয ডও ল্টনভোণ, রৃদমোক প্রল্টতযো াঅশ্রয়দওন্ ল্টনভোণ, ল্টফরৄদ্ধ 
াল্টন এফাং স্াস্থযওয স্মাল্টনদটন াংক্রান্ত ওামেক্রভ, াঃল্টনষ্কান ফযফস্থানা, জ্বারাল্টন ওাদঠয উয ঘা ওভাদনায উদযদশ্য ল্টফওল্প ধযদনয 
যান্পায ঘযরায ান্তবযেল্টক্তওযণ প্রবৃল্টত ওাচ ওযা দফ1 মা াভল্টগ্রওবাদফ ল্টডাঅযল্টয প্রাওৃল্টতও রৃদমোক, ম্ভাফয াল্টি রৃখেটনায প্রফণতা স্লা 
ওযদফ। এওাআাদথ ল্টডাঅযল্ট এফাং সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট উবয়দওাআ সভল্টরও সুল্টফধাল্টদ প্রদান ওযদফ এফাং ভাযাত্মওবাদফ েল্টতগ্রস্ত ল্টযদফ 
যনরুদ্ধাদয ওাচ ওযদফ। 

ওামেক্রদভয ধযদনয উয ল্টবল্টি ওদয, ল্টনম্নল্টরল্টঔত াআএাআঘএ এফাং ল্টল্প ঔাত ল্টনদদেল্টওা প্রদমাচয দফাঃ  

১। াধাযণ াআএাআঘএ ল্টনদদেল্টওা  
২। ল্টনভোণ উাদাদনয চন্য াআএাআঘএ ল্টনদদেল্টওা 
৩। ল্টফরৄদ্ধ াল্টন এফাং স্মাল্টনদটন চন্য াআএাআঘএ ল্টনদদেল্টওা 
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৩.৩ প্রাল্টঙ্গও াঅন্তচোল্টতও াঅাআন এফাং ঘযল্টক্ত 

ল্টযদফকত ফরাংঔযও ঘযল্টক্তদত(এভাআএ) ফাাংরাদদদয স্ােয যদদঙ। এাআ ঘযল্টক্তগুল্টর এভাআএ তায দস্ম সদগুল্টরদত ধযন ানুাদয 
াঅফল্টশ্যও তে এফাং ল্টফল্টধল্টনদলধ াঅদযা ওদয থাদও। তথাল্ট, সফল্টযবাক এভাআএ ফাস্তফায়ন প্রল্টক্রয়া ফাাংরাদদদ ওভ গুরুত্ব াদে 
এফাং প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও স্থানা সফল্টযবাক সেদত্রাআ াল্টস্তত্বীন। ল্টওঙয প্রাল্টঙ্গও াঅন্তচোল্টতও ঘযল্টক্ত এফাং ওনদবনদনয নাভ ল্টনদম্ন উদিঔ ওযা 
দদঙ ফাাংরাদদ সমগুল্টরয ানুদভাদন ল্টদদদঙ। প্রওল্প এরাওাদত ল্টফন্প এল্টয়ান াল্টতয ভূর াঅফাস্থর যদয়দঙ মা ল্টাঅাআল্টটাআএদয 
ল্টযল্টি ১ এ তাল্টরওাফদ্ধ। ল্টযল্টি ১ এ ল্টাঅাআল্টটাআএ-তাল্টরওাবযক্ত প্রাণী এফাং উল্টিদদয ভদধয ফদঘদয় ল্টফন্প প্রচাল্টতয তাল্টরওা তযদর 
ধযা দদঙ। এাআ প্রচাল্টতগুল্টর প্রা ল্টফরযল্টপ্তয দথ এফাং ল্টাঅাআল্টটাআএ এাআ প্রচনদনয স্থানগুল্টরদত াঅন্তচোল্টতও ফাল্টণচয ল্টনল্টলদ্ধ ওদয থাদও। 
তদফ ফাল্টণল্টচযও উদযদশ্য না দর, সমভন তফজ্ঞাল্টনও কদফলণায চন্য দর ফযল্টতক্রভ দত াদয।  

• যাভায ওনদবনন ১৯৭১ 
• য়ার্ল্ে সল্টযদটচ ওনদবনন ১৯৭২ 
• ফন্যপ্রাণী  প্রাল্টণম্পদ (ল্টাঅাআল্টটাআএ) ১৯৭৩ এয ল্টফন্প প্রচাল্টতয াঅন্তচোল্টতও ফাল্টণদচযয উয ওনদবনন 
• ১৯৭৯ াদরয ফন্য প্রাণীদদয ল্টযমাী প্রচাল্টতয াংযেদণ ওনদবনন 
• ফাদয়া ডাাআবাল্টেল্টট ওনদবনন ১৯৯২ 

উদয উদিল্টঔত ওর াঅন্তচোল্টতও াঅাআল্টন াআন্ফিযদভদন্ট ফাাংরাদদ স্ােয ওদযদঙ।   
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৪ ল্টযদফকত  াভাল্টচও সফরাাআন 

প্রওল্প এরাওায় এফাং প্রবাল্টফত ভানুদলয ল্টযদফকত  াভাল্টচও সফরাাআন তথয এাআ াধযাদ প্রদান ওযা দদঙ। 

৪.১ সবত ল্টযদফকত সফরাাআন 

৪.১.১ চরফায 

এাআ াঞ্চদরয চরফায়য গ্রীষ্মভন্ডরীয়, ফঙদয ঋতয ল্টযফতেন য় ৪ ফায - প্রাও সভসুভী (ভাঘে সথদও সভ), সভসুভী (চযন সথদও সদেম্বয), 
সভসুভী যফল্টতে (াদক্টাফয সথদও নদবম্বয), এফাং রৄষ্ক ঋতয (ল্টডদম্বয সথদও সপরয়াযী)। প্রওল্প এরাওাল্টট ক্রান্তীয় খূল্টণেছড এফাং সচায়াদযয 
প্রফণতায চন্য াতযন্ত াংদফদনীর। ফদঙ্গাপ্সাকদয ৃি খূল্টণেছডগুল্টর াধাযণত এল্টপ্রর-সভ এফাং ভাদছ ভাদছ াদক্টাফয-নদবম্বদয উকূদর 
াঅখাত ওদয এফাং ভানফ ফল্টত, কাঙারা  ম্পদদয ভাযাত্মও েল্টতাধন ওদয। 

প্রওল্প এরাওা এফাং সদদয াধাযণ ভাল্টও ফৃল্টিাদতয তযরনাভরূও নভযনা ল্টঘত্র ৪.১ এ সদঔাদনা র। 

 

ল্টঘত্র ৪.১ - ভূরযায়নওৃত এরাওায় ফৃল্টিাত যাটানে 

ওক্সফাচাদয ফাল্টলেও ফৃল্টিাত চাতীয় কদয তযরনায় প্রায় ৪৫% সফল্ট। সটওনাদপ ফাল্টলেও ফৃল্টিাত চাতীয় কদয তযরনায় ৬৫% সফল্ট। 
উবয় স্থাদনাআ চাতীয় কদয তযরনায় সভসুল্টভ ফৃল্টিাদতয উচ্চতয তীিতা স্ধি। াঅদযওল্টট ল্টযষ্কায যাটানে ওক্সফাচাদয ফৃল্টিাত রৄরু য় 
সদদয ফাল্টও াাংদয তযরনায় ল্টওঙযটা সদল্টযদত এফাং সটওনাদপ রৄরু  াঅদযা সদল্টযদত (াধাযণত চযদন)।  

৪.১.২ াাআদোরল্টচ  

ল্টযফল্টতেত বযল্টভরু এফাং বূাংস্থাদনয দরুন প্রওদল্পয এরাওায াাআদোরল্টচয প্রওৃল্টত চল্টটর। উকূরীয় াাডী াঞ্চরগুল্টর সথদও প্রফাল্টত 
সুদ াল্টন এফাং ফদঙ্গাাকয সথদও সচাাদযয ভ প্রফাল্টত াল্টনয ভদধয াংদমাক যদয়দঙ। ফৃল্টিাত এফাং উাঁঘযবলূ্টভ সথদও প্রফাল্টত াল্টন 
এফাং ভতদরয ভাদছ ল্টফল্টেপ্ত উাঁঘয-ল্টনঘয াফস্থান ফনাঞ্চদর বযৃষ্ঠস্থ াাআদোরল্টচয ধযন ল্টনন্ত্রন ওদয। এরাওাল্টট উতযওা, াংওীণে ঔাত ফা 
নারা দ্বাযা াঅফৃত এফাং ১৪৯ ল্টট াল্টনয প্রফাধাযা ল্টদদ তফল্টিযণে মা ফূে ল্টদদও নাপ নদীদত ল্টতত ।  

প্রওল্প এরাওায াাী ঢার এরাওায াাআদোরল্টচয ল্টদও সথদও তফল্টিযূণে সমঔাদন াদনওগুল্টর ল্টছল্টয ল্টদদ াল্টন ল্টিভ ল্টদদও 
ফদঙ্গাাকদয এফাং ফূে ল্টদদও নাপ নদীদত ল্টতত । ভযদ্র উকুদরয ল্টদদও (ল্টিভ াাংদ) াদনওগুল্টর সঙাট এফাং ফ ঔার যদদঙ 
সমগুল্টর াাী ঢারযবূল্টভ সথদও ভযদদ্রয ল্টদদও প্রফাল্টত। প্রধান ঔারগুল্টর র: সযচয, াআনানী, ভানঔারী, যাচদওাযা এফাং ভাঠবাঙ্গা। এঔাদন 
ল্টওঙয াকবীয ঔাদ এফাং চরাবূল্টভ যদদঙ মা ল্টযমাী াল্টঔ, ভাঙ, এফাং স্থানী চীল্টফওায উৎ।   
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৪.১.৩ াাআেল্টচরল্টচ 

প্রওল্প এরাওায় বূকবেস্থ াল্টন সদদয ান্যান্য এরাওায তযরনায় সফ ল্টবন্প। াঞ্চরল্টট াআউএনল্টডল্ট এয ১৯৮২ াদরয সশ্রণীল্টফবাদকয 
াধীদন সচান এন এয াাং, মা ল্টরদথাদরাল্টচ, যরুত্ব, াথযদয কঠন াঅয এয ল্টনাঃযণ েভতা এফাং চরস্তদযয তফল্টদিযয ল্টবল্টিদত ওযা 
দদঙ।  

এাআ াঞ্চদর বূকবেস্থ াল্টনয প্রওৃল্টত চল্টটর মা তরদদদয চল্টটর স্তযল্টফন্যাওতৃ টাযল্টাল্টয ল্টর দ্বাযা তফল্টিযযণে। এাআ এরাওায বূকবেস্থ 
াল্টন ফযফস্থায় সওান াঅদেল্টনও ভস্মা সনাআ এফাং চর উত্গুল্টরয দূলদণয চন্য াঃল্টনষ্কাণ চল্টনত দূলণ ফদঘদ সফল্ট রেণী। 

উকূরী াঞ্চদর াফল্টস্থত বূকবেস্থ াল্টনদত উচ্চ ভাত্রা রফণাক্ততা ল্টফদযভান। সটওনাপ এরাওা াধাযণত াকবীয কুয়ায (৪০০ ল্টপদটয 
সঘদয় ওভ) চন্য ানুমযক্ত। াভল্টগ্রওবাদফ, সটওনাপ এরাওায় ফদা ল্টযদয বূকবেস্থ াল্টন উদিারদনয ম্ভাফনা ওভ। 

৪.১.৪ াল্টনয উৎ  

স্থানীয় চনদকাষ্ঠীয াল্টনয প্রধান উৎগুল্টর: বযৃষ্ঠস্থ াল্টন (ঔার, যকুয, যাফায ফাাঁধ); বূকবেস্থ াল্টন (উৎকূ, কুা) ফা াত নরকূ ঔনন 
ওযা এফাং বযৃষ্ঠস্থ এফাং বূকবেস্থ াল্টনয উৎদয ভন্ব (াঅদতেল্টচান কুয়া; ঔনন ওযা কুয়া, াতরমযক্ত নরকূ); বূৃদষ্ঠয এফাং বূকবেস্থ 
াল্টন (ঙযা এফাং কুা; াথফা যকুয এফাং কুা)। ল্টডাঅযল্টদদয প্রধান াল্টনয উৎ প্রধানত ল্টটউফদয়র এফাং ল্টওঙয সেদত্র ঔার। সমঔাদন 
াল্টনয উৎগুল্টর াধাযণ ল্টডাঅযল্ট এফাং স্থানীয় চনদকাষ্ঠী উবাআ ফযফায ওদয, সঔাদন ীল্টভত াল্টনয উয মদথি ঘা যদয়দঙ।  

৪.১.৫ ফাতাদয প্রওলৃ্টত 

াল্টফেওবাদফ, ল্টল্প এরাওা ফা তীি মানফাদনয ঘা না থাওা প্রওল্প এরাওায ফায়য াদনওটাাআ দূলণভযক্ত। ল্টওঙয ধযদরাচল্টনত দূলণ রৄষ্ক 
সভসুদভ (নদবম্বয সথদও সভ) ল্টনভোণ াাআট এফাং াআট বাটায   ওাঙাওাল্টঙ খদট। মেটন সভসুদভ ওক্সফাচায সথদও সটওনাপ মেন্ত যাস্তা 
ব্দদূলণ এফাং মানফানচল্টনত দূলণ ফৃল্টদ্ধ ায়। ফায়য ভাদনয ল্টফস্তাল্টযত সফরাাআন তথয াপ্রতযর। 

৪.১.৬ ভাল্টট এফাং বলূ্টভরু 

এাআ াঞ্চদরয ভাল্টট ল্টফদলত, াাদডয ভাল্টট সফল্টযবাক সেদত্রাআ ওঙ্কযমযক্ত এফাং সদদয ান্যান্য উকূরীয় াঞ্চদরয তযরনায় ওভ ল্টযক্ক 
এফাং বূল্টভেয় এফাং বূল্টভধ্ব প্রফণ। এাআ াঞ্চদর বূল্টভধদয দীখে াআল্টতা যদদঙ। াম্প্রল্টতও প্রল্টতদফদদন ওযাম্প এরাওা এফাং 
াঅদাদ বূল্টভধ্বদয উদিঔ যদয়দঙ, উদাযনস্রু - ১৬ সথদও ৩১ াদক্টাফয, ২০১৮ এয ভদধয ২১ ল্টট বূল্টভধ্বদয খটনা খদটদঙ। 

ভৃল্টিওা াংকঠন ল্টর সথদও ল্টর-সদাাঅাঁ ভাল্টটয উদযয স্তদয এফাং সফদর-সদাাঅাঁ সথদও ওঙ্কযমযক্ত সফদর াাডী এরাওা। ফনবলূ্টভদত, 
সদাাঅাঁ এফাং সফদর-সদাাঅাঁ ভাল্টট উফেয, এফাং সফদর ভাল্টট ঔল্টনচ সরাামযক্ত মায পদর ভাল্টট রার ফা রযদ যাংএয । াাংত াথয 
সথদও চাত াাডী ভৃল্টিওাস্তয াধাযণত কবীয, এফাং ম্ভফত এাআ াঞ্চদরয প্রাঘীনতভ ভৃল্টিওা, মল্টদ ভদৃ্ধ াথয সথদও কল্টঠত াাল্ট 
ভাল্টট ক্ত সফদরাথয, ওদেভল্টরা, এফাং ারল্টরও ল্টরা  ভদৃ্ধ। ক্ত সফদরাথয সথদও ল্টফওা য়া ভৃল্টিওা াধাযণত সফদর-সদাাঅাঁ 
সথদও ল্টর-সদাাঅাঁ দ থাদও এফাং ওদেভল্টরায ভাল্টট ল্টর-সদাাঅাঁ দ থাদও। াধাযণত, ল্টটাভ সুযভা কঠদনয ভাল্টট ডযল্টল্টটরা  
কঠদনয ভৃল্টিওায সঘদ ওভ ল্টযভাদণ াম্লীয়। 

উল্টঔয়া  সটওনাদপয ফনবলূ্টভদত সফ ওদয়ওল্টট ল্টবন্প বূতাল্টিও কঠন ম্বল্টরত ওভ ঢারমযক্ত াাড যদয়দঙ। এগুল্টর প্ল্াদয়াল্টন এফাং 
ভাদয়াল্টন মযদকয। উচ্চ টাযল্টাল্টয ল্টরা াাদয ল্টতনল্টট প্রল্টতল্টনল্টধ র সুযভা, ল্টটাভ  ধযল্টল্টটরা। ডযল্টল্টটরা প্ল্াদয়াল্টন মযদকয, মা 
স্তযীবূত ল্টরা াায, সফদর  সফদরাথদয কল্টঠত, এয াদথ ূক্ষ্ম ওদেভল্টরা, ারল্টরও ল্টরা, ল্টপ্ল্নল্টথল্টটও এফাং সরটাল্টযল্টওও সরয়ায ল্টভদ 
থাদও। রর ভাল্টট েপ্রফণ। ভাদয়াল্টন মযদকয ান্তুবূেক্ত দরা প্রাঘীনতভ সুযভা কঠন মা উিরবঙ্গভদূয সওদন্ এফাং উতযওা 
াফল্টস্থত। 

৪.১.৭ প্রাওলৃ্টতও রৃদমোক 

প্রওল্প এরাওায ল্টনম্নল্টরল্টঔত প্রাওৃল্টতও ল্টফদগুল্টরয সযওডে যদয়দঙ: নদী ফন্যা, ফ্লযা ফন্যা, বূল্টভওম্প, ছড এফাং রফণাক্ততায ানুপ্রদফ। 
প্রওল্প এরাওায় নদীয ফন্যা প্রধানত চযরাাআ সথদও সদেম্বয ভাদ খদট। ফ্লযা ফন্যা এফাং বূল্টভধ এল্টপ্রর এফাং সভ ভাদ খদট। 
চদরাো সভ, চযন, াদক্টাফয ফা নদবম্বয ভাদ । রফণাক্ততা ানুপ্রদফ ল্টডদম্বয সথদও সভ মেন্ত খটদত থাদও। 
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৪.২ সফরাাআন তচফ ল্টযদফ  

৪.২.১ স্থরচ উল্টিদ এফাং প্রাণী  

উল্টঔয়া  সটওনাপ উদচরায় ফনবলূ্টভ গ্রীষ্মভন্ডরীয় ল্টঘযল্টযৎ এফাং াঅধা-ল্টঘযল্টযৎ ফন দ্বাযা াঅোল্টদত, মায প্রধান ফৃে কচেন। ভানফ 
ওামেওরাদয দরুন াাড ফনরৄন্য দ তা ান-খা, গুল্ম এফাং সছাছা দ্বাযা প্রল্টতস্থাল্টত দয়দঙ। এঔন এরাওায় ভদৃ্ধ চীফনফল্টঘত্রয 
যদয়দঙ, ল্টফদলত সুযল্টেত এরাওায়। 

কত রৃাআ দদও উল্টঔয়া  সটওনাদপয ফনবলূ্টভ ওদভ ল্টকদদঙ াথফা ভানুদলয প্রদাচদন াপ ওযা দয়দঙ। ১৯৮৯ সথদও ২০০৯ াদরয 
ভদধয, সটওনাপ ফন্যপ্রাণী াবয়াযণয (ল্টটডল্টিউ) এয ফনবলূ্টভ ৪৬% ওদভ সকদঙ, ৩৩০৪ সক্টয সথদও ১৭৯৪ সক্টদয ল্টযণত দদঙ। তদফ 
গুল্ম ফনবলূ্টভ ২৫% ফৃল্টদ্ধ সদয় 6,263 সক্টয সথদও 7,8২4 সক্টয দদঙ। 

প্রওল্প এরাওা চীফ তফল্টঘত্রয প্রঘযয ল্টযদফকত ম্পদ এফাং সন্দমে ভদৃ্ধ । এ াঞ্চদরয ল্টফল্টবন্প মেটন াঅওলেণ াঅদঙ। এরাওাল্টটয 
ফদঘদয় াঅওলেণীয় তফল্টিযল্টট র নান্দল্টনও ভযদ্র তওত মা ল্টফদেয দীখেতভ াঔল্টন্ডত ভযদ্র তওত। ভযদ্র তওদত াাঁঘ প্রচাল্টতয 
াভযল্টদ্রও ওে যদদঙ সমভন চরাাআ যাাআডল্টর ওে (সরল্টদডাদঘদর াল্টরদবল্ট), ফযচ ওে (সঘদরাল্টনয়া ভাদা), াক্সল্টির ওে 
(এদযদটাভদঘর াআভল্টিদওট), রকাযদড ওে (ওযাদযটা ওযাদযটা) এফাং ঘাভডা ল্টপদয ওে (সডদভাদওল্টর ওাল্টযাল্টঙা)। ভযদ্র তওত 
চযদড ভাডফ্লযাট এফাং ফাল্টরয়াল্টড এাআ এরাওায ান্যান্য রৃল্টট ল্টযদফকত ম্পদ। সটওনাদপয ভাধযদভ ওক্সফাচাদযয তীদয াঅাআদাল্টভয়ায় 
স-ওযাপ্রাাআ ভদৃ্ধ ফাল্টরাল্ট ফযদনা কাঙ ভযদ্র তওদত ফারয ধদয সযদঔ উচ্চতা ফৃল্টদ্ধ ওদয ভযদ্র তওতল্টটদও ভাল্টট-েয় সথদও যো ওদয। 
এটা ওে প্রচনদন াও। ওক্সফাচায াঞ্চদর সযাণ ওযা ছাউ (ওাসুয়াল্টযনা াআকুাআল্টটল্টটদপাল্টরয়া) এফাং সফন (াঅল্টবদল্টনয়া 
াল্টপল্টয়াল্টর) কাঙ দ্বাযা াঅোল্টদত এওল্টট উদিঔদমাকয বূল্টভ যদয়দঙ। এাআ কাঙারা ওাযদণ এওল্টট ফড ফাল্টরাল্ট কঠন ল্টযরল্টেত । 

১৯৮০ াদর সখাল্টলত ল্টভঙল্টড চাতীয় উদযান ফাাংরাদদদয গুরুত্বণূে াংযল্টেত এরাওাগুল্টরয ভদধয ান্যতভ। এল্টট ওক্সফাচায দল্টেণ ফন 
ল্টফবাদকয াধীদন ১৭২৯ সক্টয এরাওা চযদড াফল্টস্থত। এঔাদন ৫৬ প্রচাল্টতয যীৃ, ১৩ চাদতয উবঘয, ২৮৬ প্রচাল্টতয াল্টঔ, এফাং 
১০০ ল্টটয সফল্ট প্রচাল্টতয গুল্ম, খা, সফত, ফাাঁ, পানে  লল্টধ চাদতয কাঙ যদদঙ। চরপ্রাত ল্টভঙল্টডয সন্দদমেয এওল্টট ফ 
াাং। এঔাদন প্রল্টত ফঙয াঅদযা রৃাআ ল্টভল্টরয়ন মেটও ভ্রভণ ওদয। এাআ াওেল্টটয চীফনফল্টঘত্রয ল্টফল্টবন্প নতৃাল্টত্বও ওাযদণ রভল্টওয ম্মযঔীন। 
সযাল্টঙ্গা াংওদটয দূযফতেী প্রবাফ এাআ ফদন রেনী যদয়দঙ। ল্টফদলত, ফাাঁ এফাং জ্বারানী ফযফাীযা ানফধবাদফ এাআ ফন সথদও ফাাঁ  
জ্বারাল্টন াংগ্র ওদয সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয ওদঙ ল্টফল্টক্র ওদয, মা ফনচ ফাস্তুতদন্ত্র প্রবাফ সপরদঙ। 

ওক্সফাচায য সথদও ২৬ ল্টওদরাল্টভটায দূদয, ওক্সফাচায দল্টেণ ফন ল্টফবাদকয াধীদন াআনানী সুযল্টেত এরাওায াফস্থান, ২১˚৬- ২১˚১৭ 
উিয াোাং এফাং ৯২˚৩ - ৯২˚৭ যফে দ্রাল্টখভাাংদয ভদধয। এল্টট ৭৭০০ সক্টয াঅতদনয ল্টঘযল্টযৎ এফাং াঅধা-ল্টঘযল্টযৎ গ্রীষ্মভন্ডরীয় 
াংযল্টেত ফনবলূ্টভ। এয ভদধয াআনানী  উল্টঔয়া ফনবলূ্টভ উবয়াআ াঅন্তবূেক্ত। মল্টদ াআনানী ফনবলূ্টভ দূফে চীফনফল্টঘত্রয ল্টদদ ভদৃ্ধ ল্টঙর, 
ফতেভাদন এ ফদন প্রধান কাঙারা দে লল্টধ, গুল্ম, এফাং সছাছা। কত ল্টতন দদও খন ফন ৭০% সথদও ৩০% এ ওদভ ল্টকদদঙ। 
সছাদয ভদধয ান-গ্রা এফাং ফাাঁ এয াঅল্টধতয রেযনী। াআনাল্টন সুযল্টেত এরাওা ৯৩ ল্টট উল্টিদ ল্টযফাদযয াধীদন ৪৪৩ ল্টট উল্টিদ 
প্রচাল্টতয যদদঙ। এওল্টট ল্টচদম্নাস্ধাল্টভেও কাঙ প্রচাল্টত, ফানাতা (দডাওাযাা ল্টনল্টযদপাল্টরয়া) এঔন এাআ চঙ্গদর ায়া মায় মা 
এওল্টট ল্টফযর প্রচাল্টতয কাঙ। উল্টিদদয প্রচাল্টতয ভদধয লল্টধ ১৪০ (৩২%) চাদতয, গুল্ম ৮৫ (১৯%) চাদতয, ফৃে ১৫১ (৩৪%) 
চাদতয, ফৃৎ-ফৃে ৬০ (১৩%) চাদতয, এফাং এল্টপাাআট ৭ (২%) চাদতয । এাআ ফদন ৬ ল্টট সকাদত্রয ২৯ ল্টট প্রচাল্টতয উবঘয প্রাণী 
যদয়দঙ। উবঘয প্রাণীগুল্টরয ভদধয ১২ ল্টট ল্টফযর প্রচাল্টতয, ৯ ল্টট াধাযণ প্রচাল্টতয এফাং ৮ ল্টট ঔযফ াধাযণ প্রচাল্টতয । এঔাদন ৫৮ ল্টট 
যীৃদয প্রচাল্টত যদয়দঙ, মায ভদধয ৫ ল্টট ওে (৯%), ২১ ল্টট ল্টকযল্টকল্টট (৩৬%), এফাং ৩২ ল্টট া (৫৫%)। াঅযণযও পাউদন্ডন 
এয কদফলণা ানুমাী এাআ ফদনয ায়া ৩৪ ল্টট যীৃ (৬০%) ল্টফযর প্রচাল্টতয, ১৮ ল্টট (৩১%) াধাযণ প্রচাল্টতয এফাং ৬ ল্টট (১০%) 
ঔযফ াধাযণ প্রচাল্টতয। এাআ ফদন ২৫৩ াল্টঔয প্রচাল্টত যদদঙ মায ভদধয ১৯৫ ল্টট স্থানী প্রচাল্টতয (৭৭%) এফাং ফাল্টও ৫৮ ল্টযমাী 
প্রচাল্টতয (২৩%)। াল্টঔয ভদধয ৪৪ ল্টট প্রচাল্টত ঔযফ ল্টফযর (২৩%) এফাং ৬৮ ল্টট ল্টফযর (৩৫%)। এাআ চঙ্গদর সভাট ৩৯ ল্টট স্তন্যায়ী প্রাণী 
ায়া সকদঙ, এদদয ভদধয ১২ ল্টট ভাাংাী, ১১ ল্টট ওাাযী, ৭ ল্টট ফারৃয এফাং ৪ ল্টট প্রাাআদভট প্রচাল্টতয। এাআ ফদনয ৬১% স্তন্যায়ী 
ল্টফযর ফা ঔযফ ল্টফযর প্রচাল্টতয (াঅযণযও পাউদন্ডন ২০১৬)। মল্টদ ফতেভান সযাল্টঙ্গা াঅনুপ্রদফদয াআনানী সুযল্টেত এরাওায় যাল্টয 
প্রবাফ সনাআ, তফয ানুভান ওযা  সম সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য জ্বারাল্টন ঘাল্টদা যূদনয চন্য াআনানী সুযল্টেত এরাওা সথদও ফাাঁ এফাং 
জ্বারাল্টন ওাঠ াংগ্র  ল্টফল্টক্র ওযা দে।  

াঅাআাআউল্টএন (২০১৬) ানুাদয, ওক্সফাচায সচরা দল্টেণ াঞ্চদর ৫০-৭৮ ফন্য াল্টত যদয়দঙ (মায ভদধয উল্টঔয়ায় ৫ ল্টট ফনবলূ্টভ এফাং 
সটওনাদপ ৪ ল্টট ফন ল্টফবাদকয সযি দয)। াঅওল্টস্পও সযাল্টঙ্গা াঅকভদনয ওাযদণ ৪০ ল্টট াল্টত ওযাদম্প এরাওায াঅদাদ াঅটওা 
দডদঙ। ম্প্রল্টত, াঅাআাআউল্টএন ওযাম্প এফাং ওযাদম্পয াঅদাদ াল্টতয ফযাও উল্টস্থল্টত ল্টনরূদনয চন্য চল্টয ম্পন্প ওদযদঙ (ল্টঘত্র ৪-
২ এফাং ল্টঘত্র ৮-৩)। 
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ল্টঘত্র ৪.২ - উল্টঔয়া এরাওায় ওযাদম্পয ওাদঙ ফন্য াল্টতয উল্টস্থল্টত 

 

ল্টঘত্র ৪.৩ - সটওনাপ এরাওায় ওযাদম্পয ওাদঙ ফন্য াল্টতয উল্টস্থল্টত 

৪.২.২ চরচ উল্টিদ এফাং প্রাণী 

১৯৯০ াদর নাপ নদী সভানা ভৎস্মচাতী প্রাণীয চল্টয সযওদডে ১২৩ ল্টট ভাদঙয প্রচাল্টত, ২০ ল্টট ল্টঘাংল্টড প্রচাল্টত, ৩ ল্টট ওাাঁওা 
প্রচাল্টত, এফাং ২ ল্টট করদা ল্টঘাংল্টাং প্রচাল্টতয ন্নান ায়া সকদঙ। প্রঘযয সঙাট চাদতয ভাঙ এঔাদন সদঔা মা। ভযদদ্রয ল্টনওটফল্টতেতা এফাং 
ফযাও চদরয ওাযদন, এাআ াঞ্চদরয ভানুল ভৎস্ম এফাং ল্টঘাংল্ট ঘাল ওদয। এঙাা রফণ ঘাদলয  প্রঘরন যদদঙ। 
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৪.৩ াভাল্টচও-াথেননল্টতও সফরাাআন 

৪.৩.১ াভাল্টচও-াথেননল্টতও াফস্থা  

২০১১ াদরয াঅদভরৄভাল্টয তদথযয ল্টবল্টিদত নীদঘয সটল্টফদর উল্টঔয়া  সটওনাপ উদচরায সফরাাআন াঅথে-াভাল্টচও াফস্থায াংল্টেপ্তায 
সদয়া দয়দঙ। 

াযণী ৪.১ - ২০১১ াদরয াঅদভরৄভাল্টয সথদও াভাল্টচও-াথেননল্টতও তথয াযাাং 

ল্টযাংঔযান উল্টঔা সটওনাপ 

াআউল্টনন াংঔযা  ৫ ৬ 
সভচা াংঔযা  ১৩ ১২ 
গ্রাভ াংঔযা ৫৪ ১৪৬ 
চনাংঔযা ২০৭,৩৭৯ ২৬৪,৩৮৯  
াঞ্চদরয ল্টযভাণ (এওয) ৬৪,৬৯৪  
চনাংঔযা খনত্ব (প্রল্টত ফকেল্টওদরাল্টভটাদয ভানুদলয ল্টযভাণ) ৭৯২ ৬৮০ 
ল্টযফায াংঔযা  ৩৭,৯৪০ ৪৬,৩২৮ 
যরুল চনাংঔযা  ১০৪,৫৬৭ ১৩৩,১০৬ 
নাযী চনাংঔযা  ১০২,৮১২  ১৩১,২৮৩ 
নাযী যরুল ানুাত ১০২ ১০১ 
ল্টযফাদয দস্ম াংঔযা (ক)  ৫.৪ ৫.৭ 
ল্টোয ায  ৩৬.৩ ২৬.৭ 
সবাটায াংঔযা  ১০০,০০০ ১১৭,০০০ 
ভযল্টরভ চনাংঔযা  ১৮৯,৮২১ ২৫৮,২৪৫ 
ল্টন্দু ধভোফরম্বী চনাংঔযা  ৪,৩৪০ ২,৯৬৭ 
সফদ্ধ ধভোফরম্বী চনাংঔযা  ১৩,০০০ ৩,০৮৯ 
ল্টিস্টান ধভোফরম্বী চনাংঔযা  ৩১ ৯ 
ান্যান্য ধভোফরম্বী চনাংঔযা  ৮৭ ৭৯ 
ল্টফফাল্টত যরুল াংঔযা (১০ ফঙদযয সফল্ট ফস্কদদয চনাংঔযায তাাংদ) ৫৩.১ ৫২.৬ 
াল্টফফাল্টত যরুল াংঔযা (১০ ফঙদযয সফল্ট ফস্কদদয চনাংঔযায তাাংদ) ৪৬.৪ ৪৭ 
ল্টফফাল্টত নাযী াংঔযা (১০ ফঙদযয সফল্ট ফস্কদদয চনাংঔযায তাাংদ) ৬০.১ ৬০.৩ 
াল্টফফাল্টত নাযী াংঔযা (১০ ফঙদযয সফল্ট ফস্কদদয চনাংঔযায তাাংদ) ৩৩.৭ ৩৪.২ 
ল্টফত্নীও যরুল াংঔযা (১০ ফঙদযয সফল্ট ফস্কদদয চনাংঔযায তাাংদ) ০.৪ ০.৪ 
ল্টডদবােড যরুল াংঔযা (১০ ফঙদযয সফল্ট ফস্কদদয চনাংঔযায তাাংদ) ০.১ ০.১ 
ল্টফধফা নাযী াংঔযা (১০ ফঙদযয সফল্ট ফস্কদদয চনাংঔযায তাাংদ) ৫.২ ৪.৭ 
ল্টডদবােড নাযী াংঔযা (১০ ফঙদযয সফল্ট ফস্কদদয চনাংঔযায তাাংদ) ০.৯ ০.৭ 
ভওূ প্রল্টতফন্নী াংঔযা (চনাংঔযায তাাংদ) ০.২ ০.২ 
দৃল্টি প্রল্টতফন্নী াংঔযা (চনাংঔযায তাাংদ) ০.২ ০.৪ 
ফল্টধয প্রল্টতফন্নী াংঔযা (চনাংঔযায তাাংদ) ০.১ ০.১ 
াযীল্টযও প্রল্টতফন্নী (চনাংঔযায তাাংদ) ০.৪ ০.৬ 
ভানল্টও প্রল্টতফন্নী াংঔযা (চনাংঔযায তাাংদ) ০.১ ০.২ 
ফযল্টদ্ধ প্রল্টতফন্নী াংঔযা (চনাংঔযায তাাংদ) ০.১ ০.১ 
কুল্টটয ল্টল্প াংঔযা  ৫১৯ ৯৮ 
কুল্টটয ল্টদল্পয াদথ চল্টত চনাংঔযা  ১,০৩৮ ৩০৬ 
ফাাঁ এফাং সফত ল্টল্প াংঔযা  ৪৮০ ৩৮ 
ফাাঁ এফাং সফত ল্টদল্প চল্টত চনাংঔযা  ১,০০০ ১১৪ 
ওাদঠয াঅফাফদত্রয ওাযঔানা াংঔযা  ১৫০ ৭০ 
ওাদঠয াঅফাফত্র ল্টনভোদণ চল্টত চনাংঔযা  ৯৭০ ২৮০ 

উৎাঃ ল্টফল্টফএ (২০১৪) ওল্টভউল্টনল্টট ল্টযদাটে াপ ২০১১, যদরন এন্ড াউল্টচাং সনা – ওক্স ফাচায সচরা, ফাাংরাদদ ল্টযাংঔযান 
ফযযদযা, ল্টযওল্পনা ভন্ত্রণার, কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায, ল্টফল্টফএ (২০১৩) সচরা ল্টযাংঔযা ২০১১ – ওক্স ফাচায, ফাাংরাদদ 
ল্টযাংঔযান ফযযদযা, ল্টযওল্পনা ভন্ত্রণার, কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায।  
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াযণী ৪.২ - ২০১১ াদরয াঅদভরৄভাল্টয সথদও াফওাঠাদভা  সুল্টফধায াযাংদে 

ল্টযাংঔযান  উল্টঔা সটওনাপ 

ভগ্র যাস্তায তদখেয (ল্টও.ল্টভ.) ৪৫৯ ৫১৩.১৪  
াওা যাস্তায তদখেয (ল্টও.ল্টভ.) ৯৪ ৮০.৪৯ 
াঅধা াওা যাস্তায তদখেয (ল্টও.ল্টভ.) ১০৮ ৭৪.৩৯ 
ওাঘা যাস্তায তদখেয (ল্টও.ল্টভ.) ২৮৪ ৩৫৮.২৬ 
ফাাঁদধয উয ল্টনল্টভেত যাস্তায তদখেয (ল্টও.ল্টভ.) ০ ২২ 
সযরদথয তদখেয (ল্টও.ল্টভ.) ০ ০ 
ফলোওাদর াল্টন দথয তদখেয (নদী এফাং ঔার, ল্টও.ল্টভ.) ১৫ ২৮ 
ফঙযচযদ ঘরাঘরদমাকয াল্টন দথয তদখেয (নদী এফাং ঔার, ল্টও.ল্টভ.) ১৫ ২৮ 
যওাল্টয াাতাদরয াংঔযা  ০ ১ 
সফযওাল্টয াাতাদরয াংঔযা  ০ ৭ 
ওল্টভউল্টনল্টট ল্টলল্টনদওয াংঔযা  ১৫ ১২ 
াল্টন াদনয উৎ – টযা (ল্টযফাদযয তাাংদ প্রওাল্টত) ০.৮ ১.১ 
াল্টন াদনয উৎ – নরকূ (ল্টযফাদযয তাাংদ প্রওাল্টত) ৮২.৮ ৭৮.৭ 
ল্টফরৃযৎ াংদমাক  ২৩.২  ২৫.৫  
াটায ীর  স্াস্থযম্মত রযাল্টিন (ল্টযফাদযয তাাংদ প্রওাল্টত) ৬.১ ৭.৭ 
াটায ীর ঙাা স্াস্থযম্মত রযাল্টিন (ল্টযফাদযয তাাংদ প্রওাল্টত) ২৮.০ ৩৬.৭ 
াস্াস্থযম্মত রযাল্টিন (ল্টযফাদযয তাাংদ প্রওাল্টত) ৪৩.৬ ৪২.২  
স্মাল্টনদটন সুল্টফধাীন (ল্টযফাদযয তাাংদ প্রওাল্টত) ২২.৩ ১৩.৪  
উৎাঃ ল্টফল্টফএ (২০১৪) ওল্টভউল্টনল্টট ল্টযদাটে াপ ২০১১, যদরন এন্ড াউল্টচাং সনা – ওক্স ফাচায সচরা, ফাাংরাদদ ল্টযাংঔযান 

ফযযদযা, ল্টযওল্পনা ভন্ত্রণার, কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায, ল্টফল্টফএ (২০১৩) সচরা ল্টযাংঔযা ২০১১ – ওক্স ফাচায, ফাাংরাদদ 
ল্টযাংঔযান ফযযদযা, ল্টযওল্পনা ভন্ত্রণার, কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায। 

উল্টঔয়ায স্থানীয় সরাওচদনয ভদধয এওল্টট প্রধান াথেননল্টতও ওামেওরা দে ভাঙ ল্টওায। এওল্টট াম্প্রল্টতও চল্টযদ সদঔা সকদঙ ৬০ চন 
সচদরদদয ৫০% এয সওান াঅনুষ্ঠাল্টনও ল্টো সনাআ এফাং রৄধযভাত্র ৪.৭% সচদরয ভাধযল্টভও ল্টো যদয়দঙ। চল্টযদ াাংগ্রণওাযীদদয 
ভদধয ৫২% াঅধা াওা ফাল্টডদত ফা ওদয; ৭০% নরকূ সথদও াল্টন ান ওদয এফাং ৭১ চদনয স্মাল্টনটাল্টয রযাল্টিদনয ফযফস্থা যদদঙ। 
প্রায় ২০% উিযদাতাদদয স্মাল্টনটাল্টয রযাল্টিদনয ফযফস্থা সনাআ। ফাদযা ভা ভাঙ ধযায ওামেক্রভ এফাং ান্যান্য াথেননল্টতও ওামেক্রদভয 
ল্টবল্টিদত তাদদয ভাল্টও াঅয় ৩০০০-৬০০০ টাওায ভদধয (৪৫.৫% উিযদাতা)।  

সটওনাদপ ১০৫ চন সচদরয ভদধয এওল্টট চল্টযদ সদঔা সকদঙ সম প্রায় ৬০% সচদর ৩০ ফঙদযয ল্টনদঘ, ৩০% ৩০ সথদও ৩৯ ফঙয এয 
ভদধয, এফাং ফাল্টও ১০% এয ফ ৪০ ফঙদযয সফল্ট। ল্টোয ভাত্রা ানুাদয, ৬৩% াঅেযজ্ঞানূন্য, ১৯% তাদদয নাভ ল্টরঔদত াদয, 
১৫% প্রাথল্টভও স্তদযয ল্টো সদয়ল্টঙর এফাং ৪% ভাধযল্টভও ল্টো সদয়ল্টঙর। প্রাল্টন্তও এফাং া- প্রাল্টন্তও সচদরদদয ভদধয উদিঔদমাকয াঅ 
তফলভয ল্টফদযভান। ২৫% সচদরদদয াঅধা-ল্টনল্টভেত স্মাল্টনটাল্টয রযাল্টিন যদয়দঙ এফাং ১০% সচদরদদয সওান স্মাল্টনটাল্টয রযাল্টিন সুল্টফধা সনাআ। 
সফল্টযবাক সচদর (৬৫%) াল্টনল্টভেত স্মাল্টনটাল্টয সুল্টফধা াঅদঙ। 

৪.৩.২ সবত  াাংস্কলৃ্টতও ম্পদ 

প্রওল্প এরাওা প্রত্নতাল্টিও ম্পদ ভদৃ্ধ এফাং চনল্টপ্রয় মেটন াফস্থান। উল্টঔয়া উদচরায় চাল্টদভযযা সফদ্ধ ল্টফায (যাচা ারাং াআউল্টনয়দন) 
যদয়দঙ; াাআনাল্টা চাদভ ভল্টচদ, উল্টঔয়া চাদভ ভল্টচদ, ওারী ভল্টন্দয, ১৮ ল্টওল্টভ দীখে াআনানী াকয এফাং সটও াথদযয এয সফদ্ধভূল্টতে 
(টযা) যদদঙ। সটওনাপ উদচরায় এওল্টট সফদ্ধ ভল্টন্দয (নাাআটাং ল্টর), ভাথাল্টযন কু (ভল্টথদনয কুা, ১৮৫৪) এফাং ওানা যাচায সুডঙ্গ 
যদয়দঙ। াদনও প্রত্নতাল্টিও ল্টনদেন এফাং মেটও স্থানগুল্টর ঙাডা সভল্টযন োাআব সমাকাদমাক  মেটন প্রাদযয চন্য এওল্টট ানন্য 
াফওাঠাদভা। ল্টফদেয ফদঘদয় াঔল্টন্ডত ভযদ্র তওত ওক্সফাচায এওল্টট ল্টফঔযাত  চাতীয় মেটন সওন্। কত ওদয়ও ফঙদয ওক্সফাচাদযয 
্ঃ্মটন ফযাও ফৃল্টদ্ধ সদঔা সকদঙ এফাং স্থানীয়দদয াদথ ওথা ফদর চানা সকদঙ সম এাআ প্রফণতা ক্রভফধেভান। মেটদওযা ভযদ্র তওত 
ফযাফয াাঁটা, ভযদ্র স্দান এফাং ফাল্টভেচ স্টরগুল্টরদত সওনাওাটা ওদয থাদও। সফল্টযবাক মেটও াধাযণত রাফনী দয়দন্ট ভযদ্র তওত, 
ওরাদতাল্টর দয়ন্ট এফাং াআনানী  ল্টভঙল্টড াদওে ভ্রভণ ওদয। এঙাা ভদঔারী দ্বী, সটওনাপ এফাং সন্ট ভাল্টটেন ল্টনওটফতেী মেটন 
স্থান। 
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৪.৪ াভাল্টচও সফরাাআন 

৪.৪.১ চনল্টভল্টতও ল্টযল্টস্থল্টত 

দূফে াঅনুভাল্টনও াধে ল্টভল্টরয়ন ল্টযফায ওক্সফাচাদয ফা ওযত, চনাংঔযা ল্টঙর ২.৭ ল্টভল্টরন, মা ফাাংরাদদদয সভাট চনাংঔযায ১.৭ 
তাাং। সটওনাপ  উল্টঔয়া ওক্সফাচাদযয ফদঘদয় ওভ চনাংঔযায উ-সচরা, মথাক্রদভ ০.৩১ ল্টভল্টরয়ন এফাং ০.২৪ ল্টভল্টরয়ন। এাআ রৃাআ 
উ-সচরায় াঅনুভাল্টনও চনাংঔযায খনত্ব মথাক্রদভ ৭৯১ এফাং ৯২১ চন প্রল্টত ফকেল্টওদরাল্টভটায। ওক্সফাচাদযয চনাংঔযায তফল্টিয 
াভল্টগ্রও সদ সথদও াভান্য ল্টবন্প। ফাাংরাদদদ সভাট চনাংঔযায প্রায় এও তৃতীয়াাং ০-১৪ ফঙয ফয়ী ল্টরৄ, ওক্সফাচাদযয সটওনাপ  
উল্টঔয়ায় এাআ ক ৭ তাাং সফল্ট। ল্টরৄ এফাং তরুণ চনাংঔযায তযরনাভরূওবাদফ ফৃিয ানুাদতয ল্টো  স্াস্থয, এফাং উচ্চ াংঔযও 
ল্টনবেযীর দস্মদদয ল্টযফাযগুল্টরদও ায়তায চন্য ল্টফল্টনদাক এাআ াঞ্চদর গুরুত্বণূে বূল্টভওা যাঔদত াদয। 

 

উৎ: াআউএনএাআঘল্টাঅয (২০১৮) 
ল্টঘত্র ৪.৪ - ওক্সফাচাদয ল্টডাঅযল্টদদয ফয় ল্টবল্টিও ল্টফবাচন 

৪.৪.২ াফওাঠাদভা 

ওক্সফাচাদয ল্টফরৃযৎ াংদমাক চাতীয় কড সথদও াদনও ওভ। যওাল্টয ল্টযাংঔযান ানুমায়ী, ৮২.৫ তাাং ল্টযফাদযয ল্টফরৃযৎ াংদমাক 
যদয়দঙ, ওক্সফাচাদযয রৃাআ-তৃতীয়াাং ল্টযফাদযয চাতীয় ল্টগ্রড সথদও ল্টফরৃযৎ ফযফায ওদয। সটওনাপ  উল্টঔয়ায় এাআ ল্টযাংঔযান মথাক্রদভ 
৬০ তাাং এফাং ৪০ তাাং। নফানদমাকয ল্টক্ত (াধাযণত সয যাদনর) সটওনাদপ ৪.২ তাাং এফাং উল্টঔয়াদত ১২.৩ তাাং 
ল্টযফায ফযফায ওযা য়। 

ওক্সফাচাদয যান্পায চন্য জ্বারাল্টন ওাদঠয উয ল্টনবেযতা ঔযফ সফল্ট এফাং ওক্সফাচাদয সযাল্টঙ্গা াঅকভদনয দয এাআ ায উদিঔদমাকযবাদফ 
ফৃল্টদ্ধ সদয়দঙ। ওক্সফাচাদয ৯২ তাাং ল্টযফায প্রধানত যান্পা ওযায চন্য জ্বারাল্টন ওাদঠয উয ল্টনবেয ওদয। াভল্টগ্রও ফাাংরাদদদয 
তযরনায় এল্টট ৪৪ তাাং। ল্টফওল্প জ্বারানীয াপ্রতযরতা এফাং ফন সথদও জ্বারাল্টন ওাদঠয চ প্রাযতা এয ওাযন দত াদয। ম্প্রল্টতও 
ভদ ৭০০০ল্টট এরল্টল্টচ ল্টল্টরন্ডায ঘযরা সযাল্টঙ্গাদদয ল্টফতযণ ওযা দয়দঙ। 

ওক্সফাচাদয ল্টযফন ফযফস্থা উন্পত নয়। ঘদওাল্টযয়া ফাদদ ওক্সফাচাদযয ফ উ-সচরায় ল্টযফন ফযফস্থা ভাল্টটয ডদওয প্রাধান্য 
রেণী। তদফ, ল্টওঙয নতযন উন্পয়ন এ াঞ্চদরয চনদকাষ্ঠীদও উওৃত ওদযদঙ। উদাযণস্রূ, ভদূ্র তওত ফযাফয ৮০ ল্টওদরাল্টভটায দীখে 
সভল্টযন োাআব সযাড এঔন এওল্টট প্রধান যাস্তা মা উল্টঔয়া  সটওনাপদও ওক্সফাচাদযয াদথ াংমযক্ত ওদযদঙ। ান্যল্টদদও, ঘিগ্রাভ-
ওক্সফাচায-খযভডযভ মেন্ত ১২৯.৬ ল্টওদরাল্টভটায সযরথ ল্টনভোদণয ওাচ ঘরদঙ। 

৪.৪.৩ াফওাঠাদভায উয প্রবাফ 

ল্টফযর সুাংঔযও সযাল্টঙ্গা াঅায ওাযদণ স্থানী াফওাঠাদভায উয এয প্রবাফ দদঙ। রৄরুয ল্টদদও সযাল্টঙ্গাযা ও, ফাাঁধ এফাং সতযয 
উদয াঅশ্র ল্টনদল্টঙরা, মায পদর স্থানাগুল্টরয েল্টতাধন দল্টঙর। ও াফওাঠাদভাগুল্টরদত ফস্থযীবাদফ ফফা ওযায ওাযদণ এফাং 
ভানল্টফও াাদান ওাদচ বাযী মানফান ফযফাদযয ওাযদন াফওাঠাদভাকত েল্টত াল্টধত দয়দঙ। সটওনাপ-ওক্সফাচায ভাডও, ল্টফদল 
ওদয যাচারাং-উল্টঔয়া ফাচায-কুট্টযারাং-ফারযঔারী-য়াাআওাং-সনায়াাডা এরাওা সথদও এফাং দল্টেণ নীরা সথদও সটওনাপ মেন্ত দও 
মানচট ফযাওবাদফ ফৃল্টদ্ধ সদয়দঙ। ত্রাণ ল্টযফদনয চন্য মানফান প্রায়াআ াংওীণে দথয যাস্তাগুল্টর ফযফায ওদয। এয পদর মানচট ফৃল্টদ্ধ 
সদদঙ। এঙাডা, গুরুত্বণূে ল্টফদদল্ট প্রল্টতল্টনল্টধ এফাং যাচননল্টতও সনতাদদয ল্টযফদনয ওাযদণ মান ঘরাঘর ভাদছ ভদধয স্থল্টকত ওযা য়। 
সটওনাপ  উল্টঔয়ায় ফাল্টন্দাযা চানায় সম তাদদয ল্টনচ ল্টনচ এরাওায় ডদও মানচট সফদডদঙ, এফাং রৃাআ-তৃতীয়াাংদয সফল্ট যাস্তায 
াফস্থায াফনল্টত খদটদঙ।  
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৪.৪.৪ শ্রভ ফাচাদযয উয প্রবাফ 

ওক্সফাচাদয শ্রভল্টক্তদত াাংগ্রদণয ায ৫৮.৪ তাাং, াঅনুভাল্টনও চাতীয় কড ৫৮.২ তাাংদয তযরনায় ৩.৪ তাাং ওভ। ভল্টরাদদয 
শ্রভল্টক্তদত াাংগ্রদণয ায াঅয ওভ। এল্টট চাতীয় কড ৩৬.৩ তাাংদয সঘদয় ১০ তাাং ওভ। াঅাআএর এয ২০১০ াদরয 
াঅনুভাল্টনও ল্টাফ ানুাদয ফাাংরাদদদ শ্রভল্টক্তয াাংগ্রণ ায ল্টফেফযাী ৪৮.৫ তাাংদয সঘদয় সফ ওভ এফাং উন্পয়নীর সদগুল্টরয 
কড ৬৯.৩ তাাংদয তযরনা প্রায় াদধেও (াঅাআএর, ২০১৮)। ওভেদেদত্রয উমযক্ত উমযক্ত াফওাঠাদভায াবাফ এফাং দাল্টযদ্রতা এফাং 
ল্টরঙ্গ া-াংদফদনীর াফল্টরও িান্ফদাটে ল্টদস্টভ তাদদয াাংগ্রদণ ফাধা ল্টাদফ ওাচ ওদয।  

৪.৪.৫ শ্রভ  ভচযল্টয উয প্রবাফ 

ল্টফল্টবন্প সস্টওদার্ল্াযদদয দঙ্গ যাভে বায ভাধযদভ চানা সকদঙ সম ল্টফযর াংঔযও সযাল্টঙ্গা প্রদফদয ওাযদণ শ্রভ ফাচাদয ভচযল্টয দ 
ল্টকদদঙ। এাআ কদফলণায াাং ল্টাদফ স্থানী ম্প্রদাদয়য সরাওদদয াদথ যাভে বায াঅদাচন ওযা ।  স্থানী ম্প্রদাদয়য 
সরাওচন এওাআ ভত সালণ ওদয। ল্টফদযভান াদনও সদওন্ডাল্টয উৎ এফাং কদফলণা সথদও শ্রদভয াদযয ল্টযফতেন ম্পদওে চানা 
সকদঙ। স্থানী চনদকাষ্ঠীয সরাদওযা চানায় সম ভচযল্টযয ায ৫০০ সথদও ওদভ ২০০ টাওা দ সকদঙ মা চনদকাষ্ঠীয চীফনমাত্রাদও 
ল্টফরূবাদফ প্রবাল্টফত ওযদঙ। ল্টওঙয ওল্টভউল্টনল্টট শ্রল্টভওযা দাল্টফ ওদযদঙ সম তাযা প্রায় ৩৫০ টাওা শ্রভভচযল্টয াদে। ান্যান্য উ-সচরায 
শ্রভ ায সমঔাদন সযাল্টঙ্গা উল্টস্থল্টত সনাআ সঔাদন শ্রভায াঅদকয ভদতাাআ, এভনল্টও ল্টওঙয সেদত্র উচ্চতয। এয এওল্টট ওাঙাল্টঙ ফযাঔযা র 
সযাল্টঙ্গাযা সফল্টযবাকাআ তাদদয ওযাদম্পয াঅদাদয এরাওায় ওাচ ওযদঙ। ডও যাদিার এফাং সঘও সাস্ট ল্টযঘারনায ভাধযদভ 
ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠীয চন্য দীখে দূযত্ব ভ্রভণ ল্টনন্ত্রন ওযা । পদর, তাদদয চন্য সটওনাপ, উল্টঔয়া এফাং ওযাদম্পয াঅদাদ 
শ্রল্টভও ল্টদদফ ওাচ ওযা ফদঘদ চ। 

৪.৪.৬ যরুল এফাং নাযী প্রধান ল্টযফাযগুল্টরয উয প্রবাফ 

ল্টফল্টবন্প ভাধযল্টভও তথয ানুাদয, নাযী প্রধান ল্টযফাদযয কড াঅ যরুল প্রধান ল্টযফাদযয সঘদয় প্রায় ২৫ তাাং ওভ। এল্টট শ্রল্টভও 
ল্টযফাদযয াঅ া-শ্রল্টভও ল্টযফাদযয সঘদ উদিঔদমাকযবাদফ ওভ। ল্টযফাদযয াঅদয াদথ ম্পদদয ল্টযভাদণয াআল্টতফাঘও ম্পওে 
ল্টফদযভান। 

ভাঠ মোদ ানুন্নান যাভে বা সথদও সদঔা মা সম, সযাল্টঙ্গা ানুপ্রদফদয ওাযদণ যরুল  ভল্টরা-প্রধান্ ল্টযফাদযয ভদধয ভাথাল্টঙয 
াঅয় াফস্থায সওাদনা উদিঔদমাকয ল্টযফতেন  ল্টন। স্থানী চনদকাষ্ঠীয সওউ সওউ দাল্টফ ওদযদঙ সম সযাল্টঙ্গাযা াঅফাদনয চন্য তাদদয 
ওৃল্টল চল্টভ দঔর ওদযদঙ মা ওৃল্টল সথদও তাদদয াঅয়দও ওল্টভদ ল্টদদদঙ। তাঙাডা, ওৃল্টল চল্টভ উত্াদনীরতা াযাদে। 

৪.৪.৭ স্াস্থয, াল্টন এফাং স্মাল্টনদটন এয উয প্রবাফ 

যাভে বা  সদওন্ডাল্টয উৎ সথদও চানা মায় সম, ওক্সফাচাদযয স্াস্থয  স্মাল্টনদটন াফস্থা াআল্টতভদধয রৃফের ল্টঙর এফাং ফাস্তুঘযযত  
সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠীয াফস্থান এল্টট াঅয ঔাযা ওদয তযদরদঙ। বূ-ষৃ্ঠ এফাং বূকবেস্থ চরাধাদযয েল্টতওাযও দূলদণয ওাযদণ ফযরযঔারী-
কুটযারাং সভকা ল্টল্টফদযয াঅদাদ এাআ ল্টযল্টস্থল্টত ল্টফদলত উল্টদ্বি। ল্টযল্টস্থল্টত াঅয ঔাযা  ফৃল্টিয াল্টন দ্বাযা এাআ ভানফ ফচেয ধযদয় 
চীফাণয ঙল্টডদয় মা। স্থানীয় সরাদওযা তাদদয তদনল্টন্দন ঘাল্টদা সমভন ওাড সধাা, যান্পা এফাং সকার ওযায চন্য যকুয, ঔার  কুয়ায 
াল্টন ফযফায ওদয । এাআ উৎদয াল্টন গুরুতয দূল্টলত দয় সকদঙ। সটওনাপ  উল্টঔয়ায় বায় াাংগ্রনওাযীযা চানায় সম, বূৃদষ্ঠয 
াল্টনয দূলণ, বূ-কবেস্থ াল্টনয স্তয স্লা এফাং াল্টনয উৎগুল্টরয উয প্রঘণ্ড ঘা ফাডায ওাযদণ তাদদয প্রধান াল্টন উৎ ল্টযফতেন ওযদত 
দয়ল্টঙর। তাযা াঅয ফদরদঙ কবেস্থ াল্টনয স্তয স্লাদয পদর তাদদয কূ, নরকূ এফাং াকবীয াম্প রৄওাদনা উিূত ভস্মায ম্মযঔীন 
দয়দঙ। সফল্টওঙয াংঔও স্থানী সরাওচন চানা সম, ল্টফরৄদ্ধ াল্টন াংগ্র ওযায চন্য তাদদয ৩০ ল্টভল্টনদটয সফল্ট ভয় াাঁটাদত । 
দূলণ  ফচেয এয াফল্টষ্ঠাাং সঘ ওামেক্রভদও ফযাত ওযদঙ। াল্টন ফাল্টত সযাক (উদাাঃ ওদরযা, যক্তাঅভা, টাাআপদয়ড, সাটাাআল্টট  
াআতযাল্টদ) ওযাম্প এফাং স্থানী ল্টযফাযগুল্টরয (ল্টফদল ওদয মাযা ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠীয ওযাদম্পয াঅদাদ ফফা ওদয তাদদয 
প্রবাল্টফত য়ায ছযাঁল্টও সফল্ট থাদও) চন্য ফ ছযল্টও।     

ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠী চানায় সম তাদদয ঔাফায াল্টনয াবাফ যদয়দঙ। সম ল্টযভান াল্টন তাযা গ্রণ ওদয তা সকার এফাং ল্টযফাদযয 
ান্যান্য ওাদচয চন্য মদথি নয়। 

প্রাথল্টভও মোদয় স্থানীয় স্াস্থযদফাগুল্টর তীি ঘাদয ভযদঔ দড। এনল্টচ / এনল্টচগুল্টরয ওাঙ সথদও ভথেদনয পদর ল্টযল্টস্থল্টতয উন্পল্টত 
দয়দঙ। স্থানী ম্প্রদাদয়য ভানুদলয চন্য ওযাম্প স্াস্থয সওদন্ ল্টযদলফায সুদমাক াঅদঙ। তদফ সচরা সচনাদযর াাতার  উদচরা 
স্াস্থয ওভদপ্ল্ক্সগুল্টরদত ল্টক্রল্টটওার সযাল্টঙ্গা সযাকীদদয ল্টঘল্টওৎায চন্য সযাকীয ঘা াতযল্টধও সফদড সকদঙ। সাস্ট ম্প্রদাদয়য সরাদওদদয 
এঔন ল্টযদলফা সদত াঅদযা াদো ওযদত দে এফাং কড াদো ভয় ৫০ তাাং ফৃল্টদ্ধ সদয়দঙ ফদর চানা সকদঙ। 
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৪.৪.৮ ল্টোয উয প্রবাফ 

সযাল্টঙ্গা াংওট ওক্সফাচাদয সাস্ট ম্প্রদাদয়য ল্টো ঔাদত ল্টফরূ প্রবাফ ৃল্টি ওদযদঙ। াংওদটয রৄরুয ল্টদদও াস্থায়ী ওযাম্প ল্টাদফ 
ফযফরত সফ ওদয়ওল্টট ল্টো প্রল্টতষ্ঠাদন ওাঠাদভাকত েয়েল্টত াল্টধত  এফাং ল্টোয যিাভ াযাদনা মা। স্কযদরয ল্টনয়ল্টভত ল্টো 
ওামেক্রভ ওদয়ও ভা ধদয ফযাত য়। ওযাদম্প ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাদদয যনফোদনয দয ল্টো প্রল্টতষ্ঠানগুল্টরয ল্টনয়ল্টভত ওামেক্রভ, 
সভযাভত  াংস্কায যনযায় রৄরু ওযা মাল্টন । ভানল্টফও প্রওল্পগুল্টরদত চল্টডত ল্টফল্টবন্প াংস্থায ওভেীদদয দ্বাযা ল্টওঙয স্কযর ম্পল্টওেত ায়তা / 
ভন্বয় সওন্ ল্টদদফ এঔদনা ল্টযঘাল্টরত দে। এাআ স্কযরগুল্টরয ল্টো ওামেক্রভ স্কযর প্রাঙ্গদন ল্টযঘারনা ওযদত দে। 

াদনও এনল্টচ এফাং ান্যান্য াংস্থাগুল্টর স্কযর / ওদরদচ মায়া ল্টোথেীদদয স্থানীয় াতা প্রদানওাযী এফাং ানুফাদও ল্টদদফ ল্টনদয়াক 
ওযদঙ। উচ্চ ানুল্টস্থল্টতয ায এঔন াদনও ল্টো  প্রল্টতষ্ঠাদনয এওল্টট প্রধান ভস্মা। প্রাপ্ত তথয ানুমায়ী, সটওনাপ  উল্টঔয়া স্কযর  
ওদরচগুল্টরদত ানুল্টস্থল্টত ৬০ তাাং সফদডদঙ। স্কযর/ওদরচগুল্টরয ৭০% ল্টেও ঘাওল্টয সঙদড ল্টদদয় াঅদযা রাবচনও 
এনল্টচ/াঅাআএনল্টচ সত ঘাওল্টয ওযদঙ। মল্টদ এটা ল্টওঙয সরাদওয াঅয়-উাচেন সুদমাদকয সেদত্র উওৃত ওদযদঙ, াভল্টগ্রওবাদফ এটা 
স্থানী ম্প্রদাদয়য ল্টোভূরও ল্টক্রয়াওরাদও ফযাত ওযদঙ। এফ েল্টতগ্রস্ত স্কযদরয ল্টোথেীদদয াফল্টরও যীোয় পরাপর সযওডে 
ঔাযা। স্থানী চনদকাষ্ঠীয াদথ বা-যাভদেয ভয়, াদনও াাংগ্রণওাযী সযাল্টঙ্গা ানুপ্রদফদয ওাযদন সভদয়দদয এফাং ভল্টরাদদয 
ঘরাঘদর ল্টনযািা ল্টনদ উদদ্বক প্রওা ওদয। ল্টওঙয াাংগ্রণওাযীদদয ভদত, এদত স্কযর উল্টস্থল্টত ায ল্টফরুবাদফ প্রবাল্টফত দদঙ। 

ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা ানুপ্রদফদয াঅদক, যদফে সথদও থাওা সযাল্টঙ্গাদদয চন্য স্থানীয় বালা ল্টো াঠযক্রদভয বালা ল্টদদফ ল্টঙর। ২০১৭ ার 
সথদও সযাল্টঙ্গাদদয চন্য ফাাংরা ভাধযদভ ল্টোয ানুভল্টত ল্টদদে না। াঠযক্রভ ল্টযফতেন ায ওাযদন সযাল্টঙ্গা ল্টরৄদদয ল্টো ফযাত 
দে। তাঙাডা ওযাদম্প বা-যাভদেয ভয় সযাল্টঙ্গাযা দাল্টফ ওদয সম াদনও সযাল্টঙ্গা ল্টোথেী প্রাথল্টভও  ভাধযল্টভও ল্টো ম্পন্প 
ওদযদঙ। এঔন, মল্টদ তাদদয াঅফায প্রাথল্টভও াফস্থা সথদও রৄরু ওযদত  তদফ তা তাদদয ল্টো চীফদন সনল্টতফাঘওবাদফ প্রবাফ সপরদফ 
এফাং তাযা ল্টোদত াঅগ্র াল্টযদয় সপরদফ।  

৪.৪.৯ ম্ভাফয াভাল্টচও াংখাত  

প্রাথল্টভও মোদয়, সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট সযাল্টঙ্গাদদয প্রল্টত ঔযফ ানুবূল্টতীর ল্টঙর এফাং াঅশ্রয় এফাং নকদ াথে এফাং ান্যান্য ায়তা প্রদান 
ওদযল্টঙর। তদফ ভদয়য াদথ াদথ াদন্তাল সফদডদঙ। এাআ উদদ্বকল্টট চদন্ট সযন্ফ প্ল্ান ২০১৮ এ উদিঔ ওযা দয়দঙ এফাং এাআ 
ভস্মাল্টটয ভাধান ওযায চন্য সফ ওদয়ওল্টট ওভেূল্টঘ গ্রণ ওযা দয়দঙ। 

যাভে বায ভয় াদনও াাংগ্রণওাযী ভত সালন ওদযল্টঙর সম স্থানীয় ভানুদলয াদন্তাল ল্টফল্টবন্প ওাযদণ উিূত দদঙ। সটওনাপ-
উল্টঔয়া উদ্বীদ ল্টফদলত দল্টযদ্র ল্টযফাযগুল্টরয ল্টদন-ভচযল্টয ওদভ মাা এওল্টট প্রধান ওাযণ। সটওনাপ, উল্টঔয়ায় াদনও ফাাংরাদদী 
ল্টযফাদযয পর েল্টতগ্রস্থ দদঙ। সযাল্টঙ্গায ক্রভ স্থানী ফযফায াদথ চল্টত দে,পদর চীল্টফওা ওামেক্রদভয প্রল্টতদমাল্টকতা ফৃল্টদ্ধ 
সদয়দঙ। সটওনাপ  উল্টঔয়ায়, প্রাওৃল্টতও ম্পদ সমভন বূৃদষ্ঠয াল্টন এফাং ফনচ ম্পদদয উয াল্টতল্টযক্ত ঘা সফদ মাায চন্য 
স্থানী  ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয ভদধয তীি প্রল্টতদমাল্টকতা ততল্টয ওদযদঙ।  

স্থানীয় ফাল্টন্দাযা ভদন ওদয সযাল্টঙ্গা াঅকভদনয য সথদও াযাধ ক্রভফধেভান াদয সফদ সকদঙ। স্থানীয় সরাওদদয ভদত তাদদয এরাওায় 
ঘযল্টয  ডাওাল্টত সফদডদঙ। এাআ াল্টবদমাকগুল্টর তয ল্টওনা তায সঘদ গুরুত্বযণে ফযাায র এগুল্টর াভাল্টচও াভল্টিও ল্টফন্যাদও ল্টনদদে 
ওদয। সদদয ান্যত্র সথদও প্রাপ্ত প্রল্টতদফদদন সদঔা মা সম, ল্টনযািাীনতা এফাং াযাধ ফৃল্টদ্ধয চন্য সযাল্টঙ্গাদদয দায়ী ওযায াধাযণ 
প্রফণতা যদয়দঙ (াআউএনএাআঘল্টাঅয, ১৯৯৭ এফাং ২০১৭) । স্থানীয় ম্প্রদায় এফাং সযাল্টঙ্গা এফাং াঅাআন প্রদয়াকওাযী ওতৃেদেয ভদধয 
াংখদলেয ঔফয ায়া সকদঙ। ঔাদয ল্টফতযণ সওন্গুল্টরদত ল্টাংতায খটনা ান্যত্র উদিচনা ৃল্টি ওদয। 

স্থানীয় ম্প্রদাদয াদনও ল্টযফায দল্টযদ্র। তাযা এটা ভদন ওদয সম, সযাল্টঙ্গাদদয প্রল্টত ভস্ত ায়তা  ভদনাদমাক সদয়া দে এফাং 
এাআ ওাযদণ স্থানীয় ম্প্রদাদয়য ভস্মাগুল্টর াগ্রাল্টধওায াদে না। 
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৫ প্রতযাল্টত ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও প্রবাফ  

াআএএভএপ- এয এাআ াধযাদ উ-প্রওল্পভূদয ল্টফল্টবন্প ওামেক্রভ ফাস্তফাদনয পদর প্রতযাল্টত (ম্ভাফয) ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 
প্রবাফগুল্টর তাল্টরওাবযক্ত ওযা দদঙ। প্রধান াফ-প্রদচক্ট গুল্টর রাঃ 

 ল্টস্থল্টতীর াল্টন, স্মাল্টনদটন এফাং স্াস্থযল্টফল্টধ ল্টফলও উ-প্রওল্প 
• ল্টভল্টন াাআ দ্বাযা ল্টস্থল্টতীর াল্টন যফযা ল্টস্কভ (দয ল্টক্ত ঘাল্টরত সপাদটাদবািাাআও াম্প দ্বাযা ল্টফদযভান ল্টটউফ 

দর গুল্টরয াংস্কায- এয ান্তবযেক্ত) 
• ল্টস্থল্টতীর ল্টটউফ দর (ল্টফদযভান ল্টটউফ দর গুল্টরয াংস্কায) 
• সটওনাদপ সভাফাাআর ল্টডস্মাল্টরদনন প্ল্যান্ট 
• াল্টন ম্পদদয চরবযতা  াল্টন ম্পদ ভযাল্টাং এফাং াল্টনয ভাদনয মেদফেণ 
• াঃফচেয ফযফস্থায নওা ম্ভাফযতা মাঘাাআ ভীো এফাং ওল্টঠন ফচেয ফযফস্থানা  
• ফযল্টক্তকত রযাল্টিন গুল্টরয উন্পত যনফোন 
• চরফায়য নীর উন্পত সঘম্বায ওল্টভউল্টনল্টট রযাল্টিন ল্টনভোণ (ল্টরঙ্গ ানুমাী থৃওীওযদণয ফযফস্থা; স্দান এফাং ওাড 

সধাায সুল্টফধা, াল্টনয উৎ, সল্টেও টযাাংও এফাং সয ল্টফদূযত ল্টদস্টভ )  
• ওযাম্পগুল্টরদত জ্বারাল্টন  যফযাদয চন্য ল্টভদথন কযা ভচযত  প্রল্টক্রা ওযায চন্য ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট ল্টনভোণ 
• ভল্টন্বত ফচেয এফাং াঃ ল্টনষ্কান ফযফস্থানা ল্টদস্টভ ল্টনভোণ 
• স্াস্থযল্টফল্টধ ল্টফলও প্রঘায, স্মাল্টনদটন দঘতনতা ওভেূল্টঘ, াঃ ল্টনষ্কান ফযফস্থানা, এফাং ল্টনযাদ াল্টন ফযফায, 

স্মাল্টনদটন ফযফস্থায ল্টযঘারনা এফাং যেণাদফেণ প্রল্টেণ 
 

 সভল্টরও সফা ভূ, ল্টস্থল্টতীর াফওাঠাদভা, চরুযী াাদান ওভেূল্টঘ, এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাধভূরও াফ-প্রদচক্ট 

ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রয়দওন্ এফাং পাায াল্টবেদয চন্য যাযাউচ(ভারগুদাভ)   

• চরফায়য নীর ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রয়দওন্/প্রাথল্টভও ল্টফদযারয় এফাং চরফায়য ল্টস্থল্টতীর ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রয়দওদন্ 
ফৃল্টিয াল্টন াংগ্র, সয ল্টফরৃযৎ ঘাল্টরত াঅদরা এফাং চরফায়য নীর ল্টনযাদ াংদমাক যাস্তা  ওল্টভউল্টনল্টট সফা সওন্ 
ল্টনভোণ  

• চরুযী প্রস্তুল্টত এফাং ল্টনকেভদনয চন্য াঅদওারীন ওামেওয ল্টযওল্পনা 
• খূল্টনেছ, চদরাো এয ভদতা দদূমোক সভাওাদফরায চন্য ওল্টভউল্টনল্টট ল্টবল্টিও প্রাথল্টভও তওেফাতো ল্টদস্টভ 

ল্টক্তারীওযণ  
• প্রাথল্টভও াাপ্রদানওাল্টয াংস্থা, পায়ায াল্টবে  ল্টল্টবর ল্টডদপন্ফ (এপএল্টল্টড) এয চন্য উন্পত যিাভ  

প্রল্টেণ 
• াল্টিল্টনফোন এফাং ানুন্নান  উদ্ধায যিাভএয চন্য যাযাউচ (ভারগুদাভ) ল্টনভোণ  

চরফায়য ল্টস্থল্টতীর যাস্তা, সতয, স্থানীয় ফাচায, ওফাল্টত এফাং ফজ্রাত সুযো ল্টদস্টভ  

• চরুযী ফল্টষ্কযদণয চন্য ফযফায উদমাকী চরফায়য ল্টস্থল্টতীর যাস্তা, সতয, স্থানীয় ফাচায, ওফাল্টত এফাং ফজ্রাত সুযো 
ল্টদস্টভ 

• ওর াঅফায়া ফযফায উদমাকী ল্টস্থল্টতীর এফাং ছড-চর ল্টনষ্কান ফযফস্থা এফাং ঢার সুযো যাস্তা ল্টনভোণ 
• চরফায়য ল্টস্থল্টতীর ওারবাটে এফাং সতয ল্টনভোণ 
• ল্টডাঅযল্টদদয চন্য গ্রাভীণ াট-ফাচায সভযাভত, যনফোন  ল্টনভোণ 
• ল্টডাঅযল্ট ওযাম্পগুল্টরদত সয ঘাল্টরত ওফাল্টত স্থান ওযা 
• ল্টডাঅযল্ট ওযাদম্প ফজ্রাত সুযো ফযফস্থা স্থান ওযা 

ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ 

• ল্টরঙ্গ-ফান্নফ সফা প্রদাদনয ফযফস্থা ল্টযওল্পনা এফাং উমযক্ত দ্ধল্টতয ভাধযদভ নাযী  সভদয়দদয ওাদঙ সফা সাঁদঙ সদা  
• সফা যফযাদয চন্য ল্টরৄ ফান্নফ  ােভতা ফান্নফ দ্ধল্টতয প্রঘায; 
• স্থানী চনদকাষ্ঠীয সভাফারাাআদচন ওামেক্রদভ ওদম্পাদনন্ট ২ এয াধীদন ফদঘদয় ছযাঁল্টওগ্রস্থ সকাষ্ঠীয াাংগ্রণ এফাং 

ান্তবযেল্টক্তদও ল্টফল্টবন্প প্রল্টতষ্ঠান এফাং সস্োদফওদদয ভাধযদভ ল্টনল্টিত ওযা1 
• ওদম্পাদনন্ট ২ এয াধীদন সস্োদফওদদয ফযফাদযয ভাধযদভ ফদঘদয় ছযাঁল্টওগ্রস্থ সকাষ্ঠীয াাংগ্রণ এফাং ান্তবযেল্টক্তদও ল্টনল্টিত 

ওযায চন্য স্থানীয় চনদকাষ্ঠীদও াংকল্টঠত ওযা; 
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• ল্টযঘারনা এফাং যেণাদফেদণয চন্য াল্টন  স্মাল্টনদটন ওল্টভল্টট কঠন, এফাং 
• ল্টযফাদযয জ্বারানী ওাদঠয াংগ্রদ নাযী ল্টনবেয শ্রভ দূয ওযায চন্য স্থাী এফাং চরফায়য-ফান্নফ ভাধান উদদযাক গ্রণ ওযা। 

৫.১ ল্টযদফকত প্রবাফ 

উদয ফল্টণেত উ-প্রওদল্প এয ল্টফল্টবন্প ওামেক্রভ এয উয ল্টবল্টি ওদয, ল্টনদম্ন উদিল্টঔত প্রবাফগুল্টর সবত এফাং তচফ ল্টযদফদ প্রতযাল্টত 
দত াদয  

 ব্দ দলূণ এফাং ল্টফযল্টক্ত উৎাদন0 মানফান, মন্ত্রাল্টদ এফাং যিাভ ফযাফাদযয দ্বাযা ৃি দত াদয। উদাযণস্রূ, াাআল্টরাং ফা 
ল্টেল্টরাং াতযল্টধও ব্দ ৃল্টি ওযদত াদয মা প্রওদল্পয ওাঙাওাল্টঙ ভানুদলয এফাং প্রাল্টণয ল্টফযল্টক্তয ওাযণ দত াদয। 

 ফায়য দলূণাঃ  ধযরা   ফা কযা ল্টনকেভন দ্বাযা ৃি দত াদয। কাল্টডয ঘরাঘর এফাং বূল্টভ ল্টযস্কায দ্বাযা ৃি ধযদরা প্রাণী  উল্টিদদয 
উয প্রবাফ সপরদত াদয। ল্টনভোণ মানফান এফাং সভাটয ঘাল্টরত যিাভ সথদও কযা ল্টনকেভন াভল্টয়ওবাদফ স্থানীয় ফায়যয ভান 
প্রবাল্টফত ওযদত াদয। াঔানা ল্টওাংফা াঃফচেয ফযফস্থা দত উৎন্প রৃকেন্ন এফাং দূলদণয পদর  ােেফতেী চরাধায, উল্টিদ এফাং 
প্রাণীয েল্টত দত াদয। ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট সথদও াল্টনোওৃত ফায়য ল্টনকেভদনয পদর ােেফতেী প্রাণীকুদরয উয ল্টফরূ প্রবাফ ডদত 
াদয । 

 ভাল্টটয উয প্রবাফাঃ যাায়ল্টনও ফচেয দাদথেয ানুমযক্ত ফযফস্থানা  ল্টনাঃযণ দ্বাযা ভৃল্টিওা দূলণ খটদত াদয। ফচেয উওযণ 
(সপওার স্রাচ) রযাল্টিন; ল্টনভোণ াভগ্রী/স্থান; ফাচায ফচেয াআতযাল্টদ সথদও ল্টনাঃযণ দত াদয। ফচেয দাদথেয প্রবাফ ল্টযদফদয চন্য 
গুরুতযবাদফ ল্টফদচনও দত াদয। ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট সথদও ফচেয ানুমযক্তবাদফ ফযফস্থা এফাং ল্টনষ্পল্টি ওযা দর ভাল্টট দূলণ দত 
াদয। 

 ওম্পন প্রবাফাঃ ল্টেল্টরাং, াাআল্টরাং এফাং বাযী মানফাদনয ঘরাঘদরয ভ ওম্পন খটদত াদয। ঔাডা ঢাদরয ওাঙাওাল্টঙ ওম্পন 
বূল্টভধদয ছযাঁল্টও ফাডাদত াদয (ফলো সভসুদভ, এফাং ল্টনভোণ স্থাদন ল্টনভোণ সল য়ায ওদয়ও ভা দয)। াতযল্টধও ওম্পন ল্টনভোণ 
াাআট ফা ওাঙাওাল্টঙ ফন এরাওায় ফা স্থানীয় প্রাণীকুদরয চন্য ল্টফযল্টক্তয ওাযণ দত াদয । 

 বূদৃষ্ঠয াল্টনয উয প্রবাফাঃ াল্টনয ল্টযভাণ ফা ভাদনয ল্টযফতেদনয ওাযদণ খটদত াদয। উদাযণস্রূ, াাআট সথদও াদাল্টধত 
এফাং াল্টযওল্টল্পতবাদফ ল্টনষ্কাল্টত াল্টন াঅদাদয চরাধায দূলণ, চরীয় উল্টিদ এফাং প্রাণীয েল্টত ওযদত াদয । এঙাডা াল্টন 
যফযাদয উদযদশ্য বূৃদষ্ঠয াল্টনয ফযফায (উদাাঃ সভাফাাআর সডল্টল্টরদনন প্ল্যান্ট) উৎ চরাধায এয াল্টনয প্রফাদও ল্টযফতেন 
ওযদত াদয। এঙাডা, প্রওল্প ওামেক্রভ সমভন ল্টিচ এফাং ওারবাটে ল্টনভোণ প্রাওৃল্টতও প্রফা ফযফস্থায ল্টযফতেন খটাদত াদয। 
সভাফাাআর সডল্টল্টরদনন প্ল্যান্ট সথদও এফাং ানুমযক্তবাদফ ল্টনল্টভেত রযাল্টিনগুল্টর সথদও াল্টন সফয দ বূৃদষ্ঠয াল্টনয দূলণ ৃল্টি 
ওযদত াদয। ল্টনভোণ াাআট সথদও ল্টঠওবাদফ ফচেয দাদথেয ল্টনষ্কান ফযফস্থা  ওযা না দর াল্টনয দলূণ দত াদয। 

 বকূবেস্থ াল্টনয উয প্রবাফাঃ ল্টফল্টবন্প প্রওল্প ওামেক্রভ এয ওাযদণ খটদত াদয। উদাযণস্রূ, াল্টন াদনয উদযদশ্য াতযল্টধও াল্টন 
উদিারদনয ওাযদণ বূকবেস্থ াল্টনয তরদদদ াল্টনয স্তদযয াফনভন খটদত াদয। এঙাডা, ফচেয ফযফস্থানা  াাআট সথদও াঅা 
ফচেয এয ানুপ্রদফদয ওাযদন  চরীয় দূলণ দত াদয। 

 উল্টিদদয উয ল্টফরু প্রবাফ দত াদয কাঙারা াপ ওযা, কাঙ ওাটা, াআতযাল্টদয ভাধযদভ।  
 প্রাল্টণয উয ল্টফরু প্রবাফ প্রাল্টণয  াঅফাস্থদরয েল্টতয ভাধযদভ খটদত াদয - বূল্টভ ল্টযষ্কায / রূান্তয এফাং / াথফা কাঙ ওাটায 

ওাযদণ প্রাল্টণয াঅফাস্থর াস্থায়ী ফা স্থায়ীবাদফ েল্টত দত াদয। সতয/ওারবাটে ল্টনভোদণয ভয় নদীতীযস্থ এরাওা এফাং চরীয় 
ফাস্তুতন্ত্র ফযাত দত াদয। উ-প্রওল্প াাআট ল্টঠওবাদফ ল্টনফোল্টঘত না দর ভানুদলয াদথ াল্টতয দ্বন্দ্ব দত াদয। 

াযণী ৫.১ - াফ-প্রদচক্ট ানুমাী প্রতযাল্টত ল্টযদফকত প্রবাফ 

ল্টযদফকত 
উাদান (দবত 
এফাং তচফ) 

াফ-প্রদচক্ট 

াল্টন  স্মাল্টনদটন ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রয়দওন্ 
াংদমাক  ফল্টষ্কযদণয চন্য ফযফায 
উদমাকী যাস্তা, সতয, স্থানীয় ফাচায, 

যাস্তায াঅদরা এফাং ফজ্রাত সুযো ফযফস্থা 
ল্টনভোণূফে 

 
ল্টনভোণওারীন 

ল্টযঘারনা 
 

ফযফস্থানা 
স্তান্তয 

ল্টনভোণূফে 
 

ল্টনভোণওারীন 

ল্টযঘারনা 
 

ফযফস্থানা 
স্তান্তয 

ল্টনভোণূফে 
 

ল্টনভোণওারীন 

ল্টযঘারনা 
 

ফযফস্থানা 
স্তান্তয 

ব্দ          
ফায দূলণ          
ভাল্টট           
ওম্পন           
বূৃদষ্ঠয াল্টন           
বূকবেস্থ াল্টন          
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উল্টিদ          
প্রাণী           

 

৫.২ াভাল্টচও প্রবাফ 

৫.২.১  ল্টস্থল্টতীর াল্টন, স্মাল্টনদটন এফাং স্াস্থযল্টফল্টধ ল্টফলও াফ-প্রদচক্ট 

উ-প্রওল্প ওামেক্রদভ ল্টনভোণ ওাদচ শ্রল্টভওদদয স্াস্থয  ল্টনযািায উয প্রতযাল্টত ল্টফরু প্রবাফ 

• ওযাদম্পয ভদধয ল্টনভোণ ওাদচয ভ ল্টওঙয খয ফা তাফয াঅস্থাী ল্টবল্টিদত স্থানান্তয ওযায প্রদাচন দত াদয।  
• ওযাদম্পয ভদধয এফাং াংরি এরাওা ল্টভল্টন াাআদয াাদময াল্টন যফযা ফযফস্থা ল্টনভোদণয ভয় ল্টওঙয ল্টযফাদযয 

াভল্টয়ও াসুল্টফধা দত াদয।   
• ওল্টভউল্টনল্টট সরদবদর ল্টনভোণ ওাদচয ভয় প্রওল্পল্টটয সওান ফযল্টক্ত ভাল্টরওানাধীন চল্টভ াস্থায়ীবাদফ ফযফায ওযদত 

দত াদয। মল্টদ চল্টভ াল্টধগ্রণ ওল্টভউল্টনল্টট সরদবদর ল্টনভোণ ওাচগুল্টরদত াল্টযামে য়, তদফ সল ল্টফওল্প ল্টাদফ 
চল্টভ াল্টধগ্রণ ওযদত দত াদয। 

• ফল্টযাকত শ্রল্টভওদদয ানুপ্রদফ দ্বন্দ্ব ফাডাদত াদয। 
• ল্টফল্টবন্প ল্টনভোণ ওামেক্রভ এফাং বাযী মানফাদনয ঘরাঘদরয ওাযদণ এরাওায় রৃখেটনা ফা রৃখেটনায ওাযদণ ভৃতযয খটদত 

াদয। 
• বাযী কাল্টডয ঘরাঘদরয চন্য প্রওল্প প্রবাল্টফত এরাওাগুল্টরদত িযাল্টপও চযাভ ৃল্টি দত াদয এফাং ভল্টরা  স্কযদর 

মায়া ল্টরৄদদয চন্য াল্টনযাদ দত াদয। 
• উচ্চ ব্দ ভাত্রা াাআট শ্রল্টভওদদয শ্রফণ েভতাদও েল্টতগ্রস্ত ওযদত াদয। 
• াল্টনযাদ ওাদচয ওাযদণ াাআট ওভেীদদয স্াস্থয ছযাঁল্টও ৃল্টি দত াদয। 
• প্রওল্প প্রবাল্টফত এরাওায ফাাআদয সথদও শ্রল্টভও ল্টনফোল্টঘত ওযদর শ্রল্টভওদদয ানুপ্রদফ দত াদয। 
• দূল্টলত াল্টন এফাং াস্াস্থযওয স্মাল্টনদটন াাআট শ্রল্টভওদদয চন্য সযাক এফাং ান্যান্য স্াস্থয ছযাঁল্টওয ওাযণ দত 

াদয।  

াল্টন এফাং স্মাল্টনদটন াফওাঠাদভায ল্টযঘারনা মোদয় ওভেীদদয স্াস্থয  ল্টনযািা ম্পল্টওেত ম্ভাফয ল্টফরু প্রবাফগুল্টরয ান্তবযেক্ত0 

• ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট ল্টফলাক্ত কযাদয প্রল্টক্রয়াওযণ ওদয এফাং নওা, উওযণ ফা ল্টনয়ন্ত্রদণ বযর থাওদর াঅগুন, 
ল্টফদস্নাযণ ফা ো প্রোদ ছযাঁল্টও লৃ্টি ওযদত াদয। প্ল্যান্ট দত এযওভ খটনা খটদর, ভানুল াঅত, ম্পল্টি 
েল্টতগ্রস্ত এফাং ল্টযদফ (ফায়য  াল্টন) দূল্টলত দত াদয। 

• রযাল্টিন এফাং সডল্টল্টরদনন প্ল্যান্ট যেনাদফেন ওযায ভয় াল্টনযাদ ওভে ল্টযদফদয ওাযদণ স্াস্থয এফাং ল্টনযািা 
ছযাঁল্টও ৃল্টি দত াদয। 

ল্টনভোণ মোদয় ওল্টভউল্টনল্টটয স্াস্থয  ল্টনযািা ম্পল্টওেত ম্ভাফয ল্টফরু প্রবাফগুল্টর ান্তবযেক্ত0 

• রৃখেটনা0 াাআট সথদও/মানফান সথদও বাযী মানফাদনয ঘরাঘদরয ওাযদণ রৃখেটনা ফা ভৃতযয খটদত াদয। এঙাডা, 
মথামথ াাআনদফাডে এফাং ল্টনযািাদফিনী না থাওদর, স্থানী/সযাল্টঙ্গা সরাওচন ল্টনভোদণ স্থাদন প্রদফ ওযদত াদয, 
পদর াঅখাত ফা ভৃতযযয ছযাঁল্টও থাওদত াদয।  

• ব্দ দূলণ: াতযল্টধও ব্দ প্রওল্প প্রবাফ এরাওায ভদধয চনদকাষ্ঠীদও ল্টফযক্ত ওযদত াদয। 
• শ্রভ প্রফা0 স্থানীয় ম্প্রদায়/দযাল্টঙ্গা চনকণ এফাং ল্টনভোণ শ্রল্টভওদদয ভদধয াভাল্টচও উদিচনা সদঔা ল্টদদত াদয। 

ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিও ল্টাংতায ছযাঁল্টও ফাডদত াদয। 

ল্টযঘারনা মোদয় ওল্টভউল্টনল্টট স্াস্থয  ল্টনযািা ম্পল্টওেত ম্ভাফয প্রবাফগুল্টর ান্তবযেক্ত0 

• জ্বরন্ত ফা ল্টফলাক্ত কযা ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট সথদও ল্টনকেভন দত াদয মা াঅগুন, ল্টফদস্নাযণ, াঅদাদয ওল্টভউল্টনল্টটদত 
ফফাযত ভানুদলয াঅত/ভৃতযযয এফাং ম্পল্টি েল্টতয ওাযণ দত াদয।  

• রযাল্টিন সথদও ফায়য / বূল্টভ / াল্টন দূলণ, ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট এয াফল্টিাাং এফাং সডল্টল্টরদনন প্ল্যান্ট এয ফচেয উওযণ 
স্থানীয় ওল্টভউল্টনল্টটয েল্টত াধন ওযদত াদয।  

এটা ল্টনল্টিত া প্রদাচন  সম প্রস্তাল্টফত উ-প্রওল্পগুল্টরয ফাস্তফান স্থাদনয নতৃাল্টিও, প্রত্নতাল্টিও, স্থাতয, াাংস্কৃল্টতও, ঐল্টতাল্টও ফা 
াভাল্টচও  সওাদনা তাৎমে সনাআ ফা প্রওল্প স্থান ল্টফদলবাদফ ফতেভান এফাং বল্টফষ্যদতয প্রচদন্ধয ওাদঙ ল্টফদলবাদফ গুরুত্বণূে ন। ল্টওন্তু, 
প্রওল্প এরাওা স্থানীয় াাংস্কৃল্টতও তাৎমেযণে স্থান (সমভন ল্টফত্র স্থান, ওফযস্থান) এফাং প্রত্নতাল্টিও স্থাদনয   ওাঙাওাল্টঙ য়ায (এঔন 
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াদন্বলণদমাকয) ম্ভাফনা যদয়দঙ। এাআ সেদত্র, সুদমাক-ন্নান দ্ধল্টত ানুযণ ওযা উল্টঘত (ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ফযফস্থানায 
ল্টনদদেল্টওা াধযাদ দ্রিফয)। 

ওযাদম্পয ভদধয চল্টভ াল্টধগ্রণ ানুদভাল্টদত নয়। াযাদক্সল্টল্টফল্টরল্টট ফা াল্টবকভযতায ল্টফস্তাদযয চন্য এফাং চরুযী/রৃদমোক ল্টযল্টস্থল্টতয ভয় 
াঅশ্রদয়য চন্য ল্টওঙয প্রদফ যাস্তা এফাং ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রয় সওন্ ওযাদম্পয ফাাআদয ল্টনভোন ওযা দত াদয। ল্টওঙয ল্টফদযভান যওাল্টয বফন 
এক্সদটনন/ল্টযফধেন ওযা প্রদয়াচন দত াদয। মল্টদ ওর ওামেক্রভ যওাযী ভাল্টরওানাধীন বূল্টভ এফাং ল্টফদযভান ল্টনধোল্টযত চল্টভয উয 
ওযা দফ ফদর াঅা ওযা দে, তথাল্ট ফযল্টক্তভারাওানাধীন বূল্টভ এফাং ফযল্টক্তয উয প্রওল্প ফাস্তফানওারীন ভদয ল্টফরূ প্রবাফ এাআ 
মোদয় ফাল্টতর ওযা মাদফ না। ডও, সতয এফাং ওারবাটে ল্টনভোদণয চন্য, ল্টফদযভান ল্টযদলফা সুল্টফধাল্টদ ম্প্রাযদণয চন্য, ফযল্টক্তকত চল্টভ 
প্রদয়াচন দত াদয (স্থায়ীবাদফ ফা াভল্টয়ওবাদফ)। মতদূয ম্ভফ যওাযী ভাল্টরওানাধীন বূল্টভ ফযফায ওযা দফ, ফাস্তল্টফওাআ প্রওল্পল্টটয 
চরুযী প্রওৃল্টতয ওাযদণ বূল্টভ াল্টধগ্রদণয চন্য  দীখে ভপ্রল্টক্রা ানুযণ ওযা াতযন্ত ওল্টঠন দফ। মাাআদাও, মল্টদ সওান ফযল্টক্ত েল্টতগ্রস্ত 
য় এফাং/াথফা সস্কায়াটায েল্টতগ্রস্ত য় (যওাযী ভাল্টরওানাধীন ফা ফযল্টক্তভারাওানাধীন বূল্টভ), েল্টতূযণ প্রদাদনয চন্য স্থাফয ম্পল্টি 
াল্টধগ্রণ  রকুভদঔর াঅাআন, ২০১৭  া.ল্ট. ৪.১২ ানুযণ ওযা দফ। া.ল্ট. ৪.১২ প্রওল্পল্টটয চন্য প্রদমাচয দফ।  

ল্টযঘারনা মোদয়, ম্ভাফয াভাল্টচও ল্টফরু প্রবাদফয ান্তবযেক্ত দত াদয0 

• াল্টতল্টযক্ত চনাংঔযা স্থানীয় চনদকাষ্ঠীয ভদধয ঘা এফাং দ্বন্দ্ব ফাাদত াদয 
• াঅশ্রয়দওন্ ল্টনভোদণয ভয়, াস্থায়ী ফা স্থায়ীবাদফ খযফাল্ট স্থানান্তদযয প্রদয়াচন দত াদয 
• ল্টফল্টবন্প প্রাথল্টভও স্কযদর াঅশ্রয় ল্টনভোদণয ভ লা ঘরাওারীন ভদ ব্দ এফাং ছাদভরা দত াদয 
• গুরুতয রৃদমোদকয ভয় সমভন াাআদলান এয ভ সযাল্টঙ্গা এফাং স্থানী সরাওচন উবয়দওাআ াাআদলান সন্টায ফযফায 

ওযদত দত াদয। সম সেদত্র দ্বন্দ্ব এয ম্ভাফনা াঅদঙ।   

৫.২.২ চরফায়য ল্টস্থল্টতীর  চরুযী াফস্থায চন্য ল্টনকেভণ ও, সতয, স্থানীয় ফাচায, যাস্তায াঅদরা এফাং ফজ্রাত সুযো 
ফযফস্থা 

ল্টনভোণ মোদয়, ম্ভাফয াভাল্টচও ল্টফরূ প্রবাফ দত াদয0 

• ফযল্টক্তকত চল্টভ স্থায়ী ফা াস্থায়ীবাদফ ফযফাদযয প্রদয়াচন দত াদয, মল্টদ চল্টভ াল্টধগ্রণ এফাং ভানুদলয উয াল্টনোওৃত 
প্রবাফগুল্টর এডাদনায চন্য মতটা ম্ভফ যওাল্টয ভাল্টরওানাধীন চল্টভ ফযফায ওযা দফ।  

• িাও এফাং মানফান াংরি ওল্টভউল্টনল্টট এরাওায ভধয ল্টদদ ঘরাঘর ওযদফ। এদত রৃখেটনায ছযাঁল্টও থাওদফ এফাং 
ওল্টভউল্টনল্টটয সরাদওযা াল্টনযাদ সফাধ ওযদত াদয। 

• াংদমাক ডওগুল্টর ল্টফস্তৃত ওযায প্রদাচন দর ল্টওাংফা াফল্টরও ফা প্রাাআদবট চল্টভদত ল্টনভোণওাচ দর এফ স্থাদন ফফা 
ওযা ফা এফ স্থান সথদও চীল্টফওা ল্টনফো ওদয এভন সস্কায়াটাযযা প্রবাল্টফত দত াদয। 

৫.৩ াল্টতল্টযক্ত ল্টফদফঘয ল্টফলয় 

৫.৩.১ ভানফ াল্টত াংখলে 

াম্প্রল্টতও ভদ সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয াঅওল্টষ্মও ানুপ্রদফদয ওাযদন প্রা ৪০ ল্টট ফন্য াল্টত ওযাম্প এফাং াঅদাদয এরাওাদত াঅটওা 
দযদঙ। াঅদযফল্টদ াল্টতয াঅক্রভদন ১৩ চন ভৃতযযয ঔফয ায়া সকদঙ। নাক্তওৃত াংখলে এরাওায াফস্থান এফাং ল্টফফযণ ল্টঘত্র ৫.১ এ 
সদঔাদনা দয়দঙ। 
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উৎ: াঅাআ াআঊ ল্ট এন (২০১৮) 
ল্টঘত্র ৫.১ - কুতযারাং ওযম্প ল্টনওটফতেী এরাওা ভানফ াল্টত াংখদলেয াফস্থান, উল্টঔয়া 

এল্টপ্রর ২০১৮ ার সথদও াদযাফল্টধ সওান াল্টত াঅক্রভদনয খটনা খদটল্টন। মা ভূরত াঅাআাআউল্টএন ওতৃেও ওদয়ওল্টট কৃীত দদেদয 
পরাপর। এগুল্টর দে: 

• ভাাআদগ্রন রুট ফযাফয ২০০-৫০০ ল্টভটায ভ-দূযদত্ব াঘ-টাায ল্টনভোণ (১.৫ রাঔ টাওা ঔযঘ/ াঘ-টাায) - ২ 
চন ল্টডাঅযল্ট  দ্বাযা প্রল্টত যাদত এগুদরা ল্টযঘাল্টরত য় (াঅাআএল্টল্টচ ওতৃেও ল্টনধোল্টযত ায ানুমাী াঅাআাআউল্টএন দ্বাযা 
প্রদি) 

• াঘটাাযগুল্টরয ভধযফতেী স্থাদন বার দৃশ্যভানতা ল্টনল্টিত ওযায চন্য টায়াযগুল্টরয ভাদছ প্রল্টত ১০০-২০০ ল্টভটায ভ-
দূযদত্ব সয ঘাল্টরত ফাল্টত স্থান (১ রাঔ/রযাম্প)  

• ল্টল্টফযগুল্টরয ঘাযাদ সযল্টক্ত দ্বাযা ল্টযঘাল্টরত তফরৃযল্টতও সফিনী (ফয - প্রায় ৮ রাঔ/ল্টওদরাল্টভটায) ল্টনভোণ 
• াল্টত সযস্ধন ল্টটভ (ফয - ৩ রাঔ টাওা/ল্টটভ) প্রল্টতষ্ঠা1 প্রল্টত ল্টটদভ ১০-১২ চন সযাল্টঙ্গা যদয়দঙ, মাদদয বূল্টভওা/ 

দাল্টয়ত্বগুল্টর র: তন প্রযা, াল্টতয উল্টস্থল্টত ফন ল্টফবাক  ল্টাঅাআল্টদও চানাদনা, ল্টবড ফযফস্থানা, াল্টতয ফদন ল্টপদয 
মাায চন্য ওাচ ওযা 
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উল্টযল্টিল্টঔত প্রভন ফযফস্থাগুল্টর গ্রণ ওযা দি স্থানী ম্প্রদাদয ফল্টত এফাং ল্টনওটফতেী এরাওা ল্টউভযান এল্টরপযান্ট ওনল্টফ্লক্ট এয 
ছযাঁল্টও ল্টফদযভান। এাআ ওাযদণ উল্টযল্টিল্টঔত প্রভন ফযফস্থাগুল্টর স্থানী ম্প্রদাদয চন্য প্রদমাচয। াঅাআাআউল্টএন াঅটদও া ফন্য 
াল্টতগুল্টর ানুযণ ওদয তাদদয কল্টতল্টফল্টধ মেদফেণ এফাং তাদদয প্রাওলৃ্টতও ফাস্থানগুল্টরদত ল্টপদয মায়ায ল্টনল্টিত ওযায চন্য ওাচ 
ওযদঙ। 

   

পদটা সক্রল্টডট – াঅল্টপ এভ চাভান 
ল্টঘত্র ৫.২ - কুতযারাং ওযম্প ল্টনওটফতেী এরাওা ভানফ াল্টত াংখদলেয াফস্থান, উল্টঔয়া 

৫.৩.২ সচন্ডায াংক্রান্ত ল্টফলাল্টদ 

উদয উদিল্টঔত প্রবাফগুল্টর ঙাা, এাআ াংওদটয ল্টরঙ্গ এফাং াভাল্টচও ান্তবযেল্টক্ত ল্টফলাফরীয ধযণ ফরল্টফধ, ক্রভল্টফওাভান, এফাং সফ 
চল্টটর। সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয প্রায় ৬০% ল্টডাঅযল্ট নাযী, ৫১% এয ফ ১৫ ফঙদযয ওভ ফয়ী, ওযাদম্প ফ াংঔযও ানাথ এফাং 
ভল্টরা/ল্টরৄ প্রধান ল্টযফায যদয়দঙ। উযন্তু, উদিঔদমাকয াংঔযও সযাল্টঙ্গা  এঔন গুরুতয ভানল্টও াঅখাদতয েত ফন ওযদঙ। 
াতএফ, প্রওদল্পয দন্তালচনও পরাপর াচেন ওযায চন্য ল্টরঙ্গ এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতায ল্টফলয়গুল্টর সভাওাদফরা ওযায াাাল্ট 
এওল্টট ন্যাময দ্ধল্টতদত প্রওদল্পয সুল্টফধা গ্রনওাযী ল্টাদফ নাযী, ল্টরৄ, মযফও, ফয়স্কদদয এফাং মাযা ফযাল্টতক্রভবাদফ ওভেেভ তাদদয 
ান্তবযেল্টক্ত ল্টনল্টিত ওযা চরুযী। 

ল্টডল্টএাআঘাআ াংল্টেি ওযাম্প াআনঘাচে (ল্টাঅাআল্ট) এফাং াঅযাঅযাঅযল্ট, াঅাআএল্টল্টচ এফাং ান্যান্য য়া (WASH) সক্টয প্রল্টতষ্ঠাদনয 
াদথ াঅদরাঘনায ভাধযদভ াল্টযফাল্টযও সঘাকায সুল্টফধাদবাকী ল্টনফোঘদনয ভানদণ্ড প্রস্তুত ওযদফ। ল্টনফোঘদনয ভানদদণ্ডয ভদধয যদয়দঙ: 
াফযফাযদমাকয সঘাকায এফাং াযীল্টযওবাদফ ােভ ফযল্টক্তয ল্টযফায। াঅযাঅযাঅযল্ট এয ওাদঙ াযীল্টযওবাদফ ােভ ফযল্টক্তয ল্টযফাদযয 
ম্পূণে তাল্টরওা াঅদঙ। 

প্রাথল্টভও তওেফাণী ফযফস্থা এফাং দঘতনতা ল্টনভোদণয সেদত্র, ান্তত ১ চন ভল্টরা সস্োদফও ল্টনমযক্ত ওযা দফ ল্টমল্টন দূদমোকওারীন ভদ 
৫০ ল্টট ল্টযফাযদও াতা প্রদান ওযদফ। প্রায় ৫০ ল্টট ল্টযফাদযয চন্য, ান্তত ল্টতনচন সস্োদফও (২ চন যরুল এফাং ১ চন ভল্টরা) 
প্রাথল্টভও তওেফাতো ফযফস্থায় প্রল্টল্টেত ওযা দফ মাযা রৃদমোদকয ভয় ফযল্টক্তকত ল্টযফাদযয াঅয কাাআড ওযদত াদয। 
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াযণী ৫.২ - ল্টরঙ্গ এফাং াভাল্টচও ান্তবযেল্টক্ত সেভয়াওে 

ওামেক্রভ ূঘও/রেয ফাস্তফান দ্ধল্টত দাল্টত্ব 
ওদম্পাদনন্ট ১ প্রাথল্টভও ল্টযদলফাল্টদ, ল্টস্থল্টতীর াফওাঠাদভা, চরুযী প্রল্টতল্টক্রয়া, এফাং ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিও ল্টাংতা 

প্রল্টতদযাধ ফযফস্থা ল্টক্তারী ওযা 
(১) ল্টস্থল্টতীর ল্টভল্টন াাআড চর যফযা প্রওল্প 
(সয ঘাল্টরত সপাদটাদবারটাাআও (ল্টল্টব) াল্টম্পাং 
ল্টদস্টদভয াদথ াংমযক্ত ল্টফদযভান ল্টটউফ দয়র 
যনফোদনয ; 
(২)ল্টস্থল্টতীর ল্টটউফ দয়র (ল্টফদযভান ল্টটউফ 
দয়র যনফোন) ; 
(৩) সভাফাাআর ল্টিটদভন্ট প্ল্যান্ট; 
(৪) চর ম্পদ ভযাল্টাং এফাং চর ম্পদ প্রাযতা 
 চর ভাদনয মেদফেণ; 
(৫) াঃ ফচেয এফাং ওল্টঠন ফচেয ফযফস্থানা ল্টদস্টভ 
এয উয ম্ভাফযতা কদফলণা এফাং নওা প্রনণ; 
(৬) ফযল্টক্তকত রযাল্টিন সভযাভত  উন্পতওযণ 
(৭) চরফায়য ল্টস্থল্টতীর উন্পত সঘম্বায ওল্টভউল্টনল্টট 
রযাল্টিন ল্টনভোণ (ল্টরঙ্গল্টবল্টিও ৃথওীওযণ ফযফস্থা ; 
স্দান এফাং ওাড য়াল্টাং সুল্টফধা, চর উৎ, 
সল্টেও টযাাংও এফাং সয াঅদরা ল্টদস্টভ দঙ্গ); 
(৮) ওযাদম্পয উৎন্প ল্টভদথন কযা ফযফায ওদয 
জ্বারানীয চন্য ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট ল্টনভোণ1 
(৯) ভল্টন্বত াল্টন এফাং াঃল্টনষ্কান ফযফস্থানা 
ল্টদস্টভ ততল্টয; 
(১০) স্াস্থযল্টফল্টধ প্রঘায, স্মাল্টনদটন দঘতনতা 
ওভেঘূী, এপএএভ, ল্টনযাদ াল্টন ফযফায, এফাং 
াল্টন  স্মাল্টনদটন ওামেক্রভ এয ল্টযঘারনা  
যেণাদফেণ (এন্ডএভ) এয উয প্রল্টেণ; 
(১১) ফৃল্টিয াল্টন ধদয যাঔায ফযফস্থা ম্বল্টরত 
চরফায নীর ফরভঔূী রৃদমোক 
াঅশ্রয়দওন্/প্রাথল্টভও ল্টফদযার এফাং ফরভঔূী রৃদমোক 
াঅশ্রয়দওন্/ম্প্রদা সফা সওন্ , সয ঘাল্টরত 
ফাল্টত, চরফায নীর যাস্তা ল্টনভোণ; 
(১২) চরুযী প্রস্তুল্টত  রৃদমোকওারীন চরুযী প্রস্থাদনয 
চন্য ওনল্টটনদচল্টন্ফ ল্টযওল্পনা1 
(১৩) চর-াঅফায়া াংক্রান্ত রৃদমোকগুল্টরয চন্য 
ওল্টভউল্টনল্টট ল্টবল্টিও প্রাথল্টভও-তওেতা ফযফস্থা 
ল্টক্তারীওযণ;  
(১৪) রৃদমোকওারীন প্রথল্টভও াাদান াংস্থাগুল্টর  
পায়ায াল্টবে এফাং ল্টল্টবর ল্টডদপন্ফ চন্য উন্পত 
প্রল্টেণ,  যিাভ যফযা;  
(১৫) াল্টিল্টনফোন এফাং ানুন্নান  উদ্ধায যিাভ 
যাঔায চন্য যাযাউচ ল্টনভোণ; 
(১৬) ফৃল্টিয াল্টন ল্টনষ্কান  ঢার সুযো ফযফস্থা 
চরফায়য নীর প্রদফ  প্রস্থান ও ল্টনভোণ; 
(১৭) ফৃল্টিয াল্টন ল্টনষ্কান  ঢার সুযো ফযফস্থা 
ও  পযটাত উন্পতওযণ; 
(১৮) চরফায়য নীর ওারবাটে  সতয ল্টনভোণ; 
(১৯) ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাদদয চন্য গ্রাভীণ ফাচায 
সভযাভত, যনাঃস্থান  ল্টনভোণ 
(২০) সযঘাল্টরত ওফাল্টত স্থান 
(২১) ফজ্রাত সুযো ফযফস্থা প্রল্টতষ্ঠা 

 উন্পত াল্টনয প্রাযতা 
ল্টনল্টিত দদঙ এভন 
সুল্টফধাদবাকীয াংঔযা, মায 
৫২% নাযী1 

 াঃল্টনষ্কান ফযফস্থায 
প্রাযতা ল্টনল্টিত দদঙ 
এভন সুল্টফধাদবাকীয াংঔযা, 
মায ৫২% নাযী1 

 চরফায়য নীর ফরভঔূী 
রৃদমোক াঅশ্রয়দওন্/প্রাথল্টভও 
ল্টফদযারয় ল্টনল্টভেত (াংঔযা); 

 চরফায়য নীর ফরভঔূী 
রৃদমোক াঅশ্রয়দওন্/  
ল্টযদলফাদওন্ ল্টনভোণ 
(াংঔযা); 

 চরফায়য নীর প্রদফ  
প্রস্থান ও উন্পতওযণ 
(ল্টওদরাল্টভটায); 

 ওযাদম্পয াবযন্তদয ও  
পযটাত উন্পতওযণ 
(ল্টওদরাল্টভটায); 

 চরফায়য নীর প্রদফ  
প্রস্থান সতয ল্টনভোণ (াংঔযা); 

 ফজ্রাত সুযো ফযফস্থা 
প্রল্টতষ্ঠা (াংঔযা); 

 স্থানী ফাচায উন্পতওযণ 
(াংঔযা); 

 সয ঘাল্টরত  ওফাল্টত 
স্থান (াংঔযা); 

 াল্টিল্টনফোন এফাং ানুন্নান 
 উদ্ধায যিাভ যাঔায 
চন্য ল্টনল্টভেত যাযাউচ 
(াংঔযা); 

 পাায াল্টবে  ল্টল্টবর 
ল্টডদপন্ফদও াল্টিল্টনফোন 
এফাং ানুন্নান  উদ্ধায 
যিাভ প্রদান ওযা দদঙ 
ল্টও না? (হ্যাাঁ/না) 

 নাযী  সভদল্টরৄদদয ল্টরঙ্গ 
ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ 
াতা প্রাল্টপ্ত (াংঔযা); 

 

 ল্টনভোণওাচ রৄরুয াঅদক 
ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা যরুল  
নাযীদদয াদথ যাভেবা 
ওযা দফ1 

 স্থানী চনদকাষ্ঠীদও প্রওদল্পয 
উদযশ্য  রেয চানাদত 
দফ1 

 সযাল্টঙ্গা  স্থানী 
চনদকাষ্ঠীদও প্রওল্প ওামেক্রভ 
ম্পদওে চানাদত দফ1 

 সরফায াআনফ্লাস্ক এাদনায 
চন্য স্থানী চনদকাষ্ঠীদও 
াঅগ্রাল্টধওায ল্টদদত দফ1 

 ওল্টভউল্টনল্টট াাআরাাআন 
ল্টনভোদণয ভয়, চল্টভ 
ফযফায ওযায প্রদয়াচন 
দর, এল্টট ঐল্টেও  
ল্টবল্টিদত দত দফ এফাং 
ল্টাঅাআাআউ  চল্টভয 
ভাল্টরদওয ভদধয ঘযল্টক্তয 
ভাধযদভ দত দফ; 

 ওর ফযল্টক্তকত চল্টভয 
াল্টধগ্রণ সস্োভযরও দত 
দফ এফাং ঘযল্টক্তয ভাধযদভ দত 
দফ; 

 ওল্টভউল্টনল্টট রযাল্টিনগুল্টরদত 
প্রল্টতফন্নীদদয চন্য াঅরাদা 
রযাল্টিন থাওদত দফ; 

 ান্তত ১ চন ভল্টরা এফাং 
৫০ ল্টট সযাল্টঙ্গা ল্টফফায 
সথদও ২ চনদও  ূফে 
তওেতা ফযফস্থা ম্পদওে 
প্রল্টেণ সদয়া দফ। 

 ও  সতয ল্টনভোদণয 
ভ বূল্টভ াল্টধগ্রণ ওযা 
মাদফ না1 মল্টদ ফযল্টক্তকত 
বূল্টভ াস্থাীবাদফ ফযফায 
ওযায প্রদাচন দয সটা 
সস্োভযরও দত দফ 
এফাং ল্টাঅাআাআউ  বূল্টভয 
ভাল্টরদওয ভদধয ল্টরল্টঔত 
ভদছাতা/ঘযল্টক্তয ভাধযদভ 
দত দফ;  

 ওল্টভউল্টনল্টট টদরট ততল্টযয 
ভ প্রল্টতফন্নী  ল্টরৄদদয 
ল্টফদফঘনা যাঔদত দফ1  

 ছযাঁল্টওপ্রফণ সকাষ্ঠী সমভন নাযী 
প্রধান ল্টযফায, প্রল্টতল্টফন্নী, 

চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয, 
স্থানীয় যওায প্রদওর 
াল্টধদপ্তয, রৃদমোক ফযফস্থানা 
 ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, এনল্টচ, 
ল্টরঙ্গ   ভাচ ল্টফদলজ্ঞ 
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ওামেক্রভ ূঘও/রেয ফাস্তফান দ্ধল্টত দাল্টত্ব 
(২২) এওল্টট ল্টরঙ্গ-াফল্টত দ্ধল্টতদত ল্টযদলফা 
ফযফস্থা প্রস্তুত এফাং মথামথ ফাঙাাআ প্রল্টক্রায ভাধযদভ 
নাযী  সভদয়ল্টরৄদদয ল্টযদলফা প্রাল্টপ্ত ল্টনল্টিত ওযা;  
(২৩) ল্টরৄ ফান্নফ এফাং াল্টযযীওবাদফ ােভ ফান্নফ 
ন্থা ল্টযদলফা প্রদান; 
(২৪) স্থানী ম্প্রদাদয ভদধয চনাংদমাদকয 
ভাধযদভ ল্টফল্টবন্প প্রল্টতষ্ঠান  সোদফীদদয দ্বাযা 
ছযাঁল্টওপ্রফণ সকাষ্ঠীগুল্টরয ান্তবূেল্টক্ত  াাংগ্রণ ল্টনল্টিত 
ওযা মা ওদম্পাদনন্ট ২ এ উদিঔ ওযা াঅদঙ; 
(২৫) ল্টযঘারনা  যেণাদফেদনয চন্য াল্টন  
স্মাল্টনদটন ফযফস্থা, এফাং  
(২৬) নাযীদদয চন্য ল্টস্থল্টতীর  চরফায়য-ফান্নফ 
ওভেদ্ধল্টতয ভাধযদভ নাযী-ল্টনবেয শ্রভ সমভন খযফাল্টয 
জ্বারানীয চন্য ওাদঠয াংগ্র এ ধযদণয ওাচ সথদও 
নাযীদও ভযল্টক্ত সদা। 

াআতযাল্টদয চন্য এওল্টট 
সোদফী প্রল্টতষ্ঠান ততল্টয 
ওযদত দফ1 

 নতৃাল্টিও সকাষ্ঠীয বূল্টভ ফযফায 
ওযা মাদফ না। 

 
 

ওদম্পাদনন্ট ২ ওল্টভউল্টনল্টট ল্টস্থল্টতীরতা ল্টক্তারীওযণ (এভল্টডএভাঅয) 
উ-ওদম্পাদনন্ট ২-ও: ওল্টভউল্টনল্টট ল্টযদলফা 
(১) ল্টরৄ মত্ন ওামেক্রভ; 
(২) দঘতনতা ততল্টয1 
(৩) ওল্টভউল্টনল্টট াদাটে রে (ল্টএল্টচ) কঠন; 
(৪) ল্টফওল্প ল্টযষ্কায যান্পা প্রমযল্টক্ত উয কৃস্থারী 
প্রল্টেণ; 
(৫) াল্টবদমাক ফযফস্থানা; 
(৬) ভানল্টফও ভথেন1 
(৭) সনল্টতফাঘও াভাল্টচও প্রবাফ াঅদঙ এভন সম 
সওান ওামেওরা; 
(৮) সনল্টতফাঘও ল্টযদফকত প্রবাফ াঅদঙ  এভন সম 
সওান ওামেওরা; 
(৯) ওল্টভউল্টনল্টট ওভেদেদত্র স্ল্পদভয়াদী াাংগ্রদণয 
ল্টফল্টনভদয় সুল্টফধাদবাকীদদয চন্য ভচযল্টয; 

 া-ভচযল্টয ঔযঘ;  
 ল্টফদমাল্টত াংস্থা/এনল্টচ 

এয তিাফধাদন ওল্টনউল্টনল্টট 
াওে; 

 ওল্টভউল্টনল্টট সোদফী ওতৃেও 
প্রদি াস্থায়ী ল্টরৄ মত্ন 
ওামেক্রভ 

 যল্টি, রৃদমোক ছযাঁল্টও 
ল্টস্থল্টতস্থাওতা ফা প্রভন, 
যান্পা ওযায চন্য দূলণভযক্ত 
জ্বারানীয ফযফায, ল্টরৄ 
ল্টনমোতন প্রল্টতদযাধ, ফারয 
ল্টফফা, ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও 
ল্টাংতা, সমন য়যাল্টন, 
নাযী  ল্টরৄ াঘায, ানফধ 
ভাদও ফযফা প্রল্টতদযাধ; 

 ওল্টভউল্টনল্টট সোদফী 
ওল্টভউল্টনল্টট াল্টবে রেদও 
াভাল্টচও ভস্মাগুল্টর মা 
নাযী  ল্টরৄদদয এফাং 
ছযাঁল্টওূণে তরুণদদয প্রবাল্টফত 
ওদয তা স্লা ওযায রদেয 
াতা ওযদফ; 

 দূলণভযক্ত ল্টফওল্প যান্পায 
প্রমযল্টক্ত  জ্বারানীয 
ফযাফাদযয উয ওল্টভউল্টনল্টট 
সোদফী প্রদি প্রল্টেণ; 

 প্রওদল্পয সুল্টফধাদবাকী  
ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাযা প্রওল্প 
ওাদচয ওাযদন েল্টতগ্রস্ত 
দর ওল্টভউল্টনল্টট সোদফীয 
ওাদঙ াল্টবদমাক ওযদত 
াযদফন1 ওল্টভউল্টনল্টট 
সোদফী াল্টবদমাকল্টট 

 প্রল্টতল্টট সযাল্টঙ্গা ল্টযফায সথদও 
এওচন ওল্টভউল্টনল্টট সোদফী 
ল্টদদফ ল্টনফন্নন ওযদফ; 

 প্রল্টত ওল্টভউল্টনল্টট সোদফীয 
তদল্টনও বাতা ৩৫০ টাওায 
সফল্ট দফ না, এফাং এল্টট 
াদথেয ভাধযদভ সদা দফ না। 
প্রল্টতল্টদদনয প্রদয়াচনীয় 
ল্টচল্টনত্র ল্টওনদত তাদদয াআ-
বাউঘায প্রদান ওযা দফ। 

 ল্টরৄ মত্ন সফায ফযফস্থা 
থাওদফ এফাং এদত ল্টদঙ্গর ভা 
াথফা ফাফাদও াগ্রাল্টধওায 
সদা দফ। 

 প্রল্টতল্টট ল্টযফায সথদও 
ওভদে এওচনদও দূলণভযক্ত 
যান্পায প্রমযল্টক্তয উয প্রল্টেণ 
সদয়া দফ। 

 ওর সযাল্টঙ্গা নাযীদও 
াফশ্যাআ প্রওদল্পয রেয  
উদযশ্যভূ ম্পদওে চানাদত 
দফ। 

 ওল্টভউল্টনল্টট সোদফী 
াল্টবদমাক স ওযায ওাদচ 
াতা ওযদফ। 

 শ্রল্টভও ফা ওল্টভউল্টনল্টট 
সোদফী ল্টনফোঘদনয ভয় 
সওান তফলভয ওযা মাদফ না। 

 ওর ওল্টভউল্টনল্টট সোদফীয 
স্াস্থয  সুযোয উয 
প্রল্টেণ থাওদত দফ। 

 ওর সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভও   
ওল্টভউল্টনল্টট সোদফীয চন্য 
াঅঘযণল্টফল্টধ থাওদত দফ। 

রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ 
ভন্ত্রণারয়, এনল্টচ, ল্টরঙ্গ   
ভাচ ল্টফদলজ্ঞ, সমাকাদমাক 
ল্টফদলজ্ঞ, এফাং ল্টযদলফা 
প্রদানওাযী াংস্থাগুল্টর  
ল্টঠওাদায 
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ওামেক্রভ ূঘও/রেয ফাস্তফান দ্ধল্টত দাল্টত্ব 
মথামথ ওল্টভউল্টনল্টট 
াওেদপায ফা ওল্টভল্টনল্টট 
ল্টযদলফা ওল্টভল্টটয ওাদঙ 
স ওযদফ এফাং ভধাদনয 
সঘিা ওযদফ। 

উ-ওদম্পাদনন্ট ২-ঔ: ওল্টভউল্টনল্টট াওেদপায 
(১) াাআট যেণাদফেণ; 
(২) াযাদক্সদল্টফল্টরল্টট যেণাদফেণ; 
(৩) াল্টন ল্টনষ্কান ফযফস্থা যেণাদফেণ; 
(৪) ওল্টভউল্টনল্টট ফৃে সযান 

 াাদয ঢার সুযো, 
সটদযল্টাং, ীভানা প্রাঘীয, 
ভাল্টট েয় সযাদধয চন্য 
ওাচ, াআতযাল্টদ। 

 স্মান্ড ফযাক ল্টদদ পযটাত, 
ফাাঁ ল্টদদ াাঁদওা, ল্টাঁল্ট, 
সতয  ল্টাঁল্টয াতর, 
ল্টদওল্টনদদেনায চন্য তাওা 
 াাআন াআতযাল্টদ।  

 াল্টন ল্টনস্কান ফযফস্থা, 
াটায দদন্ট াল্টন 
ল্টনস্কান, উন্পত াল্টন  
স্মাল্টনদটন, রযাল্টিন, স্দাদনয 
স্থান চাতী সফায 
চরবযতা।  

 ভাল্টট ধদয যাঔায চন্য ফযাক 
কাদডেল্টনাং, ঙাায চন্য ফৃে 
সযান, এফাং কদভয 
াফল্টিাাং  াঅফচেনা 
সথদও ঘাযদওার উৎাদন। 

  

ওদম্পাদনন্ট ৩: ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয সফা ফযফস্থা উন্পত ওযায চন্য প্রল্টতষ্ঠাল্টনও ফযফস্থা ল্টক্তারীওযণ 
(১) দূদমোকূফে প্রাথল্টভও তওেতা ফযফস্থা 
(২) ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনকণ ফযফস্থানা এফাং 
প্রাল্টনও ফযফস্থা; 
(৩) যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনাদযয ভন্ব 
ফযফস্থা; 
(৪) সচরা মোদ ভন্বয় ফযফস্থা; 
(৫) ওযাম্প াআন ঘাচে াংক্রান্ত ফযফস্থানা1 এফাং  
(৬) ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয সোদফী 
সনটাওে। 

 ল্টাঅাআাআ সথদও প্রল্টল্টেত 
যরুল  ভল্টরা াংঔযা. 

 প্রল্টল্টেত সযাল্টঙ্গা 
সরাওচদনয াংঔযা. 

 প্রল্টল্টেত স্থানী ম্প্রদাদয়য 
সরাওচদনয াংঔযা. 

 

 ল্টাঅাআাআ সথদও ওভদে 
২০% নাযী ওভেঘাযীদও 
প্রল্টেণ সদয়া দফ। 

 ল্টরঙ্গ  সমাকাদমাক ল্টফদলজ্ঞ 
ল্টনয়ল্টভত ল্টাঅাআাআউয াদথ 
ভন্বয় াধন ওযদফ। 

 ওভদে ২0% ভল্টরা াঅযাআ 
সিল্টনাং াদফন। 

চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয, 
স্থানীয় যওায প্রদওর 
াল্টধদপ্তয, রৃদমোক ফযফস্থানা 
 ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, এনল্টচ, 
ল্টরঙ্গ   ভাচ ল্টফদলজ্ঞ, 
সমাকাদমাক ল্টফদলজ্ঞ, এফাং 
ল্টযদলফা প্রদানওাযী 
াংস্থাগুল্টর  ল্টঠওাদায 

৫.৩.৩ সরফায াআনফ্লাস্ক এয প্রবাফ 

প্রওদল্পয ফাস্তফায়ন ভদ ল্টফল্টবন্প ল্টনভোণ ওাদচ দে  াদে শ্রল্টভও ল্টনদাল্টচত থাওদফ। ওযাদম্পয াংরি স্থাদন ল্টনভোদণয ভয় শ্রল্টভও 
চল্টডত দফ। তাাআ ম্ভাফয াংখাত এাদত শ্রল্টভও ফযফস্থানা ঔযফাআ গুরুত্বণূে। 

সরফায াআনফ্লাস্ক ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিও ল্টাংতা (ল্টচল্টফল্টব) ৃল্টি ওযদত াদয। ল্টরঙ্গ-ল্টবল্টিও ল্টাংতা এওল্টট ান্তবূেল্টক্তভূরও ব্দ মা সওান ফযল্টক্তয 
াআোয ল্টফরুদদ্ধ সম সওান েল্টতওাযও ওাচ ওযায প্রফণতাদও াংজ্ঞাল্টত ওদয, এল্টট নাযী  যরুদলয ভদধয তফলদভযয ওাযদণ খদট। 
সযাল্টঙ্গা ওযাদম্প নাযী এফাং সভদয়ল্টরৄযা তাদদয াধীনস্থ াফস্থা ওাযদণ ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতায স্ীওায দত াদয। ল্টচল্টফল্টব সমন, 
াযীল্টযও, এফাং ভানল্টও াফযফায  ল্টফল্টবন্প রূ ল্টযগ্র ওদয থাদও। 

াভাল্টচও প্রবাফগুল্টর রেয ওযা চরুযী, এভনল্টও এওল্টট াধাযণ সরফায াআনফ্লাক্স সাস্ট ম্প্রদাদয়য উয সনল্টতফাঘও প্রবাফ সপরদত 
াদয। ল্টনভোণ ওাদচয ভয় প্রওল্প ফাস্তফাদনয ওাদচ া-সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভদওয প্রদয়াচন দত াদয মা সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী, স্থানী চনদকাষ্ঠী 
এফাং ফাাআদযয শ্রল্টভদওয ভদধয াংখাদতয ৃল্টি ওযদত াদয। নীদঘয তাল্টরওা শ্রভ প্রফাদয াদথ ম্পল্টওেত াভাল্টচও ছযাঁল্টওগুল্টর াঅদরাঘনা 
ওযা দদঙ। 
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াভাল্টচও াংখাদতয ছযাঁল্টও: ধভেীয়, াাংস্কৃল্টতও ফা চাল্টতকত াথেদওযয ওাযদণ সযাল্টঙ্গা, স্থানীয় চনদকাষ্ঠী, এফাং ল্টনভোণ শ্রল্টভওদদয ভদধয 
ভদধয দ্বন্দ্ব সদঔা ল্টদদত াদয। স্থানী চনদকাষ্ঠীদও নাকল্টযও যাভেবা এফাং সপাওা রে ল্টডস্কাদনয ভাধযদভ দূফোআ ফাাআদযয শ্রল্টভও 
ম্পদওে ধাযণা সদা উল্টঘত। াদে শ্রল্টভও স্থানীয় ম্প্রদায় সথদও ল্টনমযক্ত ওযা সমদত াদয মা স্থানী চনদকাষ্ঠীয চন্য ায়ও দফ। 
শ্রভল্টক্তয ভদধয ল্টফল্টবন্প সকাষ্ঠীয ভদধয উদিচনা সদঔা ল্টদদত াদয এফাং স্থানীয় ম্প্রদাদয়য ভদধয ল্টফদযভান ল্টফদযভান ল্টফদযাধগুল্টর াঅয 
ফাডদত াদয। এও রেদয ওভেীযা ান্য াঞ্চদর ঘদর সকদর চাল্টতকত  াঅঞ্চল্টরও দ্বন্দ্ব ফাডদত াদয। 

চাল্টতাংদখয ল্টফল্টবন্প াংস্থা, যওায এফাং ল্টফল্টবন্প দাতা াংস্থা এাআ ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা ল্টফলয় ল্টনদয় চল্টডত। ল্টফল্টবন্প ল্টনভোণ ওাচ এওাআ ভদয় 
াদনও স্থাদন ঘরভান। ওাদচাআ শ্রল্টভওদদয ফযফস্থানা প্রওল্প ফাস্তফায়দনয ভয় সম সওান ধযদনয দ্বন্দ্ব এডাদনায চন্য ঔযফাআ গুরুত্বণূে। 

ানফধ াঅঘযণ এফাং াযাদধয ছযাঁল্টও: শ্রল্টভও এফাং ল্টযদলফা যফযাওাযীয প্রফা স্থানীয় ম্প্রদাদয়য ভদধয াযাদধয ায এফাং/াথফা 
াল্টনযািায ধাযণা ফৃল্টদ্ধ ওযদত াদয। এাআ ধযদনয ানফধ াঅঘযণ ফা াযাদধয ভদধয ঘযল্টয, াযীল্টযও াঅক্রভণ, দাদথেয াফযফায, 
ল্টততাফৃল্টি এফাং ভানফ াঘায ান্তবযেক্ত। প্রওল্প এরাওায ওর ওভেীদদয তাল্টরওা ল্টনয়ল্টভতবাদফ সযওডে ওযদত দফ। এবাদফ প্রওল্প 
ওতৃেদেয চন্য মেদফেণ চ দফ। 

াল্টতল্টযক্ত চনাংঔযায াঅবযন্তযীণ: সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টটয ভদধয প্রঙযয সযাল্টঙ্গা ফফা ওদয। সমদতয এাআ প্রওল্পল্টট দীখে ভদয়য চন্য ঘরদফ, 
পদর  ওাদচsয চন্য প্রওল্প এরাওায স্থনী সরাদওযা স্থানান্তল্টযত দত াদয, মায পদর সরফায াআনফ্লাক্সদয ভস্মাগুল্টর াঅদযা সফদয 
সমদত াদয। এযা দত াদয মাযা প্রওল্প ওাদচ ঘাকুযী সদত াআেযও, প্রওদল্প ল্টনমযক্ত শ্রল্টভদওয াঅত্মী, ফযফায়ী, ন্য যফযাওাযী 
এফাং ান্যান্য ল্টযদলফা যফযাওাযী (সমন ওভেীদদয ), ল্টফদলত এভন এরাওায় সমঔাদন ণয যফযাদয চন্য স্থানীয় সরাওচদনয 
েভতা ীল্টভত। 

ম্প্রদাদয়য কল্টতীরতায উয প্রবাফাঃ ফাাআদয সথদও াঅকত শ্রল্টভওদদয াংঔযা এফাং সাস্ট ম্প্রদাদয়য াদথ তাদদয াংল্টেিতা, স্থানীয় 
ভাচফযফস্থায উয ল্টবল্টি ওদয ম্প্রদাদয়য কল্টতীরতা উদিঔদমাকযবাদফ ল্টযফল্টতেত দত াদয। প্রাও-ল্টফদযভান াভাল্টচও দ্বন্দ্ব এভন 
ল্টযফতেদনয পদর াঅদযা তীিতয দত াদয। 

চনাধাযদণয চন্য যওাল্টয ল্টযদলফা ল্টফধাদনয উয ফল্টধেত সফাছা এফাং প্রল্টতদমাল্টকতা: ল্টনভোণ শ্রল্টভও  ল্টযদলফা প্রদানওাযীয উল্টস্থল্টত 
চনাধাযদণয যওাল্টয ল্টযদলফা, সমভন াল্টন, ল্টফরৃযৎ, ল্টঘল্টওৎা সফা, ল্টযফন, ল্টো  াভাল্টচও াআতযাল্টদ ল্টযদলফাগুল্টরয উয 
াল্টতল্টযক্ত ঘাল্টদা ততল্টয ওযদত াদয। ল্টফদলত এাআ ল্টযল্টস্থল্টত ততল্টয দত াদয মল্টদ ফাাআদযয শ্রল্টভদওয প্রফা াল্টতল্টযক্ত ফা থৃও যফযা 
ফযফস্থা দ্বাযা ল্টভটভাট ওযা । 

াংক্রাভও সযাক এফাং স্থানীয় স্াস্থযদফায উয ঘা ফলৃ্টদ্ধ: ভানুদলয প্রফা (সযাল্টঙ্গা এফাং শ্রভ উবয়) সমন াংক্রাল্টভত সযাক (এল্টটল্টড)  
প্রওল্প এরাওায় াংক্রাভও সযাক ল্টনদ াঅদত াদয, াঅকত শ্রল্টভওযা নতযন সযাদকয ভযদঔাভযল্টঔ দত াদয। এটা স্থানীয় স্াস্থয াংস্থায উয 
াল্টতল্টযক্ত ঘা ৃল্টস্ট ওযদত াদয। সমফ শ্রল্টভওদদয োক াফযফায, ভানল্টও ভস্মা াথফা এল্টটল্টড াংক্রান্ত ভস্মা যদদঙ, তাযা 
প্রওদল্পয স্াস্থয সওদন্ সফা না ল্টনদ স্থানী স্াস্থয সওদন্ মাায প্রফণতা প্রদেন ওযদত াদয। এবাদফ স্থানী স্াস্থয সফা ওাঠাদভায 
উয ঘা ফৃল্টদ্ধ সদত াদয। 

ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা: ল্টনভোণ শ্রল্টভওযা প্রধানত তরুণ ফদয। সমফ শ্রল্টভওযা ফাল্টড সথদও দূদয সথদও ওাচ ওদয, তাযা তাদদয ল্টযফায 
সথদও াঅরাদা থাদও এফাং স্াবাল্টফও াভাল্টচও াঅঘযদণয ফযল্টতক্রভ ওযায প্রফণতা প্রদেন ওদয মা ান্যা এফাং াযাধভূরও াঅঘযণ 
ল্টদদফ ফল্টাঃপ্রওা দত াদয, সমভন নাযী  সভদয়দদয সমন য়যাল্টন, সালণভূরও সমন ম্পওে এফাং াপ্রাপ্তফয়স্কদদয াদথ ানফধ 
সমন ম্পওে। 

ল্টরৄ শ্রভ  স্কযর োঅউট: স্থানী ম্প্রদায় াঅকত শ্রল্টভওদদয ওাদঙ ণয  ল্টযদলফাল্টদ ল্টফল্টক্র ওযায চন্য ল্টরৄশ্রভদও উৎাল্টত ওযদত 
াদয, মায পরস্রূ স্কযর ে সফদ সমদত াদয। 

দণযয দাভ ফলৃ্টদ্ধ: সযাল্টঙ্গা ানুপ্রদফদয ওাযদণ ণয  ল্টযদলফায ঘাল্টদা ফৃল্টদ্ধয সদদঙ। এয পদর স্থানীয় মোদ দণযয ভূরয ফৃল্টদ্ধ 
সদত াদয। 

াঅফান এফাং ফাা বাায উয ফল্টধেত ঘা: প্রওল্প ওভেীয াঅয় এফাং াঅফাদনয প্রদাচীতায ধযদনয উয ল্টনবেয ওদয, াঅফাদনয 
চন্য ঘাল্টদা ফাডদত াদয, মা াঅফান বাা ফাল্টদ ল্টদাআদ স্থানীয় ফাল্টন্দাদদয চন্য ভস্মা ৃল্টি ওযদত াদয। সযাল্টঙ্গা ানুপ্রদফদয 
ওাযদন ওাযদণ প্রওল্প এরাওায াঅফান ঘাল্টদা াআল্টতভদধযাআ সফল্ট। উযন্তু শ্রভ প্রফা াঅদযা ঘাল্টদা ৃল্টি ওযদত াদয। 

িযাল্টপও এফাং াংল্টেি রৃখেটনায় ফলৃ্টদ্ধ: ল্টনভোণ শ্রল্টভওদদয চন্য ণয যফযা এফাং শ্রল্টভওদদয ল্টযফন প্রওল্প এরাওা িাল্টপও, ও 
রৃখেটনায় ফৃল্টদ্ধ, এফাং ল্টযফন ল্টযফন াফওাঠাদভা উয াল্টতল্টযক্ত ঘা ৃল্টি ওযদত াদয। 
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প্রওল্প এরাওা ল্টওঙয প্রস্তাল্টফত াফওাঠাদভা উন্পত ওযা দফ। কুতযারাং উদচরায় প্রধান ল্টনফল্টন্নত ওযাদম্প বূল্টভ যওাল্টয (ফন ল্টফবাক  
ল্টফল্টবন্প যওাল্টয াংস্থা) ভাল্টরওানাধীন, সটওনাদপয াননুদভাল্টদত ওযাম্পগুল্টর সফযওাল্টয চল্টভদত াফল্টস্থত। সযাল্টঙ্গাযা এাআ ফ চল্টভদত 
থাওায চন্য নাভভাত্র বাডা ল্টযদাধ ওদয। সমদতয ওযাদম্পয ল্টবতদয প্রওদল্পয চন্য বূল্টভ াল্টধগ্রণ ম্ভফ ন, তাাআ প্রওদল্পয চরুযী 
প্রওৃল্টত এফাং স্থানী  সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয ল্টভথল্টস্ভা ল্টফদফঘনা ল্টনদ ভদছাতা স্পাযও এফাং/াথফা বাডা/ল্টরল্টচাংদয়য ভদতা সস্োদফী 
ফযফস্থা গ্রদণয ভাধযদভ উমযক্ত প্রওল্প ওামেক্রভভূ সমভন াল্টন যফযা াাআরাাআন স্থান াআতযাল্টদ ল্টফদফঘনা ওযা দফ। ওযাম্প 
এরাওায় সওান বূল্টভ াল্টধগ্রদণয ানুভল্টত সদয়া দফ না, ল্টওঙয ল্টওঙয াস্থায়ী প্রবাফ চীল্টফওায উয প্রওল্প ওাদচয চন্য দত াদয, 
সফ সেদত্র প্রভন ফযফস্থা া.ল্ট. ৪.১২ প্রদমাচয দফ। প্রওল্প ওাদচয চন্য স্থনী ম্প্রদাদয়য ফযল্টক্তকত চল্টভ প্রদয়াচন দত াদয এফাং 
মল্টদ চল্টভ াল্টধগ্রণ াল্টযামে য়, সটা া.ল্ট. ৪.১২ এফাং স্থাফয ম্পল্টি াল্টধগ্রণ  রকুভদঔর াঅাআন, ২০১৭ ানুমাী দফ। 

ফগুল্টর ওযাদম্প প্রওদল্পয াধীদন াফওাঠাদভা সফা এফাং ল্টযদলফা ল্টফধাদনয উদযদশ্য ল্টওঙয ওাঠাদভা স্থানান্তয ফা যনাঃল্টনভোণ ওযা দযওায 
দত াদয (এ াংঔযা ীল্টভত এফাং ওযাদম্পয ওাঙাওাল্টঙ াঅদাদ দ্রুত যনাঃল্টনভোণ ওাদচয ভদধযাআ ীভাফদ্ধ) । ওযাদম্পয াবযন্তদয 
সওান স্থানা  াঅশ্রদয়য স্থানান্তয ম্পূণেরূদ সস্োদফী ল্টবল্টিদত ম্পন্প ওযা দফ (মথামথ যাভে প্রল্টক্রয়া এফাং েল্টতগ্রস্থ ফযল্টক্ত ফা 
ফযল্টক্তফদকেয াদথ ঘযল্টক্তয ভাধযদভ দত দফ) এফাং ফাস্তফানওাযী াংস্থা ওতৃেও ওাঠাদভাগুল্টর ান্যত্র স্থানান্তয  যনাঃল্টনভোণ  ওাচ ম্পন্প 
য়ায দযাআ  ওযদত দফ (তাাঁফয, ফাাঁদয এফাং প্ল্াল্টস্টদওয ল্টদটয ওাঠাদভাগুল্টর াল্প ভদয ভদধযাআ ম্পন্প ওযা মা)। প্রওদল্পয াধীদন 
ল্টনভোণওাচ রৄরু ওযায াঅদকাআ  ওাঠদভাগুল্টর যদযাযল্টয স্থানান্তয ওযদত দফ (ল্টযফায/ল্টযফাযগুল্টরয চন্য াস্থায়ী াঅশ্রদয়য ফযফস্থা ওযদত 
দফ)। যনফোন স্থানগুল্টরদত (এওাআ ওযাম্প াাআদটয ভদধয দত দফ) ভান াযাদক্সল্টল্টফল্টরল্টট এফাং ল্টনযািা ফযফস্থা থাওদত দফ, াথফা 
স্থানান্তল্টযত য়া াফস্থাদনয াযাদক্সল্টল্টফল্টরল্টট এফাং ল্টনযািা ফযফস্থা দূফেয সঘদ বার দত দফ। যওায সযাল্টঙ্গাদদয চন্য নকদ 
েল্টতূযণ ানুদভাদন না ওযদত াদয, তাাআ ওর সনল্টতফাঘও, াল্টনোওৃত যনফোন ম্পল্টওেত ল্টফল এল্টদ প্রওল্প ফাস্তফান ওযদত 
দফ। ওযাদম্পয াবযন্তদয ওাঠাদভা/াঅশ্রদয়য স্থানান্তয  যনাঃল্টনভোণ  ঔযঘ প্রওল্প সথদও ফন ওযদত দফ। ল্টওঙয ওামেক্রভ ফাস্তফায়দনয চন্য 
ফাাংরাদদ যওাদযয চাল্টয ওযা ঘযল্টক্তয াধীদন চাল্টতাংদখয াংস্থাভূদও ল্টফদফঘনা ওযা দে। তাযা এাআ ল্টফে ফযাাংও এয ওর সুযো 
নীল্টতভারা এফাং এাআ াআএএভএপ সভদন ঘরদফ। 

াযাদক্সল্টল্টফল্টরল্টট উন্পত ওযায চন্য এফাং চরুযী/রৃদমোক ল্টযল্টস্থল্টতয ভয় াঅশ্রদয়য চন্য ল্টওঙয াযাদক্স ডও এফাং ফরভযঔী রৃদমোক াঅশ্রয় 
সওন্ ওযাদম্পয ফাাআদয ল্টনভোন ওযা সমদত াদয। ল্টওঙয ল্টফদযভান যওাল্টয বফন এক্সদটনন/ ল্টযফধেন ওযা প্রদয়াচন দত াদয। মল্টদ 
ওর ওামেক্রভ যওাযী ভাল্টরওানাধীন বূল্টভ এফাং ল্টফদযভান ল্টনধোল্টযত চল্টভয উয ওযা দফ ফদর াঅা ওযা দে, তথাল্ট 
ফযল্টক্তভারাওানাধীন বূল্টভ এফাং ফযল্টক্তয উয প্রওল্প ফাস্তফানওারীন ভদয ল্টফরূ প্রবাফ এাআ মোদয় ফাল্টতর ওযা মাদফ না। ডও, সতয 
এফাং ওারবাটে ল্টনভোদণয চন্য, ল্টফদযভান ল্টযদলফা সুল্টফধাল্টদ ম্প্রাযদণয চন্য, ফযল্টক্তকত চল্টভ প্রদয়াচন দত াদয (স্থায়ীবাদফ ফা 
াভল্টয়ওবাদফ)। মতদূয ম্ভফ যওাযী ভাল্টরওানাধীন বূল্টভ ফযফায ওযা দফ, ফাস্তল্টফওাআ প্রওল্পল্টটয চরুযী প্রওৃল্টতয ওাযদণ বূল্টভ 
াল্টধগ্রদণয চন্য চল্টটর টাাআভরাাআন ানুযণ ওযা াতযন্ত ওল্টঠন দফ। মাাআদাও, মল্টদ সওান ফযল্টক্ত েল্টতগ্রস্ত য় এফাং/াথফা সস্কায়াটায 
েল্টতগ্রস্ত য় (যওাযী ভাল্টরওানাধীন ফা ফযল্টক্তভারাওানাধীন বূল্টভ), েল্টতযূণ প্রদাদনয চন্য স্থাফয ম্পল্টি াল্টধগ্রণ  রকুভদঔর াঅাআন, 
২০১৭  া.ল্ট. ৪.১২ ানুযণ ওযা দফ। া.ল্ট. ৪.১২ প্রওল্পল্টটয চন্য প্রদমাচয দফ। উদয উদিল্টঔত ওামেক্রদভয চন্য 
ও/প্রওল্প স্থান এঔদনা ল্টনধোল্টযত ন। এাআ াআএএভএপ াাং ল্টাদফ ওল্টট যনফোন নীল্টত ল্টযওাঠাদভা (াঅযএপল্ট) প্রস্তুত ওযা 
দয়দঙ বূল্টভভাল্টরও, সস্কাাটায,  চীল্টফওা ম্পল্টওেত ল্টফলাল্টদয উয ল্টফরূ প্রবাফ প্রভন ওযায চন্য। ওক্সফাচায সচরায় উচাতী নৃ-
সকািীয উল্টস্থল্টত াঅদঙ ল্টওন্তু প্রওল্প এরাওায় সনাআ। াতএফ, া.ল্ট. ৪.১২ ল্টিকায ওযা দফ না।  

 ৫.৩.৫ ল্টনযািা ওভেী 

উল্টঔয়া  সটওনাদপ াফল্টস্থত ২ ল্টট স্থানীয় যল্টর সস্টন সথদও সযাল্টঙ্গা ওযাদম্পয ল্টনযািায ফযফস্থা ওযা ল্টের। এাআ রৃাআ উদচরায় 
ফফাযত প্রায় ৫০০,০০০ চনাংঔযায াঅাআন-ৃঙ্খরা ল্টযল্টস্থল্টত সদঔাদানা ওযায চন্য এাআ রৃল্টট যল্টর সস্টন প্রাথল্টভওবাদফ দাল্টত্বাপ্ত 
ল্টঙর। ৯০০,০০০ ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা াঅকভদনয দয ফতেভাদন এ দাআ উদচরা চনাংঔযা ১৪,০০,০০০ এয সফল্ট। চনল্টক্ত  
ান্যান্য াংস্থান এয সওান ফৃল্টদ্ধ ঙাডাাআ াঅাআন-ৃঙ্খরা ল্টযল্টস্থল্টত ফচায় যাঔায চন্য স্থানী যল্টর প্রান এঔন ওাচ ওদয মাদে। 
চনাংঔযা াঅওল্টষ্মওবাদফ ল্টদ্বগুণ দ মাা াঅাআন-ৃঙ্খরা ল্টযল্টস্থল্টত ফচায় যাঔায চন্য যল্টর প্রাদনয উয ল্টফযর ঘা ৃল্টি 
দল্টঙর। াঅওল্টষ্মওবাদফ সুযো  ল্টনযািা ম্পল্টওেত না না নতযন ল্টফলয় াঅল্টফবূেত া স্থানী সফাভল্টযও প্রাদনয উয বয়াফ 
ঘা ততল্টয দল্টঙর। এাআ াংওদটয াফান খটাদত সযাল্টঙ্গা ওযাম্পগুল্টরদত ল্টনম্নল্টরল্টঔত দদেগুল্টর কৃীত দয়ল্টঙর: 

ও। ওর ধযদনয উন্পন ওাচ, াঅশ্র ওাঠাদভা, এফাং ান্যান্য াফওাঠাদভা ল্টনভোণওাচ রৄধযভাত্র ল্টদদনয সফরা ওযাদম্পয ভদধযাআ ওযদত 
দফ। 

ঔ। ন্নযা ৫ টায য সওান ফল্টযাকত ওযাদম্প থাওদত াযদফ না এফাং রৄধযভাত্র স্াস্থয ওভেীদদয ানুভল্টত সদয়া দফ। 
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ক। রৄধয যওাল্টয াংস্থা, ল্টফদল ওদয ল্টনযািা াংস্থায দস্মদদয ওযাম্প এরাওায় প্রদফদয ানুভল্টত থাওদফ ন্নযা ৫ টায দয। 

যল্টর প্রান াঅকস্ট ২০১৭ সথদও চযন ২০১৮ এয ভদধয ৪৯৭ ল্টট ভাভরা নল্টথবূক্ত ওদযদঙ মায ভদধয ৩ ল্টট ধলেণ এফাং ৮-১০ ল্টট তযা 
ভাভরা যদদঙ, এফ াযাদধয সনদথয সু্দমাদকয াফযফায (ধলেণ) এফাং ম্প্রদাদয়য সনতৃদত্বয চন্য াবযন্তযীণ দ্বন্দ্ব ান্যতভ ওাযণ। 
যওায দৃবাদফ ল্টনযািা াংক্রান্ত ভস্মাগুল্টর ভাধান ওযায চন্য সনাফাল্টনী, যল্টর এফাং যঃ্মাল্টড াযাওন ফযাটাল্টরয়দনয ভন্বদ 
এওল্টট সমথ ল্টনযািা ফযফস্থায ফযাাদয ল্টদ্ধান্ত সন। এাআ ফযাাদয যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনাদযয ওামোরয় এওাআ ভত সালন 
ওদয। ভানুদলয ল্টনযািা এফাং সুযো ফদঘদ গুরুত্বযণে ল্টফল ল্টদদফ ল্টফদফল্টঘত । 

চীল্টফওা ল্টনফোদয চন্য সযাল্টঙ্গাযা ওাচ ওদয না াথফা তাদদয ওাচ ওযায ানুভল্টত সনাআ এফাং এয পদর না না ধযদণয াভাল্টচও 
ভস্মায উিব দে। যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনায াআন্টাযন্যানার এনল্টচ, স্থানীয় এনল্টচ এফাং াঅন্তচোল্টতও দাতা াংস্থায 
াদথ ভন্বয় াধন ওদয সযাল্টঙ্গা ওযাম্পগুল্টর ল্টযঘারনায দাল্টত্ব ারন ওযদঙ। রে ল্টপল্টডাং এফাং াআ-বাউঘাদযয ভাধযদভ সযাল্টঙ্গাদদয 
ভাদছ ঔাদয উাদান যফযা ওযা দঙ, এ দ্ধল্টতদত ১৯ ধযদনয ঔাদয সযাল্টঙ্গাযা াংগ্র ওযদত াদয। প্রায়াআ তাযা ল্টওঙয নকদ 
উাচেন ওযায চন্য ঔাদয/লধ ল্টফল্টক্র ওদয সদ। ওযাম্পগুল্টরদত াফেেল্টনও স্াস্থযদফা ায়তা ল্টফদযভান এফাং ভূভযলযে সযাকীদদয ওযাম্প 
াযাম্বযদরন্ফ ফযফায ওদয টাযল্টাল্টয াাতাদর াঠাদনায ফযফস্থা াঅদঙ । ফতেভাদন ল্টফদযভান ভস্মাগুল্টর দে: 

ও। াদনও সযাল্টঙ্গা যরুদলয এওাল্টধও স্বী যদদঙ; নাযীযা তযে ওাযদণ ল্টনদচদদয ভদধয ছকা ওদয, পদর াভাল্টচও াল্টস্থযতা ৃল্টি । 

ঔ। স্থানী ম্প্রদাদয়য াদথ উদিচনা; সযাল্টঙ্গা ম্প্রদায় তাদদয চীল্টফওা াচেদনয চন্য াতা া সমঔাদন স্থানী চনকণদও ওদঠায 
ল্টযশ্রভ ওদয চীল্টফওা াচেন ওযদত । স্থানীযা এটাদও তফলভযভূরও দদে ল্টাদফ সদদঔ। 

ক। ফরফূেও াযণ/াঘায এফাং সচন্ডায ল্টবল্টিও ল্টাংতা। 

খ। ওযাম্প ওতৃেদেয ওাঙ সথদও াল্টতল্টযক্ত সুল্টফধা াচেদনয চন্য ভাল্টছ/ওল্টভউল্টনল্টট ল্টরডায ায চন্য প্রল্টতদমাকীতা। 

গ। এভন দাল্টফ প্রঘল্টরত যদদঙ সম, সযাল্টঙ্গা উদ্বাস্তুযা সস্ো ফা সচাযফূেও রযল্টওদয় থাওা সভরফাদী সকাষ্ঠীগুল্টরদও তল্টফর সদ। ল্টওন্তু, 
এাআ দাল্টফয দে সওান সওান ফাস্তফ প্রভাণ সনাআ। 

ঘ।  ঘযল্টয। 

ঙ। াঅগুন ল্টফমে এয ছযাঁল্টও; াঅশ্রদওদন্য ওাঠাদভাগুল্টর সম দাথে ল্টদদ ততল্টয ওযা তাদত দচাআ াঅগুন ধযদত াদয এফাং দ্রুতকল্টতদত 
ঙল্টডদয় ডাদত াদয। ীতওারীন ঋতযদত রৄস্কতায দরুন াঅগুন ল্টফমে এয ছযাঁল্টও ফদঘদ সফল্ট। ওযাদম্পয ল্টবতদয সওান পায়ায সস্টন 
সনাআ। 

৩১ সযাল্টঙ্গা ল্টল্টফদয াভল্টগ্রও ল্টনযািা ল্টযল্টস্থল্টত ল্টনয়ন্ত্রদণয চন্য যওায ১ াদক্টাফয, ২০১৮ ার সথদও ফাাংরাদদ সনাফাল্টনীদও 
দাল্টয়ত্ব ল্টদদয়দঙ। সনাফাল্টনী ল্টনযািায াভল্টগ্রও দাল্টত্ব ারন ওযদঙ এফাং সযাল্টঙ্গা াঅশ্রদওদন্য ফাাআদয ৬ ল্টট সনা ওযাম্প স্থান 
ওদযদঙ সমঔাদন তাযা যল্টর এফাং যঃ্মাল্টড াযাওন ফযাটাল্টরয়দনয াদথ সমথ টাস্ক সপাে ল্টাদফ ওাচ ওদযদঙ। ল্টডাঅযল্ট  ওযাদম্পয 
ভদধয ৫ ল্টট যল্টর ওযাম্প যদদঙ। যল্টর স্থানাগুল্টরয চন্য ৫ ল্টট াঅধা- াওা ওাঠাদভা ল্টনভোণ ওযা দে। উদিঔয, প্রল্টতল্টট ওযাদম্পয 
চন্য এওচন ওযাম্প াআন ঘাচে (ল্টাঅাআল্ট) যদয়দঙ এফাং ১৬ ল্টট ওযাদম্পয দাল্টদত্ব ১৬ চন সডযল্টট সদক্রটাল্টয দভমোদায যওাযী ওভেওতো 
যদয়দঙ। তাযা াভল্টযও  যল্টর ৃঙ্খরা ফাল্টনীয াদথ ভন্ব ফচায় যাদঔ এফাং প্রাল্টঙ্গও তথয ল্টদদয় তাদদয াতা ওদয। 

াদক্টাফয ১, ২০১৮ সথদও ল্টনযািা াংক্রান্ত রৃখেটনা স্লা সদদঙ। ভাদ ফতেভাদন ল্টনযািা াংক্রান্ত রৃখেটনা ৩/৪ ল্টট (এও ভাদয 
ল্টযাংঔযান)। এওল্টট াম্প্রল্টতও খটনায় ৮ যাউন্ড গুল্টর সঙাা  ফদর চানা মা মাদত এও চন গুরুতযবাদফ াঅত  এফাং ফতেভাদন 
ল্টঘল্টওৎাধীন যদয়দঙ। 

সনা ফাল্টনী ওযাম্পগুল্টরদও ল্টখদয ল্টনযািাদফিনী এফাং ল্টল্টল্টটল্টব ওযাদভযা স্থাদনয প্রস্তাফ ওদযদঙ সমন ওযাম্প এরাওায ল্টক্রয়াওরা 
মেদফেণ ওযা মায়। যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনাদযয যওাযদও সযাল্টঙ্গা ওযাম্পগুল্টরয চন্য চন্য ২ ল্টট স্ব যল্টর ফযাটাল্টরয়ন 
প্রস্তুত ওযায ওযায প্রস্তাফ ল্টদদয়দঙ। ল্টল্টফয প্রাঙ্গদন প্রদয়াচনীয় পায়ায সস্টন স্থাদনয ল্টযওল্পনা যদয়দঙ। 

ফতেভাদন, ফতেভান ল্টনযািা ফযফস্থা বারবাদফ ওাচ ওযদঙ এফাং ল্টনযািা াংক্রান্ত রৃখেটনা স্লা সদদঙ। াতএফ, এাআ ভযূদতে 
সফযওাযী/প্রাাআদবট ল্টনযািা াংস্থায াতা সনায সওান ম্ভাফনা সনাআ। ল্টনযািা ল্টযল্টস্থল্টত ল্টফদযভান ফযফস্থা যল্টর এফাং 
সনাফাল্টনীয ভন্বদয ভাধযদভ ওযা দফ াঅা ওযা মা, এফাং ল্টফদল প্রদাচদন, াঅয ল্টনযািা ফযফস্থা ল্টফদফঘনা ওযা দত াদয ফদর 
ধাযনা ওযা মা। প্রওল্প ফাস্তফান াআউল্টনটগুল্টর যল্টর এফাং সনাফাল্টনীয াদথ াফেেল্টনও সমাকাদমাক যো ওযদফ। 
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৬ ফাঙাাআওযণ এফাং ছযাঁল্টওয প্রবাফ স্লাওযণ 

প্রল্টতল্টট উ-প্রওল্প প্রথল্টভওবাদফ ল্টযদফকত  াভাল্টচও মাঘাাআ ফাঙাাআদয ভাধযদভ ভূরযায়ন ওযা দফ। ফাঙাাআওযদনয রেযগুল্টর র - 
(১) াভাল্টচও  ল্টযদফকত ল্টফরু প্রবাফগুল্টর এফাং উ-প্রওদল্পয ছযাঁল্টওগুল্টর প্রদেন ওযা; এফাং (২) ল্টনযীেণ ফযফস্থা ল্টনধোযন, ভূরযায়ন, 
ল্টনল্টদেি ল্টযওল্পনা ফা সুযো ফযফস্থা ফাঙাাআওযদনয পরাপদরয উয ল্টবল্টি ওদয প্রস্তুত ওযা। ফাঙাাআওযণ প্রল্টক্রয়াল্টট গ্রণদমাকয ফা 
াগ্রনদমাকয উ-প্রওল্প নাক্ত ওযদত ফযফায ওযা সমদত াদয। প্রস্তাল্টফত উ-প্রওল্পগুল্টরয ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফ এওল্টট 
সঘওল্টরস্ট দ্ধল্টত ফযফায ওদয ল্টফদেলণ ওযায ভাধযদভ ওযা দফ। ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও মাঘাাআ পভে ল্টযল্টি ২ এ দ্রিফয।  

াল্টন যফযা প্রওল্পগুল্টরয চন্য, াল্টনয বাযাভয ল্টফদেলণ ওযা দফ - (১) নতযন ফনবলূ্টভ এরাওায উল্টিদদয প্রদস্দদনয চন্য াল্টনয 
প্রদয়াচনীয়তা, (২) নতযন ফল্টতদদয াল্টন াদনয চন্য, ল্টযফাদযয ফযফাদযয চন্য, স্দান  স্মাল্টনদটন এয চন্য প্রদয়াচনী 
াল্টন,(i i i ) ফাল্টলেও ফৃল্টিাত সথদও াল্টনয যনাঃাঅফতেন াআতযাল্টদ ল্টফদফঘনা ল্টনদ। াল্টনয উৎগুল্টর সথদও াল্টতল্টযক্ত উদিারন, মা বূল্টভ 
াফনভন ৃল্টি ওযদত াদয, সটা প্রল্টতদযাধ ওযায চন্য এাআ ল্টফদেলন াল্টন ল্টনষ্কান ায ল্টনধোযণ ওযদফ। 

ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা এয এাআ াধযাদ উ-প্রওল্পগুল্টরয ল্টফরু প্রবাফ স্লা দ্ধল্টতয ফণেনা এফাং ম্ভাফয প্রওল্প 
সুল্টফধাগুল্টর ফাডাদনায চন্য ওভেদ্ধল্টত ল্টনদ াঅদরাঘনা ওদয। এাআ াধযাদয ফেদল উ-ধাযাদত ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো 
ম্পল্টওেত ল্টফলমাআদ ল্টঠওাদাযদদয ল্টফল্টবন্প বূল্টভওা এফাং দাল্টয়ত্ব ফল্টণেত দদঙ। 

৬.১ াভল্টগ্রও দদে 

ফাঙাাআওযণ প্রল্টক্রয়ায দদেগুল্টর াযণী ৬-১ দ্রিফয। 

াযণী ৬.১ - ফাঙাাআওযণ দ্ধল্টত, দাল্টয়ত্ব এফাং ভয়ওার 

ফাঙাাআওযণ দ্ধল্টত দাল্টয়ত্ব ভ 

উ-প্রওল্প নাক্তওযণ (ল্টযল্টি ১ এ 
প্রদি পভে) 

ফাস্তফায়ন াংস্থা (ল্টাঅাআাআউ) এফাং ল্টযদফকত সুযো 
ায়তাওাযী প্রল্টতষ্ঠান পভে ূযণ ওযদফ। 

উ-প্রওল্প ফাস্তফায়দনয চন্য 
ম্ভাফয স্থানভূ নাক্ত ওযায দয 

উ-প্রওল্পগুল্টরয ল্টযদফকত এফাং 
াভাল্টচও প্রবাফ ফাঙাাআওযণ (ল্টযল্টি ২ 
এ প্রদি পভে) 

ল্টযদফকত সুযো ায়তাওাযী প্রল্টতষ্ঠান এফাং ল্টাঅাআাআউ 
(এফাং যাভেদাতা0 ল্টযদফকত সুযো ায়তাওাযী 
ল্টফদলজ্ঞ; াভাল্টচও ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ; ল্টল্টনয়য ল্টযদফকত 
সুযো ায়তাওাযী ল্টফদলজ্ঞ এফাং ল্টল্টনয়য াভাল্টচও 
ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ) প্রওল্প-স্থান ল্টযদেন এফাং স্থানীয়/দযাল্টঙ্গা 
ম্প্রদায় এয াদথ যাভে বা এফাং প্রওল্প-স্থাদন ওাচ ওদয 
এভন ান্যান্য াংস্থায াদথ প্রাথল্টভও াঅদরাঘনা ওদয 
ল্টযদফকত  াভাল্টচও ফাঙাাআওযণ প্রল্টক্রয়া ল্টযঘারনা 
ওযদফ। ফাঙাাআওযণ প্রল্টক্রয়ায ল্টযদাটে প্রস্তুত ওযদফ ল্টযদফকত 
সুযো ায়তাওাযী প্রল্টতষ্ঠান । ল্টফেফযাাংদওয ল্টযদফকত 
সুযো দর পরাপদরয নভযনা মোদরাঘনা ওযদফ, ল্টফদলত 
এভন ফ উ-প্রওদল্পয চন্য মাদত াঅয ল্টফস্তাল্টযত 
ভরূযায়ন/ল্টযওল্পনা প্রদয়াচন। 

উ-প্রওল্পগুল্টর ফাস্তফায়দনয চন্য 
ম্ভাফয াফস্থানগুল্টর ল্টঘল্টস্ত ওযায ২ 
প্তাদয ভদধয 

উ-প্রওল্প ফাস্তফাদনয চন্য প্রভন 
ফযফস্থা প্রস্তুতওযণ(মঔন ল্টফস্তাল্টযত 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ভযরযান 
াথফা ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা 
ওাঠাদভা প্রদাচনী ন) 

ল্টযদফকত সুযো ায়তাওাযী প্রল্টতষ্ঠান এফাং ল্টাঅাআাআউ 
(এফাং যাভেদাতা0 ল্টযদফকত সুযো ায়তাওাযী 
ল্টফদলজ্ঞ; াভাল্টচও ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ; সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ; 
ল্টল্টনয়য ল্টযদফকত সুযো ায়তাওাযী ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
ল্টল্টনয়য াভাল্টচও ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ) উ-প্রওদল্পয চন্য 
ম্ভাফয ছযাঁল্টও ল্টনযন ফযফস্থা ভরূযায়ন ওযদফ (মঔন ল্টফস্তাল্টযত 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ভযরযান াথফা ল্টযদফ  
াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা প্রদাচনী ন)। ল্টফেফযাাংদওয 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও সুযো ায়তাওাযী দর প্রস্তাল্টফত 
প্রভন ফযফস্থায নভযনা মোদরাঘনা ওযদফ। 

প্রবাফ ফাঙাাআওযদনয ১ প্তাদয 
ভদধয 

উ-প্রওল্পগুল্টরয চন্য সুল্টনল্টদেি 
ল্টযওল্পনা প্রস্তুত ওযা (ল্টযদফকত  
াভাল্টচও প্রবাফ ভরূযান, ল্টযদফকত 
 াভাল্টচও ফযফস্থনা ল্টযওল্পনা, 

ল্টযদফকত সুযো ায়তাওাযী প্রল্টতষ্ঠান, মেদফেণ  
ভরূযান প্রল্টতষ্ঠান এফাং ল্টাঅাআাআউ (ল্টযদফকত সুযো 
ায়তাওাযী ল্টফদলজ্ঞ; াভাল্টচও ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ; সচন্ডায 
ল্টফদলজ্ঞ; ল্টল্টনয়য সুযো ায়তাওাযী ল্টফদলজ্ঞ এফাং ল্টল্টনয়য 

ছযাঁল্টও ল্টনযন ফযফস্থা ল্টনধোযদণয ১  
প্তাদয ভদধয, সওান দযত্র নল্টথ 
চাল্টয, ঘযল্টক্ত স্ােয, ফা ল্টনভোণ 
ওামেক্রভ রৄরু ায াঅদক 
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ূনফোন সওর ল্টযওল্পনা, াংল্টেপ্ত 
ূনফোন সওর ল্টযওল্পনা, াআতযাল্টদ) - 
সমঔাদন ল্টফস্তাল্টযত ল্টযদফকত  
াভাল্টচও কদফলণা দযওায (ল্টযল্টি ৩, 
৪ , ৫ এফাং ূনফোন সওর 
ল্টযওল্পনা) 

াভাল্টচও ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞ, এফাং যাভেওদাতা) ূণোঙ্গ 
ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফ ভূরযান, ল্টযদফ  
াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা, প্রওদল্পয ফাস্তুতাল্টন্ত্রও  
ল্টযদফকত প্রবাফ এফাং ভানুল াল্টত দ্বন্দ্ব এফাং ান্যান্য 
প্রাল্টঙ্গও কদফলণা  (ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও নল্টাংতা, ফৃদ্ধ, ল্টরৄ, 
ানাথ, ােভ ফযল্টক্তদদয,  ান্যান্য ল্টঘল্টস্ত রৃফেরতায চন্য 
ছযাঁল্টও ল্টনযন ফযফস্থানা ভরূযায়ন) প্রদয়াচনী ল্টওনা স ল্টদ্ধান্ত 
ল্টনদফ। ল্টনল্টদেি সুযো ল্টযওল্পনা ল্টযদফ  াভাল্টচও 
ফযফস্থানা ওাঠাদভা এফাং ূনফোন সওর ল্টযওল্পনা এয 
াদথ াংমযক্ত টাভে াফ সযপাদযন্ফ ানুমায়ী প্রস্তুত ওযা 
দফ।ল্টফেফযাাংদওয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও সুযো 
ায়তাওাযী দর সুযো ল্টফলও নল্টথগুল্টর মোদরাঘনা এফাং 
ানুদভাদন ওযদফ। 

 

প্রভন ফযফস্থা/ল্টযওল্পনা ফাস্তফায়ন 
 
 

ল্টঠওাদাযযা মাঘাাআ ফাঙাাআ পভে এফাং ান্যান্য সুযো নল্টথয 
ল্টবল্টিদত ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও প্রভন 
ফযফস্থা/ল্টযওল্পনা/দ্ধল্টত প্রস্তুত ওযদফ মা ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদাদযয ভদধয াঅাআল্টন ঘযল্টক্তয াাং দফ। ল্টফেফযাাংদওয 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও সুযো ায়তাওাযী ছযাঁল্টও ল্টনযন 
ফযফস্থা/ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা ফাস্তফায়দনয 
াফস্থা মোদরাঘনা  তত্বাফধান ওযদফ। 

ল্টনভোণ  ল্টযঘারনায ভয় 

মেদফেণ, তিাফধান এফাং ল্টযদাল্টটোং ল্টাঅাআাআউ  ল্টযদফ  াভাল্টচও ায়তা প্রল্টতষ্ঠাদনয 
ায়তায় ছযাঁল্টও ল্টনযন ফযফস্থা / ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা / 
দ্ধল্টত ফাস্তফায়ন  তিাফধান ওযদফ।ল্টাঅাআাআউ ভাল্টও 
মেদফেণ ল্টযদাটে প্রস্তুত ওযদফ। 
ল্টফেফযাাংদওয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও সুযো ায়তাওাযী 
দর মেদফেণ নল্টথ মোদরাঘনা ওযদফ। 

ল্টনভোণ  ল্টযঘারনায ভয় 
ল্টনল্টভতবাদফ 

 

উ-প্রওল্পগুল্টরয প্রস্তুল্টত এফাং ফাস্তফায়ন ভয়দযঔা ল্টঘত্র ৬-১ সত সদঔাদনা দয়দঙ। সমদতয, প্রস্তাল্টফত উ-প্রওদল্পয াংঔযা াদনও, এাআ 
মোদয় ল্টনল্টদেি ভয়ীভা যফযা ওযা ম্ভফ ন। মাাআদাও, প্রওল্প াভল্টগ্রও ল্টযওল্টল্পত ভয়ীভা প্রাল্টঙ্গও ক্রয় ল্টযওল্পনায াদথ 
ল্টফে ফযাাংদওয এল্টটাআল্ট ল্টদস্টদভ সদা াঅদঙ। 
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ল্টঘত্র ৬.১ - উ -প্রওল্প ফাস্তফায়ন ভয়দযঔা এফাং সুযো ওামেক্রভ 

৬.২ উ -প্রওল্প ফাঙাাআওযণ ল্টনণোয়ও 

উ-প্রওদল্পয সবত ওাচ মাথামথবাদফ মাঘাাআ ফাঙাাআ ওযদত দফ। ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো ফাঙাাআওযণ প্রওদল্পয প্রস্তুল্টত মোদয় 
ওযদত দফ মঔন উ-প্রওদল্পয চন্য সভাটাভযল্টটবাদফ ল্টঠও াফস্থানগুল্টর নাক্ত দ মাদফ। 

ল্টযদফকত  াভাল্টচও ফাঙাাআওযণ পভেল্টট উ -প্রওদল্পয ম্ভাফয ল্টফরু প্রবাফগুল্টরয প্রাথল্টভও ভূরযায়ন এফাং ছযাঁল্টও ল্টনযন ল্টনদদেনা 
সদ। ল্টযল্টি ১ এফাং ২ এ প্রদি পভে উ-প্রওল্প স্থান ানুন্নাদনয ভয় মাঘাাআ ওযা ল্টফলয়গুল্টর নাক্ত ওযদত এফাং যফতেী 
মোয়গুল্টরদত ল্টযঘাল্টরত য়া ল্টযদফকত  াভাল্টচও ভস্মাগুল্টরয প্রওৃল্টত, ল্টযভাণ এফাং ভয় ম্পল্টওেত প্রাথল্টভও ধাযণা প্রদান 
ওযদত ায়তা ওযদফ। এল্টট প্রওল্প ঘদক্রয রৄরুদত ছযাঁল্টও ল্টনযন/ এাদনায সুদমাক নাক্ত ওযদত ায়তা ওযদফ, মা ম্ভাফয ছযাঁল্টও  
ল্টফরু প্রবাফ ম্পদওে দঘতন নওা প্রস্তুল্টতদত াাময ওযদফ । 

মাঘাাআ ফাঙাাআওযণ পভে প্রদয়াচন াদদে াঅয ল্টফস্তাল্টযত ভূরযায়ন এফাং ানুদভাদন (মল্টদ থাদও) প্রাল্টপ্তয ভয়ীভা ল্টনরুন ওযদত 
ায়তা ওযদফ। মল্টদ াঅয ল্টফস্তাল্টযত ভূরযায়ন এফাং ল্টযওল্পনা প্রণন (দমভন াআএাঅাআএ, াআএএভল্ট, াঅযএ, াঅাঅযএ াআতযাল্টদ) 
প্রদয়াচনীয় ল্টফদফল্টঘত য় (উচ্চ ছযাঁল্টও উ-প্রওল্পগুল্টরয চন্য), সদেদত্র ল্টযওল্পনাগুল্টর ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা এয 
(ল্টযল্টি ৪ এফাং ৫) এফাং নূফোন সওর ল্টযওল্পনা ান্তবযেক্ত টাভে াপ সযপাদযন্ফ ানুমায়ী প্রস্তুত ওযা দফ। মল্টদ ফাঙাাআওযণ 
পরাপর ল্টনদদে ওদয সম এওল্টট ল্টফদল উ-প্রওল্প ওামেওরা ওভ সনল্টতফাঘও প্রবাফ সপরদত াদয সদেদত্র ল্টযল্টি ২ (ল্টযদফকত 
এফাং াভাল্টচও সুযো ফাঙাাআওযণ াযাাং) ানুমাী ল্টনযন ফযফস্থা ল্টনদত দফ। 

৬.৩ ছযাঁল্টও ল্টনযন 

প্রস্তাল্টফত ছযাঁল্টও ল্টযভাও ফযফস্থা ল্টযওল্টল্পতবাদফ  ল্টঠওবাদফ প্রদয়াক ওযা দয়দঙ ল্টওনা তা ল্টনল্টিত ওযায চন্য ল্টনল্টদেি সুযো ফযফস্থা 
এফাং ল্টযদফকত ফাঙাাআওযণ পভেল্টট ল্টাঅাআাআউ এফাং ল্টঠওাদাদযয ভদধয াঅাআল্টন ঘযল্টক্তয াাং ল্টদদফ ল্টফদফল্টঘত দফ। এাআ প্রওদল্প এওল্টট 
ছযাঁল্টও ল্টনযন ানুক্রভ ানুযণ ওযদত দফ (ল্টঘত্র ৬-২)। 

 

ময় 

উ-

্রক্গু

সর 

বষছষইকরন 

এবং  

বসল্বব্যষং

উ -্রক্ 

নষক্তকরণ 

রূরেখষ 

নকলষ 

্র্তুতস 

বস্তষরসত 

নকলষ 

্র্তুতস 

দরত্র নসর্মষণ রসচষনষ 

ও 

রক্ণষবেক্

ণ 

্তষন্ত

র 

্থষন -নসর্দস্ট 

ইএএমস 

্র্তুতস 

 

দরত্র 

নথসর মধ্যে 

ইএএমস 

বসয়মূের 

অন্তর্ভুক্

তস 

ইএএমস 

বষ্তবষযশন 

লুর ু

বসল্বব্যষংকে

র 

ইএএমস 

বষ্তবষযশন 

লে 

ঠসকষদষর এর রসবেলগত এবং 

ষমষজসক ুরক্ষর নথস এবং 

ষমর্থ্য মূ্যষযশন 

দরত্য 

্রদষন 



ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা         াআএএভএপ 

44 

 

ল্টঘত্র ৬.২ - ছযাঁল্টও ল্টনযন ানুক্রভ 

ছযাঁল্টও ল্টনযন ানুক্রভ এয প্রথভ ধাদ উ-প্রওল্পল্টট নাক্ত ওযা ফা এল্টট এভনবাদফ নওা ওযা মাদত ল্টফরু প্রবাফগুল্টর এডাদনা ম্ভফ 
। এাআ সেদত্র, ল্টফওল্প উাভূদয ল্টফদেলণ গুরুত্বণূে এফাং এয ান্তবযেক্ত0 

• প্রস্তাল্টফত উ-প্রওল্প/ল্টক্রয়াওরাদয চন্য ল্টফল্টবন্প াফস্থান/স্থান ভূরযান 
• ল্টফল্টবন্প ল্টফওল্প নওা ভূরযায়ন মাদত ফ ধযদনয াভাল্টচও এফাং ল্টযদফকত ছযাঁল্টও/প্রবাফগুল্টর এাদনা মা 

তথাল্ট, ল্টওঙয ল্টযল্টস্থল্টতদত, ল্টফদল ওদয এাআ প্রওল্প ল্টযদফকতবাদফ াংদফদনীর স্থানগুল্টরদত ফা স্থানগুল্টরয ওাঙাওাল্টঙ এফাং ছযাঁল্টওপ্রফণ 
ম্প্রদায়গুল্টরয এরাওা ফাস্তফান দফ, তাাআ প্রওদল্পয ছযাঁল্টও এফাং ল্টফরু প্রবাফ ম্পূণেরূদ এডাদনা ম্ভফ নয়। াতএফ, ানুক্রদভয 
ল্টদ্বতীয় ধা ল্টফল্টবন্প ল্টফওল্প নওা ল্টফদফঘনায ভাধযদভ প্রস্তাল্টফত উ-প্রওল্প ওামেওরাদয ম্ভাফয ছযাঁল্টও এফাং প্রবাফগুল্টরদও গ্রণদমাকয 
ভাত্রায় যাঔা দফ। মঔন সওান নওাদত ভাধান াা মাদফ না এফাং ম্ভাফয ছযাঁল্টও ফা প্রবাফ উদিঔদমাকয, তঔন ানুক্রদভয তৃতীয় 
স্তম্ভ ম্ভাফয এফাং প্রদাচনী ল্টনযন ফযফস্থা প্রস্তুত ওযদফ। প্রস্তাল্টফত ল্টনযন ফযফস্থা এাআ ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা এয 
ল্টফবাক ৮ এ ল্টনদদেল্টওারুদ দ্রিফয । ছযাঁল্টও ল্টযভাও ানুক্রদভ ঘূডান্ত ধাল্টটদত সম সওান াল্টনফামে ছযাঁল্টও ল্টনযদনয চন্য প্রাদাল্টকওবাদফ 
এফাং াঅল্টথেওবাদফ ভতাল্টফধান ফা েল্টতূযণ ওযা । এটা েল্টতূযণ প্রদান দত াদয ফা ান্য স্থাদন এওাআ যওভ ল্টযদফকত  
াভাল্টচও াফস্থা ৃল্টস্ট  উন্পদনয (ফল্টধেতওযণ ফযফস্থা) ভাধযদভ দত াদয। ছযাঁল্টও ল্টনযন দদেদয ফযয় এফাং ফল্টধেতওযণ ফযফস্থায 
প্রতযাল্টত ঔযঘ প্রওদল্প ান্তবযেক্ত দত দফ। এওাআ াদথ, এাআ ফল্টধেতওযণ ফযফস্থা ল্টঠওবাদফ ফাস্তফাল্টয়ত দে এফাং ভদয়য াদথ াদথ 
এয উওাযগুল্টর উরব্ধ দে সটায মথামথ নচযদাল্টযল্টট ল্টনল্টিত ওযদত দফ। প্রওল্প ফাদচদট মেদফেণ ঔযঘ ান্তবযেক্ত ওযা থাওদত 
দফ। 

৬.৪ ল্টঠওাদাদযয বলূ্টভওা/দাল্টয়ত্ব 

ল্টযদফকত  াভাল্টচও ছযাঁল্টও এফাং ল্টফরু প্রবাফ ওামেওযবাদফ ওল্টভদয় াঅনা ল্টনল্টিত ওযায চন্য ল্টঠওাদায এাআ প্রওদল্প গুরুত্বণূে বূল্টভওা 
ারন ওযদফ। তাযা রৄধযভাত্র তাদদয ওভেীদদয চন্য নয় ফযাং াঅদাদয চনদকাষ্ঠীয এফাং সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয চন্য মোপ্ত স্াস্থয  
সুযো ফযফস্থা ল্টনল্টিত ওযদত এওল্টট গুরুত্বণূে বূল্টভওা ারন ওযদফ। ল্টঠওাদাদযয বূল্টভওা এফাং দাল্টয়ত্ব দযত্র প্রস্তুল্টতয মোদয় রৄরু দফ 
এফাং ভস্ত মেদফেদণয দাল্টয়ত্ব সল না য়া মেন্ত ফরফৎ থাওদফ, মা ল্টনভোণ মোদয়য দয ল্টফদযভান থাওদত াদয। 

এঙাডা, প্রল্টতল্টট ল্টঠওাদাদযয প্রওল্প ফাস্তফান স্থাদন এওচন ল্টযদফকত তিাফধানওাযী  এওচন াভাল্টচও ল্টনযািা ওভেওতো থাওদফ, 
মাযা ওর ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো ল্টফলয়ও ভস্মা, ল্টরঙ্গ, শ্রভ ফযফস্থানা, শ্রভ প্রফা ফযফস্থানা এফাং ল্টযদফকত  াভাল্টচও 
ছযাঁল্টও ল্টনযন ফযফস্থা/ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা ফাস্তফায়দনয চন্য দায়ী থাওদফ। 
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াভাল্টচও  ল্টযদফকত ায়তা াংস্থা এফাং সুযো ল্টফদলদজ্ঞয ায়তায় ল্টাঅাআাআউ ল্টনল্টিত ওযদফ সম ওর ল্টঠওাদাদযয ওভেী এফাং 
াাংীদায মাযা প্রওল্প ফাস্তফায়দনয াদথ চল্টডত তাযা প্রাথল্টভও এফাং ঘরভান ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো দঘতনতা এফাং তাদদয 
ল্টযদফকত  াভাল্টচও উবয় ল্টফলদয় দঘতন য়ায চন্য মোপ্ত প্রল্টেণ গ্রণ ওদযদঙ।  

৬.৪.১ ল্টযদফকত ল্টদও 

ল্টঠওাদাদযয ওামোফরী ল্টযদফদয উদিঔদমাকয এফাং াপ্রঘল্টরত েল্টতয ওাযণ দফ না তা ল্টনল্টিত ওযায দাল্টয়ত্ব তাদদয। ফাঙাাআওযণ পভে 
এফাং ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভাদত উদিল্টঔত ভস্ত প্রদয়াচনীয় দদেগুল্টর ানুযণ ওযা দে এফাং মথামথবায 
মেদফেণ ওযা দে তা ল্টনল্টিত ওযদত দফ। প্রাও ল্টনভোণ  ল্টনভোণ মোদয় মঔন বাযী মন্ত্রাল্টত এফাং যিাভ ফযফায ওযা য় তঔন 
ল্টফদল তওেতা াফরম্বন ওযদত দফ। এঙাডা, কাঙারা াাযদণয ভ ল্টফদল তওেতা াফরম্বন ওযদত দফ। সুল্টনল্টদেি ফযফস্থানা 
ল্টযওল্পনা, সমভন ল্টনষ্কান ফযফস্থানা, িাল্টপও ফযফস্থানা, চরুযী প্রস্তুল্টত এফাং প্রল্টতল্টক্রয়া, াআতযাল্টদ প্রস্তুত ওযা ল্টঠওাদাদযয দাল্টত্ব । 
এঙাডা, ওর শ্রল্টভওদও মথামথ ল্টযল্টঘল্টত  প্রল্টেণ সদা ল্টঠওাদাযদও ল্টনল্টিত ওযদত দফ। ল্টফদলত াংদফদনীর ল্টযদফকত 
স্থাদন/এয ওাঙাওাল্টঙ ফাস্তফান দফ এভন উ-প্রওদল্পয চন্য এওচন ণূে-ভয়ওারীন ল্টযদফকত সুাযবাাআচায (এাআঘএ ল্টদওগুল্টর 
ওবায ওদয) ল্টনদাল্টচত থাওদত দফ। 

ল্টঠওাদায প্রওল্প ফাস্তফান স্থাদনয (ল্টবতদয এফাং ফাাআদয) ল্টযদফদয সুযোয চন্য ওর প্রদাচনী দদে সনদফ এফাং চনাধাযদণয 
ম্পল্টি  দূলণ, ব্দ ফা ল্টযঘারনায দ্ধল্টতগুল্টরয পদর ৃি ান্যান্য াসুল্টফধায ওাযদণ ৃি েল্টতয াত সথদও যো ওযদফ। 

ল্টঠওাদায তায ল্টনভোণ ফা ল্টনভোণ ম্পল্টওেত ওাদচয ওাযদণ ৃি ল্টযদফদয ল্টফরু প্রবাফগুল্টরয প্রদয়াচনীয় ল্টনযন ফা প্রল্টতওাদযয চন্য 
দায়ী থাওদফ। ল্টযদফকত সওান ভস্মা সেদত্র, ল্টঠওাদায াল্টফরদম্ব ল্টাঅাআাআউদও াফল্টত ওযদফ এফাং সদেদত্র ল্টযদফকত সুযো দর 
তাদদযদও যফতেী দদে গ্রদণয ল্টনদদেনা প্রদান ওযদফ। ান্যান্য সমফ সেদত্র ল্টঠওাদায এওাআ ধযদনয দদে ল্টনদফ সগুল্টর র – 
ফযল্টক্তকত ম্পল্টি, প্রাওৃল্টতও ম্পদ, ল্টযদফকত েল্টত, বূল্টভ াফনভন, বূকবেস্থ াল্টন প্রফাদ ফাধা, এফাং বযৃষ্ঠস্থ  বূকবেস্থ াল্টনয দূলণ 
এফ সেদত্র সওান ততৃীয় দেয াল্টবদমাক াথফা াঅাআল্টন দদে। 

ল্টনভোদণয যদযা প্রল্টক্রয়া ঘরাওারীন ভদ - সমভন, প্রওল্প স্থান প্রস্তুল্টত এফাং ওাচ ভাল্টপ্তয দয ল্টযষ্কায ওযা – ল্টঠওাদায ল্টযদফদয 
েল্টত প্রল্টতদযাদধ মথামথ ফযফস্থা ল্টনদফ। ল্টঠওাদায ওাচ ল্টযঘারনা ওযায ভ ল্টযদফকত প্রবাফ ল্টনভূের ওযদত াথফা াঅাযক সেদত্র 
মথাম্ভফ ওল্টভদয় াঅনায চন্য প্রদয়াচনীয় ফযফস্থা গ্রণ ওযদফ। 

ল্টযঘারনা  যেণাদফেণ এফাং স্তান্তয মোদয় ল্টনদয়াল্টচত ল্টঠওাদাযদদয চন্য উদয ফল্টণেত ল্টফলগুল্টর প্রদমাচয দফ। 

৬.৪.২ াভাল্টচও ল্টদও 

স্থান-ল্টনল্টদেি নূফোন সওর ল্টযওল্পনা/াংল্টেপ্ত নূফোন সওর ল্টযওল্পনা ঘডূান্ত ওযায দয, প্রদয়াচন াদদে ফাস্তফাল্টয়ত দফ। 
াংমযক্ত ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা ঙাডা সওান দযদত্রয ল্টফজ্ঞল্টপ্ত চাল্টয ওযা মাদফ না এফাং স্থান ল্টনবেয ল্টনল্টদেি াভাল্টচও 
সুযো ফযফস্থা ফযফাদযয এফাং ফাস্তফায়দনয চন্য ল্টঠওাদাদযয াদথ ফাধযফাধওতাভূরও সওান াঅাআল্টন ভদছাতা যপা ঙাডা সওান ঘযল্টক্ত 
স্ােল্টযত দফ না। ল্টঠওাদায প্রল্টতষ্ঠাদনয এওচন াভাল্টচও সুযো ওভেওতো ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা, এফাং নূফোন 
নীল্টত ওাঠাদভা ানুমাী াভাল্টচও সুযো ল্টফলয়ভূ, ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ভস্মা, ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা, শ্রল্টভদওয ওাদচয ল্টযদফ, এফাং শ্রভ 
প্রফা াআতযাল্টদ ল্টনল্টিত ওযদফ। াভাল্টচও ছযাঁল্টও এফাং প্রবাফ স্লা ওযায চন্য ল্টঠওাদাদযয ল্টফদল গুরুত্বণূে বূল্টভওা এফাং দাল্টয়ত্ব যদয়দঙ। 
প্রওল্পস্থর এয ওাঙাওাল্টঙ ফফাওাযী এফাং ওভেযত চনদকাষ্ঠীয াসুল্টফধা ল্টনযন ওযায চন্য ল্টঠওাদায মোপ্ত দদে গ্রণ ওযদফ। 
এঙাডা, ল্টঠওাদাযদও ল্টনল্টিত ওযদত দফ সম সম স্থানীয় ম্প্রদায়  সযাল্টঙ্গা ম্প্রদায় ভদধয তাদদয ওাচ/শ্রদভয ল্টফলদ সওান দ্বন্দ্ব সনাআ। 
উমযক্ততা াদদে, ল্টঠওাদায প্রাও-ল্টনভোণ  ল্টনভোণ মোদয় স্থানীয় সরাদওদদয ল্টনদয়াদকয সঘিা ওযদফ। ল্টঠওাদায শ্রল্টভওদদয স্াস্থয এফাং 
ল্টনযািা এফাং প্রওল্প স্থাদন/এয াঅদাদ চনদকাষ্ঠীয স্াস্থয  ল্টনযািায চন্য দাফদ্ধ। প্রওল্প এরাওা ল্টঠও াাআদনচ এফাং 
ল্টনযািাদফিনী ফ ভয় ফযফায ওযদত ল্টঠওাদায ফাধয থাওদফ।  

স্াস্থয  ল্টনযািায প্রবাফ এডাদনায চন্য ল্টঠওাদায ল্টনম্নল্টরল্টঔত ধাগুল্টর ানুযণ ওযদফ0 

• স্টাপ  শ্রল্টভওদদয সুযো এফাং ল্টনযািা ল্টনল্টিত ওযায চন্য মথামথ যফেতওেতা ফযফস্থা ল্টনল্টিত ওযদত দফ1 ঘযল্টক্তয 
সভয়াদওাদর ওযাদম্প, শ্রল্টভও ল্টনফা-স্থদর, এফাং প্রওল্প াাআদট ল্টঘল্টওৎা সুল্টফধা, প্রাথল্টভও ল্টঘল্টওৎা যিাভ ফভ থাওদত 
দফ1 ভাভাযী প্রল্টতদযাদধয ফযফস্থা থাওদত দফ1 এফাং ভস্ত ওরযাণ ওভেওাণ্ড  স্াস্থযল্টফল্টধয প্রদয়াচনীয় ফযফস্থা থাওদত দফ। 

• ল্টঠওাদায তায ওভেীদদয, যিাভ, স্থান, ওযাম্প ফা ম্পন্প ওাদচয াদথ ম্পল্টওেত সওান রৃখেটনা খটায াদথ াদথ মত দ্রুত 
ম্ভফ ল্টাঅাআাআউদও ল্টরল্টঔত প্রল্টতদফদন ল্টদদফ। প্রল্টতদফদদন ল্টঠওাদায ওতৃেও খটনায ল্টফস্তাল্টযত তদদন্তয ল্টবল্টিদত ওী খদটদঙ 
(ল্টফস্তাল্টযত ল্টাদফ ফযাঔযাভূরও সস্কঘ ), মাযা চল্টডত ল্টঙর (নাভ এফাং এগুল্টরয াদথ ম্পল্টওেত ফযল্টক্তদদয ), খটনাল্টট 
ল্টওবাদফ, ওঔন (ভয় এফাং তাল্টযঔ), সওাথা এফাং সওন খদটল্টঙর তায ল্টফফযণ থাওদফ। সওান প্রাণাল্টন ফা ভাযাত্মও 
াঅখাদতয সেদত্র ল্টঠওাদায ফদঘদ দ্রুততভ উাদয় ল্টাঅাআাআউদও াফল্টত ওযদফ। 
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• ওীটনাও, াআাঁরৃয এফাং ান্যান্য ওীটতঙ্গ সথদও স্থানল্টটদত ল্টনমযক্ত ওর ওভেী এফাং শ্রল্টভওদদয সুযল্টেত যাঔায চন্য ল্টঠওাদায 
ফভয় তওেতা াফরম্বন ওযদফ এফাং স্াদস্থযয াফনল্টত এফাং এওাআ ওাযদণ ৃি াধাযণ েয়েল্টত স্লা ওযদত প্রদাচনী 
ফযফস্থা গ্রণ ওযদফ। ভযাদরল্টযয়া প্রল্টতদযাদধয চন্য ল্টঠওাদায মথামথ সপ্রাপাাআদরল্টটক্স তায ওভেীদদয এফাং শ্রল্টভওদদয যফযা 
ওযদফ এফাং চরা/ যকুদয ফদ্ধ াল্টন না থাওা ল্টনল্টিত ওযদফ। 

• স্থানী াফস্থা ল্টফদফঘনা ল্টনদ ল্টঠওাদায তায ওভেী এফাং শ্রল্টভওদদয ফযফাদযয চন্য ঔাফায াল্টন এফাং ফযফাদযয চন্য ান্যান্য 
াল্টনয মোপ্ত যফযা ল্টনল্টিত ওযদফ। 

• ল্টনভোণ মোদয় শ্রভ প্রফাদয ওাযদণ ফদঘদয় উদদ্বদকয ল্টফল র সমন াংক্রাল্টভত সযাক (এল্টটাঅাআ) সমভন 
এাআঘাঅাআল্টব/এাআড। ল্টঠওাদায ওর ল্টনভোণ ওভেীদদয প্রল্টেণ ওভেূল্টঘগুল্টরদত এল্টটাঅাআ/এাআঘাঅাআল্টব/ এাআড দঘতনতা  
প্রল্টতওায ওভেূল্টঘ ান্তবযেক্ত ওযদফ। এফাং ল্টনওটফতেী স্থানীয় ম্প্রদাদয়য ভদধয এাআ দঘতনতা এফাং প্রল্টতওায ওভেূল্টঘ প্রাল্টযত 
ওযদফ। এফ দঘতনতা ওভেূঘীদত শ্রল্টভওদদয াংক্রভণ এফাং াংক্রভদণয ছযাঁল্টও ম্পদওে াফকত ওযদত দফ। 

িাল্টপও ল্টনযািা াংক্রান্ত0 

• িযাল্টপও  ডও ল্টযফদণ াসুল্টফধা ওল্টভদয় াঅনা ল্টঠওাদায ল্টনল্টিত ওযদফ। ল্টনভোণাধীন ভদয় মানফাদনয চন্য ডও সঔারা 
থাওদফ তা ল্টঠওাদায ল্টনল্টিত ওযদফ; 

• ল্টনভোণ ওামেক্রদভয দূফে, িযাল্টপও ল্টনয়ন্ত্রণ ল্টযওল্পনা দ্বাযা প্রদয়াচনীয় িাল্টপও এফাং থঘাযীদদয দ্বাযা ডদওয ল্টনযাদ 
ফযফায ল্টনল্টিত ওযায চন্য ল্টঠওাদায ভস্ত াাআন, ফাধা এফাং ল্টনয়ন্ত্রণ যিাভ স্থান ওযদফ; 

• াাআন, ক্রল্টাং কাডে এফাং ান্যান্য উমযক্ত ল্টনযািা ফযফস্থা সযর এফাং যাস্তা ক্রল্টাং এ ান্তবযেক্ত ওযা দফ; 
• ল্টডাঅযল্ট, স্থানীয় ওতৃেে এফাং াল্টধফাীদদয াদথ ল্টনভোদণয চন্য সমদওান ল্টফওল্প ও প্রল্টতষ্ঠায াঅদক যাভে ওযা দফ; 
• ল্টডার াাআট এফাং ঘরাঘর থগুল্টর স্থানীয় ওভেওতোদদয াদথ াঅদরাঘনায ভাধযদভ নাক্ত এফাং ভন্বয় ওযা দফ; এফাং 
• ওৃল্টলচল্টভ  স্থানীয় প্রদফ ডদওয েল্টত ওল্টভদয় াঅনদত ল্টনভোণ ওাদচয চন্য ফযফরত মানফানগুল্টর াস্থায়ী যাস্তা ফযফায 

ওযদফ। সমঔাদন াস্থাী যাস্তা ফযফায ওযা দফ, ওাচ সল য়ায দয যাস্তা ভূর াফস্থায় ল্টপল্টযদ াঅনা ল্টঠওাদাদযয ওতেফয। 

শ্রভ  শ্রভ প্রফাদয ল্টফলয়গুল্টর, ল্টরৄ শ্রভ প্রল্টতদযাধ ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভায ভাধযদভ এফাং ক্রয় াংক্রান্ত যাদওচগুল্টরয 
াধীদন ল্টঠওাদাদযয দায়ফদ্ধতা মোদরাঘনা ওদয ল্টনল্টিত ওযা দফ, এয ভদধয এাআঘএ ল্টফদফঘনা থাওদফ এফাং নন-ওভপ্ল্াদন্ফ প্রল্টতওায 
ান্তবযেক্ত থাওদফ। াওেদপায সপ্রাগ্রাদভ ল্টনল্টিত ওযা দফ সম,  ১৪-১৮ ফঙদযয ভদধয সওান ল্টরৄদও সওান ল্টফজ্জনও ওাচ সদয়া 
দফ না এফাং তাদদয ল্টোচীফন সওানবাদফ েল্টতগ্রস্ত ওযা মাদফ না। ১৪ ফঙদযয ওভ ফয়ী সওাদনা ল্টরৄ াওেদপায সপ্রাগ্রাদভ ফা ান্য 
সওাদনা শ্রদভ াাংগ্রণ ওযদত াযদফ না। 

এরল্টচাআল্টডএ এফাং এভল্টডএভাঅয সওন্ীয়/স্থানীয় মোদয় স্থায়ী াভাল্টচও ল্টফদলজ্ঞ ল্টনদয়াক ওযদফ, মাযা ল্টফদলাল্টত  ল্টফদলজ্ঞ/াংস্থায 
তিাফধাদন ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও সুযো ফযফস্থায উয াভল্টগ্রও ফাস্তফায়ন, মেদফেণ এফাং প্রল্টতদফদন ল্টদদফ। াল্টধওন্তু, প্রল্টতল্টট 
স্থানীয় াাংীদাদযয াভাল্টচও সুযো ফযফস্থা এফাং স্াস্থয  ল্টনযািা, ল্টফল্টবন্প প্রওল্প ল্টক্রয়াওরাদয চন্য শ্রভ দতেয উয ম্মল্টত ল্টনল্টিত 
ওযায চন্য এওল্টট সুযো সপাওার দয়ন্ট থাওদফ। প্রল্টতল্টট উ-প্রওদল্পয চন্য ল্টঠওাদায এও সপাওার দয়ন্ট/সুযো ল্টফদলজ্ঞ ল্টনদাক 
ওযদফ, মাযা াভাল্টচও সুযো, ল্টরঙ্গ  শ্রভ ম্পল্টওেত ল্টফলয়গুল্টরদত প্রল্টল্টেত দফ। ল্টাঅাআাআউ এফাং প্রল্টতষ্ঠানয সুযো ল্টফদলজ্ঞ ল্টনল্টিত 
ওযদফ সমন ল্টঠওাদাদযয সপাওার দয়ন্ট ল্টাঅাআাআউ এফাং প্রল্টতষ্ঠানদও াভাল্টচও সুযো ল্টফদ প্রল্টতদফদন ল্টদদত াদয। ল্টযঘারনা  
যেণাদফেণ এফাং স্তান্তয মোদয় ল্টনদয়াল্টচত ল্টঠওাদাযদদয চন্য উদয ফল্টণেত ল্টফলগুল্টর প্রদমাচয দফ। 

৬.৪.৩ াল্টবদমাক প্রল্টতওায দ্ধল্টত 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউয ল্টক্রয় ায়তায় াল্টবদমাক প্রল্টতওায ফযফস্থায ওামেওযীতা ল্টনল্টিত ওযদফ, মাদত ম্ভাফয দ্বন্দ্বগুল্টর এাদত ম্ভফ  
এফাং েল্টতগ্রস্ত ফযল্টক্তদদয দাল্টফগুল্টর ল্টঠওবাদফ ভাধান ওযা য়। ল্টঠওাদাদযয সপাওার দয়ন্টদও ল্টচাঅযএভ এয উয প্রল্টল্টেত দত 
দফ। াঅয ল্টফস্তাল্টযত ল্টফবাক ৭.২ প্রদান ওযা দদঙ। 

৬.৪.৪ দযত্র এয ওাকচত্র প্রনন  

ল্টাঅাআাআউদও দযত্র নল্টথ প্রস্তুত ওযদত দফ মাদত প্রদয়াচনীয় ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো ফযফস্থাগুল্টর ল্টফর াপ সওাাল্টন্টল্টটদত 
ান্তবযেক্ত থাদও। উদাযণস্রূ, মাঘাাআ ফাঙাাআ পভে এফাং ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা দযত্র নল্টথগুল্টরদত যফযা ওযদত 
দফ মাদত ফাস্তফায়দনয চন্য প্রাল্টঙ্গও ঔযঘ প্রস্তাফ সুল্টনদিৃ থাওদফ। এল্টট ফাস্তফম্মত দযত্র প্রস্তুত ওযদত ল্টঠওাদাযদদয ায়তা ওযদফ 
এফাং প্রওল্প ফাস্তফায়দনয ভয় ল্টফরম্ব এফাং াঅদরাঘনায ভ  ওল্টভদয় সদদফ।উদাযণস্রূ দযদত্র মা ান্তবযেক্ত ওযদত দফ0 

• ল্টনল্টদেি ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা প্রস্তুল্টত0 ফচেয ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা; স্াস্থয ল্টনযািা ল্টযওল্পনা; িাল্টপও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা; 
প্রবৃল্টত 

• ল্টনভোণ ফচেয উওযণ ল্টনযাদ এফাং ল্টঠও উাদ ফযফস্থানা ঔযঘ 
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• ল্টনযন ফযফস্থায ঔযঘ (স্থান ল্টযঘারনায চন্য; ধযরা ল্টনয়ন্ত্রণ ফযফস্থা; াআতযাল্টদ) 
• ল্টনয়ল্টভত ব্দ, ফায়য ভান, চরভান এফাং ভাল্টট ভাদনয মেদফেণ দঙ্গ মযক্ত ঔযঘ 
• স্াস্থয এফাং ল্টনযািা যিাভ সমভন (ল্টল্টাআ, ল্টনযািা সফিনী, াআতযাল্টদ) 
• সুযো সপাওার দয়ন্ট  এাআঘএ সপাওার দদন্টয দঙ্গ মযক্ত ঔযঘ 
• ওভেীদদয চন্য াঅঘযণল্টফল্টধ  ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাধ ল্টফধানভূ0 

- ওর যরুল  ভল্টরা এওাআ ধযদনয ঘাওল্টযয চন্য এওাআ ভচযল্টয এফাং সুদমাক াদফন। 
- ওর শ্রল্টভওদও ঘযল্টক্ত/ল্টনদাক ত্র সদত দফ। 
- ফাাংরাদদ শ্রভ াঅাআন ২০০৬ এফাং ফাাংরাদদ শ্রভ ল্টনভ ২০১৫ ানুযণ ওযা াঅফশ্যও। 
- ল্টরৄ শ্রভ ল্টনল্টলদ্ধ। 
- তরুণ শ্রল্টভওদদয সওান ল্টফজ্জনও চায়কায় ওাচ ওযায ানুভল্টত সদয়া মাদফ না। 
- শ্রল্টভওদদয চন্য থৃও াল্টবদমাক প্রল্টতওায ওল্টভল্টট থাওদত দফ। ভল্টরা শ্রল্টভও মল্টদ সঔাদন থাদও, তাদর নাযীয 

উল্টস্থল্টত াফশ্যাআ াল্টবদমাক প্রল্টতওায ওল্টভল্টটদত ল্টনল্টিত ওযদত দফ। 
- সওান ল্টচল্টফল্টব সেদত্র, াংস্থাগুল্টর শ্রভ াঅাআন এফাং ফযাাংও নীল্টত ানুাদয উমযক্ত দদে গ্রন ল্টনল্টিত ওযদফ1 

াংল্টেি ল্টযদাটে ল্টফেফযাাংদও চভা ল্টদদত দফ। 
• ল্টঠওাদায এফাং তাদদয ওভেীদদয প্রল্টেণ।  
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৭ সস্টওদার্ল্াদযয াাংগ্রণ এফাং যাভে প্রল্টক্রা ল্টযঘারনা 
৭.১ যাভে সওর 

প্রওদল্পয ম্ভাফয প্রবাফ এফাং প্রওৃল্টত ল্টফদফঘনাফূেও ল্টফল্টবন্প সস্টওদার্ল্াযদদয াদথ যাভে এফাং সমাকাদমাক াল্টযামে। এাআ প্রওদল্প ৪ 
ল্টট ওদম্পাদনন্ট যদয়দঙ এফাং প্রওল্প ফাস্তফায়দন ল্টফল্টবন্প াংস্থা চল্টত ল্টফধা এাআ প্রওদল্পয পর ফাস্তফায়দনয চন্য ফাস্তফানওাযী 
াংস্থাগুল্টরয ভদধয ান্ত:সমাকাদমাক ঔযফাআ গুরুত্বণূে। প্রওদল্পয ওামেক্রভগুল্টরয ভদধয সঙাট াঅওাদযয াফওাঠাদভাকত উন্পয়ন ান্তবযেক্ত ওযা 
দফ সমভন াযাদক্স ডও ল্টনভোণ, রৃদমোক াঅশ্রয়দওন্, াল্টন  স্মাল্টনদটন ওামেক্রভ, জ্বারাল্টন ওাদঠয উয ঘা ওভাদনা, ফাস্তুঘযযত 
সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠীয প্রাওৃল্টতও রৃদমোক  াঅগুদনয ছযাঁল্টও ওভাদনা, ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা এফাং স্থানী উবয় চনদকাষ্ঠীদও াতযাফশ্যওী নকয 
সুল্টফধা প্রদান, স্ল্প  ভাছাল্টয সভয়াদদ ল্টযদফ ল্টফমে স্লা  যনরুদ্ধায, াআতযাল্টদ মথামথবাদফ ফাস্তফায়দনয চন্য সস্টওদার্ল্াযদদয 
াাংগ্রণ াতযন্ত গুরুত্বণূে।  

প্রওল্পল্টটয প্রল্টতল্টট াাআট এফাং এয াঅদাদয এরাওা এফাং াংল্টেি ওর সবত উন্পন ওাচ মা াফওাঠাদভা উন্পন ায়তা চল্টনত 
(দমভন, যাস্তা, ল্টফরৃযৎ, চর যফযা, াাআদলান াঅশ্রয় সওন্, াযাদক্স সযাড, াআতযাল্টদ) মাঘাাআ ফাঙাাআ ওযদফ এফাং এগুল্টরয াদথ াংল্টেি 
সুযো ম্পল্টওেত ল্টফলগুল্টর ানাক্ত ওদয াল্ট ৪.১২ এফাং প্রবাফ প্রভন ল্টযওল্পনাr (এওল্টট স্ভীল্টনাং পভে ল্টযল্টি  ৩ এ দ্রিফয) 
প্রদাচনীতা ল্টনরুন ওযদফ। ওযাদম্পয ভদধয সওান বূল্টভ েল্টতগ্রস্ত দফ না, রৄধযভাত্র ওদয়ওল্টট ওাঠাদভা যনাঃস্থান ওযায প্রদাচন দত 
াদয। ওযাদম্পয ফাাআদয, সস্কায়াটায, চল্টভয ভাল্টরও, পর, কাঙ েল্টতগ্রস্থ দত াদয1 এফ সেদত্র প্রভন ফযফস্থা গ্রণ ওযা দফ। 

প্রওদল্পয যদযা ভ ফযাী ল্টফল্টবন্প মোদ এফাং উপ্রওদল্পয ল্টফল্টবন্প ওামেক্রদভয াঅদরাদও ওল্টভউল্টনল্টটয সরাওচন ফা াাংীদাযদদয ওাঙ 
সথদও যাভে সনা দফ। ভূরত: ম্ভাফযতা মাঘাাআ ভীো, াভাল্টচও (এফাং ল্টযদফকত) মাঘাাআওযণ, সস্ো চল্টভ প্রদান এফাং 
তৎাংল্টেি প্রবাফ ভূরযান, প্রবাফ ল্টনযন ল্টযওল্পনা প্রণন  ফাস্তফান প্রল্টক্রায াদথ াদথাআ াল্টধওতয াঅনুষ্ঠাল্টনও যাভে গ্রণ,  
সপাওা রৈদয াদথ াঅদরাঘনা , এফাং স্থানী প্রাজ্ঞ এফাং কন্যভান্য ফযল্টক্তফদকেয াদথ াোৎওাদযয ল্টফলাল্টদ  রৄরু দফ। যাভে 
সনায সেদত্র ভাদচয ফ সরাদওয ওাঙ সথদও যাভে না ল্টনদ প্রওদল্পয াদথ মাদদয যাল্টয ম্পৃক্ততা াঅদঙ এরূ সুল্টনল্টদেি 
রৈদয  ওাঙ সথদও যাভে সনা দফ। 

৭.১.১ ভরূ সস্টওদার্ল্ায 

সুযো াংক্রান্ত ল্টফাল্টদ ল্টফদফঘনা ভূর াাংীদায0 

• ফাস্তফায়নওাযী াংস্থা এফাং তাদদয ভাঠ ওভেী 
• যাল্টয প্রওল্প দ্বাযা প্রবাল্টফত ভানুল/চনদকাষ্ঠী 
• প্রওল্প ওামেক্রভ দ্বাযা দযােবাদফ প্রবাল্টফত প্রওল্প এরাওায ভানুল/চনদকাষ্ঠী/াংকঠন  
• স্থানীয় ল্টনফোল্টঘত প্রল্টতল্টনল্টধ (াআউল্টনয়ন  উদচরা মোদয়) 
• যওাল্টয ল্টফবাক/াংস্থা0 ল্টযদফ  ফন ল্টফবাক 
• উন্পয়ন াাংীদায 
• স্থানীয়/াঅন্তচোল্টতও এনল্টচ মাযা স্থানীয় ম্প্রদায়/ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয দঙ্গ ওাচ ওযদঙ 

ল্টতনল্টট ফাস্তফায়ন াংস্থাদও াদথ ল্টনদ ল্টফেফযাাংও সপকাডে দর ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠী, স্থানী চনদকাষ্ঠী এফাং স্থানীয় যওাযী াংস্থায 
াদথ সফ ওদয়ওল্টট যাভেবা ওদযদঙ। এাআ ঙ্কদট ল্টফেফযাাংদওয দদে স্থানী ম্প্রদায় এফাং ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠীয দে 
থাওদফ। কৃীত যাভে বা তাল্টরওা ল্টনদঘ সদয়া দরাাঃ 

াযণী ৭.১ - যাভে বা াযাংদে 

ল্টভল্টটাং 
নাং 

তাল্টযঔ স্থান প্রধান াাংগ্রণওাযী রে 
াাংগ্রণওাযীয 

াংঔযা 
যরুল ভল্টরা 

১ ২৯ সদেম্বয ২০১৮ এরল্টচাআল্টড াল্টপ, ক্ক্ক্সফাচায 
যওাযী ওভেওতো, াঅাআএনল্টচ, 
এনল্টচ  

১১ ২ 

২ ৩০ সদেম্বয, ২০১৮ নাাা ওযাম্প ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী ২০ ১০ 

৩ ৩০ সদেম্বয, ২০১৮ াআউএন াল্টপ, সটওনাপ স্থানী চনকণ ১১ ৫ 

৪ ১ াদক্টাফয, ২০১৮ কুতযারাং ওযাম্প ১-াআ ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠী  ৫ ১৩ 
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৫ ১ াদক্টাফয, ২০১৮ ফারযঔারী ওযাম্প ৯ ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠী  ১৫ ৭ 

৬ ১ াদক্টাফয, ২০১৮ ফারযঔারী উ াাআভাল্টয স্াস্থ সওন্ ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠী  ০ ৩ 

৭ ১ াদক্টাফয, ২০১৮ াআউএন াল্টপ, উল্টঔা সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট ৭ ০ 

৮ ৫ নদবম্বয, ২০১৮ উল্টঔা ওযাম্প ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠী ৫ ৩ 

৯ ৬ নদবম্বয, ২০১৮ এরল্টচাআল্টড াল্টপ, ক্ক্ক্সফাচায যওাযী ওভেওতো, াঅাআএল্টল্টচ ৮ ৪ 

 

  
বা ১ বা ২ 

  
ল্টঘত্র ৭.১ - যাভে বা ঙল্টফ 

৭.১.২ যাভে এফাং প্রওাদয দাল্টয়ত্ব এফাং নীল্টতভারা 

ল্টডল্টএাআঘাআ, এরল্টচাআল্টড, এভল্টডএভাঅয ল্টাঅাআাআউ, ল্টফেফযাাংদওয ওাল্টন্ি ল্টডদযওটয, ল্টফেফযাাংদওয বাাআ সপ্রল্টদডন্ট ল্টফল্টবন্প ল্টডল্ট, 
এনল্টচ, ফাাংরাদদ যওায , াঅাআএল্টল্টচ াআতযাল্টদ  ল্টফল্টবন্প সস্টওদার্ল্াযদদয াদথ ল্টফল্টবন্প াঅদরাঘনা বা ল্টযঘারনা ওযা দদঙ। 
ল্টফল্টবন্প সস্টওদার্ল্াযদদয াদথ যাভদেয ল্টবল্টিদত এওল্টট যাভে  সমাকাদমাক সওর (ল্টল্টএ) প্রস্তুত ওযা দদঙ। 

প্রওল্প প্রস্তুল্টত  ফাস্তফায়দনয াদথ ম্পল্টওেত া ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠী এফাং স্থানী চনকদণয াদথ যাভদেয ভ ফেদা 
ল্টনম্নল্টরল্টঔত ল্টফল ান্তবযেক্ত থাওদফ0 

 প্রওদল্পয উদযশ্য, াঅতা এফাং তাৎমে, াঅথে-াভাল্টচও প্রবাফ এফাং সাআাদথ ঔা এফাং ান্যান্য যওাল্টয চল্টভয 
ফযফাযওাযী এফাং ফযল্টক্তকত বূল্টভ ভাল্টরওদদয উয ৃি সনল্টতফাঘও প্রবাফ। 

 ল্টনভোণ ওাচ ঘরায ভ ফযল্টক্তভাল্টরওানাধীন চল্টভ ফযফায ওযায প্রদাচন দত াদয। ওযাম্প এরাওায ভদধয সওান ধযদনয 
বূল্টভ াল্টধগ্রণ ঘরদফ না। মল্টদ সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট াধযযল্টলত এরাওা ফযল্টক্তভাল্টরওানাধীন চাকা ফযফায ওযা াঅফশ্যও দ 
দ, তাদর সওউ সস্ো চল্টভ ফযফায ওযদত সদ ল্টওনা প্রওল্প ওতৃেে স ভদভে প্রদঘিা ঘারাদফ এফাং সস্ো চল্টভ দাদনয 
ল্টফলল্টট বূল্টভয ভাল্টরও এফাং প্রওল্প ওতৃেদেয ভদধয ভদছাতা স্পাযও স্ােয ওযায ভাধযদভ ওামেওয দফ। মল্টদ সাস্ট 
ওল্টভউল্টনল্টটয ভদধয বূল্টভ াল্টধগ্রণ াঅফশ্যও দ দ, াল্ট ৪.১২ এফাং স্থাফয ম্পল্টি াল্টধগ্রণ  রকুভদঔর াঅাআন – 
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২০১৭ এয ল্টনদদেনা ানুাদয প্রওল্প ওতৃেে বূল্টভ াল্টধগ্রণ ওযদত াদয। মল্টদ ওল্টভউল্টনল্টটয ওাদযা ওাঙ সথদও চল্টভ ল্টনদত 
, তাদর প্রওল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনট াফশ্যাআ উক্ত চল্টভ ফযফাদযয ল্টফলল্টট প্রওা ওযদফ।  

 সনল্টতফাঘও প্রবাফগুল্টর ওীবাদফ ওল্টভদয় াঅনা মায় স ল্টফলদয় স্থানী ম্প্রদায় এফাং ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠী এয ভতাভত 
াংগ্র ওযা; এফাং এচন্য স্থানী ম্প্রদায় এফাং ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠী, প্রওল্প প্রস্তুল্টত  ফাস্তফায়দনয াদথ াংল্টেি 
াংস্থাগুল্টর, সমভন ফাাংরাদদ যওায , ল্টফেফযাাংও, যাভেদাতা াআতযাল্টদ সকাষ্ঠীগুল্টরয াল্টধওায এফাং দাল্টয়ত্বগুল্টর ল্টনরুণ।  

 ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠী এফাং স্থানী ম্প্রদায়দও াতায চন্য াফওাঠাদভা ল্টনভোদণয চন্য প্রদয়াচনীয় সবত ওাদচয স্থান 
এফাং ওামেক্রদভয  াদথ ম্ভাফয ল্টফরু প্রবাফ এফাং তাদদয উত্গুল্টর ল্টনরুন। 

• ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠী এফাং স্থানী ম্প্রদায়দও ভথেন ওযায চন্য াফওাঠাদভা ল্টনভোদণয চন্য প্রদয়াচনীয় সবত ওাদচয 
সুদমাদকয াদথ াদথ ম্ভাফয ল্টফরু প্রবাফ এফাং তাদদয উত্গুল্টর ল্টনরুন। 

• াল্টবদমাক াংক্রান্ত প্রল্টতওায ওল্টভল্টট মা প্রওদল্পয প্রাথল্টভও স্তদয প্রল্টতষ্ঠা ওযা দফ, াল্টবদমাদকয প্রল্টতওায াংক্রান্ত প্রল্টক্রয়া এফাং 
এফাং তায দস্মদ  কঠন, ল্টক্রয়াওরা এফাং ীভাফদ্ধতা এফাং াংেযদ্ধ ফযল্টক্তয াল্টবদমাক ওযায প্রল্টক্রা স্থানীয় ম্প্রদায়দও 
চানাদফ। 

এাআ প্রওল্প স্থানী নাযী, সযাল্টঙ্গা নাযী,  ান্যান্য ছযাঁল্টওপ্রফণ সকাষ্ঠীয াদথ প্রদাচন াদদে থৃও াঅদরাঘনা ল্টভল্টরত দফ। এাআ 
াঅদরাঘনায ভূর উদযশ্য দফ স্থানীয় ভল্টরাদদয এফাং সযাল্টঙ্গা নাযীদদয উওাদযয চন্য ওামেক্রভ রৄরু ওযায ম্ভাফনায াদন্বলণ ওযা। 

যাভে বায পরাপর 

াফওাঠাদভায উয প্রবাফ 

ল্টফযর সুাংঔযও সযাল্টঙ্গা াঅায ওাযদণ স্থানী াফওাঠাদভায উয এয প্রবাফ দদঙ। রৄরুয ল্টদদও সযাল্টঙ্গাযা ও, ফাাঁধ এফাং সতযয 
উদয াঅশ্র ল্টনদল্টঙরা, মায পদর স্থানাগুল্টরয েল্টতাধন দল্টঙর। ও াফওাঠাদভাগুল্টরদত ফস্থযীবাদফ ফফা ওযায ওাযদণ এফাং 
ভানল্টফও াাদান ওাদচ বাযী মানফান ফযফাদযয ওাযদন াফওাঠাদভাকত েল্টত াল্টধত দয়দঙ। সটওনাপ-ওক্সফাচায ভাডও, ল্টফদল 
ওদয যাচারাং-উল্টঔয়া ফাচায-কুট্টযারাং-ফারযঔারী-য়াাআওাং-সনায়াাডা এরাওা সথদও এফাং দল্টেণ নীরা সথদও সটওনাপ মেন্ত দও 
মানচট ফযাওবাদফ ফৃল্টদ্ধ সদয়দঙ। ত্রাণ ল্টযফদনয চন্য মানফান প্রায়াআ াংওীণে দথয যাস্তাগুল্টর ফযফায ওদয। এয পদর মানচট ফৃল্টদ্ধ 
সদদঙ। এঙাডা, গুরুত্বণূে ল্টফদদল্ট প্রল্টতল্টনল্টধ এফাং যাচননল্টতও সনতাদদয ল্টযফদনয ওাযদণ মান ঘরাঘর ভাদছ ভদধয স্থল্টকত ওযা য়। 
সটওনাপ  উল্টঔয়ায় ফাল্টন্দাযা চানায় সম তাদদয ল্টনচ ল্টনচ এরাওায় ডদও মানচট সফদডদঙ, এফাং রৃাআ-তৃতীয়াাংদয সফল্ট যাস্তায 
াফস্থায াফনল্টত খদটদঙ। 

শ্রভ  ভচযল্টযয উয প্রবাফ 

ল্টফল্টবন্প সস্টওদার্ল্াযদদয দঙ্গ যাভে বায ভাধযদভ চানা সকদঙ সম ল্টফযর াংঔযও সযাল্টঙ্গা প্রদফদয ওাযদণ শ্রভ ফাচাদয ভচযল্টয দ 
ল্টকদদঙ। এাআ কদফলণায াাং ল্টাদফ স্থানী ম্প্রদাদয়য সরাওদদয াদথ যাভে বায াঅদাচন ওযা ।  স্থানী ম্প্রদাদয়য 
সরাওচন এওাআ ভত সালণ ওদয। ল্টফদযভান াদনও সদওন্ডাল্টয উৎ এফাং কদফলণা সথদও শ্রদভয াদযয ল্টযফতেন ম্পদওে চানা 
সকদঙ। স্থানী চনদকাষ্ঠীয সরাদওযা চানায় সম ভচযল্টযয ায ৫০০ সথদও ওদভ ২০০ টাওা দ সকদঙ মা চীফনমাত্রাদও ল্টফরূবাদফ 
প্রবাল্টফত ওযদঙ। ল্টওঙয ওল্টভউল্টনল্টট শ্রল্টভওযা দাল্টফ ওদযদঙ সম তাযা প্রায় ৩৫০ টাওা শ্রভভচযল্টয াদে। ান্যান্য উ-সচরায শ্রভ ায 
সমঔাদন সযাল্টঙ্গা উল্টস্থল্টত সনাআ সঔাদন শ্রভায াঅদকয ভদতাাআ, এভনল্টও ল্টওঙয সেদত্র উচ্চতয। এয এওল্টট ল্টনওটতভ ফযাঔযা র সযাল্টঙ্গাযা 
সফল্টযবাকাআ তাদদয ওযাদম্পয াঅদাদয এরাওায় ওাচ ওযদঙ। ডও যাদিার এফাং সঘও সাস্ট ল্টযঘারনায ভাধযদভ ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা 
চনদকাষ্ঠীয চন্য দীখে দূযত্ব ভ্রভণ ল্টনন্ত্রন ওযা । পদর, তাদদয চন্য সটওনাপ, উল্টঔয়া এফাং ওযাদম্পয াঅদাদ শ্রল্টভও ল্টদদফ ওাচ 
ওযা ফদঘদ চ। 

স্াস্থয, াল্টন এফাং স্মাল্টনদটন উয প্রবাফ 

যাভে বা  সদওন্ডাল্টয তথয সথদও চানা মায় সম, ওক্সফাচাদযয স্াস্থয  স্মাল্টনদটন াফস্থা াআল্টতভদধয রৃফের ল্টঙর এফাং ফাস্তুঘযযত 
সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয উল্টস্থল্টত এল্টট াঅয ঔাযা ওদয তযদরদঙ। বূ-ষৃ্ঠ এফাং বূকবেস্থ চরাধাদযয েল্টতওাযও দূলদণয ওাযদণ ফযরযঔারী-
কুটযারাং সভকা ল্টল্টফদযয াঅদাদ এাআ ল্টযল্টস্থল্টত  ল্টফদলবাদফ উদদ্বকচনও। ল্টযল্টস্থল্টত াঅয ঔাযা  ফৃল্টিয াল্টন দ্বাযা এাআ াঃফচেয 
ধযদয় চীফাণয ঙল্টডদয় মা। স্থানীয় সরাদওযা তাদদয তদনল্টন্দন ঘাল্টদা সমভন ওাড সধাা, যান্পা এফাং সকার ওযায চন্য যকুয, ঔার  
কুয়ায াল্টন ফযফায ওদয । এাআ উৎদয াল্টন গুরুতয দূল্টলত দয় সকদঙ। সটওনাপ  উল্টঔয়ায় বায় াাংগ্রনওাযীযা চানায় সম, 
বূৃদষ্ঠয াল্টনয দূলণ, বূ-কবেস্থ াল্টনয স্তয স্লা এফাং াল্টনয উৎগুল্টরয উয প্রঘণ্ড ঘা ফাডায ওাযদণ তাদদয প্রধান াল্টন উৎ 
ল্টযফতেন ওযদত দয়ল্টঙর। তাযা াঅয ফদরদঙ কবেস্থ াল্টনয স্তয স্লাদয পদর তাদদয কূ, নরকূ এফাং াকবীয াম্প রৄওাদনা উিূত 
ভস্মায ম্মযঔীন দয়দঙ। সফল্টওঙয াংঔও স্থানী সরাওচন চানা সম, ল্টফরৄদ্ধ ানী াংগ্র ওযায চন্য তাদদয ৩০ ল্টভল্টনদটয সফল্ট 
ভয় াাঁটাদত । দূলণ  ফচেয এয াফল্টষ্ঠাাং সঘ ওামেক্রভদও ফযাত ওযদঙ। াল্টন ফাল্টত সযাক (উদাাঃ ওদরযা, যক্তাঅভা, 
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টাাআপদয়ড, সাটাাআল্টট াআতযাল্টদ) ওযাম্প এফাং স্থানী ল্টযফাযগুল্টরয (ল্টফদল ওদয মাযা সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয ওযাদম্পয াঅদাদ ফফা 
ওদয তাদদয প্রবাল্টফত য়ায ছযাঁল্টও সফল্ট থাদও) চন্য ফ ছযল্টও। 

ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠী চানায় সম তাদদয ঔাফায াল্টনয াবাফ যদয়দঙ। সম ল্টযভান াল্টন তাযা গ্রণ ওদয তা সকার এফাং 
ল্টযফাদযয ান্যান্য ওাদচয চন্য মদথি নয়। 

প্রাথল্টভও মোদয় স্থানীয় স্াস্থযদফাগুল্টর তীি ঘাদয ভযদঔ দড। এনল্টচ / এনল্টচগুল্টরয ওাঙ সথদও ভথেদনয পদর ল্টযল্টস্থল্টতয উন্পল্টত 
দয়দঙ। স্থানী চনকদণয ওযাম্প স্াস্থয সওদন্ ল্টযদলফায সুদমাক াঅদঙ। তদফ সচরা সচনাদযর াাতার  উদচরা স্াস্থয 
ওভদপ্ল্ক্সগুল্টরদত ল্টক্রল্টটওার সযাল্টঙ্গা সযাকীদদয ল্টঘল্টওৎায চন্য াতযল্টধও ল্টব সফদড সকদঙ। সাস্ট ম্প্রদাদয়য সরাদওদদয এঔন ল্টযদলফা 
সদত াঅয  াদো ওযদত দে এফাং কড াদো ভয় ৫০ তাাং ফৃল্টদ্ধ সদয়দঙ ফদর চানা সকদঙ। 

ল্টোয উয প্রবাফ 

সযাল্টঙ্গা াংওট ওক্সফাচাদয াঅশ্র প্রদানওাযী চনদকাষ্ঠীয ল্টো ঔাদত ল্টফরূ প্রবাফ ৃল্টি ওদযদঙ। াংওদটয রৄরুয ল্টদদও াস্থায়ী ওযাম্প 
ল্টাদফ ফযফরত সফ ওদয়ওল্টট ল্টো প্রল্টতষ্ঠান ওাঠাদভাকত েয়েল্টত াল্টধত  এফাং ল্টোয যিাভ াল্টযদ মা। স্কযদরয ল্টনয়ল্টভত ল্টো 
ওামেক্রভ ওদয়ও ভা ধদয ফযাত য়। ওযাদম্প ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাদদয যনফোদনয দয ল্টো প্রল্টতষ্ঠানগুল্টরয ল্টনয়ল্টভত ওামেক্রভ, 
সভযাভত  াংস্কায যনযায় রৄরু ওযা মাল্টন ভানল্টফও প্রওল্পগুল্টরদত চল্টডত ল্টফল্টবন্প াংস্থায ওভেীদদয দ্বাযা ল্টওঙয স্কযর ম্পল্টওেত ায়তা / 
ভন্বয় সওন্ ল্টদদফ এঔদনা ল্টযঘাল্টরত দে। এাআ স্কযদরযগুল্টরয ল্টো ওামেক্রভ স্কযর প্রাঙ্গদন ল্টযঘারনা  ওযদত দে। 

াদনও এনল্টচ এফাং ান্যান্য াংস্থাগুল্টর স্কযর / ওদরদচ মায়া ল্টোথেীদদয স্থানীয় াতা প্রদানওাযী এফাং ানুফাদও ল্টদদফ ল্টনদয়াক 
ওযদঙ। উচ্চ ানুল্টস্থল্টতয ায এঔন াদনও ল্টো  প্রল্টতষ্ঠাদনয এওল্টট প্রধান ভস্মা। প্রাপ্ত তথয ানুমায়ী, সটওনাপ  উল্টঔয়া স্কযর  
ওদরচগুল্টরদত ানুল্টস্থল্টত ৬০ তাাং সফদডদঙ। স্কযর/ওদরচগুল্টরয ৭০% ল্টেও ঘাওল্টয সঙদড ল্টদদয় াঅদযা রাবচনও 
এনল্টচ/াঅাআএনল্টচ সত ঘাওল্টয ওযদঙ। মল্টদ এটা ল্টওঙয সরাদওয াঅয়-উাচেন সুদমাদকয সেদত্র উওৃত ওদযদঙ, াভল্টগ্রওবাদফ এটা 
স্থানী চনদকাষ্ঠীয ল্টোভূরও ল্টক্রয়াওরাদও ফযাত ওযদঙ। এফ েল্টতগ্রস্ত স্কযদরয ল্টোথেীদদয াফল্টরও যীোয় পরাপর সযওডে 
ঔাযা। স্থানী চনদকাষ্ঠীয াদথ বা-যাভদেয ভয়, াদনও াাংগ্রণওাযীযা সযাল্টঙ্গা ানুপ্রদফদয ওাযদন সভদয়দদয এফাং ভল্টরাদদয 
ঘরারদর ল্টনযািা ল্টনদ উদদ্বক প্রওা ওদয। ল্টওঙয াাংগ্রণওাযীদদয ভদত, এদত স্কযর উল্টস্থল্টত ায ল্টফরুবাদফ প্রবাল্টফত দদঙ। 

ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা ানুপ্রদফদয াঅদক, যদফে সথদও থাওা সযাল্টঙ্গাদদয চন্য স্থানীয় বালা ল্টো াঠযক্রদভয বালা ল্টদদফ ল্টঙর। ২০১৭ ার 
সথদও সযাল্টঙ্গাদদয চন্য ফাাংরা ভাধযদভ ল্টোয ানুভল্টত সদা দে না। াঠযক্রভ ল্টযফতেন ায ওাযদন সযাল্টঙ্গা ল্টরৄদদয ল্টো 
ফযাত ওযদঙ। তাঙাডা ওযাদম্প বা-যাভদেয ভয় সযাল্টঙ্গাযা দাল্টফ ওদয সম াদনও সযাল্টঙ্গা ল্টোথেী প্রাথল্টভও  ভাধযল্টভও ল্টো 
ম্পন্প ওযদঙ। এঔন, মল্টদ তাদদয াঅফায প্রাথল্টভও াফস্থা সথদও রৄরু ওযদত  তদফ তা তাদদয ল্টো ল্টচফদন সনল্টতফাঘওবাদফ প্রবাফ 
সপরদফ এফাং তাযা ল্টোদত াঅগ্র াল্টযদয় সপরদফ। 

সস্টওদার্ল্াযদদয দ্বাযা সুাল্টয 

 সটওনাপ  উল্টঔয়া রৃল্টট ফোল্টধও েল্টতগ্রস্থ উদচরায় াঅথে-াভাল্টচও াফস্থায ক্রভল্টফফতেন দে এফাং এয  াফযাত মেদফেণ 
প্রদয়াচন। ল্টফদলত, ণয ভূদরযয উঠানাভা এফাং শ্রভ ভচযল্টযয ল্টযফতেন এফাং এগুল্টরয প্রবাফ বল্টফষ্যদতয ভূরযায়দনয চন্য 
গুরুত্বযণে। 

 শ্রদভয ফাচাদয ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠীয াাংগ্রণ সফদড সকদর শ্রভ ভচযল্টযয উয এাআ ল্টফরু প্রবাফ দত াদয। 
 ান্যান্য সদদয সপ্রোদট কৃীত সফ ওদয়ওল্টট কদফলণায় সদঔা সকদঙ সম ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীদও নকদ াথে ায়তা 

স্থানী চনদকাষ্ঠীয ফযফা এফাং ল্টযফাল্টযও াঅ ফৃল্টদ্ধদত াআল্টতফাঘও প্রবাফ যাঔদত াত। ঙ্কদটয প্রাথল্টভও মোদয় এ ধযদণয 
ায়তা াল্টযামে ল্টঙর, ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয চন্য নকদ ায়তায প্রফতেন স্থানী ম্প্রদায়দও াতা ওযায এওল্টট 
দযাে উায় দত াদয। 

 ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গাচনদকাষ্ঠীয াঅওল্টস্পও প্রফা ফগুল্টর ঔাদতয ভদধয ল্টযদফদয উয ফদঘদয় ঔাযা প্রবাফ সপদর। ল্টওঙয 
সেদত্র, ল্টযদফকত ভস্মাগুল্টর ম্ভাফয স্াস্থয ছযাঁল্টওয ওাযণ। এল্টট বল্টফষ্যদত াঅদযা কবীযবাদফ ভূরযায়ন প্রদয়াচন দফ। 

 চনাধাযদণয চন্য ওামেওয ল্টযদলফা ফযফস্থা ল্টনল্টিত ওযা এফাং ওক্সফাচায সচরায় ফোল্টধও েল্টতগ্রস্ত এরাওায চন্য ল্টফস্তৃত 
াভাল্টচও সুযো ফযফস্থা ল্টনল্টিত ওযা ফোল্টধও গুরুত্বযণে। ফাাংরাদদদ াআল্টতভদধয এওল্টট ল্টফস্তৃত াভাল্টচও ল্টনযািা সনট ওভেূল্টঘ 
ল্টফদযভান। েল্টতগ্রস্ত াঞ্চদরয চন্য াঅদযা কবীযবাদফ এফাং ল্টফস্তৃত  ওামেওযী ওবাদযচ স্থানী ম্প্রদাদয়য সনল্টতফাঘও 
ল্টযণল্টতগুল্টর স্লাদ গুরুত্বূণে দফ।  

ল্টডল্টএাআঘাআ, এরল্টচাআল্টড এফাং এভডএভাঅয যাভেবায ভয় ল্টনম্নল্টরল্টঔত ধা  দ্ধল্টতগুল্টর ানুযণ ওযদফ।  

 



ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা         াআএএভএপ 

52 

াযণী ৭.২ - যাভে এফাং প্রওাদয বূল্টভওা এফাং দাল্টয়ত্ব 

প্রওল্প মো াাংগ্রণভরূও ওভেওান্ড/াাংীদায দাল্টয়ত্বীর প্রল্টতষ্ঠান 
প্রস্তুল্টত মো স্থানীয় যওাযী ওভেওতোদদয এফাং সস্টওদার্ল্াযদদয প্রওদল্পয ল্টফলদয়, 

াআএএভএপ, ওভে ল্টযওল্পনা, ফ মোদয় ল্টফেফযাাংদওয ওামেক্রভ এফাং 
যাভেদাতাদদয ওামেক্রভ চানাদনা 

ল্টডল্টএাআঘাআ, এরল্টচাআল্টড, 
এভল্টডএভাঅয  

ল্টডাঅযল্ট, স্থানীয় ম্প্রদায় এফাং ভস্ত প্রাল্টঙ্গও সস্টওদার্ল্াযদদয াদথ যাভে 
এফাং প্রওদল্পয উদযশ্য এফাং ওাদচয াঅতা ম্পদওে াফল্টত ওযা। 

ল্টাঅাআাআউ, এফাং যাভেদাতা  

াঅাআএদরয পরাপর ল্টনদয় েল্টতগ্রস্ত ল্টযফাযগুল্টরয াদথ প্রাথল্টভও প্রওা-বা 
এফাং প্রবাফগুল্টর ওীবাদফ ওভাদনা মায় স ম্পদওে যাভে াংগ্র ওযা। 

স্থানীয় যওাযী ওভেওতোদদয 
াতাক্রদভ ল্টাঅাআাআউ, এফাং 
যাভেদাতা 

ওর প্রাল্টঙ্গও াাংীদাদযয ওাদঙ সুযো নল্টথ প্রওা, প্রওদল্পয 
ওদম্পাদনন্টগুল্টরয তথয প্রঘায, চীল্টফওায উয াস্থাী প্রবাদফয ওাযদণ ম্ভাফয 
েল্টতগ্রস্ত ফযল্টক্তয াদথ তথয প্রওা, প্রওল্প ওামেক্রভ এফাং ম্ভাফয প্রবাফ এফাং 
াল্টবদমাক সভাওাদফরায দ্ধল্টত ম্পদওে সযাল্টঙ্গাদদয াদথ ৃথও যাভেবা 

ল্টাঅাআাআউ, এফাং যাভেদাতা 

সযাল্টঙ্গা নাযী  ল্টরৄদদয াদথ াঅরাদা াযাভেবা, যাভদেয ভয় 
সযাল্টঙ্গাদদয াদথ চনাংদমাক এফাং াল্টবদমাক স ওযায দ্ধল্টত চানাদনা 

ল্টাঅাআাআউ, এফাং যাভেদাতা 

ফাস্তফান মো ল্টদ্বতীয় প্রওাদয তফঠও/স্থানী  সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য েল্টতগ্রস্ত ল্টযফাদযয াদথ 
ারনাকাদওৃত সুযো ল্টফলয়ও ল্টফলয়গুল্টর, ফাাংরাদদ যওায এফাং ল্টফে ফযাাংও 
নীল্টত, এনটাাআদটরদভন্ট াআতযাল্টদ ল্টফলদ যাভে ।  

ল্টাঅাআাআউ এফাং ফাস্তফায়নওাযী 
এনল্টচ  

প্রাথল্টভও মোদয় ূনফোন ওম্পেল্টযওল্পনা (াঅযএ) প্রস্তুত দর সল্টট প্রওা ওযা 
দফ। 

ল্টাঅাআাআউ এফাং এনল্টচ 

ঘাওল্টযয সুদমাক, শ্রভ াংক্রান্ত ল্টফলয়, ওল্টভউল্টনল্টট শ্রল্টভওদদয াঅঘযণ ল্টফল্টধ, 
ল্টডাঅযল্ট শ্রল্টভওদদয াঅঘযণ ল্টফল্টধ াআতযাল্টদ ল্টফলদয় াঅদরাঘনা। 

ল্টঠওাদায, ল্টাঅাআাআউ এফাং এনল্টচ 

ল্টনভোণ ওাচ এফাং ম্ভাফয প্রবাফ ল্টনদ াঅদরাঘনা ল্টঠওাদায, ল্টাঅাআাআউ এফাং এনল্টচ 
সযাল্টঙ্গা নাযীদদয ল্টনদয় ৃথও যাভেবা এফাং প্রওদল্পয ল্টফল্টবন্প ওদম্পাদনন্ট 
ম্পদওে প্রধানত উাদান ৩ ম্পদওে সযাল্টঙ্গা নাযীদদয চানাদনা সমঔাদন সযাল্টঙ্গা 
নাযী্যা চল্টডত দফ। 

ল্টঠওাদায, ল্টাঅাআাআউ এফাং এনল্টচ 

াল্টবদমাক ভাধাদনয দ্ধল্টত ল্টঠওাদায, ল্টাঅাআাআউ এফাং এনল্টচ 

 

াযণী ৭.৩ – াআএএভএপ এয যাভে বায ভূঘী 

যাভদেয ল্টফলয় াাংীদায দাল্টয়ত্ব ভীভা 
প্রওল্প ওদম্পাদনন্ট এফাং ওামেক্রভ ফাাংরাদদ যওাদযয 

াংস্থা/দপ্তয, 
উন্পয়ন াাংীদাযকণ 

ল্টডল্টএাআঘাআ, এরল্টচাআল্টড, 
এভল্টডএভাঅয 

চযন ২০১৮ 

ম্ভাফয ল্টযদফকত  াভাল্টচও ছযাঁল্টও, প্রবাফ এফাং 
াাাল্ট েয়েল্টত নাক্তওযণ ফযফস্থা 

স্থানীয় চনদকাষ্ঠী ল্টডল্টএাআঘাআ, এরল্টচাআল্টড, 
এভল্টডএভাঅয 

চযরাাআ ২০১৮ 

৭.২ াল্টবদমাক প্রল্টতওায দ্ধল্টত 

চশযটষ কভ্োনেন্টেয জন্মই গৃসত অবষমোগভূেয  ভমভত ও ন্তোলজনক দ্ধতষতে ভশধশনেয 

রক্ল্মে একটষ ফ্শধসন তৃতসম ক্লেয ভশধ্মভে কভ্োনেন্ট ৩ এয অধসনে হনষয্দষলট্ অবষমোগ ্যতষকশয 

এফং নষযন ্যকয্ষয়শ (জষআযএভ) ্যতষলঠ্শ  কযশ ফে। নষভন্রষখষত যষচশরনশ নসতষ ভশরশয অধসনে 

জষআযএভ ফশত্ফশমন কযশ ফেেঃ (১) ্যশ্ত কর অবষমোগ যেকয্ড কযশ ফে; (২) অবষমোগকশযসদেয 

অবষমোগেয ভশধশন ভ্যক্ে অফগত কযতে ফে; এফং (৩) ভত্ অবষমোগ নষযন য্মনত্ ফশ শর্টশ-

ফ্মফ্থশ ফশত্ফশমন য্মন্ত য্মফেকল্ন কযতে ফে।  

এই জষআযএভ টষ ্যতষলঠ্শ ও ফশত্ফশয়ন কযশ ফে ক্মশভ্েয বেতযে ঝহকষূযণ্ এফং নশজহক যষফেে 

ফশত্হচ্মহত যোষঙ্গশ জনগোলঠ্সয জন্ম ফষেল কযে নশযস ও কষোযস ভেমেদেয জনম্ মশযশ ফষবষন্ন ক্লেতয্ে 

বোগশনত্ষয ষকশয য়েছে এফং এখনো রষঙগ্ বষতত্ষক নষয্মশতন ও ষংতশয ষকশয চছ্ে। এই জষআযএভ 
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এয উদ্দে্ম চ্ছে ্থশনসম য্মশমে ভঝোতশয ্যকয্ষমশয ভশধ্মভে মত দ্যহত ভ্বফ অবষমোগেয ভশধশন 

কযশ এফং, মদষ েটশ ভ্বফ নশ ম তফে যফযত্স ফষফেচনশয জন্ম ্ল্ট এফং ্ফচছ্ দ্ধতষ ্যতষল্ঠশ কযশ। 

্যকর্েয কশযণে ক্লতষগ্য্থ এফং ্থশনসয় রোকদেয তশদেয অধষকশয ভ্য্কে ভ্ূয্ণ চেতন কযশ 

ফে এফং ফষ্তশযষত অবষমোগেয ্যতষকশয দ্ধতষ কশয্মকয যূে তথ্ম ্যচশয ভশধ্মভে ্যচশযষত ফে।  

ফতেভাদন, ল্টাঅাআল্ট ওভেীযা এওল্টট সস্োদফওদদয ভন্বদ কল্টঠত সনটয়াওে এফাং সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য সনতাদদয (ভাল্টছ নাদভ ল্টযল্টঘত) 
ভাধযদভ ল্টডাঅযল্টদদয ল্টফল্টবন্প ওাদচয াদথ ম্পৃক্ত ওল্টযদ থাদও। এাআ প্রওল্পল্টট এাআ সস্োদফওদদয সনটয়াওেদও যওাদযয প্রধান 
ল্টডাঅযল্ট াংল্টেিতা ওাঠাদভা ল্টাদফ ল্টযদফন ওযদত ায়তা ওযদফ। এাআ সওর সল ভদয সডল্টরবাল্টয টযর ল্টাদফ ওাচ ওযদফ মা 
এরল্টচাআল্টড, ল্টডল্টএাআঘাআ এফাং এভল্টডএভাঅযদও ল্টযফল্টতেত সমাকাদমাক ফযফস্থা (ল্টটল্টট সওরগুল্টরয ভাধযদভ)  াল্টবদমাক ভাধান 
প্রল্টক্রয়া ওামেক্রভগুল্টরদও ভূরধাযায াদথ মযক্ত ওযদত াতা ওযদফ। সস্োদফওযা এওল্টট স্ে, ল্টম্মল্টরত এফাং প্রল্টতল্টনল্টধত্বভূরও 
দ্ধল্টতদত ল্টনফোল্টঘত দফন সমঔাদন এাআ প্রল্টক্রয়াদত নাযী  ান্যান্য রৃফের সকাষ্ঠীগুল্টরদও মথামথ ল্টফদফঘনায ভদধয যাঔদত দফ। প্রওল্পল্টট 
ল্টডাঅযল্টদদয াাংগ্রণ ফযফস্থায ওাচল্টট চতয ওযদত এওল্টট ল্টফদল াংস্থা (এএ)সও াথোন ওযদফ। উক্ত ল্টফদল াংস্থা াল্টবদমাদকয 
সযওল্টডোং এফাং ম্প্রদায়দও প্রল্টতল্টক্রয়া প্রদাদনয চন্য ল্টাঅাআল্ট াল্টপদ াল্টবজ্ঞ ওভেীদদয ল্টনদয়াল্টচত ওযদফ। াংস্থাল্টট ল্টডাঅযল্টদদয 
াাংগ্রদণয প্রল্টক্রয়াল্টট চতয, তিাফধান  মেদফেণ ওযদফ, মায ভদধয যদয়দঙ: (i ) সস্োদফীদদয ল্টনফোঘন এফাং প্রল্টেণ; (i i ) 
মেদফেণ এফাং ল্টযদাল্টটোং ওামেক্রভ; (i i i ) ল্টনল্টদেি ভ যয ল্টাঅাআল্ট এফাং সস্োদফও তফঠও; এফাং (i v) াঅাআাআল্ট উওযণ 
ল্টফতযণ। প্রওল্পল্টটয ল্টচাঅযএভ প্রল্টতষ্ঠা, মেদফেণ এফাং ভূরধাযা ান্তবযেক্ত ওযায চন্য ল্টনম্নল্টরল্টঔত দদে কৃীত দফ: 

(i ) সপ্রাদটাওর নওা; (i i ) ভযানুয়ার দ্ধল্টত প্রল্টতষ্ঠা (ভযানুয়ার পভে এফাং ল্টনফন্নও, প্রল্টেণ এফাং প্রায); (i i i ) ল্টচাঅযএভ ফযফস্থানা 
েভতা ল্টযফধেন; (i v) ল্টডল্টচটার দ্ধল্টতয উন্পয়ন (পটয়যায, ওল্টম্পউটায, ল্টপ্রন্টায, সটল্টরদপান, সভাফাাআর াযাল্টপ্ল্দওন, াআন্টাযদনট এফাং 
ল্টফরৃযৎ); (v) ওামেক্রভ ল্টযঘারনায স্থান (সডস্ক এফাং সঘয়ায); এফাং (vi ) াল্টবদমাক টরাাআন (ল্টযদলফা ঘযল্টক্ত)। 

প্রওল্পল্টটদত াঅশ্র প্রদানওাযী চনদকাষ্ঠীয চন্য ল্টওঙয ওামেক্রভ থাওদফ। এরল্টচাআল্টডয াাআদলান প্রল্টতযো ল্টনল্টভেত াঅশ্রয়দওন্, যাস্তা, সতয, 
ওারবাটে াআতযাল্টদ ল্টনভোণ ওামেক্রভ এাআ প্রওদল্পয াঅতা ঘরভান থাওদফ সমঔাদন ম্প্রদাদয়য সরাওচন াভল্টয়ওবাদফ েল্টতগ্রস্ত দত 
াদয। প্রওল্পল্টটদত ল্টনভোণ ওাদচয স্াদথে স্থানীয় শ্রল্টভওদদয প্রদয়াচন দত াদয, মা শ্রভ াঅাআন এফাং সাকত স্াস্থয  ল্টনযািা াংক্রান্ত 
নীল্টতভারা সভদন না ঘরায চন্য াল্টবদমাক ততল্টয ওযদত াদয। 

ফাস্তুঘযযত সযাল্টজ্ঞা চনদকাষ্ঠী এফাং স্থানী চনদকাষ্ঠীয াল্টবদমাক ল্টনযদন, এরল্টচাআল্টড, ল্টডল্টএাআঘাআ, এভল্টডাঅযএভ এফাং ল্টফদল াংস্থায 
ায়তায় ঘাযল্টট স্তয ল্টচাঅযএভ প্রল্টতল্টষ্ঠত দফ। ল্টফস্তাল্টযত নীদঘ সদয়া র0 

প্রথভ স্তয (ওল্টভউল্টনল্টট এফাং ওযাম্প মোদ াল্টবদমাক স)0 াল্টবদমাক ভাধাদনয প্রথভ এফাং চ ভাধযভ দরা ওযাম্প ফা ওল্টভউল্টনল্টট 
মোদ দ্রুত উক্ত সোব প্রভন ওযা। ওদম্পাদনন্ট ১  ২ এয াধীনস্থ সোব  াল্টবদমাকগুল্টর এাআ ধাদ গ্রণ ওযা দফ। প্রওদল্পয 
ধযন ানুমাী প্রথভ ধাদ সোব চানাদনায সেদত্র রৃল্টট প্রল্টক্রা ানুযণ ওযা দফ।  

১. ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা (ল্টডাঅযল্ট) ওতৃেও াল্টবদমাক0  সযাল্টঙ্গা সস্োদফী সনটাওে ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয াল্টবদমাকভূ  ল্টরল্টঔত 
ল্টওাংফা সভল্টঔও উবপ্রওাদযাআ দাল্টঔদরয চন্য ভাঠমোদ াংদমাকওাযী ল্টদদফ ওাচ ওযদফ।ভাঠ মোদয়য ল্টডাঅযল্ট সস্োদফওদদযদও 
প্রওদল্পয ল্টফল্টবন্প ওামেক্রভ ম্পদওে ধাযণা সদায াাাল্ট াল্টবদমাক প্রল্টতওাদযয দ্ধল্টত  ওভেধাগুল্টর সঔাদনা দফ। ফ 
সস্োদফওদও সযাল্টঙ্গা বালা  ফাাংরা বালা দে দত দফ। াল্টবদমাক সরঔা এফাং নল্টথফদ্ধ ওযায সেদত্র তাদদযদও দে দত দফ। এ 
ল্টফলদ দে ফা ল্টফদলাল্টত াংস্থায ভাধযদভ  সস্োদফওদদয ল্টফল্টবন্প রে কঠন ওযা দফ । প্রল্টতল্টট রেদ ান্তত ২ চন যরুল এফাং ২ 
চন ভল্টরা সস্োদফী থাওদফ। াল্টবদমাক গ্রণ, ভাধা ওযা এফাং সযওডে ওযায সেদত্র প্রল্টতল্টট সস্োদফও রে ৩০০ সথদও ৫০০ 
ল্টডাঅযল্ট ল্টযফাযদও দমাল্টকতা ওযদফ। মল্টদ এাআ মোদয় াল্টবদমাক ভাধান ওযা না মা, তাদর তা ওযাম্প মোদ স্তান্তয ওযা 
দফ।    

২. সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট ওতৃেও াল্টবদমাক: ওযাদম্পয ফাাআদয প্রওদল্পয ওামেক্রভ ল্টযঘারনা এফাং এরল্টচাআল্টড  এয ল্টঠওাদাযদদয দ্বাযা 
ফাস্তফাল্টত ল্টফল্টবন্প ওামেক্রদভয ওাযদণ সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট সথদও াল্টবদমাক উঠদত াদয। ল্টফদলাল্টত াংস্থায াল্টবদমাক াংক্রান্ত সপাওার 
দন্ট, াঅন্তচোল্টতও এনল্টচ/এনল্টচয প্রল্টতল্টনল্টধ (মল্টদ থাদও), স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয / চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয -এয 
সুযো াংক্রান্ত সপাওার দন্ট এফাং তাদদয  প্রল্টতল্টনল্টধয ল্টনওট এফ াল্টবদমাক দাল্টঔর ওযা সমদত াদয। মল্টদ এাআ মোদয় াল্টবদমাকগুল্টর 
ভাধান ওযা না মা, তাদর তা ওযাম্প মোদ স্তান্তয ওযা দফ। াংল্টেি সপাওার াযন ল্টনম্নল্টরল্টঔত তথয ল্টযণূেরূদ নল্টথবযক্ত 
ওযদফন: (১) ফযল্টক্তয নাভ; (২) াল্টবদমাক প্রাল্টপ্তয তাল্টযঔ; (৩) াল্টবদমাদকয প্রওৃল্টত; (৪) াফস্থান/াংখটদনয স্থান, এফাং (৫) াল্টবদমাক 
ল্টনষ্পল্টিয দ্ধল্টত।    

ল্টদ্বতীয় স্তদযয ল্টচাঅযএভ (ওযাম্প মোদ): স্থানী মোদ মল্টদ াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি ওযা না মা, তাদর চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয, 
স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয ফা রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় -এয প্রল্টতল্টনল্টধদদয  াতা  ল্টফদলাল্টত াংস্থায  এ 
ম্পল্টওেত সপাওার দন্ট ওযাম্প মোদয সোব প্রল্টতওায/প্রভন ওল্টভল্টটয ল্টনওট াংল্টেি াল্টবদমাক চানাদফন। এাআ ওল্টভল্টটয প্রধান 
থাওদফন ওযাম্প াআন ঘাচে (ল্টাঅাআল্ট)।ভাল্টছকন(স্থানী সযাল্টঙ্গা সনতা) ,াংল্টেিদযাল্টঙ্গা সস্োদফী, ওযাম্প মোদ াল্টবদমাক ল্টনযদন 
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ল্টফদলাল্টত াংস্থায দাল্টত্বীর সপাওার দন্টএফাং প্রওল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনট -এয দস্মযা এাআ ওল্টভল্টটয দস্ম ল্টদদফ থাওদফন। 
াল্টবদমাদকয প্রওৃল্টত  ধযন ানুমাী প্রদমাচয  ফযল্টক্তদও এাআ ওল্টভল্টটয নতযন দস্ম ল্টদদফ ান্তবযেক্ত ওযা দফ। উদাযণস্রূ ফরা মা, 
শ্রল্টভওে সথদও মল্টদ সওান াল্টবদমাক চানাদনা , তাদর রৄনাল্টনয ভ ল্টঠওাদাদযয প্রল্টতল্টনল্টধদও ডাওা দফ। েল্টতগ্রস্থ ফযল্টক্তদদয দঙ্গ  
প্রল্টতল্টনত  সমাকাদমাদকয ভাধযদভ সোদবয  প্রল্টতওায ওযা দফ এফাং সপাওার াযন ল্টযদফকত  াভাল্টচও াআসুয  ল্টফল্টবন্প প্রদেয 
উিয ল্টদদফন এফাং সোদবয প্রল্টতওাদযয ফযফস্থা ল্টনদফন। াআদরওিল্টনও ভাধযভ ফযফায ওদয  াল্টবদমাক প্রল্টক্রা চতয ওযদত  এওল্টট  
পটয়যায াযাল্টপ্ল্দওন এফাং এওল্টট টরাাআন ঘারয ওযা দফ। ল্টাঅাআল্ট াল্টপ ভদ ভদ াল্টবদমাকগুল্টর এওীবূত ওযদফন এফাং তা 
নল্টথবযক্ত ওযদফন। প্রল্টতল্টট ওযাদম্প এওল্টট ওযাম্প মোদয াল্টবদমাক প্রল্টতওায ওল্টভল্টট (ল্টচাঅযল্ট) কঠন  ওযা দফ। প্রল্টতল্টট াল্টবদমাক 
মোদরাঘনা এফাং  স ম্পল্টওেত ল্টদ্ধান্ত প্রদাদনয চন্য উক্ত ওল্টভল্টট দায়ী থাওদফ। উক্ত ল্টদ্ধান্ত ানুাদয াংদাধনভূরও ফযফস্থা সনায 
চন্য াংল্টেি সফা প্রদানওাযী াংস্থায ল্টনওট াল্টধওতয ল্টফদফঘনায চন্য সপ্রযণ ওযা দফ ।স্থানী মোদ সাস্ট সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টটয 
াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি না দ থাওদর, ল্টযদফ/াভাল্টচও সুযো ল্টফদলজ্ঞ (স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয - প্রওল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনট) 
এরল্টচাআল্টড ওক্সফাচাদযয ল্টনফোী প্রদওরীর াল্টপদয ল্টনফোী প্রদওরী মোদয ল্টচাঅযল্ট - এয ল্টনওট উক্ত াল্টবদমাক তযদর ধযদফ। 
ল্টডল্টএাআঘাআয স্তদেদয চন্য স্থানীয় মোদয় াভীভাাংল্টত াল্টবদমাকগুল্টর চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয ওক্সফাচায ল্টনফোী প্রদওরীয 
ল্টনওট স্তান্তয  ওযা দফ। এাআ মোদ াংল্টেি ল্টনফোী প্রদওরীকণ াল্টবদমাক প্রল্টতওায ওল্টভল্টটয (ল্টচাঅযল্ট) াঅহ্বাও ল্টদদফ ওাচ 
ওযদফন । সাস্ট ওভযযল্টনল্টটয প্রল্টতল্টনল্টধত্বওাযী দস্মদদয াাাল্ট ান্য সস্টাআওদার্ল্ায, সমভন: স্থানী প্রান, ল্টযদফ  াভাল্টচও 
সুযো দর (যাভেও), এফাং সুীর ভাদচয দস্ম ল্টনফোঘন ওযা দফ।    সপকাডে/ সুযো ল্টফদলজ্ঞ ল্টনম্নল্টরল্টঔত তথয ল্টযণূেরূদ 
নল্টথবযক্ত ওযদফন: (১) ফযল্টক্তয নাভ; (২) াল্টবদমাক প্রাল্টপ্তয তাল্টযঔ; (৩) াল্টবদমাদকয প্রওৃল্টত; (৪) াংখটদনয স্থান /াফস্থান, এফাং (৫) 
াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টিয দ্ধল্টত। ল্টচাঅযল্টয কঠন এফাং এয দস্মদ ল্টনদঘয ল্টনদভ দফ0  

াঅফাও ল্টনফোী প্রদওরী 
দস্ম ল্টঘফ এনবাাআযনদভন্ট/দাশ্যার সাআপকাডে সস্ধাল্টরস্ট (ল্টাঅাআাআউ) 
দস্ম স্থানী প্রান সথদও প্রল্টতল্টনল্টধ 
 এনবাাআযনদভন্টার এন্ড সাশ্যার ল্টটভ (াআএল্টট) ওনারদটদন্টয 

প্রল্টতল্টনল্টধ 
 সুীর ভাদচয প্রল্টতল্টনল্টধ 

ততৃী স্তয (দচরা মো- াঅযাঅযাঅযল্ট ল্টচাঅযল্ট)0 ওযাম্প মো ফা স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তদযয ল্টনফোী প্রদওরীয াল্টপ 
মোদ মল্টদ সওান াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি ওযা না মা, তদফ রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় াথফা স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয 
ল্টাঅাআাআউ সোব প্রল্টতওায প্রল্টক্রায তৃতী ধা ানুযণ ওযদফ এফাং াংল্টেি াল্টবদমাক ল্টরদঔ যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনায এয 
ওামোরদয 'াল্টবদমাক প্রল্টতওায ওল্টভল্টট'-য ল্টনওট তা চানাদফ। এাআ ওল্টভল্টট াল্টবদমাক ল্টফদফঘনা ওদয সদঔায দয উ প্রওল্প ল্টযঘারও, 
সুযো াংক্রান্ত যাভেও, ওভেূল্টঘ যাভেও এফাং াল্টবদমাক প্রল্টতওায াংক্রান্ত যাভেদওয াদথ  াঅরা-াঅদরাঘনা ওদয উক্ত াল্টবদমাক 
ভাধান ওযদফন। াঅযাঅযাঅযল্টয াল্টপদ সওান ওল্টভল্টট থাওদর এাআ ওল্টভল্টট তায াতা ল্টনদফ এফাং প্রদাচন দর াঅযাঅযাঅযল্ট, 
সচরা প্রাও এফাং াংল্টেি াংস্থায সচরা মোদয দাল্টত্বীর ফযল্টক্তফকে তথা রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় যওায 
প্রদওর াল্টধদপ্তয এফাং চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয -এয প্রল্টতল্টনল্টধদদযদও াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টিদত ম্পৃক্ত ওযদফ। মোদরাঘনা এফাং 
ল্টনষ্পল্টিয চন্য এাআ ওল্টভল্টট সচরা মোদ কঠন ওযা দফ। াল্টবদমাদকয ভাভরাগুল্টর ল্টনফল্টন্নত ওযা এফাং পদরা-াঅ ওযায চন্য এওল্টট 
ফ টযায ল্টবল্টিও ল্টদস্টভ উন্পন ওযা দফ। এয াাাল্ট প্রওদল্পয প্রাথল্টভও মোদয়য ওামেওাল্টযতা ল্টনল্টিত ওযায চন্য ভযানুয়ার 
ল্টদস্টভ ানুযণ ওযা দফ। াঅওল্টস্পও াংওদটয সেদত্র ল্টফওল্প উা ল্টদদফ এাআ ভযানুার ল্টদস্টভ ানুযণ ওযা দফ। ল্টচাঅযএভ 
ল্টযওল্পনায াাং ল্টাদফ, াল্টবদমাদকয াগ্রাল্টধওায ল্টঠও ওযা এফাং তা ভাধা ওযায চন্য ওদওল্টট াল্টবদমাক ওযাটাকল্টয ল্টঠও ওযা দফ। 
এয ভদধয প্রওল্প াংক্রান্ত াল্টবদমাক, ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা ম্পল্টওেত াল্টবদমাক, সুযো াংক্রান্ত াল্টবদমাক াআতযাল্টদ ান্তবযেক্ত থাওদফ। 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও সুযো ম্পল্টওেত াল্টবদমাদকয তথয াংগ্র এফাং স ভদভে প্রতযযিয দাদনয চন্য ফটয়যায ল্টবল্টিও টরাাআন 
ফযফায ওযা দফ।  

ঘতযথে স্তয (চাতী মো)0 সচরা মোদ মল্টদ সওান াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি না , তাদর চাতী মোদয াংল্টেি াংস্থায ল্টনওট ল্টনদ মাা 
দফ। রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় -এয ওাদচয ফযাাদয াল্টবদমাক াঅদর উক্ত াল্টবদমাক রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় -
এয ল্টনওট, স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয -এয ওাদচয ফযাাদয াল্টবদমাক াঅদর তা স্থানীয় যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয -এয 
ল্টনওট, চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয -এয ওাদচয ফযাাদয াল্টবদমাক াঅদর তা চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয -এয ল্টনওট ল্টনদ মাা 
দফ। এযয প্রল্টতল্টট াংস্থা তাদদয ওাদঙ ল্টফদযভান াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি নীল্টতভারা ানুাদয উক্ত াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি ওযদফন। াংল্টেি াংস্থায 
সুযো াংক্রান্ত সপাওার দন্ট াল্টবদমাক ভাধা ওযায ফযফস্থা ওযদফন। স্তয ১ সথদও ৩ মেন্ত ানুল্টষ্ঠত ওর বায ওামেল্টফফযণী 
রৄনাল্টনদত উত্থান ওযদত দফ। রৄনাল্টন এফাং প্রাভাল্টণও দল্টরদরয উয ল্টবল্টি ওদয ওল্টভল্টট উক্ত াল্টবদমাকগুল্টর ভাধা ওযদফন। াল্টধওন্তু, 
শ্রভ াংক্রান্ত সওান াল্টবদমাক াঅদর শ্রল্টভওযা যাল্টয ল্টঠওাদাযদদয ল্টনওট তাদদয াল্টবদমাক চানাদত াদযন। ফাাংরাদদ শ্রভ াঅাআন 
২০০৬ ানুাদয ল্টঠওাদাযযা শ্রভ াংক্রান্ত াল্টবদমাক ল্টনষ্পল্টি ওযদফ। শ্রল্টভও, ল্টডাঅযল্ট এফাং সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট যাল্টয সম সওান স্তদয 
তাদদয াল্টবদমাক চানাদত াযদফন।  
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তাঙাা সমফ ফযল্টক্ত ফা সকাষ্ঠী ভদন ওদয সম, তাযা ল্টফে ফযাাংও ভল্টথেত ফা ল্টযঘাল্টরত প্রওদল্পয দ্বাযা েল্টতগ্রস্থ দদঙন, তাযা প্রওল্প 
মোদ ল্টফদযভান াল্টবদমাক প্রল্টতওায প্রল্টক্রা ানুযণ ওদয ফা ল্টফে ফযাাংদওয াল্টবদমাক প্রল্টতওায াল্টবে (ল্টচাঅযএ) ফযফায ওদয 
তাদদয াল্টবদমাক চানাদত াদযন। ল্টচাঅযএ -এয ভাধযদভ াল্টবদমাক দাল্টঔর ওযদর তা তাৎেল্টণওবাদফ প্রওল্প মোদ মোদরাঘনা ওদয 
সদঔা । প্রওদল্পয ওাদচয ওাযদণ েল্টতগ্রস্থ ফযল্টক্ত ফা ওল্টভউল্টনল্টট ল্টফে ফযাাংদওয স্াধীন ানুন্নানী  যাদনর এয ভাধযদভতাদদয 
াল্টবদমাক উত্থান ওযদত াদযন। ল্টফে ফযাাংও ওতৃেও ল্টনধোল্টযত ল্টনভ এফাং ওভেধা ানুযণ না ওযায ওাযদণ েল্টত দদঙ ল্টওনা ফা েল্টত 
দত াদয ল্টওনা তা এাআ যাদনদরয ভাধযদভ ল্টনধোযণ ওযা দফ। ল্টফে ফযাাংদওয নচদয সওান ল্টফল াঅনায দয এফাং ফযাাংও ভযাদনচদভন্ট 
ওতৃেও দদে গ্রদণযসুদমাক সদায য সম সওান ভ াল্টবদমাক দাল্টঔর ওযা সমদত াদয। 
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ল্টঘত্র ৭.২ – াল্টবদমাক প্রল্টতওায ফযফস্থা 

Level 4: National 

Level 3: District  

Level 2: Community/Camp 

Level 1: Community/Camp (Local Level)  

Host community DRP community 

Rohingya Volunteers 

Grievance focal point from specialized agency, safeguards INGO 

deployed by LGED, local government representatives 

Camp level/ Executive Engineer Level grievance redress committee (CL-GRC/Xen-GRC) (meet once a week):  

Compulsory members: CiC, Majhis, Rohingya Volunteers, SA‟s camp level grievance focal point 

PIU/Agency specific participants will be coopted as needed with relevance to grievance cases  

RRRC grievance redress committee (GRC) 

Facilitated by MoDMR‟s PIU (DPD, safeguards consultants, program consultants, grievance redress consultant) and GRM system (software based hotline) 

MoDMR LGED DPHE 
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াযণী ৭-৪: ল্টফদলাল্টত প্রল্টতষ্ঠান দ্বাযা াল্টবদমাক প্রল্টতওায দ্ধল্টতয (ল্টচাঅযএভ) ল্টযদলফা প্রদাদনয দূফে ল্টচাঅযএভ ওাঠাদভা 

সরদবর ৪ (চাতী মো) 
রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 
(প্রওল্প ফাস্তফান াআউল্টনট) 

স্থানীয় যওায   
প্রদওর াল্টধদপ্তয (প্রওল্প 
ফাস্তফান াআউল্টনট) 

চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয 
(প্রওল্প ফাস্তফান াআউল্টনট) 

সরদবর ৩ (যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান 
ওল্টভনায) 

যণাথেী ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভনায ওতৃেও প্রণীত ল্টচাঅযল্টাঃ াঅযাঅযাঅযল্ট এয ল্টনচস্ 
ল্টচাঅযএভ ওাঠাদভা ল্টফদযভান 

সরদবর ২ (ল্টচাঅযল্ট এয ল্টনফোী 
প্রদওরী): এরল্টচাআল্টড এফাং 
ল্টডল্টএাআঘাআ (াভল্টগ্রওবাদফ ল্টচাঅযএভ 
ল্টযদলফা ল্টফদলাল্টত প্রল্টতষ্ঠান দ্বাযা রৄরু 
ফায াঅদক ল্টডল্টএাআঘাআ ল্টনফোী 
ল্টচাঅযল্ট ল্টদদফ ওাচ ওযদফন) 

ল্টনফোী প্রদওরী ল্টচাঅযল্ট (এদক্সন ল্টচাঅযল্টাঃ) ল্টনফোী প্রদওরী, ল্টনযািা ল্টফলও 
ল্টফদলজ্ঞ, াআএল্টট যাভেও দদরয প্রল্টতল্টনল্টধ, ম্প্রদাদয প্রল্টতল্টনল্টধ এফাং স্থানী 
প্রান ান্যান্য প্রল্টতষ্ঠান  নাকল্টযও ভাচ। ল্টডাঅযল্টযা ওযাম্প সরদবদর ল্টফদযভান 
ল্টচাঅযএভ ওাঠাদভায ভাধযদভ ফা এরল্টচাআল্টড এফাং ল্টডল্টএাআঘাআ এয প্রল্টতল্টনল্টধদদয ওাদঙ 
যাল্টয াল্টবদমাক চভা ল্টদদত াদযন।  

সরদবর ১ (ওযাম্প এফাং াঅশ্র দানওাযী 
চনদকাষ্ঠী): 

ল্টডাঅযল্ট এফাং াঅশ্রদানওাযী চনদকাষ্ঠীাঃ এরল্টচাআল্টড/ ল্টডল্টএাআঘাআ ওতৃেও ল্টনদাকওৃত 
াভাল্টচও  ল্টযদফ ল্টফলও সুযো দর, স্থানী এরল্টচাআল্টড/ ল্টডল্টএাআঘাআ প্রল্টতল্টনল্টধকণ। 

ল্টচাঅযএভ িযাল্টওাং  

এওল্টট ল্টক্তারী এফাং সুাংকত সমাকাদমাক সওর প্রওদল্পয ওামেক্রভগুল্টরয ধাযাফাল্টওতা, াাংীদাযদদয ভথেন এফাং মথামথ ফাস্তফায়দনয 
চন্য গুরুত্বণূে। এল্টট সযাল্টঙ্গা এফাং স্থানী ম্প্রদাদয়য ভদধয ম্ভাফয প্রল্টতদযাধ এফাং বযর সফাছাফযল্টছদও স্লা ওযদত ায়তা ওযদফ। সওরল্টট 
াাংীদাযদদয প্রওল্পল্টটয ওামেক্রভগুল্টর াঅয বারবাদফ ফযছদত  গ্রণ ওযদত ায়তা ওযদফ এফাং সাআাদথ মথামথ ফাস্তফাদন ায়তা 
ওযদফ। এওল্টট ওামেওযী সওর ততল্টয ওযায চন্য প্রথদভ “প্রদয়াচনী সমাকাদমাদকয ভূরযান” ওযা দফ। এাআ ভূরযায়ন ভস্ত 
সস্টওদার্ল্াযদদয নাক্ত ওযদফ এফাং াভাল্টচও-যাচননল্টতও প্রঙ্গ, তথয খাটল্টত, ভদনাবাফ, াঅওাঙ্ক্ষা, ফাস্তফ  ানুবূত উদদ্বক, বয় এফাং 
ল্টযফতেদনয ফাধাগুল্টর ম্পদওে াঅয বার ধাযণা ল্টদদফ। 

সওরল্টটয রৃল্টট উদযশ্য থাওদফ0 ১) াঅঘযণকত ল্টযফতেন ম্পল্টওেত সমাকাদমাক এফাং তথয াঅদান-প্রদান মায পদর েল্টতগ্রস্থ ম্প্রদায় প্রওল্প 
স্তদে সথদও দঘতন এফাং উওতৃ দত াদয; এফাং ২) স্থানীয়  চাতীয় মোদয় প্রস্তাল্টফত স্তদেদয ভদছাতা কদড সতারা। সওন্ীয়  
স্থানীয় মোদয় ল্টফল্টবন্প ভন্ত্রণারয়, উন্পয়ন াাংীদায, নীল্টতল্টনধোযও, ল্টভল্টডয়া, এফাং সযাল্টঙ্গা  সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টট সমাকাদমাদকয এওাল্টধও 
াাংীদাযদদয ান্তবূেক্ত ওযা দফ; কােস্থয ল্টাংতা  ভানফ-াঘায  সম সওান ছযাঁল্টও স্লা ওযায চন্য াভিস্মূণে ফাতো ল্টনল্টিত ওযা 
গুরুত্বণূে। চনাধাযদণয উরল্টব্দ  ভথেন, এফাং প্রওল্প ফাস্তফায়দনয চন্য এওল্টট ওামেওয ল্টযদফ ততল্টয ওযদত ায়তা ওযদত প্রওল্পল্টট 
ল্টফল্টবন্প াাংীদায সকাষ্ঠীয ওদঙ সাঁঙাদনায চন্য এওাল্টধও সমাকাদমাক ঘযাদনর ফযফায ওযদফ। 

াাংীদায াংদমাক প্রল্টক্রাল্টট মথামথবাদফ ওযায চন্য এওল্টট াধাযন রক ীদট (১) তাল্টযঔ, (২) সস্টওদার্ল্াদযয নাভ, (৩) ানুন্নাদনয 
ল্টফবাক, (৪) ানুন্নাদনয াংল্টেপ্ত ল্টফফযণ (াল্টবদমাক, ভস্মা, াথফা প্রে), (৫) ভস্মা পদরা াঅ ওযদত প্রদয়াচনীয় দদে, এফাং 
ফদদল (৬) ফতেভান াফস্থা (ভীভাাংা, াথফা ঘরভান) সযওডে ওযায ভাধযদভ এওল্টট স্টযান্ডাডে াাদযল্টটাং দ্ধল্টত ানুযণ ওযা দফ। ঐল্টেও 
ভন্তদফযয চন্য এওল্টট স্থাদন প্রল্টতল্টট এল্টন্িয চন্য 'সভদভা-পয-সযওডে' যদদঙ। িযাল্টওাং সটম্পদরটল্টট  ল্টনদদোফরী সপকাডে ল্টফদলজ্ঞদদয ফা 
প্রওল্প ফাস্তফান াআউল্টনট –এয সস্টওদার্ল্ায ওনািযাদনয াদথ চল্টত ওভেীদদয সযওডেল্টওল্টাং এফাং িযাল্টওাং উদযদশ্য ফযফাদযয চন্য। 

সুযো ল্টফদলজ্ঞ/দমাকাদমাক ল্টফদলজ্ঞ িযাল্টওাং সটভদপ্ল্ট ল্টযঘারনায ওাচল্টট ওযদফন1 তাযা (১) প্রওল্প ফাস্তফান াআউল্টনট ফা াঅাআএনল্টচ সথদও 
সস্টওদার্ল্ায ওনািযাদন াাংগ্রনওাযী সওান দস্ম; (২) ফযল্টক্ত এফাং সকাষ্ঠী  ওর সস্টওদার্ল্ায সওান াল্টবদমাক দাল্টঔর ওযদত, 
সওান ভস্মা প্রল্টতদফদন ওযদত প্রওল্প ফাস্তফান াআউল্টনট এয াদথ সমাকাদমাক (দপান ওর, সটক্সট, াআন্টাযদনট, ভযদঔাভযল্টঔ বা) সথদও 
ল্টনদফ এওীবূত ওযদফ।  

স্থানী ল্টগ্রদবন্ফ ল্টযদে ওল্টভল্টট এয ওাদঙ ওযা ানুন্নান ফঙয, ভা, তাল্টযঔ ল্টফন্যা, এফাং নাক্তওাযী াংঔযা দ্ধল্টতয ভাধযদভ এওাআ তাল্টযদঔ 
কৃীত ানুন্নানগুল্টর াংঔযাক্রদভ এফাং ানুন্নাদনয ধযণ ানুমাী াদযেয ল্টদদ সমভন - াল্টবদমাক (G), ভস্মা (P),প্রে (Q) [উদাাঃ 2018-
10-10-01-XXXG]  এ দ্ধল্টতদত নাভওযণ ওদয সপকাডে ল্টফদলজ্ঞ প্রল্টতল্টদন এফাং/াথফা সমবাদফ প্রদয়াচন সবাদফ ারনাকাদ ওযদফ। এয 
পদর ানুন্নানওাযীদও নাভ াথফা সপান নাম্বায ল্টদদ ানাক্ত ওযা মাদফ। 

সস্টওদার্ল্ায াংদমাক ওামেক্রদভয ভ ল্টনদঘয দ্ধল্টতল্টট ানুযণ ওযা দফ। 
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াযণী ৭ ৫: ল্টফল্টবন্প প্রল্টতষ্ঠাদনয ল্টনমযল্টক্ত দ্ধল্টত/ পযভযাট 

িযাল্টওাং নাম্বায  সস্টওদার্ল্ায  াআসুয ওামেক্রভ াফস্থা 
২০১৮–ল্টডল্টড–
এভএভ-০০০ল্টচ 
২০১৮-ল্টডল্টড-
এভএভ-০০০ল্ট 
২০১৮-ল্টডল্টড-
এভএভ-
০০০ল্টওউ 
 

ফযল্টক্ত/ দদরয নাভ, 
াআদভাআর াথফা 
সভাফাাআর সপান 
নাম্বায  
 

সস্টওদার্ল্ায াআসুয 
নাক্তওযণাঃ  
১। াল্টবদমাক 
াথফা, 
২। ভস্মা, 
াথফা, 
৩। প্রে 
 

মল্টদ সস্টওদার্ল্ায এওল্টট াঅনুষ্ঠাল্টনও াল্টবদমাক দাদয়য ওযদত ঘা, 
(১) মোদরাঘনায চন্য স্থানীয় াল্টবদমাক ওল্টভল্টটয প্রানদও 
সমাকাদমাক ওযা সমদত াদয। 
(২) সস্টওদার্ল্াদযয াল্টবদমাক দাদয প্রাল্টপ্তয ল্টনল্টিতওযণ এফাং 
পাাআল্টরাংদয় ায়তা ওযায প্রস্তাফ 
(৩) সযওডে তাল্টযঔ এফাং ভয় (i ) ল্টমল্টন চভা ল্টদদফন, (i i ) মায দ্বাযা 
মোদরাঘনা ওযা দফ, (i i i ) কৃীত দদে (i v) কৃীত ল্টদ্ধান্ত 
(৪) সস্টওদার্ল্ায ন্তুল্টি চল্টয (াল্টবদমাক প্রল্টক্রয়া এফাং পরাপর ) 
পদরা াঅ ওযদত দফ 
(৫) ল্টক্রয় ল্টাদফ াফস্থা াঅদডট ওযদত দফ 
 
মল্টদ সস্টওদার্ল্ায সওান ভস্মায ভাধান ঘায়, 
(১) মল্টদ উমযক্ত য়, এওাআধযদনয ভস্মাগুল্টরয দঙ্গ এওীবূতওযণ 
(২) প্রল্টতল্টক্রয়া চন্য ল্টাঅাআাআউ, ান্যান্য উৎ (গুল্টর) নাক্তওযণ 
(৩) ল্টনল্টদেি ভয়ীভায াদথ ওাচ ভাপ্ত ওযায চন্য পদরা াঅ 
ওযা 
(৪) 'তওেতা' চন্য ঙদন্দয ভাধযভ ফযফায ওদয সস্টওদার্ল্াযদদয 
াফল্টতওযণ 
(৫) সাস্ট স্টযাটা / দফাাআদটয সলাচায, ওল্টভউল্টনল্টট সনাল্টট 
সফাডে, 
(৬) ম্ভাফয (i ) দীখেদভয়াদী প্রবাফ / াংওট, (i i ) ভান্তযার ঘাল্টদা, 
(i i i ) সুাল্টযগুল্টরয াদথ যফতেী যাভদেয চন্য াঅদরাঘনা / 
ল্টিল্টপাং দয়ন্ট াআতযাল্টদয ভরূযান 
 
মল্টদ সস্টওদার্ল্ায সভল্টরও তথয চানদত ঘান, 
(১) উমযক্ত প্রল্টতল্টক্রয়ায মল্টদ প্রদাচন  প্রায়াআ ল্টচজ্ঞাল্টত 
প্রোফরী (এপএল্টওউ) তাল্টরওা ডদত াদয, 
(২) াংদাল্টধত তথয  প্রোফরীয াঅদডট, াথফা তাল্টরওাদত নতযন 
প্রদোিয মযক্ত ওযা, মথামথ ল্টাঅাআাআউ উত্ (গুল্টর)  তথয 
যফযা ওযা 
(৩) ম্ভাফয (i ) ভান্তযার ঘাল্টদা, (i i ) যাভদেয াদথ যফতেী 
যাভদেয চন্য াঅদরাঘনা / ল্টিল্টপাং দয়ন্ট াআতযাল্টদয ভরূযান  

ল্টনমযক্ত 
াঅদঙাঃ তাাং 
 
ফন্নাঃ তাাং 

 

সপকাডে ল্টফদলজ্ঞ এফাং সমাকাদমাক ল্টফদলজ্ঞ ল্টাঅাআাআউ দস্মদদয াদথ সমাকাদমাক যোয দাল্টদত্ব থাওদফ। তাযা িাল্টওাং ল্টযদাটে ারনাকাদ 
ওযদফন সমন উব ওল্টভল্টট ওতৃেও প্রস্তাল্টফত ভাধান তাদত প্রল্টতপল্টরত  এফাং াংল্টেি রাাআন াআউল্টনদটয ভাধযদভ ানুন্নানওাযীয ভস্মা াথফা 
তথয প্রাল্টপ্তয াঅদফদন "তদথেও" ল্টবল্টিদত, ফযল্টক্তকতবাদফ, ল্টফদল বাগুল্টরদত, াথফা াধাযণ ল্টাঅাআাআউ স্টাপ ল্টভল্টটাংদয় মথাভদয ভদধয 
প্রদান ওযা মা।  
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৮ ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ফযফস্থানায ল্টনদদেল্টওা  

এাআ াধযাল্টটদত ল্টফল্টবন্প উ-প্রওল্পগুল্টরয চন্য ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা (াআএএভল্ট) ম্পল্টওেত ল্টনদদেনা সদা 
াঅদঙ। ল্টনদদেনাগুল্টর ওভ ছযাঁল্টওণূে প্রওল্প ওাদচয সেদত্র েয়েল্টত ওভাদনায উা ল্টদদফ এফাং উচ্চ ছযাঁল্টওণূে প্রওল্প ওাদচয সেদত্র 
ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও প্রবাফ ভূরযান ল্টযওল্পনা/ল্টযদফ  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা প্রস্তুল্টতয চন্য প্রাথল্টভও দল্টরর ল্টদদফ 
ানুযণ ওযা সমদত াদয। এওাআ ল্টনদদেনাগুল্টর প্রদাচন াদদে যনফোন সওর ল্টযওল্পনা/াংল্টেপ্ত যনফোন সওর ল্টযওল্পনা প্রস্তুল্টতয 
সেদত্র ানুযণ ওযা সমদত াদয। াআএএভল্ট প্রওদল্পয ওাচগুল্টরয ল্টফল্টবন্প মোদয প্রল্টত  (ল্টনভোণ-ফূে, ল্টনভোণওারীন, ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  স্তান্তয) াঅদরাওাত ওদয প্রস্তুত ওযা এফাং প্রওদল্পয ওাযদণ ম্ভাফয উিূত প্রবাফগুল্টর প্রওদল্পয প্রবাফ ল্টফস্তাযওাযী াঞ্চদরয 
(ল্টাঅাআএ) ভদধয গ্রণদমাকয ভাত্রায় ল্টনদ াঅা ল্টনল্টিত ওযদফ। াঅয তাাআ াআএএভল্টদও ফূেফতেী ওর ল্টফদেলদণয উয ল্টবল্টি ওদয প্রস্তাল্টফত 
প্রওদল্পয প্রবাফ াঞ্চদরয ভদধয াভল্টগ্রও ল্টযদফকত ভাদনয াংযেণ ফা উন্পত ওযায চন্য ততল্টয ওযা দদঙ এফাং এkয ফযফায ল্টনল্টিত 
ওযায চন্য ল্টরল্টঔত ডকুদভন্ট ফরা সমদত াদয। 

াআএএভল্টদত সুল্টনল্টদেিবাদফ, স্ধিবাদফ এফাং াংদেদ সনল্টতফাঘও প্রবাফগুল্টর ফণেনা ওযা দদঙ। এাআ দদেগুল্টর ফাস্তফায়দনয ভ 
সনল্টতফাঘও প্রবাফগুল্টর গ্রণদমাকয মোদয় এফাং ল্টনল্টদেি ভীভায ভদধয ল্টনদ াঅায চন্য ল্টওঙয ল্টনল্টদেি ন্থায ওথা উদিঔ ওযা দদঙ। 
প্রস্তাল্টফত প্রওল্প ফাস্তফায়দনয ভয় ল্টফেফযাাংও এফাং যওাদযয ল্টযদফকত  াভাল্টচও ল্টনযািা নীল্টতভারা ানুযণ ওদয ওভেওান্ড 
ল্টযঘারনা দে ল্টওনা তা ল্টনল্টিত ওযা াআএএভল্ট এয উদযশ্য। এাআ াআএএভল্ট ল্টনদম্নাক্ত ল্টফলগুল্টরয উয ল্টবল্টি ওদয কল্টঠতাঃ  

১. ম্ভাফয সনল্টতফাঘও প্রবাফভূ নাক্তফূেও কৃীতফয প্রভন ফযফস্থাল্টদ ল্টনল্টদেি ওযা, মা ল্টফল্টবন্প ল্টযদফ-ল্টযল্টস্থল্টত এফাং এওাআাদথ 
প্রওদল্পয ল্টফল্টবন্প মোদয (সমভন: ল্টনভোণফূে, ল্টনভোণওারীন, ল্টযঘারনা  যেনাদফেন এফাং স্তান্তয) াদথ াভিস্মূণে দফ ।  
২. াআল্টতফাঘও প্রবাদফয চন্য উন্পত ল্টযওল্পনা 
৩. ূঘও, প্রল্টক্রয়া, ল্টেদওাদয়ল্টন্ফ, াফস্থাদনয দঙ্গ মেদফেণ ল্টযওল্পনা 
৪. উদিল্টঔত ওামেক্রদভয চন্য প্রদাচনী ফাদচট ফযায 
৫. প্রল্টতল্টট ওামেক্রভ এফাং প্রভন ফযফস্থায চন্য প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও ফযফস্থা। 
৬. উ-প্রওল্প ফাস্তফায়ন ভয়ীভায ভদধয প্রল্টতল্টট ওামেক্রদভয  চন্য ফাস্তফায়ন ভয়ূঘীয ভন্ব াধন 

৭. ল্টযদফকত  াভাল্টচও ভস্মা ম্পল্টওেত াল্টবদমাকগুল্টরয ভাধানম্বল্টরত প্রদাচনী ল্টযদাটে দ্ধল্টত। 
 

৮.১ ল্টনযাদ াল্টন, স্মাল্টনদটন এফাং স্াস্থযল্টফল্টধয সেদত্র াআএএভল্ট ল্টনদদেল্টওা 

উ-প্রওদল্পয াল্টন, স্মাল্টনদটন এফাং স্াস্থযল্টফল্টধ (া) ম্পল্টওেত ওামেক্রভগুল্টরয চন্য ম্ভাফয ভস্মা/প্রবাফ এফাং েল্টত প্রল্টতদযাদধ 
প্রভনভূরও দদেগুল্টরয এওল্টট াযাাং াযণী ৮.১ এ প্রদান ওযা র। প্রল্টতল্টট উ-প্রওল্প ওামেওরাদয নওা ম্পন্প য়ায দয, 
াঅদযা সুল্টনল্টদেি ভূরযায়ন এফাং সগুল্টর ল্টযঘারনায সেদত্র ওী ওযণী তায ল্টযওল্পনা প্রস্তুত ওযা সমদত াদয। াধাযণবাদফ ততল্টয এাআ 
াআএএভল্ট রৄধযভাত্র এওল্টট ল্টনদদেল্টওা দল্টরর এফাং এল্টট ল্টফেফযাাংও, ল্টযদফ াল্টধদপ্তয এয ল্টযদফকত ল্টনদদেল্টওা এফাং যওাদযয ান্যান্য 
প্রাল্টঙ্গও াঅাআল্টন প্রদয়াচনীয়তায াদদে প্রওদল্পয নীল্টতভারায াদথ ঙ্গল্টতূণে া াদদে এাআ ডকুদভদন্টয ল্টযফতেন ফা প্রভন দ্ধল্টতয 
ল্টফদ ল্টফফযদণয প্রদাচন দত াদয।  
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াযণী ৮.১ - সুযল্টেত াল্টন, স্মাল্টনদটন এফাং স্াস্থযওয ফযফস্থানায সেদত্র াআএএভল্ট ল্টনদদেল্টওা 

প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ল্টনভোণ-ূফে ধা চল্টভ ফা সওাদনা দৃশ্যভান ম্পদদয 
েল্টত 

• ওযাদম্পয ল্টবতদয চল্টভ াল্টধগ্রদণয ওযা মাদফ না 
• যাস্তা / সতয ল্টনভোণ / ম্প্রাযদণয চন্য ওযাদম্পয ফাাআদয সফযওাল্টয বূল্টভ 

াল্টধগ্রণ াল্টনফামে দর, েল্টতযূণ সদফায চন্য ল্ট ৪.১২ এফাং 
এাঅযল্টএ ২০১৭ ল্টনদদেল্টওা ানুযণ ওযদত দফ। 

• াল্টনোওৃত চল্টভ এফাং ান্যান্য দৃশ্যভান ম্পল্টি াল্টধগ্রণ এডাদত ল্টফওল্প 
দ্ধল্টতয মথামথ ল্টফদেলণ ওযদত দফ 

• ওাদচয চন্য েল্টতগ্রস্ত দত াদয এভন ম্ভাফয ল্টযফাদযয দঙ্গ যাভে 
প্রদয়াচন 
• যরুল, ভল্টরা সযাল্টঙ্গাদদয াদথ তাাঁদদয তাাঁফয / াঅশ্রয়স্থর 

াস্থায়ীবাদফ স্থানান্তয  ওযদত ঘাাআদর ৃথওবাদফ াঅদরাঘনা ওদয 
ল্টনদত দফ 

• যওাল্টয/ ঔা চল্টভদও প্রাধান্য ল্টদদত দফ 
• ওযাদম্পয ফাাআদয বূল্টভ াল্টধগ্রণ এডাদত েভ না দর েল্টতূযণ 

সদফায ভাধযদভ তা ওযদত দফ। 

প্রওল্প ফাস্তফানওাযী 
প্রল্টতষ্ঠান (ল্টাঅাআাআউ) 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট  

ল্টনভোণ-ূফে ধা চীল্টফওায েল্টত • েল্টতগ্রস্ত াদে শ্রল্টভওদদয চন্য ল্টঠওাদায াগ্রাল্টধওাযদমাকয ওভোংস্থাদনয 
ফযফস্থা ওযদফ । 
• াঅশ্রদানওাযী স্থানী চনকদণয উযদনল্টতফাঘও প্রবাফ সপরদফ 

এভন ওাচওভে এল্টডদয় ঘরদত দফ 
• ওযাদম্পয ভধযওায ওাঠাদভাগুল্টর মল্টদ প্রওদল্পয সওাদনা ওাচ দ্বাযা 

েল্টতগ্রস্ত য়, ল্টঠওাদায / প্রওল্প প্রওল্প ঔযদঘ সফওাঠাদভা 
প্রল্টতস্থান/ যনকেঠন ওদয ল্টদদফ। ল্টডাঅযল্টদদয সওান নকদ 
েল্টতযূণ সদা মাদফ না 

• সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভও  ান্যান্য শ্রভচীফীদদয চন্য প্রদয়াচনীয় াঅঘযণল্টফল্টধ 
থাওদত দফ  

• যল্টি, রৃদমোক ছযাঁল্টও সথদও সুযোয এফাং যান্পায চন্য ল্টযেন্প দ্ধল্টত  
ম্বদন্ন দঘতনতা কদ তযরদত দফ 
• ল্টফওল্প যান্পা প্রমযল্টক্তয উয স্থানীয়বাদফ প্রল্টেণ ল্টদদত দফ 

• সযাল্টঙ্গা নাযীদদয ফৃেদযাদণয াদথ চল্টডত ওযদত দফ 
• ল্টফওল্প চীল্টফওায সুদমাক এফাং দেতা ফৃল্টদ্ধয চন্য প্রল্টেদণয ফযফস্থা 

ওযদত দফ 
• ল্টনভোণ ওাদচ সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয সক্রল্টডট ল্টদস্টভ সদভদন্টয দঙ্গ 

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

চল্টত ওযদত দফ মাদত তাাঁযা তদনল্টন্দন প্রদয়াচনীয় ল্টচল্টনত্র 
ক্র ওযদত াদয। সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয নকদ াথে প্রদান ওযা মাদফ 
না।  

• ওযাদম্পয ফাাআদয ল্টনভোণ ওাদচয চন্য পর, কাঙ এফাং াঅয় স্লাদয সেদত্র 
েল্টতযূণ প্রদান ওযদত দফ  

ল্টনভোণ-ূফে ধা সস্টও সার্ল্াযদদয ল্টনমযল্টক্ত • প্রওদল্পয ওর সস্টওদার্ল্াযদদয াদথ যাভে ওযদত দফ 
• ম্ভাফয েল্টতগ্রস্ত ফফাওাযীদদয (াউচ সার্ল্ায) াদথ ৃথও ওল্টভউল্টনল্টট 

স্তদযয াঅদরাঘনা বা ওযদত দফ 
• প্রওল্প উদযশ্য এফাং ওাদচয সুদমাক ম্পদওে সযাল্টঙ্গা যরুল  ভল্টরাদদয 

দঙ্গ াঅদরাঘনা বা ওযদত দফ 
• ভস্ত সুযো দল্টরর (দাআপকাডে ডকুদভন্ট) প্রওদল্পয াদথ ম্পওেমযক্ত 

ওর সস্টওদার্ল্াযদদয ওাদঙ প্রওা ওযা দফ 
• সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টটএফাং ওযাদম্পয চনদকাষ্ঠী ল্টচাঅযএভ এয দঙ্গ 

চল্টডত থাওদফ 
• ওর সস্টওদার্ল্াযকণ ল্টচাঅযএভ ম্পদওে াফল্টত থাওদফন  

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ-ূফে ধা ফাাঁধাীন মাতাাদত/ প্রদফাল্টধওাদয 
েল্টত 

• স্থানী চনকণ াবযস্ত এভন মাতাাত ফযফস্থা/ প্রদফাল্টধওাদযয 
ল্টফওল্পগুল্টর যঙ্খানুযঙ্খ ল্টফদেলণ ওযতাঃ প্রওল্পল্টট ল্টনল্টিত ওযদফ। 

• াল্টযামে ল্টযল্টস্থল্টতদত, ল্টফওল্প প্রদফাল্টধওায/ মাতাাত ফযফস্থা (এদক্স) 
প্রদান ওযদত দফ। 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ-ূফে ধা াাআট ল্টনফোঘন এফাং ফাস্তফান ওভেঘূীাঃ 
ভানুল এফাং ফন্য াল্টতয ম্ভাফয াংখলে 

• উ-প্রওল্প াাআট এফাং ভস্ত ফাস্তফায়ন ওামেক্রভ ল্টনফোঘদনয সেদত্র ফন্য 
াল্টতয াটায যাস্তা/ প্রবাফ এরাওায ফাাআদয দত দফ। 

• াাআট ল্টনফোঘদনয ভয় ফন ল্টফবাক  ফডোয কাডে ফাাংরাদদদয াদথ 
যাভে ওদয ল্টনদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ-ূফে ধা াাআট প্রস্তুল্টত0 ভাল্টট েয়; প্রাওৃল্টতও 
ল্টনষ্কান ফযফস্থা 

• চরাধায ফা প্রাওৃল্টতও প্রফা থ সথদও ানযূন ১০০ ল্টভটায দূদয 
(দমঔাদন ম্ভফ) ল্টনভোণ াভগ্রী স্থান ফা ল্টনভোণ ওাচ ওযদত দফ; 

• নরকূদয চন্য রযাল্টিন সথদও নযূনতভ দূযত্ব ফচা যাঔদত দফ 
• নরকূগুল্টরয ভদধয সওান ল্টডদপ্রদনয চন্য এফাং নরকূদয াল্টন প্রফা 

ানুকূদর যাঔায চন্য নযূনতভ দূযত্ব ফচা যাঔদত দফ  
• ভাল্টট ওাটা এফাং বযাদটয ওাচ মতটা ম্ভফ ওভ ওযদত দফ দফ, 

াাআট সথদও ভরা াঅফচেনা ল্টযষ্কায এফাং ল্টনভূের ওভেওাণ্ডভূ 
রৄধযভাত্র ল্টনভোদণয চন্য ল্টনধোল্টযত স্থাদন ীল্টভত থাওদফ। 

• াভাল্টচওবাদফ াংদফদনীর এরাওা সমঔাদন ভানফ ফল্টত াঅদঙ ফা 
াাংসৃ্কল্টতও তাত্দমেয সেদত্র গুরুত্বূণে সগুদরা এল্টদ ঘরদত 

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

দফ। 
• াাআদট ল্টফদযভান ঢার এফাং প্রাওৃল্টতও ল্টনষ্কান ফযফস্থা উদিঔদমাকযবাদফ 

ল্টযফতেন ওযা মাদফ না। 
• ল্টনভোদণয ভয় ফযল্টক্তকত চল্টভগুল্টরদত থাওা কাঙ (মল্টদ থাদও) েল্টতগ্রস্ত 

দর ফন / উদযান ল্টফবাক দ্বাযা ল্টনধোল্টযত েল্টতযূণ ভাল্টরওদও প্রদান ওযা 
দফ। 
• ল্টঠওাদায ল্টনল্টিত ওযদফ সম াাআট প্রস্তুল্টত ওামেক্রভগুল্টর স্থানীয় 

াল্টধফাীদদয তদনল্টন্দন ল্টক্রয়াওরাদ ফাধা লৃ্টি ওযদফ না। 
ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ল্টনভোণ ওাদচয ওাযদণ উিূত ব্দ • াঅদাদয এরাওায় ল্টফযল্টক্ত এডাদনায চন্য ল্টনভোণ ওামেক্রভ মতদূয 
ম্ভফ ল্টদদনয সফরাদত ীভাফদ্ধ থাওদফ। 

• প্রদয়াচন াদদে, ফযল্টক্তকত সুযো যিাভ (ল্টল্টাআ) সমভন াআয়ায প্ল্াক, 
াআয়াযভাপ, সরদভট াআতযাল্টদ উচ্চ ছযাঁল্টওূণে ওাদচ ল্টনদাল্টচত ফযল্টক্তদদয 
প্রদান ওযদত দফ। 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ধূরাফাল্টর • সঙাট ধূরায ওণা (এল্টএভ, ল্টএভ ২.৫, ১০) এফাং ওাফেন ভদনাক্সাাআড 
ল্টনকেভন ওভাদনায চন্য ল্টনভোণ মন্ত্রাল্টত ল্টঠওবাদফ যেণাদফেণ ওযদত 
দফ 

• ল্টলয়াল্টযাং, সরদবল্টরাং এফাং াাআট সগ্রল্টডাং াাদযনগুল্টরয পদর িৃ 
ধযরাফাল্টর প্রল্টতদযাদধয চন্য াল্টনয ল্ট্প্রাংওরায ফযফায ওযদত দফ। 

• মাতাাতদমাকয যাস্তাগুল্টরদত মানফান ঘরাঘদরয ওাযদণ িৃ ধযরাফাল্টর 
প্রল্টতদযাদধ ল্টনয়ল্টভত াল্টন ল্টঙল্টটদয় ল্টনন্ত্রণ ওযদত দফ। 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ল্টনযািা াংক্রান্ত ল্টফলাল্টদ  • াননুদভাল্টদত ফযল্টক্তয প্রদফ ফন্ন ওযদত দফ এফাং াাআদট 
ল্টফজ্জনও দ্রফযাল্টদয মথামথ াফস্থান এফাং ল্টনয়ন্ত্রণ ল্টনল্টিত ওযদত 
দফ 

• সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয স্াস্থয  ল্টনযািা ল্টফলও প্রল্টেণ ল্টদদত দফ 
• ওযাদম্পয ওর শ্রল্টভওদদয াঅাআল্টড ওাডে ল্টযধান ল্টনল্টিত ওযদত 

দফ 
• ল্টরৄ শ্রল্টভওদদয সওাদনা ধযদনয ওামেক্রদভ মযক্ত ওযা মাদফ না 

• াাআদট প্রদফদয ভযদঔ ল্টনযািা সফিনী থাওদত দফ এফাং ল্টনযািা 
ওভেী  দ্বাযা সুযল্টেত থাওদফ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

মানফান ঘরাঘর (িাল্টপও) ফযফস্থানা  • ল্টঠওাদায ওতৃেও প্রণীত িাল্টপও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা ানুদভাদদনয 
চন্য াংল্টেি ওতৃেদেয ল্টনওট স ওযদফ।সভাটযমান এফাং 
থঘাযীদদয ল্টনল্টফেঘ্ন মাতাাদতয চন্যল্টফওল্প ফযফস্থা থাওদত দফ 

• মানফাদনয কল্টত ীভাফদ্ধ ওযায চন্য মাতাাতদমাকয দও 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

মোপ্ত সযাড াাআন ল্টদদত দফ 
• ডদও ল্টঠওবাদফ কল্টত ওভাদনায চন্য য যাম্প ল্টদদত দফ 
• িাল্টপও াাআনগুল্টর ফাাংরা  সযাল্টঙ্গা উবয় বালায় থাওদত দফ 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ও রৃখেটনায ফৃল্টদ্ধ • বাযী মন্ত্রাল্টত এফাং যিাভ ফন ল্টনধোল্টযত রুদটয ভদধয ীল্টভত থাওদফ 
• প্রধান চাংদন ল্টঠও াাআন প্রদেন ওযদত দফ 

• স্থানী চনকণদও ওাচ রৄরু ওযায ূদফোআ ডও ল্টফবাচন এফাং ফন্ন 
যাঔায ফযাাদয চানাদনা দফ 

• াংদফদনীর এরাওাগুল্টরয ওাঙাওাল্টঙ, সমভন - ল্টফদযারয়, ওদরচ, 
াাতার, ল্টডাঅযল্ট ওযাম্প াআতযাল্টদ সেদত্র মানফাদনয ঘরাঘর 
ল্টনন্ত্রণ ওযদত দফ 

• স্থানীয় ম্প্রদায়দও িাল্টপও ফযফস্থানা এফাং দঘতনতায উদয 
প্রল্টেণ ল্টদদত দফ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

শ্রল্টভওদদয সফ ওযাম্পাঃ স্থানী 
ফাল্টন্দাদদয াংদক ম্ভাফয ল্টফদযাধ 

• শ্রল্টভওদদয চন্য ল্টনধোল্টযত ওযাদম্প জ্বারাল্টন ওাঠ, এফাং যান্পায চন্য ল্টফওল্প 
ফযফস্থা থাওদত দফ 
• ওযাদম্প ফফাওাযী (াউচদার্ল্ায)দদয চন্য ৃথও যান্পায ফযফস্থা 

থাওদত দফ 
• যল্টি, রৃদমোক ছযাঁল্টও সথদও সুযোয এফাং যান্পায চন্য ল্টযেন্প দ্ধল্টত 

গ্রণ ম্বদন্ন দঘতনতা কদ তযরদত দফ1 এঙাা ল্টরৄ ল্টনমোতন 
প্রল্টতদযাধ, ফারযল্টফফা, সচন্ডায ল্টবল্টিও  ল্টাংতা (ল্টচল্টফল্টব), সমন 
য়যাল্টন, নাযী  ল্টরৄ াঘায এফাং ানফধ ভাদও ফযফা ল্টনদ 
দঘতনতা ফৃল্টদ্ধ ওযদত দফ 

• সম সওান প্রাণী ল্টনধন, ফন্যপ্রাণী ল্টওায, এফাং কাঙ উদ সপরা 
উল্টিদ, প্রাণীকুদরয চন্য েল্টতওয এভন ধযদনয ওভেওাণ্ড ল্টনল্টলদ্ধ 
ওযদত দফ। 

• শ্রল্টভও ওযাম্পগুল্টরদত স্মাল্টনদটন ল্টনল্টিত ওযায মোপ্ত সুল্টফধা থাওদত দফ 
• শ্রল্টভওদদয াল্টন াদনয উদযদশ্য াাআটগুল্টরদত ল্টফরৄদ্ধ াল্টনয ফযফস্থা 

থাওদত দফ 
• শ্রল্টভওদদয চন্য মোপ্ত ফাস্থা সনয  ফযফস্থা থাওদত দফ 

• াঅদরাঘনা বা এফাং যাভে বায ভাধযদভ শ্রল্টভওদদয াঅঘযণল্টফল্টধয 
নীল্টতভারা প্রওা ওযদত দফ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেওান্ড 

ফচেয ফযফস্থানা0 ল্টনভোদণয ভয় 
ল্টফজ্জনও এফাং ল্টফজ্জনও ন এভন 
ফদচেযয াফযফস্থানা  ল্টযঘারনা। 

• ল্টনদম্নাক্ত ল্টফলগুল্টরয ফযফস্থানা উদিঔূফেও এওল্টট ফচেয ফযফস্থানায 
ল্টযওল্পনা ততল্টয ওযদত দফাঃ  

• শ্রল্টভওদদয চন্য াস্থায়ী ফাস্থান সথদও ল্টনকেত ফচেয 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

• যিাভ যেণাদফেণ/াাআদট থাওা মানফান সথদও ল্টনকেত ফচেয 
• াফওাঠাদভা ল্টনভোণ এফাং াংল্টেি ান্যান্য ল্টনভোণ ওামেক্রভ সথদও িৃ 

াপ্রদাচনী উাদানগুল্টর াংগ্র ওযদত দফ, এওল্টট াঅরাদা স্থাদন 
াংযেণ ওযদত দফ এফাং স্থানীয় যনফেযফাযওাযীদদয ওাদঙ ল্টফল্টক্র 
ওযদত দফ 

• ল্টফজ্জনও ফচেয সমভন - ফচেয সতর াংগ্র ওদয াঅফদ্ধ এরাওায় 
াংযেণ ওযদত দফ এফাং যফতেীদত ানুদভাল্টদত ফযল্টক্ত/ 
প্রল্টতষ্ঠাদনয ওাদঙ যনফেযফাদযয উদযদশ্য ল্টফল্টক্র ওযদত দফ 

• ান্যান্য ল্টনভোণ ওাচ সথদও ল্টনকেত ফচেয মথমথবাদফ ফযফস্থানা 
ওযদত দফ 

• ল্টফজ্জনও ফচেয ফযফস্থানায চন্য প্রণীত ল্টনয়দভয প্রদয়াক থাওদত দফ 
ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

স্াস্থয  ল্টনযািা ছযাঁল্টও0 
• ল্টনযািা ছযাঁল্টওচল্টনত ওামেক্রভ সমভন 
াদনও উচ্চতা ওাচ ওযা ফা উাঁঘয 
স্থাদন (াাদ) ঘরাঘর, াল্টিওান্ড 
খটা এভন দ্রফযাল্টদ/ওভেওান্ড  সমভন 
ধূভান, তূ্রল্টটূণে তফরৃযল্টতও াংদমাক, 
সভাফাাআর প্ল্ান্ট, মানফান ঘরাঘর 
াথফা তফরৃযল্টতও ও। • ল্টনভোণ 
ওাদচয ভ স্াস্থয াংক্রান্ত ছযাঁল্টও ূণে 
ওাচ সমভন, ওাল্টও শ্রভ চল্টনত ওাচ, 
ভাাংদল্টয ভস্মা, াদতয ওম্পন, 
াস্থাী ফা স্থাী শ্রফণল্টক্ত স্লা, 
তাভাত্রা ফৃল্টদ্ধচল্টনত াযীল্টযও ভস্মা 
এফাং ঘভেদযাক। 

• প্রওদল্পয ওাচ ম্পাদদনয উদযদশ্য ফযফরত ওর ল্টনভোণ 
যিাদভয উমযক্ত এফাং তফধ ল্টযদেন াল্টটেল্টপদওট এফাং 
প্রদাচনী ফীভায ওাকচত্র াদথ যাঔদত দফ 

• াাআদট ফ ধযদনয ওাচ রৄরু ওযায াঅদক ছযাঁল্টও ভরূযায়ন ওযদত দফ 
এফাং স ানুাদয াংল্টেিদদয াদথ সমাকাদমাক ওযদত দফ 
• াটায যাস্তা ফা াটায চন্য ল্টনধোল্টযত স্থান প্রল্টতফন্নওতা ভযক্ত যাঔদত 

দফ; ফগুল্টর াটায যাস্তা াটায চন্য উমযক্ত দত দফ; 
াাআনদাস্ট এফাং মোপ্ত াঅদরা থাওদত দফ 

• সমদওান ল্টল্টের এরাওা ল্টঠও াাআনদাস্ট থাওদত দফ, াঅয ল্টল্টের 
এরাওা ওভেযত শ্রল্টভওযা মথামথ ারৃওা  দয ওাচ ওদযন তা ল্টনল্টিত 
ওযদত দফ। 
• ল্টনভোণ এরাওায চন্য াল্টি রৃখেটনায ছযাঁল্টও ভরূযায়ন ওযদত দফ,  

াঅগুদনয তূ্রাত দত াদয এভন উত্ নাক্ত ওযদত দফ এফাং 
াঅগুন রাকদর ল্টনযাদ ল্টনকেভন উা, াঅগুন রাকায াংদওত, 
াঅগুন রাকদর ল্টনফোদনয  উায় াধাযণ াল্টি তওেতায 
ল্টদওগুল্টরয ল্টনদদেনা থাওদত দফ 

• াাআদট ওভেীদদয তওে ওযায চন্য এওল্টট ফযফস্থা দ্ধল্টত থাওদত 
দফ। এটা াঅগুন রাকদর াস্থায়ী ফা স্থায়ীবাদফ সওন্ দত 
তওোংদওত সফদচ উঠায ভাধযদভ ল্টযঘাল্টরত দত াদয 

• াল্টি ল্টনফোও মন্ত্রগুল্টর াাআদটয ঘাযাদ ল্টনধোল্টযত দন্টগুল্টরদত স্থান 
ওযদত দফ। সম ধযদনয াঅগুন রাকদত াদয তায চন্য উমযক্ত াল্টি 
ল্টনফোদওয ফযফস্থা থাওদত দফ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও এফাং াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ,, 
ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

• ওর দেয াদথ চরুযী াাদান ল্টযওল্পনা (াআাঅযল্ট) প্রল্টতষ্ঠা 
এফাং াফল্টত ওযদত দফ, াআাঅযল্টয াধীদন ভরূত ল্টনল্টদেি ল্টওঙয 
ূফোবাভরূও চরুল্টয ল্টযল্টস্থল্টত সভাওাদফরা, প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও বূল্টভওা 
এফাং ওতৃেত্ব, তাাঁদদয দাল্টয়ত্ব  দেতা, চরুযী প্রল্টতল্টক্রয়া এফাং 
ল্টনযাদ ল্টনকেভন প্রল্টক্রয়া, ওভেীদদয প্রল্টেণ এফাং তাাঁদদয ভায 
ফযফস্থা থাওদফ 

• তফরৃযল্টতও যিাভাল্টদ ল্টনযাদদ যাঔদত দফ এফাং ল্টঠওবাদফ 
যেণাদফেণ ওযদত দফ; ল্টফরৃযৎ ঞ্চারন াফস্থা সওাদনা তফরৃযল্টতও  
ওাচ ওযা মাদফ না 

• রৄধযভাত্র সমাকয ানুদভাল্টদত ফযল্টক্তযা তফরৃযল্টতও যিাভগুল্টর 
যেণাদফেদণয ওাচ ওযদফন, ওাদচয াদথ চল্টডত ওর  
ওভেীদদয তফরৃযল্টতও ওাচগুল্টরয চন্য মথাদমাগ্ ফযল্টক্তকত সুযো 
যিাভ (ল্টল্টাআ) যফযা ওযা াঅফশ্যও। 

• ফাাংরাদদ শ্রভ াঅাআদনয ল্টফল্টধ ানুমায়ী মোপ্ত াংঔযও ওভেী এফাং 
প্রাথল্টভও ল্টঘল্টওৎা প্রদানওাযীাাআদট থাওদফ 

• ল্টঠওাদাযদও এওল্টট পাস্টে এাআড ফদক্সয এয ভদধয এডদল্টব 
ফযাদন্ডচ, াযাল্টন্টফাদয়াল্টটও দন্টদভন্ট, াযাল্টন্টদল্টটও ল্টটসুয, 
াযাল্টল্টযন, নন-রযাদটক্স গ্লাব, ওাাঁল্টঘ, থাদভোল্টভটায াআতযাল্টদ 
াাআদট যাঔদত দফ 

• ল্টঠওাদায চরুযী প্রদাচদন সম সওাদনা স্থান সথদও দ্রুত 
াাযণ/স্থানান্তয ল্টযওল্পনা প্রস্তুত ওযদফ এফাং ল্টনদাল্টচত 
ওভেীদদয ভও াঅ ল্টের ফা ভায ভাধযদভ প্রল্টেণ ল্টদদফ 

• ওর যিাভাল্টদ ওাদচয চন্য উমযক্ত তা ল্টনল্টিত ওযদত দফ 
(ল্টনযািা, াঅওায, ল্টক্ত, দেতা, ওভেদাদমাল্টকতা, ঔযঘ, 
ফযফাযওাযী গ্রণদমাকযতা াআতযাল্টদ), ল্টনম্ন ওম্পন লৃ্টিওাযী যিাভ 
সমটা ওাদচয চন্য উমযক্ত তা প্রদান ওযদত দফ 

• ওাদচয চন্য প্রদাচনী যিাভাল্টদ ান্যান্য যিাভ 
যেণাদফেণ লূ্টঘ এফাং ল্টনভোতায ল্টনদদোফরী ানুমায়ী ল্টনল্টভত 
যেণাদফেণ ল্টনল্টিত ওযদত দফ 

• ল্টনয়ল্টভত ওাদচয ওাযদণ িৃ ব্দ ওতটা দূলণ প্রফণ তা ভরূযায়ন 
এফাং ব্দ দূলদণয সেত্র, ওাযণ এফাং দূলণ লৃ্টিওাযী যিাভগুল্টরয 
িৃ দব্দয ভাত্রা য ভীো ওযা দফ এফাং প্রদাচদন 
প্রল্টতওাযভরূও ফযফস্থা গ্রণ ওযদত দফ  
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

• াতযাল্টধও কযদভয ওাযদণ িৃাসুস্থতা সমভন ল্টট ক্রযাম্প, াতযল্টধও 
তাদয ওাযদণ লাল্টন্ত, ল্টট সস্যাও, ল্টডাাআদেন াআতযাল্টদ ম্বদন্ন 
ল্টনভোণ মোদয় চল্টডত ওর ওভেীদদয দঘতনতাভরূও প্রল্টেণ 
ল্টদদত দফ এফাং াফল্টত ওযদত দফ 

• ল্টনযাদ ঔাফায াল্টনয মোপ্ত প্রাযতা াাআদটয ল্টফল্টবন্প স্থাদন ল্টনল্টিত 
ওযদত দফ 

• মতটা ম্ভফ এক্সদাচাদযয ছযাঁল্টও দূয ওযদত দফ, প্রদয়াচনীয় 
ওর স্থাদন মথামথ ল্টল্টাআ যফযা ওযদত দফ এফাং দন্তালচনও 
য়াল্টাং  সঘল্টিাং সুল্টফধা ল্টনল্টিত ওযদত দফ 

• ছযাঁল্টওয ম্মযঔীন ওর শ্রল্টভওদদয ম্ভাফয ল্টফদ ম্পদওে দঘতন 
ওযদত দফ। তাযা ওী ওযদর সুযল্টেত থাওদফন স ম্পদওে তাদদয 
াফশ্যাআ মথামথ প্রল্টেণ ল্টদদত দফ এফাং ল্টঠও দ্ধল্টতগুল্টর 
ফযফায ওযা দে ল্টওনা তা ল্টনল্টিত ওযায চন্য ওামেওয তিাফধান 
ল্টযঘারনা ওযদত দফ 

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

দব্দয ওাযদণ প্রাণীকূদরয চন্য 
ল্টফযল্টক্তয উদদ্রও 

• মন্ত্রাল্টতয ল্টঠও ফযফায এফাং যেণাদফেণ ল্টনল্টিত ওযদত দফ 
এফাং যিাভগুল্টরয ব্দ ওভাদনায দ্ধল্টত ানুযণল্টনল্টিত ওযদত 
দফ  

• যাল্টত্রওারীন ওামেক্রভ মতটা ম্ভফ এল্টডদয় ঘরদত দফ 
• দব্দয ভাত্রা তৃতীয় ে দ্বাযা ল্টনয়ল্টভত মেদফেণ ওযদত দফ  

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
ল্টফলও যাভেও  

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

ফাদাকযা প্ল্যান্ট সথদও াল্টনোওৃত 
কযা ল্টনকেভন মা ঘাযাদয 
প্রাণীকুদরয চন্য েল্টতওয  

• এাআঘল্টডল্টাআ াাআ ফযফায ওযদত দফ 
• াাআদট াল্টি ল্টনফোও ল্টনল্টিত ওযদত দফ 
• প্রল্টতদযাধী যেণাদফেণ ওভেঘূী ানুযণ ল্টনল্টিত ওযদত দফ 
• ম্ভাফয কযা ল্টনকেভন দয়ন্ট ল্টনয়ল্টভত ল্টযদেন ওযদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
ল্টফলও যাভেও  

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

রযাল্টিদনয ল্টরদওচ সথদও রৃকেন্ন এফাং 
দূলণ, এফাং ভানফ ফচেয সথদও 
ঘাযাদয চরাধায, উল্টিদ এফাং 
প্রাণীয েল্টতগ্রস্ততা  

• প্রল্টতদযাধভরূও যেণাদফেণ ওভেঘূী ানুযণ ল্টনল্টিত ওযদত দফ 
• ম্ভাফয ল্টরল্টওাং দয়ন্ট ল্টনয়ল্টভত ল্টযদেন ওযদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
ল্টফলও যাভেও  

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

ফাদয়াকযা প্ল্যান্ট সথদও াফল্টিাাং 
ানুমযক্তবাদফ ফযফস্থানা এফাং মত্রতত্র 
সপরায ওাযদণ ভাল্টট এফাং াল্টন দূলণ  

• ওামেওয ফচেয ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা ওযা এফাং তায  প্রদয়াক ল্টনল্টিত 
ওযদত দফ 

• বূল্টভ  চরায় ল্টনয়ল্টভত তৃতীয় দেয মেদফেদণ যাঔদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
ল্টফলও যাভেও  

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

াতযল্টধও াল্টন উদিারদনয ওাযদণ 
বূকবেস্থ াল্টনয সরদবর ল্টনদঘ সনদভ 
মাা  

• ল্টনষ্কান ায মেদফেণ ওযদত দফ 
• ান্যান্য উন্পয়ন াংস্থা দঙ্গ ভন্বয় াধন ওযদত দফ 
• বূকবেস্থ স্তয ল্টনয়ল্টভত তৃতীয় দেয ভাধযদভ মেদফেণ ওযাদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
ল্টফলও যাভেও  
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

সভাফাাআর ল্টডস্মারাাআদনন প্ল্যান্ট ল্টদদ 
াল্টন উদিারদনয ওাযদণ াল্টন প্রফাদয 
কল্টতথ ল্টযফতেন  

• সভাফাাআর প্ল্যান্ট স্থান ওযায াঅদক উমযক্ত াল্টনয উৎ/ াফস্থান নাক্ত 
ওযদত দফ 

• উদিারদনয ায মেদফেণ ওযদত দফ 
• বূকবেস্থ স্তয ল্টনয়ল্টভত তৃতীয় দেয ভাধযদভ মেদফেণ ওযাদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
ল্টফলও যাভেও  

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

সভাফাাআর ল্টডস্মারাাআদনন প্ল্যান্ট সথদও 
রফণাক্ত াল্টন ল্টনষ্কাদনয ওাযদণ িৃ 
দূলণ  

• সভাফাাআর প্ল্যান্ট স্থান ওযায াঅদক উমযক্ত াল্টনয 
• বূকবেস্থ স্তয ল্টনয়ল্টভত তৃতীয় দেয ভাধযদভ মেদফেণ ওযাদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
ল্টফলও যাভেও  

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

সয ঘাল্টরত ল্টদস্টভ সথদও িৃ ওল্টঠন 
ফচেয াাযদণয ওাযদণ ভাল্টট এফাং 
াল্টন য দূলণ 

• ওামেওয ফচেয ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা ওযা এফাং তায  প্রদয়াক ল্টনল্টিত 
ওযদত দফ 

• বূল্টভ  চরায় ল্টনয়ল্টভত তৃতীয় দেয দ্বাযা মেদফেদণ যাঔদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
ল্টফলও যাভেও  

প্রওল্প ফাস্তফায়দনয 
ভয়ীভায য াংল্টেি 
ওতৃেদেয ল্টনওট াাআট 
স্তান্তয ওযা (ল্টনভোদণয 
দয া াআট ল্টলয়াদযন্ফ 
) 

ল্টনভোণওারীন ভদয ভদতা এওাআ 
ধযদণয প্রবাফ রেয ওযা মা াঃ  
• ফচেয সথদও িৃ দূলণ 
• শ্রল্টভও  স্থানীয় চনকণ / ল্টডাঅযল্ট 

সদয স্াস্থয  ল্টনযািা ছযাঁল্টও  

• ওাচ সদল ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফগুল্টর স্লা ফা ওভাদত 
ল্টনভোণওাদর সম ওর প্রভন  মেদফেণ ফযফস্থা গ্রণ ওযা  
সগুদরাাআ ানুযণ ওযদত দফ  

• ফায, ভাল্টট এফাং াল্টনয স্তয ল্টনল্টভত তৃতী ে  দ্বাযা মেদফেদণ 

যাঔদত দফ  

ল্টাঅাআাআউ/ ল্টঠওাদায ল্টএল্ট  
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৮.২ ফরভযঔী উদযদশ্য ল্টনল্টভেত রৃদমোক াঅশ্রদওন্ এফাং পাায াল্টবেদয যাযাউচ ল্টনভোদণয সেদত্র াআএএভল্ট 
ল্টনদদেল্টওা  

উ-প্রওদল্পয াঅশ্রদওন্ ল্টনভোদণয ওামেক্রভগুল্টরয চন্য ম্ভাফয ভস্মা/প্রবাফ এফাং েল্টত প্রল্টতদযাদধ প্রভনভূরও দদেগুল্টরয এওল্টট 
াযাাং াযণী ৮.২ এ প্রদান ওযা র। প্রল্টতল্টট উ-প্রওল্প ওামেক্রদভয নওা ম্পন্প য়ায দয, াঅদযা সুল্টনল্টদেি ভূরযায়ন এফাং সগুল্টর 
ল্টযঘারনায সেদত্র ওী ওযণী তায ল্টযওল্পনা প্রস্তুত ওযা সমদত াদয। াধাযণবাদফ ততল্টয এাআ াআএএভল্ট রৄধযভাত্র এওল্টট ল্টনদদেল্টওা দল্টরর 
এফাং প্রভন ফযফস্থাগুদরা  ল্টফেফযাাংও, ল্টড াআ'য ল্টযদফকত ল্টনদদেনা এফাং ফাাংরাদদ যওাদযয প্রাল্টঙ্গও াঅাআনকত প্রদাচনীতায াদথ 
াভযিস্ম ল্টফধান ওযদত ভদ ভদ ল্টযফধেন ফা ভদাদমাকী ওযায প্রদাচন দত াদয। ।  
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াযণী ৮.২ - ফরভযঔী উদযদশ্য ল্টনল্টভেত রৃদমোক াঅশ্রদওন্ এফাং পাায াল্টবেদয যাযাউচ ল্টনভোদণয সেদত্র াআএএভল্ট ল্টনদদেল্টওা 

প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ল্টনভোণ-ূফে ধা চল্টভ ফা সওাদনা দৃশ্যভান ম্পদদয 
েল্টত 

• ওযাদম্পয ল্টবতদয চল্টভ াল্টধগ্রদণয ওযা মাদফ না 
• যাস্তা / সতয ল্টনভোণ / ম্প্রাযদণয চন্য ওযাদম্পয ফাাআদয সফযওাল্টয বূল্টভ 

াল্টধগ্রণ াল্টনফামে দর, েল্টতযূণ সদফায চন্য ল্ট ৪.১২ এফাং 
এাঅযল্টএ ২০১৭ ল্টনদদেল্টওা ানুযণ ওযদত দফ। 

• চল্টভ এফাং ান্যান্য দৃশ্যভান ম্পল্টি াল্টধগ্রণ এডাদত ল্টফওল্প দ্ধল্টতয 
মথামথ ল্টফদেলণ ওযদত দফ 
• প্রওদল্পয ওাদচয ওাযদণ েল্টতগ্রস্ত দত াদয ম্ভাফয এভন 

ল্টযফাদযয দঙ্গ যাভে ওযা প্রদয়াচন 
• সযাল্টঙ্গাদদয তাাঁদদয তাাঁফয / াঅশ্রয়স্থর াস্থায়ীবাদফ স্থানান্তল্টযত ওযদত 

ঘাাআদর ফফাওাযী ভল্টরা  যরুলদদয াদথ ৃথওবাদফ 
াঅদরাঘনা ওদয ল্টনদত দফ  

• যওাল্টয / ঔা চল্টভদও প্রাধান্য ল্টদদত দফ 
• ওযাদম্পয ফাাআদয বূল্টভ াল্টধগ্রণ এডাদত েভ না দর েল্টতূযণ সদফায 

ভাধযদভ তা ওযদত দফ। 

প্রওল্প ফাস্তফানওাযী 
প্রল্টতষ্ঠান (ল্টাঅাআাআউ) 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট  

ল্টনভোণ-ূফে ধা চীল্টফওায েল্টত • েল্টতগ্রস্ত াদে শ্রল্টভওদদয চন্য ল্টঠওাদায াগ্রাল্টধওাযদমাকয ওভোংস্থাদনয 
ফযফস্থা ওযদফ। 
• াঅশ্রদানওাযী স্থানী চনকদণয উযদনল্টতফাঘও প্রবাফ সপরদফ 

এভন ওাচওভে এল্টডদয় ঘরদত দফ 
• সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভও  ান্যান্য শ্রভচীফীদদয চন্য প্রদয়াচনীয় াঅঘযণল্টফল্টধ 

থাওদত দফ  
• যল্টি, রৃদমোক ছযাঁল্টও সথদও সুযোয এফাং যান্পায চন্য ল্টযেন্প দ্ধল্টত ম্বদন্ন 

দঘতনতা কদ তযরদত দফ 
• ওযাদম্পয ভদধয ওাঠাদভাগুল্টর মল্টদ প্রওদল্পয সওাদনা ওাচ দ্বাযা 

প্রবাল্টফত য়, ল্টঠওাদায / প্রওল্প ল্টনচস্ ঔযদঘদাআ প্রল্টতস্থাল্টত 
ওাঠাদভা প্রল্টতস্থান/ যনকেঠন ওদয ল্টদদফ। ল্টডাঅযল্টদদয সওান নকদ 
েল্টতযূণ সদা মাদফ না 

• ল্টফওল্প যান্পা প্রমযল্টক্তয উয স্থানীয়বাদফ প্রল্টেণ ল্টদদত দফ 
• সযাল্টঙ্গা নাযীদদয াভাল্টচও ফৃেদযাদণয াদথ চল্টডত ওযদত দফ 

• ল্টফওল্প চীল্টফওায সুদমাক এফাং দেতা ফৃল্টদ্ধয চন্য প্রল্টেদণয ফযফস্থা 
ওযদত দফ 

• ল্টনভোণ ওাদচ সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয সক্রল্টডট ল্টদস্টভ সদভদন্টয দঙ্গ চল্টত 

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ওযদত দফ মাদত তাাঁযা তদনল্টন্দন প্রদয়াচনীয় ল্টচল্টনত্র ক্র ওযদত 
াদয। সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয নকদ াথে প্রদান ওযা মাদফ না।  

ল্টনভোণ-ূফে ধা সস্টও সার্ল্াযদদয ল্টনমযল্টক্ত • প্রওদল্পয ওর সস্টওদার্ল্াযদদয াদথ যাভে ওযদত দফ 
• ম্ভাফয েল্টতগ্রস্ত ফফাওাযীদদয (াউচ সার্ল্ায) াদথ ৃথও ওল্টভউল্টনল্টট 

স্তদযয াঅদরাঘনা বা ওযদত দফ 
• প্রওল্প উদযশ্য এফাং ওাদচয ল্টযল্টধ ম্পদওে সযাল্টঙ্গা যরুল  

ভল্টরাদদয দঙ্গ াঅদরাঘনা বা ওযদত দফ 
• ওর সুযো দল্টরর (দাআপকাডে ডকুদভন্ট) প্রওদল্পয াদথ 

ম্পওেমযক্ত ওর সস্টওদার্ল্াযদদয ওাদঙ প্রওা ওযা দফ 
• সাস্ট ওল্টভউল্টনল্টটএফাং ওযাদম্পয চনদকাষ্ঠী ল্টচাঅযএভ এয দঙ্গ চল্টডত 

থাওদফ 
• ওর সস্টওদার্ল্াযকণ ল্টচাঅযএভ ম্পদওে াফল্টত থাওদফন  

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ-ূফে ধা ল্টনল্টন্ত্রত মাতাাত এফাং ল্টফওল্প ফযফস্থা • স্থানী চনকণ াবযস্ত এভন মাতাাত ফযফস্থা/ প্রদফাল্টধওায মাদত 
াফযাত থাদও তা ল্টনল্টিত ওযদত দফ, এফাং এদেদত্র সওাদনা ল্টফওল্প 
ফযফস্থা থাওদর তা ল্টফদেলণ ওদয ফযফস্থা ল্টনদত দফ। াল্টযামে ল্টযল্টস্থ 
ল্টতদত, ল্টফওল্প প্রদফাল্টধওায/ মাতাাত ফযফস্থা (এদক্স) প্রদান ওযদত 
দফ। 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ-ূফে ধা াাআট ল্টনফোঘন এফাং ফাস্তফান 0 ভানুল 
এফাং াল্টতয ম্ভাফয াংখলে 

• ফন্য াল্টত ঘরাঘর ওদয ফা ফফা ওদয এভন এরাওায ফাাআদয উ-
প্রওল্প াাআট ল্টনফোঘন ওযদত দফ। াাআট ল্টনফোঘদনয ভয় ফন ল্টফবাক  
ফডোয কাডে ফাাংরাদদদয াদথ যাভে ওদয ল্টনদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ-ূফে ধা াাআট প্রস্তুল্টত0 ভাল্টট েয়; প্রাওৃল্টতও 
ল্টনষ্কান ফযফস্থা 

• চরাধায ফা প্রাওৃল্টতও প্রফা থ সথদও ানযূন ৩০ ল্টভটায দূদয (দমঔাদন 
ম্ভফ) ল্টনভোণ াভগ্রী স্থান ফা ল্টনভোণ ওাচ ওযদত দফ; 

• ভাল্টট ওাটা এফাং বযাদটয ওাচ মতটা ওভ ওযা মা তা রেয যাঔদত 
দফ, াাআট সথদও ভরা াঅফচেনা ল্টযষ্কায ওযায ধাগুল্টর রৄধযভাত্র 
ল্টনভোদণয চন্য ল্টনধোল্টযত াফস্থাদন ীল্টভত থাওদফ। 

• াভাল্টচওবাদফ াংদফদনীর এরাওা সমঔাদন ভানফ ফল্টত াঅদঙ ফা 
াাংসৃ্কল্টতও তাত্দমেয সেদত্র গুরুত্বূণে সগুদরা এল্টদ ঘরদত দফ। 

• াাআদট ল্টফদযভান ঢার এফাং প্রাওৃল্টতও ল্টনষ্কান ফযফস্থা উদিঔদমাকযবাদফ 
ল্টযফতেন ওযা মাদফ না। 

• ল্টনভোদণয ভয় ফযল্টক্তকত চল্টভদত থাওা কাঙ (মল্টদ থাদও) েল্টতগ্রস্ত দর 
ফন / উদযান ল্টফবাক দ্বাযা ল্টনধোল্টযত েল্টতূযণ ভাল্টরওদও প্রদান ওযা দফ। 

• ল্টঠওাদায ল্টনল্টিত ওযদফ সম াাআট প্রস্তুল্টত ওামেক্রভগুল্টর স্থানীয় াল্টধফাীদদয 
তদনল্টন্দন ল্টক্রয়াওরাদ ফাধা লৃ্টি ওযদফ না। 

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ল্টনভোণ ওাদচয ওাযদণ উিূত ব্দ • াঅদাদয এরাওায় চনকদণয  ল্টফযল্টক্ত এডাদনায চন্য মতদূয 
ম্ভফ ল্টনভোণ ওামেক্রভ ল্টদদনয সফরাদত ীভাফদ্ধ থাওদফ। 

• প্রদয়াচন াদদে, ফযল্টক্তকত সুযো যিাভ (ল্টল্টাআ) সমভন াআায 
প্ল্াক, াআয়াযভাপ, সরদভট াআতযাল্টদ উচ্চ ছযাঁল্টওূণে ওাদচ ল্টনদাল্টচত 
ফযল্টক্তদদয প্রদান ওযদত দফ। 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ধূরাফাল্টর • ধূল্টরওণা (এল্টএভ, ল্টএভ ২.৫, ১০) এফাং ওাফেন ভদনাক্সাাআড 
ল্টনকেভন ওভাদনায চন্য ল্টনভোণ ওাদচ ফযফরত মন্ত্রাল্টত ল্টঠওবাদফ 
যেণাদফেণ ওযদত দফ 

• ল্টলয়াল্টযাং, সরদবল্টরাং এফাং াাআট সগ্রল্টডাং াাদযনগুল্টরয পদর িৃ 
ধযরাফাল্টর প্রল্টতদযাদধয চন্য াল্টনয ল্ট্প্রাংওরায ফযফায ওযদত দফ। 

•  যাস্তাগুল্টরদত মানফান ঘরাঘদরয ওাযদণ িৃ ধযরাফাল্টর  ল্টনয়ল্টভত াল্টন 
ল্টঙল্টটদয় ল্টনন্ত্রণ ওযদত দফ। 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ল্টনযািা াংক্রান্ত ল্টফলাল্টদ  • াননুদভাল্টদত ফযল্টক্তদদয প্রদফ ফন্ন ওযদত দফ এফাং াাআদট 
ল্টফজ্জনও দ্রফযাল্টদযয মথামথ াফস্থান এফাং ল্টনয়ন্ত্রণ ল্টনল্টিত ওযদত 
দফ 

• সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয স্াস্থয  ল্টনযািা ল্টফলও প্রল্টেণ ল্টদদত দফ 
• ওযাদম্পয ওর শ্রল্টভওদদয াঅাআল্টড ওাডে ল্টযধান ল্টনল্টিত ওযদত দফ 
• ল্টরৄ শ্রল্টভওদদয সওাদনা ধযদনয ওামেক্রদভ মযক্ত ওযা মাদফ না 

• াাআটগুল্টরদত ল্টনযািা সফিনী থাওদত দফ এফাং ল্টনযািায চন্য 
প্রযী থাওদফ। 

ল্টঠওাদায 
 

 

 

 

ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

মানফান ঘরাঘর (িাল্টপও) ফযফস্থানা  • ল্টঠওাদায ওতৃেও প্রণীত িাল্টপও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা ানুদভাদদনয 
চন্য াংল্টেি ওতৃেদেয ল্টনওট স ওযদফ।সভাটযমান এফাং 
থঘাযীদদয ল্টনল্টফেঘ্ন মাতাাদতয উয প্রবাফ ওল্টভদয় াঅনদত মোপ্ত 
ল্টফওল্প ফযফস্থা থাওদত দফ 

• মানফাদনয কল্টত ীল্টভত ওযায চন্য মাতাাতদমাকয ডওগুল্টর সত 
মোপ্ত সযাড াাআন ল্টদদত দফ 

• ডদও ল্টঠওবাদফ কল্টত ওভাদনায চন্য য যাম্প ল্টদদত দফ 
• িাল্টপও াাআনগুল্টর ফাাংরা  সযাল্টঙ্গা উবয় বালায় থাওদত দফ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ম্পদদয ীভাফদ্ধতায ওাযদণ ল্টনভোণ 
ওাদচয ভ ল্টফদযভান ফযফাযওাযী 
সদয াদথ ল্টফদযাধ 

• স্থানীবাদফ প্রাপ্ত ম্পদদয ল্টফস্তাল্টযত ভরূযান ওদয বযৃষ্ঠস্থ উৎ 
সথদও াল্টন াংগ্রদয সেদত্র স্থানী প্রল্টতল্টনল্টধয ল্টনওট সথদও ম্মল্টত 
ল্টনদত দফ।  

• মল্টদ বূকবেস্থ াল্টন ল্টনদত , তদফ াল্টনয উৎ (দফায দর) 
স্থাদনয াঅদক উমযক্ত ল্টফবাক সথদও ানুদভাদন ল্টনদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

• সম সওান ল্টনভোণ ওাচ রৄরুয ূদফে স্থানীয় চনকদণয াদথ যাভে 
ওদয ল্টনদত দফ 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ও রৃখেটনায ফৃল্টদ্ধ • বাযী মন্ত্রাল্টত এফাং যিাভ ফন ল্টনধোল্টযত রুদটয ভদধয ীল্টভত থাওদফ 
• প্রধান চাংদন ল্টঠও াাআন প্রদেন ওযদত দফ 

• স্থানীয় চনকদণয ওাদঙ ওাচ রৄরু ওযায ূদফোআ ল্টফওল্প ঘরাঘদরয 
থ এফাং ও ফন্ন যাঔায ফযাাদয চানাদনা দফ 

• াংদফদনীর এরাওাগুল্টরয ওাঙাওাল্টঙ সমভন - ল্টফদযারয়, ওদরচ, 
াাতার, ল্টডাঅযল্ট ওযাদম্পয াঅদাদ মানফাদনয ঘরাঘর 
ল্টনন্ত্রণ ওযদত দফ 

• স্থানীয় চনকণদও িাল্টপও ফযফস্থানা এফাং দঘতনতায উদয 
প্রল্টেণ ল্টদদত দফ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

শ্রল্টভওদদয সফ ওযাম্পাঃ স্থানী 
ফাল্টন্দাদদয াংদক ম্ভাফয ল্টফদযাধ 

• শ্রল্টভওদদয চন্য ল্টনধোল্টযত ওযাদম্প জ্বারাল্টন ওাদঠয ল্টফওল্প ফযফস্থা 
থাওদত দফ 

• ওযাদম্প ফফাওাযী (াউচদার্ল্ায)দদয চন্য াঅরাদা যান্পায ফযফস্থা 
থাওদত দফ 

• যল্টি, রৃদমোক ছযাঁল্টও সথদও সুযোয এফাং যান্পায চন্য ল্টযেন্প দ্ধল্টত গ্রণ 
ম্বদন্ন দঘতনতা কদ তযরদত দফ1 এঙাা ল্টরৄ ল্টনমোতন প্রল্টতদযাধ, 
ফারযল্টফফা, সচন্ডায ল্টবল্টিও ল্টাংতা (ল্টচল্টফল্টব), সমন য়যাল্টন, নাযী  
ল্টরৄ াঘায এফাং ানফধ ভাদও ফযফা ল্টনদ দঘতনতা ফৃল্টদ্ধ ওযদত দফ 
• সম সওান প্রাণী ল্টনধন, ফন্যপ্রাণী ল্টওায, এফাং কাঙ উদ সপরা 

উল্টিদ, চীফচন্তুয চীফনমানদও প্রবাল্টফত ওদয এভন ধযদনয 
ওভেওাণ্ড ঘারাদনা ল্টনল্টলদ্ধ ওযদত দফ। 

• শ্রল্টভও ওযাম্পগুল্টরদত স্মাল্টনদটন ল্টনল্টিত ওযায মোপ্ত সুল্টফধা থাওদত দফ 
• শ্রল্টভওদদয াল্টন াদনয উদযদশ্য াাআটগুল্টরদত ল্টফরৄদ্ধ াল্টনয ফযফস্থা 

থাওদত দফ 
• শ্রল্টভওদদয চন্য মোপ্ত ফাস্থা সনয ফযফস্থা থাওদত দফ 
• াঅদরাঘনা বা এফাং যাভে বায ভাধযদভ শ্রল্টভওদদয াঅঘযণল্টফল্টধয 

নীল্টতভারা প্রওা ওযদত দফ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ফচেয ফযফস্থানা0 ল্টনভোদণয ভয় 
ল্টফজ্জনও এফাং ল্টফজ্জনও ন এভন 
ফদচেযয াফযফস্থানা  ল্টযঘারনা। 

• ল্টনদম্নাক্ত ল্টফলগুল্টরয ফযফস্থানা উদিঔূফেও এওল্টট ফচেয ফযফস্থানায 
ল্টযওল্পনা ততল্টয ওযদত দফাঃ  

• শ্রল্টভওদদয চন্য াস্থায়ী ফাস্থান সথদও ল্টনকেত ফচেয 
• যিাভ যেণাদফেণ/াাআদট থাওা মানফান সথদও ল্টনকেত ফচেয 
• াফওাঠাদভা ল্টনভোণ এফাং াংল্টেি ান্যান্য ল্টনভোণ ওামেক্রভ সথদও িৃ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

াপ্রদাচনী উাদানগুল্টর াংগ্র ওযদত দফ, এওল্টট াঅরাদা স্থাদন 
াংযেণ ওযদত দফ এফাং স্থানীয় যনফেযফাযওাযীদদয ওাদঙ ল্টফল্টক্র ওযদত 
দফ 

• ল্টফজ্জনও ফচেয সমভন - ফচেয সতর াংগ্র ওদয াঅফদ্ধ এরাওায় াংযেণ 
ওযদত দফ এফাং যফতেীদত ানুদভাল্টদত ফযল্টক্ত/ প্রল্টতষ্ঠাদনয ওাদঙ 
যনফেযফাদযয উদযদশ্য ল্টফল্টক্র ওযদত দফ 

• ল্টফজ্জনও ফচেয ফযফস্থানায চন্য প্রণীত ল্টনয়দভয প্রদয়াক থাওদত দফ 
ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

স্াস্থয  ল্টনযািা ছযাঁল্টও0 
• ল্টনযািা ছযাঁল্টওচল্টনত ওামেক্রভ সমভন 
াদনও উচ্চতা ওাচ ওযা ফা উাঁঘয 
স্থাদন (াাদ) ঘরাঘর, াল্টিওান্ড 
খটা এভন দ্রফযাল্টদ/ওভেওান্ড  সমভন 
ধূভান, তূ্রল্টটূণে তফরৃযল্টতও াংদমাক, 
সভাফাাআর প্ল্ান্ট, মানফান ঘরাঘর 
াথফা তফরৃযল্টতও ও। । 
• ল্টনভোণ ওাদচয ভ স্াস্থয াংক্রান্ত 
ছযাঁল্টও ূণে ওাচ সমভন, ওাল্টও শ্রভ 
চল্টনত ওাচ, ভাাংদল্টয ভস্মা, 
াদতয ওম্পন, াস্থাী ফা স্থাী 
শ্রফণল্টক্ত স্লা, তাভাত্রা ফৃল্টদ্ধচল্টনত 
াযীল্টযও ভস্মা এফাং ঘভেদযাক। 

• প্রওদল্পয ওাচ ম্পাদদনয উদযদশ্য ফযফরত ওর ল্টনভোণ যিাদভয 
উমযক্ত এফাং তফধ ল্টযদেন াল্টটেল্টপদওট এফাং প্রদাচনী ফীভায 
ওাকচত্র াদথ যাঔদত দফাাআদট ফ ধযদনয ওাচ রৄরু ওযায াঅদক 
ছযাঁল্টও ভরূযায়ন ওযদত দফ এফাং স ানুাদয াংল্টেিদদয াদথ সমাকাদমাক 
ওযদত দফ 
• াটায যাস্তা ফা  াটায চন্য ল্টনধোল্টযত স্থান প্রল্টতফন্নওতা ভযক্ত 

যাঔদত দফ; ফগুল্টর াটায যাস্তা াটায চন্য উমযক্ত দত দফ; 
াাআনদাস্ট এফাং মোপ্ত াঅদরায ফযফস্থা থাওদত দফ  

• সমদওান ল্টল্টের এরাওা ল্টঠও াাআনদাস্ট থাওদত দফ, াঅয ল্টল্টের 
এরাওা ওভেযত শ্রল্টভওযা মথামথ ারৃওা দয ওাচ ওদযন তা ল্টনল্টিত 
ওযদত দফ। 

• ল্টনভোণ এরাওায চন্য াল্টি রৃখেটনায ছযাঁল্টও ভরূযায়ন ওযদত দফ, াঅগুদনয 
তূ্রাত দত াদয এভন উত্ নাক্ত ওযদত দফ এফাং াঅগুন রাকদর 
ল্টনযাদ ল্টনকেভন উা , াঅগুন রাকায াংদওত, াঅগুন রাকদর 
ল্টনফোদনয উায় াধাযণ াল্টি তওেতায ল্টদওগুল্টরয ল্টনদদেনা থাওদত 
দফ 
• াাআদট ওভেীদদয তওে ওযায চন্য এওল্টট ফযফস্থা দ্ধল্টত থাওদত 

দফ। এটা াঅগুন রাকদর াস্থায়ী ফা স্থায়ীবাদফ সওন্ দত 
তওোংদওত সফদচ উঠায ভাধযদভ ল্টযঘাল্টরত দত াদয 

• াল্টি ল্টনফোও মন্ত্রগুল্টর াাআদটয ঘাযাদ ল্টনধোল্টযত দন্টগুল্টরদত স্থান 
ওযদত দফ। সম ধযদনয াঅগুন রাকদত াদয তায চন্য উমযক্ত াল্টি 
ল্টনফোদওয ফযফস্থা থাওদত দফ 
• ওর দেয াদথ চরুযী াাদান ল্টযওল্পনা (াআাঅযল্ট) প্রল্টতষ্ঠা 

এফাং াফল্টত ওযদত দফ, াআাঅযল্টয াধীদন ভরূত ল্টনল্টদেি ল্টওঙয 
ূফোবাভরূও চরুল্টয ল্টযল্টস্থল্টত সভাওাদফরা, প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও বূল্টভওা 
এফাং ওতৃেত্ব, তাাঁদদয দাল্টয়ত্ব  দেতা, চরুযী প্রল্টতল্টক্রয়া এফাং 

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও এফাং াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ,, 
ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ল্টনযাদ ল্টনকেভন প্রল্টক্রয়া, ওভেীদদয প্রল্টেণ এফাং তাাঁদদয ভায 
ফযফস্থা থাওদফ 

• তফরৃযল্টতও যিাভাল্টদ ল্টনযাদদ যাঔদত দফ এফাং ল্টঠওবাদফ যেণাদফেণ 
ওযদত দফ; ল্টফরৃযৎ ঞ্চারন াফস্থা সওাদনা তফরৃযল্টতও  ওাচ ওযা মাদফ 
না 
• রৄধযভাত্র সমাকয ানুদভাল্টদত ফযল্টক্তযা তফরৃযল্টতও যিাভগুল্টর 

যেণাদফেদণয ওাচ ওযদফন, ওাদচয াদথ চল্টডত ওর ওভেীদদয 
তফরৃযল্টতও ওাচগুল্টরয চন্য মথাদমাগ্ ফযল্টক্তকত সুযো যিাভ 
(ল্টল্টাআ) যফযা ওযা াঅফশ্যও। 

• ফাাংরাদদ শ্রভ াঅাআদনয ল্টফল্টধ ানুমায়ী মোপ্ত াংঔযও ওভেী এফাং 
প্রাথল্টভও ল্টঘল্টওৎা প্রদানওাযীাাআটল্টটদত থাওদফ 

• ল্টঠওাদাযদও এওল্টট পাস্টে এাআড ফদক্সযভদধয এডদল্টব ফযাদন্ডচ, 
াযাল্টন্টফাদয়াল্টটও দন্টদভন্ট, াযাল্টন্টদল্টটও ল্টটসুয, াযাল্টল্টযন, নন-
রযাদটক্স গ্লাব, ওাাঁল্টঘ, থাদভোল্টভটায াআতযাল্টদ াাআদট যাঔদত দফ 

• ল্টঠওাদায চরুযী প্রদাচদন সম সওাদনা স্থান সথদও দ্রুত াাযণ/স্থানান্তয 
ল্টযওল্পনা প্রস্তুত ওযদফ এফাং ল্টনদাল্টচত ওভেীদদয ভও াঅ ল্টের ফা 
ভায এয ভাধযদভ প্রল্টেণ ল্টদদফ 
• ওর যিাভাল্টদ ওাদচয চন্য উমযক্ত তা ল্টনল্টিত ওযদত দফ 

(ল্টনযািা, াঅওায, ল্টক্ত, দেতা, ওভেদাদমাল্টকতা, ঔযঘ, 
ফযফাযওাযী গ্রণদমাকযতা াআতযাল্টদ), ল্টনম্ন ওম্পন লৃ্টিওাযী যিাভ 
সমটা ওাদচয চন্য উমযক্ত তা প্রদান ওযদত দফ 

• ওাদচয চন্য প্রদাচনী যিাভাল্টদ ান্যান্য যিাভ যেণাদফেণ লূ্টঘ 
এফাং ল্টনভোতায ল্টনদদোফরী ানুমায়ী ল্টনল্টভত যেণাদফেণ ল্টনল্টিত ওযদত 
দফ 
• ল্টনয়ল্টভত ওাদচয ওাযদণ িৃ ব্দ  ওতটা দূলণ প্রফণ তা ভরূযায়ন 

এফাং ব্দ দূলদণয সেত্র, ওাযণ এফাং দূলণ লৃ্টিওাযী যিাভগুল্টরয 
িৃ দব্দয ভাত্রা য ভীো ওযা দফ এফাং প্রদাচদন 
প্রল্টতওাযভরূও ফযফস্থা গ্রণ ওযদত দফ  

• াতযাল্টধও কযদভয ওাযদণ িৃাসুস্থতা সমভন ল্টট ক্রযাম্প, াতযল্টধও 
তাদয  ওাযদণ লাল্টন্ত, ল্টট সস্যাও, ল্টডাাআদেন াআতযাল্টদ ম্বদন্ন 
ল্টনভোণ মোদয় চল্টডত ওর ওভেীদদয দঘতনতাভরূও প্রল্টেণ 
ল্টদদত দফ এফাং াফল্টত ওযদত দফ 

• ল্টনযাদ ঔাফায াল্টনয মোপ্ত প্রাযতা াাআদটযয ল্টফল্টবন্প স্থাদন 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ল্টনল্টিত ওযদত দফ 
• মতটা ম্ভফ এক্সদাচাদযয ছযাঁল্টও দূয ওযদত দফ, প্রদয়াচনীয় 

ওর স্থাদন মথামথ ল্টল্টাআ যফযা ওযদত দফ এফাং ভানম্মত 
প্রোরন এফাং সাাও ল্টযফতেদনয সুল্টফধা  ল্টনল্টিত ওযদত দফ 

• ছযাঁল্টওয ম্মযঔীন ওর শ্রল্টভওদদয ম্ভাফয ল্টফদ ম্পদওে দঘতন 
ওযদত দফ। তাযা ওী ওযদর সুযল্টেত থাওদফন স ম্পদওে তাদদয 
াফশ্যাআ মথামথ প্রল্টেণ ল্টদদত দফ এফাং ল্টঠও দ্ধল্টতগুল্টর 
ফযফায ওযা দে ল্টওনা তা ল্টনল্টিত ওযায চন্য ওামেওয তিাফধান 
ল্টযঘারনা ওযদত দফ 

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

দব্দয ওাযদণ প্রাণীকূদরয চন্য 
ল্টফযল্টক্তয উদদ্রও 

• মন্ত্রাল্টতয ল্টঠও ফযফায এফাং যেণাদফেণ ল্টনল্টিত ওযদত দফ 
এফাং যিাভগুল্টরয ব্দ ওভাদনায দ্ধল্টত ানুযণল্টনল্টিত ওযদত 
দফ  

• যাল্টত্রওারীন ওামেক্রভ  মতটা ম্ভফ এল্টডদয় ঘরদত দফ 
• দব্দয ভাত্রা তৃতীয় ে দ্বাযা ল্টনয়ল্টভত মেদফেণ ওযদত দফ  

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
ল্টফলও যাভেও  

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

রযাল্টিদনয ল্টরদওচ সথদও রৃকেন্ন এফাং 
দূলণ, এফাং ভানফ ফচেয সথদও 
ঘাযাদয চরাধায, উল্টিদ এফাং 
প্রাণীয েল্টতগ্রস্ততা  

• প্রল্টতদযাধভরূও যেণাদফেণ ওভেঘূী ানুযণ ল্টনল্টিত ওযদত দফ 
• ম্ভাফয ল্টরল্টওাং দয়ন্ট ল্টনয়ল্টভত ল্টযদেন ওযদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
ল্টফলও যাভেও  

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

াল্টনয দূলণ  • ল্টনওটফতেী বূৃষ্ঠ এফাং বূকবেস্থ াল্টনয উৎদ াল্টন দূলদণয সওান 
রেণ াঅদঙ ল্টওনা তা তৃতী ে ফাৎল্টযও যীো  মেদফেণ 
ওযদফ। দূলদণয যাযাল্টভটাযগুল্টর রাঃ ল্টএাআঘ, ল্টটল্টডএ, 
ল্টটএএ, ওল্টরপভে, ল্টরড, ওযাডল্টভাভ এফাং াযদ। যীোয 
পরাপর ফাাংরাদদদয ল্টডাআ এয ল্টযদফকত ভাদনয দঙ্গ তযরনা 
ওযদত দফ  

ল্টাঅাআাআউ ল্টএল্ট  

প্রওল্প ফাস্তফায়দনয 
ভয়ীভায য াংল্টেি 
ওতৃেদেয ল্টনওট াাআট 
স্তান্তয ওযা (ল্টনভোদণয 
দয াাআট ল্টলয়াদযন্ফ ) 

ল্টনভোণওারীন ভদয ভদতা এওাআ 
ধযদণয প্রবাফ রেয ওযা মা:   
• ফচেয সথদও িৃ  দূলণ 
• শ্রল্টভও  স্থানীয় চনকণ / 
ল্টডাঅযল্টদদয স্াস্থয  ল্টনযািা ছযাঁল্টও  

• ওাচ সদল ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফগুল্টর স্লা ফা ওভাদত 
ল্টনভোণওাদর সম ওর প্রভন  মেদফেণ ফযফস্থা গ্রণ ওযা  
সগুদরাাআ ানুযণ ওযদত দফ 

• ফায, ভাল্টট এফাং াল্টনয স্তয ল্টনল্টভত তৃতী ে দ্বাযা মেদফেদণ যাঔদত 
দফ 

ল্টাঅাআাআউ/ ল্টঠওাদায ল্টএল্ট  
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৮.৩ প্রদফ যাস্তা, ল্টনকেভন যাস্তা সতয ল্টনভোদণয সেদত্র াআএএভল্ট ল্টনদদেল্টওা 

উ-প্রওদল্পয ওামেক্রভগুল্টরয (দমভন ডও  সতয, ওারবাটে, এফাং ল্টনষ্কান ফযফস্থা ল্টনভোণ) চন্য ম্ভাফয ভস্মা/প্রবাফ এফাং েল্টত প্রল্টতদযাদধ 
প্রভনভূরও দদেগুল্টরয এওল্টট াযাাং  াযণী ৮.৩ এ প্রদান ওযা র। প্রল্টতল্টট উ-প্রওল্প ওামেক্রদভযয নওা ম্পন্প য়ায দয, 
াঅদযা সুল্টনল্টদেি ভূরযায়ন এফাং সগুল্টর ল্টযঘারনায সেদত্র ওী ওযণী তায ল্টযওল্পনা প্রস্তুত ওযা সমদত াদয। াধাযণবাদফ ততল্টয এাআ 
াআএএভল্ট রৄধযভাত্র এওল্টট ল্টনদদেল্টওা দল্টরর এফাং প্রভন ফযফস্থাগুদরা  ল্টফেফযাাংও, ল্টড াআ'য ল্টযদফকত ল্টনদদেনা এফাং ফাাংরাদদ 
যওাদযয প্রাল্টঙ্গও াঅাআনকত প্রদাচনীতায াদথ াভযিস্ম ল্টফধান ওযদত ভদ ভদ ল্টযফধেন ফা ভদাদমাকী ওযায প্রদাচন দত 
াদয। ।  
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াযণী ৮.৩ - প্রদফ যাস্তা, ল্টনকেভন যাস্তা  সতয ল্টনভোদণয সেদত্র াআএএভল্ট ল্টনদদেল্টওা 

প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ল্টনভোণ-ূফে ধা চল্টভ ফা ান্য সওাদনা সবত ম্পল্টিয 
েল্টত 

• ওযাদম্পয ল্টবতদয চল্টভ াল্টধগ্রদণয ওযা মাদফ না 
• যাস্তা / সতয ল্টনভোণ / ম্প্রাযদণয চন্য ওযাদম্পয ফাাআদয 

ফযল্টক্তভাল্টরওানাধীন বূল্টভ াল্টধগ্রণ াল্টনফামে দর, েল্টতযূণ সদফায 
সেদত্র ল্ট ৪.১২ এফাং এাঅযল্টএ ২০১৭ এয ল্টনদদেনা ানুযণ 
ওযদত দফ। 

• চল্টভ ল্টওাংফা ান্য সবত ম্পল্টিয াননল্টেও াল্টধগ্রণ এডাদত 
ল্টফওল্প উাভূদয  মথামথ ল্টফদেলণ ওযদত দফ 

• প্রওদল্পয ওাদচয ওাযদণ েল্টতগ্রস্ত দত াদয এভন ম্ভাফয ল্টযফাদযয 
দঙ্গ যাভে ওযা প্রদয়াচন 
• সযাল্টঙ্গাদদয তাাঁদদয তাাঁফয / াঅশ্রয়স্থর সথদও াভল্টওবাদফ 

স্থানান্তল্টযত ওযদত ঘাাআদর ফফাওাযী ভল্টরা  যরুলদদয াদথ 
ৃথওবাদফ  াঅদরাঘনা ওদয ল্টনদত দফ 

• যওাল্টয/ ঔা চল্টভদও প্রাধান্য ল্টদদত দফ 
• ওযাদম্পয ফাাআদয বূল্টভ াল্টধগ্রণ এডাদত েভ না দর েল্টতূযণ 

সদফায ভাধযদভ তা ওযদত দফ। 

প্রওল্প ফাস্তফানওাযী 
প্রল্টতষ্ঠান (ল্টাঅাআাআউ) 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট  

ল্টনভোণ-ূফে ধা চীল্টফওায েল্টত • েল্টতগ্রস্ত াদে শ্রল্টভওদদয চন্য ল্টঠওাদায াগ্রাল্টধওাযদমাকয ওভোংস্থাদনয 
ফযফস্থা ওযদফ । 
• াঅশ্রদানওাযী স্থানী চনকদণয উয সনল্টতফাঘও প্রবাফ সপরদফ 

এভন ওাচওভে এল্টডদয় ঘরদত দফ 
• সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভও  ান্যান্য শ্রভচীফীদদয চন্য প্রদয়াচনীয় াঅঘযণল্টফল্টধ 

থাওদত দফ  
• ওযাদম্পয ভদধয ওাঠাদভাগুল্টর মল্টদ প্রওদল্পয সওাদনা ওাচ দ্বাযা 

েল্টতগ্রস্থ য়, ল্টঠওাদায / প্রওল্প ল্টনচস্ ঔযদঘ সাআ প্রল্টতস্থাল্টত 
ওাঠাদভা প্রল্টতস্থান/ যনকেঠন ওদয ল্টদদফ। ল্টডাঅযল্টদদয সওান নকদ 
েল্টতযূণ সদা মাদফ না 

• যল্টি, রৃদমোক ছযাঁল্টও সথদও সুযোয এফাং যান্পায চন্য ল্টযেন্প দ্ধল্টত গ্রণ 
ম্বদন্ন দঘতনতা কদ তযরদত দফ 

• ল্টফওল্প যান্পা প্রমযল্টক্তয উয স্থানীয়বাদফ প্রল্টেণ ল্টদদত দফ 
• সযাল্টঙ্গা নাযীদদয াভাল্টচও ফৃেদযাদণয াদথ চল্টডত ওযদত দফ 
• ল্টফওল্প চীল্টফওায সুদমাক এফাং দেতা ফৃল্টদ্ধয চন্য প্রল্টেদণয ফযফস্থা 

ওযদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদ লজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 



যষফে ও শভশজষক ফ্মফ্থশনশ কশঠশভো (ইএএভএপ) 

 

78 

প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

• ল্টনভোণ ওাদচ সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয সক্রল্টডট ল্টদস্টভ সদভদন্টয দঙ্গ চল্টত 
ওযদত দফ মাদত তাাঁযা তদনল্টন্দন প্রদয়াচনীয় ল্টচল্টনত্র ক্র ওযদত 
াদয। সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয নকদ াথে প্রদান ওযা মাদফ না।  

ল্টনভোণ-ূফে ধা সস্টও সার্ল্াযদদয ল্টনমযল্টক্ত • প্রওদল্পয ওর সস্টওদার্ল্াযদদয াদথ যাভে ওদয ল্টনদত দফ 
• ম্ভাফয েল্টতগ্রস্ত ফফাওাযীদদয (াউচ সার্ল্ায) াদথ ৃথও 

বাদফ ওল্টভউল্টনল্টট স্তদযয াঅদরাঘনা বা ওযদত দফ 
• প্রওল্প উদযশ্য এফাং ওাদচয ল্টযল্টধ ম্পদওে সযাল্টঙ্গা যরুল  

ভল্টরাদদয দঙ্গ াঅদরাঘনা বা ওযদত দফ 
• ওর সুযো দল্টরর (দাআপকাডে ডকুদভন্ট) প্রওদল্পয াদথ 

ম্পওেমযক্ত ওর সস্টওদার্ল্াযদদয ওাদঙ প্রওা ওযা দফ 
• াঅশ্র প্রদানওাযী চনদকাষ্ঠী এফাং ওযাদম্প াঅল্টশ্রত চনদকাষ্ঠী 

ল্টচাঅযএভ এয দঙ্গ চল্টডত থাওদফ 
• ওর সস্টওদার্ল্াযকণ ল্টচাঅযএভ ম্পদওে াফল্টত থাওদফন  

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ-ূফে ধা ল্টনল্টন্ত্রত মাতাাত এফাং ল্টফওল্প ফযফস্থা • স্থানী চনকণ াবযস্ত এভন মাতাাত ফযফস্থা/ প্রদফাল্টধওায মাদত 
াফযাত থাদও তা ল্টনল্টিত ওযদত দফ, এফাং এদেদত্র সওাদনা ল্টফওল্প 
ফযফস্থা থাওদর তা ল্টফদেলণ ওদয ফযফস্থা ল্টনদত দফ।  

• াল্টযামে ল্টযল্টস্থল্টতদত, ল্টফওল্প প্রদফাল্টধওায/ মাতাাত ফযফস্থা (এদক্স) 
প্রদান ওযদত দফ। 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ-ূফে ধা াাআট ল্টনফোঘন এফাং ফাস্তফান 0 ভানুল 
এফাং াল্টতয ম্ভাফয াংখলে 

• ফন্য াল্টত ঘরাঘর ওদয ফা ফফা ওদয এভন এরাওায ফাাআদয উ-
প্রওল্প াাআট ল্টনফোঘন ওযদত দফ।  

• াাআট ল্টনফোঘদনয ভয় ফন ল্টফবাক  ফডোয কাডে ফাাংরাদদদয াদথ 
যাভে ওদয ল্টনদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ-ূফে ধা াাআট প্রস্তুল্টত0 ভাল্টট েয়; প্রাওৃল্টতও 
ল্টনষ্কান ফযফস্থা 

• চরাধায ফা প্রাওৃল্টতও প্রফা থ সথদও ানযূন ৩০ ল্টভটায দূদয (দমঔাদন 
ম্ভফ) ল্টনভোণ াভগ্রী স্থান ফা ল্টনভোণ ওাচ ওযদত দফ; 

• ভাল্টট ওাটা এফাং বযাদটয ওাচ মতটা ওভ ওযা মা তা রেয যাঔদত 
দফ, াাআট সথদও ভরা াঅফচেনা ল্টযষ্কায ওযায ধাগুল্টর রৄধযভাত্র 
ল্টনভোদণয চন্য ল্টনধোল্টযত াফস্থাদন ীল্টভত থাওদফ। 

• াভাল্টচওবাদফ াংদফদনীর এরাওা সমঔাদন ভানফ ফল্টত াঅদঙ ফা 
াাংসৃ্কল্টতও তাত্দমেয সেদত্র গুরুত্বূণে সগুদরা  এল্টদ ঘরদত দফ। 

• াাআদট ল্টফদযভান ঢার এফাং প্রাওৃল্টতও ল্টনষ্কান ফযফস্থা উদিঔদমাকযবাদফ 
ল্টযফতেন ওযা মাদফ না। 

• ল্টনভোদণয ভয় ফযল্টক্তকত চল্টভদত থাওা কাঙ (মল্টদ থাদও) েল্টতগ্রস্ত দর 
ফন / উদযান ল্টফবাক দ্বাযা ল্টনধোল্টযত েল্টতূযণ ভাল্টরওদও প্রদান ওযা দফ। 

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

• ল্টঠওাদায ল্টনল্টিত ওযদফ সম াাআট প্রস্তুল্টত ওামেক্রভগুল্টর স্থানীয় াল্টধফাীদদয 
তদনল্টন্দন ল্টক্রয়াওরাদ ফাধা লৃ্টি ওযদফ না। 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ল্টনভোণ ওাদচয ওাযদণ উিূত ব্দ • াঅদাদয এরাওায় চনকদণয ল্টফযল্টক্ত এডাদনায চন্য মতদূয 
ম্ভফ ল্টনভোণ ওামেক্রভ ল্টদদনয সফরা ীভাফদ্ধ থাওদফ। 

• প্রদয়াচন াদদে, ফযল্টক্তকত সুযো যিাভ (ল্টল্টাআ) সমভন াআায 
প্ল্াক, াআয়াযভাপ, সরদভট াআতযাল্টদ উচ্চ ছযাঁল্টওূণে ওাদচ ল্টনদাল্টচত 
ফযল্টক্তদদয প্রদান ওযদত দফ। 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ধূরাফাল্টর • ধূল্টরওণা (এল্টএভ, ল্টএভ ২.৫, ১০) এফাং াাআদো ওাফেন ল্টনকেভন 
ওভাদনায চন্য ল্টনভোণ ওাদচ ফযফরত মন্ত্রাল্টত ল্টঠওবাদফ 
যেণাদফেণ ওযদত দফ 

• ল্টলয়াল্টযাং, সরদবল্টরাং এফাং াাআট সগ্রল্টডাং াাদযনগুল্টরয পদর িৃ 
ধযরাফাল্টর প্রল্টতদযাদধয চন্য াল্টনয ল্ট্প্রাংওরায ফযফায ওযদত দফ। 
• যাস্তাগুল্টরদত মানফান ঘরাঘদরয ওাযদণ িৃ ধযরাফাল্টর প্রল্টতদযাদধ 

ল্টনয়ল্টভত াল্টন ল্টঙটাদত দফ । 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ল্টনযািা াংক্রান্ত ল্টফলাল্টদ  
 
 
 

• াাআদট াননুদভাল্টদত ফযল্টক্তদদয প্রদফ ফন্ন ওযদত দফ এফাং াাআদট 
ল্টফজ্জনও দ্রফযাল্টদয মথামথ াফস্থান এফাং ল্টনয়ন্ত্রণ ল্টনল্টিত ওযদত দফ 

• সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয স্াস্থয  ল্টনযািা ল্টফলও প্রল্টেণ ল্টদদত দফ 
• ওযাদম্পয ওর শ্রল্টভওদদয াঅাআল্টড ওাডে ল্টযধান ল্টনল্টিত  ওযদত দফ 
• ল্টরৄ শ্রল্টভওদদয  সওাদনা ধযদনয ওামেক্রদভ মযক্ত ওযা মাদফ না 
• াাআটগুল্টরদত ল্টনযািা সফিনী থাওদত দফ এফাং ল্টনযািায চন্য প্রযী 

থাওদফ। 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূ 

মানফান ঘরাঘর (িাল্টপও) ফযফস্থানা   ল্টঠওাদায িাল্টপও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা প্রণন ওযদফন এফাং তা াংল্টেি 
ওতৃেে দ্বাযা ানুদভাল্টদত দত দফ। 

• সভাটযমান এফাং থঘাযীদদয ল্টনল্টফেঘ্ন মাতাাদতয উয প্রবাফ ওল্টভদয় 
াঅনদত মোপ্ত ল্টফওল্প ফযফস্থা থাওদত দফ 

• মানফাদনয কল্টত ীল্টভত ওযায চন্য ডওগুল্টরদত  মোপ্ত সযাড াাআন 
ল্টদদত দফ 

• ডদও ল্টঠওবাদফ কল্টত ওভাদনায চন্য য যাম্প ল্টদদত দফ 
• িাল্টপও াাআনগুল্টর ফাাংরা  সযাল্টঙ্গা উবয় বালায় থাওদত দফ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ম্পদদয ীভাফদ্ধতায ওাযদণ ল্টনভোণ 
ওাদচয ভ ল্টফদযভান 
ফযফাযওাযীদদয াদথ ল্টফদযাধ 

• স্থানীবাদফ প্রাপ্ত ম্পদদয ল্টফস্তাল্টযত ভরূযান ওদয বযৃষ্ঠস্থ উৎ 
সথদও াল্টন াংগ্রদয সেদত্র স্থানী প্রল্টতল্টনল্টধয ল্টনওট সথদও ম্মল্টত 
ল্টনদত দফ।  

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

• মল্টদ বূকবেস্থ াল্টন ল্টনদত , তদফ াল্টনয উৎ (দফায দর) 
স্থাদনয াঅদক উমযক্ত ল্টফবাক সথদও ানুদভাদন ল্টনদত দফ 

• সম সওান ল্টনভোণ ওাচ রৄরুয ূদফে স্থানীয় চনকদণয াদথ যাভে ওদয 
ল্টনদত দফ 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ও রৃখেটনায ফৃল্টদ্ধ • বাযী মন্ত্রাল্টত এফাং যিাভ ফন ল্টনধোল্টযত রুদটয ভদধয ীল্টভত থাওদফ 
• প্রধান চাংদন (ও সভাদ) ল্টঠও াাআন প্রদেন ওযদত দফ 
• স্থানীয় চনকদণয ওাদঙ ওাচ রৄরু ওযায ূদফোআ ল্টফওল্প ঘরাঘদরয 

থ এফাং ও ফন্ন যাঔায ফযাাদয চানাদনা দফ 
• াংদফদনীর এরাওাগুল্টরয ওাঙাওাল্টঙ সমভন - ল্টফদযারয়, ওদরচ, 

াাতার, ল্টডাঅযল্ট ওযাদম্পয াঅদাদ মানফাদনয ঘরাঘর ল্টনন্ত্রণ 
ওযদত দফ 
• স্থানীয় চনকণদও িাল্টপও ফযফস্থানা এফাং দঘতনতায উদয 

প্রল্টেণ ল্টদদত দফ 

ল্টঠওাদায  ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

শ্রল্টভওদদয সফ ওযাম্পাঃ স্থানী 
ফাল্টন্দাদদয াংদক ম্ভাফয ল্টফদযাধ 

• শ্রল্টভওদদয চন্য ল্টনধোল্টযত ওযাদম্প জ্বারাল্টন ওাদঠয  ল্টফওল্প ফযফস্থা থাওদত 
দফ 

• ওযাদম্প ফফাওাযী (াউচদার্ল্ায)দদয চন্য াঅরাদা যান্পায ফযফস্থা 
থাওদত দফ 

• যল্টি, রৃদমোক ছযাঁল্টও সথদও সুযোয এফাং যান্পায চন্য ল্টযেন্প দ্ধল্টত গ্রণ 
ম্বদন্ন দঘতনতা কদ তযরদত দফ1 এঙাা ল্টরৄ ল্টনমোতন প্রল্টতদযাধ, 
ফারযল্টফফা, সচন্ডায ল্টবল্টিও ল্টাংতা (ল্টচল্টফল্টব), সমন য়যাল্টন, নাযী  
ল্টরৄ াঘায এফাং ানফধ ভাদও ফযফা ল্টনদ দঘতনতা ফৃল্টদ্ধ ওযদত দফ 

• সম সওান প্রাণী ল্টনধন, ফন্যপ্রাণী ল্টওায, এফাং কাঙ উদ সপরা 
উল্টিদ, চীফচন্তুয চীফনমানদও প্রবাল্টফত ওদয এভন ধযদনয ওভেওাণ্ড  
ঘারাদনা ল্টনল্টলদ্ধ ওযদত দফ। 

• শ্রল্টভও ওযাম্পগুল্টরদত স্মাল্টনদটন ল্টনল্টিত ওযায মোপ্ত সুল্টফধা থাওদত দফ 
• শ্রল্টভওদদয াল্টন াদনয উদযদশ্য াাআটগুল্টরদত ল্টফরৄদ্ধ াল্টনয ফযফস্থা 

থাওদত দফ 
• শ্রল্টভওদদয চন্য মোপ্ত ফাস্থা সনয  ফযফস্থা থাওদত দফ 
• াঅদরাঘনা বা এফাং যাভে বায ভাধযদভ শ্রল্টভওদদয াঅঘযণল্টফল্টধয 

নীল্টতভারা প্রওা ওযদত দফ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ফচেয ফযফস্থানা0 ল্টনভোদণয ভয় 
ল্টফজ্জনও এফাং ল্টফজ্জনও ন এভন 
ফদচেযয াফযফস্থানা  ল্টযঘারনা। 

• ল্টনদম্নাক্ত ল্টফলগুল্টরয ফযফস্থানা উদিঔূফেও এওল্টট ফচেয ফযফস্থানায 
ল্টযওল্পনা ততল্টয ওযদত দফাঃ  

• শ্রল্টভওদদয চন্য াস্থায়ী ফাস্থান সথদও ল্টনকেত ফচেয 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 



যষফে ও শভশজষক ফ্মফ্থশনশ কশঠশভো (ইএএভএপ) 

 

81 

প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

• যিাভ যেণাদফেণ/াাআদট থাওা মানফান সথদও ল্টনকেত ফচেয 
• াফওাঠাদভা ল্টনভোণ এফাং াংল্টেি ান্যান্য ল্টনভোণ ওামেক্রভ সথদও িৃ 

াপ্রদাচনী উাদানগুল্টর াংগ্র ওযদত দফ, এওল্টট াঅরাদা স্থাদন 
াংযেণ ওযদত দফ এফাং স্থানীয় যনফেযফাযওাযীদদয ওাদঙ ল্টফল্টক্র ওযদত 
দফ 

• ল্টফজ্জনও ফচেয সমভন - ফচেয সতর াংগ্র ওদয াঅফদ্ধ এরাওায় াংযেণ 
ওযদত দফ এফাং যফতেীদত ানুদভাল্টদত ফযল্টক্ত/ প্রল্টতষ্ঠাদনয ওাদঙ 
যনফেযফাদযয উদযদশ্য  ল্টফল্টক্র ওযদত দফ 

• ল্টফজ্জনও ফচেয ফযফস্থানায চন্য প্রণীত ল্টনয়দভয প্রদয়াক থাওদত দফ  
ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

স্াস্থয  ল্টনযািা ছযাঁল্টও0 
 ল্টনযািা ছযাঁল্টওচল্টনত ওামেক্রভ 

সমভন াদনও উচ্চতা ওাচ ওযা 
ফা উাঁঘয স্থাদন (াাদ) ঘরাঘর, 
াল্টিওান্ড খটা এভন 
দ্রফযাল্টদ/ওভেওান্ড  সমভন ধূভান, 
তূ্রল্টটূণে তফরৃযল্টতও াংদমাক, 
সভাফাাআর প্ল্ান্ট, মানফান ঘরাঘর 
াথফা তফরৃযল্টতও ও। । 

• ল্টনভোণ ওাদচয ভ স্াস্থয াংক্রান্ত 
ছযাঁল্টও ূণে ওাচ সমভন, ওাল্টও শ্রভ 
চল্টনত ওাচ, ভাাংদল্টয ভস্মা, 
াদতয ওম্পন, াস্থাী ফা স্থাী 
শ্রফণল্টক্ত স্লা, তাভাত্রা ফৃল্টদ্ধচল্টনত 
াযীল্টযও ভস্মা এফাং ঘভেদযাক। 

• প্রওদল্পয ওাচ ম্পাদদনয উদযদশ্য ফযফরত ওর ল্টনভোণ যিাদভয 
উমযক্ত এফাং তফধ ল্টযদেন াল্টটেল্টপদওট এফাং প্রদাচনী ফীভায 
ওাকচত্র াদথ যাঔদত দফাাআদট ফ ধযদনয ওাচ রৄরু ওযায াঅদক 
ছযাঁল্টও ভরূযায়ন ওযদত দফ এফাং স ানুাদয াংল্টেিদদয াদথ সমাকাদমাক 
ওযদত দফ 
• াটায যাস্তা ফা  াটায চন্য ল্টনধোল্টযত স্থান প্রল্টতফন্নওতা ভযক্ত 

যাঔদত দফ; ফগুল্টর াটায যাস্তা াটায চন্য উমযক্ত দত দফ; 
াাআনদাস্ট এফাং মোপ্ত াঅদরায ফযফস্থা থাওদত দফ  

• সমদওান ল্টল্টের এরাওা ল্টঠও াাআনদাস্ট থাওদত দফ, াঅয ল্টল্টের 
এরাওা ওভেযত শ্রল্টভওযা মথামথ ারৃওা দয ওাচ ওদযন তা ল্টনল্টিত 
ওযদত দফ। 

• ল্টনভোণ এরাওায চন্য াল্টি রৃখেটনায ছযাঁল্টও ভরূযায়ন ওযদত দফ, াঅগুদনয 
তূ্রাত দত াদয এভন উত্ নাক্ত ওযদত দফ এফাং াঅগুন রাকদর 
ল্টনযাদ ল্টনকেভন উা , াঅগুন রাকায াংদওত, াঅগুন রাকদর 
ল্টনফোদনয উায় াধাযণ াল্টি তওেতায ল্টদওগুল্টরয ল্টনদদেনা থাওদত 
দফ 
• াাআদট ওভেীদদয তওে ওযায চন্য এওল্টট ফযফস্থা দ্ধল্টত থাওদত 

দফ। এটা াঅগুন রাকদর াস্থায়ী ফা স্থায়ীবাদফ সওন্ দত 
তওোংদওত সফদচ উঠায ভাধযদভ ল্টযঘাল্টরত দত াদয 

• াল্টি ল্টনফোও মন্ত্রগুল্টর াাআদটয ঘাযাদ ল্টনধোল্টযত দন্টগুল্টরদত স্থান 
ওযদত দফ। সম ধযদনয াঅগুন রাকদত াদয তায চন্য উমযক্ত াল্টি 
ল্টনফোদওয ফযফস্থা থাওদত দফ 
• ওর দেয াদথ চরুযী াাদান ল্টযওল্পনা (াআাঅযল্ট) প্রল্টতষ্ঠা 

এফাং াফল্টত ওযদত দফ, াআাঅযল্টয াধীদন ভরূত ল্টনল্টদেি ল্টওঙয 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও এফাং াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ,, 
ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ূফোবাভরূও চরুল্টয ল্টযল্টস্থল্টত সভাওাদফরা, প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও বূল্টভওা 
এফাং ওতৃেত্ব, তাাঁদদয দাল্টয়ত্ব  দেতা, চরুযী প্রল্টতল্টক্রয়া এফাং 
ল্টনযাদ ল্টনকেভন প্রল্টক্রয়া, ওভেীদদয প্রল্টেণ এফাং তাাঁদদয ভায 
ফযফস্থা থাওদফ 

• তফরৃযল্টতও যিাভাল্টদ ল্টনযাদদ যাঔদত দফ এফাং ল্টঠওবাদফ যেণাদফেণ 
ওযদত দফ; ল্টফরৃযৎ ঞ্চারন াফস্থা সওাদনা তফরৃযল্টতও  ওাচ ওযা মাদফ 
না 
• রৄধযভাত্র সমাকয ানুদভাল্টদত ফযল্টক্তযা তফরৃযল্টতও যিাভগুল্টর 

যেণাদফেদণয ওাচ ওযদফন, ওাদচয াদথ চল্টডত ওর ওভেীদদয 
তফরৃযল্টতও ওাচগুল্টরয চন্য মথাদমাগ্ ফযল্টক্তকত সুযো যিাভ 
(ল্টল্টাআ) যফযা ওযা াঅফশ্যও। 

• ফাাংরাদদ শ্রভ াঅাআদনয ল্টফল্টধ ানুমায়ী মোপ্ত াংঔযও ওভেী এফাং 
প্রাথল্টভও ল্টঘল্টওৎা প্রদানওাযীাাআটল্টটদত থাওদফ 

• ল্টঠওাদাযদও এওল্টট পাস্টে এাআড ফদক্সযভদধয এডদল্টব ফযাদন্ডচ, 
াযাল্টন্টফাদয়াল্টটও দন্টদভন্ট, াযাল্টন্টদল্টটও ল্টটসুয, াযাল্টল্টযন, নন-
রযাদটক্স গ্লাব, ওাাঁল্টঘ, থাদভোল্টভটায াআতযাল্টদ াাআদট যাঔদত দফ 

• ল্টঠওাদায চরুযী প্রদাচদন সম সওাদনা স্থান সথদও দ্রুত াাযণ/স্থানান্তয 
ল্টযওল্পনা প্রস্তুত ওযদফ এফাং ল্টনদাল্টচত ওভেীদদয ভও াঅ ল্টের ফা 
ভায এয ভাধযদভ প্রল্টেণ ল্টদদফ 
• ওর যিাভাল্টদ ওাদচয চন্য উমযক্ত তা ল্টনল্টিত ওযদত দফ 

(ল্টনযািা, াঅওায, ল্টক্ত, দেতা, ওভেদাদমাল্টকতা, ঔযঘ, 
ফযফাযওাযী গ্রণদমাকযতা াআতযাল্টদ), ল্টনম্ন ওম্পন লৃ্টিওাযী যিাভ 
সমটা ওাদচয চন্য উমযক্ত তা প্রদান ওযদত দফ 

• ওাদচয চন্য প্রদাচনী যিাভাল্টদ ান্যান্য যিাভ যেণাদফেণ লূ্টঘ 
এফাং ল্টনভোতায ল্টনদদোফরী ানুমায়ী ল্টনল্টভত যেণাদফেণ ল্টনল্টিত ওযদত 
দফ 
• ল্টনয়ল্টভত ওাদচয ওাযদণ িৃ ব্দ  ওতটা দূলণ প্রফণ তা ভরূযায়ন 

এফাং ব্দ দূলদণয সেত্র, ওাযণ এফাং দূলণ লৃ্টিওাযী যিাভগুল্টরয 
িৃ দব্দয ভাত্রায ভীো ওযা দফ এফাং প্রদাচদন প্রল্টতওাযভরূও 
ফযফস্থা গ্রণ ওযদত দফ  

• াতযাল্টধও কযদভয ওাযদণ িৃাসুস্থতা সমভন ল্টট ক্রযাম্প, াতযল্টধও 
তাদয  ওাযদণ লাল্টন্ত, ল্টট সস্যাও, ল্টডাাআদেন াআতযাল্টদ ম্বদন্ন 
ল্টনভোণ মোদয় চল্টডত ওর ওভেীদদয দঘতনতাভরূও প্রল্টেণ 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ল্টদদত দফ এফাং াফল্টত ওযদত দফ 
• ল্টনযাদ ঔাফায াল্টনয মোপ্ত প্রাযতা াাআদটযয ল্টফল্টবন্প স্থাদন 

ল্টনল্টিত ওযদত দফ 
• মতটা ম্ভফ এক্সদাচাদযয ছযাঁল্টও দূয ওযদত দফ, প্রদয়াচনীয় 

ওর স্থাদন মথামথ ল্টল্টাআ যফযা ওযদত দফ এফাং ভানম্মত 
প্রোরন এফাং সাাও ল্টযফতেদনয সুল্টফধা ল্টনল্টিত ওযদত দফ 

• ছযাঁল্টওয ম্মযঔীন ওর শ্রল্টভওদদয ম্ভাফয ল্টফদ ম্পদওে দঘতন ওযদত 
দফ। তাযা ওী ওযদর সুযল্টেত থাওদফন স ম্পদওে তাদদয াফশ্যাআ 
মথামথ প্রল্টেণ ল্টদদত দফ এফাং ল্টঠও দ্ধল্টতগুল্টর ফযফায ওযা দে 
ল্টওনা তা ল্টনল্টিত ওযায চন্য ওামেওয তিাফধান ল্টযঘারনা ওযদত দফ 

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

িাল্টপও রৃখেটনা  • ল্টঠও সযাড ভাল্টওোং এফাং াংদওদতয ফযফস্থা ওযদত দফ।   
• যাস্তায নওা এভনবাদফ ওযদত দফ মাদত ঢার ফা ফাাঁদওয ওাযদণ 

ঘরাঘদরয কল্টত ল্টফজ্জনও না ।রৃখেটনা খটদর স্থানী যল্টর 
সস্টদন চানাদত দফ। রৃখেটনা ল্টযাংঔযাদনয ফাল্টলেও প্রল্টতদফদন  
ল্টএল্টদও প্রদান ওযদত দফ  

ল্টাঅাআাআউ ল্টএল্ট 

প্রওল্প ফাস্তফায়দনয 
ভয়ীভায য াংল্টেি 
ওতৃেদেয ল্টনওট াাআট 
স্তান্তয ওযা (ল্টনভোদণয 
দয াাআট ল্টলয়াদযন্ফ ) 

ল্টনভোণওারীন ভদয ভদতা এওাআ 
ধযদণয প্রবাফ রেয ওযা মা: 0  
• ফচেয সথদও িৃ দূলণ 
• শ্রল্টভও  স্থানীয় চনকণ / 
ল্টডাঅযল্টদদয স্াস্থয  ল্টনযািা ছযাঁল্টও  

• ওাচ সদল ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফগুল্টর স্লা ফা ওভাদত প্রধান 
ল্টনভোণওাদর সম ওর প্রভন  মেদফেণ ফযফস্থা গ্রণ ওযা  
সগুদরাাআ ানুযণ ওযদত দফ 

• ফায, ভাল্টট এফাং াল্টনয স্তয  ল্টনল্টভত তৃতী ে দ্বাযা মেদফেদণ যাঔদত 
দফ  

ল্টাঅাআাআউ/ ল্টঠওাদায ল্টএল্ট  
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৮.৪ ও ফাল্টত, গ্রাভীণ াট-ফাচায, ফজ্রাত প্রল্টতযোভরূও দ্ধল্টত (রাাআটল্টনাং প্রদটওন ল্টদস্টভ) এফাং ান্যান্য 
ওামেক্রদভয চন্য াআএএভল্ট ল্টনদদেল্টওা 

উ-প্রওদল্পয ওামেক্রভগুল্টরয (দমভন ও ফাল্টত, যনফোন / গ্রাভীণ ফাচায ল্টনভোণ/যনফোন) পদর উিযত  ম্ভাফয ভস্মা/প্রবাফ এফাং েল্টত 
প্রল্টতদযাদধ প্রভনভূরও ওযণী ম্পদওে  এওল্টট াযাাং  াযণী ৮.৪ এ সদার। প্রল্টতল্টট প্রল্টতল্টট উ-প্রওদল্পয নওা ম্পন্প য়ায দয, 
সগুল্টর ল্টযঘারনায সেদত্র াঅদযা সুল্টনল্টদেি ওযণী এফাং ফযফস্থানাল্টযওল্পনাপ্রস্তুত ওযা সমদত াদয। াধাযণবাদফ ততল্টয এাআ াআএএভল্ট 
সওফরভাত্র এওল্টট ল্টনদদেল্টওা দল্টরর এফাং এল্টট ল্টফেফযাাংও, ল্টডাআয ল্টযদফকত ল্টনদদেল্টওা এফাং যওাদযয ান্যান্য প্রাল্টঙ্গও াঅাআল্টন 
প্রদয়াচনীয়তায াদদে প্রওদল্পয নীল্টতভারায াদথ ঙ্গল্টত সযদঔ এাআ দল্টররল্টট ভদাদমাকী তথা সুল্টফন্যস্ত ওযা সমদত াদয ফা প্রভন 
দ্ধল্টতয ল্টফদ ল্টফফযদণয প্রদাচন দত াদয।  
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াযণী ৮.৪ - ও ফাল্টত, গ্রাভীণ াট-ফাচায, ফজ্রাত প্রল্টতযোভূরও দ্ধল্টত (রাাআটল্টনাং প্রদটওন ল্টদস্টভ) এফাং ান্যান্য ওামেক্রদভয চন্য াআএএভল্ট ল্টনদদেল্টওা 

প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ল্টনভোণ-ূফে ধা চল্টভ ফা ান্য সওাদনা সবত ম্পল্টিয 
েল্টত 

• ওযাদম্পয ল্টবতদয চল্টভ াল্টধগ্রদণয ওযা মাদফ না 
• যাস্তা / সতয ল্টনভোণ / ম্প্রাযদণয চন্য ওযাদম্পয ফাাআদয 

ফযল্টক্তভাল্টরওানাধীন বূল্টভ াল্টধগ্রণ াল্টনফামে দর, েল্টতূযণ সদফায 
সেদত্র ল্ট ৪.১২ এফাং এাঅযল্টএ ২০১৭ এয ল্টনদদেনা ানুযণ 
ওযদত দফ। 

• চল্টভ ল্টওাংফা ান্য সবত ম্পল্টিয াননল্টেও াল্টধগ্রণ এডাদত 
ল্টফওল্প উাভূদয  মথামথ ল্টফদেলণ ওযদত দফ 

• প্রওদল্পয ওাদচয ওাযদণ েল্টতগ্রস্ত দত াদয এভন ম্ভাফয ল্টযফাদযয 
দঙ্গ যাভে ওযা প্রদয়াচন 
• সযাল্টঙ্গাদদয তাাঁদদয তাাঁফয / াঅশ্রয়স্থর সথদও াভল্টওবাদফ 

স্থানান্তল্টযত ওযদত ঘাাআদর ফফাওাযী ভল্টরা  যরুলদদয াদথ 
ৃথওবাদফ  াঅদরাঘনা ওদয ল্টনদত দফ 

• যওাল্টয/ ঔা চল্টভদও প্রাধান্য ল্টদদত দফ 
• ওযাদম্পয ফাাআদয বূল্টভ াল্টধগ্রণ এডাদত েভ না দর েল্টতূযণ সদফায 

ভাধযদভ তা ওযদত দফ। 

প্রওল্প ফাস্তফানওাযী 
প্রল্টতষ্ঠান (ল্টাঅাআাআউ) 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট  

ল্টনভোণ-ূফে ধা চীল্টফওায েল্টত • েল্টতগ্রস্ত াদে শ্রল্টভওদদয চন্য ল্টঠওাদায াগ্রাল্টধওাযদমাকয ওভোংস্থাদনয 
ফযফস্থা ওযদফ । 
• াঅশ্রদানওাযী স্থানী চনকদণয উয সনল্টতফাঘও প্রবাফ সপরদফ 

এভন ওাচওভে এল্টডদয় ঘরদত দফ 
• সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভও  ান্যান্য শ্রভচীফীদদয চন্য প্রদয়াচনীয় াঅঘযণল্টফল্টধ 

থাওদত দফ  
• ওযাদম্পয ভদধয ওাঠাদভাগুল্টর মল্টদ প্রওদল্পয সওাদনা ওাচ দ্বাযা 

েল্টতগ্রস্থ য়, ল্টঠওাদায / প্রওল্প ল্টনচস্ ঔযদঘ সাআ প্রল্টতস্থাল্টত 
ওাঠাদভা প্রল্টতস্থান/ যনকেঠন ওদয ল্টদদফ। ল্টডাঅযল্টদদয সওান নকদ 
েল্টতযূণ সদা মাদফ না 

• যল্টি, রৃদমোক ছযাঁল্টও সথদও সুযোয এফাং যান্পায চন্য ল্টযেন্প দ্ধল্টত গ্রণ 
ম্বদন্ন দঘতনতা কদ তযরদত দফ 

• ল্টফওল্প যান্পা প্রমযল্টক্তয উয স্থানীয়বাদফ প্রল্টেণ ল্টদদত দফ 
• সযাল্টঙ্গা নাযীদদয াভাল্টচও ফৃেদযাদণয াদথ চল্টডত ওযদত দফ 
• ল্টফওল্প চীল্টফওায সুদমাক এফাং দেতা ফৃল্টদ্ধয চন্য প্রল্টেদণয ফযফস্থা 

ওযদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

 

• ল্টনভোণ ওাদচ সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয সক্রল্টডট ল্টদস্টভ সদভদন্টয দঙ্গ চল্টত 
ওযদত দফ মাদত তাাঁযা তদনল্টন্দন প্রদয়াচনীয় ল্টচল্টনত্র ক্র ওযদত 
াদয। সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয নকদ াথে প্রদান ওযা মাদফ না। 

ল্টনভোণ-ূফে ধা সস্টও সার্ল্াযদদয ল্টনমযল্টক্ত • প্রওদল্পয ওর সস্টওদার্ল্াযদদয াদথ যাভে ওদয ল্টনদত দফ 
• ম্ভাফয েল্টতগ্রস্ত ফফাওাযীদদয (াউচ সার্ল্ায) াদথ ৃথও 

বাদফ ওল্টভউল্টনল্টট স্তদযয াঅদরাঘনা বা ওযদত দফ 
• প্রওল্প উদযশ্য এফাং ওাদচয ল্টযল্টধ ম্পদওে সযাল্টঙ্গা যরুল  

ভল্টরাদদয দঙ্গ াঅদরাঘনা বা ওযদত দফ 
• ওর সুযো দল্টরর (দাআপকাডে ডকুদভন্ট) প্রওদল্পয াদথ 

ম্পওেমযক্ত ওর সস্টওদার্ল্াযদদয ওাদঙ প্রওা ওযা দফ 
• াঅশ্র প্রদানওাযী চনদকাষ্ঠী এফাং ওযাদম্প াঅল্টশ্রত চনদকাষ্ঠী 

ল্টচাঅযএভ এয দঙ্গ চল্টডত থাওদফ 
• ওর সস্টওদার্ল্াযকণ ল্টচাঅযএভ ম্পদওে াফল্টত থাওদফন 

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ-ূফে ধা ল্টনল্টন্ত্রত মাতাাত এফাং ল্টফওল্প ফযফস্থা • স্থানী চনকণ াবযস্ত এভন মাতাাত ফযফস্থা/ প্রদফাল্টধওায মাদত 
াফযাত থাদও তা ল্টনল্টিত ওযদত দফ, এফাং এদেদত্র সওাদনা ল্টফওল্প 
ফযফস্থা থাওদর তা ল্টফদেলণ ওদয ফযফস্থা ল্টনদত দফ।  

• াল্টযামে ল্টযল্টস্থল্টতদত, ল্টফওল্প প্রদফাল্টধওায/ মাতাাত ফযফস্থা (এদক্স) 
প্রদান ওযদত দফ। 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ-ূফে ধা াাআট ল্টনফোঘন এফাং ফাস্তফান 0 ভানুল 
এফাং াল্টতয ম্ভাফয াংখলে 

• ফন্য াল্টত ঘরাঘর ওদয ফা ফফা ওদয এভন এরাওায ফাাআদয উ-
প্রওল্প াাআট ল্টনফোঘন ওযদত দফ।  

• াাআট ল্টনফোঘদনয ভয় ফন ল্টফবাক  ফডোয কাডে ফাাংরাদদদয াদথ 
যাভে ওদয ল্টনদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ-ূফে ধা াাআট প্রস্তুল্টত0 ভাল্টট েয়; প্রাওৃল্টতও 
ল্টনষ্কান ফযফস্থা 

• চরাধায ফা প্রাওৃল্টতও প্রফা থ সথদও ানযূন ৩০ ল্টভটায দূদয (দমঔাদন 
ম্ভফ) ল্টনভোণ াভগ্রী স্থান ফা ল্টনভোণ ওাচ ওযদত দফ; 

• ভাল্টট ওাটা এফাং বযাদটয ওাচ মতটা ওভ ওযা মা তা রেয যাঔদত 
দফ, াাআট সথদও ভরা াঅফচেনা ল্টযষ্কায ওযায ধাগুল্টর রৄধযভাত্র 
ল্টনভোদণয চন্য ল্টনধোল্টযত াফস্থাদন ীল্টভত থাওদফ। 

• াভাল্টচওবাদফ াংদফদনীর এরাওা সমঔাদন ভানফ ফল্টত াঅদঙ ফা 
াাংসৃ্কল্টতও তাত্দমেয সেদত্র গুরুত্বূণে সগুদরা  এল্টদ ঘরদত দফ। 

• াাআদট ল্টফদযভান ঢার এফাং প্রাওৃল্টতও ল্টনষ্কান ফযফস্থা উদিঔদমাকযবাদফ 
ল্টযফতেন ওযা মাদফ না। 

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

• ল্টনভোদণয ভয় ফযল্টক্তকত চল্টভদত থাওা কাঙ (মল্টদ থাদও) েল্টতগ্রস্ত দর 
ফন / উদযান ল্টফবাক দ্বাযা ল্টনধোল্টযত েল্টতূযণ ভাল্টরওদও প্রদান ওযা দফ। 

• ল্টঠওাদায ল্টনল্টিত ওযদফ সম াাআট প্রস্তুল্টত ওামেক্রভগুল্টর স্থানীয় াল্টধফাীদদয 
তদনল্টন্দন ল্টক্রয়াওরাদ ফাধা লৃ্টি ওযদফ না। 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ল্টনভোণ ওাদচয ওাযদণ উিূত ব্দ • াঅদাদয এরাওায় ল্টফযল্টক্ত এডাদনায চন্য মতদূয ম্ভফ ল্টনভোণ 
ওামেক্রভ ল্টদদনয সফরা ীভাফদ্ধ থাওদফ। 

• প্রদয়াচন াদদে, ফযল্টক্তকত সুযো যিাভ (ল্টল্টাআ) সমভন াআায প্ল্াক, 
াআয়াযভাপ, সরদভট াআতযাল্টদ উচ্চ ছযাঁল্টওূণে ওাদচ ল্টনদাল্টচত ফযল্টক্তদদয 
প্রদান ওযদত দফ। 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ধূরাফাল্টর • ধূল্টরওণা (এল্টএভ, ল্টএভ ২.৫, ১০) এফাং াাআদো ওাফেন ল্টনকেভন 
ওভাদনায চন্য ল্টনভোণ মন্ত্রাল্টত ল্টঠওবাদফ যেণাদফেণ ওযদত দফ 

• ল্টলয়াল্টযাং, সরদবল্টরাং এফাং াাআট সগ্রল্টডাং াাদযনগুল্টরয পদর িৃ 
ধযরাফাল্টর প্রল্টতদযাদধয চন্য াল্টনয ল্ট্প্রাংওরায ফযফায ওযদত দফ। 

• যাস্তাগুল্টরদত মানফান ঘরাঘদরয ওাযদণ িৃ ধযরাফাল্টর প্রল্টতদযাদধ ল্টনয়ল্টভত 
াল্টন ল্টঙটাদত দফ । 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ল্টনযািা াংক্রান্ত ল্টফলাল্টদ  • াাআদট  াননুদভাল্টদত ফযল্টক্তদদয প্রদফ ল্টনল্টলদ্ধ ওযদত দফ এফাং 
এফাং াাআদট ল্টফজ্জনও দ্রফযাল্টদয মথামথ াফস্থান এফাং ল্টনয়ন্ত্রণ 
ল্টনল্টিত ওযদত দফ 

• সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয স্াস্থয  ল্টনযািা ল্টফলও প্রল্টেণ ল্টদদত দফ 
• ওযাদম্পয ওর শ্রল্টভওদদয াঅাআল্টড ওাডে ল্টযধান ল্টনল্টিত  ওযদত দফ 
• ল্টরৄ শ্রল্টভওদদয  সওাদনা ধযদনয ওামেক্রদভ মযক্ত ওযা মাদফ না 
• াাআটগুল্টরদত ল্টনযািা সফিনী থাওদত দফ এফাং ল্টনযািায চন্য প্রযী 

থাওদফ। 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

মানফান ঘরাঘর (িাল্টপও) ফযফস্থানা   ল্টঠওাদায িাল্টপও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা প্রণন ওযদফন এফাং তা াংল্টেি 
ওতৃেে দ্বাযা ানুদভাল্টদত দত দফ। 

• সভাটযমান এফাং থঘাযীদদয ল্টনল্টফেঘ্ন মাতাাদতয উয প্রবাফ ওল্টভদয় 
াঅনদত মোপ্ত ল্টফওল্প ফযফস্থা থাওদত দফ 

• মানফাদনয কল্টত ীল্টভত ওযায চন্য ডওগুল্টরদত  মোপ্ত সযাড াাআন 
ল্টদদত দফ 

• ডদও ল্টঠওবাদফ কল্টত ওভাদনায চন্য য যাম্প ল্টদদত দফ 
• িাল্টপও াাআনগুল্টর ফাাংরা  সযাল্টঙ্গা উবয় বালায় থাওদত দফ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ম্পদদয ীভাফদ্ধতায ওাযদণ ল্টনভোণ 
ওাদচয ভ ল্টফদযভান 

• স্থানীবাদফ প্রাপ্ত ম্পদদয ল্টফস্তাল্টযত ভরূযান ওদয বযৃষ্ঠস্থ উৎ 
সথদও াল্টন াংগ্রদয সেদত্র স্থানী প্রল্টতল্টনল্টধয ল্টনওট সথদও ম্মল্টত 

ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ল্টঠওাদায 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ফযফাযওাযীদদয াদথ ল্টফদযাধ ল্টনদত দফ।  
• মল্টদ বূকবেস্থ াল্টন ল্টনদত , তদফ াল্টনয উৎ (দফায দর) 

স্থাদনয াঅদক উমযক্ত ল্টফবাক সথদও ানুদভাদন ল্টনদত দফ 
• সম সওান ল্টনভোণ ওাচ রৄরুয ূদফে স্থানীয় চনকদণয াদথ যাভে ওদয 

ল্টনদত দফ 

সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ও রৃখেটনায ফৃল্টদ্ধ • বাযী মন্ত্রাল্টত এফাং যিাভ ফন ল্টনধোল্টযত রুদটয ভদধয ীল্টভত থাওদফ 
• প্রধান চাংদন (ও সভাদ) ল্টঠও াাআন প্রদেন ওযদত দফ 
• স্থানীয় চনকদণয ওাদঙ ওাচ রৄরু ওযায ূদফোআ ল্টফওল্প ঘরাঘদরয 

থ এফাং ও ফন্ন যাঔায ফযাাদয চানাদনা দফ 
• াংদফদনীর এরাওাগুল্টরয ওাঙাওাল্টঙ সমভন - ল্টফদযারয়, ওদরচ, 

াাতার, ল্টডাঅযল্ট ওযাদম্পয াঅদাদ মানফাদনয ঘরাঘর ল্টনন্ত্রণ 
ওযদত দফ 

• স্থানীয় চনকণদও িাল্টপও ফযফস্থানা এফাং দঘতনতায উদয প্রল্টেণ 
ল্টদদত দফ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

শ্রল্টভওদদয সফ ওযাম্পাঃ স্থানী 
ফাল্টন্দাদদয াংদক ম্ভাফয ল্টফদযাধ 

• শ্রল্টভওদদয চন্য ল্টনধোল্টযত ওযাদম্প জ্বারাল্টন ওাদঠয  ল্টফওল্প ফযফস্থা থাওদত 
দফ 

• ওযাদম্প ফফাওাযী (াউচদার্ল্ায)দদয চন্য াঅরাদা যান্পায ফযফস্থা 
থাওদত দফ 

• যল্টি, রৃদমোক ছযাঁল্টও সথদও সুযোয এফাং যান্পায চন্য ল্টযেন্প দ্ধল্টত গ্রণ 
ম্বদন্ন দঘতনতা কদ তযরদত দফ1 এঙাা ল্টরৄ ল্টনমোতন প্রল্টতদযাধ, 
ফারযল্টফফা, সচন্ডায ল্টবল্টিও ল্টাংতা (ল্টচল্টফল্টব), সমন য়যাল্টন, নাযী  
ল্টরৄ াঘায এফাং ানফধ ভাদও ফযফা ল্টনদ দঘতনতা ফৃল্টদ্ধ ওযদত দফ 

• সম সওান প্রাণী ল্টনধন, ফন্যপ্রাণী ল্টওায, এফাং কাঙ উদ সপরা 
উল্টিদ, চীফচন্তুয চীফনমানদও প্রবাল্টফত ওদয এভন ধযদনয ওভেওাণ্ড  
ঘারাদনা ল্টনল্টলদ্ধ ওযদত দফ। 

• শ্রল্টভও ওযাম্পগুল্টরদত স্মাল্টনদটন ল্টনল্টিত ওযায মোপ্ত সুল্টফধা থাওদত দফ 
• শ্রল্টভওদদয াল্টন াদনয উদযদশ্য াাআটগুল্টরদত ল্টফরৄদ্ধ াল্টনয ফযফস্থা 

থাওদত দফ 
• শ্রল্টভওদদয চন্য মোপ্ত ফাস্থা সনয  ফযফস্থা থাওদত দফ 
• াঅদরাঘনা বা এফাং যাভে বায ভাধযদভ শ্রল্টভওদদয াঅঘযণল্টফল্টধয 

নীল্টতভারা প্রওা ওযদত দফ 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টএল্ট 

ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

ফচেয ফযফস্থানা0 ল্টনভোদণয ভয় 
ল্টফজ্জনও এফাং ল্টফজ্জনও ন এভন 

• ল্টনদম্নাক্ত ল্টফলগুল্টরয ফযফস্থানা উদিঔূফেও এওল্টট ফচেয ফযফস্থানায 
ল্টযওল্পনা ততল্টয ওযদত দফাঃ  

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও, ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ফদচেযয াফযফস্থানা  ল্টযঘারনা। • শ্রল্টভওদদয চন্য াস্থায়ী ফাস্থান সথদও ল্টনকেত ফচেয 
• যিাভ যেণাদফেণ/াাআদট থাওা মানফান সথদও ল্টনকেত ফচেয 
• াফওাঠাদভা ল্টনভোণ এফাং াংল্টেি ান্যান্য ল্টনভোণ ওামেক্রভ সথদও িৃ 

াপ্রদাচনী উাদানগুল্টর াংগ্র ওযদত দফ, এওল্টট াঅরাদা স্থাদন 
াংযেণ ওযদত দফ এফাং স্থানীয় যনফেযফাযওাযীদদয ওাদঙ ল্টফল্টক্র ওযদত 
দফ 

• ল্টফজ্জনও ফচেয সমভন - ফচেয সতর াংগ্র ওদয াঅফদ্ধ এরাওায় াংযেণ 
ওযদত দফ এফাং যফতেীদত ানুদভাল্টদত ফযল্টক্ত/ প্রল্টতষ্ঠাদনয ওাদঙ 
যনফেযফাদযয উদযদশ্য  ল্টফল্টক্র ওযদত দফ 

• ল্টফজ্জনও ফচেয ফযফস্থানায চন্য প্রণীত ল্টনয়দভয প্রদয়াক থাওদত দফ  
ল্টনভোণ ওাচ ঘরাওারীন 
ওভেঘূী 

স্াস্থয  ল্টনযািা ছযাঁল্টও0 
 ল্টনযািা ছযাঁল্টওচল্টনত ওামেক্রভ 

সমভন াদনও উচ্চতা ওাচ ওযা 
ফা উাঁঘয স্থাদন (াাদ) ঘরাঘর, 
াল্টিওান্ড খটা এভন 
দ্রফযাল্টদ/ওভেওান্ড  সমভন ধূভান, 
তূ্রল্টটূণে তফরৃযল্টতও াংদমাক, 
সভাফাাআর প্ল্ান্ট, মানফান ঘরাঘর 
াথফা তফরৃযল্টতও ও। । 

• ল্টনভোণ ওাদচয ভ স্াস্থয াংক্রান্ত 
ছযাঁল্টও ূণে ওাচ সমভন, ওাল্টও শ্রভ 
চল্টনত ওাচ, ভাাংদল্টয ভস্মা, 
াদতয ওম্পন, াস্থাী ফা স্থাী 
শ্রফণল্টক্ত স্লা, তাভাত্রা ফৃল্টদ্ধচল্টনত 
াযীল্টযও ভস্মা এফাং ঘভেদযাক। 

• প্রওদল্পয ওাচ ম্পাদদনয উদযদশ্য ফযফরত ওর ল্টনভোণ যিাদভয 
উমযক্ত এফাং তফধ ল্টযদেন াল্টটেল্টপদওট এফাং প্রদাচনী ফীভায 
ওাকচত্র াদথ যাঔদত দফাাআদট ফ ধযদনয ওাচ রৄরু ওযায াঅদক 
ছযাঁল্টও ভরূযায়ন ওযদত দফ এফাং স ানুাদয াংল্টেিদদয াদথ সমাকাদমাক 
ওযদত দফ 
• াটায যাস্তা ফা  াটায চন্য ল্টনধোল্টযত স্থান প্রল্টতফন্নওতা ভযক্ত 

যাঔদত দফ; ফগুল্টর াটায যাস্তা াটায চন্য উমযক্ত দত দফ; 
াাআনদাস্ট এফাং মোপ্ত াঅদরায ফযফস্থা থাওদত দফ  

• সমদওান ল্টল্টের এরাওা ল্টঠও াাআনদাস্ট থাওদত দফ, াঅয ল্টল্টের 
এরাওা ওভেযত শ্রল্টভওযা মথামথ ারৃওা দয ওাচ ওদযন তা ল্টনল্টিত 
ওযদত দফ। 

• ল্টনভোণ এরাওায চন্য াল্টি রৃখেটনায ছযাঁল্টও ভরূযায়ন ওযদত দফ, াঅগুদনয 
তূ্রাত দত াদয এভন উত্ নাক্ত ওযদত দফ এফাং াঅগুন রাকদর 
ল্টনযাদ ল্টনকেভন উা , াঅগুন রাকায াংদওত, াঅগুন রাকদর 
ল্টনফোদনয উায় াধাযণ াল্টি তওেতায ল্টদওগুল্টরয ল্টনদদেনা থাওদত 
দফ 
• াাআদট ওভেীদদয তওে ওযায চন্য এওল্টট ফযফস্থা দ্ধল্টত থাওদত 

দফ। এটা াঅগুন রাকদর াস্থায়ী ফা স্থায়ীবাদফ সওন্ দত 
তওোংদওত সফদচ উঠায ভাধযদভ ল্টযঘাল্টরত দত াদয 

• াল্টি ল্টনফোও মন্ত্রগুল্টর াাআদটয ঘাযাদ ল্টনধোল্টযত দন্টগুল্টরদত স্থান 
ওযদত দফ। সম ধযদনয াঅগুন রাকদত াদয তায চন্য উমযক্ত াল্টি 
ল্টনফোদওয ফযফস্থা থাওদত দফ 
• ওর দেয াদথ চরুযী াাদান ল্টযওল্পনা (াআাঅযল্ট) প্রল্টতষ্ঠা 

ল্টঠওাদায ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
যাভেও এফাং াভাল্টচও 
উন্পন ল্টফদলজ্ঞ এফাং 
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ,, 
ল্টএল্ট 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

এফাং াফল্টত ওযদত দফ, াআাঅযল্টয াধীদন ভরূত ল্টনল্টদেি ল্টওঙয 
ূফোবাভরূও চরুল্টয ল্টযল্টস্থল্টত সভাওাদফরা, প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও বূল্টভওা 
এফাং ওতৃেত্ব, তাাঁদদয দাল্টয়ত্ব  দেতা, চরুযী প্রল্টতল্টক্রয়া এফাং 
ল্টনযাদ ল্টনকেভন প্রল্টক্রয়া, ওভেীদদয প্রল্টেণ এফাং তাাঁদদয ভায 
ফযফস্থা থাওদফ 

• তফরৃযল্টতও যিাভাল্টদ ল্টনযাদদ যাঔদত দফ এফাং ল্টঠওবাদফ যেণাদফেণ 
ওযদত দফ; ল্টফরৃযৎ ঞ্চারন াফস্থা সওাদনা তফরৃযল্টতও  ওাচ ওযা মাদফ 
না 
• রৄধযভাত্র সমাকয ানুদভাল্টদত ফযল্টক্তযা তফরৃযল্টতও যিাভগুল্টর 

যেণাদফেদণয ওাচ ওযদফন, ওাদচয াদথ চল্টডত ওর ওভেীদদয 
তফরৃযল্টতও ওাচগুল্টরয চন্য মথাদমাগ্ ফযল্টক্তকত সুযো যিাভ 
(ল্টল্টাআ) যফযা ওযা াঅফশ্যও। 

• ফাাংরাদদ শ্রভ াঅাআদনয ল্টফল্টধ ানুমায়ী মোপ্ত াংঔযও ওভেী এফাং 
প্রাথল্টভও ল্টঘল্টওৎা প্রদানওাযীাাআটল্টটদত থাওদফ 

• ল্টঠওাদাযদও এওল্টট পাস্টে এাআড ফদক্সযভদধয এডদল্টব ফযাদন্ডচ, 
াযাল্টন্টফাদয়াল্টটও দন্টদভন্ট, াযাল্টন্টদল্টটও ল্টটসুয, াযাল্টল্টযন, নন-
রযাদটক্স গ্লাব, ওাাঁল্টঘ, থাদভোল্টভটায াআতযাল্টদ াাআদট যাঔদত দফ 

• ল্টঠওাদায চরুযী প্রদাচদন সম সওাদনা স্থান সথদও দ্রুত াাযণ/স্থানান্তয 
ল্টযওল্পনা প্রস্তুত ওযদফ এফাং ল্টনদাল্টচত ওভেীদদয ভও াঅ ল্টের ফা 
ভায এয ভাধযদভ প্রল্টেণ ল্টদদফ 
• ওর যিাভাল্টদ ওাদচয চন্য উমযক্ত তা ল্টনল্টিত ওযদত দফ 

(ল্টনযািা, াঅওায, ল্টক্ত, দেতা, ওভেদাদমাল্টকতা, ঔযঘ, 
ফযফাযওাযী গ্রণদমাকযতা াআতযাল্টদ), ল্টনম্ন ওম্পন লৃ্টিওাযী যিাভ 
সমটা ওাদচয চন্য উমযক্ত তা প্রদান ওযদত দফ 

• ওাদচয চন্য প্রদাচনী যিাভাল্টদ ান্যান্য যিাভ যেণাদফেণ লূ্টঘ 
এফাং ল্টনভোতায ল্টনদদোফরী ানুমায়ী ল্টনল্টভত যেণাদফেণ ল্টনল্টিত ওযদত 
দফ 
• ল্টনয়ল্টভত ওাদচয ওাযদণ িৃ ব্দ  ওতটা দূলণ প্রফণ তা ভরূযায়ন 

এফাং ব্দ দূলদণয সেত্র, ওাযণ এফাং দূলণ লৃ্টিওাযী যিাভগুল্টরয 
িৃ দব্দয ভাত্রায ভীো ওযা দফ এফাং প্রদাচদন প্রল্টতওাযভরূও 
ফযফস্থা গ্রণ ওযদত দফ  

• াতযাল্টধও কযদভয ওাযদণ িৃ াসুস্থতা সমভন ল্টট ক্রযাম্প, 
াতযল্টধও তাদয  ওাযদণ লাল্টন্ত, ল্টট সস্যাও, ল্টডাাআদেন াআতযাল্টদ 
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প্রওল্প ধা 
ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও 

প্রবাফ/ ভস্মা 
প্রস্তাল্টফত প্রভন প্রল্টক্রা প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও দাল্টত্ব মেদফেদণয দাল্টত্ব 

ম্বদন্ন ল্টনভোণ মোদয় চল্টডত ওর ওভেীদদয দঘতনতাভরূও 
প্রল্টেণ ল্টদদত দফ এফাং াফল্টত ওযদত দফ 

• ল্টনযাদ ঔাফায াল্টনয মোপ্ত প্রাযতা াাআদটযয ল্টফল্টবন্প স্থাদন 
ল্টনল্টিত ওযদত দফ 

• মতটা ম্ভফ এক্সদাচাদযয ছযাঁল্টও দূয ওযদত দফ, প্রদয়াচনীয় 
ওর স্থাদন মথামথ ল্টল্টাআ যফযা ওযদত দফ এফাং ভানম্মত 
প্রোরন এফাং সাাও ল্টযফতেদনয সুল্টফধা ল্টনল্টিত ওযদত দফ 

• ছযাঁল্টওয ম্মযঔীন ওর শ্রল্টভওদদয ম্ভাফয ল্টফদ ম্পদওে দঘতন ওযদত 
দফ। তাযা ওী ওযদর সুযল্টেত থাওদফন স ম্পদওে তাদদয াফশ্যাআ 
মথামথ প্রল্টেণ ল্টদদত দফ এফাং ল্টঠও দ্ধল্টতগুল্টর ফযফায ওযা দে 
ল্টওনা তা ল্টনল্টিত ওযায চন্য ওামেওয তিাফধান ল্টযঘারনা ওযদত দফ 

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

দব্দয ওাযদণ প্রাণীকূদরয চন্য 
ল্টফযল্টক্তয উদদ্রও 

• মন্ত্রাল্টতয ল্টঠও ফযফায এফাং যেণাদফেণ ল্টনল্টিত ওযদত দফ 
এফাং যিাভগুল্টরয ব্দ ওভাদনায দ্ধল্টত ানুযণল্টনল্টিত ওযদত 
দফ  

• যাল্টত্রওারীন ওামেক্রভ  মতটা ম্ভফ এল্টডদয় ঘরদত দফ 
• দব্দয ভাত্রা তৃতীয় ে দ্বাযা ল্টনয়ল্টভত মেদফেণ ওযদত দফ  

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
ল্টফলও যাভেও  

ল্টযঘারনা এফাং 
যেণাদফেণ  

রযাল্টিদনয ল্টরদওচ সথদও রৃকেন্ন এফাং 
দূলণ, এফাং ভানফ ফচেয সথদও 
ঘাযাদয চরাধায, উল্টিদ এফাং 
প্রাণীয েল্টতগ্রস্ততা  

• প্রল্টতদযাধভরূও যেণাদফেণ ওভেঘূী ানুযণ ল্টনল্টিত ওযদত দফ 
• ম্ভাফয ল্টরল্টওাং দয়ন্ট ল্টনয়ল্টভত ল্টযদেন ওযদত দফ 

ল্টাঅাআাআউ ল্টাঅাআাআউ এয ল্টযদফ 
ল্টফলও যাভেও  

প্রওল্প ফাস্তফায়দনয 
ভয়ীভায য াংল্টেি 
ওতৃেদেয ল্টনওট াাআট 
স্তান্তয ওযা (ল্টনভোদণয 
দয াাআট ল্টলয়াদযন্ফ ) 

ল্টনভোণওারীন ভদয ভদতা এওাআ 
ধযদণয প্রবাফ রেয ওযা মা:   
• ফচেয সথদও িৃ  দূলণ 
• শ্রল্টভও  স্থানীয় চনকণ / 
ল্টডাঅযল্টদদয স্াস্থয  ল্টনযািা ছযাঁল্টও  

• ওাচ সদল ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফগুল্টর স্লা ফা ওভাদত 
ল্টনভোণওাদর সম ওর প্রভন  মেদফেণ ফযফস্থা গ্রণ ওযা  
সগুদরাাআ ানুযণ ওযদত দফ 

• ফায, ভাল্টট এফাং াল্টনয স্তয ল্টনল্টভত তৃতী ে দ্বাযা মেদফেদণ যাঔদত 
দফ 

ল্টাঅাআাআউ/ ল্টঠওাদায ল্টএল্ট  
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৮.৫ ফল্টযাকত শ্রল্টভও ফযফস্থানা  

ল্টনভোণ ওাদচয ভ ল্টডাঅযল্টয ফাাআদয ান্যান্য এরাওায শ্রল্টভও ওাদচ রাকদত াদয, াঅয তাাআ শ্রল্টভও ল্টনদাদকয তথা াঅফান ফযফস্থানায 
সেদত্র উিূত ম্ভাফয ভস্মাগুল্টর ল্টনযদনয ধাগুল্টর ল্টঠওবাদফ প্রল্টতল্টট ক্র যাদওদচ ল্টঠওাদায ফাধযতাভূরওবাদফ গ্রণ ওদযদঙ ল্টওনা তা 
মোদরাঘনা ওদয সদঔদত দফ। ল্টরৄ শ্রদভয ছযাঁল্টওয ওথা ভাথা সযদঔ শ্রল্টভও ল্টনফোঘদনয সেদত্র ফ মাঘাাআ ওযদত দফ। সাআ াদথ, 
াওেদপায ওভেূল্টঘয াঅতা নাযীদদয ওভোংস্থাদনয চন্য াঅরাদা সুদমাক থাওা তাাঁদদয প্রদাচনী দেতা উন্পদন মথামথ প্রল্টেণ 
প্রদাদনয ফযফস্থা ওযদত দফ। ল্টঠওাদাযদও ল্টযদফ এফাং াভাল্টচও ফাধযফাধওতাগুল্টর সভদন ঘরদত দফ (দমভন এাআঘএ) এফাং সভদন না 
ঘরদর সদেদত্র প্রল্টতওায ওী দফ তা ঘযল্টক্তদত ল্টরল্টফদ্ধ থাওদফ। াভল্টগ্রওবাদফ াভাল্টচও ল্টনযািা ল্টফল্টধভারা সভদন ঘরা দে ল্টওনা তায 
দাল্টদত্ব থাওদফ ল্টঠওাদায ওতৃেও ল্টনদাল্টচত এওচন াভাল্টচও সুযো াল্টপায1 ল্টমল্টন ল্টাঅাআাআউ/ াভাল্টচও সুযো দর ওতৃেও প্রণীত 
নীল্টতভারায সচন্ডায এফাং শ্রল্টভও াংক্রান্ত ল্টফলগুল্টরয প্রল্টত রেয যাঔদফ। াভাল্টচও সুযো ফযফস্থানা াংস্থা (পাভে) এফাং/ াথফা ল্টাঅাআাআউ 
এয াভাল্টচও ল্টনযািা সুযো ল্টফদলজ্ঞ ল্টঠওাদাযদদযদও শ্রল্টভওদদয ওাদচয াফস্থা এফাং ফল্টযাকত শ্রল্টভওদদয ফযফস্থানায উয প্রল্টেণ 
ল্টদদফ। ল্টঠওাদাযকণ প্রল্টত ভাদ স্থানী এফাং ফল্টযাকত (প্রওল্প প্রবাফ াঞ্চদরয ফাাআদয সথদও াঅকত) শ্রল্টভওদদয াংঔযা উদিঔ ওদয এফাং 
শ্রল্টভও  ফল্টযাকত শ্রল্টভওদদয প্রদফদয ওাযদণ সওান ভস্মায ম্মযঔীন দে ল্টওনা তা উদিঔ ওদয ল্টাঅাআাআউদও এওল্টট ল্টযদাটে চভা ল্টদদফ। 

ল্টনভোণ ওাদচয ভ, এও ধযদনয স্ভীল্টনাং/ফাঙাাআ (ল্টযল্টি ৩ দ্রিফয) ল্টযঘারনা ওযদত দফ এফাং ল্টফেফযাাংদওয ওাদঙ তা চভা ল্টদদত দফ। 
এভল্টডএভাঅয এফাং ল্টডল্টএাআঘাআ ল্টঠওাদাযদদয াতা মত সফল্ট ম্ভফ স্থানী শ্রল্টভওদদয ওাদচ মযক্ত ওযদফ। শ্রল্টভওদদয ওাদচ মযক্ত ওযায 
াঅদগ্ , স্থানী ম্প্রদাদয ভানুলদদয াদথ এফাং সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয াদথ যাভে বা ওদয ল্টনদত দফ। স ওর শ্রল্টভও সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয 
ান্তবযেক্ত নন, তাাঁদদয চন্য াঅরাদা াঅঘযণল্টফল্টধ ততল্টয ওদয যাঔদত দফ। এভল্টডএভাঅয এফাং ল্টডল্টএাআঘাআ উবদাআ ল্টঠওাদাযদদয াতা 
এওল্টট াধাযণ স্ভীল্টনাং ল্টযঘারনা ওযদফ। মল্টদ াঅয ল্টফদ তদথযয দযওায , তদফ ল্টফদ স্ভীল্টনাং ল্টযঘারনা ওযদত দফ। এাআ স্ভীল্টনাং 
ল্টযদাটে ল্টফেফযাাংদওয ওাদঙ চভা ল্টদদত দফ।  

ওাচ ম্পাদদনয চন্য প্রদাচনী সমাকযতা এফাং াল্টবজ্ঞতায ওথা ভাথা সযদঔ প্রওল্প াংরি এরাওা সথদও স্টাপ এফাং শ্রল্টভও ল্টনদাক ওযায 
চন্য ল্টঠওাদাযদও প্রাধান্য ল্টদদত দফ। শ্রল্টভও এফাং প্রওল্প াংল্টেিদদয স্াস্থয  ল্টনযািা ল্টনল্টিত ওযদত ল্টঠওাদায স্থানী স্াস্থযওভেী, ডাক্তায, 
াাতাদর বল্টতে, এম্বযদরন্ফ াল্টবে প্রবৃল্টতয প্রাযতা ল্টনল্টিত ওযদফ। ল্টঠওাদায স্াস্থযল্টফল্টধ (াাআল্টচন) ানুযদণয চন্য প্রদয়াচনীয় ফযফস্থা গ্রণ 
ওযদফ এফাং শ্রল্টভওদদয ফা াঅদাদয চনদকাষ্ঠীয ভদধয সওান ভাভাযীয প্রারৃবোফ খটদর তা প্রল্টতদযাদধয ফযফস্থা ওযদফ। এাআঘাঅাআল্টব / 
এাআড  সমন ফাল্টত সযাদকয(এল্টটল্টড) ল্টফলদ ল্টঠওাদায ল্টনল্টভত বাদফ তায ওভেীদদয এফাং স্থানীদদয ভাদছ সমাকযতাম্পন্প ল্টযদলফা 
প্রদানওাযীয ভাধযদভ দঘতনতা ওভেূঘী ল্টযঘারনা ওযদফ। াাআদট ফা াাআদটয াঅদাদয চনদকাষ্ঠী এফাং ম্পদদয াল্টন্ত এফাং সুযো 
ল্টনল্টিত ওযায চন্য ল্টঠওাদায প্রদাচনী ফ ধযদনয দদে এফাং তওেতাভূরও ফযফস্থা গ্রণ ওযদফ। ওভেদেত্র এফাং শ্রভ ফাস্থান এরাওা 
মথামথবাদফ ল্টঘল্টস্ত ওযদত দফ এফাং ল্টনযািা সফিনী ল্টদদত দফ, মাদত াঅদাদ ফফাওাযীদদয সওান ধযদনয ল্টফযল্টক্তয ভদধয না দ। 

ল্টঠওাদায াাআদট শ্রল্টভও ল্টনদাদকয এওল্টট ম্পূণে এফাং ল্টঠও প্রল্টতদফদন প্রল্টত ভাদ এভল্টডএভাঅয এফাং ল্টডল্টএাআঘাআ এয ওাদঙ চভা ল্টদদফ। 
এাআ ল্টযদাদটে শ্রল্টভওদদয নাভ, ফ, সচন্ডায, ওত খণ্টা ওাচ ওদযদঙন এফাং ওত টাওা ভচযল্টয সদা দদঙ তা উদিঔ থাওদফ।  
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াযণী ৮.৫ - প্রওল্প ফাস্তফায়দনয ভয় ম্ভাফয েয়েল্টত প্রভদনয উদাযণ 

ম্ভাফয সনল্টতফাঘও 
প্রবাফ 

ম্ভাফয প্রভন দদে  

ল্টঠওাদায 
প্রওল্প ফাস্তফানওাযী প্রল্টতষ্ঠান (এভল্টডএভাঅয, ল্টডল্টএাআঘাআ, 

এরল্টচাআল্টড, চাল্টতাংখ াংস্থা প্রবলৃ্টত) 
াভাল্টচও  

ওর ধযদনয   - এওল্টট ওামেওয ল্টচাঅযএভ ফযফস্থা স্থান এফাং ল্টযঘারনা সমঔাদন 
ওল্টভউল্টনল্টট দস্মদদয চ প্রদফাল্টধওায থাওদফ। - াল্টবদমাক 
দাল্টঔর ওযায চন্য ল্টচাঅযএভ ফযফায ওযায ল্টফলদয় চনাধাযণদও 
াফল্টতওযণ; 
- ল্টাআএএভল্ট ল্টফধান ূযদণয চন্য মেদফেণ এফাং মথামথ ফযফস্থা 
গ্রণ; 
- াআএএভল্টয ভদধয প্রাল্টঙ্গও ল্টফধানভূ ান্তবযেক্ত ওযা; 
- ঘযল্টক্তদত প্রাল্টঙ্গও ল্টফধানভূ ান্তবযেক্ত ওযা। 
- ফল্টযাকত শ্রল্টভওদদয ফযাাদয স্থানীদদয াদথ াঅদরাঘনা ওযা; 
এ ল্টফলদ সযাল্টঙ্গা চনকদণয াদথ  ৃথও াঅদরাঘনা ওযা। 

াভাল্টচও ল্টফদযাদধয 
ছযাঁল্টও  

- শ্রল্টভওদদয চন্য স্থানী বালা াঅঘযণল্টফল্টধ প্রণন 
ওযা। 
- স্থানী চনদকাষ্ঠীয াদথ তদনল্টন্দন ওাদচয চন্য 
াঅঘাযকত ল্টফলদ শ্রল্টভওদদয প্রল্টেণ প্রদাদনয ফযফস্থা 
ওযা। - ল্টডাঅযল্ট, স্থানী চনদকাষ্ঠী এফাং ল্টডাঅযল্টয 
ফাাআদয সথদও াঅকত শ্রল্টভওদদয াদথ যাভে ওদয 
সনা 
- মত সফল্ট ম্ভফ স্থানী শ্রল্টভওদদয ল্টনদাক ওযায 
ল্টফধান যাঔা   

- স্থানী সরাওচনদদয াদথ প্রওদল্পয ল্টযওল্পনা এফাং ফাস্তফান 
ম্বদন্ন যাভে বা ওযা এফাং প্রদাচদন তাাঁদদয মযক্ত ওযা।  
- স্থানী চনদকাষ্ঠী এফাং শ্রল্টভওদদয ভাদছ দঘতনতা ফৃল্টদ্ধ ওযা।  

াননল্টতও াঅঘযণ এফাং 
াযাদধয ছযাঁল্টও সফদ 
মাা (ল্টততাফৃল্টি, 
ঘযল্টয এফাং ম্পদদয 
াফযফায) 

- ঘযল্টয সযাদধ শ্রল্টভওদদয মোপ্ত সফতন প্রদান।  
- শ্রল্টভওদদয নকদ সফতন না ল্টদদ ফযাাংদওয ভাধযদভ 
প্রদান 
- সযাল্টঙ্গা শ্রল্টভওদদয াআ-বাউঘাদযয ভাধযদভ সফতন 
প্রদান 
- স্থানী শ্রল্টভও সনায ফযফস্থা ওযা 
- শ্রল্টভওদদয ওযাদম্প াফয ভ ওাটাদনায সুফযফস্থা 
যাঔা। - স্থানী াঅাআনৃাংঔরা ফাল্টনীয াদথ ভন্ব 
ওযা 
- াযাদধয াদথ চল্টত শ্রল্টভওদদয ওাচ সথদও 
াফযাল্টত প্রদান 
- ম্পদদয াফযফায সযাধ এফাং ফযফস্থানায ল্টফধান 
যাঔা  

- স্থানী াঅাআনৃাং ঔরা ফাল্টনীয দস্মদদয ল্টনমযক্ত যাঔা 
- ভাদদওয াফযফায এফাং সঘাযাঘারাদনয সেদত্র াঅাআদনয প্রদাক 
- ভাদও াঘাদযয সেদত্র যল্টরল্ট মেদফেণ  
- শ্রল্টভও এফাং স্থানী চনকদণয চন্য সফল্ট ওদয ওযাদম্পাআন ওদয 
ল্টফলগুল্টর াফল্টত ওযা  

স্থানী ম্প্রদাদয 
তদনল্টন্দন কল্টতল্টফল্টধদত 
সনল্টতফাঘও প্রবাফ 

- ফল্টযাকত শ্রল্টভওদদয চন্য সযাল্টঙ্গা ওযাদম্পয ফাাআদয 
শ্রল্টভও ওযাম্প প্রল্টতষ্ঠা ওযা  
- স্থানী চনকদণয িৃ ল্টযদলফা সমভন াআন্টাযদনট 
এফাং সঔরাধযরায ভদতা সুল্টফধায উয ঘা ওভাদত 
শ্রল্টভওদদয ওযাদম্প এ ওর সুল্টফধায ফযফস্থা ওযা। - 
স্থানী ম্প্রদাদয াদথ সভরাদভা ওভাদনায তাল্টকদদ 
শ্রল্টভও ওযাদম্পয াবযন্তদয ল্টফদনাদন এফাং ল্টফল্টবন্প 
াআদবদন্টয ফযফস্থা যাঔা 

- স্থানী চনকদণয উয ম্ভাফয সনল্টতফাঘও প্রবাফ ওভাদত ল্টড াঅয 
ল্ট সদয চন্য সম ওর প্রল্টতষ্ঠান ওাচ ওযদঙ, সমভন াভাল্টচও 
াংকঠন, চাল্টতাংদখয ল্টফল্টবন্প াংস্থা , তাদদয াদথ সমাকাদমাক যো 
ওদয ভল্টন্বত ওভেল্টযওল্পনা প্রণন। 

াল্টতল্টযক্ত ফল্টযাকত 
ানুপ্রদফ (াঅদক মাযা 
এদদঙ তাাঁদদয 

সফল্ট াংঔযা শ্রল্টভওদদয ানুপ্রদফ  সঠওাদত ওাচ 
ওযদত াঅগ্রীদদয তাৎেল্টণও ল্টনদাক এল্টদ ঘরদত 
দফ।  এয ল্টযফদতে মথামথ ল্টনদাক দ্ধল্টত ানুযণ 

- মথামথ প্রঘাদযয ভাধযদভ শ্রল্টভওদদয ভধযওায ল্টফভ্রাল্টন্ত ওভাদত দফ 
এফাং ওাদচয সঔাাঁদচ াল্টধও াংঔযও শ্রল্টভওদদয াঅকভন ল্টনরুৎাল্টত 
ওযদত দফ।  
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ম্ভাফয সনল্টতফাঘও 
প্রবাফ 

ম্ভাফয প্রভন দদে  

ল্টঠওাদায 
প্রওল্প ফাস্তফানওাযী প্রল্টতষ্ঠান (এভল্টডএভাঅয, ল্টডল্টএাআঘাআ, 

এরল্টচাআল্টড, চাল্টতাংখ াংস্থা প্রবলৃ্টত) 
ানুযণ ওদয াঅা) ওযদত দফ।       - মদথামযক্ত ফাস্থাদনয ল্টফওল্প ঔযাঁদচ সফয ওযা মা াঅাআন ঙৃ্খরা 

ফাল্টনীয নচযদাল্টযদত থাওদফ।   
চনাধাযদণয চন্য 
িৃ  ল্টযদলফায উয 
াল্টতল্টযক্ত ঘা 

শ্রল্টভও ওযাদম্প ফচেয ফযফস্থানা এফাং সল্টেও ল্টদস্টভ 
ান্তবযেক্ত ওযা; 
াল্টন ফযফাদযয চন্য ানুদভাল্টদত উৎ ল্টঘল্টস্ত ওযা 
এফাং মত্র-তত্র উৎ সথদও াল্টন াংগ্র ল্টনরুৎাল্টত 
ওযা।; 
- ওল্টভউল্টনল্টট  শ্রল্টভওদদয ওযাম্প / ল্টনভোণ াাআদটয 
চন্য ৃথও ল্টযদলফা দর ল্টনদাক; 
াল্টন এফাং ল্টফরৃযৎ ফযফাদযয উয শ্রল্টভওদদয চন্য 
ৃথও  াঅঘযণল্টফল্টধ ততযী ওযা1 
- শ্রল্টভও এফাং স্থানীদদয দঙ্গ ল্টনয়ল্টভত াঅদরাঘনা 
বা ওযা  

াআউল্টটল্টরল্টট এফাং ল্টযদলফায উয তাৎেল্টণও ঘাল্টদা ফৃল্টদ্ধ সদর তা 
ল্টনযদন তাৎেল্টণও চনরুল্টয ল্টযওল্পনা প্রণন। 

াংক্রাভও সযাদকয 
ছযাঁল্টও ফৃল্টদ্ধ (এল্টটল্টড 
এফাং এাআঘাঅাআল্টব/ 
এাআড) 

শ্রল্টভওযা সযাল্টাংকাদদয াদথ সভরাদভা ওযদত াযদফ 
না! 
- ল্টডাঅযল্ট এফাং স্থানীয় চনকদণয াদথ ল্টনয়ল্টভত 
যাভে বা 
- াধাযণ াসুস্থতা এফাং স্থানী বাদফ ল্টযল্টঘত সযাক-
ফারাাআ ল্টনন্ত্রদণ ল্টটওা সদা; 
- এাআঘাঅাআল্টব ল্টনন্ত্রদণ সফা প্রদানওাযীদদয াদথ 
ঘযল্টক্তফদ্ধ া; 
- এাআঘাঅাআল্টব / এাআড ল্টো ওভেলূ্টঘ ফাস্তফায়ন; 
- ওভেীদদয এফাং স্থানীয় চনকদণয ভদধয এল্টটল্টড 
উয তথয প্রঘাযণা; 
- সযাক াংক্রভণ ম্পদওে তথয প্রঘায, 
- ওনডভ ফযফাদযয ল্টফধান  

- ল্টঠওাদাযদও দাল্টত্ব না সদা দর সদেদত্র ওযাম্প এফাং 
ল্টনভোণস্থদরয াদ স্াস্থয সওন্ প্রল্টতষ্ঠা ওযা াথফা সওন্ থাওদর 
তায ভাদনান্পন ওযা।; 
- ল্টফনাভূদরয সযাক ল্টনণে যীো সুল্টফধা; 
- ওনডভ প্রদান 
- স্থানীয় চনাংঔযায স্াস্থয ল্টফলও তথয, মেদফেণ, ল্টফদলত 
াংক্রাভও সযাদকয উয নচযদাল্টয। 
- চনদকাষ্ঠীয ভদধয াংদফদনীরতা প্রঘাযণা 
- শ্রল্টভও াঅকভন সতয চনস্াদস্থযয সেদত্র এয  প্রবাফ ম্পদওে 
দঘতনতা ফৃল্টদ্ধ। 

সচন্ডায ল্টবল্টিও 
ল্টাংতা, সমন 
য়যাল্টন, ল্টরৄ ল্টনমোতন 
এফাং প্রতাযণা 

- াঅশ্রদানওাযী  চনকদণয াদথ াঅাআনানুক াঅঘযণ 
সভদন ঘরায চন্য এফাং াঅাআন সভদন ঘরায ফযথেতায 
সেদত্র াঅাআল্টন প্রদাক ওী দফ তায উয শ্রল্টভওদদয 
চন্য ফাধযতাভরূও এফাং ল্টনয়ল্টভত প্রল্টেন; 
-সচন্ডায ল্টবল্টিও ল্টাংতা ল্টনন্ত্রণ এফাং এদেদত্র 
াংল্টেিতা যদদঙ এভন ফযল্টক্ত/প্রল্টতষ্ঠান ঔযাঁদচ সফয 
ওযদত াঅাআন প্রদাকওাযী াংস্থা সও দমাল্টকতা 
ওযদত াঙ্গীওায/নীল্টতভারা ততযী।; 
- শ্রল্টভওদদয তাদদয ল্টযফাদযয ওাদঙ ল্টনল্টভত াঅা 
মায়ায সুদমাক প্রদান; 
- স্থানী চনকন সথদও দূদয শ্রল্টভওদদয চন্য ল্টফদনাদন 
সুদমাক সুল্টফধা প্রদান। 

- স্থানী চনদকাষ্ঠী ওতৃেও উত্থাল্টত াল্টবদমাক ল্টফলদ ওযণী 
ম্পদওে স্থানী াঅাআন ঙৃ্খরা যোওাযীদদয ল্টনদদেনা  ান্যান্য 
াতা প্রদান।  ; 
- স্থানী চনকণ, ল্টফদল ওদয নাযী  সভদয়দদয চন্য তথয  
দঘতনতা প্রঘাযণা; 
- ল্টঠওাদাদযয ওাচওভে এফাং শ্রল্টভওদদয াঅঘযণল্টফল্টধ (দমঔাদন 
প্রদমাচয) ম্বদন্ন স্থানী চনদকাষ্ঠীদও তথয যফযা। 
- াঅদাদয চনকদণয চন্য াল্টতল্টযক্ত ল্টনযািা ল্টনল্টিত ওযা; 
- সমন ল্টাংতা এফাং ভানফ াঘাদযয সেদত্র াঅাআন প্রদয়াক। 
- এফ ভস্মা সভাওাদফরায দীখেদভয়াদী ওল্টভউল্টনল্টট-ল্টবল্টিও দ্ধল্টতয 
ল্টফধান; 

ল্টরৄ শ্রভ এফাং 
ল্টফদযার সথদও ছদয 
া ল্টরৄ  

প্রওদল্পয সওান ওাদচ ল্টরৄদদয যাল্টয ফা 
দযােবাদফ ল্টনমযক্ত না ওযা ল্টনল্টিত ওযা  

ল্টনদয়াদকয ভানদণ্ড, নযূনতভ ফয়, এফাং প্রদমাচয শ্রভ াঅাআন ২০০৬ 
এফাং শ্রভ াঅাআন ২০১৫, ফাাংরাদদ ম্বদন্ন াফল্টতওযণ  

স্থানীবাদফ ভযদ্রাস্নীল্টত 
এফাং স্থানীদদয সঘদ 
ফল্টযাকত সক্রতায 
াংঔযা ফৃল্টদ্ধ  

স্থানী বাদফ উৎাল্টদত ণয  এরাওায ফাাআদয সথদও 
াঅা ণয াভগ্রীয াঅনুাল্টতও ায ফচা যাঔা 
মাদত এফ সবাকয ণয ক্রেভতায ভদধয থাদও।   

স্থানী দণযয দাভ এফাং াপ্ল্াাআ ল্টনল্টিত ওযায ওাচ মেদফেণ ওযা  
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ম্ভাফয সনল্টতফাঘও 
প্রবাফ 

ম্ভাফয প্রভন দদে  

ল্টঠওাদায 
প্রওল্প ফাস্তফানওাযী প্রল্টতষ্ঠান (এভল্টডএভাঅয, ল্টডল্টএাআঘাআ, 

এরল্টচাআল্টড, চাল্টতাংখ াংস্থা প্রবলৃ্টত) 
ফাস্থান এফাং ফাা 
বাায উয ফল্টধেত 
ঘা  

মল্টদ ফাস্থাদনয াংওট  থাদও তদফ শ্রল্টভওদদয চন্য 
এফাং ান্যান্য াও স্টাপদদয চন্য ওযাম্প সুদমাক 
সুল্টফধা ীল্টভত াভদথেযয ভদধয প্রল্টতষ্ঠা ওযদত দফ।  

ঘযল্টক্তদত শ্রল্টভওদদয চন্য ওযাম্প প্রল্টতষ্ঠা ওযায চন্য তল্টফদরয 
ল্টফধান যাঔা। 

মানফাদনয ঘরাঘর 
ফৃল্টদ্ধ এফাং রৃখেটনা ফৃল্টদ্ধ  

- সুাযল্টবন প্রদওরী দ্বাযা ানুদভাল্টদত এওল্টট 
িাল্টপও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা ততল্টয এফাং ফাস্তফান 
ওযা 
- শ্রল্টভওদদয ওযাদম্প  াাআদট মাফায চন্য াল্টতল্টযক্ত/ 
ল্টফওল্প যাস্তায ল্টফধান যাঔা  
- ওযাম্প সথদও াাআদট মাফায চন্য মানফাদনয ফযফস্থা 
যাঔা 
- স্টাপদদয চন্য সযাড সপল্টট প্রল্টেণ এফাং 
যেণাত্নও োাআল্টবাং প্রল্টেদণয ল্টফধান 
- এদরাাতাল্ট কাল্ট ঘারাদনায সেদত্র ওাচ সথদও 
াফযাল্টত প্রদান  

- স্থানী প্রান ল্টঠওাদায এফাং চনকদণয াদথ রৃখেটনাপ্রফণ 
এরাওাগুল্টর নাক্ত ওযদফ এফাং ম্ভাফয ভাধান ল্টদদফ    

ল্টযদফকত 
ামোপ্ত ফচেয ল্টনষ্পল্টি 
এফাং ানফধ ফচেয 
ল্টনষ্পল্টি াাআট ল্টনভোণ 

- ফচেয উৎাদন মতটা ম্ভফ স্লা ওযা  
- ফচেয ল্টনষ্কাদনয বার দ্ধল্টতয প্রফতেন  

- ফচেয ল্টনষ্কান দ্ধল্টতয মেদফেণ  

দূল্টলত াল্টন ল্টনষ্কান  - শ্রল্টভও াংঔযা এফাং স্থানী সুদমাক সুল্টফধায ওথা 
ভাথা সযদঔ  শ্রল্টভওদদয ওযাম্প এফাং ান্যান্য সুদমাক 
সুল্টফধা সল্টেও দ্ধল্টতয াদথ মথামথবাদফ মযক্ত াঅদঙ 
তা ল্টনল্টিত ওযা  

- যদযা দ্ধল্টত মথামথবাদফ ওাচ ওযদঙ ল্টওনা তায ল্টনল্টভত 
মেদফেণ  

ওযাদম্প  বূল্টভয 
ফযফায, প্রদফ থ, 
ব্দ দূলণ এফাং 
াঅদরায ফযফস্থানা  

-ফন্যপ্রাণীয স্াবাল্টফও চীফনমাত্রা সমন সওাদনাপ্রওায 
প্রবাফ না দ স চন্য শ্রল্টভওদদয ওযাম্প  
ল্টযদফকতবাদফ াংদফদনীর এরাওা সথদও দূদয 
স্থান; 
- ওযাদম্পয প্রদফ থগুল্টর ল্টযদফকত বাদফ 
াংদফদনীর এরাওা এল্টদ ততযী ওযা 

- ওযাদম্পয াফস্থান ল্টনধোযদণয চন্য ঘযল্টক্তদত ল্টনদদেনা প্রদান  

৮.৬ ল্টফড ডকুদভদন্টয চন্য ল্টনদদেল্টওা  

াঅগ্রী ল্টঠওাদাযদদয প্রস্তুত ওযা ল্টফড ডকুদভন্টগুল্টরদত (নল্টথগুল্টর) াআএএভল্টয াাাল্ট মেদফেণ ল্টযওল্পনা সথদও প্রাল্টঙ্গও ল্টফলভূদও 
ান্তবযেক্ত ওযদত দফ। তাাআ দযত্র নল্টথ প্রস্তুত ওযায ভয় প্রওল্প ফাস্তফানওাযী প্রল্টতষ্ঠান (ল্টাঅাআাআউ) ল্টনদম্নাক্ত ল্টফলগুল্টর ল্টনল্টিত ওযদফাঃ  

• ল্টঠওাদাযদদয চন্য প্রাল্টঙ্গও ওর প্রাল্টঙ্গও াআএএভল্ট াঅাআদটভ দযত্র নল্টথ (দস্ধল্টল্টপদওন্ফ এফাং ল্টফল্টওউ)সত উদিঔ ওযা 
থাওদফ 

• ল্টনভোণ ওাদচয চন্য ল্টনধোল্টযত ঘযল্টক্তগুল্টরদত ল্টযদফকত, াভাল্টচও এফাং স্াস্থয  ল্টনযািায ল্টফলগুল্টর ল্টফদফঘনায চন্য ম্ভাফয 
দযদাতাদদয ওাদঙ স্ধি তথয যফযা ওযদত দফ 

• ফূেফতেী াল্টবজ্ঞতা এফাং াআএএভল্ট ফাস্তফায়দনয দূফেওায সযওডে সদঔাদনায চন্য াও নল্টথ/ উওযণ দযদাতাদদয চভা 
সদয়ায চন্য ল্টনদদোফরীদত থাওদফ 

• চভা সদয়া ল্টফড ভূরযায়ন ওযায সেদত্র াআএএভল্ট সভদন ঘরায চন্য ওী প্রল্টতল্টক্রা এফাং তায চন্য সওভন ঔযঘ যাঔা দদঙ 
সটায এওটা ভানদণ্ড ান্তবযেক্ত ওযা উল্টঘৎ। 

৮.৭ বল্টফষ্যৎ কদফলণা  

এাআ প্রওল্প এফাং াআএএভএপ ম্পল্টওেত প্রস্তাল্টফত কদফলণা াযণী ৮-৫ এ উদিঔ ওযা রাঃ  
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াযণী ৮.৫ - াআএএভএপ ম্পল্টওেত বল্টফষ্যৎ কদফলণা/ ল্টযওল্পনা 

নাং কদফলণা/ ল্টযওল্পনায ল্টফল ভঘূী দাল্টত্বীর প্রল্টতষ্ঠান 

১ 
ম্ভাফয াঃফচেয  এফাং ান্যান্য ওল্টঠন ফচেয ফযফস্থানা দ্ধল্টত 
াংক্রান্ত ম্ভাফযতা মাঘাাআ ভীো এফাং নওা প্রণন 

ভাঘে ২০১৯ সথদও 
সদেম্বয ২০২০ 

ল্টডল্টএাআঘাআ  

২ াল্টন মেদফেণ ওভেূল্টঘ  
ভাঘে ২০১৯ সথদও 
সদেম্বয ২০২০ 

ল্টডল্টএাআঘাআ 

৩ াভল্টগ্রওবাদফ াল্টন ম্পদদয ভূরযান  
ভাঘে ২০১৯ সথদও 
সদেম্বয ২০২০ 

ল্টডল্টএাআঘাআ 

৪ াভল্টিও প্রবাফ ভূরযান  
ভাঘে ২০১৯ সথদও 
সদেম্বয ২০২০ 

এভল্টডএভাঅয, এরল্টচাআল্টড  
ল্টডল্টএাআঘাআ 

এয াদথ, ওর ল্টঠওাদায  উ-ল্টঠওাদাযকণ াফশ্যাআ ফাাংরাদদ শ্রভ াঅাআন ২০০৬ এফাং শ্রভ ল্টফল্টধ ২০১৫ ানুমায়ী এওল্টট ল্টনযািা 
ল্টফাঁল্টধভারা (১ ফা ২ ষৃ্ঠা) প্রস্তুত ওযদফ। 

৮.৮ াআএএভল্ট ঔযঘ (প্রস্তুল্টত  ফাস্তফান) 

প্রওদল্পয ওদম্পাদনন্ট ১ এফাং ২ এয চন্য াআএএভল্ট ম্পল্টওেত ওামেক্রভগুল্টরয াঅনুভাল্টনও ঔযঘ াযণী ৮.৬সত সদা রাঃ  

াযণী ৮.৬ - াআএএভল্টয প্রাক্কল্টরত ফয 

নাং উাদান দাল্টত্ব/ উদযশ্য াআউএল্টড 

ওদম্পাদনন্ট ১ ২,৬০০,০০০ 

১ ল্টযদফ ল্টফদলজ্ঞ (ভাঠল্টবল্টিও, ূণে ভয়) • প্রল্টতল্টট ল্টনভোণ ওাদচয চন্য ল্টযদফকত স্ভীল্টনাং মোদরাঘনা/ ল্টপর্ল্ 
মাঘাাআওযণ 

• ল্টযদফকত প্রবাফ এফাং প্রভদনয প্রাথল্টভও ানুদভাদন 
• ল্টযদফকত মেদফেণ এফাং ঔডা প্রল্টতদফদন 

• প্রল্টেণ ল্টফধান এফাং ল্টযঘারনা দমাল্টকতা 
• ল্টডচাাআন এফাং সুাযল্টবন  াংস্থায াধীদন ল্টযদফকত সুযো 

দমাল্টকতা চল্টতদদয াদথ যাভেক্রদভ  ঔডা যাভে বায 
ল্টযওল্পনা 

• প্রওদল্পয ান্যান্য ওদম্পাদনন্ট এয ল্টযদফকত ল্টফদলজ্ঞদদয দঙ্গ ভন্বয় 

৬০,০০০ 

২ াভাল্টচও ল্টফদলজ্ঞ (ভাঠল্টবল্টিও, ূণে ভয়) ভাঠ মোদয় উপ্রওদল্পয 'স্ভীল্টনাং, মেদফেণ এফাং ল্টযদাল্টটোং, ভাঠ মোদয 
প্রল্টেণ াংকল্টঠত ওযা 

৬০,০০০ 

৩ সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ (ভাঠল্টবল্টিও)  ভাঠ মোদয় উপ্রওদল্পয 'স্ভীল্টনাং, মেদফেণ এফাং ল্টযদাল্টটোং, ভাঠ মোদয 
প্রল্টেণ াংকল্টঠত ওযা 

৬০,০০০ 

৪ ল্টল্টনয ল্টযদফ ল্টফদলজ্ঞ (ভাঠল্টবল্টিও, ূণে 
ভয়) 

• ল্টযদফকত ল্টনযািায াভল্টগ্রও ভন্বয় এফাং তিাফধান 
• ল্টযদফকত স্ভীল্টনাং মোদরাঘনা এফাং ানুদভাদন 
• াআএভল্ট ফাস্তফায়ন ভথেন  তিাফধান 
• মেদফেণ এফাং ল্টযদাল্টটোং 
• ল্টযদফকত ল্টনযািায চন্য ঘযল্টক্তয ভাধযদভ ফাধযফাধওতায ফযফস্থানা 
• প্রল্টেণ ল্টফধান 
• ল্টাঅাআএ এয টাভে াফ সযপাদযন্ফ ঘূান্তওযণ  

• ল্টযদফকত ল্টনযািা ল্টফল্টধভারা ভথেদন পাভেদও ল্টনদদেনা সদা  
• ল্টযদফকত ল্টনযািায উয প্রওল্প ল্টযঘারওদও প্রমযল্টক্তকত যাভে 

প্রদান  

৯০,০০০ 

৫ ল্টল্টনয াভাল্টচও ল্টফদলজ্ঞ (ভাঠল্টবল্টিও, াভাল্টচও ল্টনযািা নীল্টতভারায উয নচয যাঔা এফাং ভন্বয় ওযা, তথয াংত ৯০,০০০ 
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নাং উাদান দাল্টত্ব/ উদযশ্য াআউএল্টড 

ূণে ভয়) ওযা এফাং ল্টফেফযাাংদওয ওাদঙ প্রল্টতদফদন তযদর ধযা, াভাল্টচও সুযোয উয 
ঘযল্টক্তভূরও ফাধযফাধওতা ল্টযঘারনা ওযা 

৬ ল্টযদফকত সুযো াতা ল্টনমযক্ত াংস্থা 
(পাভে)  

• ল্টযদফকত স্ভীল্টনাং এফাং মেদফেণ ল্টযদাটে প্রস্তুল্টত 
• প্রওল্প ওামেক্রদভয পদর উিূত প্রবাফ নাক্তওযণ 
• াাআট এফাং ওামেওরা ল্টনল্টদেি াআএভল্ট প্রস্তুল্টত এফাং ফাস্তফায়ন 
• তথয এওীবূতওযণ এফাং ল্টাঅাআাআউ ল্টযদাটে 
• ল্টযদফকত ল্টনযািায চন্য ঘযল্টক্তফদ্ধ ফাধযফাধওতা ফযফস্থানা ভদওে 

ল্টাঅাআাআউয ল্টযদফ ল্টফদলজ্ঞদও াতা ওযা   
• প্রল্টেণ ল্টফধান 
• ল্টডাঅযল্ট ওযাম্পগুল্টরদত/ াঅদাদয ভস্ত ওামেক্রদভয ওাযদণ ম্ভাফয 

সমথ প্রবাফগুল্টরয তথয াংগ্রদ ায়তা 
• ল্টাঅাআাআউ এয ভাঠ মোদয ল্টযদফ ল্টফদলদজ্ঞয াদথ ওাচ ওযা 

• চনকদণয াদথ  বা ফযফস্থানা এফাং ল্টযঘারনা 
• ফন্য চীফন এফাং ফনচ ফযফস্থানা ায়তা প্রদান 

৬০০,০০০ 

৭ াভাল্টচও ল্টনযািা ভথেদন ল্টনমযক্ত াংস্থা 
(পাভে) 

াভাল্টচও স্ভীল্টনাং এফাং মেদফেণ প্রল্টতদফদন মোদরাঘনা, এএভল্ট প্রস্তুল্টত, 
াভাল্টচও ল্টনযািা নীল্টতভারায প্রল্টেণ 

৬০০,০০০ 

৮ াভল্টিও ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফ 
ভরূযায়ন 

ওযাম্পগুল্টরদত / াঅদাদয ভস্ত ল্টক্রয়াওরাদয ওাযদণ ক্রভফধেভান প্রবাফগুল্টর 
ভরূযায়ন 

৫০০,০০০ 

৯ াআএভল্ট ফাস্তফান  ফাতা, াল্টন, ব্দ দূলণ ল্টযভা, ল্টল্টাআ ক্রয়, শ্রল্টভও ওযাম্প প্রল্টতষ্ঠা ৩০,০০০ 
১০ ফৃে সযাণ  যাস্তায াদ, াঅশ্রদওদন্য ঘাযা ল্টদদ এফাং ওযাদম্পয ফাল্টদয  ১০,০০০ 
১১ ল্টফজ্জনও াল্টি যিাভ  প্রওদল্পয ওদম্পাদনদন্টয াাং ল্টদদফ ল্টওন্তু ওাচগুল্টর ল্টযদফকত উন্পল্টতয াাং 

ল্টাদফ প্রল্টতপল্টরত ওযদত দফ 
- 

১২ াল্টধগ্রণ ফযতীত  পর, ফযল্টক্তকত ম্পল্টি 
ফা চীল্টফওায েল্টতয সেদত্র ঔযঘ প্রদাদনয 
চন্য নকদ েল্টতূযণ 

 
৫০০,০০০ 

ওদম্পাদনন্ট ২ ৯০০,০০০ 

১ ল্টযদফ ল্টফদলজ্ঞ (ভাঠল্টবল্টিও) • ল্টযদফকত  াভাল্টচও ফযফস্থানা ওাঠাদভা (াআএএভএপ) মোদরাঘনা 
ওযা এফাং াভাল্টচও ল্টনযািা ল্টফদলজ্ঞদদয াদথ ভন্বদয় ল্টযদফকত 
ওাচগুল্টরয ফাস্তফায়ন তিাফধান ওযা 

• াআএএভএপ এয উয প্রওল্প ফাস্তফায়দনয াদথ মযক্ত ল্টাঅাআাআউ এফাং 
ভাঠমোদয ওভেীদদয সভল্টরও াল্টবদমাচন এফাং প্রল্টেণ প্রদান; 

• ল্টযদফকত স্ভীল্টনাংদয়য ভান ল্টনল্টিত ওযা মা এরল্টচাআল্টড ওতৃেও ল্টনমযক্ত 
াংস্থা (পাভে) / চাল্টতাংদখয ল্টযদফ ল্টফলও সপাওার াযদনয ভাধযদভ 
ম্পন্প ওযা সমদত াদয;  

• ল্টফেফযাাংদওয ল্টযদফকত ল্টনযািা নীল্টতগুল্টরয াদথ প্রওল্প ফাস্তফায়দনয 
াঅনুকতয ল্টনল্টিত ওযা  
• প্রল্টত াাআদটয চন্য  এনবায়যনদভন্টার ভযাদনচদভন্ট প্ল্যান (াআএভল্ট) 

প্রস্তুল্টত এফাং াআএভল্ট ফাস্তফায়ন ল্টনল্টিত ওযা; 
• ল্টফদল াংস্থা এফাং তাদদয উ-ল্টঠওাদাযদদয াদথ ভন্বয় াধন এফাং 

তিাফধাদন থাওা, ল্টযদফকত ল্টনযািায ল্টফলগুল্টর প্রওল্পল্টটয চন্য 
ল্টনধোল্টযত নীল্টতভারা সভদন ঘদর ল্টওনা তা ল্টনল্টিত ওযা  

• ল্টযদফকত ল্টনযািা সভদন ঘরদত প্রওদল্পয ল্টযঘারওদও প্রমযল্টক্তকত 
যাভে প্রদান ওযা এফাং ভস্মা ভাধাদন ায়তা ওযা; 
• এাআ প্রওদল্পয াধীদন এরল্টচাআল্টড দ্বাযা ফাস্তফাল্টয়ত ওামেক্রভগুল্টরয 

াদথ াভিস্ম ফচায় যাঔা; 
• ল্টফেফযাাংদওয চন্য তথয াংত এফাং ল্টযদাটে প্রস্তুত ওযা; 

১৫০,০০০ 
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নাং উাদান দাল্টত্ব/ উদযশ্য াআউএল্টড 

• ভদছাতা াংস্থাগুল্টরয াদথ নীল্টত ল্টনধোযণী াংরাদ ায়তা ওযা 
২ াভাল্টচও ল্টফদলজ্ঞ (ভাঠল্টবল্টিও) ভাঠ মোদয উ-প্রওল্প 'স্ভীল্টনাং, মেদফেণ এফাং ল্টযদাল্টটোং  ৬০,০০০ 
৩ সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ (ভাঠল্টবল্টিও) ভাঠ মোদয উ-প্রওল্প 'স্ভীল্টনাং, মেদফেণ এফাং ল্টযদাল্টটোং, প্রওল্প চযদড 

সচন্ডায এফাং াভাল্টচও ান্তবযেল্টক্ত ল্টনল্টিত ওযদত ল্টনদাকওৃত চাল্টতাংদখয ল্টফদল 
াংস্থায াদথ সমাকাদমাক যো ওযা  

৩০,০০০ 

৪ াভাল্টচও ল্টনযািা াতা ল্টফদলজ্ঞ 
চাল্টতাংখ াংস্থা 

াভাল্টচও স্ভীল্টনাং এফাং মেদফেণ প্রল্টতদফদন মোদরাঘনা, এএভল্ট প্রস্তুল্টত, 
াভাল্টচও ল্টনযািা নীল্টতভারায উয  প্রল্টেণ 

৩০০,০০০ 

৫ াআএভল্ট ফাস্তফান ফাতা, াল্টন, দব্দয ভান ল্টযভা, ল্টল্টাআ ক্রয়, াঘটাায এফাং াল্টতয 
কল্টতল্টফল্টধ সথদও সুযোয চন্য সযল্টফরৃযৎ ঘাল্টরত সফিনী এফাং াল্টতয উল্টস্থল্টতদত 
সম ওর দর াা ল্টদদফ তা প্রল্টতষ্ঠা ওযা 

৩০,০০০ 

৬ এএভল্ট ফাস্তফান  প্রদাচন াদদে যাভদেয দয স্থানান্তয ওামেক্রভগুল্টর ল্টনল্টিত ওযা, মথামথ 
নল্টথবযক্ত ওযা, ওযাদম্পয াবযন্তদয ল্টফওল্প াঅশ্রদওন্ ফা াফওাঠাদভা ল্টনভোণ 
ল্টনল্টিত ওযা, এএভল্ট ফা াঅযল্ট ানুাদয প্রদাচনী সেদত্র েল্টতযূণ প্রদান 
ল্টনল্টিত ওযা, ল্টনল্টভত যাভে বা ল্টযঘারনা ওযা এফাং নল্টথবযক্ত ওযা, 
ল্টচাঅযএভ ল্টযঘারনা এফাং ল্টযদাটে প্রস্তুত ওযা প্রবৃল্টত  

৩০,০০০ 

৭ ফন ল্টফদলজ্ঞ  প্রওদল্পয ওদম্পাদনদন্টয াাং ল্টদদফ ল্টওন্তু ওাচগুল্টর ল্টযদফকত উন্পল্টতয াাং 
ল্টাদফ প্রল্টতপল্টরত ওযদত দফ1 সদী প্রচাল্টতয ফৃে সযাণ ল্টনল্টিত ওযা1 
ফনান ওভেঘূীয াভল্টগ্রও প্রমযল্টক্তকত ল্টদওগুল্টরয উয রেয যাঔা1 ওযাম্প 
এরাওা ফনান ল্টযওল্পনা প্রণন ওযা1 এরল্টচাআল্টডয ল্টযদফ ল্টফদলদজ্ঞয 
াদথ ভন্ব ওযা  

- 

৮ ল্টফওল্প জ্বারানী যফযা  প্রওদল্পয ওদম্পাদনদন্টয াাং ল্টদদফ ল্টওন্তু ওাচগুল্টর ল্টযদফকত উন্পল্টতয াাং 
ল্টাদফ প্রল্টতপল্টরত ওযদত দফ 

- 
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৯ প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও এফাং মেদফেল্টণও ফযফস্থানা 

৯.১ প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও ফযফস্থানা 

এ প্রওল্প ফাস্তফায়ন  ল্টযঘারনায চন্য যওাদযয াল্টফেও দাল্টদত্ব থাওদফ স্থানীয় যওায, ভফায়  গ্রাভীণ উন্পয়ন ভন্ত্রণারয় 
(এভএরল্টচাঅযল্টড এফাং ল্ট) এফাং রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় (এভ ল্টড এভাঅয)। 

প্রওল্পল্টট ল্টতনল্টট প্রওল্প ফাস্তফায়ন াআউল্টনট (ল্টাঅাআাআউ) (স্থানী যওায প্রদওর াল্টধদপ্তয - এরল্টচাআল্টড, চনস্াস্থয প্রদওর াল্টধদপ্তয - 
ল্টডল্টএাআঘাআ এফাং রৃদমোক ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় - এভ ল্টড এভাঅয) ফাস্তফায়ন ওযদফ। ভস্ত ওামেক্রভ ভাঠ মোদয় সযল্টপউল্টচ, ল্টযল্টরপ 
াযান্ড ল্টযদপ্রল্টটন ওল্টভনায (াঅযাঅযাঅযল্ট) দ্বাযা ভন্বয় ওযা দফ। প্রস্তাল্টফত ফাস্তফায়ন ওাঠাদভাল্টট যওাল্টয াংস্থাগুল্টরয ভযাদন্ডট এফাং 
ফাস্তুঘযযত সযাল্টঙ্গা চনদকাল্টষ্ঠয াাময  ভন্বদয াদথ ঙ্গল্টতূণে এফাং যওাল্টয াবযন্তযীণ ওতৃেদেয ানুদভাদন গ্রদণয চন্য ওামেওয 
বূল্টভওা ারন ওযদফ। 

যওাদযয ওামেপ্রণারী ল্টফল্টধ ানুযণ ওদয, ল্টাঅাআাআউ তাদদয ল্টনচ ল্টনচ ভন্ত্রণারদয়য প্রওল্প ল্টস্টয়াল্টযাং ওল্টভল্টটয (ল্টএল্ট) ওাদঙ ল্টযদাটে 
ওযদফ। এওল্টট ল্টএল্টয বাল্টতত্ব ওযদফন ল্টল্টনয়য ল্টঘফ / ল্টঘফ, এরল্টচল্টড, এভএরল্টচাঅযল্টড এফাং ল্ট এফাং াঅদযওল্টট ল্টএল্টয 
বাল্টতত্ব ওযদফন ল্টল্টনয়য ল্টঘফ / ল্টঘফ এভ ল্টড এভাঅয। প্রল্টতল্টট ল্টাঅাআাআউ প্রল্টতল্টনল্টধযা ল্টএল্টয তফঠদও উল্টস্থত থাওদফন। 

PIU, MoDMR

PSC
MoLGRD&C

PSC
MoDMR

PIU, LGED
PIU, DPHE

RRRC
(Field Coordination)

 

ল্টঘত্র ৯.১ - াল্টফেও প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও ফযফস্থানা 

াভল্টগ্রও ফাস্তফান, ভন্ব এফাং সওদরয াাং ল্টদদফ রৃল্টট ল্টএল্ট ল্টনচ ল্টনচ ভন্ত্রণারয়, ল্টফবাক, ল্টফবাক/াংস্থাগুল্টরয প্রল্টতল্টনল্টধদদয ান্তবযেক্ত 
ওযদফ। ল্টএল্ট এয দাল্টত্ব দফ0 (১) ফাস্তফায়ন যাভে এফাং ল্টযঘারনাভরূও ল্টনদদেনা প্রদান; (২) াঅল্টথেও এফাং সবত াগ্রকল্টত 
মোদরাঘনা; (৩) সম সওান ফাস্তফায়ন ভস্মা ভাধান ওযা1 (৪) ওামেওয ফাস্তফায়দনয চন্য ান্য সওান প্রদয়াচনীয় ল্টনদদেনা প্রদান ওযা। প্রল্টত 
প্রল্টত ঙ ভাদ ান্তত এওল্টট ল্টএল্ট ল্টভল্টটাং দত দফ এফাং প্রল্টত ফঙয ান্তত এওফায এওল্টট সমথ ল্টএল্ট বা দফ, মায বাল্টতদত্ব 
ল্টল্টনয়য ল্টঘফ/ল্টঘফ এরল্টচাআল্টড, এভএরল্টচাঅযল্টড এফাং ল্ট এফাং এভল্টডএভাঅয উবয়াআ থাওদফন। 

প্রল্টতল্টট প্রওল্প ফাস্তফায়ন  াংস্থায এওল্টট প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওল্টভল্টট (ল্টাঅাআল্ট) থাওদফ, মায বাল্টতদত্ব থাওদফন াংস্থায প্রধান (প্রধান 
প্রদওরী এরল্টচাআল্টড/ল্টডল্টএাআঘাআ, ল্টল্টড সপ াফ ল্টযল্টপউল্টচ সর), মা াংল্টেি প্রওল্প ওদম্পাদনদন্টয তিাফধাদন ায়তা ওযদফ। ল্টাঅাআল্ট 
ভন্ত্রণারয়, ল্টফবাক, ল্টফবাক/াংস্থা সথদও াংল্টেি প্রল্টতল্টনল্টধ ান্তবযেক্ত ওযদফ। ল্টাঅাআল্ট প্রওল্প ফাস্তফাদন যওায এফাং ফযাাংও উবদয ল্টনয়ভ এফাং 
প্রল্টফধান  ানুযণ ল্টনল্টিত ওযদফ। ল্টফদলত, ল্টাাআল্ট এয চন্য দাল্টত্ব দফ0 (১) ফাস্তফায়ন তিাফধান এফাং মোদরাঘনা এফাং ভয়ভত 
সডল্টরবাল্টযয চন্য প্রদয়াচনীয় যাভে প্রদান; (২) ফাস্তফায়ন াগ্রকল্টত মেদফেণ এফাং ভূরযায়ন এফাং প্রদয়াচনীয় ল্টযফতেন/ াংদাধন সুাল্টয; 
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(৩) ফাস্তফায়দনয ভয় উিূত ভস্মা এফাং দ্বন্দ্ব ভাধান ওযা; (৪) ান্যান্য ভন্ত্রণারয়, ল্টফবাক, এফাং ল্টফবাক/াংস্থাগুল্টরয াদথ ভন্বয়; এফাং (৫) 
প্রওদল্পয াল্টফেও ওভেেভতা এফাং প্রওল্প ম্পল্টওেত ভূর ল্টফলয়গুল্টর ম্পদওে ল্টএল্টদও াফকত ওযা । 

ল্টডল্টএাআঘাআ ওদম্পাদনন্ট ১-ও এফাং ওদম্পাদনন্ট ৩-ঔ াাংদয ফাস্তফায়নওাযী াংস্থা। ল্টডল্টএাআঘাআ ল্টাঅাআাআউদত এওচন ণূেওারীন প্রওল্প 
ল্টযঘারও এফাং এওচন উ- প্রওল্প ল্টযঘারও থাওদফ।ল্টডল্টএাআঘাআ তায ল্টাঅাআাআউদত এওচন প্রল্টওউযদভন্ট ল্টফদলজ্ঞ, াঅল্টথেও ফযফস্থানা 
ল্টফদলজ্ঞ, াল্টন যফযা ল্টফদলজ্ঞ, স্মাল্টনদটন ল্টফদলজ্ঞ, ফচেয ফযফস্থানা ল্টফদলজ্ঞ, চর ল্টফদলজ্ঞ, ল্টযদফ ল্টফদলজ্ঞ, াভাল্টচও উন্পয়ন  
সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, এভ াযান্ড াআ ল্টফদলজ্ঞ, প্রল্টেণ যাভেদাতা ল্টনদয়াক ওযদফ। এওল্টট মেদফেণ এফাং তিাফধাণ যাভেও াাাল্ট 
ম্ভাফযতা কদফলণা যাভেও, াভাল্টচও প্রবাফ ভূরযায়ন যাভেও এফাং এওল্টট ল্টযদফকত প্রবাফ ভূরযায়ন যাভেও ল্টনদাক ওযা দফ। 

এরল্টচাআল্টড ওদম্পাদনন্ট ১-ঔ এফাং ওদম্পাদনন্ট ৩-ঔ াাংদয ফাস্তফায়ন ওযদফ। ফতেভাদন, এরল্টচাআল্টড ৩৭৫ ল্টভল্টরয়ন ভাল্টওেন ডরাদযয ফরভযঔী 
দূদমোক াঅশ্রদওন্ প্রওল্প (এভল্টডএল্ট) ফাস্তফায়ন ওযদঙ । এরল্টচাআল্টড ম্মত দদঙ সম ল্টফদযভান এভল্টডএল্ট প্রওল্প ল্টযঘারও দফ 
প্রস্তাল্টফত প্রওল্পল্টটয প্রওল্প ল্টযঘারও। ফতেভান এভল্টডএল্ট ল্টাঅাআাআউ এফাং প্রল্টওউযদভন্ট যাদনর প্রস্তাল্টফত প্রওল্পল্টটদও প্রদয়াচনীয় ায়তা 
প্রদান ওযদফ। এাআ প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও ফযফস্থা এভল্টডএল্টয পর ফাস্তফাদন সওান প্রবাফ সপরদফ না।  

প্রস্তাল্টফত প্রওদল্পয াধীদন প্রস্তাল্টফত াল্টতল্টযক্ত ওামেক্রভ ফাস্তফায়দনয চন্য ল্টফদযভান এভল্টডএল্ট ল্টাঅাআাআউদও ল্টক্তারী ওযা দফ। 
এভল্টডএল্ট এফাং এাআ প্রস্তাল্টফত প্রওদল্পয চন্য রৃ‟চন থৃও উ প্রওল্প ল্টযঘারও (ল্টডল্টল্টড) থাওদফ। এরল্টচাআল্টডয এওচন ল্টল্টনয়য ওাল্টযকল্টয 
ল্টফদলজ্ঞ, ল্টল্টনয়য প্রল্টওউযদভন্ট ল্টফদলজ্ঞ, ল্টল্টনয়য পাাআন্যাল্টন্ফয়ার ভযাদনচদভন্ট সস্ধাল্টরস্ট, ল্টল্টনয়য এনবায়যনদভন্ট ল্টফদলজ্ঞ, ল্টপর্ল্ সরদবর 
ল্টযদফ ল্টফদলজ্ঞ, ল্টল্টনয়য সাশ্যার সডদবরদভন্ট ল্টফদলজ্ঞ, ল্টপর্ল্ সরদবর সাশ্যার সডদবরদভন্ট ল্টফদলজ্ঞ, সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ল্টপর্ল্ 
সরদবর সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞ, ওল্টভউল্টনদওন ল্টফদলজ্ঞ, রৃদমোক এফাং চরফায ল্টযফতেন ল্টফদলজ্ঞ, ল্টল্টনয়য ভল্টনটল্টযাং এফাং ভূরযায়ন (এভ াযান্ড 
াআ) ল্টফদলজ্ঞ, এভ াযান্ড াআ ল্টফদলজ্ঞ, এফাং এওল্টট ল্টচাঅাআএ ল্টফদলজ্ঞ ল্টনদাক সদদফ। এরল্টচাআল্টড এওল্টট ল্টডচাাআন এফাং সুাযল্টবন 
যাভেও ল্টনদাক ওযদফ, মা ল্টযদফকত  াভাল্টচও ভূরযাদনয ওামোফরী ম্পাদন ওযায চন্য এওল্টট ল্টযদফকত এফাং এওল্টট াভাল্টচও 
সুযো ল্টটভ ান্তবযেক্ত ওযদফ এফাং ভস্ত প্রদয়াচনীয় সুযো ল্টনদদেল্টওাগুল্টর প্রস্তুত ওযায চন্য দায়ফদ্ধ থাওদফ এফাং সুযো ম্পল্টওেত াঅফল্টশ্যও 
তেভূ ফাস্তফায়ন ওযদফ। এরল্টচাআল্টড সমথ এনবায়যনদভন্টার এন্ড সাশ্যার াআভযাক্ট াযাদদভন্ট (ল্টএাআাঅাআএ) পাভে ল্টনদাক ল্টদদফ। 
সচন্ডায এফাং াভাল্টচও ান্তবযেল্টক্ত এফাং ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টাংতা প্রল্টতদযাদধ এরল্টচাআল্টড চাল্টতাংদখয এওল্টট ল্টফদলাল্টয়ত াংস্থা ল্টনদয়াক ল্টদদফ। 

এভল্টডএভাঅয ওদম্পাদনন্ট ২ এফাং ৩ ও চন্য ফাস্তফায়নওাযী াংস্থা দফ। প্রওদল্পয ফাস্তফায়ন এফাং তিাফধান ল্টনল্টিত ওযায চন্য মযগ্ম ল্টঘফ 
দ ভমোদায এওচন প্রওল্প ল্টযঘারও, এফাং রৃাআচন ল্টডল্টল্টড ল্টনদয়াক ওযা দফ। প্রওল্প ফযফস্থানা  তিাফধাদন ল্টল্টডদও ায়তা ওযায 
চন্য উদ্বাস্তু সর এফাং ভাঠ মোদয ভদধয এওল্টট ল্টাঅাআাআউ স্থান ওযা দফ। ল্টাঅাআাআউ এওচন প্রল্টওউযদভন্ট ল্টফদলজ্ঞ এফাং এওচন াঅল্টথেও 
ফযফস্থানা ল্টফদলজ্ঞ; ওভেূল্টঘ ল্টফদলজ্ঞ (মাদদয ভদধয এওচন ল্টরঙ্গ ল্টফলও সপাওার দয়ন্ট দফ); াআনপযদভন ভযাদনচদভন্ট/দডটাদফ 
ল্টফদলজ্ঞ, এফাং প্রল্টেণ  এভ এন্ড াআ ল্টফদলজ্ঞ, এফাং এওচন ভাঠ ল্টবল্টিও ল্টযদফকত সুযো ল্টফদলজ্ঞ এফাং এওচন াভাল্টচও সুযো 
ল্টফদলজ্ঞ ল্টনদাক ল্টদদফ। এভল্টডএভাঅয ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযোয ল্টফলদ ল্টফদল দেতা যদদঙ চাল্টতাংদখয এভন এওল্টট 
ল্টফদলাল্টত াংস্থায াদথ ঘযল্টক্তফদ্ধ দফ1 এাআ াংস্থা ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযোয ফাস্তফান ল্টনল্টিত ওযদফ। ল্টফদলাল্টয়ত াংস্থাল্টটদত এওচন 
ফন ল্টফদলজ্ঞ ল্টনমযক্ত ওযা দফ, ল্টমল্টন স্থানীয় প্রচাল্টতয প্রফতেন এফাং ফৃেদযান ওামেক্রদভয াাং ল্টাদফ রৄধযভাত্র তচফ াদযয ফযফায ল্টনল্টিত 
ওযদে্ন। 

যণাথেী, ত্রাণ  প্রতযাফান ওল্টভদনয (সযল্টপউল্টচ, ল্টযল্টরপ াযান্ড ল্টযদল্টিদন ওল্টভন- াঅযাঅযাঅযল্ট) সযল্টপউল্টচ সর এফাং তায ভাঠ 
মোদয়য ওযাম্প-াআন-ঘাচেদদয প্রল্টতল্টদদনয ভন্বয়  ল্টযঘারনা ওযায চন্য ল্টফদল াংস্থায ভাধদভয সমাকয ল্টযদলফা প্রদানওাযী ল্টনদাক সদা 
দফ। এাআ ওদম্পাদনদন্টয াধীদন ওামেক্রভ গুল্টর দে সুল্টফধাদবাকীদদয ানাক্ত  ফাঙাাআ ওযা; ওভপ্ল্াাআদন্ফ এফাং প্রওল্প উাদান ফাস্তফান 
মেদফেণ; সদভন্ট; এফাং প্রল্টেণ এফাং প্রাল্টনও ওাঠাদভায উন্পয়ন  ফযফস্থানা। 

ওদম্পাদনন্ট ২ এয চন্য ভাঠ মোদয়য ফাস্তফায়ন  ভন্বদয়য সপাওার দয়ন্ট দফ াঅযাঅযাঅযল্ট াল্টপ । ওযাদম্পয াদথ ভস্ত ওভেূল্টঘ 
ম্পল্টওেত প্রল্টক্রয়াগুল্টরয চন্য ল্টাঅাআল্ট প্রাথল্টভওবাদফ দাল্টত্বীর থাওদফন। ল্টাঅাআল্টকনদও রৃাআচন াাআদলান প্রস্তুল্টত ওভেূঘী (ল্টল্টল্ট) 
সস্োদফও এফাং ১০ সথদও ১২ চদনয ওভেীদদয এওল্টট দর  এওচন উ-ওাযী প্রদওরী, এওচন ওল্টম্পউটায াাদযটয এফাং 
এওচন সটওল্টনল্টান াতা ওযদফন। এাআ ওর দদয ল্টনদাক প্রল্টক্রা ল্টফদযভান যওাল্টয ওামেক্রদভয াধীদন ল্টযঘাল্টরত দে। 

প্রওদল্পয াধীদন সুযো ফযফস্থানা ল্টনল্টিত ওযায চন্য, ভাঠ মোদয়য ওভেওতোযা চাল্টতাংদখয ল্টফল্টবন্প াংস্থা এফাং ান্যান্য াংস্থায াদথ 
সমাকাদমাক ওযায দাল্টত্ব ারন ওযদফন। এাআ ওদম্পাদনদন্টয চন্য উ-ঘযল্টক্ত ওযা সমদত াদয, ল্টওন্তু এল্টট ল্টনল্টিত ওযদত দফ সম এল্টট ফযাাংদওয 
নীল্টতভাল্টপও দে, ঘযল্টক্তয প্রল্টতল্টট স্তদয এওাআ যওভ ফযফস্থা ল্টনল্টিত ওযদত দফ। এরল্টচাআল্টড, ল্টডল্টএাআঘাআ এফাং এভল্টডএভাঅয সমথ 
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ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফ ল্টফদেলণ (ল্টাআএাঅাআএ) ল্টযঘারনা ওযদত ায়তা ওযদফ। সমথ ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফ 
ল্টফদেলদণয ল্টটাঅয ল্টযল্টি ৭ এ ান্তবযেক্ত ওযা দয়দঙ। এরল্টচাআল্টড, ল্টডল্টএাআঘাআ, এভডএভাঅয ল্টাঅাআাআগুল্টরদও প্রদয়াচন ানুাদয 
ফযাাংদওয ম্মল্টত াদদে াল্টতল্টযক্ত ওভেীদদয দ্বাযা ল্টক্তারী ওযা সমদত াদয। এরল্টচাআল্টড (ল্টডল্টএাআঘাআ সথদও প্রাপ্ত ফেদল তথয ান্তবযেক্ত 
ওদয) এফাং এভ ল্টডএভাঅয থৃও মেদফেণ প্রল্টতদফদন ততল্টয ওযদফ এফাং ল্টফে ফযাাংওদও তত্রভাল্টও বাদফ প্রদান ওযদফ। 

ভন্বয় ফযফস্থা0 প্রওল্পল্টট ফাাংরাদদ যওাদযয ল্টফদযভান ফাস্তফায়ন ফযফস্থা ানুযণ ওযদফ এফাং ল্টফদযভান যওা্ল্টয ফযফস্থায ভাধযদভ ভন্বয় ওযা 
দফ। াআন্টায-সক্টয সওাাল্টডেদনন রে (াঅাআএল্টল্টচ) এয ভাধযদভ ভাঠ মোদ ল্টফল্টবন্প উন্পয়ন াাংীদায/ ফরাল্টেও/ল্টদ্ব-াল্টেও/াআউএন াংস্থা 
এয ভদধয ভন্বয় প্রল্টক্রয়া ম্পন্প দফ এফাং সওরকত ল্টনফোী রে (এাআল্টচ) এয দ্বাযা দ্বাযা ঢাওায়। াঅযাঅযাঅযল্ট, াঅাআএল্টল্টচ, এফাং 
ফাস্তফায়ন াংস্থাগুল্টরয াদথ প্রওল্প ওামেক্রভগুল্টরদত াঅন্তাঃ াংস্থা মোদয়য ভন্বয় থাওদফ। 

চাতীয় মোদয়য াল্টফেও নীল্টত ল্টনধোযণী ভন্বয় ন্যানার টাস্ক সপাে (এনল্টটএপ) দ্বাযা ল্টযঘাল্টরত দফ। এল্টট এওল্টট ভল্টন্ত্রবা ানুদভাল্টদত াঅন্তাঃ 
ভন্ত্রণার মোদয লেদ মায াল্টঘল্টফও ল্টযদলফা যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ওতৃেও সদা  । চাতীয় মোদয়য ভন্বয় দফ এভাঅযল্টডএভাঅয এফাং 
ভাঠ মোদয়য ভন্বয় দফ াঅযাঅযাঅযল্ট এয ভাধযদভ। উযন্তু, ওর ল্টফল্টনদাক ওামেক্রদভয ভদধয সওাদনা াদশৃ্য ল্টওাংফা বাযরযাল্টাং এাদত 
ফাাংরাদদ যওায, এল্টয়ান সডদবরদভন্ট ফযাাংও এফাং ান্যান্য াংস্থায ভদধয ভন্ব ওযদফ। 

উদিঔয, চাল্টতাংদখয ওাঠাদভাদত ল্টফল্টবন্প ওামেল্টনফোী দর প্রল্টত ২ প্তাদ ল্টভল্টরত য়। এরল্টচাআল্টড  ল্টডল্টএাআঘাআদয়য ল্টাঅাআাআউ এাআ বায় 
উল্টস্থত থাওদফ, মা ওযাদম্পয াবযন্তদয এফাং াঅদাদয ান্যান্য াংস্থায াদথ ভন্বয় ল্টনল্টিত ওযদফ। 

স্ভীল্টনাং ম্পল্টওেত ল্টফল্টবন্প প্রল্টতষ্ঠাদনয বূল্টভওা ফযাঔযা ওযা দয়দঙ ল্টফবাক ৬ এ এফাং ল্টফবাক ৯.৪ এ মেদফেদণয দাল্টয়ত্ব ফযাঔযা ওযা দয়দঙ। 
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NTF
(Inter-Ministerial Policy Coordination)

All Ministries
SEG

(Led by UNRC, UNHCR, IOM)

ISCGAll Implementing Agencies

Inter-Agency Field Coordination

RRRC
(Field Coordination)

MoDMR
(National Coordination)

 

ল্টঘত্র ৯.২ - াঅন্তাঃ াংস্থা ভন্বয় ফযফস্থা 

৯.২ ল্টনভোণ ফে  

ল্টাঅাআাআউ এয ল্টল্টনয়য ল্টযদফ ল্টফদলজ্ঞাঃ াআএএভল্ট এফাং ান্যান্য ল্টযদফকত ফযফস্থানা দাল্টয়ত্ব ফাস্তফায়দনয চন্য ল্টাঅাআাআউ ল্টযদফকত 
ল্টফদলজ্ঞদদয ল্টনদাক ওযদফ। তাযা প্রওল্প ফাস্তফায়দনয ভয় ল্টফে ফযাাংদওয সপকাডে ল্টটভ, ল্টনয়ন্ত্রও াংস্থা এফাং ান্যান্য াাংীদাযদদয াদথ 
সমাকাদমাক ফচায় যাঔদফ। ল্টফদলজ্ঞযা ল্টযদফ দূলণ ফযফস্থা মথামথ ফাস্তফায়দনয রদেয ল্টনভোণ ওামেক্রভ মেদফেণ ওযদফ। 

ল্টাঅাআাআউ এয ফন ল্টফদলজ্ঞাঃ ল্টাঅাআাআউ্দত এওচন পদযল্টস্য ল্টফদলজ্ঞ থাওদফ। তায দাল্টদত্বয ভদধয থাওদফন ফন াংদওাঘদনয প্রবাফগুল্টর স্লা 
এফাং ফনাদনয সুল্টফধাগুল্টর ফৃল্টদ্ধ ওযা। প্রওল্প ফাস্তফায়দনয ভয় ল্টতল্টন ফন ল্টফবাক, ল্টফে ফযাাংদওয সপকাডে ল্টটভ, ল্টনয়ন্ত্রও াংস্থা এফাং ান্যান্য 
াাংীদাযদদয াদথ সমাকাদমাক যো ওযদফ। 

ল্টাঅাআাআউ এয াভাল্টচও সুযো ল্টফদলজ্ঞকণাঃ াআএএভল্ট এফাং ান্যান্য াভাল্টচও ল্টযঘারনায দাল্টয়ত্বগুল্টর ফাস্তফায়দনয চন্য ল্টাঅাআাআউ এয 
সডল্টডদওদটড াভাল্টচও সুযো ল্টফদলজ্ঞ থাওদফ। তাযা প্রওল্প ফাস্তফায়দনয ভয় ল্টফে ফযাাংদওয াভাল্টচও সুযো দর, ল্টনয়ন্ত্রও াংস্থা এফাং 
ান্যান্য সস্টওদার্ল্াযদদয াদথ সমাকাদমাক ফচায় যাঔদফ। ল্টফদলজ্ঞযা াভাল্টচও েয়েল্টত ফযফস্থা ল্টঠওবাদফ ফাস্তফায়ন ল্টনল্টিত ওযদত ল্টনভোণ 
ওামেক্রভ মেদফেণ ওযদফ। 
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ল্টাঅাআাআউ এয ভদধয সচন্ডায ল্টফদলজ্ঞাঃ ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ওর প্রওায সুযো ল্টনল্টিত ওযায চন্য ল্টাঅাআাআউ এওচন ল্টরঙ্গ ল্টবল্টিও ল্টফদলজ্ঞ 
ল্টনদাক ল্টদদফ। ল্টতল্টন প্রওল্প ফাস্তফায়দনয ভয় ল্টফে ফযাাংদওয সপকাডে দর, ল্টনয়ন্ত্রও াংস্থা এফাং ান্যান্য াাংীদাযদদয াদথ সমাকাদমাক 
স্থান ওযদফ। ল্টফদলজ্ঞযা ল্টনভোণ ওামেক্রভগুল্টরয াদথ ম্পল্টওেত ল্টরঙ্গ াংক্রান্ত ল্টদওগুল্টর ল্টনযীেণ ওযদফ এফাং ল্টঠওবাদফ ফাস্তফাল্টয়ত ওযদফ। 

ল্টঠওাদায এয ল্টযদফ সুাযবাাআচাযাঃ ল্টঠওাদায এওল্টট ল্টনভোণ াাআদট এওচন সডল্টডদওদটড, সমাকয এফাং াল্টবজ্ঞ, াাআট ল্টবল্টিও ল্টযদফ 
সুাযবাাআচায ল্টনদয়াক ওযদফ। এাআ ল্টযদফকত সুযো সুাযবাাআচায এয দাল্টত্ব দফ াআএএভল্টয ল্টফল্টবন্প ল্টদওগুল্টর ফাস্তফায়ন মাদত 
ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফগুল্টরয াাাল্ট ল্টনভোণ ওাচগুল্টরয াদথ ম্পল্টওেত স্াস্থয  ল্টনযািা ল্টফলয়গুল্টর গ্রণদমাকয ীভায ভদধয 
থাদও। ল্টযদফ সুাযবাাআচায ল্টনভোণ ওভেীদদয চন্য ল্টযদফকত প্রল্টেণ ল্টযঘারনা ওযদফ। তাদও ল্টযদফকত ফযফস্থানা এফাং স্াস্থয  
ল্টনযািা সেদত্র ওভদে ৩ ফঙদযয াল্টবজ্ঞ এফাং ল্টযদফ ল্টফজ্ঞান/প্রদওদর স্দাতও দত দফ। 

ল্টঠওাদাদযয াভাল্টচও সুযোয ওভেওতো0 াভাল্টচও ল্টনযািা ওভেওতো াভাল্টচও ল্টনযািা, ল্টরঙ্গ  শ্রভ ম্পল্টওেত ল্টফলয়গুল্টর ফাস্তফায়ন ওযদফন। 
াআএএভল্ট এয াধীদন ল্টাঅাআাআউ সাস্মার সুযো পাভেগুল্টরদও াদথ ল্টনদ ল্টনল্টিত ওযদফ সম ওর ল্টঠওাদায এফাং মাযা প্রওল্প ফাস্তফায়দনয 
াদথ চল্টডত যদয়দঙ তাদদয প্রাথল্টভও এফাং ঘরভান াভাল্টচও সুযো এফাং ল্টরঙ্গ দঘতনতা এফাং প্রল্টেণ মদথি। 

ল্টযদফকত  াভাল্টচও ায়তা াংস্থা0 এাআ াংস্থাগুল্টর ল্টাঅাআাআউ (এফাং তাদদয যাভেদাতাদদয) ভাঠ মোদয ল্টযদফকত  াভাল্টচও 
সুযো ম্পল্টওেত ল্টক্রয়াওরাগুল্টর স্াধীনবাদফ তিাফধান ওযদফ। যাভেও প্রল্টতষ্ঠানল্টট ল্টঠওাদাযদদয ওর প্রদয়াচনীয় প্রল্টেণ প্রদান ওযদফ। 

তিাফধান যাভেও0 এাআ ওনারটযান্ট ল্টনল্টিত ওযদফ সম ভস্ত সবত ওাদচয নওা ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযোয ল্টফদফঘনায ল্টবল্টিদত 
ওযা দদঙ। 

ল্টনযীেণ  ভূরযায়ন যাভেদাতা0 এাআ যাভেদাতাদও ধাযা ৯ .৪-এ ল্টঘল্টস্ত ল্টনযীেদণয চন্য স্াধীন মেদফেণ এফাং ভূরযায়ন ল্টযঘারনা 
ওযদত দফ। ল্টফদলত, যাভেদাতা প্রল্টেণ সযওডে, ল্টচাঅযএভ ল্টনফন্নন এফাং াআএএভল্ট মেদফেণ নল্টথ ভূরযায়ন ওযদফ। 

ল্টযদফ াল্টধদপ্তয (ল্টডাআ)0 সমঔাদন প্রাল্টঙ্গও, ল্টযদফ াল্টধদপ্তয াাআট ল্টলয়াদযন্ফ এফাং এনবায়যনদভন্টার ল্টলয়াদযন্ফ াল্টটেল্টপদওট (াআল্টল্ট) 
প্রদান ওযদফ। 

৯.৩ ল্টযঘারন ফে 

এরল্টচাআল্টড  ল্টডল্টএাআঘাআ াফওাঠাদভাগুল্টরয ল্টযঘারনা এফাং যেণাদফেণ ফযফস্থাভূ ল্টযঘারনা ওযদফ। সডল্টডদওদটড াআল্টিল্টনয়ায (ল্টনফোী 
প্রদওরী সগ্রদড) াাদযন এফাং যেণাদফেণ ওভেওাদন্ডয াাং দফ এফাং প্রওল্প ল্টযঘারনা  যেণাদফেণ মোদয় স্াস্থয  ল্টনযািা 
ল্টনল্টিত ওযায াাাল্ট াংল্টেি ল্টযদফকত  াভাল্টচও েল্টতওাযও দদেগুল্টর ল্টনযন ওযদফন। 

ল্টযদফ াল্টধদপ্তয (ল্টডাআ) ফাল্টলেও ল্টযদফকত ল্টলাদযন্ফ াল্টটেল্টপদওদটয ল্টবল্টিদত ল্টনল্টদেি াফস্থায ল্টনযীেণ  প্রদাচদন াঅাআল্টন দদে গ্রণ 
ওযদফ।  

৯.৪ ভল্টনটল্টযাং এফাং ল্টযদাল্টটোং সেভয়াওে 

৯.৪.১ ভল্টনটল্টযাং সেভয়াওে 

মেদফেণ ওাঠাদভায উদযশ্য র প্রওদল্পয যদযাটা ভ চযদাআ ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফগুল্টরয সমদওাদনা উদিঔদমাকয প্রল্টতকূরতা 
প্রল্টতদযাধ, স্লা ওযা এফাং সমঔাদন ম্ভফ ম্ভাফয ল্টফরু  প্রবাফ ল্টনযদন ওামেওয ভতাল্টফধান ওযায সম ওর উাভূ ল্টনদদেল্টত দদঙ 
সগুদরায ফাস্তফান ল্টনল্টিত ওযা । 

ল্টযভাণকত মেদফেণ পরাপর াংযেদণয চন্য ল্টএল্টয ায়তায় ল্টাঅাআাআউ দ্বাযা এওল্টট ডাটাদফ ততল্টয ওযা দফ। এল্টট ল্টনম্নল্টরল্টঔত তথয 
ম্বল্টরত তাল্টরওাওাদয াপ্তাল্টও এফাং ভাল্টও প্রল্টতদফদন ততল্টয ওযদত েভ দফ0 

• নভযনা াংগ্রদয স্থান; 
• নভযনা াংগ্রদ তাল্টযঔ এফাং ভয়; 
• যীোয পরাপর; 
• ল্টনয়ন্ত্রণ ীভা; 
• ওভেীভা- ল্টনন্ত্রণীভা রঙ্ঘন প্রল্টতদযাদধ সম মেন্ত দদে সনা উল্টঘত ; এফাং 
• ল্টনন্ত্রণীভায সওাদনা রঙ্ঘন খটদর তায ফযাঔযা, মল্টদ থাদও। । 
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ল্টনযীেদণয তথয ল্টাঅাআাআউ প্রল্টতল্টনত মাঘাাআ ওযদফ, মাদত এল্টট ামাঘাাআওৃত তথযাংযেণ এডাদত াদয। প্রভন ফযফস্থা এফাং ল্টযওল্পনাগুল্টর 
ল্টনয়ল্টভত এফাং ওামেওযীবাদফ মাদত প্রদয়াক ওযা য় তা ল্টনল্টিত ওযায চন্য াআএএভএপ মেদফেণ ওযা দফ (াযণী ৯-১)। ল্টাঅাআাআউয 
ল্টযদফ  াভাল্টচও ল্টফদলজ্ঞযা প্রভন ল্টযওল্পনাগুল্টর ওামেওযবাদফ প্রদাক ওযা দে ল্টওনা তা ল্টনল্টিত ওযায চন্য াআএএভএপ 
মেদফেণ ওযদফ এফাং ল্টনয়ল্টভতবাদফ ভাঠ ল্টযদেন ওযদফ।  

াযণী ৯.১ - াআএএভএপ মেদফেণ ল্টযওল্পনা 

প্রওল্প মো ল্টও ওঔন সও ল্টওবাদফ 
প্রস্তুল্টত প্রল্টেণ এফাং েভতা 

ততযীওামেক্রভ 
দযত্র নল্টথ প্রস্তুত ওযায 
াঅদক 

ল্টযদফ  াভাল্টচও 
ায়তা াংস্থাগুল্টরয দঙ্গ 
প্রওল্প ল্টযঘারও 

 প্রল্টেণ সযওডে 
মোদরাঘনা ওদয 

প্রস্তুল্টত ল্টযদফকত  াভাল্টচও 
ভস্মাগুল্টরয স্ভীল্টনাং 
ল্টনল্টিত ওযা 

উ-প্রওদল্পয াফস্থান 
এফাং এযারাাআনদভন্ট প্রওল্প 
ল্টযঘারও দ্বাযা ল্টনল্টিত 
ওযা য  

ল্টযদফ  াভাল্টচও 
াংস্থাগুল্টরয দঙ্গ 
ল্টাঅাআাআউ 

ল্টস্ভল্টনাং ীট  
(ম্পন্প)মোদরাঘনা ওদয 

ল্টনভোণ 
 

প্রল্টেণ এফাং েভতা 
ততযীওামেক্রভ 

ভাল্টও ল্টযদফ  াভাল্টচও 
ায়তা াংস্থাগুল্টরয দঙ্গ 
প্রওল্প ল্টযঘারও 

প্রল্টেণ সযওডে মোদরাঘনা 
ওদয 
 

ল্টনভোণ 
 

াল্টবদমাক সযওডে ভাল্টও ল্টযদফ  াভাল্টচও 
ায়তা াংস্থাগুল্টরয দঙ্গ 
প্রওল্প ল্টযঘারও 

ল্টচাঅযএভ ল্টনফন্নন 
মোদরাঘনা ওদয 
 

ল্টনভোণ 
 

াআএএভল্ট এ ফল্টণেত 
ল্টযদফকত  াভাল্টচও 
প্রভন / ল্টযফধেন ফযফস্থা 
(স্াস্থয  ল্টনযািা ফযফস্থা 
) এফাং দযত্র দল্টরর 
এফাং ানুদভাল্টদত ঘযল্টক্তদত 
ান্তবযেক্ত ওযা দয়দঙ 
ল্টওনা। 
 

ভাল্টও ল্টাঅাআাআউ াআএএভল্ট মেদফেণ নল্টথ 
মোদরাঘনা ওদয 

াাদযন  যেণাদফেণ  াল্টবদমাক সযওডে ভাল্টও ল্টাঅাআাআউ ল্টচাঅযএভ ল্টনফন্নন 
মোদরাঘনা ওদয 

াাদযন  যেণাদফেণ াআএএভল্ট এ ফল্টণেত 
ল্টযদফকত  াভাল্টচও 
প্রভন/ল্টযফধেন ফযফস্থা 
(স্াস্থয  ল্টনযািা ফযফস্থা 
) 

ভাল্টও ল্টাঅাআাআউ াআএএভল্ট মেদফেণ নল্টথ 
মোদরাঘনা ওদয 

াযণী ৯.২ – াআএএভএপ এয প্রদয়াচনীয় ল্টযদাল্টটোং 

প্রল্টতদফদন / ডকুদভন্ট ল্টফফযণ প্রস্তুতওাযও 
মায ওাদঙ চভা 

ল্টদদত দফ 
ওঔন 

প্রল্টেণ সযওডে প্রওদল্পয াধীদন ল্টযঘাল্টরত 
ভস্ত প্রল্টেণ এফাং েভতা 
ততযীওামেক্রভ ল্টনফন্নন 

ল্টাঅাআাআউ ফা ওনারটযাদন্টয 
ল্টযদফ  াভাল্টচও সর 

প্রওল্প ল্টযঘারও প্রল্টেদনয ল্টতন প্তাদয 
ভদধয 

মূ্পণে সুযোয ল্টস্ভল্টনাং পভে 
 

ম্ভাফয ল্টযদফকত এফাং 
াভাল্টচও ভস্মা নাক্ত 
ওযণ 

ল্টাঅাআাআউ ফা ওনারটযাদন্টয 
ল্টযদফ  াভাল্টচও সর 

প্রওল্প ল্টযঘারও পভে ূযণ ওযায দয 

াল্টবদমাক সযওডে াল্টবদমাক গ্রণ এফাং ওভে ল্টনভোদণয ভয়াঃ ল্টচাঅযল্ট ফা প্রওল্প ল্টযঘারও ভাল্টও 
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প্রল্টতদফদন / ডকুদভন্ট ল্টফফযণ প্রস্তুতওাযও 
মায ওাদঙ চভা 

ল্টদদত দফ 
ওঔন 

গ্রণ ল্টনফন্নন ওনারটযান্ট এফাং তাযদয 
প্রাল্টঙ্গও ফাস্তফায়নওাযী াংস্থায 
ওভেওতো 

াআএএভল্ট ভল্টনটল্টযাং 
সযওডে 

াআএএভল্ট াংজ্ঞাল্টয়ত 
ল্টাদফ তথয ভল্টনটল্টযাং 

ল্টঠওাদায, ল্টযদফ  াভাল্টচও 
ল্টাঅাআাআউ এফাং / াথফা 
যাভেদাতাদদয াভাল্টচও সর 

প্রওল্প ল্টযঘারও ভাল্টও াথফা  
াআএএভল্ট প্রদয়াচনীয়তা 
ানুমায়ী 

ল্টাঅাআাআউ ল্টএল্টদও চভা সদায চন্য ভাল্টও প্রল্টতদফদন প্রস্তুত ওযদফ। এাআ ল্টযদাদটে ল্টনম্নল্টরল্টঔত ল্টফলগুল্টর ান্তবূক্ত দফ: 

• াআএএভএপ এফাং যফতেী াআএাঅাআএ, াআএএভল্ট, াআতযাল্টদ ফাস্তফায়দন াগ্রকল্টত; 
• মেদফেণ ওভেূল্টঘয পরাপর, ল্টফদলত ল্টনন্ত্রণ ভান, ওদভেয ভাত্রা, ফা াধাযণ াাআট ল্টযঘারনায ভানভাত্রায ল্টফঘযযল্টতয উয 

গুরুত্ব সদা উল্টঘত ; 
•  সম সওাদনা উিূত ল্টফলভূ, সমঔাদন প্রাপ্ত  সওাদনা তথয ফা উাি ল্টযদফকত/াভাল্টচও ভূরযাদনয ভ াংকৃীত তথয ফা 

উাি সথদও মদথিপ্রওাদযাআ ল্টবন্প।1 
• ফল্টযাকত াংস্থাগুল্টরয দ্বাযা কৃীত সওান াল্টবদমাদকয াযাংদে এফাং  কৃীত দদে; এফাং 
• াঅাআন, প্রল্টফধান এফাং াঅন্তচোল্টতও ানুীরদনয প্রাল্টঙ্গও ল্টযফতেন ফা ম্ভাফয ল্টযফতেন। 

 

৯.৪.২ সরফায াআনফ্লাস্ক এয সেদত্র ল্টনযীেণ 

াআএএভএপ ফা াংল্টেি ফযফস্থানা ল্টযওল্পনাগুল্টরয াাং ল্টাদফ, এভল্টডএভাঅয, ল্টডল্টএাআঘাআ এফাং ল্টফেফযাাংদওয ফাস্তফায়ন াগ্রকল্টত এফাং 
প্রল্টতদফদন মেদফেদণয চন্য ল্টঠওাদাদযয ওাঙ সথদও এওল্টট মেদফেণ  ল্টযদাল্টটোং ল্টদস্টভ প্রদয়াচন। ল্টনযীেদণয প্রধান উদযশ্যগুল্টর র: 

• স্থানীয় চনদকাষ্ঠীদও প্রওল্প ম্পল্টওেত ল্টফরু প্রবাফগুল্টরয উল্টস্থল্টত এফাং তাত্মে নাক্ত ওযদত ায়তা প্রদান; 
• মথামথ ল্টনযন ফযফস্থা প্রল্টতল্টষ্ঠত (এফাং প্রদয়াচন ানুাদয াংদাধন ওযা) এফাং ফাস্তফায়ন ল্টনল্টিত ওযা; 
• াংল্টেি ল্টফরু প্রবাফ সভাওাদফরায রদেয প্রভন ফযফস্থা ফাস্তফাদন উদযশ্য াল্টচেত দদঙ ল্টওনা তা ল্টনল্টিত ওযা1 
• প্রওদল্পয ল্টনওটফতেী এরাওা ফা এয ওাঙাওাল্টঙ স্থাদন াল্টবজ্ঞতাম্পন্প প্রদয়াচনীয় সমাকযতাম্পন্প ওভেী এফাং শ্রল্টভও 

ল্টনদয়াদকয চন্য ল্টঠওাদাযদও উৎাল্টত ওযা1 
• শ্রল্টভও  প্রওল্প ওভেীদদয স্াস্থয  ল্টনযািা ল্টনল্টিত ওযায চন্য ল্টঠওাদায স্থানীয় স্াস্থয সফা প্রদানওাযী, ডাক্তায, 

াাতাদর বল্টতে সুল্টফধা, াযাম্বযদরন্ফ সফা াআতযাল্টদ যফযা ওযদফ। 
• ল্টঠওাদায ওর প্রওায সুযো  স্াস্থযল্টফল্টধয চন্য প্রদয়াচনীয় ফযফস্থা এফাং তায ওভেীদদয এফাং াঅদাদ 

ফফাওাযীদদয ভদধয ভাভাযী প্রল্টতদযাদধয চন্য প্রদাচনী ফযফস্থা গ্রণ ওযদফ। 
• ল্টঠওাদায তায ওভেীদদয চন্য এওল্টট সমাকযতাম্পন্প ল্টযদলফা যফযাওাযীয ভাধযদভ ল্টনয়ল্টভত ফযফধাদন সমন াংক্রাল্টভত 

সযাক (এল্টটল্টড) সমভন এাআঘাঅাআল্টব/এাআড দঘতনতা ওভেূল্টঘ ল্টযঘারনা ওযদফ। 
• ল্টঠওাদায প্রওল্প াাআট এফাং তায াঅদাদয ফযল্টক্ত এফাং ম্পল্টি সমন তায শ্রল্টভও দ্বাযা ল্টফন্প না  স উদযদশ্য 

প্রদয়াচনীয় ল্টনযািা ফযফস্থা এফাং তওেতা াফরম্বন ওযদফ। 
• ওভেদেত্র এফাং শ্রল্টভও াঅফা এরাওা মথামথবাদফ ল্টঘল্টস্ত এফাং ল্টনযািাদফিনী ল্টদদ সখযা থাওদত দফ, মাদত 

াঅদাদয ফফাওাযী চনদকাষ্ঠীয সওান াঅসুল্টফধা না । 

প্রওদল্পয ফাস্তফায়ন মোদ উিূত ভস্মাগুল্টরয ভাধান ওযায চন্য প্রওল্পল্টটয উয নচযদাল্টয এফাং ল্টযদাটে ওযা এফাং  াআএএভএপ এ 
প্রস্তাল্টফত ওামেওয ল্টচাঅযএভ যস্ধদযয ল্টযযূও। ল্টচাঅযএভ াপ্রতযাল্টত ফা যনাঃযন াংখল্টটত ভস্মা নাক্ত ওযদত, এফাং তাদদয ভাধান 
ওযদত াাময ওযদফ। প্রওদল্পয ফাস্তফায়ন াংস্থা এওল্টট গ্রণদমাকয ল্টচাঅযএভ প্রল্টতষ্ঠা ওযদফ সমন তা াল্টবদমাক গ্রণ, ল্টযঘারনা, এফাং 
ল্টঠও দ্ধল্টতদত সস্টওদার্ল্াযদদয উদদ্বক ল্টনযন এফাং াল্টবদমাকগুল্টরয ভাধান প্রদান ওযদত াদয। এটা গুরুত্বণূে সম ল্টচাঅযএভ শ্রভ প্রফা 
াংক্রান্ত ল্টফলয়  উিযত ওর ভস্মায গ্রণদমাকয ভাধান ল্টদদতাআ ল্টডচাাআন ওযা দফ। াল্টবদমাক ওযায উায় চ ওযা এফাং এ ফযাাদয 
ফাাআদও চানাদনা গুরুত্বণূে। প্রওদল্পয ছযাঁল্টও এফাং ম্ভাফয সনল্টতফাঘও প্রবাফ ল্টফদফঘনা ল্টনদ ল্টচাঅযএভ প্রনণ ওযদত দফ। প্রওদল্পয 
ওামেওয ল্টচাঅযএভ এয চন্য ল্টনদম্নাক্ত ল্টফলগুল্টর ল্টফদফঘনা ওযদত দফ: 
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(১) এ ম্পল্টওেত প্রঘায এফাং ওদরয চন্য াল্টবদমাক  ভাধান প্রল্টক্রা দচ াঅাাধয ওযা, (২) ওভেপ্রল্টক্রায স্েতা, (৩) ল্টদ্ধান্ত গ্রণ 
প্রল্টক্রয়া এফাং ওাঠাদভায ল্টফোদমাকযতা, (৪) সকানীয়তা এফাং সাআচন্য সওান ম্ভাফয প্রল্টতল্টক্রয়া সথদও সুযো, এফাং (৫) মযল্টক্তঙ্গত  
ওামেওয উাদ াল্টবদমাক ভাধান। 

এভল্টডএভাঅয এফাং ল্টডল্টএাআঘাআ‟ সও ল্টনল্টিত ওযদত দফ সম: 

• ল্টাঅাআাআউয এওল্টট ছযাঁল্টও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনা  এওল্টট ঘযল্টক্ত ফযফস্থানা ওাঠাদভা থাওদফ মা ভস্ত ছযাঁল্টও ল্টঘল্টস্ত এফাং ল্টনযন 
ওযদত েভ এফাং ল্টঠওাদাদযয ওাচ  াঅগ্রকল্টত মেদফেদণয চন্য ল্টনয়ল্টভত তফঠও াঅদাচদনয েভতা থাওদফ । 

• ল্টফেফযাাংও  যওায ওতৃেও ানুদভাল্টদত াআএএভএদপয াদথ ল্টঠওাদায এফাং প্রাল্টঙ্গও াংস্থাগুল্টর ল্টযল্টঘত। 
• চাল্টতাংদখয াংস্থা, এভডএভাঅয, ল্টডল্টএাআঘাআ, স্থানীয় যওায, এনল্টচ, ল্টঠওাদায, স্থানীয় ম্প্রদায় এফাং ল্টডাঅযল্ট এয ভদধয 

সমাকাদমাক। 
• ল্টঠওাদায এফাং ল্টাঅাআাআউ ওতৃেও স্থানী এফাং সযাল্টঙ্গা চনদকাষ্ঠীয সনতাদদয, সুল্টফধাদবাকী এফাং ান্যান্য প্রওল্প-প্রবাল্টফত 

দরগুল্টরয প্রল্টতল্টক্রয়া ানুযন। 
• দূফে ল্টঘল্টস্ত ওযা য়ল্টন  ল্টওন্তু ফাস্তফায়নওারীন ভদ াঅল্টফবূেত দয়দঙ এভন ল্টফলয়গুল্টরয চন্য প্রভদনয ফযফস্থা, এফাং এভন 

ল্টফলদ ল্টযওল্টল্পত এফাং দ্রুত দদে গ্রদণয েভতা থাওা। 
• ল্টযওল্টল্পত বা-যাভে এফাং ান্যান্য ওামেক্রভ ল্টযঘারনায েভতা। 
• ল্টচাঅযএভ ওামেওযবাদফ প্রল্টতষ্ঠা। 

৯.৫ প্রাল্টতষ্ঠাল্টনও েভতা ফলৃ্টদ্ধ 

ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো প্রল্টেণগুল্টর াআএএভএপ এফাং যফতেী াআএাঅাআএ এফাং াআএএভল্ট এয প্রদয়াচনীয়তা স্ধিবাদফ ফযছদত  
এফাং প্রওদল্পয যদযা ভয় চযদড ওর প্রওল্প ওভেীদদয দ্বাযা সমন ানুযণ ওযা  তা ল্টনল্টিত ওযদত ায়তা ওযদফ। ল্টাঅাআাআউ ল্টএল্ট 

য দমাল্টকতায় প্রওদল্পয ওর ওভেীদদয এাআ প্রল্টেণ সদা দফ তা ল্টনল্টিত ওযদফ। প্রওদল্পয রৄরু য়ায াঅদকাআ ল্টযদফ  াভাল্টচও 
প্রল্টেণ ওভেূল্টঘ ঘূডান্ত ওযা দফ। প্রল্টেণল্টট এরল্টচাআল্টড, ল্টডল্টএাআঘাআ, এভ ল্টড এভাঅয ওভেীদদয, ল্টনভোণ ল্টঠওাদায, এফাং প্রওদল্প ল্টনদয়াল্টচত 
ান্যান্য ওভেীদদয প্রদান ওযা দফ। এাআ প্রল্টেণ প্রওল্প ফযফস্থানা এফাং তিাফধাদন ল্টনমযক্ত ওভেওতো সথদও  দে এফাং াদে ওর সশ্রণীয 
ওর ওভেীদদয প্রদান ওযা দফ। প্রল্টেদণ াধাযণ ল্টযদফকত  াভাল্টচও দঘতনতা এফাং াআএএভএপ, াআএাঅাআএ (সমঔাদন প্রাল্টঙ্গও) 
এফাং াআএএভল্ট এয প্রদয়াচনীয়তা, ল্টফদলত প্রওল্প ওভেীদদয প্রওল্প এরাওায ল্টযদফ  াভাল্টচও সুযো এফাং ল্টরঙ্গল্টবল্টিও ল্টফলভদূয 
প্রল্টত াংদফদনীর ওযদত ল্টফদল সচায সদা দফ। াযণী ৯.৩ এ ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো প্রল্টেদণয ল্টফল্টবন্প ল্টদওগুল্টরয াযাংদে 
দ্রিফয। প্রওল্প ফাস্তফায়দনয ভয় ল্টএল্ট/ল্টাঅাআাআউ ল্টযওল্পনাল্টট প্রদাচন ানুমাী াংদাধন ওযদত াদয। 

াযণী ৯.৩ - ল্টযদফকত  াভাল্টচও সুযো প্রল্টেণ 

ল্টফল াাংগ্রণওাযীযা দাল্টয়ত্ব ওঔন 

াধাযণ ল্টযদফকত এফাং াঅথে-াভাল্টচও দঘতনতা; 
প্রওল্প এরাওায ল্টযদফকত  াভাল্টচও াংদফদনীরতা; 
াআ এন্ড এ ল্টস্ভল্টনাং; 
াআএাঅাআএ এয ভরূ পরাপর (সমঔাদন প্রাল্টঙ্গও); 
প্রভন ফযফস্থা; 
াআএএভল্ট; 
স্থানী াভাল্টচও  াাংসৃ্কল্টতও ভরূযদফাধ। 

এরল্টচাআল্টড  ল্টডল্টএাআঘাআ 

এফাং এভ ল্টড এভাঅয  এয 
ল্টনফোল্টঘত ওভেওতো; 
ল্টএল্ট; ল্টাঅাআাআউ, 
ল্টঠওাদায 

ল্টএল্ট প্রওদল্পয ওামেক্রভ রৄরু ওযায াঅদক। 
(প্রদয়াচনীয়তা াদদে যনযাফৃল্টি) 

াধাযণ ল্টযদফকত এফাং াঅথে-াভাল্টচও দঘতনতা; 
প্রওল্প এরাওায ল্টযদফকত  াভাল্টচও াংদফদনীরতা; 
াআ & এ ল্টস্ভল্টনাং; 
াআএাঅাআএ এয ভরূ পরাপর (সমঔাদন প্রাল্টঙ্গও); 
প্রভন ফযফস্থা; 
াআএএভল্ট; 
স্থানী াভাল্টচও  াাংসৃ্কল্টতও ভরূযদফাধ। 

ল্টএল্ট; ল্টাঅাআাআউ; 
ল্টনফোল্টঘত ল্টঠওাদাদযয ওভেওতো 
এফাং ওভেঘাযী 
 

ল্টএল্ট প্রওদল্পয ওামেক্রভ রৄরু ওযায াঅদক। 
(প্রদয়াচনীয়তা াদদে যনযাফৃল্টি) 

াআএএভল্ট; াঅফচেনা ফযফস্থানা; এাআঘএাআ ল্টঠওাদাদযয ল্টনভোণ শ্রল্টভও ল্টএল্ট প্রওদল্পয ওামেক্রভ রৄরু ওযায াঅদক। 
(প্রদয়াচনীয়তা াদদে যনযাফৃল্টি) 
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ল্টফল াাংগ্রণওাযীযা দাল্টয়ত্ব ওঔন 

ডও ল্টনযািা; 
াঅত্মযোভরূও োাআল্টবাং; 
াঅফচেনায ফযফস্থানা; 
াাংসৃ্কল্টতও ভরূযদফাধ এফাং াভাল্টচও াংদফদনীরতা। 

 
 
োাআবায 

ল্টঠওাদায ল্টনভোণ ওামেক্রভ রৄরু ায াঅদক এফাং 
ঘরায ভ। 
(প্রদয়াচনীয়তা াদদে যনযাফৃল্টি) 

যনরূদ্ধায প্রদয়াচনীয়তা; 
াঅফচেনা ফযফস্থানা 

যনরুদ্ধাযওাযী দর ল্টঠওাদায যনরুদ্ধায ওামেক্রভ রৄরু ওযায াঅদক। 

াাদযন সপদচয ভয় এাআঘএাআ এরল্টচাআল্টড  ল্টডল্টএাআঘাআ 
এফাং এভল্টডএভাঅয 
ল্টনফোল্টঘত স্টাপ  

ল্টএল্ট প্রদচক্ট াাদযন রৄরু য়ায াঅদক এফাং 
াাদযন মোদয় মঔন প্রদয়াচন য় 
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ল্টযল্টি ১0 উ-প্রওদল্পয ল্টফফযণী পযভ 

উ-প্রওদল্পয নাভ0 

ফাস্তফানওাযী াংস্থা/ াংস্থাগুল্টর0 

উ-প্রওদল্পয াঅনুভাল্টনও সভাট ঔযঘ (টাওা)0 

াঅনুভাল্টনও ল্টনভোণ ভয়ওার:  

াঅনুভাল্টনও ওভেল্টযঘারনা এফাং যেণাদফেণ ভওার (উ-প্রওদল্পয চীফনওার)0 

 

সচরা:                                        উদচরা:                               াআউল্টনন0 

ওল্টভউল্টনল্টট / স্থানীয় এরাওায নাভ0 

 

প্রস্তাল্টফত উ-প্রওল্প ওামেক্রদভয ফণেনা (ল্টক্রয়াওরাদয ধযন, দল্টঘস্ এরাওা, প্রদাচনী প্রাওৃল্টতও ম্পদ াআতযাল্টদ )0 

 

উ-প্রওদল্পয াাআদটয াংল্টেপ্ত ল্টফফযণ (উদাাঃ ফতেভান বূল্টভ ফযফায, াাআদটয ওাঙাওাল্টঙ গুরুত্বণূে ল্টযদফকত তফল্টিয  াআতযাল্টদ)0 

 

 

াভল্টগ্রও ভন্তফযভূাঃ 

 

ল্টনভোণ  ল্টক্রাওরা মোদয় ফচেয উৎাদদনয ধযন: 

াাআদটয ওাঙাওাল্টঙ াংদফদনীর ল্টযদফকত, াাংস্কৃল্টতও, প্রত্নতাল্টিও, ধভেীয় াাআটগুল্টর (১ল্টওদরাল্টভটাদযয ভদধয), ফন্য াল্টত াল্টবপ্রয়াণ রুট 
এফাং াফল্টি ফনবলূ্টভ  : 

 
প্রস্তুতওযদণ (নাভ, দল্টফ, সভাফাাআর নম্বয, স্ােয, তাল্টযঔ) 

 

যনাঃমেদফেদণ (নাভ, দল্টফ, সভাফাাআর নম্বয, স্ােয, তাল্টযঔ) 

 

ল্টনদদোফরী0 এাআ পদভেয াদথ ম্পন্প ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও স্ভীল্টনাং পভে াংমযক্ত ওরুন। 
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ল্টযল্টি ২0 ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ল্টস্ভল্টনাং পযভাঃ 
এ ল্টফবাক0 উ-প্রওদল্পয াংল্টেপ্ত ল্টফফযণাঃ 

উ-প্রওল্প / াাংদয ওভেওাদন্ডয ফণেনা0 

উ-প্রওদল্পয াফস্থান0 
াঅনুভাল্টনও ল্টনভোণওার: 
ল্টযওল্টল্পত ডায়াগ্রাভ  প্রওল্প এরাওা এফাং প্রওল্প প্রবাফ এরাওায ফণেনা (দমঔাদন প্রাল্টঙ্গও,  াংদফদনীর ল্টযদফকত এরাওায দূযত্ব ল্টনদদে ওরুন সমভন ফন্য াল্টত ওল্টযদডায, চরাধায াআতযাল্টদ এফাং 
ঐল্টতাল্টও ফা াাংস্কৃল্টতও ম্পদ): এঙাডা ল্টফওল্প াফস্থাদনয াদদে সওাদনা ল্টফদেলণ ল্টযঘাল্টরত দ থাওদর দয়া ওদয তা ফণেনা ওরুন। 
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ল্টফ ল্টফবাক0 ল্টযদফকত স্ভীল্টনাং 

ল্টফ ১: উ-প্রওদল্পয াফস্থাদনয ল্টযদফকত তফল্টিয 

াাংস্কৃল্টতও তফল্টিয ফণেনা (প্রদমাচয সেদত্র, প্রওল্প সথদও দূযত্ব ):  
ল্টযদফকতবাদফ গুরুত্বণূে এফাং াংদফদনীর এরাওায াফস্থান:  
 
(১) ফন্য াল্টত ভাাআদগ্রন রুদটয ভদধয / ওাঙাওাল্টঙ0    হ্যাাঁ/না* 
(২)ওযাদম্প / াঅদাদয াফল্টি ফনবলূ্টভদত ম্ভাফয প্রবাফ0    হ্যাাঁ / না 
(৩)ান্যান্য ল্টফলয়0 
 
* াআউএনএাআঘল্টাঅয / াঅাআাআউল্টএন দ্বাযা প্রল্টতল্টষ্ঠত ফন্য াল্টত ভাাআদগ্রন রুট ভানল্টঘত্রল্টট যীো ওদয এাআ প্রদেয উিয ল্টদদত দফ 
সফরাাআন ানুাদয  ফায়যয গুনাগুণ এফাং ব্দভাত্রা: 
 
সফরাাআন ানুাদয ভাল্টটয গুনাগুণ:   
 
বূল্টভধ ম্ভাফযতা (উচ্চ / ভাছাল্টয / ওভ, ফযাঔযা )0 
 
সফরাাআন ানুাদয বূৃষ্ঠস্থ এফাং বূকবেস্থ াল্টনয গুনাগুণ (এপ াআ, ল্টটল্টডএ, সপওার ওল্টরপভে, ল্টএাআঘ)0 
 
ফন্যপ্রাণী ঘরাঘদরয াফস্থা0 
 
ফনাদনয াফস্থা0 
 
চর বাযাভয ল্টফদেলদণয াযাংদে (রৄধযভাত্র াল্টন যফযাদয চন্য)0 
 
ানুগ্র ওদয ল্টফদফঘনা ওরুন  (১) কাদঙয প্রদস্দন প্রল্টক্রায চন্য নতযন ফনাঞ্চরীয় এরাওায াল্টনয প্রদয়াচনীয়তা (২) ঔাফায াল্টন, ল্টযফাদযয ফযফায, স্দান এফাং স্মাল্টনদটদনয চন্য নতযন ফল্টতগুল্টরদত াল্টন 
যফযাদয প্রদাচনীতা (৩) ফাল্টলেও ফৃল্টিাত াআতযাল্টদ সথদও ল্টযযূণ ায।   
 

 

ল্টফ ২: প্রাও ল্টনভোণ ধা  

াঅনুলল্টঙ্গও সুল্টফধাল্টদ ম্পল্টওেত তথয (উদাাঃ প্রদফ দথয াফস্থান ফা উ-প্রওদল্পয চন্য প্রদয়াচনীয় ান্য সওান সুল্টফধা ওামেওয দত দফ): 
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ল্টনভোদণয ভয় ওভেীদদয চন্য ফাস্থান ফা ল্টযদলফা সুল্টফধায  (টয়দরট, াল্টন যফযা, ল্টফরৃযৎ) প্রদাচনীতাাঃ   
 
শ্রভ ল্টল্টফদযয ম্ভাফয াফস্থান0 
 
ওাাঁঘাভাদরয প্রদয়াচনীয়তা এফাং ধযন (উদাাঃ ফাল্টর, াথয, ওাঠ াআতযাল্টদ): 
 
ল্টযফদণয চন্য প্রদফ দথয নাক্তওযণ (হ্যাাঁ / না): 
 
ওাাঁঘাভার াংযেদণয চন্য স্থান নাক্তওযণ: 
 
ফদচেযয ম্ভাফয কঠন এফাং ল্টযভাণ (ওল্টঠন ফচেয, ধ্বাং াভগ্রী, যযাতন রযাল্টিনগুল্টর সথদও স্রাচ াআতযাল্টদ): 
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ল্টফ ৩: ল্টনভোণ ধা 

উৎাল্টদত ফদচেযয ধযণ এফাং ল্টযভাণ: (উদাাঃ ওল্টঠন ফচেয, তযর ফচেয, াআতযাল্টদ) 
 
ফযফরত ওাাঁঘাভাদরয ধযন এফাং ল্টযভাণ0 (ওাঠ, াআট, ল্টদভন্ট, াল্টন, াআতযাল্টদ) 
 
ঘরায দথ, কতে ধাদয, ডাস্টল্টফন এফাং যিাভ প্রাঙ্গদন কাঙারা এফাং ভাল্টটয াঅনুভাল্টনও ল্টফস্তৃল্টত0 (ফকেল্টভটাদয) 
 
কতে ধাদয ফা ঔাদদ ভায প্রচনন এফাং ান্যান্য সযাদকয সবক্টযগুল্টরয চন্য দাী ল্টস্থয চরা থাওায ম্ভাফনা:  
(উচ্চ / ভাছাল্টয / ল্টনম্ন ফযাঔযা) 
ল্টফদযভান  ল্টনষ্কান ঘযাদনর (নদী, ঔার) ফা বূৃষ্ঠস্থ চর গুল্টরয (চরাবূল্টভ, ল্টফর) ফযাখাত ফা ল্টযফতেন0 
(উচ্চ / ভাছাল্টয / ল্টনম্ন ফণেনা ) 
 
যাল্টয াথফা প্রদণাল্টদত উন্পদনয দ্বাযা স্থরচকত ফা চরীয় ফাস্তুতন্ত্র ফা ল্টফন্প প্রচাল্টতয ধ্বাং ফা েল্টত: 
(উচ্চ / ভাছাল্টয / ল্টনম্ন ফণেনা ) 
যাস্তা ওাটায ভ সমফ ল্টক্রাওরা বূল্টভধ, াঅওল্টস্পও তন ল্টওাংফা ভাল্টটয স্থানঘযযল্টত খটাদত াদয0 
 
সেদনয খন খন ল্টনকেত ফল্টভযেঔী প্রফাদয দরুন সবদভন্ট সফদডয ল্টনদঘয বূল্টভে0 
(উচ্চ / ভাছাল্টয / ল্টনম্ন ফণেনা ) 
 
াঅদরা, ব্দ এফাং ফায দূলদণয উয ম্ভাফয িাল্টপও ঘরাঘদরয প্রবাফ ফণেনা0 
 
 

উচ্চ = দীখেদভয়াদী  ফা ফৃিয এরাওা (> ১ফকে ল্টওাঃল্টভাঃ) প্রবাফ সপরদত াদয এভন;  
ভধযভ = াভল্টয়ও েল্টত ফা ভাছাল্টয এরাওা (0.৫ সথদও ১ফকে ল্টওাঃল্টভাঃ)) প্রবাফ সপরদত াদয এভন;  
ওভ =  াভান্য এফাং  স্ল্পদভয়াদী েল্টত ফা সঙাট এরাওাদত (<০.৫ ফকে ল্টওাঃল্টভাঃ)প্রবাফ সপরদত াদয এভন;   
 

  



যষফে ও শভশজষক ফ্মফ্থশনশ কশঠশভো (ইএএভএপ) 

 

113 

ল্টফ ৪:  ল্টক্রাওরা ধা      

ধযদরাফাল্টরয ওাযদণ স্াস্থয ল্টফল্টি এফাং ডদওয াদেে উল্টিদ ফৃল্টদ্ধদত প্রল্টতফন্নওতা ৃল্টিওাযী ওামেওরা0 
 
ভৃল্টিওায গুনাগুন দীখেদভয়াদী ফা স্ল্পদভাদী নি ফায ম্ভাফনা: 
(উচ্চ / ভাছাল্টয / ল্টনম্ন ফণেনা ) 
কৃস্থাল্টর ফা ান্যান্য ফচেয ফযফস্থানা এফাং াঃফচেয ফযফস্থানায পদর রৃকেন্ন ফায ম্ভাফনা এফাং াল্টন  ভাল্টটয গুনাগুদন প্রবাফ0 
(উচ্চ / ভাছাল্টয / ল্টনম্ন ফণেনা ) 
কতেধাদয ফা ঔাদদ ভায প্রচনন এফাং ান্যান্য সযাদকয সবক্টযগুল্টরয চন্য দাী ল্টস্থয চরাধায থাওায ম্ভাফনা:  
(উচ্চ / ভাছাল্টয / ল্টনম্ন ফযাঔযা) 
প্রওল্প এরাওায াথেননল্টতও উন্পদন উ-প্রওদল্পয ম্ভাফয যাল্টয এফাং দযাে প্রবাফ: 
ল্টফদযভান  ল্টনষ্কান ঘযাদনর (নদী, ঔার) ফা বূৃষ্ঠস্থ চরা গুল্টরয (চরাবূল্টভ, ল্টফর) ফযখাত ফা ল্টযফতেন0 
(উচ্চ / ভাছাল্টয / ল্টনম্ন ফণেনা ) 
 
যাল্টয াথফা দযাে উন্পদনয দ্বাযা স্থরচকত ফা চরীয় ফাস্তুতন্ত্র ফা ল্টফন্প প্রচাল্টতয ধ্বাং ফা েল্টত: 
(উচ্চ / ভাছাল্টয / ল্টনম্ন ফণেনা ) 
 
যাস্তা ওাটায ভ সমফ ল্টক্রাওরা বূল্টভধ, াঅওল্টস্পও তন ল্টওাংফা ভাল্টটয স্থানঘযযল্টত খটাদত াদয0 
 
 
সেদনয খন খন ল্টনকেত ফল্টভযেঔী প্রফাদয দরুন সবদভন্ট সফদডয ল্টনদঘয চল্টভ ে0 
(উচ্চ / ভাছাল্টয / ল্টনম্ন ফণেনা ) 
 
াঅদরা, ব্দ এফাং ফায দূলদণয উয ম্ভাফয িাল্টপও ঘরাঘদরয প্রবাফ ফণেনা0 
 
উচ্চ = দীখেদভয়াদী  ফা ফৃিয এরাওা (> ১ফকে ল্টওাঃল্টভাঃ) প্রবাফ সপরদত াদয এভন;  
ভধযভ = াভল্টয়ও েল্টত ফা ভাছাল্টয এরাওা (0.৫ সথদও ১ফকে ল্টওাঃল্টভাঃ)) প্রবাফ সপরদত াদয এভন;  
ওভ =  াভান্য এফাং  স্ল্পদভয়াদী েল্টত ফা সঙাট এরাওাদত (<০.৫ ফকে ল্টওাঃল্টভাঃ)প্রবাফ সপরদত াদয এভন;   
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ল্ট ল্টফবাক: াভাল্টচও ল্টস্ভল্টনাং 

ল্ট ১: াধাযণ শ্রল্টভও প্রফা ল্টস্ভল্টনাং 

প্রধান ল্টস্ভল্টনাং প্রে ল্টফদফঘনায সেত্র 
 
ম্ভাফয প্রওল্প এরাওা প্রওল্পল্টট  ল্টও শ্রল্টভওদদয ওাদচ ল্টনমযক্ত 
ওযদফ এফাং স্থানীয় ম্প্রদাদয়য চন্য তা ল্টও উদিঔদমাকয ফদর 
ল্টফদফল্টঘত দফ? 

প্রওদল্পয াফল্টি ভয়ওাদরয চন্য  ল্টও ধযদণয দেতায, ওত ল্টফদদী  স্থানীয় শ্রল্টভদওয প্রদয়াচন দফ?   
প্রওল্পল্টট ল্টও স্থানী ওভেীদদয ভাছ সথদও শ্রল্টভও ল্টনদাক ল্টদদত াদয?  
ল্টফদযভান স্থানীয় ওভেীদদয াঅওায এফাং দেতা স্তয ল্টও? 
মল্টদ স্থানীয় ওভেীদদয দেতা স্তয প্রওদল্পয প্রদয়াচন গুল্টরয াদথ না সভদর,  তদফ প্রওদল্পয প্রদয়াচনীয়তা যূদণয চন্য তাদদয ল্টও ল্টনল্টদেি 
ভয়ীভায ভদধয প্রল্টল্টেত ওযা সমদত াদয? 
শ্রল্টভওদদয ফাস্থাদনয ফযফস্থা ল্টওবাদফ ওযা দফ? তাযা ল্টও াাআদট াঅা-মাা  ওযদফ নাল্টও ওযাদম্পয সবতদয ফা ফাাআদয তাদদয থাওায ফযফস্থা 
থাওদফ? মল্টদ তাাআ য়, ওযাদম্পয ল্টও াঅওায প্রদয়াচন দফ?  

প্রওল্পল্টট ল্টও গ্রাভীণ ফা দূযফতেী এরাওায় াফল্টস্থত? 
 

প্রওল্প এরাওায় স্থানীয় চনাংঔযায াঅওায ল্টও? 
সাস্ট সযাল্টঙ্গা ম্প্রদাদয়য াঅওায ওত?  
প্রওল্পল্টট ল্টও এভন এরাওায ভদধয াফল্টস্থত / ফাস্তফাল্টত দে সমঔাদন ফল্টযাকতযা খন খন ভ্রভন ওদযনা? 
স্থানীয় ম্প্রদায় এফাং ফাাআদযয ভদধয সমাকাদমাদকয ভাত্রা এফাং ল্টযভাণ ল্টও? 
প্রওল্প এরাওায় ল্টও সওান াংদফদনীর ল্টযদফকত তে াঅদঙ মা ল্টফদফঘনা ওযা প্রদয়াচন?  

 
স্থানীয় ম্প্রদাদয়য, সযাল্টঙ্গা চনাংঔযায এফাং ফল্টযাকত 
শ্রল্টভওদদয াঅথে-াভাল্টচও, াাংস্কৃল্টতও, ধভেীয়  
চনাংঔযাতাল্টিও গুণাফরীয ল্টবল্টিদত, তাদদয উল্টস্থল্টত ফা স্থানীয় 
চনদকাষ্ঠীয াদথ ল্টভথল্টস্ভয়া ল্টও সনল্টতফাঘও প্রবাফ সপরদত 
াদয? 

াঅকত শ্রল্টভও এফাং স্থানীয় ম্প্রদায় ল্টও এওল্টট াধাযন াভাল্টচও-াথেননল্টতও, াাংস্কৃল্টতও, ধভেীয় ফা চনাংঔযায টবূল্টভ সথদও াঅা?  
ল্টফদযভান ম্পদদয স্তয ল্টও এফাং াঅন্প ওভেীযা ল্টও এাআ ম্পদ ফযফায ওযদত াযদফ নাল্টও ফযফাদযয চন্য প্রল্টতদমাল্টকতা ততল্টয ওযদফ? 
 
স্থানী ম্প্রদাদ াঅকত ওভেীদদয উল্টস্থল্টতওাদরয ভীভা ওত?   
  
স্থানীয় ম্প্রদাদয়য তফল্টিযগুল্টর ল্টফদফঘনা সযদঔ সওান ল্টনল্টদেি সনল্টতফাঘও প্রবাফ ল্টও াঅদঙ মা প্রতযাল্টত দত াদয? 

স্থানী ম্প্রদাদয়য ভানুদলয াদথ যাভে 
 

প্রওল্প ওতৃেে এফাং ল্টঠওাদায  ল্টও স্থানী ম্প্রদায় এফাং সযাল্টঙ্গা চনাংঔযায দঙ্গ সওান াঅদরাঘনা বা ল্টযঘারনা ওদযদঙ? 
স্থানীয় ভানুল ল্টও শ্রল্টভও ম্পদওে দঘতন? 
প্রওল্প ওতৃেে ল্টও স্থানীয় ম্প্রদায়দও প্রওদল্পয াদথ চল্টডত ওদযদঙ? 
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ল্ট ২: বূল্টভ াল্টধগ্রণ এফাং সস্টওদার্ল্ায স্ভীল্টনাং 

ম্ভাফয াননল্টেও যনফোন প্রবাফ হ্যাাঁ না চানা নাাআ ভন্তফয 

াননল্টেও বূল্টভ াল্টধগ্রণ/ বূল্টভ দান / বূল্টভ গ্রণ 

১. সওান চল্টভ াল্টধগ্রণ ওযা দফ?    . 

২. বূল্টভ গ্রদণয চন্য ল্টও াাআট ল্টযল্টঘত?     

৩. ভাল্টরওানায ল্টস্থল্টত এফাং চল্টভ ফযফাদযয ফতেভান াফস্থা ল্টও াস্থায়ীবাদফ ল্টযল্টঘত?     

৪. ল্টফদযভান ঘরাঘদরয থ  াল্টতক্রভ ওাদচ ফযফায ওযা মাদফ? 
    

৫. চল্টভ াল্টধগ্রদণয ওাযদণ াঅশ্রয়  াঅফাল্টও চল্টভ ল্টও েল্টতগ্রস্ত দফ?     

৬. বূল্টভ াল্টধগ্রদণয ওাযদণ ল্টও ওৃল্টল  ান্যান্য উত্াদনীর ম্পদদয েল্টত দফ? 
    

৭. বূল্টভ াল্টধগ্রদণয ওাযদণ পর, কাঙ, এফাং স্থায়ী ম্পদদয েল্টত দফ ল্টও?     
৮. বূল্টভ াল্টধগ্রদণয ওাযদণ ফযফায় ফা উদদযাদকয েল্টত দফ ল্টও?      
৯. বূল্টভ াল্টধগ্রদণয ওাযদণ াঅদয়য উত্ এফাং চীল্টফওায উাদয় েল্টত দফ ল্টও?     
বূল্টভ ফযফায ফা াঅাআনীবাদফ ল্টঘল্টস্ত াওে এফাং সুযল্টেত এরাওায় প্রদফদয উয ানাওাল্টঙ্ক্ষত ল্টফল্টধল্টনদলধ  
১০.  ভানুল ল্টও প্রাওৃল্টতও ম্পদ, স্থানী সুল্টফধাল্টদ  সফায সুদমাক াল্টযদয় সপরদফ?     
১১.  মল্টদ বূল্টভ ফযফায ল্টযফল্টতেত য়, তাদর ল্টও এল্টট াভাল্টচও  াথেননল্টতও ওামেক্রদভয 
উয সনল্টতফাঘও প্রবাফ সপরদফ? 

    

১২.  স্থানীবাদফ ফা যাষ্ট্র দ্বাযা ভাল্টরওানাধীন চল্টভ এফাং ম্পদদ প্রদফ ল্টও ীল্টভত ওযা দফ?  
 

    

ফাস্তঘযযত ফযল্টক্তদদয ম্পদওে তথযাঃ 

াঅনুভাল্টনওবাদফ ম্ভাফয ওত াংঔযও ভানুল প্রওদল্পয দ্বাযা স্থানান্তল্টযত দত াদয? [ ] না [ ] হ্যাাঁ 
মল্টদ হ্যাাঁ , তাদর ওত াংঔযও?  

তাদদয ভদধয সওউ ল্টও দল্টযদ্র, ভল্টরা প্রধান ল্টযফায ফা দাল্টযদদ্রযয ছযাঁল্টওগ্রস্ত?    [ ] না    [ ] হ্যাাঁ    
 

সওান ফাস্তঘযযত ফযল্টক্ত ল্টও াঅল্টদফাী ফা চাল্টতকত াংঔযারখয সকাষ্ঠীয ান্তকেত?    [ ] না    [ ] হ্যাাঁ 
    
স্ভীল্টনাংদয়য ভয়, প্রওল্প ওতৃেে প্রাথল্টভও  ভাধযল্টভও সস্টওদার্ল্াযদদয াদথ যাভে ল্টযঘারনা ওযদফ এফাং ল্টনম্নল্টরল্টঔত ল্টফবাকগুল্টরদত তাদদয মেদফেণ যফযা ওযদফ (১৩-১৮) 



যষফে ও শভশজষক ফ্মফ্থশনশ কশঠশভো (ইএএভএপ) 

 

116 

ম্ভাফয াননল্টেও যনফোন প্রবাফ হ্যাাঁ না চানা নাাআ ভন্তফয 

১৩. প্রওদল্পয সস্টওদার্ল্ায ওাযা? 
উিযাঃ 
১৪. সওান াভাল্টচও  াাংসৃ্কল্টতও ল্টফলয়গুল্টর প্রস্তাল্টফত নীল্টত ফা প্রওদল্পয সুপর ফা সস্টওদার্ল্াযদদয াাংগ্রণ েভতা প্রবাল্টফত ওদয?  
উিযাঃ 
১৫. প্রওল্প উদযশ্যগুল্টর ল্টও তাদদয প্রদয়াচন, াঅগ্র এফাং েভতা্য দঙ্গ াভিস্মূণে? 
উিযাঃ 
১৬. ল্টফল্টবন্প সস্টওদার্ল্ায, ল্টফদল ওদয নাযী  রৃফের দদরয উয প্রওল্প ফা উ-প্রওদল্পয প্রবাফ ওী দফ? 
 
উিযাঃ 
১৭. ল্টও াভাল্টচও ছযাঁল্টও প্রওল্প ফা উ-প্রওদল্পয াপরযদও প্রবাল্টফত ওযদত াদয? 
উিযাঃ 
১৮. প্রওল্প ওতৃেে ফা ান্য সওান াংকঠন ল্টও স্থানী ম্প্রদায় এফাং  চনাংঔযায দঙ্গ সওান াঅদরাঘনা বা ল্টযঘারনা ওদযদঙ? 
মল্টদ হ্যাাঁ , এওল্টট াযাংদে প্রদান ওরুন। 
উিযাঃ 
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ল্ট ৩: াভাল্টচও যাঁল্টচ ল্টফন্যা 

উদযশ্য র ওযাদম্প   প্রওল্প এরাওা ওভেযত ল্টফল্টবন্প ধযদনয াভাল্টচও প্রল্টতষ্ঠান / াংস্থা তাল্টরওাফদ্ধ ওযা মাদত যফতেীদত তাদদযদও প্রওল্প ফযফস্থানা  মেদফেদণয ওাদচ ান্তবযেক্ত ওযা সমদত াদয। 
ল্টনম্নল্টরল্টঔত তথয  প্রদি সশ্রণীওযদণয াধীদন াভাল্টচও প্রল্টতষ্ঠান / াংস্থাগুল্টরয নাভ তাল্টরওাবযক্ত ওরুন। াভাল্টচও প্রল্টতষ্ঠান / াাংদয প্রল্টতল্টট ল্টফবাদকয চন্য থৃও ীট ফযফায ওরুন। তথযগুল্টর াঅযাঅযল্ট / 
চাল্টতাংদখয াংস্থাগুল্টর ফা সযাল্টঙ্গা াংওট প্রওদল্পয াদথ চল্টডত ল্টফল্টবন্প উন্পয়ন াংস্থায উত্গুল্টরয ভাধযদভ াংগ্র ওযা সমদত াদয। 

াভাল্টচও প্রল্টতষ্ঠান / াংস্থায ধযণ প্রল্টতষ্ঠাদনয নাভ 
দাল্টত্বীর ফযল্টক্ত এফাং ল্টঠওানা এফাং 

সপান নম্বয 
ওাদচয প্রধান এরাওা 

ওযাম্প এফাং ওল্টভউল্টনল্টটদত  ান্তবযেক্ত এরাওায ল্টযল্টধ 
(চাকায নাভ ল্টরল্টফদ্ধ ওরুন) 

যওাল্টয প্রল্টতষ্ঠান 
    

চাল্টতাংখ াংস্থাগুল্টর 
    

চাতীয় াংকঠন 
    

ওল্টভউল্টনল্টট ল্টবল্টিও সস্োদফও াংকঠনগুল্টর- 
মায দস্মকণ াভাল্টচও উন্পদনয চন্য ল্টফল্টবন্প 
ওল্টভউল্টনল্টটদত ওাচ ওদযন। 
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ল্টড ল্টফবাকাঃ ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ল্টস্ভল্টনাং াযাংদে 

দা ওদয উদয ল্টযদফল্টত ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও স্ভীল্টনাং পরাপর াংদেদ ফণেনা ওরুন।উ-প্রওদল্পয ধযদণয াদথ ম্পল্টওেত াআএএভল্ট ল্টনদদেল্টওা ানুাদয প্রভন ফযফস্থা প্রস্তাফ ওযদত দফ 
(াআএএভএপ এয ধাযা ৮.২ সত প্রস্তাল্টফত)। এাআ ঙও ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ল্টফদলজ্ঞদদয উবয় দ্বাযা ম্পন্প ওযা প্রদয়াচন। প্রদয়াচন ল্টাদফ ঙদও াল্টয সমাক ওরুন। 
াভল্টগ্রও প্রবাফ সস্কাযাঃ 

উচ্চ = ম্ভফত দীখেদভয়াদী াআএন্ডএ প্রবাফ দত াদয, ভাছাল্টয = াভল্টয়ও প্রবাফ দত াদয, ওভ = ম্ভাফনা ওভ, স্ল্পদভয়াদী প্রবাফ 

  

ল্টফবাক প্রধান ল্টযদফকত  াভাল্টচও প্রবাফ প্রবাফ গুরুত্ব* প্রস্তাল্টফত প্রভন ফযফস্থা দাল্টত্বপ্রাপ্ত ফযল্টক্ত / প্রল্টতষ্ঠান 

মেদফেণ যাভে 

ঘূও ভীভা 

১। উ-প্রওল্প 
ল্টক্রাওরা 

      

      

      

২। প্রাও ল্টনভোণ ধা 
 

       

      

      

৩। ল্টনভোণ ধা       

      

      

৪। ল্টক্রাওরা ধা       
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াঅয ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ভরূযায়ন এফাং / াথফা াাআট ল্টনল্টদেি ল্টযদফকত এফাং াভাল্টচও ফযফস্থানা ল্টযওল্পনায চন্য সুাল্টযাঃ      হ্যাাঁ / না 

* মল্টদ হ্যাাঁ , ল্টও ধযদনয ভূরযায়ন/ল্টযওল্পনা প্রদয়াচন দফ দয়া ওদয ল্টনল্টদেি ওরুন। 

 

পযভ যূণওাযী (নাভ, দল্টফ, সভাফাাআর নম্বয, স্ােয, তাল্টযঔ) 

 

পযভ যীোওাযী (নাভ, দল্টফ, সভাফাাআর নম্বয, স্ােয, তাল্টযঔ) 

 

পযভ ল্টনযীোওাযী (নাভ, দল্টফ, সভাফাাআর নম্বয, স্ােয, তাল্টযঔ) 

 

প্রওল্প ল্টযঘারও (স্ােয  তাল্টযঔ) 
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ল্টযল্টি ৩: সস্ো চল্টভ দান পভে 

প্রদদ / াঞ্চর 
 

 

সচরা  
ওল্টভউন  
গ্রাভ  
উ-প্রওল্প াঅাআল্টড  
 

বূল্টভ ভাল্টরদওয নাভ: াঅাআল্টড নম্বয প্রওদল্পয সুল্টফধাদবাকী: হ্যাাঁ / না 
ল্টরঙ্গ ফ: সা: 
ল্টঠওানা: 
প্রওদল্পয চন্য কৃীত চল্টভয ল্টফফযণ 
 

প্রবাল্টফত এরাওা সভাট এরাওা প্রবাল্টফত বূল্টভ 
ফনাভ সভাট চল্টভ 
ানুাত 

ভানল্টঘত্র সওাড, 
মল্টদ ায়া মায়: 

বূল্টভয ক্রভফধেভান ফাল্টলেও পদরয ফণেনা এফাং প্রওদল্পয প্রবাফ 
 
 ল্টফফযণ াংঔযা 
কাঙ ধ্বাংদয ল্টযভাণ   
পর কাঙ   
াথেননল্টতও ফা কৃস্থাল্টর ওাদচ ফযফরত 
ান্যান্য কাঙ 

  

 
ল্টযক্ক ফনচ কাঙ 

  

ান্যান্য   
 
সম সওান ম্পল্টিয ফণেনা ল্টদদত দফ মা াল্টযদয় মাদফ ফা প্রওল্প ফাস্তফায়দনয চন্য যাদনা উল্টঘত: 
 
দানওতৃ ম্পদদয ভূরয 
 
 

বূল্টভ ফযফাযওাযী ফা ভাল্টরও মল্টদ সস্ো ম্পূণে াস্থাী/ স্থাী ল্টবল্টিদত এাআ ম্পল্টি ফযফাদযয সুদমাক দান ওদয উ-প্রওদল্প াফদান 
যাঔদত ম্মত ন, তদফাআ এাআ পদভেয উয স্ােয ফা াঅঙ্গযল্টর-ভযদ্রণ প্রদান ওযদফন। মল্টদ বূল্টভ ফযফাযওাযী ফা ভাল্টরও ঐল্টেও বাদফ এাআ 
প্রওদল্প াফদান যাঔদত না ঘান, তদফ ল্টতল্টন স্ােয ওযদত াস্ীওায ওযদফন এফাং ল্টযফদতে েল্টতূযণ দাল্টফ ওযদফন।  

 

তাল্টযঔাঃ.......................................                             তাল্টযঔাঃ....................................... 

সচরা ল্টএভ প্রল্টতল্টনল্টধয স্ােয                                   েল্টতগ্রস্ত ফযল্টক্তয স্ােয (স্াভী এফাং স্বী রৃচন) 

 


