7 cwi‡ekMZ I mvgvwRK e¨e¯’vcbv cwiKíbv
cÖKíwUi Rb¨ cwi‡ek I mvgvwRK e¨e¯vcbv cwiKíbv (BGmGgwc), cÖwZK‚j cwi‡ekMZ Ges mvgvwRK cÖfve
/ SzuwK¸wj cÖwZ‡iva, nªvm, ev ¶wZc~iY Kivi j‡¶¨ Ges m¤úªmvwiZ c`‡ÿc¸‡jv ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ Bnvi
Kvh©µg DbœZ K‡i‡Q| GUv Aš— f©z³ K‡i wb¤œv³ welqmg~n:
 m¤¢ve¨ cÖwZK‚j cÖfve Kgv‡bv|
 ev¯— evqb Ges Acv‡ik‡bi wewfbœ cÖKí ch©v‡q cÖfve Ges ¶qKiY e¨e¯v ch©‡e¶Y|
 cÖKí cwiKíbv, bKkv, wbg©vY I Acv‡ikb mn BGmGgwc Gi GKwÎZKib|
 cÖvwZôvwbK ¶gZv ‣ZwiKib Ges cÖwk¶Y; Ges
 mswewae× cÖ‡qvRbxqZv m¤§wZ|
GwU j¶bxq †h cwi‡ekMZ Ges mvgvwRK ¯vwqZ¡ cÖKí c„ô‡cvlK (Gmwc Bbd«v) e¨emvq wm×vš— Ges cÖ‡mm
GKwU MÖ c ¯— ‡ii BGBPGm g¨v‡bR‡g›U wm‡÷‡gi gva¨‡g cÖ‡mm Kiv nq| GbweweGj K‡c©v‡iU bxwZ I
c×wZi cÖ‡qvRbxqZv¸wjI msnZ Ki‡e Ges cÖKíwUi cwi‡ekMZ I mvgvwRK Kg©¶gZv GK‡hv‡M ev¯— evwqZ
n‡e wKbv Zv wbwðZ Ki‡e|
7.1 cwigvc c×wZ
g~j cwi‡ekMZ I mvgvwRK cÖfve wPwýZ Kiv n‡q‡Q Ges ¶wZKviK c`‡¶cmn Aa¨vq 5 G wi‡cvU© Kiv
n‡q‡Q| cwi‡ek I cwi‡ekMZ DcKib¸wji Rb¨ ¶q¶wZ e¨e¯v¸wji GKwU mvims‡¶c cÖ¯‧‡Zi Rb¨
wPwýZ Kiv n‡q‡Q Ges cÖKíwUi GKwU Acv‡ikb †dR †Uwej 7.1 G Dc¯vwcZ n‡q‡Q| mviYx 7.2 mvgvwRKA_©‣bwZK cÖfve, †kvlY Ges ch©‡e¶Y e¨e¯v GKwU msw¶ß weeiY GLv‡b Aš— f©z³ Kiv n‡q‡Q| GwU ev¯—
evq‡bi Rb¨ wbimb e¨e¯v Ges Znwe‡ji Drm ev¯— evq‡bi `vq-`vwq‡Z¡i gva¨‡g wPwýZ Kiv n‡q‡Q| cÖKíwUi
wbg©vY ch©v‡q cÖ¯— vweZ ¶q¶wZi A‡bK¸wj c`‡¶c¸wj fvj wbg©vY Ges nvDmwKwcs Abykxjb¸wji mv‡_ hy³
i‡q‡Q hv weW WKz‡g‡›Ui g‡a¨ Aš— f©z³ Kiv n‡e Ges Bwcwm Ges miÄvg mieivnKvix wVKv`v‡ii mv‡_ P‚ovš—
Pzw³i g‡a¨ Aš— f©z³ Ki‡Z n‡e| cÖ‡R±wUi Acv‡ikb †dR (‡hgb evqy wbM©gb Ges †k․PvMv‡ii Rb¨ hviv) Gi
¶q¶wZi †ewkifvMB B‡Zvg‡a¨B cÖKí bKkvq we‡kl D‡j-L‡hvM¨ welq¸wji g‡a¨ Aš— f©‚³ Kiv n‡q‡Q hv
wbqš¿Y e¨e¯v wnmv‡e wPwüZ Kiv n‡q‡Q|
we`¨yr µq Pzw³i (GbweweGj Ges wewcwWwe-Gi g‡a¨ ¯^v¶wiZ nIqvi) cÖKíwU wbg©v‡Yi ch©vq cÖvq 24 gvm
¯vqx nq Ges cÖKíwUi Acv‡ikb †dR 22 eQi|
(1) 1 cÖKí cwiKíbvi mv‡_ hy³ mvgvwRK cÖfveI wbg©vY ch©v‡q AvQvw`Z n‡q‡Q|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------BAviGg
bZzb we`y¨r (evsjv‡`k) wjwg‡UW, †fvjv-2- PzovšÍ BGmAvBG cÖwZ‡e`b (nvjbvM`K…Z)
cÖKí: 0345133/111545
Rvbyqvix, 2018
7-1
c„ôv: 1

hvB‡nvK, cÖKíwUi bKkv Abymv‡i Bnvi †gqv` 30 eQi Ges GbweweGj cÖKíwUi RxeÏkvq BGmGgwc G
wbimb e¨e¯v ev¯— evwqZ Kivi Rb¨ `vqx n‡e|
B Gm Gg wc wbæwjwLZ †d«gIqvK© g¨v‡bR‡g›U c-̈vb (Avb· G·) Øviv mgw_©Z:
 Avb· G·Gj: ¯^v_© mswkøó‡`i m¤ú„³Kib cwiKíbv;
 Avb· G· 2: cyb:wb®úwË KvVv‡gv|
 Avb· G· 3: wj½ wfwËK c`‡ÿc MÖnb cwiKíbv|
 Avb· G· 4: kªg I AšÍ:cÖevn cwiKíbv|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------BAviGg
bZzb we`y¨r (evsjv‡`k) wjwg‡UW, †fvjv-2- PzovšÍ BGmAvBG cÖwZ‡e`b (nvjbvM`K…Z)
cÖKí: 0345133/111545
Rvbyqvix, 2018
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c„ôv: 2
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প্রকল্পেয বযল্পফগত এফং ফাস্তুংস্থানংক্রান্ত ফযাফস্থানা
প্রবাবফত
প্রকে
ম্ভাফনা প্রবাফ
দৃবিববি
কামযক্রভ/প্রবাবফত
অঞ্চর

প্রস্তাবফত ংক্রভণ ফযফস্থা

াইে প্রস্তুবত এফং বনভযাল্পনয াল্পথ ল্পমাগী বযল্পফগত বফলয়াবদ
ভার্য গুনগত াইে বিয়াবযং, ফাবর ভার্য ক্ষয় এফং

ভান
বযাে এফং াইে প্রস্তুবত, বিবফি

গযা াইরাইন স্থান,
অস্থায়ী টজর্ াইে টথল্পক

বাযী টরাডায ফযফায।
ভার্ এফং 
বরয গুনগত
ভান



বাযী
মন্ত্রাবত
ও
বযফন
মানফান
জ্বারাবন ও অাল্পযন,
আনল্পরাবডং
এফং
কাছাকাবছ
টরাবডং
কামযক্রভ
অস্থায়ী

উল্পচ ড়া এফং 
রীল্পকয ভাধযল্পভ ভার্
এফং বরয দূলন 


টজর্।।



ংগ্রস্থর এফং যান্ডবরং



যাায়বনক দাথযভূ।





বফল্পল মানফান অস্থায়ী টজর্ বাযী মানফান আল্পদারল্পনয জনয রুে বযংখযান;
শুকাল্পনায ভয় এফং ভার্ স্থান, এফং মখন ববজা না;

ংক্রভণ
ফাস্তফায়টনয
জনয দাবয়ত্ব

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

ভার্ ক্ষয় প্রবতল্পযাল্পধয জনয ঢার  এরাকায় টছাে ফাাঁধ বনভযাণ।
জ্বারানী েযাংক এফং যাায়বনক টটাল্পযজ এরাকায় ীরল্পভায এরাকায় ফাল্পনা এফং অননুল্পভাবদত এবি
প্রবতল্পযাধ কযায জনয তারা বদল্পয় যফযা কযা;
ততর, জ্বারানী ফা যাায়বনক দাল্পথয
য টমল্পকান বিরল্পজ অনুযণ কল্পয তাত্ক্ক্ষবণক বযচ্ছি দল্পক্ষগুবরয
জনয বনল্পদযবকা এফং দ্ধবত প্রস্তুত কযা;
ভার্ বযষ্কায-বযচ্ছিকযণ এফং ংল্পেল্পলয জনয একর্ াইে-বনবদয ি জরুযী প্রবতবক্রয়া বযকেনায
উিয়ন;
দূলণ ঘেনায াল্পথ ম্পবকয ত জরুযী দ্ধবত এফং অনুীরন ল্পি কভীল্পদয এফং কভীল্পদয বযবচত একর্
প্রবক্ষণ কভযূবচ ফাস্তফায়ন:
টতর, জ্বারানী, এফং যাায়বনল্পকয জনয ংগ্রস্থল্পরয এরাকাগুবর ফন্ড ফা অনযানয প্রবতল্পযাধ মন্ত্রগুবরয দ্বাযা
টফবিত ল্পত াল্পয মাল্পত দূবলত ভার্, রর, াবন ফা বূ গবয স্থ াবন টথল্পক টকানও বাঙা টতর, জ্বারানী ফা
যাায়বনক দাথয ুনরুদ্ধায কযা মায়;
বির ফা বি টে ফযফায করুন মাল্পত বছদ্র এফং পু কুবড় থাল্পক এফং টছাে বির এফং বরকগুবর বযষ্কায
কযল্পত বির কল্পিার বকে ফযফায করুন;
এফং
ঝল্পড়য াবন বল্পটল্পভয স্রাল্পফয ূল্পফয ফাল্পন্ডড এরাকায ৃষ্ঠতল্পরয যান-অল্পপয বচবকত্ক্া কযায জনয টতর/জর

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

বনিঃযণ
ফাস্তফায়ন
তত্ত্বাফধাল্পনয
জনয দাবয়ত্ব

বযল্পার্যং
প্রল্পয়াজনীয়তা

এনবফএরএর
এয াইল্পেয
প্রকে
ফযাফস্থানা
টীভ

এইচএই এয কাল্পছ
রুে প্ল্যান ট কযা
এফং এনবফএরএর এয
প্রকে ফযাফস্থানা

এনবফএরএর
এয এইচএই
টীভ এফং
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা
টীভ

এইচএই টীল্পভয
কাল্পছ
অনুল্পভাদল্পনয
জনয প্ল্যান
ট কযা এফং
এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট

ম্ভাফয
ফযায় এফং
টালণ
খযটচয
উৎ
ইবব
ঠিকাদায
ফযায়

টীভ।

ইবব
ঠিকাদায
ফযায়

কযা।

বফবাজক স্থান।
১.৩

ভার্য গুনগত
ভান

ংগ্রস্থর, যান্ডবরং, এফং
বনষ্পবি
বনভযাণ ফজয য।

ভার্য দূলন






ভল্পনানীত এরাকায ফজয য বনষ্পবি ও যাবনল্পেন ুবফধা ফযফাল্পযয জনয প্রবক্ষণ শ্রবভক;
ক্ষবতয াভগ্রী ফা দূলল্পণয ম্ভাফযতা কবভল্পয় আনল্পত বনভযাণ াভগ্রীয জনয টডবডল্পকল্পেড টটাল্পযজ এরাকা
যফযা করুন;
বনভযাণ াভগ্রীয অবতবযক্ত যফযা কবভল্পয় আনল্পত একর্ বনভযাণ উকযণ তাবরকা বযচারন ফযফস্থা
ফাস্তফায়ন, মা বনভযাণকাল্পরয টল্পল অবতবযক্ত যঞ্জাল্পভয বনষ্পবি ল্পত াল্পয;
বফজ্জনক এফং অ বফজ্জনক ফজয য ৃথক কযা এফং উত্ক্াবদত ফজয য ধযল্পনয জনয উমুক্ত াল্পে যফযা
কযা (টমভনিঃ জবভন উকযণ এফং টাকাভাকড় আকলযণ এড়াল্পনায জনয এফং গন্ধ ক্ষয় কভাল্পনা টথল্পক
ফাাঁচাটনা)।







যাবয ূমায ল্পরাক, ফায়ু এফং ফৃবি টথল্পক দূল্পয ফদুল্পকয কল্পেইনাল্পয টটায ফজয য;
টকান বরক ফা বির নাক্ত কযায জনয ফজয য াল্পে বযদযন কযায অনুভবত টদওয়ায জনয মযাপ্ত স্থান
যফযা করুন;
টটাল্পযজ এরাকায় ফল্পচল্পয় ক্ষয়প্রাপ্ত ফজয য ধাযণায বযভাণ ১১০% বভেভাে কযায ক্ষভতা ধাযণল্পমাগয, টভল্পঝ
এফং প্রবতল্পযাল্পধয বনবিতকযণ;
কংবক্রে ফযাবচং উবিদ কাছাকাবছ একর্ এরাকায় বনবিয় কংবক্রে ফজয য ংগ্র এফং এই ফজয য টভল্পঝ ফা যাস্তা
অধীল্পন; এফং
রাইল্পন্সকৃ ত ঠিকাদায দ্বাযা বফেু ল্পভন  বফজ্জনক ফজয য বনষ্পবি।
(ৃষ্ঠা-৩)

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

এনবফএরএর
এয এইচএই
টীভ এফং
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা
টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

ইবব
ঠিকাদায
ফযায়
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প্রবাবফত
দৃবিববি

প্রকে
কামযক্রভ/প্রবাবফত অঞ্চর

ম্ভাফনা প্রবাফ

প্রস্তাবফত ংক্রভণ ফযফস্থা

বূ -ৃষ্ঠ াবনয

গুনগত ভান

মন্ত্রাবত এফং মন্ত্রাবত
ওয়াবং টথল্পক ফজযয জর
বনষ্কান
যাবনোবয ুবফধা
বরক এফং টতর, রুবিল্পকে,
জ্বারাবন বির

বূ -ৃষ্ঠ াবনয দূলন

মানফান াববয বং ছাদ এফং বল্পভল্পেড এরাকায় অফবস্থত বফছানা টধায়া।এই আফৃত


বূ -ৃষ্ঠ তল্পরয
াবনয
গুনগত ভান


ংক্রভণ ফাস্তফায়টনয
জনয দাবয়ত্ব

এরাকায় টতর/জর বফবাজক ংমুক্ত বনষ্কান বনষ্কান এফং ঠিকবাল্পফ জবভ/অবযন্তযীণ
জল্পরয চযাল্পনর;
বূ -ৃষ্ঠ তল্পরয
াবনয দূলন

ভজুবয ফা যাায়বনক
অপ্রল্পয়াজনীয় যান্ডবরং






টতর পু ল্পো ফা িাইরাইজ অন্তবুয ক্ত এফং অবফরল্পে বযষ্কায। ফজযয টতর ংগ্র এফং

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

বনিঃযণ ফাস্তফায়ন
তত্ত্বাফধাল্পনয জনয
দাবয়ত্ব
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

বযল্পার্যং
প্রল্পয়াজনীয়তা
এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।
এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

ম্ভাফয ফযায়
এফং টালণ
খযটচয উৎ
ইবব
ঠিকাদায ফযায়

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

২০ বকল্পরাবভোয/ঘো গবতয ীভা বনভযাণ াইে/অযাল্পে যাস্তা প্রল্পয়াগ কযা ল্পফ;
বনয়বভতবাল্পফ বডল্পজর চাবরত ভস্ত যঞ্জাভ ফজায় যাখুন এফং এনও২,বএভ২ এফং
এও২এয বনগযভন এড়াল্পনায জনয ভয় হ্রা করুন;
এইচবজবব এফং বডল্পজর চাবরত যঞ্জাভগুবরল্পত ারপায াভগ্রী <০.২৫%  উচ্চ
গবতয বডল্পজর (এইচএবড) ফযফায করুন; এফং
তাল্পদয বনষ্কান টথল্পক উল্পেখল্পমাগয কাল্পরা টধাাঁয়া বনগযত কযা মানফান/যঞ্জাভ বনষ্কান

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

ঠিকাদাল্পযয াধাযন কাজ ঘো টাভফায টথল্পক যবফফায মযন্ত ০৬.০০ এফং ২১.০০

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

ুনফযযফাযল্পমাগয ফা বনষ্পবি জনয ংযক্ষণ কযা ল্পফ;
টতর এফং গ্রী বফবাজক বযষ্কায কামযক্রভ টথল্পক উত্ক্াবদত ফজযয জর ফযফায কযা
ল্পফ;
কংবক্রে ফযাবচংল্পয়য টমল্পকাল্পনা উদ্বৃি ফজযয জরল্পক বডচাজয কযায আল্পগ স্রাল্পফয ভানগুবর
টভল্পন চরল্পত বচবকত্ক্া কযা উবচত:
মযাপ্ত যাবনোবয ুবফধা, টমভন েয়ল্পরে এফং ঝযনা,বনভযাণ কভীল্পদয জনয যফযা
কযা;কভীযা বনযস্ত্র এরাকায জনয বডজাইনকৃত এরাকায়/বডনায ফযফাল্পয প্রববক্ষত এফং

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

েয়ল্পরে ফযফায কযায জনয উৎাবত।


যাবনোবয ফজযয জরল্পচ ফযফস্থা বচবকত্ক্া প্রদান কযা; ভস্ত বওয়াজ এফং তযর
ইবআয এয ববডউর ৯ এফং ১০ বনবদয ি ভান ূযল্পণয বচবকত্ক্া। ১৯৯৭ াল্পরয
মথাক্রল্পভ বূ বভ/অবযন্তযীণ জল্পরয স্রাল্পফয ূল্পফয আইএপব ইএইচএ বনল্পদযবকা।

ফায়ুয গুনগত
ভান


াইে প্রস্তুবত, ববতয এফং
স্তযভবি;
বফবডং এফং যঞ্জাভ বববি
জনয ভার্ খনন



যঞ্জাভ
বববি
িাইববং াইর;



কংবক্রে কাজ কল্পয



বযফন
কামযক্রভ

চরভান ধুরাফাবর 


শুষ্ক টভৌুল্পভয ভয় ধুল্পরা চাল্পয জনয একর্ বনয়বভত এফং কল্প ায াবন যফযা এফং
বছোল্পনায ফযফস্থা ফাস্তফায়ন;
মতো ম্ভফ ম্ভফ, কংবক্রে ফযাবচং উবিদর্ ংল্পফদনীর বযল্পপ্টয এফং ীভানা
প্রাচীল্পযয একর্ অংল্প অবতবযক্ত টনে / কঠিন ফাধা টথল্পক থ নাক্ত করুন।





জনয



ধুল্পরা বযফন কভাল্পত আফাবক বযল্পপ্টয;
টকাইর এফং বযল্পপ্টল্পযয ভল্পধয ফযাবধক ম্ভাফয দূযত্ব ফজায় যাখুন;
কবায এফং / অথফা জরায়গুবর খনন কযা বজবনগুবরয ভল্পতা টকাইরগুবর, টমভন
খননকৃত রুে, আরগা বনভযাণ উাদান টপ্ল্, ক্ষবতকাযক ধুল্পরা এড়াল্পত,
বনভযাল্পণয ভয়, অযাল্পে যাস্তার্ বনয়বভতবাল্পফ ভয়রা এফং স্লাবয টথল্পক বযষ্কায,
বযষ্কায যাখায জনয যক্ষণাল্পফক্ষণ কযা ল্পফ।

ংক্রান্ত


ফস্তু বযফন ম্পূণযরূল্প অচর ীে এফং চাকা ওয়াবং ল্পি আফৃত কযা ল্পফ। প্রকে
াইল্পে ফা ফাইল্পয টকান ফজযয ুবড়ল্পয় টপরা ল্পফ না।

৩.২

ফায়ুয গুনগত
ভান



বাযী মন্ত্রাবত ও
বযফন
মানফান
অাল্পযন

বনষ্কান বনগযভন 



বডবজ টে অাল্পযন



বযল্পফা/প্রবতস্থাবত কযা ল্পফ।
টগারল্পমাগ







বনভযাণ কাজ জনয বাবয
মন্ত্রাবত অাল্পযন,
যঞ্জাভ
াইবরং
বযফন
কামযক্রভ

বববি

বযল্পফবিত
ভাো ফৃবদ্ধ

ব্দ


ঘোয

জনয

ংক্রান্ত





ভল্পধয

থাকল্পফ।

এই

ঘোয

বক্রয়াকরাগুবরল্পত ীভাফদ্ধ ওয়া
ভাো অবতক্রভ কযল্পফ না;
শুধুভাে বার যক্ষণাল্পফক্ষণ যঞ্জাভ
চরন্ত অং রুবিল্পকর্ং  যঞ্জাভ
আরগা অং োইল্পেবনং এফং ওণয

ফাইল্পয

কাজ

কযা

দযকায,

এর্

এভন

উবচত মা কাছাকাবছ এনএআযগুবরয ব্দ ল্পব্দয
াইল্পে চাবরত কযা উবচত;
বনয়বভত যক্ষণাল্পফক্ষণ,
আউে উাদান প্রবতস্থান কযা উবচতয একল্পমাল্পগ

অাল্পযর্ং মন্ত্রাবত ংখযা।

(ৃষ্ঠা-৪)

ক্রবভক নং

প্রবাবফত
দৃবিববি

প্রকে
কামযক্রভ/প্রবাবফত অঞ্চর

স্থরজীফী উবিদ

এফং প্রাণী


াইে প্রস্তুবত এফং ংবেি
কামযক্রভ
প্রাকৃবতক
গযা
াইরাইন জনয খনন




ম্ভাফনা প্রবাফ

ফাস্থান
কাযল্পণ:
প্রাকৃবতক

প্রস্তাবফত ংক্রভণ ফযফস্থা

ক্ষবত



গযা াইরাইন এ
উবিল্পদয বিয়াল্পযন্স
াইে বিয়াল্পযন্স

ফাবর বযাে এফং

স্তয আল্পগ



ব্দর্ল্পক দৃঢ়বাল্পফ এক বদক টথল্পক বনগযত কযায জনয বযবচত ওয়া উবচত মাল্পত
ল্পব্দয কাছাকাবছ মতদূয ম্ভফ এনএআয টথল্পক দূল্পয বনল্পদয টদওয়া য়;
নল্পয়জ উবিদ (টমভন টিকায এফং টযারায) বযল্পপ্টয টথল্পক মতদূয ম্ভফ কামযকয
বাল্পফ স্থান কযা ল্পফ।

ংক্রভণ ফাস্তফায়টনয
জনয দাবয়ত্ব
বনল্পয়াগকৃত
বফল্পলজ্ঞফৃদ এফং
বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

বনিঃযণ ফাস্তফায়ন
তত্ত্বাফধাল্পনয জনয
দাবয়ত্ব
দযকায অনুমায়ী
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

বযল্পার্যং
প্রল্পয়াজনীয়তা

বনল্পয়াগকৃত
বফল্পলজ্ঞফৃদ এফং
বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

দযকায অনুমায়ী
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

জবযল্পয বযল্পােয
ট কযা এফং
এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

প্রকে
টডল্পবল্পরাায
এফং ইবব
ঠিকাদায ফযায়

এনবফবফএর এফং
বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

দযকায অনুমায়ী
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

ম্ভাফয ফযায়
এফং টালণ
খযটচয উৎ
প্রকে
টডল্পবল্পরাায
এফং ইবব
ঠিকাদায ফযায়

টযল্পল্পোপু য়ারার বফল্পলজ্ঞল্পদয দ্বাযা প্রকল্পেয াইের্য প্রাক-বনভযাণ জবযল্পয প্রল্পয়াজন
য় এফং বফদযভান স্ক্র্যা উাদানগুবর অাযল্পণয জনয টকানও প্রজাবত াওয়া টগল্পর
উদ্ধাল্পযয জনয প্রতযবয়ত য কযাচাল্পযয ায়তায় এর্ কযা উবচত।
াইরাইন াবযয জনয একই ফযফস্থা কযা উবচত।
াইরাইল্পনয াবযল্পত উবিদ অাযল্পণয ূল্পফয াবখয ফাাগুবরয প্রাক-বনভযাল্পণয াল্পবয
টনওয়া উবচত;
দ্ধবতয ড়ক ও গযা াইরাইল্পনয জনয বূ বভ বিয়াবযং ফযবনম্ন বযভাল্পণ যাখা ল্পফ;
টমখাল্পনই ম্ভফ, গযাল্পয াবযফদ্ধকযল্পণ বযফতয নগুবর ফড় গাছ এফং গ্রাল্পভয ুকুল্পযয
অনুবূবত এড়াল্পনায জনয াইরাইন ততবয কযা ল্পফ।




টমখাল্পনই ম্ভফ, উবিদ এফং অযাল্পে যাস্তা ফযাফয স্থান প্রাযতা উয বনবয য কল্পয,
টযাণ কামযক্রভ ঞ্চাবরত ল্পফ।

প্রকে এরাকায ফাইল্পয টযাণ কামযক্রল্পভয জনয স্থানীয় ফন বফবাগ ও উল্পজরা
প্রাল্পনয াল্পথ জবড়ত থাকুন।



প্রাকৃবতক ম্পদগুবরয চা এড়াল্পনায জনয স্থানীয় কভীল্পদয অগ্রাবধকায বনভযাণ কামযক্রভ
টদওয়া ল্পফ;
বনভযাণ কভীল্পদয কল্প ায বনল্পদয টদওয়া উবচত মাল্পত তাল্পদয জ্বারাবন ও কাল্প য ফযফাল্পযয
জনয বনকেফতী এরাকায গাছ কাো না য়;ফনয প্রাণীল্পদয বকায এফং আেকাল্পনা
কভীল্পদয দ্বাযা বনবলদ্ধ কযা উবচত এফং চু বক্তফদ্ধ ফাধযফাধকতা দ্বাযা আফদ্ধ কযা
উবচত; প্রকে াইল্পেয আল্পাল্পয গাছারাগুবরয প্রবাফগুবর হ্রা কযায জনয যািা
কযায জনয এরববজ/টকল্পযাবন ফযফায কযা/উত্ক্াবত কযা দযকায; টেকই ম্পদ
ফযফায উিীত কযল্পত বনভযাণ শ্রবভকল্পদয ংযক্ষণ ও ল্পচতনতা প্রবক্ষণ টদওয়া ল্পফ।

৫.২

স্থরজগত/জরজ
উবিদ
এফং
প্রাণী

বনভযাণ
ও
কামযক্রভ

বযফন

ফাস্থান ফযাঘাত 
ংযক্ষণ
তাতময
প্রজাবতয প্রবাফ





বনভযাণ/অাল্পযন চরাকাল্পর ফযফহৃত এফং টনৌমানগুবরয কাযল্পণ ফযাংল্পকয ক্ষয়ক্ষবতয
টক্ষল্পে মযাল্পয়, এনবফবফএর উবয় ল্পক্ষয প্রকেস্থল্পর খায় ঘাল্পেয ভাঝাভাবঝ প্রকেস্থল্পর
বফবনল্পয়াগ কযল্পফ কাযণ ফৃিয দযজায় ও টনৌমানগুবরয গবতল্পফগ ূময ৃবি কযল্পফ এফং
খার ফযাংল্পক ক্ষয় ৃবি কযল্পফ এফং খাল্পরয নৃংতা ফৃবদ্ধ াল্পফ;
জাাল্পজয ভাধযল্পভ খার প্রল্পফল্পয আদয ভয়র্ মল্পথামুক্ত ৃবিকতয া ভধযাহ্নল্পবাজ ল্পত
ল্পফ কামযকরা হ্রা;
ূফযবনধযাবযত াল্পবযগুবর টদারুরায খাল্পরয ঘবযয়ার বফল্পলল্পজ্ঞয দ্বাযা তায উবস্থবত
বনবিত কযায জনয গ্রণ কযা উবচত;এনবফবফএর কতৃয ক ম্মত টম টকান ক্ষবতকাযক
দল্পক্ষ বনভযাণ মযাল্পয় কামযকয কযা উবচত;
ীতকাল্পর টভৌুল্পভয ভয় প্রফাী াবখ জবযগুবর প্রকে কামযক্রভগুবরয টকান প্রবাফ
ম্পল্পকয বনবিত ল্পত ল্পফ; এফং গণয বাল্পফ বনযন ফযফস্থা এনবফবফএর দ্বাযা টনওয়া
প্রল্পয়াজন।

টমাগল্পমাগ
ফযাফস্থা

কভীল্পদয বযফন এফং
যাস্তা
টনেওয়াল্পকযয
ফযফায

ড়ক
েযাবপল্পকয
ফৃবদ্ধয
ভাধযল্পভ
বফদযভান
ড়ক
ফযফাযকাযীল্পদয
অুবফধা

এড়াল্পনা, বখয ঘো জনয বাযী মানফানআল্পদারন টমখাল্পন ম্ভফ;
গবত ীভা ২০ এয ভল্পধয এল্পে টযাড ইল্পফ।

(ৃষ্ঠা-5)

ক্রবভক নং

প্রবাবফত
দৃবিববি

প্রকে
কামযক্রভ/প্রবাবফত অঞ্চর

ম্ভাফনা প্রবাফ

প্রস্তাবফত ংক্রভণ ফযফস্থা



ংক্রভণ ফাস্তফায়টনয
জনয দাবয়ত্ব

বনিঃযণ ফাস্তফায়ন
তত্ত্বাফধাল্পনয জনয
দাবয়ত্ব

বযল্পার্যং
প্রল্পয়াজনীয়তা

ম্ভাফয ফযায়
এফং টালণ
খযটচয উৎ

বনল্পয়াগকৃত
বফল্পলজ্ঞফৃদ এফং
বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

দযকায অনুমায়ী
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

প্রকে
টডল্পবল্পরাায
এফং ইবব
ঠিকাদায ফযায়

বফল্পল কল্পয গবতয ীভা ২০ বকবভ/ঘণ্টায ভল্পধয, িাইবাযগুবরয ভল্পধয বনযািা
বদকগুবরল্পত টজায টদওয়া
টজাযূফযক;
শুধুভাে রাইল্পন্সপ্রাপ্ত িাইবায প্রকে দ্বাযা বনমুক্ত কযা য় তা বনবিত কযা;
টমখাল্পন ম্ভফ বাযী মানফান আল্পদারল্পনয জনয বখয ঘো এড়াল্পনা;
মানফানগুবরয বনয়বভত যক্ষণাল্পফক্ষণ এফং যঞ্জাভ বনভযভতায কাযল্পণ ৃি ম্ভাফয
গুরুতয দুঘযেনাগুবরল্পক কবভল্পয় আনল্পত প্রস্তুতকাযক-অনুল্পভাবদত অংগুবর ফযফায করুন
অকার ফযথযতা;
স্থানীয় ম্প্রদায় এফং দায়ী কতৃয ল্পক্ষয াল্পথ ংল্পকত উিত কযায জনয ল্পমাবগতা
(উদাযণ: থচাযী ক্রবং, গবত ীভা ইতযাবদ), দৃযভানতা এফং েযাবপক এফং
থচাযীল্পদয বনযািা ম্পল্পকয ল্পচতনতা;এফং
জরুবয জরুবয উিযদাতাল্পদয াল্পথ ভন্বয় বনবিত কযায জনয মথামথ প্রাথবভক

বনল্পয়াগকৃত
বফল্পলজ্ঞফৃদ এফং
বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

দযকায অনুমায়ী
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

জবযল্পয বযল্পােয
ট কযা এফং
এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

প্রকে
টডল্পবল্পরাায
এফং ইবব
ঠিকাদায ফযায়

াইে বনবদয ি স্বাস্থয ও বনযািা বযকেনা উিয়ন ও ফাস্তফায়ন;
শ্রবভকল্পদয জনয চাকবযয প্রবক্ষণ গ্রণ কযা ল্পফ;
ওয়াকয াযবভে বল্পটভ অনুযণ কযা ল্পফ;
ববই যফযা কযা ল্পফ এফং ববই ফযফায কযা ল্পফ;
এওবএ বনভযাণ এফং ম্পবকয ত জনয উিত কযা প্রল্পয়াজন উবিদ কামযক্রভ;

এনবফবফএর এফং
বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

দযকায অনুমায়ী
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

ফজযযগুবর এভনবাল্পফ ংযক্ষণ কযা ল্পফ মা অিবতীন ফজযযগুবরয ভল্পধয টমাগাল্পমাগ
প্রবতল্পযাধ কযল্পফ, উদাযণ: টাট াভঞ্জয টচক,
বফজ্জনক ফজযয ঠিক টরল্পফবরং;
ঝুাঁ বকূণয ফজযযগুবরয টকানও বিল্পরজ প্রবতল্পযাল্পধয জনয এফং টটাল্পযজ এরাকায় বফল্পল

বনল্পয়াগকৃত
বফল্পলজ্ঞফৃদ এফং
বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

দযকায অনুমায়ী
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

প্রকে
টডল্পবল্পরাায
এফং ইবব
ঠিকাদায ফযায়

োবপক বনয়ভ অনুযণ, প্রল্পয়াজনীয় টযাজ এফং ওবাযল্পেবকং টযাধ, োবপক বনয়বভত
াবকয ং উত্ক্াবত িাইবায ভল্পধয প্রবক্ষণ এফং ল্পচতনতা।

স্থানীয়স্বাস্থয 
এফং বনযািা


াধাযন বনভযান
কামযক্রভ
বনভযান কভীল্পদয
প্রফা


অন্ত:


জরফায়ু বযফতয ল্পনয
কাযল্পন স্বাল্পস্থযয
উয প্রবাফ
টযাল্পগয প্রাদুবযাফ 
ফৃবদ্ধ






বনভযাল্পণয টক্ষল্পে ফযবক্তল্পদয প্রল্পফ প্রবতল্পযাল্পধ এফং জনাধাযণল্পক যক্ষা কযায জনয ফাধা
প্রদান কযা ল্পফ
বনভযাণ কামযক্রভ ল্পি মুক্ত বফদ
এেল্পাজায;
বচবকত্ক্া, নজযদাবয এফং বচবকৎায বচবকত্ক্ায ভাধযল্পভ বচবকৎা ুবফধাগুবর এফং
টমখাল্পন প্রল্পয়াজন য়, োণ কামযক্রভ;
শ্রবভকল্পদয ভল্পধয ল্পচতনতা ল্পচতনতা ও বক্ষায উল্পদযাগ;
শ্রভ ববফয এফং ার্শ্যফতী এরাকায় একর্ টবক্টয বনয়ন্ত্রণ টপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়ন;
াইল্পে এফং কাছাকাবছ বস্থয জর ুর গ ন এড়াল্পত;
যাবনোবয উিবত এফং বনভূযর ভাধযল্পভ ভায বফস্তায প্রবতল্পযাধ
প্রল্পজক্ট াইল্পেয বনকেফতী এরাকায় ভানফ ফবতয কাছাকাবছ প্রজনন আফাস্থর;
ঝুাঁ বক, প্রবতল্পযাধ, এফং টবক্টয-ফববূয ত টযাল্পগয জনয বচবকত্ক্া উরব্ধ এরাকা
অবধফাীল্পদয এফং কভীল্পদয বক্ষা।

৭.২

স্থানীয়স্বাস্থয
এফং বনযািা

বাযী োবপক ভুবল্পভে

বনযাদ োবপক 









ায়তা বনবিত কযা ল্পফ।
৭.৩

বফ
১.১

দূঘযেনা ঝু বকয 
কাযল্পন কভীল্পদয 
দূল্পবযাগ



অাল্পযন টজ এয াল্পথ বযল্পফগত বফলল্পয় ল্পমাগীতা
ভার্ এফং 
অবপ এফং কযাবেন
অচয় ল্পত ভার্ 
বরয গুনগত
ল্পত
এফং বরয দূলন
ভান

ডবিউর্ব,ইর্ব এফং

এর্ ব


গযা োফযাইন

রযাফল্পযােবযজ

বজর্ টকাম্পজায

বরউফ অল্পয়র বল্পটভ
টাগত স্বাস্থয
এফং বনযািা

বনভযান কামযক্রভ



মত্ন টনওয়া ল্পফ টমভন এ অঞ্চল্পর অযাল্পে ীবভত কযা (প্রববক্ষত কভীল্পদয ছাড়া)।

(ৃষ্ঠা-6)

ক্রবভক নং

প্রবাবফত
দৃবিববি

প্রকে কামযক্রভ/প্রবাবফত
অঞ্চর




ম্ভাফনা প্রবাফ

প্রস্তাবফত ংক্রভণ ফযফস্থা

ংক্রভণ
ফাস্তফায়টনয
জনয দাবয়ত্ব
বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

বনিঃযণ ফাস্তফায়ন
তত্ত্বাফধাল্পনয জনয
দাবয়ত্ব
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ
এফং বনমুক্ত
এইচএই টীভ

স্রাফ বফদুল্পত প্রবত ১৫ বদল্পনয একর্ বিল্পকাল্পয়বন্স এ তাভাো বনযীক্ষণ;
স্রাফ বল্পটভ স্ট্রাউড টম বনগযভন তাভাো স্রাফ তাভাো অবতক্রভ কল্পয;
বফববি ইউবনেগুবরয টযভওয়াোয টিল্পনজ এফং অনুরূ প্রকৃবতয ফজযয
জরফায়ু বযল্পফ ংযক্ষণ রুর (১৯৯৭) তাবরকা ১০ (বে ইউবনে টথল্পক
ফল্পজযযয জনয ভান ফা প্রকে ফজযয) এফং প্রল্পমাজয বফর্শ্ফযাংক গ্রু বযল্পফগত

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ
এফং বনমুক্ত
এইচএই টীভ

বূ -ৃষ্ঠ াবনয
জরবযতায উয প্রবাফ

ঘূণযায়ভাল্পনয বযভাণ কভাল্পত এফং বযণাল্পভ কুবরং দ্বাযা প্রল্পয়াজনীয় টভকআ
ওয়াোল্পযয বযভাণ হ্রা কযায জনয ঘনল্পত্বয চক্র ফৃবদ্ধ কযায প্রল্পচিা কযা

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

বূ -ৃষ্ঠ তল্পরয াবন এফং
ভার্য উয প্রবাফ
আল্পাল্পয বনচু এরাকায়
এফং ংরগ্ন চযাল্পনল্পর দূলক
ফনকাযী ঝল্পড়য াবন
প্রফা

ক্ষয় বনবিয় যাায়বনক ফযফায কভাল্পনায জনয মথামথ গবীযতা জর
ংযক্ষণ কযা ল্পফ এফং বস্ক্র্ন ফযফায বনবিত কযা ল্পফ;
টিাবযনমুক্ত তজফফস্তুুল্পঞ্জয নূনযতভ প্রল্পয়াজনীয় বযভাণ ফা টিাবযন বফকেবাল্পফ
অন্তফযতী ে টডাজ কযা ল্পফক্রভাগত বনম্ন স্তল্পযয বপড টচল্পয় অনুীরন কযা
য়; ফজযয ংগ্রস্থর এরাকায় টল্পকন্ড কল্পেনল্পভে এফং বির বনয়ন্ত্রণ ফযফস্থা
বজ্জত কযা ল্পফ (অনুরূ বফজ্জনক উাদান টটাল্পযজ এরাকায়) ভার্ল্পত
প্রবাফ ীবভত কযা;
ফজযয টতর, ইতযাবদ তযর ফজযয ইতযাবদ ংগ্র কযা এফং বল্পভেমুক্ত এরাকায়
ুনফযযফাযল্পমাগয জনয ংযক্ষণ কযা ল্পফ; এফং
ভস্ত বনষ্কান/েযাংক, ইতযাবদ স্থর ভল্পধয প্রবতল্পযাধ কযায জনয কংবক্রে কঠিন

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

ফায়ু বনগযভন ভাো বযভা জনয ক্রভাগত বনগযভন মযল্পফক্ষণ (বইএভ)

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায




বডবজ টে এফং
াওয়ায াউজ
ওয়াকয  এবযয়া




২.১

ানীয় ম্পদ

অচয়কৃত াবনয
বনিঃযন




জরজ উবিদ এফং প্রাণীয
উয প্রবাফ

ভার্ এফং বরয দূলন 

টমভন এরাকায় এফং াল্পে জনয ভয়কারীন অবডে কযা ল্পফ;
এছাড়াও বফল্পচ্ছদ এফং ংগ্র
বল্পটভ এফং পরাপর নবথবু ক্ত কযা ল্পফ এফং অবনয়ভ বফরুল্পদ্ধ মথামথ
ফযফস্থা গ্রণ কযা ল্পফ;
একর্ বছদ্র প্রবতবক্রয়া বযকেনা এফং জরুযী বযকেনা আকবিক ভুবক্তয
টভাকাল্পফরায জনয প্রস্তুত কযা ল্পফ, ক্ষবতকাযক উবচ্ছি; এফং
একর্ মথামথ ভযাবনল্পপট টযকডয াইল্পেয টথল্পক ভুল্পছ টপরা ফজযয যক্ষণাল্পফক্ষণ
কযা ল্পফ; এফং

বযল্পার্যং
প্রল্পয়াজনীয়তা

ম্ভাফয ফযায় এফং
টালণ খযটচয উৎ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট কযা।

উল্পয উবেবখত প্রকে
ভূরধন এফং প্ল্যাে ও
এযান্ড এভ খযচ অন্তবুয ক্ত

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট কযা।

উল্পয উবেবখত প্রকে
ভূরধন এফং প্ল্যাে ও
এযান্ড এভ খযচ অন্তবুয ক্ত

াইল্পেয প্রকে
এনবফএরএর এয
ফযাফস্থানা টীভ
কাল্পছ ভাবক
এফং বনমুক্ত
বযল্পােয ট কযা।
এইচএই টীভ
াইল্পেয প্রকে
এনবফএর
ফযাফস্থানা টীভ এফং
এর এয
বনমুক্ত এইচএই টীভ
কাল্পছ
ভাবক
বযল্পােয
ট
কযা।

উল্পয উবেবখত প্রকে
ভূরধন এফং প্ল্যাে ও
এযান্ড এভ খযচ অন্তবুয ক্ত

বডওই অনুল্পভাবদত ফজযয ফযফস্থানা ংস্থাগুবর দ্বাযা বফজ্জনক ফজযয বনষ্পবি।

প্রল্পয়াজনীয়তা এফং বফর্শ্ফযাংক/আইএপব বনল্পদযবকা অনুাল্পয বফল্পফবচত ল্পফ।
২.২

২.৩

াবনয ম্পদ

াবনয ম্পদ

বূ িঃৃষ্ঠ াবনয বফভূতযন

জ্বারানী, টতর এফং 
কযাবভকযাল্পরয টটাল্পযজ
এফং যাল্পন্ডবরং 




ল্পফ।

উল্পয উবেবখত প্রকে
ভূরধন এফং প্ল্যাে ও
এযান্ড এভ খযচ অন্তবুয ক্ত

স্থায়ী অফস্থান কযা ল্পফ।
৩.১

ফায়ুয
গুনগতভান

টযাক বনগযভন


বযল্পফিল্পনয উয প্রবাফ


যঞ্জাভ ফযফায এইচআযএবজ এেকাট টযাক। এনওএে, এও২, বও এফং
ও২ এয জনয বইএভ গ্রণ কযা ল্পফ;
বএভ২.৫ এফং ববওবএ বনয়বভত মযল্পফক্ষণ কযা ল্পফ, মাল্পত এই
বনগযভনগুবর পরস্বরূ ঘেল্পছ না তা বনবিত কযল্পত প্রাকৃবতক গযা জ্বারাবন
অম্পূণয জ্বারাবন এফং জ্বারাবন বাল্পফ এইচএবড ফযফায।



টযাকর্ বইএল্পভয জনয যাম্পবরং ল্পয়েগুবরল্পত বনযাদ অযাল্পে যফযা

াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

এনবফএর
এর এয
কাল্পছ
ভাবক
বযল্পােয
ট
কযা।

উল্পয উবেবখত প্রকে
ভূরধন এফং প্ল্যাে ও
এযান্ড এভ খযচ অন্তবুয ক্ত

কযা ল্পফ। প্রাকৃবতক গযা যফযাল্পয অবাল্পফয ভয়ই এইচএবড ফযফায
কযা ল্পফ।
৩.২

ফায়ুয
গুনগতভান

টযাক বনগযভন

ফায়ুয গুনগতভান 

ফ যঞ্জাভ এফং মন্ত্রাবত যক্ষণাল্পফক্ষণ কযা য় তা বনবিত করুন
বনভযাতায এয উল্পেখ অনুমায়ী;

(ৃষ্ঠা-7)

উল্পয উবেবখত প্রকে
ভূরধন এফং প্ল্যাে ও
এযান্ড এভ খযচ অন্তবুয ক্ত

ক্রবভক নং

৪.১

প্রবাবফত
দৃবিববি

টগারল্পমাগ

প্রকে কামযক্রভ/প্রবাবফত
অঞ্চর

উবিজ্জ প্রবক্রয়া

ম্ভাফনা প্রবাফ

টগারল্পমাল্পগয ভাো ফৃবদ্ধ

প্রস্তাবফত ংক্রভণ ফযফস্থা



উচ্চ দক্ষতা ফাষ্প োযফাইন পরক নকা; এফং



াবয়ক িাইব উিত দক্ষতা।


বনম্ন ব্দ ক্ষভতা ভাো ল্পি যঞ্জাভ বনফযাচন(<৮৫ বডবফ);

ইবঞ্জন বনষ্কান ইনটল্পরন
কল্পম্প্রায উাদান;
যঞ্জাভ জনয াব্দ বযল্পফিল্পনয ইনটল্পরন (টমভনিঃ
গযা োযফাইন, ংল্পকাচকাযী) কযাল্পজ ব্দ;

বফবডং উিত াব্দ ল্পি বডজাইন কযা ল্পফ

কভযক্ষভতা এফং ব্দ বনল্পযাধক প্রদান কযা ল্পফ;

পাাঁক ছাড়া এফং একর্ ল্পি াব্দ ফাধা ইনটর

ক্রভাগত ফযবনম্ন ৃষ্ঠ ঘনত্ব
ভাধযল্পভ ব্দ ংক্রভণ কভাল্পনা
ফাধা;

ফাধা, মতদূয মযন্ত উৎ কাছাকাবছ অফবস্থত ল্পফ

মাবন্ত্রক জনয কম্পন বফবচ্ছিতা ইনটল্পরন যঞ্জাভ; এফং

ভস্ত প্রধান উবিদ উাদান একর্ টগারভার বফল্পেলণ কযা ল্পফ

বনবিত কযায জনয উবিদ কবভন ভয় ফাবত আউে
টিববপল্পকন এফং গযাযাবে ল্পি ম্মবত

ংক্রভণ ফাস্তফায়টনয
জনয দাবয়ত্ব

বনিঃযণ ফাস্তফায়ন
তত্ত্বাফধাল্পনয জনয দাবয়ত্ব

বনমুক্ত ইবব ঠিকাদায

াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

বনমুক্ত ইবব ঠিকাদায

াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

বনমুক্ত ইবব ঠিকাদায

াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ
বনমুক্ত এইচএই
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ
বনমুক্ত এইচএই

বযল্পার্যং
প্রল্পয়াজনীয়তা

ম্ভাফয ফযায়
এফং টালণ
খযটচয উৎ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।
এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট কযা।

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

াাাব বযল্পফগত ব্দ ভাো কভযক্ষভতা।
৫.১

৬.১

ইএভএপ

জরফায়ু ঝুাঁ বক

টচৌেক টক্ষে ংক্রভণ এফং
বফতযণ ল্পি মুক্ত বল্পটভ
ফনযায ঝুাঁ বক, ঘূবণযঝল্পড়য কাযল্পণ
প্ল্যাে অাল্পযন ফযাত

৭.১

জরজ বযল্পফ

উবিজ্জ প্রবক্রয়া

৭.২

জরজ বযল্পফ

উবিজ্জ প্রবক্রয়া

প্রচন্ড আঘাল্পতয ম্ভাফয
উৎ
* জীফন এফং ম্পবিয
ক্ষবত
* ূক্ষ মন্ত্রাংল্পয ক্ষবত,
উবিদ এফং বফন বনযাদ
থাকাল্পক ভথযন কল্পয
বূ -ৃষ্ঠ াবনয বফভূতযন

ইএইচএ ভল্পধয টাগত স্বাস্থয এফং বনযািা ইএভএপ এয ভান

তা বক্ত এফং তফদুযবতক ংক্রভণ উয বনল্পদযবকা টযখা ারন কযা ল্পফ


াবন খাওয়ায কা াল্পভা একাবধক ভা থাকল্পত ল্পফ

ফাধা জার ফযফায (ঋতু ফা ফছল্পযয ফৃিাকায), ভাছ
বযচারনা এফং টপযত বল্পটভ, জবযভানা জার দয া, এফং
টফড়া তাল্পযয দয া, এফং জরীয় বপল্টায ফাধা বল্পটভ

বনমুক্ত ইবব ঠিকাদায

এফং
টীভ
এফং
টীভ

বনমুক্ত ইবব ঠিকাদায

াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

বনমুক্ত ইবব ঠিকাদায

াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ এফং
বনমুক্ত এইচএই টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

জর গ্রণ বল্পটভ অনুন্ধান কযা উবচত।
ান্ডা াবনয বনিঃযন


জর বনষ্কান জনয বফকে একাবধক টােয ফযফায কযা উবচত
বযফতয ক একক বফদু স্রাফ ওয়া উবচত

ূল্পফয স্রাফ চযাল্পনর ফবধযত তদল্পঘযযয জনয বফকে টদহুরায খার টৌাঁছাল্পনায
যাভয টদওয়া ল্পচ্ছ;


তজফফস্তুুঞ্জ ফযফায কভাল্পনা এফং প্রল্পয়াজনীয় বযভাণ যাখা যাখা উবচত।
টদহুরায খার টৌাঁছাল্পনায আল্পগ ফজয য জর স্রাল্পফয ভবনেবযং ুাবয কযা
য়;
স্রাফ এ তাভাোয ঞ্চভ মযল্পফক্ষণ


বফদু;

স্রাফ বল্পটভ বনগযত টম ঘেনা ােডাউন তাভাো াথযকয ৩ বডগ্রী ব
অবতক্রভ কল্পয; প্রায় ীতর জর যায়ন ফজায় যাখুন

(ৃষ্ঠা-8)

ক্রবভক নং

প্রবাবফত
দৃবিববি

প্রকে কামযক্রভ/প্রবাবফত
অঞ্চর

ম্ভাফনা প্রবাফ

প্রস্তাবফত ংক্রভণ ফযফস্থা



ংক্রভণ ফাস্তফায়টনয
জনয দাবয়ত্ব

বনিঃযণ ফাস্তফায়ন
তত্ত্বাফধাল্পনয জনয
দাবয়ত্ব

বযল্পার্যং
প্রল্পয়াজনীয়তা

ম্ভাফয ফযায়
এফং টালণ
খযটচয উৎ

োবপক বনয়ভ অনুযণ, প্রল্পয়াজনীয় টযাজ এফং ওবাযল্পেবকং টযাধ, োবপক বনয়বভত
াবকয ং উত্ক্াবত িাইবায ভল্পধয প্রবক্ষণ এফং ল্পচতনতা।

৯.১

স্থানীয়স্বাস্থয
এফং বনযািা




াধাযন বনভযান
কামযক্রভ
বনভযান কভীল্পদয
অন্ত: প্রফা





জরফায়ু
বযফতয ল্পনয
কাযল্পন স্বাল্পস্থযয
উয প্রবাফ
টযাল্পগয
প্রাদুবযাফ ফৃবদ্ধ



বনভযাল্পণয টক্ষল্পে ফযবক্তল্পদয প্রল্পফ প্রবতল্পযাল্পধ এফং জনাধাযণল্পক যক্ষা কযায জনয ফাধা প্রদান
কযা ল্পফ
বনভযাণ কামযক্রভ ল্পি মুক্ত বফদ
এেল্পাজায;

বচবকত্ক্া, নজযদাবয এফং বচবকৎায বচবকত্ক্ায ভাধযল্পভ বচবকৎা ুবফধাগুবর এফং টমখাল্পন
প্রল্পয়াজন য়, োণ কামযক্রভ;

শ্রবভকল্পদয ভল্পধয ল্পচতনতা ল্পচতনতা ও বক্ষায উল্পদযাগ;

শ্রভ ববফয এফং ার্শ্যফতী এরাকায় একর্ টবক্টয বনয়ন্ত্রণ টপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়ন;

াইল্পে এফং কাছাকাবছ বস্থয জর ুর গ ন এড়াল্পত;

যাবনোবয উিবত এফং বনভূর
য ভাধযল্পভ ভায বফস্তায প্রবতল্পযাধ
প্রল্পজক্ট াইল্পেয বনকেফতী এরাকায় ভানফ ফবতয কাছাকাবছ প্রজনন আফাস্থর;

ঝুাঁ বক, প্রবতল্পযাধ, এফং টবক্টয-ফববূয ত টযাল্পগয জনয বচবকত্ক্া উরব্ধ এরাকা অবধফাীল্পদয

বনল্পয়াগকৃ ত
বফল্পলজ্ঞফৃদ এফং
বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

দযকায অনুমায়ী
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ
এফং বনমুক্ত
এইচএই টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

প্রকে
টডল্পবল্পরাায
এফং ইবব
ঠিকাদায ফযায়

এফং কভীল্পদয বক্ষা।
৯.২

স্থানীয়স্বাস্থয
এফং বনযািা

বড
১.১

ক্রভফধযভান প্রবাফ
টাগত স্বাস্থয
এফং বনযািা

২.১

ভার্ এফং
বরয গুনগত
ভান

২.২

ফায়ুয
গুনগতভান

বাযী োবপক ভুবল্পভে

বনযাদ োবপক



বফল্পল কল্পয গবতয ীভা ২০ বকবভ/ঘণ্টায ভল্পধয, িাইবাযগুবরয ভল্পধয বনযািা বদকগুবরল্পত
টজায টদওয়া
টজাযূফযক ;

শুধুভাে রাইল্পন্সপ্রাপ্ত িাইবায প্রকে দ্বাযা বনমুক্ত কযা য় তা বনবিত কযা;

টমখাল্পন ম্ভফ বাযী মানফান আল্পদারল্পনয জনয বখয ঘো এড়াল্পনা;

মানফানগুবরয বনয়বভত যক্ষণাল্পফক্ষণ এফং যঞ্জাভ বনভযভতায কাযল্পণ ৃি ম্ভাফয গুরুতয
দুঘযেনাগুবরল্পক কবভল্পয় আনল্পত প্রস্তুতকাযক-অনুল্পভাবদত অংগুবর ফযফায করুন
অকার ফযথযতা

বনল্পয়াগকৃ ত
বফল্পলজ্ঞফৃদ এফং
বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

দযকায অনুমায়ী
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ
এফং বনমুক্ত
এইচএই টীভ

জবযল্পয বযল্পােয
ট কযা এফং
এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

প্রকে
টডল্পবল্পরাায
এফং ইবব
ঠিকাদায ফযায়

বনভযান কামযক্রভ



এনবফবফএর এফং
বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

ইবব
ঠিকাদায ফযায়

অচয় ল্পত ভার্
এফং বরয দূলন

দযকায অনুমায়ী
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ
এফং বনমুক্ত
এইচএই টীভ
দযকায অনুমায়ী
াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ
এফং বনমুক্ত
এইচএই টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

অবপ
এফং
কযাবেন
ল্পতডবিউর্ব,ইর্ব
এফং এর্ ব
গযা োফযাইন
রযাফল্পযােবযজ
বজর্ টকাম্পজায
বরউফ অল্পয়র বল্পটভ
টযাক বনগযভন








এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

প্রকে
টডল্পবল্পরাায
এফং ইবব
ঠিকাদায ফযায়

াইল্পেয প্রকে
ফযাফস্থানা টীভ
এফং বনমুক্ত
এইচএই টীভ

এনবফএরএর এয
কাল্পছ ভাবক
বযল্পােয ট
কযা।

উল্পয উবেবখত
প্রকে ভূরধন
এফং প্ল্যাে ও
এযান্ড এভ খযচ
অন্তবুয ক্ত

দূঘযেনা ঝু বকয
কাযল্পন
কভীল্পদয
দূল্পবযাগ




াইে বনবদয ি স্বাস্থয ও বনযািা বযকেনা উিয়ন ও ফাস্তফায়ন;
শ্রবভকল্পদয জনয চাকবযয প্রবক্ষণ গ্রণ কযা ল্পফ;
ওয়াকয াযবভে বল্পটভ অনুযণ কযা ল্পফ;
ববই যফযা কযা ল্পফ এফং ববই ফযফায কযা ল্পফ;
এওবএ বনভযাণ এফং ম্পবকয ত জনয উিত কযা প্রল্পয়াজন উবিদ কামযক্রভ;
ফজয যগুবর এভনবাল্পফ ংযক্ষণ কযা ল্পফ মা অিবতীন ফজয যগুবরয ভল্পধয টমাগাল্পমাগ প্রবতল্পযাধ
কযল্পফ, উদাযণ: টাট াভঞ্জয টচক,
বফজ্জনক ফজয য ঠিক টরল্পফবরং;
ঝুাঁ বকূণয ফজয যগুবরয টকানও বিল্পরজ প্রবতল্পযাল্পধয জনয এফং টটাল্পযজ এরাকায় বফল্পল মত্ন
টনওয়া ল্পফ টমভন এ অঞ্চল্পর অযাল্পে ীবভত কযা (প্রববক্ষত কভীল্পদয ছাড়া)।


বযল্পফিল্পনয উয
প্রবাফ

ফায়ু বনগযভন ভাো বযভা জনয ক্রভাগত বনগযভন মযল্পফক্ষণ (বইএভ) যঞ্জাভ ফযফায

এইচআযএবজ এেকাট টযাক। এনওএে, এও২, বও এফং ও২ এয জনয বইএভ গ্রণ কযা ল্পফ;


বএভ২.৫ এফং ববওবএ বনয়বভত মযল্পফক্ষণ কযা ল্পফ, মাল্পত এই বনগযভনগুবর পরস্বরূ
ঘেল্পছ না তা বনবিত কযল্পত প্রাকৃ বতক গযা জ্বারাবন অম্পূণয জ্বারাবন এফং জ্বারাবন বাল্পফ
এইচএবড ফযফায।

৩.১

ফায়ুয
গুনগতভান

টযাক বনগযভন

বনল্পয়াগকৃ ত
বফল্পলজ্ঞফৃদ এফং
বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

ফায়ুয গুনগতভান



টযাকর্ বইএল্পভয জনয যাম্পবরং ল্পয়েগুবরল্পত বনযাদ অযাল্পে যফযা কযা ল্পফ।



ফ যঞ্জাভ এফং মন্ত্রাবত যক্ষণাল্পফক্ষণ কযা য় তা বনবিত করুন বনভযাতায এয উল্পেখ
অনুমায়ী;

(ৃষ্ঠা-9)

বনমুক্ত ইবব
ঠিকাদায

উল্পয উবেবখত
প্রকে ভূরধন
এফং প্ল্যাে ও
এযান্ড এভ খযচ
অন্তবুয ক্ত

µwgK
bs

Kvh©Kix
w`K

cÖK‡íi
Kvh©µg/
Kvh©Ki
GjvKv

¸ß
cÖfve

cÖ¯vÍ weZ cÖkg‡bi Dcvqmg~n

cÖkgb cÖwµqv
e¯Íevq‡bi
†ÿ‡Î `vqe×Zv

¯Íi

wbqš¿Y;
* GKmv‡_ Dfq cø¨v›U Kvh©Kix, ch©vqµwgK
cwi‡ewóZ nq Ges †Mvjgvj ch©‡e¶Y
Kivi •ewkó¨ wbwðZ Kivi m‡½ m‡½
†Mvjgvj gvÎv wbix¶Y Kiv nq Ges
Av‡kcv‡k Aew¯Z wi‡mÞi G †Mvjgvj
Drcv`‡bi Drm¸wji cvkvcvwk cwi‡ewóZ
K‡i k‡ãi gvÎv wbqš¿b Kiv nq|

Ges cø¨v›U
GBPGmB wUg

cÖkgb cÖwµqv
e¯Íevq‡bi
ch©‡eÿ‡bi
†ÿ‡Î `vqe×Zv
GBPGmB,
Acv‡ikb I
wRAviwm n‡Z
Dc¯vwcZ
welqmg~n
msMwVZKib

cÖwZ‡e`bKi‡bi
kZ©vewj

AvbygvwbK LiP
I cÖkgb
Li‡Pi Drm

iÿbv‡eÿb|
wbqš¿bKvix
KZ©„cÿ/‡bZv‡`i
wbKU Dc¯vwcZ
kxl© e¨e¯vcbv I
cÖwZ‡e`b¸‡jvi
e¨vcv‡i gvwmK
AvšÍ:cÖwZ‡e`b

* Aš— e©Z©x kã cÖwZ‡e`‡bi mv‡_ mg¯—
miÄvg mieivnKvixi M¨viv›Ux Ges
mg_©bKvix WvUv ch©v‡jvPbv Kiv mn
cÖ‡hvR¨ kã wbM©g‡bi gvb`‡Êi mv‡_ m¤§wZ
cÖ`k©‡bi Rb¨ Bwcwm wVKv`vi n‡Z M„nxZ
Z_¨ cyb:ch©vjPbv Kiv| wbw`©ó kã mxgv
†_‡K AwZµ‡gi †¶‡Î, cÖ‡qvRbxq
ms‡kvabg~jK c`‡¶c¸wj wbw`©ó cÖK‡íi
Øviv ev¯— evwqZ Kiv|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------BAviGg
bZzb we`y¨r (evsjv‡`k) wjwg‡UW, †fvjv-2- PzovšÍ BGmAvBG cÖwZ‡e`b (nvjbvM`K…Z)
cÖKí: 0345133/111545
Rvbyqvix, 2018
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ক্রবভক নং

১

প্রবাবফত
দৃবিববি
বূ বভ এফং
বূ বভয ফযাফায

প্রকে কামযক্রভ/প্রবাবফত
অঞ্চর
বনভযাল্পনয জনয বূ বভয
প্রল্পয়াজনীতা

ম্ভাফনা প্রবাফ








২

৩

৪

৫

স্থানীয়
আফাবক
কবভউবনর্
অথযননবতক
স্থানচু যবত

টজল্পরল্পদয
জীবফকা

প্রফা এফং ইন
ভাইল্পগ্রন

ফাস্থান
জবভ
এফং
আফাবক কা াল্পভা উয
প্রবাফ প্রল্পয়াজন
উৎাদনীর জবভ, ম্পদ
এফং বূ বভ ফযফাযকাযীল্পদয
উয প্রবাফ

বনভযাণ এফং অাল্পযন
টপজ ভয় ফাস্থাল্পনয ঘলযণ

বনভযাণ এফং ম্ভাফয স্থানীয়
প্রবক্রয়ায ুল্পমাগ

কৃ বল
জবভ
ক্ষবত;
জবভ ফযফায
বযফতয ন;
বূ বভ
বফবক্তকযণ
ফৃবদ্ধ;
াইরাইন
বনভযাণ
বরবনয়ায
প্রবাফ
াযীবযক
স্থানচু যবত

প্রস্তাবফত ংক্রভণ ফযফস্থা

জবভ ক্ষবত টথল্পক প্রবাফ কবভল্পয় আনল্পত প্রকের্য ুনিঃবনধযাযণ কা াল্পভাল্পত যফযাকৃ ত ুযক্ষা
যক্ষাকাযী এনবফবফএর ফাস্তফায়ন কযল্পফ। টমভন:



টাভল্পটড এফং ফাগান জবভ বাল্পফ ভূরযফান জবভ এড়াল্পত।




এনবফবফএর আনুষ্ঠাবনক বল্পযানাভ ল্পি আর জবভ াল্পযর স্ব স্বস্থাল্পন ক্ষবতগ্রস্ত বযফাল্পযয
ভথযন কযল্পফ;

প্রবতস্থান খযচ ক্ষবতূযণ ক্ষবতূযণ জবভ এফং জনয প্রদান কযা ল্পফ

আফাবক এফং ংবেি কা াল্পভা বযফাল্পযয গ ন কযল্পত ক্ষভ
প্রবতস্থান াউবজং;

ুনিঃবনধযাযল্পণ যফযাকৃ ত স্ব-স্থানান্তল্পযয জনয অবতবযক্ত ুযক্ষাগুবর কা াল্পভায ফাস্তফায়ন


বূ বভ ভাবরকল্পদয এফং
বূ বভ ফযফাযকাযীল্পদয
উয
জীফনমাোয
প্রবাফ





এনবফবফএর ভস্ত বূ বভ ভাবরকল্পদয এফং বফদুযৎ টকল্পেয জনয ফযফাযকাযীল্পদয আথযাভাবজক জবয বযচারনা কযল্পফ,
অযাল্পে যাস্তা এফং গযা াইরাইন রুে টম টকান বনধযাযণ
বূ বভ ক্ষবতয কাযল্পণ অথযননবতক দুফযরতা ফা জীফনমাোয ক্ষবত;
ুনগয ন টিভওয়াকয বাল্পফ বনল্পদযবত বাল্পফ এনোইল্পেরল্পভে যফযা কযা ল্পফ;



জীবফকা ুনরুদ্ধাল্পযয অযাল্পে জতয কযা ল্পফ।




ভবনেবযং এফং অবনয়বভত ভাছ ধযায অনুভবত না;
প্রকে এরাকায প্রবাফারী অঞ্চল্পর ভাছ ধযায জীবফকা বনযীক্ষল্পণয জনয বনল্পয়াবজত টান
বনভযাণ টপজ;
ভাছ ধযায বযফাল্পযয াল্পথ যাভযগুবর টিবজংল্পয়য আল্পগ কযা উবচত এফংঅনযানয



াইে উিবত কামযক্রভ অফস্থান এ ফাবত য়।


ফববূয ত ৩য় ক্ষ

এনবফবফএর

ফববূয ত ৩য় ক্ষ

এনবফবফএর

ফববূয ত ৩য় ক্ষ

ইবব ঠিকাদায এফং
এনবফবফএর এয
এইচএই বডােযল্পভে

এনবফবফএর

বচবহ্নত কযা উবচত।


এই ভাছ ধযায বযফাল্পযয জনয ভাছ ধযায হ্রাল্পক টজর্ ফযফাল্পযয ভয়কাল্পরয জনয
নগদ অথয প্রদাল্পনয ভাধযল্পভ ক্ষবতূযণ টদওয়া উবচত;

াবন ভুবক্তয আল্পগ বচবকত্ক্া কযা উবচত মাল্পত টদহুরায খার াবন
দূবলত য় না এফং স্রাফ জল্পরয তাভাো যক্ষণাল্পফক্ষণ কযা উবচত মাল্পত খাল্পরয ভাছ ও বচংবড়
ধযা ল্পড় না; এফং


যঞ্জাভ এফং টকাল্পনা ক্ষবত টক্ষল্পে টজরখানায ক্ষবতূযণ জনয বার ফযফস্থানা অনুীরন।




াযীবযক অফকা াল্পভা
উিবত;



একর্ শ্রভ ও ইনফ্লে ভযাল্পনজল্পভে প্ল্যান এফং এয ফাস্তফায়ন উিয়ন;
শ্রভ ম্পবকয ত অফকা াল্পভা যফযা কল্পয স্থানীয় অফকা াল্পভা উয চা প্রবতল্পযাধ
টমভনিঃ কযাম্প, যাবনল্পেন ুবফধা, ানীয় াবন ুবফধা ইতযাবদ স্থানীয় বনয়ভ অনুমায়ী
আইএপব যান্ডফুল্পকয জনয শ্রভ ফাস্থান অনুমায়ী;
শ্রভ ববফয বনভযাল্পণয জনয ঋণদাতাল্পদয প্রল্পয়াজনীয়তাগুবর ারন কযায জনয বফস্তাবযত

বযল্পার্যং
প্রল্পয়াজনীয়তা
ুনবনযভায ণ
টিভওয়াকয
বাল্পফ
বনধযাবযত

বযফাল্পযয
তাবরকা এফং
প্রবতস্থান
ভান;

স্বয়ং
স্থানান্তয
মযল্পফক্ষণ:

জীফনমাোয
প্রবাফ;

টভয়াদ
বনযািা।



গণনায
েযাবকং;

ক্ষবতূযণ
টল্পভে;

জীবফকায
প্রবাফ
ভৎযজীফীল্পদ
য প্রবাফ;

বগয়ায ভল্পধয
অববল্পমাজন:

ভাছ
ধযা
ভ্রভণ
এফং
আয়;

ভাছ ভাবক
বযল্পােয ধযা
ফবত ংখযা,

স্থানীয়
বাড়া,

জনংখযায
বযফতয ন;


স্থানীয়
ম্প্রদাল্পয়য
দুঘযেনা
ও
ঘেনাগুবর
বংতা
;



স্থানীয়
শ্রবভক ংখযা

বযকেনা প্রণয়ন এফং ক্ষয়ক্ষবত ফযফস্থাগুবর স্থান কযা ল্পফ।


অথযননবতক

এনবফবফএর

বফকে অযাল্পকাল্পযজ এরাকায় বচবহ্নত কযা এফং তাল্পদয টনৌকা বনযাদ অযাংকাল্পযজ

ণয ও বযল্পলফায
জনয প্রকে চাবদা;

ফৃবদ্ধ
উরবব্ধ

ুদযফন গযা
টকাম্পানী

বনিঃযণ ফাস্তফায়ন
তত্ত্বাফধাল্পনয জনয
দাবয়ত্ব
এনবফবফএর

একাবধক াইরাইল্পনয কাযল্পণ বূ বভ ভূল্পরযয ক্ষবতয প্রবাফ এফং বূ বভ ভাবরকল্পদয ক্ষবতূযণ
প্রদাল্পনয জনয জবভ ফযফাল্পযয টক্ষল্পে বফবধবনল্পলধ বফল্পফচনা কযা,
াইরাইন রুে অগ্রণল্পমাগয বূ বভ াল্পযল্পরয বদল্পক বযচাবরত কল্পয না তা বনবিত কযায
জনয বযাল্পযয ভানদল্পেয প্রল্পয়াগ; এফং

এফং বনযীক্ষণ কযা ল্পফ।

ভাছ ধযায ম্পদ
ম্ভাফয হ্রা
এফং
মায
পল্পর
একর্ প্রাবন্তক বক্ষা
ভাছ
ধযায
টথল্পক
আা
স্থানীয় প্রকে
শ্রভ প্রল্পয়াজনীয়তা;

ংক্রভণ ফাস্তফায়টনয
জনয দাবয়ত্ব






শ্রভ ংক্রান্ত ংবফবধফদ্ধ ফযফস্থানা বযচারনায জনয উমুক্ত প্রাবনক চযাল্পনর বনবিত
করুন
ম্মবত, টমভন টফতন, প্রববল্পডে পান্ড, ফীভা ইতযাবদ বাল্পফ টল্পভে বাল্পফ বনভযাণ
মযাল্পয় কামযক্রভ চরাকাল্পর শ্রভ ভযা;
বশু শ্রভ, ফন্ধল্পন শ্রভ ফা টজাযূফযক অনফধ শ্রভ অনুীরন বযচারনা করুন
অবযন্তযীণ তকয তা প্রবক্রয়া এফং নজযদাবযয ভাধযল্পভ শ্রভ; এফং
ফন্ধুত্বূণয ফজায় যাখায জনয অববফাী শ্রবভকল্পদয ভল্পধয ল্পচতনতা ৃবি কযা ল্পফ
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ম্ভাফয ফযায়
এফং টালণ
খযটচয উৎ
প্রকে খযচ - এই
চূ ড়ান্ত কযা ল্পফ
মযা
এফং
এরআযব
মা
বযল্পেল্পভে
টিভওয়াকয
অনুমায়ী উিত
কযা ল্পফ

প্রকে ফযায়

প্রকে খযচ - এই
চূ ড়ান্ত কযা ল্পফ
মযা
এফং
এরআযব
মা
বযল্পেল্পভে
টিভওয়াকয
অনুমায়ী উিত
কযা ল্পফ





প্রকে
টডল্পবল্পরা
ায
ফযায়
ইবব
ঠিকাদায
ফযায়

ক্রবভক নং

৬

প্রবাবফত
দৃবিববি

কবভউবনর্
স্বাস্থয এফং
বনযািা

প্রকে
কামযক্রভ/প্রবাবফত
অঞ্চর






বনভযাণ কামযক্রভ
কাযল্পণ
বযল্পফগত
ভাল্পনয বযফতয ন;
বনভযাণ শ্রবভকল্পদয
প্রফা
টথল্পক
উিূ ত
টযাল্পগয
প্রাদুবযাফ
ফৃবদ্ধ;এফং
বাযী
োবপক

ম্ভাফনা প্রবাফ



ংল্পাবধত
বযল্পফল্পয প্রবাফ
তয াফরী;

োবপক আল্পদারন;

প্রফা টথল্পক স্বাস্থয
ঝুাঁ বক

স্থানীয়
অথযননবতক
ুবফধা

এবেবকউন এফং প্রকে
জীফনমাো







বনভযাল্পণয স্থাল্পন ফযবক্তল্পদয প্রল্পফ প্রবতল্পযাল্পধ ফাধা ৃবি কযা ল্পফ এফং
বনভযাণ কভযকাল্পন্ডয াল্পথ ংবেি বফদগুবরল্পত জনাধাযল্পণয টমাগাল্পমাগ
যক্ষা কযা ল্পফ;
াইল্পে এফং কাছাকাবছ বস্থয জর ুর গ ন এড়াল্পত;
শ্রভ ববফয এফং ার্শ্যফতী এরাকায় একর্ টবক্টয বনয়ন্ত্রণ টপ্রাগ্রাভ
ফাস্তফায়ন; এফং
র্ে, প্রবতল্পযাধ, এফং উরব্ধ বচবকত্ক্া এরাকায় এরাকায অবধফাীল্পদয
এফং কভীল্পদয বক্ষা

ংক্রভণ ফাস্তফায়টনয
জনয দাবয়ত্ব

বনিঃযণ ফাস্তফায়ন
তত্ত্বাফধাল্পনয জনয
দাবয়ত্ব

ইবব ঠিকাদায

এনবফবফএর

বযল্পার্যং
প্রল্পয়াজনীয়তা

স্থানীয়
ম্প্রদাল্পয়য
দুঘযেনা
ও
ঘেনাগুবর
বংতা ;
স্থানীয়
ংখযা

ম্ভাফয ফযায়
এফং টালণ
খযটচয উৎ
ইবব
ঠিকাদায
ফযায়

শ্রবভক

টবক্টয-ফন টযাল্পগয জনয।


আল্পদারন।
৭

প্রস্তাবফত ংক্রভণ ফযফস্থা








কভযংস্থান ৃবি;
স্থানীয়
উল্পদযাল্পগয
উকাবযতা;
বাড়া
চাওয়া
ুল্পমাগ;
স্থানীয় উদ্দীনা;
দক্ষতা ভাো ফৃবদ্ধ;
স্থানীয় কবভউবনর্
উিয়ন

িাইবাযগুবরয ভল্পধয বনযািা বদকগুবরয উয টজায টদওয়া, বফল্পল
কল্পয ২০ বকবভ/ঘো গবতয গবতয টক্ষল্পে এর্ প্রল্পয়াগ কযা ল্পফ;

শুধুভাে রাইল্পন্সপ্রাপ্ত িাইবায প্রকে দ্বাযা বনমুক্ত কযা য় তা বনবিত
কযা;

ম্ভফ মখন বাযী মানফান আল্পদারল্পনয জনয বখয ঘো এড়াল্পত,

স্থানীয় ম্প্রদায় এফং দায়ী কতৃয ল্পক্ষয াল্পথ ল্পমাবগতা উিত
বগনযার(টমভনিঃ থচাযী ক্রবং, গবত ীভা ইতযাবদ), দৃযভানতা এফং
োবপক এফং থচাযীল্পদয বনযািা ল্পচতনতা;

ঝুাঁ বক, প্রবতল্পযাধ, এফং টবক্টয-ফন টযাল্পগয জনয উরব্ধ বচবকত্ক্া
প্রকে কভীল্পদয এফং এরাকায অবধফাীল্পদয বক্ষা।


মাবন্ত্রক ুবফধায বফধান এফং টমখাল্পন প্রল্পয়াজন য় ততক্ষণ র্কা,
কভীল্পদয স্ক্র্ীবনং, নজযদাবয এফং বচবকতা।




শুরু ওয়ায আল্পগ এনবফবফএর একর্ প্রবকউযল্পভে প্ল্যান বফকা এফং
ফাস্তফায়ন কযল্পত ল্পফ
আল্পাল্পয ম্প্রদাল্পয়য ভূর টমৌথ প্রল্পয়াজনীয়তাগুবর টফাঝায জনয এফং
াইরাইেমুক্ত উল্পদ্বগগুবরয একর্ ফা আল্পযা বচবহ্নত কযল্পত স্থানীয়
এনবজওগুবরয াল্পথ ঘবনষ্ঠবাল্পফ জবড়ত



এনবফবফএর ভাধান কযল্পত ায়তা কযল্পফ।



বকছু টমৌথ প্রল্পয়াজনীয়তা অযাল্পে কযল্পত াল্পয (১) বযষ্কায ানীয়
জর (২) বচবকৎা যাভয (৩) বক্ষা, ইতযাবদ।




মতদূয ম্ভফ স্থানীয় জনংখযায ফযফায ফযাবধক কল্পয কভযংস্থাল্পনয
ুল্পমাগ ফৃবদ্ধ;
াইল্পে বনভযাণ কাজ শুরু কযায আল্পগ, প্রবতল্পফী ম্প্রদাল্পয়য করযাল্পণ
উিবত কযায জনয একর্ বযষ্কায বযকেনা কভযূবচ টমাগাল্পমাগ।
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এনবফবফএর

ফববূয ত ৩য় ক্ষ

স্থানীয় ভাল্পকযে
উিয়ন

প্রকে ফযায়

7.2 cwi‡ekMZ ch©‡e¶Y
wb¤œwjwLZ j¶¨¸wj wb‡q cwi‡ekMZ ch©‡e¶Y Kg©m~wP cÖYqb Kiv n‡q‡Q:
 cÖK‡íi Rb¨ wba©vwiZ / cÖ‡hvR¨ gvb Abyhvqx cÖ¯— vweZ wbg¾b e¨e¯v¸wji Kvh©KvwiZv Ges cwi‡ekMZ
cwi‡e‡ki myi¶v g~j¨vqb Kiv;
 e¨e¯vcbv cwiKíbv¸wji DbœwZi cÖ‡qvRbxqZv wPwýZ Kiv;
 mswewae× Ges m¤cÖ`v‡qi eva¨evaKZv m‡½ m¤§wZ hvPvB Kiv; Ges
 †emjvBb Ae¯vi Zzjbv Kiv Ges cÖK‡íi GIAvB cwi‡ekMZ gv‡bi cwieZ©b¸wj g~j¨vqb Kiv|
7.2.1 cvidig¨vÝ m~PK Ges gwbUwis mgqm~Px
kvixwiK, •Re Ges mvgvwRK ZvZch©c~Y© we‡kl Dcv`vb¸wj‡K Kg©¶gZv m~PK wnmv‡e wPwýZ Kiv n‡q‡Q|
cÖK‡íi cÖwZwU ch©vq¸wji Rb¨ cÖwZwU Kg©¶gZv wb‡`©k‡Ki Rb¨ GKwU mgwš^Z ch©‡e¶Y cwiKíbv cÖ¯‧Z Kiv
n‡q‡Q hv mviwY 7.3 G Dc¯vwcZ n‡q‡Q| GwU cwigvc Kiv c¨vivwgUvi, e¨eüZ c×wZ, bgybv m¨v¤cwjs,
cwigv‡ci wd«‡Kv‡qwÝ, mbv³KiY mxgv, g~j¨vqb Ges ZË¡veavb Ges ZË¡veav‡bi Rb¨ `vqe×Zv¸wj‡K Aš— f©z³
K‡i|
7.2.2 cwi‡ekMZ I mvgvwRK ch©‡eÿbg~jK Kg©m~Pxi †ÿ‡Î cÖwZ‡e`b cÖ¯‧ZKib cÖwµqv:
GKwU kw³kvjx wi‡cvwU©s wm‡÷g cÖKíwUi ¸Ygvb Ges mgqgZ ev¯— evqb wbwðZ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq cÖwZwµqv
c×wZi mv‡_ cÖKíwU mieivn Ki‡e| wi‡cvwU©s wm‡÷g cÖ‡R± mvBU †_‡K cÖKí m`i `ß‡ii Kv‡Q wbqwgZ Z_¨
cÖevn wbwðZ Ki‡e Ges cÖ‡qvRbxq wnmv‡e, wbqš¿K KZ©…c¶ Ges Znwej ms¯v¸wj‡Z Zv wbwðZ Ki‡e|
cÖKíwUi B Gm Gg wc †Z cÖ¯— vweZ e¨e¯v¸wj ev¯— evwqZ Kivi Rb¨ wi‡cvwU©s e¨e¯vcbv GKwU cÖwµqv mieivn
Ki‡e|
‡emvgwiK KvR ïi nIqvi Av‡M GbweweGj-Gi mn‡hvwMZvq cÖK‡íi c„ô‡cvl‡Ki GBPGmB wefvM cwi‡ekMZ
ch©‡e¶‡Yi Ae¯v I AMÖMwZi cÖwZ‡e`‡bi Rb¨ ‡kÖbxweb¨vm‡K P‚ovš— Ki‡e| web¨vm cwi‡ek Ges evsjv‡`k
miKvi †_‡K cwi‡ekMZ Aby‡gv`b m¤cwK©Z mg¯— m¤§wZ kZ© c~iY Kivi Rb¨ wWRvBb Kiv n‡e| wVKv`vi‡K
gvwmK wfwË‡Z cÖKí DbœqbKvix (A_©vZ, GbweweGj) h_vh_ fwZ© cÖwZ‡e`b dg© Rgv w`‡e| AviI GKwU
wi‡cvU©, evqy, †Mvjgvj, gvwU Ges cvwb `~lY ch©‡e¶‡Yi djvdj¸wj we¯— vwiZfv‡e ch©‡e¶‡Yi cwiKíbv wnmv‡e
we‡ewPZ •ÎgvwmK wfwË‡Z Rgv †`Iqv n‡e| GKwU ¯^v¯¨ I wbivcËv NUbv / `yN©Ubvi cÖwZ‡e`b cÖ¯‧Z Kiv n‡e
Ges NUbv ev `yN©Ubvi NUbvwU msµvšÍ Z_¨ Rgv †`Iqv n‡e| wbg©vb ch©v‡q Bwcwm wVKv`vi Øviv ¶q¶wZi
e¨e¯v¸wji Kvh©KvwiZv hvPvB‡qi ¯^vaxb hvPvBKiY Z…Zxq c‡¶i AwWU mn GbweweGj GBPGmB `‡ji Øviv
Kiv †h‡Z cv‡i| cÖKíwUi Acv‡ikb †d‡Ri mgq, Acv‡ikb g¨v‡bRvi Ges GBPGmB Kg©x BGgwc ev¯— evqb
Kvh©KvwiZv wbix¶Y Ki‡e|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------BAviGg
bZzb we`y¨r (evsjv‡`k) wjwg‡UW, †fvjv-2- PzovšÍ BGmAvBG cÖwZ‡e`b (nvjbvM`K…Z)
cÖKí: 0345133/111545
Rvbyqvix, 2018
7-13
c„ôv: 13

BGmGgwc Gi mvgvwRK Dcv`vb¸wji ev¯— evqb ch©‡e¶‡Yi Rb¨ cÖKí cÖkvmb Ges gvbe m¤c` (GBPAvi)
e¨e¯vc‡Ki AwZwi³ `vwqZ¡ _vK‡e| wZwb GbweweGj Øviv cwiPvwjZ Avqy®‥Kvj cybi ×vi Ges K‡c©v‡iU
mvgvwRK `vqe×Zv (wmGmAvi) Kvh©µg ev¯— evq‡bi Rb¨I `vqx _vK‡eb| Acv‡ikb g¨v‡bRvi Ges GBPAvi
g¨v‡bRvi DfqB c-̈v›U g¨v‡bRvi‡K wi‡cvU© Ki‡e, whwb c-̈v›U Acv‡ikb Ges g¨v‡bR‡g‡›Ui mvgwMÖK BbPvR©
n‡eb|
cwiPvjb e¨e¯v¸wji •ÎgvwmK cÖwZ‡e`b¸wj •ÎgvwmK AMÖMwZ cÖwZ‡e`b¸wji GKwU Awe‡Q`¨ Ask MVb Ki‡e
hv FY`vZv‡`i Kv‡Q Rgv †`Iqv †h‡Z cv‡i| cwi‡ekMZ wK¬qv‡iÝ cÖwµqvi Ask wnmv‡e cÖ‡qvRbxq wWIBi
AvÂwjK Kvh©vjq I cÖavb Kvh©vjq‡K AwZwi³ m¤§wZ cÖwZ‡e`b¸wj cÖ¯‧Z Kiv Ges cÖ‡qvRbxq ch©‡e¶Y Ges
cÖwZ‡e`b dig¨v‡Ui wfwË‡Z cÖ¯‧Z Kiv n‡e|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------BAviGg
bZzb we`y¨r (evsjv‡`k) wjwg‡UW, †fvjv-2- PzovšÍ BGmAvBG cÖwZ‡e`b (nvjbvM`K…Z)
cÖKí: 0345133/111545
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¯^ibx 7.3 cwi‡ekMZ ch©vjPbvg~jK Kg©m~Px (wbgv©b I Kvh©µ‡gi Ask)
cÖK‡íi ¯Íi/
¸ß cÖfve
cÖfvweZ DcKib
mvBU cÖ¯‧Z I wbg©v‡bi Ask
mvavib
cÖkgb Kvh©µg
cwi`k©b

gvwU

gvwU I cwji `~lY

ch©vjPbvhy³
c¨vivwgUvi

Ae¯vb

cwigvc

Kvh© ÿgZv

`vq`vwqZ¡

g~j¨

Bwcwm K›Uªv±i
cyw¯ÍKv †gvZv‡eK
Ges BGmGgwc
†Z Dc¯vwcZ
cÖkgb c`‡ÿc
Abymv‡i mvavib
wbqgvewj

cÖKí GjvKvi
Kvh©µg I wbg©vb
Kg©x‡`i K¨v¤ú

mKj Kg© GjvKvi
Pvÿzm cwi`k©b

•`wbK

Bwcwm wVKv`v‡ii
GBPGmB wUg

Bwcwm wVKv`v‡ii
LiP

gvwU: wcGBP
†mwbUvix,
GbGBP4+ †gvU
wc, fvix avZe
c`v_©, †Zj I
MÖxm

wbg©vbvaxb mvBU
ev †jWvDb
GjvKv ev
AwMœwkLv hy³ ¯vb

gvbm¤§Z
ch©vjPbv wfwËK
c×wZ

†h‡Kvb cÖKvi
NvUwZ ev SzwKc~b©
DcKib, †Zj ev
welv³ ivmvqwbK
c`_©

3q c‡ÿi
cwi‡ek m¤úwK©Z
civgk©K

[1 x
GBPGmGmB
g¨v‡bRvi I 2 x
GBPGmGmB
ZË¡veavqK]
wewWwU
200,000/
gwbUwis (Bwcwm
wVKv`v‡ii e¨q)

cwj: wcGBP,
fvix avZe cv`_©,
†Zj I MÖxm, cwj
Aw·‡Rb
wWg¨v›Uhy³
(GmIwW), †gvU
AM©vwbK Kve©b
(wUIwm), cÖkgb
nviv‡bv
(GjIAvB), †gvU
†c‡Uªvwjqvg
nvB‡WªvKve©b
(wUwcGBP)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------BAviGg
bZzb we`y¨r (evsjv‡`k) wjwg‡UW, †fvjv-2- PzovšÍ BGmAvBG cÖwZ‡e`b (nvjbvM`K…Z)
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প্রকল্প
ময ায়/প্রবাবফত
উাদান
াবন

ইবতফাচক প্রবাফ

যমই যাবভবতগুলরা
বনযীক্ষণ কযা লফ

অফস্থান

বযভা

বিল্পকাল্পয়বন্স

দাবয়ত্ব

ফযায়

বূ-ৃলেয াবনয
দূলন

টবফয বডটি, বএইচ,
বডও, যভাট দ্রফীবূত
ঘনক, যতর ও জন্তুয
চবফয , যভাট কবরপভয ,
বাযী ধাতু

াভবয়ক বনকেস্থ টজর্
এফং টবাজল্পনয
কাছাকাবছ াবন এফং
বনগযভল্পনয ল্পথয
কা াল্পভা

টযান্ডাডয বফল্পেলণাত্মক
দ্ধবত

ভাবক

৩য় ল্পক্ষয বযল্পফগত
যাভযদাতা

৬৬০,০০০ োকা / ফছয
(ইবব
ঠিকাদায খযচ)

বূগবযস্থ ভান

ইবআয ১৯৯৭এয
তপবর৩ অনুমায়ী
াবনয গুণভালনয
যাযাবভটায

এই মযাল্পয় াবন
যফযাল্পয জনয
গ্রাউন্ডওয়াোয ওল্পয়র
ফযফায কযা ল্পফ

টযান্ডাডয বফল্পেলণাত্মক
দ্ধবত

প্রবত ল্পক্ষ একফায

৩য় ল্পক্ষয বযল্পফগত
যাভযদাতা

১,৬৩২,০০০ / ফছয
(ইবব ঠিকাদায)
খযচ)

যনাোংযা যজনালযন

এবএভ ও বএভ ১০

২৪ ঘো

ভাবক বল্পল্পফ

৩য় ল্পক্ষয বযল্পফগত
যাভযদাতা

৫০০,০০০ োকা / ফছয
(ইবব ঠিকাদায খযচ)

গাব়িয বনষ্কান

বএভ২.৫,এনও২,
এও২, বও

বনভযাণ াইে টথল্পক ২০০
বভোল্পযয ভল্পধয বচবহ্নত
(3 র্ অফস্থান)
নাক্তকাযী এরাকায
১০০ বভোল্পযয ভল্পধয
বচবহ্নত (২ র্ অফস্থান)

ভাবক বল্পল্পফ

৩য় ল্পক্ষয বযল্পফগত
যাভযদাতা

৪৫০,০০০/ ফছয (ইবব
ঠিকাদায)
খযচ)

যগারলমাগ

বযলফবিত ব্দ ভাত্রা
ফৃবি

যরক লব্দয নলয়জ
ভাত্রা, যরক যড, যরক
নাইট এফোং প্রবত
ঘন্টায যরক

কামযকরা এরাকা টথল্পক
২০০ বভোল্পযয ভল্পধয
নাক্তকৃ ত এনএআয
(৫ র্ স্থান)

ব এভ ২.৫ এফং এ
ও ২ এয ২৪ ঘোয
মযল্পফক্ষণ
এফং ১ঘো মযল্পফক্ষণ
এনও২ এফং বও
২৪ ঘো

ভাবক বল্পল্পফ

৩য় টক্ষয
বযল্পফগত
যাভযদাতা / ইনাউ মযল্পফক্ষণ

১০০,০০০/ ফছয (ইবব
ঠিকাদায)
খযচ)

স্বাস্থবফবধ এফোং
বনযাত্তা

দুঘযটনা ফা বনভয াণ
কাময ক্রভ কাযলণ
শ্রবভকলদয স্বাস্থয

ঘটনা, যাগত
যযাগ, বফজ্জনক
ঘটনা

প্রকে কামযকরা এরাকা
এফং বনভযাণ কভীল্পদয
কযাম্প

এইচ এযান্ড এ
প্ল্যাল্পন টমবাল্পফ
ংজ্ঞাবয়ত

ইবব ঠিকাদাল্পযয
এইচএই র্ভ

ইবব ঠিকাদায খযচ
[১জন এইচএএই
ভযাল্পনজায এফং ২ জন
এইচএএই
ুাযবাইজায]

বযলফবিত ফায়ু
ভান

বনভযাণ মযাল্পয় ংজ্ঞাবয়ত
বাল্পফ
স্বাস্থয ও বনযািা
বযকেনা ইবব
ঠিকাদায দ্বাযা প্রস্তুত
কযা ল্পফ
(ৃষ্ঠা-১৬)

প্রকল্প
ময ায়/প্রবাবফত
উাদান
স্থানীয় স্বাস্থয এফোং
বনযাত্তা

স্থরজ ফাস্তুোংস্থান

জরজ বযলফ

ইবতফাচক প্রবাফ

যমই যাবভবতগুলরা
বনযীক্ষণ কযা লফ

অফস্থান

বযভা

বিল্পকাল্পয়বন্স

দাবয়ত্ব

ফযায়

়িযক ট্রাবপক এয
কাযলণ ম্প্রদালয়য
ঝালভরা এফোং ম্ভাফয
বনযাত্তা বফবত্ত
জনগলনয উলেগ

দুঘযটনা, ঘটনা এফোং
অববলমাগ

ংল্পমাগ যাস্তা
ংল্পমাগ াইে

ঘেনা, দুঘযেনা এফং
ম্প্রদায় অববল্পমাগ

ঘেনায উয বববি
কল্পয

এইচএই এফং ইবব
ঠিকাদাল্পযয কবভউবনর্
বরজন অবপায

ম্প্রদায় যথলক
অববলমাগ

অববল্পমাগ বনষ্পবিয
প্রবক্রয়া অনুমায়ী

চরবত

এনবফবফএর

যক্ষণীর প্রজাবতয
উয প্রবাফ
গুরুত্ব

গাছ যযাধন

প্রকে কামযকরা
এরাকায় কাছাকাবছ
প্রবতল্পফী ম্প্রদায়
গযা াইরাইন
াবয

ইল্পকাল্পরাবজট দ্বাযা
নাক্তকযণ এফং
বযভা

কাজ শুরু কযায
আল্পগ এক ভয়

অববজ্ঞল্পদয যাভয
কাল্পয এনবফবফএর

ফন বফবাগ (ইবব ঠিকাদায
খযচ)

আববপাউলনয
ফাবফলন প্রবাফ

ফাস্থান এফোং
এববপাউনা যথলক
ঘৃণা
আফাস্থর এফং জরজ
প্রাণীয অবস্থযতা

প্রকে কামযকরা
এরাকা

চাক্ষু ল বযদযন

ীল্পতয ঋতু ভটয়
একফায

এনবফবফএর

৫০০,০০০ োকা / (ইবব
ঠিকাদায খযচ)

অস্থায়ী টজর্,
বযফন রুে, এফং
কাছাকাবছ গ ন

বফল্পলজ্ঞল্পদয এফং চাক্ষু ল
বযদযন দ্বাযা
নাক্তকযণ

কাল্পজয শুরু এফং
ক্রভাগত চাক্ষু ল
বযদযটনয আল্পগ

এনবফবফএর

৩০০,০০০োকা/ (ইবব
ঠিকাদায খযচ)

আফাস্থর এফং জরজ
প্রাণীয অবস্থযতা

অস্থায়ী টজর্,
বযফন রুে

ববজুযয়ার মযল্পফক্ষণ

অস্থায়ী টজর্
এরাকা এফং
বযফন রুে
আনল্পরাড টরাড
চরাকারীন
ক্রভাগত প্রবক্রয়া

এনবফবফএর

ইবব ঠিকাদায খযচ

বিলরজ কাযলণ
জরজ এফোং নদী
প্রাণীয আফাস্থযরয
উয প্রবাফ
ট্ররায এফোং ফাজয
এয কাযলণ যীৃ
প্রানীয উয প্রবাফ

(ৃষ্ঠা-১৭)

ইবব ঠিকাদায খযচ [1 জন
এইচএএই ভযাল্পনজায; 2 জন
এইচএএই ুাযবাইজায; 1
জন বরজন অবপায]
এনবফবফএল্পরয অববল্পমাগ
ফযফস্থানা ফাল্পজে

প্রকল্প
ময ায়/প্রবাবফত
উাদান
াধাযন

ইবতফাচক প্রবাফ

যমই যাবভবতগুলরা
বনযীক্ষণ কযা লফ

যালণ বনযন
বযদয ন

ভাটি

ভাটি এফোং বর দূলন

ইএএভব
এফোং
উস্থাবত
ক্ষু দ্রকযণ
ফযফস্থা লে াধাযণ
বনযন
কভয ক্ষভ
ভযানুয়ার
প্রবক্রয়া
ভাটি:
বএইচ,
রফণাক্ততা, এনএইচ৪+,
যভাট ব, বাযী ধাতু,
যতর ও বিছ

াবন

বূৃে াবনয ভান

অচয়কৃত াবন

দাথয বফলল: বএইচ,
বাযী ধাতু, যতর ও
বিছ, রর অবিলজন
চাবদা
(এওবড), যভাট জজফ
কাফয ন
(টিওব),
ইগবনন
হ্রা
(এরওএর),
যভাট
যলট্রাবরয়াভ
াইলরাকাফয ন
(টিবএইচ)
ইবআয ১৯৯৭ এয
তপবর ৩ অনুমায়ী
াবনয
গুণভালনয
যাযাবভটায
তাভাত্রা,
যলাবযন,
বএইচ, বফবড ৫, বওবড,
যতর ও বিছ, বাযী ধাতু,
যভাট বপকার কবরপভয

অফস্থান

বযভা

বিল্পকাল্পয়বন্স

দাবয়ত্ব

প্রবতবদন

উবিদ এইচ এ ই র্ভ

অাল্পযন এফং যক্ষণাল্পফক্ষণ
অন্তবুয ক্ত
(ও এন্ড এভ) খযচ

৩য় ল্পক্ষয বযল্পফগত
যাভযদাতা

২০০,০০০ োকা/মযল্পফক্ষণ (ও
এন্ড এভ খযচ)

প্রকে কামযকরা
এরাকা

ভস্ত বক্রয় কাজ
এরাকায় ববজুযয়ার
বযদযন

ফজযয ংগ্রস্থল্পরয
এরাকা এফং
ররবূ বভ
টদহুরায খাল্পরয
প্রল্পমাজয টক্ষে

টযান্ডাডয বফল্পেলণাত্মক
দ্ধবত

দুঘযেনায টক্ষল্পে

র্উল্পফাল্পয়রযগায স্থয
উল্পদ্দল্পয ফযফায
কযা ল্পফ

টযান্ডাডয বফল্পেলণাত্মক
দ্ধবত

ভাবক

স্রাফ চযাল্পনল্পরয
আউেল্পরে

ঘয োইল্পয
যীক্ষাগায

ফযায়

ও এন্ড এভ খযচ
৫০,০০০/ফছয

তেভাবক

টযান্ডাডয দ্ধবত

প্রবতবদন
তেভাবক

(ৃষ্ঠা-১৮)

৩য় ল্পক্ষয বযল্পফগত
যাভযদাতা
ঘয োইল্পয
যীক্ষাগায
৩য় ল্পক্ষয বযল্পফগত
যাভযদাতা

ও এন্ড এভ খযচ
৮০,০০০/ফছয

প্রকল্প
ময ায়/প্রবাবফত
উাদান

ফায়ু বনগয ভন

ইবতফাচক প্রবাফ

যমই যাবভবতগুলরা
বনযীক্ষণ কযা লফ

অফস্থান

বূ-ৃে াবনয ভান

তাভাত্রা, বযফাবতা,
বএইচ, বডও, টিবডএ

৬র্
টটন
(০বভোয,
৫০
বভোয এফং ১০০ বভ
উধযভুখী
এফং
বনম্নভুখী
উয
প্রফাভাণ এয স্রাফ
বফদু)
ইনল্পেক াইরাইন
এফং
স্রাফ
াইরাইন
আউেল্পরে
ভুক্ত
কযা
ভুখয টযাক এফং ফাই
া টযাক
ভুখয টযাক এফং ফাই
া টযাক

ানল্পমাগয াবন

প্রকল্পেয ীভানা টথল্পক
২বকল্পরাবভোল্পযয
ভল্পধয ৫ র্ অফস্থান
একই
টফরাইন মযল্পফক্ষণ
অফস্থান
টগারভার
উৎাদল্পনয যঞ্জাভ
টথল্পক ১ বভোয
(৭০বডবফ
(এ)টগারভাল্পরয
টচল্পয়ও টফব ল্পব্দয
জনয)

ঠান্ডা াবন

তাভাত্রা

স্ট্যাক বনগয ভন

এনওএি,বও,
বএভ২.৫ এফোং ও২
এনওএি,বও,বএভ২.
৫ এয জনয বইএভ
জফধতা
এনওএি,বও,বএভ১০
, বএভ২.৫, এও২

বনগয ভন ঘনত্ব

ফায়ুভণ্ডযর
ভান

ফায়ুয

বযভা

বিল্পকাল্পয়বন্স

তেভাবক

দাবয়ত্ব

ঘয োইল্পয
যীক্ষাগায

ফযায়

ও এন্ড এভ খযচ
ফছটয ৬০,০০০/-োকা

ভান বফল্পেলক
৩য় ল্পক্ষয বযল্পফগত
যাভযদাতা

থাবভযটয

চরবত

ঘয োইল্পয
যীক্ষাগায

ইবব খযচ ভবনেবযং ও এযান্ড
এভ খযচ যক্ষণাল্পফক্ষণ অন্তবুয ক্ত

বইএভ

চরবত

এনবফবফএর

ভানম্মত প্রবক্রয়া

ফাবলযক

৩য় ল্পক্ষয বযল্পফগত
যাভযদাতা

ইবব খযচ ভবনেবযং ও এযান্ড
এভ খযচ যক্ষণাল্পফক্ষণ অন্তবুয ক্ত
ফছটয
১০০,০০০/-োকা(ও
এন্ড এভ খযচ)

ভানম্মত প্রবক্রয়া

অধযফাবলযক

৩য় ল্পক্ষয বযল্পফগত
যাভযদাতা

ফছটয ৫০০,০০০/-োকা

টগারল্পমাগ মযল্পফক্ষন

ভাবক

ঘয োইল্পয
যীক্ষাগায

ও এন্ড এভ খযচ

(

)

যগারলমাগ

উবিদ যঞ্জাভ োযা
যগারলমাগ প্রজন্ম

ব্দ চা স্তয

অধযফাবলযক

ফছটয ৫০,০০০/-োকা
৩য় ল্পক্ষয বযল্পফগত
যাভযদাতা

(ৃষ্ঠা-১৯)

প্রকল্প
ময ায়/প্রবাবফত
উাদান

ইবতফাচক প্রবাফ

যমই যাবভবতগুলরা
বনযীক্ষণ কযা লফ

অফস্থান

বযভা

বিল্পকাল্পয়বন্স

তথয রগায ল্পি টানা
ভবনেয (প্রবত ঘোয়
টগারল্পমাগ ভাোয াল্পথ
২৪ ঘো মযল্পফক্ষন)

বযলফবিত ব্দ

ভবূ বভ ব্দ
ভাত্রা

ইএভএপ

ইএভএপ

ইএভএপ ভান

প্রকে ীভানা এফং বনকেতভ
ব্দ ংল্পফদনীর বযল্পপ্টয এ
উবিদ এফং এয টথল্পক ফ
বদক বদল্পয় বফস্তৃ ত
বযচরন টযখা

বজএইচবজ বনগয ভন

জরফায়ু বযফতযন

বজএইচবজ উৎাদন

উবিদ বনয়ন্ত্রণ কক্ষ

প্রাকৃ বতক গযা খযচ

জরজ বযলফ

ভাছ এফোং নদী উবিদ
এফোং প্রাণীয উয
প্রবাফ
জরজ বযলফ

ভালছয
গণনা,
পাইলটাপ্ল্যাঙ্ক্টয,
জুপ্ল্যাোংটলনয োংখ্যা
দৃযভান ভাছ তযা

উধাযা, টদহুরায খাল্পরয স্রাফ
বফদু অফফাবকা

প্রচু য বযভাল্পণ
উবিদ এফং প্রাণী

জরজ বযলফ

পাইলটাপ্ল্যাঙ্কটন,
জুরযাঙ্কটন,
যফনলা
দুঘযটনা, ঘটনা,
অববলমাগ

এফোং

টদহুরায খাল্পরয াবন খাওয়ায
ও আউেল্পরে ও বনল্পচয প্রফা
উিঃপ্রফা, টদহুরায খাল্পরয
অফফাবকা

টজল্পরল্পদয ল্পি ববুয়ার
বযদযন এফং যাভয
প্রচু য বযভাল্পণ এফং
প্রজাবতয গ ন

এফোং

প্রল্পফল্পয যাস্তা, টদহুরায খার

ঘেনা, দুঘযেনা এফং
ম্প্রদায় অববল্পমাগ

ঘেনায বববিল্পত

এফোং

ংরগ্ন চযাল্পনর

ঘেনা, দুঘযেনা এফং
ম্প্রদায় অববল্পমাগ

ঘেনায বববিল্পত

প্রকে কামযকরা এরাকায়
কাছাকাবছ প্রবতল্পফী ম্প্রদায়

অববল্পমাগ
বনষ্পবিয
প্রবক্রয়া অনুমায়ী

চরভান

স্থানীয় স্বাস্থয এফোং
বনযাদ

কবভউবনটিলত ফযাঘাত
এফোং ম্ভাফয বনযাত্তা
বফবত্তয কাযলণ
যাস্তা/জরযথয
ট্রাবপক
প্রফভাণ এফোং ঠান্ডা
াবন যফয কযা

জনগলনয উলেগ

দুঘযটনা, ঘটনা,
অববলমাগ

ম্প্রদায় যথলক অববলমাগ

(ৃষ্ঠা-২০)

জরজ

দাবয়ত্ব

বযল্পফগত

ফযায়

অধযফাবলযক

৩য় ল্পক্ষয
যাভযদাতা

ফাবলযক

এনবফবফএর

ও এন্ড এভ খযচ

ফাবলযক

এনবফবফএর

টকান ফযায় নাই

বফল্পলজ্ঞল্পদয ভাধযল্পভ
উবিদ কবভটনয ১
ফছয য একফায
ভাবক

জরফায়ু ফাস্তুতন্ত্র বফল্পলজ্ঞ
আকলযক দ্বাযা এনবফবফএর

৩০০,০০০(ও এন্ড
খযচ)

উবিজ্জ এইচএই টীভ

অধযফাবলযক

এইচএই এফং/অথফা
এনবফবফএর এয স্থানীয়
টরইজন অবপায
এইচএই এফং/অথফা
এনবফবফএর এয স্থানীয়
টরইজন অবপায

২০০.০০০/- োকা ফাবলযক,
ও এন্ড এভ খযচ
ও এন্ড এভ খযচ

এইচএই এফং/অথফা
এনবফবফএর এয স্থানীয়
টরইজন অবপায এফং
টটন ভযাল্পনজায
এইচএই এফং/অথফা
এনবফবফএর এয স্থানীয়
টরইজন অবপায

৫০,০০০/- োকা ফাবলযক

ও এন্ড এভ খযচ

ও এন্ড এভ খযচ

এভ

cÖK‡íi ¯Íi/
cÖfvweZ DcKib
wmGmAvi Kg©KvÛ

¸ß cÖfve
KwgDwbwU Dbœqb

ch©vjPbvhy³
c¨vivwgUvi
Kg©KvÛ/Kg©m~Px I
DcKvi‡fvMxi
msL¨v

Ae¯vb

cwigvc

Kvh© ÿgZv

`vq`vwqZ¡

g~j¨

cÖKí Kg© GjvKvi
Pvicv‡k
†mQv‡mex MÖæc

DcKvi‡fvMxi
msL¨v I
Kg©Kv‡Ûi
djvdj

ch©ve„Ë I
cÖ‡qvRb wfwËK

cÖkvmb/GBPAvi
g¨v‡bRvi I
†÷kb g¨v‡bRvi

wmGmAvi ev‡RU
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7.3 Avw_©K †mwUs Ges ev¯— evqb Kvh©µg cwiPvjbv
BGmGgwc (¶z`ªxKiY cwiKíbv) wbg©vY Pzw³ Aš— f©z³ Kiv n‡e Ges wVKv`vi, bKkv Ges wbg©v‡bi m‡½ hy³ e¨e¯v ev¯— evq‡bi Rb¨
`vqx Kiv n‡e| cÖKí DbœqbKvixi Kg©xiv, we‡kl K‡i GBPGmB Awdmvi Ges mvBU BwÄwbqvi, GB wVKv`v‡ii mvBU¸wj‡Z
wVKv`vi‡`i Øviv GB wbg¾b e¨e¯v ev¯— evq‡b wbix¶Y Ki‡e| GB `yB Kg©KZ©v cÖKíwUi gvV ch©v‡qi ch©‡e¶‡Yi Rb¨ `vqx
_vK‡eb|
ev¯— evqb I wbix¶‡Yi Rb¨ cÖKí DbœqbKvixi (GbweweGj) Ges Bwcwm wVKv`v‡ii f‚wgKv Ges `vwqZ¡¸wj †Uwej 7.4 G Dwj-wLZ
n‡q‡Q| BGmGgwc ev¯— evq‡bi Rb¨ cÖvwZôvwbK e¨e¯v‡K wPwÎZ K‡i cÖevn wPÎ 7.1 †Z Dc¯vwcZ nq|
†Uwej 7.4 cÖKí DbœqbKvix Ges Bwcwm wVKv`v‡ii f‚wgKv Ges `vwqZ¡
cÖKí DbœqbKvix (GbweweGj)
Bwcwm wVKv`vi
cÖ‡R‡±i cÖvK-wbg©vY ch©v‡q mswewae× Aby‡gv`b cÖvwß|
wbg©vY ch©v‡q cÖ‡qvRbxq cviwgU cÖvwß|
Bwcwm gva¨‡g mvgwMÖK cÖKí mgš^q I e¨e¯vcbv Ges Z…Zxq BGmGgwc ev¯— evqb ch©v‡jvPbv Kivi Rb¨ cÖKí weKvkKvix
c‡¶i cwi‡ek civgk©`vZv Øviv mgw_©Z|
Ges Z…Zxq c‡¶i cwi‡ek civgk©`vZvi mv‡_ †h․_
hvPvBKiY|
B›Uvib¨vkbvj Ges wRIwei mswk-ó wefv‡Mi Kv‡Q wi‡cvU©|
cÖKí DbœqbKvix Ges wbhy³ ZË¡veavb civgk©`vZv, hw` _v‡K,
wg_w¯…qv Ges FY`vZv‡`i wi‡cvU©|
m‡½ wg_w¯…qv|
BGmGgwc Gi Kvh©Kix ev¯— evqb Ges BGmGgwc ev¯— evqb wi‡cvwU©s mgqm~Px Abyhvqx wi‡cvwU©s dg¨©vU c~iY Ges cÖKí
ch©‡e¶Y|
DbœqbKvix KZ©K
„ Rgv`vb
_vW© cvwU© Gbfvqib‡g›Uvj j¨ve‡iUwi gva¨‡g cwi‡ekMZ
BGmGgwc ev¯— evq‡bi Rb¨ cÖK‡íi wbg©vY ch©v‡q K¨vwiqvi ch©‡e¶Y|
hvPvB / ZË¡veavb Abykxjb|
cÖKí DbœqbKvix KZ©K
… "‡¯cwmwd‡Kkb g¨vbyqvj" Gi we¯— vwiZ
eY©bv Abyhvqx BGmGgwc Kvh©Ki Kivi Rb¨ wewfbœ cwiKíbv
Bwcwm wVKv`vi Øviv cÖvß me cviwgU †iKW© ivLv|
cÖYqb|
BGmGgwc ev¯— evqb mvgwMÖK ZË¡veavb|

kªg wkwei, e¨vP wgkªY Dw™¢`, wewQbœ GjvKv Rb¨ mvBU
mbv³KiY|

Bwcwm wVKv`vi Øviv cÖ¯Z
‧ cwiKíbv Aby‡gv`b|
kªg wkwei e¨e¯vcbv I cvbxq cvwb, m¨vwb‡Ukb myweav cÖ`vb
¯vbxq m¤cÖ`v‡qi Awf‡hvM Ges Z_¨ cÖPvi †gvKv‡ejv|
cix¶vMvi gva¨‡g cwi‡ekMZ ch©‡e¶Y|
K›Uªv±i ev GKwU wbw`©ó cvwU© ¶z`ªxKi‡Yi c`‡¶c¸wj ev¯— evq‡bi Rb¨ `vqx n‡jI, m¤c~Y© ev¯— evq‡bi cÖwµqv ZË¡veavb, †PwKs,
WKz‡g‡›Ukb Ges hvPvBKiY BZ¨vw`i Rb¨ `vqx n‡eb bv| †m¸‡jvi cÖ‡qvRb hv‡Z mgm¨v mbv³ Kiv nq Ges nvZ †_‡K †ei
nIqvi Av‡M mwVKfv‡e wVK Kiv nq| BGgwc h_vh_fv‡e Kvh©Ki Kivi j‡¶¨ cÖK‡íi ev¯— evqb mfv, wbg©vY feb eB, gvwmK Ges
Ab¨vb¨ wbg©vY cÖwZ‡e`b BZ¨vw` cÖKí cÖ‡K․kjx Øviv ch©v‡jvPbv¸wj cwiPvjbv Kiv n‡e|
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mvßvwnK mfvi Kvh©weeibxi bw_cÎ, cÖkgbg~jK c`‡ÿc ev¯Íevq‡bi Dci gvwmK cÖwZ‡e`b I we‡kl
cÖwZ‡e`bmg~n‡K mgybœZ ivLv Ges cÖKí e¨e¯vcbv Ki‡Z Dnv ch©vjPbv Kiv| H mKj WKzg¨v›U I †iKW©mg~n
mbv³ Kivi Rb¨ civgk© cÖ`vb Kiv n‡Q †h¸‡jv gvbØ‡Ûi mv‡_ Zzjbv Kivi Rb¨ `iKvi n‡e Ges †m
†gvZv‡eK Dchy³ gvbØ‡Ûi Dbœqb NUv‡bvi `iKvi n‡e Ges †m¸‡jv †KejgvÎ wKQz bxwZgvjv, cÖwµqv,
Kvh©wb‡`©kbv, mfvi Kvh©µg, ch©vjPbvg~jK djvdj, cÖwkÿ‡b †hvM`v‡bi bw_cÎ, Riæix †hvMv‡hv‡Mi ZvwjKv,
c`‡ÿc MÖn‡bi cwiKíbv BZ¨vw`i g‡a¨ mxgve× _vK‡e bv| AviI D‡jøL¨ †h, GB mKj gvbØÛ¸‡jv mKj ¸ß
e¨enviKvix‡`i Rb¨ cÖ‡hvR¨ n‡e| GB mKj bw_mg~n cÖKí GjvKvq cvIqv hv‡e Ges †m¸‡jv GBPGmB
Kg©KZ©v KZ©„K iÿbv‡eÿb Kiv n‡e| mKj WKzg¨v›U I †iKW©mg~n GKRb Amvavib mbv³Kvix KZ©„K msiÿbv
Kiv n‡e †hb †m¸‡jv‡K Ab¨vb¨ DcKib n‡Z Avjv`v Kiv hvq Ges ‡m¸‡jv‡K mn‡RB cyb:iæ×vi Kiv hvq|
GbweweGj WKzg¨v›U cÖwµqv m„wóKib, cÖ¯‧ZKib, eivÏKib K‡i _vK‡e Ges ‡m¸‡jv Kivi Rb¨ Amvavib
mbv³KvixMb‡K Aby‡gv`b K‡i _vK‡e Ges cÖvmw½K Kg©x‡`i mv‡_ G e¨vcv‡i †hvMv‡hvM Ki‡e|
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বচে ৭.১ বনভযাণ ও বযচারনায ভয় বযল্পফগত ও াভাবজক ফযফস্থানা ও বযল্পার্যং দাবয়ত্বগুবরয জনয ংগ ন চােয।

বযলফ অবধদপ্তয, বজওবফ
প্রাক বনভযাণ মযায়:

াইে বিয়াল্পযন্স প্রদান কল্পয

ইআইএ অনুল্পভাদন প্রদান
কল্পয
বনভয াণ ও অালযন ময ায়

মযল্পফক্ষণ বযল্পােয মযাল্পরাচনা

ফাংরাল্পদ আইন ও
ভানদল্পেয াল্পথ ম্মবত
বনবিত কল্পয

বযল্পফগত বিয়াল্পযন্স

ঋণদাতা
মযল্পফক্ষণ এফং তত্ত্বাফধান

বফববডবফ
ভস্ত প্রকল্পেয কভযক্ষভতায
মযাচল্পরাচরা

প্রকল্প বফকাকাযী (এব ইনফ্রা)
প্রকে কভযক্ষভতা জনয াভবগ্রক দাবয়ত্ব
প্রকল্প োংস্থা (এনবফবফএর)
বনভযাণকাল্পর বফল্পদী ইবব ঠিকাদায
অাল্পযন টযাণ জনয দায়ী



স্বাধীন মাচাই ভবনেয
ঋণদাতাল্পদয াল্পথ যাভল্পয এনবফবফএল্পরয বনল্পয়াগ কযা ল্পফ
বযল্পফ মযল্পফক্ষণ মযল্পফক্ষণ
মাচাই এফং ঋণদাতাল্পদয বযল্পােয
বনভযাণ মযাল্পয় টবভ-ফাবলযক বিল্পকাল্পয়বন্স
অাল্পযন টপজ ভয় ফাবলযক বিল্পকাল্পয়বন্স

টজরা প্রাক
আইনৃঙ্খরা

ইবব ঠিকাদায
উবিদ প্রল্পকৌর, প্রবক্রয়া এফং বনভযাণ এফং
বনভযাণ অনুভবত ভস্ত বদল্পকয জনয দায়ী

ইবব ঠিকাদায এইচএই টিভ

উবিদ প্রল্পকৌর,প্রবকয়া এফং বনভযাণ এফং বনভযাণ অনুভবত ভস্ত
বদল্পকয জনয দায়ী

বনভযাল্পণয ভয় কভীল্পদয টালল্পণয জনয যাবয দায়ী

বনভযাণ মযায় তেভাবক মযল্পফক্ষণ বযল্পােয প্রস্তুত

অাল্পযন টপজ ওয়াল্পযবে ভয় এনবফবফএর এয প্রমুবক্তগত বদক
যাভয প্রদান কল্পয

এনবফবফএর এইচএই টিভ

বনভযাণ মযাল্পয় ঠিকাদায এইএই র্ল্পভয বনল্পদযবকা যফযা কল্পয

বনভযাল্পণয ভয় 3 য় ার্য এনবায়যনল্পভোর ভবনেবযং কনারল্পেে

ফ এইচএই অনুভান
উবিদ একফায দাবয়ত্ব
বযল্পফগত মযল্পফক্ষণ এফং বযল্পার্যং  (৩য় ল্পক্ষয বযল্পফগত যাভযদাতায
ায়তায়) অাল্পযন শুরু য়

বডব অবপ ও বডওই আঞ্চবরক ও প্রধান কামযারল্পয়য াল্পথ ভন্বয়

বএআয কামযক্রভ



তৃ তীয় লক্ষয বযলফগত যাভয দাতা
বনভযাণ মযাল্পয় বযল্পফ মযল্পফক্ষণ বনযীক্ষণ



অাল্পযন

টপজ

ল্পি

এনবফবফএর




ও এযান্ড এভ টিভ
অাল্পযন ভয় ইএএভব
ফাস্তফায়ন টপজ
প্রবতবদল্পনয অাল্পযল্পন ইএইচএ
র্ল্পভয াল্পথ ভন্বয়

অববলমাগ অববলমাগ কবভটি
অববল্পমাগ টযকবডযং
মাচাইকযণ/তদন্ত
অববল্পমাগ ঠিকানা
অফান

কবভউবনর্ এফং টযাক টাডায

ায়তা কল্পয,

বযল্পফ মযল্পফক্ষণ এফং বযল্পার্যং

(ৃষ্ঠা-২৪)

7.4 cÖwk¶Y
7.4.1 wbg©vY †dR
mvB‡U cÖavb †emvgwiK KvR ïi nIqvi Av‡M GbweweGj Gi civg‡k© BGgwc, cwi‡ekMZ ch©‡e¶Y Ges
wi‡cvwU©s‡qi ev¯Íevq‡bi cÖwk¶Y Kg©m~wPi Dbœqb I weZi‡Yi Rb¨ Bwcwm wVKv`vi Øviv h_vh_fv‡e †hvM¨
Af¨šÍixb / ewnivMZ we‡klÁ wb‡qvM Kiv n‡e Ges cÖK‡íi Rb¨ cÖ‡hvR¨ †idv‡iÝ †d«gIqvK©I •Zwi Kiv n‡e|
cÖwk¶‡b wb¤œwjwLZ welq¸‡jv Aš— f©z³ Kiv n‡e:
 Bwcwm wVKv`v‡ii cwi‡ek, ¯^v¯¨ I wbivcËv bxwZ;
 cÖKí m¤cwK©Z cwi‡ekMZ `~l‡Yi cwi‡ek I †g․wjK bxwZ;
 Bwcwm wVKv`vi KZ©…K cÖ¯‧Z GBPGmB g¨v‡bR‡g›U cwiKíbv;
 wbg©vY kªwgK‡`i Rb¨ wK Ki‡eb Ges Ki‡eb bv;
 wbivcËv c×wZ Ges wb‡`©wkKv;
 Af¨š— ixY wi‡cvwU©s Ges cÖwZwµqv wm‡÷g;
 wec¾bK ivmvqwbK Ges eR¨© n¨vÛwjs;
Dciš‧, cwi‡ekMZ ch©‡e¶Y Ges wi‡cvwU©s RwoZ `‡ji Rb¨ wbw`©ó cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡e, hv Aš— f©z³ Kiv
n‡e:
 Kvh©Ki cwi‡ek wb‡`©wkKv Ges gvb;
 cwi‡ekMZ ch©‡e¶Y cwiKíbv m‡½ jvBb g‡a¨ mvBU wbe©vPb wb‡`©wkKv bgybv;
 bgybv msMÖn, msMÖn¯j, cwienb Ges we‡k-lY c×wZ;
 KwVb Ges wec¾bK eR¨© e¨e¯vcbv;
 gv‡bi Avk¦vm Ges gvb wbqš¿Y;
 cwi‡ekMZ ch©‡e¶Y wi‡cvU© cÖ¯‧wZ
cÖwk¶Y cÖKíwUi wbg©vY ch©v‡q ¶gZvqb I BGgwc ev¯— evq‡b mnvqZv Ki‡e| GwU Af¨š— ixY I ewnivMZ
ch©‡e¶Y Ges cÖK‡íi cwi‡ekMZ Kg©¶gZv hvPvB wbwðZ Ki‡Z mnvqZv Ki‡e| wbg©vY ch©v‡q wi‡cvwU©s Ges
hvPvBKiY Aa©-evwl©K n‡e Ges cÖwZ‡e`b wWIB Ges FY`vZv‡`i Kv‡Q Rgv †`Iqv n‡e|
7.4.2 Acv‡ikb †dR
c-̈v›U Acv‡ikb ïi nIqvi Av‡M, GbweweGj Øviv Dchy³fv‡e Dchy³ Af¨všÍixb / ewnivMZ cwi‡ek
we‡klÁ‡K Acv‡ikb †dR cwi‡ek ch©‡e¶Y Ges wi‡cvwU©s‡qi cÖwk¶Y Kg©m~wPi Dbœqb I weZiY Kivi Rb¨
wbhy³ Kiv n‡e| welq wbg©vY ch©v‡q †h †ewkifvM GKB n‡Z n‡e| Z‡e, GwU wb¤œwjwLZ gwWDj¸wj Aš— f©z³
Ki‡e hv Acv‡ikb †d‡Ri Rb¨ wbw`©ó _vK‡e:
 µgvMZ wbM©gb ch©‡e¶Y;
 eR¨© Rj Ges Zvc mªve ch©‡e¶Y;
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 Rjxq ev¯‧ms¯vb ch©‡e¶Y;
 wec¾bK ivmvqwbK Ges eR¨© e¨e¯vcbv;
 †ckvMZ ¯^v¯¨ Ges wbivcËv †cÖvMÖvg;
cÖwk¶Y cÖKíwUi Acv‡ikb †d‡Ri mgq BGgwc Gi ¶gZv wewìs Ges ev¯— evq‡b mnvqZv Ki‡e| GwU Af¨š— ixY I
ewnivMZ ch©‡e¶Y Ges cÖK‡íi cwi‡ekMZ Kg©¶gZv hvPvB wbwðZ Ki‡Z mnvqZv Ki‡e| Acv‡ikb ch©v‡q wi‡cvwU©s
Ges hvPvBKiY evwl©K wfwË‡Z Kiv n‡e Ges wi‡cvU© wWIB Ges FY`vZv‡`i Kv‡Q Rgv †`Iqv n‡e|
7.5 cÖKí wbg©vY Ges Acv‡ikb †dR Rb¨ cwiKíbv
7.5.1 wbg©vY †dR
cÖavb f‚wgi KvR ïi nIqvi Av‡M, cÖKí DbœqbKvixi mn‡hvwMZvq Bwcwm wVKv`vi wb‡¤œv³ cwiKíbv¸wji Dbœqb
NUv‡eb:
¯^v¯¨ I wbivcËv cwiKíbv
Bwcwm wVKv`vi KvR ïi Kivi Av‡M GKwU ¯^v¯¨ I wbivcËv cwiKíbv cÖ¯‧Z Ges ev¯— evqb Ki‡e| GB cwiKíbv Kv‡Ri
Kvh©µg, cø¨v›U e¨envi, wbg©vY †ÿ‡Î wbivcËv e¨e¯vi Rb¨ Dchy³ c×wZi wee„wZ
Aš— f©z³ Kiv n‡e| wb¤œwjwLZ wec`¸wji m¤¢vebv Ges cwiYwZ nªvm Kivi Rb¨ e¨e¯v ev¯— evqb Kiv n‡e:
 GKwU DPZv †_‡K cZbkxj;
 R‡ji g‡a¨ cZbkxj;
 hš¿cvwZ m‡½ msNl© jvMv|
 ¯vqx I A¯vqx evav m„wó nIqv|
 PUP‡U ev •Zjv³ c‡_ nvuUv|
 cZbkxj e¯‧;
 k¦vm‡iv‡ai d‡j m„ó mgm¨v|
 we‡ùviY;
 wec¾bK c`v_© m‡½ ms¯ú‡k© Avmv;
 •e`¨ywZK kK;
 cwieZ©bkxj AvenvIqv kZ©;
 AZ¨waK IRb D‡Ëvjb; Ges
 UªvwdK Acv‡ikb|
wbg©vY ‡ÿ‡Î cwi‡ekMZ cwiKíbv
Bwcwm wVKv`vi eR¨© e¨e¯vcbv, m¨vwb‡Ukb w`K, cvwb msi¶Y BZ¨vw` wnmv‡e wbg©vY m¤cwK©Z cwi‡ekMZ w`K¸wj
cwiPvjbv Kivi Rb¨ KvR ïi Kivi Av‡M GKwU wbg©vY Kv‡R cwi‡ekMZ e¨e¯vcbv cwiKíbv cÖ¯‧Z Ges ev¯— evqb
Ki‡e|
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7.5.2 cwiPvjb Ask:
cªK‡íi cwiPvjb As‡ki mg‡q cø¨v‡›Ui Kvh©Kix cwiPvjbvi Rb¨ cÖKí †W‡fjcvi wb¤œv³ cwiKíbv/e¨e¯vcbv
cÖwµqv Abymib Ki‡e|
GBPGmB I mvgvwRK e¨e¯vcbv cÖwµqv
mgMÖ cÖKífz³ m¤úwË I Bnvi cÖfvefz³ AÂj (AvBGdwmwcGm wnmv‡e AwfwnZ) Gi Rb¨ AvšÍR©vwZK
wb‡`©wkKv m¤^wjZ GKwU GBPGmB I mvgvwRK e¨e¯vcbv cÖwµqv (GBPGmB I GmGgGm) ev¯Íevqb I Dbœqb
cÖKí †W‡fjcvi K‡i _vK‡e|
eR©¨ e¨e¯vcbv cwiKíbv
cø¨v›U Acv‡ikb n‡Z msMªnxZ SzwKc~b© eR©¨ Acmvib, cvwb, gvwU Acmvib, Kvh©Kix e¨envi I msiÿ‡bi j‡ÿ¨
GKwU eR©¨ e¨e¯vcbv cwiKíbv GbweweGj KZ©„K Dbœqb NUv‡bv n‡e|
AwMœKv‡Ûi e¨vcv‡i mvov`vb I Riæix cwiKíbv
`yN©Ubv¯j wPwn„Z Ki‡Z Ges SzwKc~b© eR©¨ Acmvib Ki‡Z cÖKí †W‡fjcvi GKwU AwMœKv‡Ûi e¨vcv‡i mvov`vb
I Riæix cwiKíbv cÖ¯‧Z Ki‡e|
Riæix mvov`vb I `y‡h©vM e¨e¯vcbv cwiKíbv:
cÖK‡íi bKkv PzovšÍKi‡bi c‡i cÖKí SzwK wba©vib mn ch©vjPbvg~jK djvd‡ji wfwË‡Z GKwU Riæix mvov`vb
I `y‡h©vM e¨e¯vcbv cwiKíbv GbweweGj KZ©„K Dbœqb NUv‡bv n‡e| Kg©x I ¯vbxq Rbmvavi‡bi g‡a¨ Bnvi
weiƒc cÖfve Kwg‡q Avb‡Z Riæix I `y‡hv©M g~û‡Z© Bnv wbw`©ó cšv †ei K‡i w`‡q _vK‡e| cÖK‡íi Kvh©µ‡gi
Kvi‡b mvB‡Ui evwn‡i I wfZ‡i m„ó Riæix Ae¯v¸‡jv Bnv wPwüZ K‡i _vK‡e| GB cwiKíbvwU `yN©Ubv I Riæix
Ae¯vq gvby‡li wK wK SzwK Ki‡Z cv‡i Zvnv cÖKvk Ki‡e| cø¨v‡›Ui Kg©x, ¯vbxq Rbmvavib I ¯vbxq cÖkvm‡bi
g‡a¨ Bnv m‡PZbZvg~jK Kg©m~Px nv‡Z wb‡e|
Riæix mvov`vb c`‡ÿc wfwËK wUªm hvnv cÖK‡íi cwiPvjb As‡ki mgq e¨eüZ n‡e hvnv msL¨v 7.2 Gi g‡a¨
Dc¯vcb Kiv n‡q‡Q|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------BAviGg
bZzb we`y¨r (evsjv‡`k) wjwg‡UW, †fvjv-2- PzovšÍ BGmAvBG cÖwZ‡e`b (nvjbvM`K…Z)
cÖKí: 0345133/111545
Rvbyqvix, 2018
7-27
c„ôv: 27

(ৃষ্ঠা-২৮)
ইআয টকা-অযবডল্পনেয এয
টমাগাল্পমাগ

ক্রাইব ভযাল্পনজভযাে বল্পটভ
চারু কযা

ক্রাইব ভযাল্পনজভযাে বল্পটভ
চারু কযা

এ ব ইউ প্রকে বক
জবড়ত?

ইআয টকা-অযবডল্পনেয তথয
মাচাই কল্পযল্পছ

ুনযায় তল্পথযয জনয করাল্পযয
াল্পথ টমাগাল্পমাগ কযা

াাময যফযা কযা।
কাজ শুরু কযায জনয
করাযল্পক যাভয কযা

টভবডকযার াাময বক
দযকায?

টভবডকযার াাল্পমযয জনয ই
আয অাল্পযেল্পযয াল্পথ
করাল্পযয টমাগাল্পমাগ স্থান

প্রল্পয়াজনীয় টক্ষল্পে আগ্রী
ক্ষল্পদয াল্পথ আল্পরাচনা কযা

করাযল্পক াাময কযায জনয
তথয যফযা কযা

বভচু য়যার এইড বযল্পকাল্পয়ট?

এ ব ইউ এয বক াড়া
টদওয়া উবচৎ?

াামযকাযী টীভ বক
দযকাযী?

কামযকাযী টীল্পভয টকাঅযবডল্পনেয দ্রুত ম্পাদন

ুনযায় াাল্পমযয জনয
ফভয় াল্প থাকা

প্রবতবক্রয়া প্রতযাখযাটনয করাল্পযয
টনার্বপল্পকন

ইভাযল্পজন্সী টযন্স টযকডয
কযা

এবইউ বভচু য়যার এইড টীভ
দ্রুত ম্পাদন

7.6 cwi`k©b, ch©‡e¶Y I AwWU
cÖKí Kvh©µg cwi‡ekMZ cÖfve cwi`k©b Ges ch©‡e¶Y BGmGgwc Gi Kvh©KvwiZv e„w× n‡e| cwi`k©b I wbix¶v
cÖwµqvi gva¨‡g GbweweGj wbwðZ Ki‡Z n‡e †h wewfbœ cviwg‡Ui kZ©vejx †g‡b Pj‡Q| cwi`k©b Ges wbix¶v m¤c~Y©
cÖwµqv bw_fz³ Kiv DwPZ| cwi`k©b I wbix¶v djvdj Zv‡`i wbR wbR GjvKvq mvB‡U PvR© Øviv cÖ‡qvM Kiv nq|
7.7 wi‡cvwU©s Ges WKz‡g‡›Ukb
GbweweGj cÖKí P‡µi mKj ch©v‡q wi‡cvU© Kivi GKwU †cÖvMÖv‡gi Dbœqb Ges ev¯— evqb Ki‡e| `vwqZ¡cÖvß Kg©x‡`i we¯—
vwiZfv‡e MÖnY‡hvM¨ ch©v‡q wi‡cv‡U©i mgqgZ Rgv †`Iqvi k‡Z© cÖwZ‡e`‡bi †cÖvMÖvgwU m¤c~Y©iƒ‡c †g‡b Pj‡Z n‡e|
wi‡cvwU©s GKwU cwi‡ekMZ †PKwj÷, NUbv †iKW© wbeÜ, cwi‡ekMZ Ges mvgvwRK Kg©¶gZv wi‡cvU© (mvßvwnK, gvwmK,
•ÎgvwmK, Aa©el©, evwl©K BZ¨vw`) wnmv‡e Kiv n‡e|
7.7.1 evwn¨K wi‡cvwU©s Ges †hvMv‡hvM
cÖ‡qvRb Abyhvqx wbqš¿K ms¯vmg~n Ges †÷K‡nvìvi‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM i¶v Kivi Rb¨ BGBPGm cÖavbZ `vqx _vK‡e|
mg¯— Awf‡hvM Ges AbymÜvb h_vh_fv‡e †gvKvwejv Kiv DwPZ Ges †iKW©¸wj BGBPGm Gi cÖwZwbwa‡`i Øviv GKwU
Awf‡hvM / Z`š— wbe‡Ü i¶Yv‡e¶Y Kiv DwPZ|
7.7.2 Af¨š— ixY wi‡cvwU©s Ges †hvMv‡hvM
cwi`k©b Ges Zv‡`i DbœwZ Kg©m~wP mn AwWU¸wj wbqwgZ Zv‡`i we‡ePbvi Rb¨ wmwbqi g¨v‡bR‡g›U‡K Rvbv‡bv n‡e|
GKB cÖK‡í Kg©iZ Kg©x‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM Kiv n‡e| BGBPGm Ges mvgvwRK
mgm¨v¸wji Dci ÷vd I cwiPvjbvi g‡a¨ †Lvjv †hvMv‡hvM eRvq ivLvi Rb¨ wb¤œv³ Abym„Z welq¸wj e¨envi Kiv n‡Q:
 `jMZ msw¶ß weeiY;
 mvB‡U KvR MÖ c wgwUs;
 wbw`©ó wb‡`©kvejx KvR; Ges
 †÷K‡nvìvi‡`i m‡½ •eVK|
7.7.3 WKz‡g‡›Ukb
WKz‡g‡›Ukb BGmGgwc ev¯— evqb GKwU ¸i Z¡c~Y© c`‡¶c| GbweweGj BGmGgwc‡Z wbw`©ó cÖ‡qvRbxqZv¸wji Rb¨ bw_
†iKwW©s Ges Avc‡WU wbwðZ Kivi Rb¨ GKwU WKz‡g‡›Ukb Ges †iKW© ivLvi e¨e¯v ¯vcb Ki‡e| `¯— v‡eR¸wj nvW©
Kwc¸wji cvkvcvwk B‡jKUªwbK dg¨©v‡U ivLv DwPZ| BGmGgwc WKz‡g‡›Ukb wm‡÷g i¶Yv‡e¶Y Kiv Ges wb¤œwjwLZ
d‡g©i g‡a¨ mbv³K…Z Kg©x‡`i A¨v‡·‡mi gva¨‡g Ges weZi‡Yi gva¨‡g WKz‡g›U wbqš¿Y Kiv nq hv wbwðZ Kivi Rb¨
mswk-ó Kg©x‡`i‡K `vwqZ¡ cÖ`vb Ki‡Z n‡e:
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cÖavb cwi‡ekMZ e¨e¯vcbv c×wZi bw_cÎ|
Kvh©µg wbqš¿b cÖwµqv|
Kv‡Ri wb‡`©kbv|
NUbv m¤^wjZ cÖwZ‡e`b|
Riæix cÖ¯‧wZ I mvov`vb cÖwµqv|
cÖwkÿb msµvšÍ bw_cÎ|
ch©vjPbvg~jK cÖwZ‡e`b|
wbixÿv cÖwZ‡e`b|
Awf‡hvMKvixi †iwRóªvi I †hvM`vb msµvšÍ Bmy¨/eÜ|
7.8 ¯^v_© mswkøó‡`i m¤ú„³Zv:
cÖKí-mywbw`©ó ¯^v_©mswkøó e¨w³e‡M©i m¤ú„³Zvi cwiKíbvi GKwU ch©vjPbv hvnv mshyw³-11 KZ©„K mieivn Kiv nq Ges
Bnv GbweweGj KZ©„K ev¯ÍevwqZ n‡e|










GB mKj SzwK e¨e¯vcbvi j‡ÿ¨ GKwU Avf¨šÍwib cÖwµqv envj ivLvi `iKvi n‡e †hLv‡b msÿz× cÿMb Zv‡`i
Awf‡hvM `v‡qi Ki‡Z cvi‡e Ges GKwU mnR cÖwµqv welqwU eÜzZ¡c~b©fv‡e mgvavb Kivi D‡`¨vM w`‡q _vK‡e, A_©vr
Av`vj‡Zi gva¨‡g GKwU AvBbx cÖwµqvq cÖ‡ek Ki‡e| cÖKí n‡Z D™¢zZ welq¸‡jv wb‡q msÿz× cÿM‡bi mv‡_ KvR
Kivi j‡ÿ¨ GKwU mvavib †dvivg MVb Kivi D‡Ï‡k¨ Giƒc cÖ¯Íve Kiv nq †h, cwi‡ek I mvgvwRK Dfq wel‡qi †ÿ‡Î
GKwU †h․_ fzj ms‡kvabx cÖwµqv cÖwZôv Kiv n‡e|
A‡bK weev`hy³ welq Av‡jvPbv, civgk© I eÜzZ¡c~b© gxgvsmvi gva¨‡g wb®úwË Kivi j‡ÿ¨ cÖ¯ÍvweZ fzj ms‡kvabx cÖwµqv
(wRAviGg) Gi Dbœqb NUv‡bv n‡e| Giƒc cÖwµqv GB Kvi‡b ¸iæZ¡c~b© welq †h, AwaKvsk mgm¨v GB cÖwµqvi gva¨‡g
‡mvnv`©¨c~b©fv‡e mgvavb Kiv hvq| GQvovI, GB cÖwµqvi gva¨‡g mKj gvgjv `~ixfzZ Kiv hvq| hvnvB‡nvK, cÖKí
cÖ¯ÍveK KZ©„K †h‡Kvbfv‡eB GB AvBbx cÖwµqvi weKí¸‡jv wbwl× Kiv nqwb|
‡RÛvi G¨vKkb cø¨vb I cyb:gxgvsmv msµvšÍ cwiKvVv‡gvi gva¨‡g G¸‡jv ev¯Íevqb Kiv n‡e|
7.9 BGmGgwc ch©©vjPbv I ms‡kvabxmg~n:
GKwU cwi‡ekMZ I mvgvwRK e¨e¯vcbv DcKib wnmv‡e BGmGgwc KvR K‡i msMVb, cÖwµqv I wbqgZvwš¿K k‡Z©i
wfZ‡i wVKvbv cwieZ©b Ki‡Z ch©vjPbvi Rb¨ `iKvi nq| ch©vjPbv †gvZv‡eK BGmGgwc Gi ms‡kvabx Kivi Rb¨
GbweweGj Gi BGBP Gm cÖavb `vqe× _vK‡e| mKj Kg©‡`i mv‡_ ms‡kvwaZ BGmGgwc †hvMv‡hvM Ki‡e|
7.10 ev‡RU:
cwi‡ekMZ I mvgvwRK e¨e¯vcbv cwiKíbv ev¯Íevqb, cÖwkÿb, cwi‡ekMZ ch©vjPbv, ch©‡eÿb, cÖwZ‡e`b •ZwiKib,
mÿgZv ‣ZwiKi‡bi Rb¨ Bwcwm wVKv`vi, GbweweGj c„_K c„_K ev‡RU eivÏ Ki‡e|
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D‡jøL¨ †h, eûwea cÖkgb cÖwµqv †hgb: kã wbqš¿b e¨e¯v, cvwb I eR©¨cvwb cwi‡kvab, wmBGg BZ¨vwi e¨q
BwZg‡a¨ Bwcwm wVKv`vix e¨q eivÏ I cwiPvjb e¨q eiv‡Ïi g‡a¨ AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q| Dc‡ivšÍ, wmGmAvi
Kg©Kv‡Ûi Rb¨ c„_K c„_K ev‡RU eivÏ Kiv n‡q‡Q †h¸‡jv KwgDwbwU Dbœq‡bi j‡ÿ¨ cÖKí †W‡fjcvi KZ©„K
cwiPvjbv Kiv n‡e| ¯^ibx-7.3 Gi g‡a¨ 3q c‡ÿi ch©vjPbv/hvPvB-evQvB Gi j‡ÿ¨ ev‡RU eivÏ mshy³ Kiv
n‡q‡Q|
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