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িিমি ভটকমিকোল ভরমিং কগলজ 
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┲. ূম কা 

বির ভিৌগোমলক ববমশগযেে কােগণ বাংলাগদশ বযা, রীম ডলীয় 夷মণ িেড় েড┛ -ৃময এবং েো িহ মিয় ম ি ূগ্ িাগেে  ি⇒┠েীি হয় । মবপদাপন এবং রকট ヅ্ ি -িা ামজক অবথাে কােগণ এデ 

ূগ্ িােুগলা জীবিহামি ঘটায় , অবকা┆াগ াে ষমি িাধি কগে এবং জীমবকাে উপে মবূপ রিাব ভ┐গল। ┐লুমিগি যমি ও জিগোঠীগক রায়শデ িাগদে বদিমিি বািথাি ভ গড় অযর িগে ভ্গি 

বায হয়। জলবাু পমেবিিগিে রিাগব ভ্িকল ূগ্ িাগেে কােগি বাুযেমি ঘটগ  ভিুগলাে িীরিা এবং িংযা ヅো ী ব েুগলাগি ৃমি  পাগব বগল 噂পয ধােণা ক ো হয়। িাデ মবঞািীগদে  গি 

জলবাু পমেবিিগিে িবগচগয় বড় এবং একক রিাব হগি পাগে  াুগ┘ে অমিবািি অ্বা বাুযেমি। িারমিক মহগিব অু্ায়ী , ┳┱┶┱ িাগলে  গয মবগেে রমি ┵┶ জগি একজি এবং বাংলাগদগশ 

রমি ┸ জগি একজি জলবাু  পমেবিিগিে কােগণ বাুযেি হগব। অ িেতেীণ থািযেমি প্ িগবষণ ভকর (ヅデমডএ মি) অু াি কগেগ  ভ্ ┳┱┱┹ ভ্গক ┳┱┲┵ িাগলে  গয বাংলাগদগশ ুগ্ িাগেে 

কােগণ ┵.┸ ম মলয়গিেও ভবমশ ভলাক বাুযেি হগয় ম ল। একデ িংথাে ┳┱┲┺ িাগলে অধ ি-বৎিে পমেিংযাি অু াি কগে ভ্ বাংলাগদগশে ┳৩ি ভজলায় ┲.┸ ম মলয়ি ভলাকগক িমেগয় ভিওয়া 

হগয়ম ল এবং িাগদে অমধকাংশデ ম ল উপূলীয় ভজলা ভিালা , ুলিা এবং পুয়াোলীগি। জিিংযা ু ামে (┳┱┲৩) এে উপে মিমি কগে ো で এবং এিমিএ ヅে প্ িাগলাচিা কগেগ  ভ্ ┳┱┲┲ 

ভ্গক ┳┱┶┱ প্ িত ভবশ কগ ┛্কি জলবাু েি মবপগদে কােগণ ┲┷ ভ্গক ┳┷ ম মল ┛্ি  াু┘ বাংলা ভদগশ িাগদে জ★েি বািথাি ভ্গক বাুযেি হগব। এデ বাুযেমি রবাগহ ভদগশে ভিিগে デ 

অিেতীেণ থািযেমি এবং র  অমিবািি উিয়デ অতূ িি ্াকগব। বাংলাগদশ ┳┱┳┵ িাগলে  গয একি  য  ヅগয়ে, ┳┱৩┱ িাগলে  গয একি উচ  য  ヅগয়ে এবং ┳┱┵┲ িাগলে  গয একি 

উনি ভদগশ ভপৌ বাে লগষে 噂মিমদ িয ক িপমেকপিা মিগয় এমেগয়  ্াগে। ুগ্ িাে এবং জলবা ┛্┠ পমেবিিগিে কােগণ উভ┡ি িা মরক বাুযেমি ঝমঁক যবথাপিাে উগেয মিগয় , ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ 

 রণালয় (ুযরা ) িামব িক উন ┛্ি র মিয়ায় বাুযেি জিগোঠীে অতভ িমি মিমিি কেগি অিেতেীণ বাুযেমি যবথাপিা জািীয় ভকৌশলপর ┳┱┳┲ রণয়ি এবং রহণ কগেগ । ৃহীি জািীয় 

ভকৌশলপগরে ヅগলাগক ুগ্ িাে এবং জলবাু  পমেবিিগিে কােগণ বাুযেমি ভোধ , বাুযেিগদে 噂েষা ও  ািমবক  িহায়িা রদাি এবং বাুযেি  াুগ┘ে জয ভটকিデ ি াধাি মিমিগি একি 

অতূ িমিূলক এবং অমধকাে -মিমিক ক ি পমেকপিা রহণ কগেগ । ক ি পমেকপিায় রＧামবি কা্ িি ুগলাগক জািীয় ভকৌশলপগর উগেমেি বাুযেমি যবথাপিা কা┆াগ া অুিাগে মিিি মব┘গয় 

মবিি কো হগয়গ ঃ র মিগোধ, 噂েষা এবং ভটকিデ ি াধাি। বাুযেমি রমিগোগধে রধাি লষে হগে ুগ্ িা ে যবথাপিা অবকা┆াগ া উনয়ি এবং জলবাু  পমেবিিি অমিগ্াজি ক ি云মচ রহগণে 

 াযগ  ঝমঁক韻ি ি জিগোঠীে মবপদাপনিা রাি এবং িহিশীলিা ৃমি। 噂েষা কা্ িিগ ে  াযগ  জ でেী  ািমবক এবং ূগ্ িাে পেবিী রাণ  িহায়িাে উপে ভজাড় ভদওয়া হগয়গ । বাুযেমি পেবিী 

যবথাপিা মব┘য়ক কা্ িি ুগলাগক ভটকিデ ি াধাগিে ヅওিায় ヅিা হগয়গ ।  

একি িব িােীণ এবং ্্া্্ রমিয়াে  াযগ  ধাগপ ধাগপ এデ ক ি পমেকপিাি রণয়ি কো হগয়গ । জািীয় এবং  ヅতজিামিক  ািদড,  িাদশ ি এবং রগটাকল মবগবচিায় মিগয় ক ি পমেকপিািগক 

噂পযিাগব অমধকাে-মিমিক, মবেযাপী রহিগ্ায , এবং থািী ┛্ প্ িাগয়ে জয উপুি কো হগয়গ । এデ ক ি পমেকপিায় বাংলাগদগশে  য়ি ূগ্ িােরবণ এলাকা ভ্গক বাুযেমিে ঝমঁকগি  ্াকা 

জিগোঠী এবং বাুযেি িরদাগয়ে  িা ি ্্া্্ রমিয়াে  াযগ  অতূ িি কো হগয়গ । িব ির্গ  ভদগশে মবমিন ুগ্ িাে র বণ অচল ভ্গক িেকামে রমিমিমধ এবং িীমিমিধ িােকগদে ┈াকায় 
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একি জািীয় ক িশালায় অংশরহগণে জয ヅ রণ  জািাগিা হয়। উি ক িশা লায় মবＧামেি ヅগলাচিাে  াযগ  বাংলাগদ শ ব -বীপ পমেকপিা ┳┲┱┱ এ বণীি  য়ি ূগ্ িাে হটপট ভ্গক িয 

িংরগহে জয  য়ি এলাকা মিব িাচি কো হয়। মিব িামচি রমিি এলাকায় মবপদাপন জিগোঠীে িাগ্ ুি ভ┐াকাি ুপ মডিকাশি এবং থা িীয় িেকাগেে রমিমিমধ ও িীমি মিধ িােকগদে িাগ্ ুি 

ভ┐াকাি ুপ মডিকাশি পমেচালিা কো হয়। বাুযেমি িপমকিি জিল এবং মবগোধ韻ি ি মব┘য়াবলী  া┆ প্ িায় ভ্গক ুগল ヅিাে জয ভ┐াগটাি ভয়ি পিমি যবহাে কো হয়। ভ┐াগটািগয়ি একি 

িরদায়-মিমিক অংশরহণূলক এবং মিযেয়াল েগব┘ণা পিমি। এデ পিমি  রগয়াে কগে রমিি মিব িামচি এলাকা ভ্গক ヅটজি ুで┘ , ヅটজি িােী এবং ুデজি থািীয় প্ িাগয়ে িীমিমিধ িােকগক 

িাগদে মিজ মিজ ヅবাথল , ক িগষর এবং ヅগশ পাগশে এলাকা ভ্গক  মবে  াযগ  বাুযেমি মব┘য়ক ি যা এবং িাে ি¬ায ি াধাি ুগল ヅিাে মিগদ িশিা ভদওয়া  হয়। এデ েগব┘ণা পিমিে 

 াযগ  জিগোঠীে িপ┢িিা , ে┆িূলক ヅগলাচিা এবং থািীয় ঞোগিে রগয়াগেে  াযগ  িা ামজক পমেবিিিগক উৎিামহি কো হগয়গ ।  া┆ প্ িায় ভ্গক রাত িযামদ প ্ িাগলাচিা কগে িা 

ヅগেকি জািীয় ক িশালাে  াযগ  িংমিয িেকামে এবং ভবিেকামে ভে কগহাডােগদে ি⇒┠গে উপথাপি কো হয়।  ক িশালায় রাত  িা ি মলমপবি এবং মবগি┘ি কগে েিড়া ক ি পমেকপিায় 

অতূ িি কো হয়। পেবিীকাগল , ক ি পমেকপিায় িা মরক মব┘য়ামদ অতূ িি কোে উগেগয মবগশ┘ঞগদে উপমথমিগি মদিযাপী একি োデট -শপ এে ヅগয়া জি কো হয়। বাুযেমিে িাগ্ 

িপমকিি ヅতজিামিক ভরাগটাকল এবং  ািমবক িহায়িা িপমকিি ヅতজিামিক  ািদডুমলগক মবগবচিায় ヅিাে লগষে ৩┵ িদগযে একি ヅতজিামিক উপগদযা কম ি ে┆ি কো হ ┛্। মবগশ┘ঞ 

এবং ভকৌশলেি পো শ ি রদাগিে জয উপগদযা কম িগি ヅত জিামিক ও ヅচমলক উনয়ি িংথা , েগব┘ণা রমিঠাি, উচমশষা রমিঠাি , ভবিেকামে িংথা (এিমজও) এবং অযায 噂শীল ি াগজে 

রমিমিমধগদে অতূ িি কো হয়। েিড┛া ক িপমেকপিাি ヅতজিামিক উপগদযা কম িে িাগ্ ুデ দ┐ায় ヅগলাচিা কো হ ┛্ এবং ভিデ অু্ায়ী  িাগদে  িা ি িূহ অতভ িি কো হ ┛্। পচবাম┘ িক 

পমেকপিা, বাংলাগদশ ভরমষি পমেকপিা ┳┱┳┲-┳┱┵┲ এবং বাংলাগদশ ব -বীপ পমেকপিা ┳┲┱┱ িহ ভদগশে রধাি ভকৌশলেি পমেকপিাুমলে িাগ্ ৃহীি ক িপমেকপিাে িা জয মিমিগি 

বাংলাগদশ পমেকপিা কম শি এে িাধােণ অ্ িনি মিক মবিাগেে (মজデমড) িাগ্ বব┆গকে ヅগয়াজি কো হয়। ক িপমেকপিাে র্  েিড়া ি বাংলাগদশ িেকাগেে ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ 

 রণালগ ┛্ে িাগ্ একি িিায় উপথাপি কো হ ┛্ এবং িম্ি ূড┛াত কোে জয কগয়ক দ┐া বব┆ক অুমঠি হয়।  

বাংলাগদগশ বাুযেমিে  ারা , জিলিা এবং ি য়কাল পমেগরমষগি , এデ ক িপমেকপিা অমধকাে -মিমিক এবং জিগোঠীবা§ব ি াধাি রদাি কগেগ ।  ািবামধকাে , জিবাথে, এবং ঝমঁক韻ণ ি 

জিগোঠীে অংশরহণ デিোমদ মব┘য়গক ুেব মদগয় এデ ক িপমেকপিায় ুগ্ িাে এবং জলবাু পমেবিিিজমিি বাুযেমি যবথাপিাে 噂মিমদ িয কা┆াগ া রণয়ি কো হগয়গ । পাশাপামশ বাুযেমি ঝমঁক , 

মবপদাপনিা, িহশীলিা এবং িষ িা মব┘য়ক যবথাপিাে িাগ্ িংমিয িকল ভেデকগহাডােগদে ূম কা এবং দাময়ব মলমপবি কো হগয়গ ।  
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┳. বাুযেমি রমিগোধ  (PREVENTION OF DISPLACEMENT) 

বাুযেমি রমিগোধ িপমকিি অমধকােুগলাে উদাহেণ: বব┘যহীিিা ও ি িাে অমধকাে, মিোপিাে অমধকাে, জীবগিে অমধকাে, উনয়গিে অমধকাে, বািথাগিে অমধকাে, কাজ 

পাওয়াে অমধকাে, অংশরহগণে অমধকাে, িয পাওয়াে অমধকাে। 

উগেয: এデ অমধকােুগলাে বীৃমি ভদওয়াে  াযগ  জলবাু পমেবিিিজমিি অমিগ্াজি এবং ুগ্ িাগেে ঝমঁক রাি/যবথাপিাে  াযগ  মবপদাপন  াু┘গদে 噂েষা ভদওয়া।  

ভকৌশলেি িাড়া রদাি : বাুযেমি রমিগোধ যবথা হগলা, থািাতে ও বাুযেমি ঘটাে ヅগেデ রগয়াজিীয় পদগষপ রহণ কো। বাুযেমিে রমিগোধূলক যবথা ভিওয়াে জয 

মবমিগয়াে/অ্ িায়ি িগিও ভকািও ভকািও ভষগর বাুযেমি ঘগট। এে ┐গল জিেণ ヅেও ভবমশ ঝমঁক বা িংকগটে ুগে পগড়। বাুযেমিে ভষগর থািাতেগক রায়デ িগক ্াকাে ভকৌশল 

মহগিগব মবগবচিা কো হয়। িক গিা বাＧবায়ি কো িা ভেগল থািাতে বড় ধেগিে  ািমবক ষমিে কােণ হগয় দঁড়াগি পাগে। এিব ভষগর ি¬ায ুগ্ িাে ভ াকামবলায় ুদ িশারＧ 

জিেগণে ুগিিাে ও জীমবকাে ষমি লাঘব কেগি িংমিয জিগোঠীগক রুি কো। ভ্ ি িুর吋গঠে উচিাৃমি ও  でকেগণে পমেমথমি মকু এলাকাগক অিাবািগ্ায কগে ভ┐লগি 

পাগে মবধায় অযর ুিব িািি/থািাতগেে জয রুমি মিগয় োো।  

রধাি িীমি-ভষরিূহ: ুগ্ িাগেে ঝমঁক রশ ি এবং জলবাু পমেবিিি ভ াকামবলায় অমিগ্াজি। 

উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

┳.┲ ুগ্ িাে-ঝমঁক মিূপণ ও মিিাত রহগণ িহায়িা (Understanding the Risk and Decision Making Support) 

┳.┲.┲ ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালগয়ে 
িিাবধাগি থািীয় প্ িাগয়ে 
কম ি/রমিঠাি ভ্ ি: ুগ্ িাে 
যবথাপিা কম িে (DMCs) িকল 
প্ িায় মবগশ┘ কগে デউমিয়ি ুগ্ িাে 
যবথা কম ি (UDMC) ও ওয়াড ি 
ুগ্ িাে যবথাপিা কম ি 
(WDMC) এে  াযগ  বাুযেমিে 
ওপগে  া┆ প্ িাগয়ে উপাি িংরহ ও 
ভ লাগিা এবং হালিাোদ কো। উপাি 
যবথাপিাে জয মাট ি যবথাপিা 

┲) বাুযেমি িপগকি িা মরক ধােণা 
ভপগি এিওএি ┐ভ ি এ-িংিাত রন 
ভ্াে কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 

থািীয় িেকাে মবিাে,  
ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
デউমিয়ি পমে┘দ, িাデগলাি 
মরগপয়ােড ভিি ভরারা  (মিমপমপ) 
এবং উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

পমেবমিিি 
এিওএি ┐ ি 

 
┳ 

┳)  মড-┐গ ি বাুযেমি-িংিাত রন 
িমনগবশ কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 

থািীয় িেকাে মবিাে, 
ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
デউমিয়ি পমে┘দ, িাデগলাি 
মরগপয়ােড ভিি ভরারা  (মিমপমপ) 
এবং উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

পমেবমিিি 
এিওএি এবং মড ┐্  

 
┳ 

৩) বাংলাগদশ পমেিংযাি যেগোে বাংলাগদশ ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, বাুযেমি  মডউল ┶ 



4 

 

উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

পিমিে অংশ মহগিগব 
মজヅデএি/মেগ াট ভিমসং মিগে  
(GIS/RSM) রমিঠা কো। 
িাড়াদাি পমেকপিা, মিিাত রহণ এবং 
িাড়াদাি কা্ িিগ ে িামব িক িদােমকে 
দাময়ব ভ্ৌ্িাগব বাংলাগদশ 
পমেিংযাি যেগো ও ুগ্ িাে যবথাপিা 
অমধদতে কৃিক পালি কো।  

ｶমডজাোে রি এমেয়া অোটলাি 
বাংলাগদশ’-এ বাুযেমি-িংিাত  মডউল 
ুি কো 

পমেিংযাি যেগো ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে এবং 
মিমপমপ 

িংগ্াজি পমেপর 

┵) বাংলাগদশ পমেিংযাি যেগোে 
পুগলশি এবং হাউমজং জমেগপ 
বাুযেমি-িংিাত রন ালা িংুি কো বাংলাগদশ 

পমেিংযাি যেগো ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 

বাুযেমি মব┘য়ক 
রন ালা িংগ্াজি 
পমেপর, িংুি 

রন ালা, পমেবমিিি 
জমেপ রন ালা 

┶ 

 ওয়াড ি ুগ্ িাে যবথাপিা কম ি 
(WDMC) এে  াযগ  বাুযেমিে 
ওপগে  া┆ প্ িাগয়ে উপাি িংরহ  

┶) বাুযেমিে ি গয় এ িপমকিি 
মবＧামেি িয িংরগহে জয ヅলাদা 
┐ ি বিমে কগে ┲┶ মদগিে  গয িয 
িংরহ কো   

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 

থািীয় িেকাে মবিাে, ুগ্ িাে 
যবথাপিা অমধদতে, বাংলাগদশ 
পমেিংযাি যেগো, 
デউমিয়ি পমে┘দ, মিমপমপ, এবং 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

িয িংরগহে ভট গেট, 
িংৃহীি িয 
ভডটাগবデি 

┶ 

┷) বিি াি যবথায় ভচৌমকদাগেে  াযগ  
িয িংরগহে যবথা পমেবিিি কগে 
ওয়াড ি ুগ্ িাে যবথাপিা কম িগক িয 
িংরগহে দাময়ব হＧাতে 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে,  
ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
বাংলাগদশ পমেিংযাি যেগো, 
デউমিয়ি পমে┘দ, মিমপমপ এবং 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

অমপ িি দাময়গবে 
িাকিলাে 

┶ 

┸) িয িংরগহে দাময়ব পালগিে জয 
মিমদ িয ভলাকবল মিধ িােণ কো 

ভলাকবল মিগয়াে 
মবঞমত, মিগয়ামজি 
ভলাকবগলে িংযা 

┲┱ 

┹) ওয়াড ি ুগ্ িাে যবথাপিা কম িগি 
িয িংরগহে জয মিধ িামেি যমিে 
রগয়াজিীয় রমশষণ রদাি 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 

থািীয় িেকাে মবিাে,  
ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
デউমিয়ি পমে┘দ, উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি, মিমিল ি াগজে রমিঠাি 
(মিএিও) এবং যামিোি রমিঠাি  

রমশষগণে িংযা ┶-┳┱ 

┺) িয িংরগহ মিধ িামেি যমিে জয 
মিমদ িয িািাে যবথা 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 

অ্ ি  রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে, ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
デউমিয়ি পমে┘দ এবং মিমপমপ  

অ্ ি বোগেে রকামশি 
ヅগদশ 

┲┱ 

┲┱) কােজমিমিক িয িংরহ যবথাে ুগ্ িাে যবথাপিা িয ও ভ্াোগ্াে রুমি  রণালয়, রকামশি িীমি ালা ও ┲┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

পমেবগিি িযরবাগহ ヅ飲মিক রুমিে 
(ভকাগবা ুলবস বা িাগি ি মিিও) যবহাে 

ও রাণ  রণালয় 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে   
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি এবং 
মিমিল ি াগজে রমিঠাি 

অবকা┆াগ া 

┲┲) রুমি যবহাগেে জয রমশষণ  ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি এবং মিমিল 
ি াগজে রমিঠাি 

রমশমষি যমিে 
িংযা ┶-┳┱ 

┲┳) িমচব (デউমপ), রকপ বাＧবায়ি 
ক িকিিা (মপヅデও), মিমপমপ ি  মলডাে 
এবং িংমিয যমিগদে িুি িয 
িংরগহে যবথা িপভকি িগচিিিা ৃমি 
ক ি云মচ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 

থািীয় িেকাে মবিাে, ুগ্ িাে 
যবথাপিা অমধদতে, デউমিয়ি 
পমে┘দ এবং উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

রমশষণ এবং 
িগচিিিা, কা্ িিগ ে 

িংযা 
┶-┳┱ 

 デউমিয়ি ুগ্ িাে যবথা কম ি 
(UDMC)  াযগ  বাুযেমিে 
ওপগে  া┆ প্ িাগয়ে উপাি িংরহ 
(ওয়াড ি প্ িাগয়ে িংরগহে পগে 
デউমিয়ি প্ িাগয় একমরকেণ) 

┲৩) বাুযেিগদে িয যবথাপিায় 
একি 噂মিমদ িয পমেিংযাি কা┆াগ া 
(Statistical Framework) রণয়ি 
 

বাংলাগদশ 
পমেিংযাি যেগো 

 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় , 
থািীয় িেকাে মবিাে , ুগ্ িাে 
যবথাপিা অমধদতে , デউমিয়ি 
পমে┘দ, デউমিয়ি ুগ্ িাে যবথা 
কম ি, ওয়াড ি ুগ্ িাে যবথা 
কম ি, থািীয় ও  জািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি  এবং েগব┘ণা  
রমিঠাি 

িওヅে  

┲┵) ওデ কা┆াগ াগি িয মিগনাি 
মিিি Ｇগে মবযাি কো: এলাকামিমিক 
বাুযেি যমিগদে িয, ুগ্ িাে 
উপশগ ে পগে মিজ এলাকায় 
রিোবমিিি যমিগদে িয এবং িেকাে 
বা যমি উগযাগে রমিমঠি ুিব িািি 
এলাকায় বিবািেি বাুযেিভদে িয 

িমনগবমশি িযিাডাে ┲┱ 

┲┶) ওয়াড ি প্ িাগয় িংৃহীি িয 
デউমিয়ি প্ িাগয় মডমজটাল পিমিগি 
একর কো এবং 
িংৃহীি িগযে ্্া্্ যবথাপিাে 
লগষে デヅেমপ মিগে  রুি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িয ও ভ্াোগ্াে রুমি  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে, বাংলাগদশ 
পমেিংযাি যেগো, ুগ্ িাে 
যবথাপিা অমধদতে, িয রুমি 
দষিা িবমলি মবগশ┘াময়ি 
রমিঠাি, デউমিয়ি পমে┘দ এবং 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 

রকামশি িীমি ালা, 
デヅেমপ বাＧবায়গিে 
িওヅে, ভজলা, 
উপগজলা, রা মিমিক 
অিলাデি িযিাডাে 

┲┶ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

িহগ্ােী রমিঠাি 

 ওয়াড ি ুগ্ িাে যবথাপিা কম ি 
(WDMC)  াযগ  বাুযেমিে 
ওপগে  া┆ প্ িাগয়ে উপাি হালিাোদ 
কো 

┲┷) ওয়াড ি ুগ্ িাে যবথাপিা কম ি 
কৃিক ওয়াড ি প্ িাগয় বাুযেমি-িপমকিি 
িয রমি  য়  াগি একবাে হালিাোদ 
কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 

িয ও ভ্াোগ্াে রুমি মবিাে, 
ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
デউমিয়ি ুগ্ িাে যবথাপিা কম ি 
এবং ওয়াড ি ুগ্ িাে যবথাপিা 
কম ি 

 য়  াগিে িয 
হালিাোদ রমিগবদি 

৩-┳┱ 

 デউমিয়ি ুগ্ িাে যবথা কম ি 
(UDMC)  াযগ  বাুযেমিে 
ওপগে  া┆ প্ িাগয়ে উপাি হালিাোদ 
কো (ওয়াড ি প্ িাগয়ে হালিাোগদে পগে 
デউমিয়ি প্ িাগয় একমরকেণ) 

┲┸) デউমিয়ি মডমজটাল ভিটাে কৃিক 
ওয়াড ি প্ িাগয় িংৃহীি িয 
デউমিয়িমিমিক ভডটাগবデগি হালিাোদ 
কো  

ডাক, 
ভটমলগ্াোগ্াে ও 

িযরুমি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
িয ও ভ্াোগ্াে রুমি মবিাে, 
থািীয় িেকাে মবিাে, বাংলাগদশ 
পমেিংযাি যেগো, デউমিয়ি 
মডমজটাল ভিটাে এবং デউমিয়ি 
পমে┘দ   

রকামশি িীমি ালা 
এবং  য়  াগিে িয 
হালিাোদ রমিগবদি 

┶ 

┲┹) デヅেমপ মিগে  রণয়ি ্াে 
 াযগ  ওয়াড ি, デউমিয়ি, ভজলা এবং 
মবিাে প্ িাগয় িংৃহীি িয একরকেণ 

ডাক, 
ভটমলগ্াোগ্াে ও 

িযরুমি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে, বাংলাগদশ 
পমেিংযাি যেগো, মিデমজヅデএি 
এবং জািীয় ও থািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

অিলাデি িযিাডাে ┲┱ 

 উপাি যবথাপিাে জয মাট ি 
যবথাপিা পিমিে অংশ মহগিগব 
মজヅデএি/মেগ াট ভিমসং মিগে  
(GIS/RMS) রমিঠা কো 

┲┺) যাগটলাデট デগ জ (মজヅデএি), 
এমেয়াল ┐গটারা┐ (ভরাি) এবং 
মজমপএি ভডটাুগলা ি মিি কগে 
বাুযেমিে ঝমঁকগি ্াকা  াুগ┘ে 
এলাকামিমিক অবথাি মচমিি কগে 
ভটাগপারাম┐ক/ িালিাগেমবমলি/ মেক 
যামপং কো 

রমিেষা 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পামি িপদ  রণালয়, থািীয় 
িেকাে মবিাে, থািীয় িেকাে 
রগকৌশল অমধদতে, পােগিা, 
মিデমজヅデএি, জামিিংগঘে উনয়ি 
িংথা 

ভটাগপারাম┐ক/ 
িালিাগেমবমলি/ মেক 
যাপ বিমেে িওヅে, 

রকামশি 
ভটাগপারাম┐ক/ 

িালিাগেমবমলি/ মেক 
যাপ 

┳┱ 

┳┱) ভটাগপারাম┐ক যাগপ মজগয়া-
মিযেয়ালাデগজশগিে  াযগ  বাুযেমি 
ঝমঁক韻ণ ি এলাকাে মিকটবিী অ্ িবিমিক 
ভকরুগলা মচমিি কো 

রকামশি 
ভটাগপারাম┐ক/ 

িালিাগেমবমলি/মেক 
যাপ 

┳┱ 

┳┲) ভটাগপারাম┐ক/িালিাগেমবমলি/মেক অিলাデগি উ★┠ি ┳┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

যাপ ওগয়বিাデগট উ★┠ি কো ভটাগপারাম┐ক/ 
িালিাগেমবমলি/মেক 

যাপ 

┳┳) ভটাগপারাম┐ক/িালিাগেমবমলি/মেক 
যাপ বয়ংমিয় হালিাোদ কেগি 
মাট িগ┐াি মিি িে িলামটয়ােড মজヅデএি 
পিমি (VGI) চাু কো 

ভবোগিবগকে 
োデডলাデি (VGI 

Guideline) 
┳┱ 

┳.┲.┳ মলে, বয়ি, অষ িা এবং অযায 
云চক বাো িংেহীি উপাি (SADD) 
ヅলাদা কো ্াগি বাুযেি জিেণ 
ভ্ ি: িােীরধাি পমেবাে, পমেবােহীি 
মশু, িংযাল囲, বয়্ক, শােীমেকিাগব 
রমিব§ী যমি, ুর-ৃগোঠীে মিমদ িয 
রগয়াজিুগলা িকিাগব মিূপণ কো 
এবং িাগদে অমধকােুগলা েষা কো। 

┲) উপাি িংরগহে ┐গ ি মলে, বয়ি, 
মবগশ┘ চামহদািপন এবং অযায 云চক 
বাো িয ヅলাদা কোে যবথা োো বাংলাগদশ 

পমেিংযাি যেগো 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
িয রুমি মবিাে, থািীয় িেকাে 
মবিাে, ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে 
デউমিয়ি পমে┘দ, েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং িাデগলাি মরগপয়ােড ভিি 
ভরারা  (মিমপমপ) 

রকামশি পমেবমিিি 
┐ে  

┶ 

┳) রাত িগযে ヅগলাগক ব গে ুি 
মেগপাট ি বিমে কো ুগ্ িাে যবথাপিা 

ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, 
ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, জািীয় 
ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 
এবং উচ মশষা রমিঠাি 

রকামশি রমিগবদি 

┶ (চল াি) 

┳.┲.৩ বাুযেমি মব┘গয় উপাি িংরগহে েেচ 
ক াগিাে জয ুগ্ িাে যবথাপিা থায়ী 
ヅগদশাবমলে অধীগি ঝমঁক ও 
মবপদাপনিাে ধেি (কা┆াগ ােি এবং 
অ-কা┆াগ ােি) মিণ িয় এবং িংকটাপন 
অবথাে ূযায়ি/প্ িগবষণ কো।  

┲) রাগ  এবং শহগে জগয়ট ヅデমডমপ 
ভরা┐াデমলং িামি িগিে (ভজヅデমপএি) 
োデডলাデি অুিেণ কগে বাুযেমি 
ঝমঁকে কম উমিিমিমিক ভরা┐াデমলং 
কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িাধােণ অ্ িিীমি মবিাে, 
মিデমজヅデএি, মিমপমপ, デউমিয়ি 
পমে┘দ, জািীয় ও ヅতজিামিক 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি এবং  

রুিৃি ভরা┐াデমলং 
ভচকমলে, কম উমিি 

ভরা┐াデল 
┲┶ 

 জািীয় ヅদ ু ামে, োিা ヅয় ও যয় 
জমেপ, জলবাু পমেগবশ িংমষতিাে, 
বাথে ও জিিংযা জমেপ-এデ ধেগিে 
িকল জমেগপ বাুযেমি/অমিবািগিে 
মব┘য়িগক অতভ িি কো। 

┳) মবমবএি এবং ুগ্ িাে যবথাপিা ও 
রাণ  রণালগয়ে  গয বব┆গকে  াযগ  
বাুযেমি/অমিবািগিে মব┘য়িগক 
অতভ িি কোে যাপাগে ি গোিা যমি 
বাষে কো হগব 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 

িয ও ভ্াোগ্াে রুমি মবিাে, 
ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে এবং 
বাংলাগদশ পমেিংযাি যেগো 
 

বব┆গকে িংযা, 
যমিিা া, মিধ িামেি 
লষে ারা অজিগিে 

রমিগবদি 

┶ 

৩) এデ িকল জমেগপে ভকািিগি কগব ┶ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

অতভ িি কো হগব , িাে জয লষে ারা 
মিধ িােণ কো 

┳.┲.┵ ｶবাংলাগদশ ব-বীপ পমেকপিা ┳┲┱┱’ 
এ উভেে কো ┷ি হটপগটে (পামি ও 
জলবাুজমিি রায় অমিন ি যাবুল 
অচল) উপে মিমি কগে ঝমঁক 韻ব িািাি 
পিমি ও বাুযেমিে মবপদাপনিা 
মচমিিকেণ (যামপং) যবথাগক উনি 
কো।  
 

┲) বাুযেমি-িপমকিি িয-উপাি 
কম উমিি ঝমঁক মিূপণ (মিヅেএ) 
পিমিগি অতভ িি কো। বাুযেমি 
িপমকিি িা ামজক ঝমঁক মিূপণ পিমি 
রহণ কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 

থািীয় িেকাে মবিাে,  
ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
মিমপমপ, デউমিয়ি ও ওয়াড ি ুগ্ িাে 
যবথাপিা কম ি এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

িংগশামধি কম উমিি 
ঝমঁক মিূপণ িীমি ালা ┶ 

┳) ুগ্ িাে যবথাপিা এবং রাণ 
 রণালগয়ে অধীগি থািীয় প্ িাগয় িকল 
অম┐গিে  াযগ  কম উমিিমিমিক 
বাুযেমি ঝমঁক মিূপণ কো এবং ┷ি 
হটপট অু্ায়ী যামপং কো 

পমেপর, রকামশি যাপ ┲┱ 

৩) থািীয় রমিমিমধ, ভবোগিবী িংে┆ি 
এবং এিমজওগদে িহায়িায় ঝমঁক韻ণ ি 
জিগোঠীগক অবমহি কো 

অবমহি জিগোঠীে 
িংযা ৩-┳┱ 

ヅ্ ি-িা ামজক এবং হাデগরা-
ভ গটগোলমজকোল রবণিা মবগি┘গণে 
 াযগ  বাুযেমিে মিি িেগ্ায 
韻ব িািাি বিমে কো। এデ পিমি 
ু飲 ার জলবাুজমিি ঝমঁক ভ্ ি: 
বযা, েো, জগলাবাি, িুর吋গঠে 
উচিাৃমিে ┐গল বাুযেমিে রিাব 
ূযায়ি কেগব িা; এি বাুযেমি ভোধ, 
রশ ি মকংবা ুগ্ িাগেে 
রমিমিয়াুগলাে ওপেও ヅগলাকপাি 
কেগব। 

┵) হাデগরাগ গটওগোলমজকোল রবণিা 
মবগি┘ক েগব┘ণা কো 

পামি িপদ 
 রণালয় 

 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
রমিেষা  রণালয়, ুগ্ িাে 
যবথাপিা অমধদতে, মিমপমপ, 
ヅবহাওয়া অমধদতে, বাংলাগদশ 
পামি উনয়ি ভবাড ি, মবমিন মবঞাি ও 
রুমি মবেমবযালয় এবং 
মবমডヅেমিএি  

বব┆গকে িংযা ও 
যমিপর 

┶ 

 
┶) েগব┘ণায় রাত িয মবভি┘ণ ও 
রমিগবদি রুি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
ヅবহাওয়া অমধদতে, েগব┘ণা ও 
উচ মশষা রমিঠাি এবং 
মবমডヅেমিএি 

রকামশি রমিগবদি ┲┱ 

এগজট ভবデজড  গডল (ABM) 
অুিেণ কগে জলবাু ও ুগ্ িােজমিি 
কােগণ অমিবামিি এবং বাুযেি 

┷) এগজট ভবデজড  গডমলং পিমিগি 
এলাকামিমিক জলবাু পমেবিিি ও 
ুগ্ িােজমিি বাুযেমিে ি¬াযিা 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ুভ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
মিデমজヅデএি, েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 

ি¬াযিা মিূপণ 
রমিগবদি 

┲┱ 
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(┳-┳┱ ব ে) 

হওয়াে ি¬াবিা ヅগে ভ্গকデ অু াি 
কো ্াগব এবং জলবাুে অবথা ভকাি 
িী ায় ভপৌ ঁাগল বাুযেমি ঘটগব িা 
ヅগেিাগেデ মিূপণ কো ্াগব। 
বাুযেমিে হটপটুগলাে যাপ কো। 

মিূপণ কো িহগ্ােী রমিঠাি 

┳.┲.┶ মিমডএ মপ-┳ এে মিগদ িশিা অুিেণ 
কগে বাুযেমি ঘগট এ ি 
জায়োুগলাগি ঝমঁকরাি ক িপমেকপিা 
বিমে কোে জয িরদায়মিমিক ঝমঁক 
মিূপণ (CRA) কা্ িি  পমেচালিা 
কো। ঝমঁক, মবপদাপনিা এবং ি াগজে 
মবমিন ভোঠী মবগশ┘ কগে 
শােীমেকিাগব অষ  যমিগদে 
অরামধকাে মবগি┘ণ ও ূযায়ি কোে 
জয ঝমঁক মিでপি কা্ িি  প্ িায়িগ  
পমেচালিা কো। ঝমঁক রাগিে পদগষপ 
রহভণে ভষগর এলাকাে জিগোঠীে লধ 
ঞাি ও অমিঞিাগক 噂িংঘবিিাগব 
মলমপবি কো। 

┲) িরদায়মিমিক ঝমঁক মিূপগণে জয 
েোডাড িাデজড ভচকমলে বিমে  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, ুগ্ িাে যবথাপিা 
অমধদতে এবং েগব┘ণা রমিঠাি  

রকামশি ভচকমলগেে 
কমপ 

৩ 

┳) অংশীদামেূলক রকপ বাＧবায়গিে 
জয বাুযেমিমব┘য়ক েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং মিএিও/ এিমজওে িামলকা 
(যামপং) রণয়ি  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, জািীয় 
ও ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি এবং েগব┘ণা রমিঠাি   

রকামশি ভচকমলে ৩ 

৩) ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণাগলয়ে 
িামলকাভি মবমিন েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং মিএিও/ এিমজও কৃিক 
েোডাড িাデজড ভচকমলগেে মিমিগি 
িরদায়মিমিক ঝমঁক মিূপণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
বাংলাগদশ এিমজও যেগো, জািীয় 
ও ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি এবং েগব┘ণা রমিঠাি 

িপামদি যমি, 
রকামশি বাুযেমি 

ঝমঁকমব┘য়ক রমিগবদি 

┶- ┳┱ 
(চল াি) 

┵) উপগজলামিমিক বাুযেমি ঝমঁক রাি 
পমেকপিা রণয়ি 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, 
ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
মিデমজヅデএি, থািীয় ুগ্ িাে 
যবথাপিা কম ি এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

রণীি পমেকপিা ┶ 

┳.┲.┷. ুগ্ িাে ভ াকামবলাে 韻ব ি রুমি মহগিগব 
রা্ম ক মবযালয় ভ্গক  াযম ক 
মবযালয় প্ িত মশষাে পায云মচগি 
ুগ্ িাে রমিগোগধে মবমিন উপায়ুগলা 
অতভ িি কো।  

┲) রা্ম ক ভ্গক  াযম ক Ｇগেে 
পাযিগ  ুগ্ িাে এবং জলবাু 
পমেবিিিজমিি বাুযেমি ঝমঁক রাি 
মব┘য় অতভ িি কো 

মশষা  রণালয় 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি এবং জলবাু 
পমেবিিি  
 রণালয়,  াযম ক ও উচ মশষা 
অমধদতে এবং রা্ম ক মশষা 
অমধদতে 

পমেবমিিি পাযি  ┶ 
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┳) রা্ম ক ভ্গক  াযম ক Ｇগে 
মশষক মশমষকাভদে রগয়াজিীয় রমশষণ 
রদাি 

মশষা  রণালয় 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
 াযম ক ও উচ মশষা অমধদতে 
এবং রা্ম ক মশষা অমধদতে 

রমশমষি মশষগকে 
িংযা ┶-┳┱ 

পাড়া- হো প্ িাগয় উ┆াি বব┆ক, 
থািীয় িাংৃমিক অুঠাি, ভেমডও, 
ভটমলমিশি,  াデমকং, অিলাデগি এবং 
ধ ীয় উপািিালগয়ে  াযগ  
ুগ্ িােরবণ এলাকাে জিেণগক ুগ্ িাে 
িপগকি রমিমিয়ি অবমহি কো। 

৩) ুগ্ িােজমিি বাুযেমি ঝমঁকগি ্াকা 
জিেণগক অবমহি কেগি এলাকামিমিক 
 ায ুগলাে (থািীয় িাংৃমিক 
িংে┆ি, ম্গয়টাে, কম উমিি ভেমডও, 
মিমজ/ভ┐ােমজ デটােগিট) িামলকা 
রণয়ি 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িয ও িরচাে  রণালয়, িংৃমি 
মব┘য়ক  রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে এবং থািীয় ও জািীয় 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

 ায ুগলাে রকামশি 
িামলকা ┶ 

┵) জািীয় ভ্গক ভজলা হগয় থািীয় 
প্ িাগয় ুগ্ িাে ঝমঁক রচােণা এবং 
রশ গিে উভাবিী প£া ুগঁজ ভবে কেগি 
মশষা্ীগদে  াগে রমিগ্ামেিাে এবং 
কোগপデগিে ヅগয়াজি কো 

মশষা  রণালয় 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
 াযম ক ও উচ মশষা অমধদতে, 
রা্ম ক মশষা অমধদতে, মিমপমপ, 
থািীয় ও জািীয় উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি এবং যামিোি রমিঠাি 

রমিগ্ামেিাে মল┐গলট 
ও িংযা। ┶-┳┱ 

┶) িেকামে-ভবিেকামে উগযাগে ও 
吋ঠগপা┘কিায় বাুযেি জিগোঠীে 
ওপে ডকগ টামে বিমে কগে 
ヅতজিামিক এবং জািীয় অুঠাগি রচাে 
কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িয ও িরচাে  রণালয়, 
িাংৃমিক িংে┆ি এবং যামি 
োগিে রমিঠাি 

মিম িি ডকগ টামে ┶ 

┳.┲.┸ ্মদ ভকািও কােগণ অিেতেীণ থািাতে 
ি¬ব িা হয় িগব ヅতজিামিক 
িহগ্ামেিা এবং িাহায অুি§াি 
কো। এে জয রগয়াজি ヅতজিামিক 
ভ┐াোগ  দে-ক┘াকম┘ এবং 
কা┆াগ ােি যবথা রমিঠা কো; ্াগি 
কগে ওデ ধেগিে পমেমথমি পমেচালিা 
কো ্ায়। ভকৌশলেি মিিাত, িংলাপ, 
ヅগলাচিা, 噂েষা এগজডাভি ভশািি 

┲) ヅতজিামিক জলবাু ূটিীমিগি 
বাুযেমি অতভ িি কগে ｶwhole of 
societ‘’ প£া রহণ 

পেোর  রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং পমেভবশ, বি ও জলবাু 
পমেবিিি  রণালয় 

ূটনিমিক ヅগলাচিাে 
িাোংশ 

┶ 

┳) মবমিন ভলাবাল ভ┐াো  ভ্ ি デউএি 
ヅデমপমিমি, デউএিমডヅেヅে, মপমডমড 
デিোমদগি মবমিন এলাকাে বাুযেি 
যমিগদে মবপদাপনিা ুগল ধো 

পেোর  রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং পমেগবশ, বি ও জলবাু 
পমেবিিি  রণালয় 

ূটনিমিক ヅগলাচিাে 
িাোংশ 

┳-┳┱ 
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চচ িাুগলাগক মচমিি কগে মবগশ┘ 
পমেমথমিে িগে িংেমি韻্ণ কগে 
কাগজ লাোগিা।  

┳.┳. জলবাু ঝমঁক রাি িংিাত 噂শািি রমিয়া শমিশালীকেণ (Strengthening climate/disaster risk good governance) 

┳.┳.┲ 
এিমডমজ ও ভিিাデ ক িকা┆াগ াে 
িগে ি িয় কগে ুগ্ িাে ও জলবাু 
পমেবিিিজমিি অিেতেীণ বাুযেমিে 
জয একি িব িামক রামিঠামিক 
কা┆াগ া বিমে কো ভ্ ি: মবগশ┘ 
ヅデি, মিয় াবমল, িীমি ালা, 
রমিঠািিূহ এবং একデ িগে 
মবয াি িীমি কা┆াগ াে িপ┢িকেণ 
্াগি কগে বাুযেমি ঘটাে ি য় 
কা্ িকেিাগব িাড়াদাি কো ্ায়। 

┲) রভয়াজিীয় ヅデমি িীমিকা┆াগ া ে┆ি 
কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

পমেকপিা কম শি এবং 
ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে 
 

ুিে িিি ヅデি ┶ 

┳) এিওমডগি এ মব┘য়ুগলা িমনগবমশি 
কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িাধােণ অ্ িিীমি মবিাে, পমেকপিা 
কম শি এবং ুগ্ িাে যবথাপিা 
অমধদতে 

ুিে িিি এিওমড ┶ 

৩) ভিিাデ ভে ওয়াকি ৃহীি 
কা্ িি ুগলাগক এデ পমেকপিাে িাগ্ 
িমনগবমশি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িাধােণ অ্ িিীমি মবিাে, পমেকপিা 
কম শি এবং ুগ্ িাে যবথাপিা 
অমধদতে 

িমনগবমশি িম্ ┶ 

┵) ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় ও 
পমেকপিা কম শগিে এিমডমজ ভিগলে 
িাগ্ বব┆ক এবং বাুযেমিমব┘য়ক 
এিমডমজ লষে ারাুগলাগক এデ 
ক িপমেকপিাে িাগ্ িমনগবমশি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িাধােণ অ্ িিীমি মবিাে, পমেকপিা 
কম শি এবং ুগ্ িাে যবথাপিা 
অমধদতে িমনগবমশি িম্ ┶ 

┶) বাুযেমি েভব┘ণা ভিল রমিঠা কো  ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে রমিমঠি ভিল ┲┱ 

┷) রাৃমিক ুগ্ িাে জলবাু পমেবিিি 
এবং বাুযেমিে িাগ্ িপ┢ি িকল 
িীমি ালা মচমিি কগে ূযায়ি এবং 
ি িয় িাধি 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 
 

পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, পমেকপিা কম শি এবং 
েগব┘ণা রমিঠাি 

মচমিি িীমি ালাে 
িামলকা, ূযায়ি 

রমিগবদি 
┲┱ 

┳.┳.┳ বাুযেি  াুগ┘ে অমধকাগেে বীৃমি 
এবং বাুযেমি যবথাপিায় িেকাগেে 
দাময়ব মিমিি কেগি ুগ্ িাে 
যবথাপিা ヅデি, ┳┱┲┳-এ রগয়াজিীয় 

┲) িংগশাধগিে জয উগযাে রহণ ও 
ি য়কা┆াগ া মিধ িােণ কো ুগ্ িাে যবথাপিা 

ও রাণ  রণালয় 
 

েগব┘ণা রমিঠাি 
পমেবমিিি ুগ্ িাে 
যবথাপিা ヅデগিে 

েিড়া 
┶ 
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িংগশাধি কো।  
জািীয় প্ িাগয়ে ুগ্ িাে যবথাপিা 
কম ি িূগহে িাগ্ ヅデগিে ধাো ┲┸-
এ বমণ িি বাুযেমিে ওপে কম ি 
ে┆গিে জয ヅデিেি মিমি রগয়াজি। 

┳) বাুযেমিে ওপে জািীয় কম ি 
ে┆গিে জয অোডগিাগকমি বা রচােণা 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 
 

 ヅデিেি মিমি থামপি 

┶ 

একデ িাগব ববগদমশক ক িিংথাি ও 
অমিবািি ヅデি, ┳┱┲৩ িংগশাধগিে 
 াযগ  জলবাু িংকটাপন 
এলাকাুগলা ভ্গক  াু┘গদে মবগদগশ 
কাগজে 噂গ্াে ভদওয়াে লগষে ヅデমি 
বীৃমি ভদওয়া।  

৩) বিি াি ヅデগিে ূযায়ি, মবগশ┘ঞ 
মিগয়াে, ি য়কা┆াগ া মিধ িােণ কো, 
অোডগিাগকমি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ヅデি েগব┘ণা রমিঠাি মবগশ┘ঞ মিগয়াে ┶ 

┵) ববগদমশক ক িিংথাি ও অমিবািি 
ヅデি ┳┱┲৩-এে ক িপমেকপিায় 
অযায মপম গয় পড়া জিগোঠীে  গয 
জলবাু ও ুগ্ িাগেে কােগণ ্াগদে 
বাুযেমিে ি¬াবিা ヅগ  বা হগয়গ  
িাগদে অতভ িি কোে জয 
িদীিা〞িরবণ ৩┸ি ভজলা এবং জলবাু 
ষমিরＧ ┲┺ি ভজলায় অমিবািি 
রমিয়াকেণ কা্ িি  চাু কো 

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, পমেকপিা  রণালয়, 
ভিগটাোল েোমিং মডমিশি, থািীয় 
প্ িাগয় িপদ ি িয় কম ি এবং 
েগব┘ণা রমিঠাি 

িংগশামধি ヅデগিে 
েিড়া, ┳┱┲৩ 

অমিবািি ヅデগিে 
অোকশি েোগিে কমপ 

┲┱ 

┶) ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং রবািী কযাণ ও ববগদমশক 
ক িিংথাি  রণালভয়ে  গয যমি 
(এ ওデউ) িデ কো  

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় এ ওデউে কমপ 

┶ 

┷) মডমি অম┐গি পমেগবশ এবং 
অমিবািি মব┘গয় দাময়বরাত যমিগদে 
িষ িা ৃমি 

পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি 

 রণালয় 

রবািী কযাণ ও ববগদমশক 
ক িিংথাি  রণালয় 

রমশষগণে িংযা ┶ 

┸) মডমি অম┐গি মবমিন মবিাগে থািীয় 
জিগোঠীগক ভিবা ভদওয়াে জয মবমিন 
 রণালগয়ে ভ্ িপদ েগয়গ , িাে 
মিমদ িয পমে াপ বাুযেমিমব┘য়ক কাগজে 
জয বোে ও ি িয় কো 

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় বাগজট রＧাবিাে কমপ ┲┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

┹) ভডগ া অম┐গি দাময়বরাত যমিগদে 
বাুযেিগদে িষ িা ৃমিে জয 
রমশষণ রদাি 

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং রবািী কযাণ ও ববগদমশক 
ক িিংথাি  রণালয় 

রমশষণরাত 
ক িকিিাগদে িংযা ┶ 

┺) এデ ক িপমেকপিায় বাＧবায়গিে জয 
ভ্ ヅত রণালয় টাকগ┐াি ি েিি হগব 
ভিデ টাকগ┐াি ি কৃিক জলবাুরবণ 
এলাকুগলাে মডমি অম┐িগক িাগদে 
ি িয় িিায় বাুযেমি মব┘য়ি অতভ িমি 
কোে জয ভ গ া ভরেণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয় এবং থািীয় িেকাে 
মবিাে 

রকামশি ভ গ া ┶ 

┲┱) মডমি অম┐গিে ভিৃগব 
 ামিগিগটাোল কম ি ে┆ি কগে 
ভ্োগি মেুিং এগজমস, মিমিল 
ভিািাデি রমিমিমধ অতভ িিকেণ। 
বব┆গক বাুযেি পমেবাগেে িদযগদে 
ববগদমশক কগ ি মিভয়াগেে 噂গ্াে ৃমিে 
লগষে কা্ িকে পদগষপ ভিওয়া 

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, জিশমি 
ক িিংথাি ও রমশষণ যেগো, এবং 
ভজলা জিশমি অম┐ি 

কম িে িামলকা ┲┱ 

┲┲) জলবাু পমেবিিি ও ুগ্ িােরবণ 
এলাকায় মিয়ম ি অমিবািভিে রমিয়া, 
অমিয়ম ি অমিবািগিে এবং 
রাম┐মকংগয়ে ঝমঁক িপগকি 
িগচিিিাূলক কোগপデি পমেচালিা 
কো 

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
জিমিোপিা মবিাে, থািীয় িেকাে 
মবিাে, রমশষণ যেগো, এবং ভজলা 
জিশমি অম┐ি  এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

কোগপデগিে িংযা ┶-┳┱ 

┲┳) মিয়ম ি অমিবািগিে জয 
মবএ デি, ভডগ া, বায়ো, িিমি, 
ওগয়লগ┐য়াে ভডক, মপগকমব, 
মপগকএিএগ┐ে মবমিন কা্ িি  ভ্ ি 
ভেমজগেশি, ম┐োে মরমটং, অমিবািি 
ভলাি, ওগয়জ ヅি িাি ি ওগয়লগ┐য়াে ভিবা, 
ভপশামিমিক রমশষণ, বী া, ষমি韻েণ, 

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

কোগপデগিে িংযা ┶ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 
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ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

臼িগদহ ভ┐েি ヅিা デিোমদ িপগকি 
িগচিি কো 
┲৩) অমিবািি デুক ুで┘ এবং িােী 
ক ীগদে মবমিন ভিবাদািকােী 
রমিঠাগিে িপগকি িয িেবোহ কো   

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

িয রদািকােী 
রমিঠাগিে িামলকা 

 

┲┵) রাৃমিক ুগ্ িাে যবথাপিা-
িপমকিি িকল কম িগি বাুযেি 
যমিগদে কা্ িকেী রমিমিমধব মিমিি 
কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, থািীয় িেকাে মবিাে 
এবং থািীয় ূগ্ িাে যবথাপিা 
কম ি 

মিগয়ােরাত রমিমিমধ, 
রকামশি কম ি 
িদযগদে িামলকা 

┲┱ 

┳.┳.৩ িেকাগেে মবয াি 
িীমি ালা/পমেকপিাুগলা ভ্ ি: 
ুগ্ িাে যবথাপিা িপমকিি জািীয় 
পমেকপিা ┳┱┳┲-┳┶ এবং িমবযগিে 
পচবাম┘ িক পমেকপিায় বাুযেমি 
মব┘য়িগক অতভ িি কো মকংবা মবগশ┘ 
মবধাি রণয়ি কো। একデিাগব, থািীয় 
প্ িাগয় ুগ্ িাে যবথাপিা পমেকপিা 
ভ্ ি: ভজলা ুগ্ িাে যবথাপিা 
পমেকপিা, উপগজলা ুগ্ িাে যবথাপিা 
পমেকপিা, デউমিয়ি ুগ্ িাে যবথাপিা 
পমেকপিা, ভপৌেিিা/মিি কেগপাগেশি 
ুগ্ িাে যবথাপিা পমেকপিা এবং 
থািীয় অমিগ্াজি পমেকপিাুগলায় 
বাুযেমিে মব┘য়িগক মিমদ িয ভকািও 
ধাোয় ভ্াে কো। 

┲) িব  পচবাম┘ িক পমেকপিায় 
বাুযেমি যবথাপিা মব┘য় অতভ িি 
কোে জয যাকরাউড ভপপাে বিমে 
এবং পমেকপিা কম শগিে িাগ্ পো শ ি 
কগে এে অতভ িমি মিমিি কো 

পমেকপিা 
কম শি 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং েগব┘ণা রমিঠাি 

রকামশি যাকরাউড 
ভপপাে 

┶ 

┳) বাুযেমি রমিগোগধে কা্ িকেী 
পদগষপুগলা মচমিি কগে ভিুগলা 
এলাকামিমিক অমিগ্াজি পমেকপিায় 
অতভ িি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

মিি কগপ িাগেশি, ভজলা রশািি, 
উপগজলা রশািি, ভপৌেিিা এবং 
デউমিয়ি পমে┘দ 

অমিগ্াজি ভকৌশগলে 
িামলকা, পমেবমিিি 

অমিগ্াজি 
ক িপমেকপিা 

┲┱ 

৩) এলাকা এবং কম উমিিমিমিক ৃম┘ 
অমিগ্াজি ভকৌশলুগলা মচমিি কগে 
রচাে কো এবং যবহাগে উৎিামহি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, থািীয় িেকাে মবিাে 
এবং ভ য়ে কা্ িালয় 

অমিগ্াজি ভকৌশগলে 
িামলকা ┶ 

┳.┳.┵ জািীয় এবং থািীয় উিয় প্ িাগয় 
ুগ্ িাে-ঝমঁক রাি মব┘য়ক ヅデি এবং 
পমেকপিাুগলায় ভজডাে ও অষ িা 

┲) মবয াি িকল ヅデগি ভজডাে ও 
অষ িা デ噂ে এবং িংকটাপন ভরমণে 
চামহদা 韻েগণে মব┘য়ুগলা মিমিি কোে 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

মিমিল ি াগজে রমিঠাি 
পমেবমিিি ヅデগিে 
কা্ িধাো/ রণীি িুি 

ヅデি 
┲┱ 
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デ噂ে এবং িংকটাপন ভরমণে চামহদা 
韻েণ মিমিি কো। 

জয পদগষপ রহণ এবং িুি ヅデি 
রণীি হগল ভিোগি এ মব┘য়ুগলা 
অতভ িিকেণ 

┳.┳.┶ িেকামে এবং ভবিেকামে োগিে 
পমেকপিাে ূলধাোয় এবং বাগজট 
রণয়ি রমিয়ায় জলবাু ুগ্ িাে-ঝমঁক 
রাি ও ূম কগপে ঝমঁক রাগিে 
মব┘য়ি অতভ িি কো।  

┲) িুি শহেুগলাগি অবকা┆াগ া 
মি িাগণে ভষগর জলবাু ুগ্ িাে-ঝমঁক 
রাি ও ূম কভপে ঝমঁক রাগিে মব┘গয় 
অোডগিাগকমি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

মশষা  রণালয়, বাথে ও পমেবাে 
কযাণ  রণালয়, ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয়, পমেকপিা কম শি, মশষা 
রগকৌশল অমধদতে, জিবাথে 
রগকৌশল অমধদতে এবং থািীয় 
িেকাে রগকৌশল অমধদতে 

মিম িি ুল, কগলজ 
এবং হািপািাগলে 

িংযা 
┳┱ 

┳) মবেমবযালয় মশষা কা্ িিগ  
বাুযেমি ও এデ িপমকিি অযায 
মব┘গয় েগব┘ণা, ভকৌশলপর ও 
ক িপমেকপিা েচিামব┘য়ক ভকাি ি চাু 
কো 

বাংলাগদশ 
মবেমবযালয় 
 ুমে কম শি 

 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং মশষা  রণালয় 

ভকাগি িে মিগলবাি ┶ 

বাংলাগদগশে মবমিন অচগল 
মবগকরীৃি ি¬ায উনয়ি এলাকায় 
ক িিংথাগিে 噂গ্াে 運ময কেগি 
ভবিেকামে োিগক উৎিাহ রদাি কো। 
দীঘ ি ভ য়াগদ এデ কা্ িি  বাুযেি 
যমিগদে িুি/মবকপ জীমবকা ুজঁগি 
িহায়িা কেগব। 

৩) বপ ヅগয়ে ক িজীবীগদে জয 
ヅবািি 噂মবধা (বপ িাড়ায় ভেটাল 
ভপি) মিমিি কো 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
বাংলাগদশ অ্ িনিমিক অচল 
কৃিপষ (ভবজা) এবং িংমিয শহে 
উনয়ি কৃিপষ 

ヅবািি রকগপে িংযা ┲┱ 

┵) অ্ িনিমিক অচলুগলাগি 
বাুযেিগদে জয কাগজে ভকাটা রচলি 

বাংলাগদশ 
অ্ িনিমিক অচল 

কৃিপষ 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
ৃহীি ভকাটা িীমি ালা ┶ 

┶) যমি োিগক উৎিামহি কোে জয 
এলাকামিমিক অ্ িনিমিক িীমি ালা 
রণয়ি 

বামণজে  রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং যামিোি রমিঠাি রণীি িীমি ালা ┲┱ 

┷) ভবিেকামে লািজিক রমিঠাগিে 
কেগপাগেট ভিাযাল ভেিপিমিমবমলিে 
একি অংশ বাুযেি িােীগদে 
ক িিংথাগিে 噂গ্াে 運মযে জয বোে 
কো 

যামিোগিে 
লািজিক 
রমিঠাি 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং থািীয় জিরমিমিমধ 

ক িজীবী বাুযেি 
িােীে িংযা ┶ 



16 
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┸) িােী ভিৃগব িা ামজক এটােরাデজ 
(উগযািা) বিমেগি উৎিাহ এবং 
রগণাদিা রদাি 

 মহলা ও মশু 
মব┘য়ক  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
 মহলা মব┘য়ক অমধদতে, 
মপগকএিএ┐ এবং ুর ঋণ 
রদািকােী রদািকােী রমিঠাি 

িা ামজক 
এটােরাデগজে িংযা ┸ 

┳.┳.┷ ヅতজিামিক মিগদ িমশকা ভ্ ি ুগ্ িাে ও 
পমেগবগশে পমেবিিি ভ্গক পমেকমপি 
থািাতগেে  াযগ  জিেণগক 噂েষাে 
মিগদ িমশকাে (GPPDEC) িগে 
িংেমি ভেগে অথায়ী বাুযেমি 
পমেহাগেে ভশ┘ অবলবি মহগিগব 
অংশরহণূলক পমেকমপি থািাতে 
রমিয়াগক ভকৌশল মহগিগব রহণ কোে 
জয জািীয় ও ヅচমলক 
কা┆াগ াুগলাগি ্্া্্ যবথা 
িমনগবশ কো। 

┲) ুগ্ িাে এবং জলবাু িংিাত 
িীমি ালা প্ িাগলাচিা কগে পমেকমপি 
থািাতে রমিয়াগক অতভ িি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
অমধদতে 

েগব┘ণা রমিঠাি জামেৃি পমেপর ┲┱ 

┳) কম উমিি ঝমঁক মিূপণ রমিয়ায় 
পমেকমপি থািাতগেে ি¬াযিা ্াচাデ 
পিমি অতভ িি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
অমধদতে 

জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

ঝমঁক মিূপণ ভচকমলে ┵ 

৩) ভটকিデ পমেকমপি থািাতে মিমিি 
কেগি ヅগয়ে 噂গ্াে মবয াি এ ি 
থাি মিব িাচি কো   

ুগ্ িাে যবথাপিা 
অমধদতে 

ূম   রণালয়, বাংলাগদশ 
অ্ িনিমিক অচল কৃিপষ এবং 
যামিোি রমিঠাি 

মিব িামচি থাগিে 
িামলকা ┶ 

┳.৩ ুগ্ িাে-ঝমঁক রািকেণ এবং জলবাু পমেবিিিজমিি অমিগ্াজগি প্ িাত মবমিগয়াে বা অ্ ি বোে কো (Investing in DRR and CCA) 

┳.৩.┲ ুিেমি িপন ুগ্ িাে ভ্ ি: বযা, 
িদীিা〞ি, ূম কপ ও িাデগলাি এবং 
ধীে েমি িপন জলবাুজমিি ুগ্ িাে 
ভ্ ি: েো ভ াকামবলায় 韻ব িািাি 
পিমিুগলা শমিশালী কো। এিব 
পিমি কা্ িকে কেগি রগয়াজি 引┫ 
অেীকাে, োজনিমিক িমদো এবং 
কা্ িকে িাড়াদাি কা্ িি । 

┲) 夷মণ িেগড়ে ヅগে থািীয় প্ িাগয়ে 
িাগ্ িা জয韻ণ ি, রিাবমিমিক 
(デ যাট ভবデজড) এবং িাধােণ 
 াুগ┘ে জয ভবাধেয (থািীয়কেণ) 
韻ব িািাি রদাি। ভ্ ি, 夷মণ িেগড়ে ヅগে 
যবৃি িংগকগিে পাশাপামশ 
এলাকামিমিক ি¬ায ষয়ষমিে  ারা 
মিগয় বািিা রদাি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, ヅবহাওয়া অমধদতে, 
থািীয় ুগ্ িাে যবথাপিা কম ি, 
মিমপমপ, থািীয় ভবোগিবী িংে┆ি, 
এবং থািীয় ধ ীয় রমিঠাি। 

পমেবমিিি ও 
িহজগবায 韻ব িািাি 
িীমি ালা 

┶ 

┳) বিি াগি রচমলি বযা 韻ব িািাি 
পিমিে িাগ্ অযায ুでব韻ণ ি িয 
রদাি। ভ্ ি, িদীে পামিে উচিা 
বাড়াে িগযে িাগ্ এলাকা োমবি হবাে 

পামি িপদ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ヅবহাওয়া অমধদতে, বাংলাগদশ 
পামি উনয়ি ভবাড ি, লাড 
ভ┐ােকামেং এড ওয়ামি িং ভিটাে, 

িংগশামধি এবং 
িহজগবায বযা 
韻ব িািাি িীমি ালা 

┶ 
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ヅশকা-িপমকিি িয রচাে থািীয় ুগ্ িাে যবথাপিা কম ি, 
মিমপমপ, থািীয় ভবোগিবী িংে┆ি 
এবং থািীয় ধ ীয় রমিঠাি। 

৩) ভটমলগ মরক ভিটওয়াকি ও ヅবহাওয়া 
োডাে থাপি এবং মডমজটাল デমলগিশি 
 গডল বিমে কগে বযা 韻ব িািাি 
যবথাগক কা্ িকেী কো 

রমিেষা 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ヅবহাওয়া অমধদতে, লাড 
ভ┐ােকামেং এড ওয়ামি িং ভিটাে, 
মিデমজヅデএি, মিমপমপ এবং 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

থামপি ভিটওয়াকি 
অবকা┆াগ া, রুিৃি 

 গডল 
┲┱ 

┵) 夷মণ িেড় এবং বযাে যাপাগে 韻ব িািাি 
┶ মদগিে বদগল ┲┱ মদি 韻গব ি রচাে 
কো। এ ভষগর 韻ব িািাি পিমিগক 
রিাবমিমিক এবং থািীয়কেণ কো 
্াগি 韻ব িািাি ভ্গকデ ি¬ায বাুযেমি 
িপগকি ধােণা পাওয়া ্ায় 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িয ও িরচাে  রণালয়, 
ヅবহাওয়া অমধদতে, থািীয় ুগ্ িাে 
যবথাপিা কম ি, লাড 
ভ┐ােকামেং এড ওয়ামি িং ভিটাে, 
মিমপমপ, মবমডヅেমিএি, থািীয় 
ভবোগিবী িংে┆ি এবং থািীয় 
ধ ীয় রমিঠাি। 

রকামশি পমেবমিিি 
িীমি ালা ┶ 

┶) বযা এবং 夷মণ িেড় 韻ব িািাি পিমিে 
পাশাপামশ অযায ধীেেমিে ুগ্ িাে 
ভ্ ি েোে জয রিাবমিমিক 韻ব িািাি 
পিমি চাু কো। যাগটলাデটমিি িে 
িগযে  াযগ  মজヅデএি - মেগ াট 
ভিমসং পিমি রগয়াে কগে েড়াে 
কা্ িকে 韻ব িািাি রদাি কগে বাুযেমি 
রমিগোধ কো 

রমিেষা 
 রণালয় 

ূগ্ িাে যবথাপিা  রণালয়, িয ও 
িরচাে  রণালয়, ৃম┘  রণালয়, 
থািীয় ুগ্ িাে যবথাপিা, কম ি, 
লাড ভ┐ােকামেং এড ওয়ামি িং 
ভিটাে, মিデমজヅデএি, থািীয় 
ভবোগিবী িংে┆ি এবং থািীয় 
ধ ীয় রমিঠাি। 

চাুৃি েো 韻ব িািাি 
পিমি 

┸ 

┷) েোে ভষগর ৃম┘ উৎপাদগিে ওপে 
রিাব ভবাোে জয ヅবহাওয়া ও ৃম┘ 
িরিােণ অমধদতগেে  াযগ  
রিাবমিমিক 韻ব িািাি পিমি (デ যাট 
ভবデজড  韻ব িািাি পিমি) চাু কো 

রমিেষা 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
িয ও িরচাে  রণালয়, 
ヅবহাওয়া অমধদতে, ৃম┘ 
িরিােণ অমধদতে, বাংলাগদশ 
পামি উনয়ি ভবাড ি, থািীয় ুগ্ িাে 

চাুৃি েো 韻ব িািাি 
পিমি 

┸ 
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যবথাপিা কম ি, মিমপমপ, থািীয় 
ভবোগিবী িংে┆ি এবং থািীয় 
ধ ীয় রমিঠাি। 

┸) বিি াগি বাংলাগদগশ বরপাি এবং 
বশিেরবাগহে 韻ব িািাগিে যবথা ভিデ। 
োডাে (ভিৌবামহিী এবং ヅবহাওয়া 
অমধদতে) デগ জ প্ িাগলাচিা কগে 
থািীয় প্ িাগয় ভোভড়া হাওয়ািহ িােী 
ৃময, বরপাি এবং বশিেরবাগহে 
韻ব িািাি যবথা চাু কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িয ও িরচাে  রণালয়, 
ヅবহাওয়া অমধদতে এবং 
বাংলাগদশ ভিৌবামহিী 
 

রণীি িীমি ালা, 
চাুৃি 韻ব িািাি যবথা ┸ 

┹) িগযে যাপক রচাে মিমিি কেগি 
বিি াগি রচমলি  ায ুগলাে 
পাশাপামশ ヅগো মকু  ায  ুি কো। 
ভ্ ি, কম উমিি ভেমডওগক ヅগো 
কা্ িকে ও জিমরয় কো 

িয ও িরচাে 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
িংৃমি মব┘য়ক  রণালয়, মিমপমপ 
এবং জািীয় ও থািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

চাুৃি  ায ুগলাে 
িামলকা ┶ 

┺) কম উমিি ভেমডও ভেশি ヅওিাধীি 
এলাকাে  াুগ┘ে িোিমে অংশরহগণ 
িরচাে, মব┘য়মিমিক কデজ 
রমিগ্ামেিা, এিএ এি, ভ┐াি-デি 
ভরারা , ভরািা লাব ে┆ি কগে িাগদে 
অংশরহগণ িোিমে অুঠাি デিোমদে 
 াযগ  কম উমিিে  াুগ┘ে িোিমে 
অংশরহণ মিমিি কো 

িয ও িরচাে 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
িংৃমি মব┘য়ক  রণালয়, ধ ি 
 রণালয়, থািীয় ূগ্ িাে যবথাপিা 
কম ি এবং মিমপমপ 

অুঠাি ালাে িংযা ও 
িামলকা, ভরািা লাগবে 

িংযা 
┶ 

┲┱)  িমজদিহ অযায ধ ীয় 
রমিঠাগিে  াデক যবহাে কো। হোড ধ ি  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
িয ও িরচাে  রণালয়, িংৃমি 

হোড  াデগকে িংযা, 
পমেবমিিি িীমি ালা ┶ 
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 াデগকে যবহাে ৃমি কো মব┘য়ক  রণালয়, মিমপমপ এবং 
থািীয় ও জািীয় উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

┲┲) ্্া্্ রুমি ভ্ ি  াデগিা 
デগলকগরা-ভ কামিকোল িি ভিসে 
যবহাে কগে পাহাড়ধগিে 韻ব িািাি 
রদাি এবং এデ মব┘গয় িংমিযগদে 
রগয়াজিীয় রমশষণ রদাি 

রমিেষা 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, মবঞাি ও রুমি 
 রণালয়, িয ও িরচাে 
 রণালয়, মিデমজヅデএি, 臼মিকা 
িপদ উন ┛্ি デিমেিউট, মিি 
কগপ িাগেশি, থািীয় ভবোগিবী 
িংে┆ি এবং থািীয় মবেমবযালয়। 

রকামশি 韻ব িািাি 
িীমি ালা, রমশষগণে 

িংযা 
┸ 

┳.৩.┳ 韻ব িািাি রচাে এবং এ যাপাগে 
জিিাধােগণে িগচিিিা বাড়াগি 
কা্ িকেী িা ামজক ভ্াোগ্াে 
 ায ুগলা মিমদ িয কো। এি ঝমঁকগি 
্াকা ি াজগক ヅগে ভ্গক রুি কো 
এবং িেকামে ক িকিিাগদে এ মব┘গয় 
কাজ কেগি িহজ কগে ভদয়।  

┲) 韻ব িািাি মব┘গয় জিিগচিিিা ৃমিগি 
কম উমিি ভেমডওে যবহাগে উৎিাহ 
এবং রগণাদিা রদাি কো  

িয ও িরচাে 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
িংৃমি মব┘য়ক  রণালয়, থািীয় 
িাংৃমিক িংে┆ি এবং থািীয় ুব 
িংে┆ি 

রচামেি অুঠাি ালাে 
িংযা ┸ 

┳) কম উমিি ভেমডওগি ヅচমলক 
িা┘ায় 韻ব িািাি রদাগিে যবথা কো িয ও িরচাে 

 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
িংৃমি মব┘য়ক  রণালয়, থািীয় 
িাংৃমিক িংে┆ি এবং থািীয় ুব 
িংে┆ি 

রচামেি অুঠাি ালাে 
িংযা ┸ 

৩) মিমপমপ  গডল অুিেণ কগে বযাে 
ি য় উিােৃি রমিব§ী ও ভ াবাデল 
ভিবা বমচি িােী এবং বয়কগদে ভষগর 
িয িেবোহ মিমিি কো এবং িাে 
যবহাে ৃমিগি উনয়ি িহগ্ােী িংথাে 
িহায়িা ভিওয়া 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ি াজকযাণ  রণালয়, ヅবহাওয়া 
অমধদতে এবং বাংলাগদশ এিমজও 
যেগো 

িহায়িা রদািকােী 
উনয়ি িহগ্ােী িংথাে 
রকামশি িামলকা 

┸ 

বাংলাগদশ জলবাু পমেবিিি রাে 
িহমবল (BCCTF) পমেচামলি 
িেকামে কা্ িিগ  িগচিিিা ৃমি 
কো। বাুযেমি মব┘গয় জিিাধােণগক 

┵) বাংলাগদশ জলবাু পমেবিিি রাে 
িহমবগল (মবমিমিিএ┐) ヅগবদগিে 
ভ্িব োি বিি াগি মিধ িােণ কো েগয়গ  
িাে িাগ্ বাুযেমিগক ুি কো 

পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি 

 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ি াজকযাণ  রণালয়,  
পেী ক ি-িহা ┛্ক ┐াউগডশি 
(মপগকএিএ┐), মবমডヅেমিএি, 

িুি োগিে িামলকা ┶ 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95_%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95_%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95_%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95_%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
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ヅেও ভবমশ কগে রুি কেগি এ োগি 
অ্ ি বোে মিমিি কো। 

ヅতজিামিক জািীয় ও থািীয় 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

┳.৩.৩ ঝমঁকগি ্াকা মবমিন বুুেী জীমবকা, 
ভ াট ও  াোমে উগযাে এবং 
িা ামজক 噂েষা মিমিি কোে 
 াযগ  জিগোঠীে অমিঘাি-িষ িা 
বা িমহুিা ৃমি কো।  

┲) ুব উনয়ি অমধদতে এবং 
 মহলামব┘য়ক অমধদতগেে দষিা এবং 
জীমবকামব┘য়ক রমশষণ ও অয 
কা্ িি ুগলাগি বাুযেিগদে অতভ িি 
কো 

ুব ও িীড়া 
 রণালয় 

র  ও ক িিংথাি  রণালয়,  মহলা 
ও মশু মব┘য়ক  রণালয়, মশপ 
 রণালয়, ি াজকযাণ  রণালয়, 
ুব উনয়ি অমধদতে, デমজমপমপ 
এবং জািীয় দষিা উনয়ি কৃিপষ 

রমশষণরাত 
বাুযেিগদে িংযা ┶-┳┱ 

িেকাগেে মবয াি িা ামজক মিোপিা 
িীমি ালায় বাুযেি  াুগ┘ে 
িা ামজক 噂েষা মিমিি কেগি 
মবগশ┘ ধাো ভ্াে কো, ্াগি িাো 
বাুযেমিে পগেও িাগদে রায 
িা ামজক 噂েষাে উপাদািুগলা 
উপগিাে কেগি পাগে। 

┳) মবয াি িা ামজক মিোপিা 
িীমি ালািূগহে ুিূ িযায়ি এবং এিব 
মিোপিাগবযিীগি বাুযেিগদে 
অতভ িিকেণ 

ূগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ 

 রণালগয়ে 
ヅতঃ রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা 

কম ি 

িা ামজক মিোপিা কী  রদািকােী 
 রণালয়িূহ। 

ুিূ িযায়ি রমিগবদি, 
পমেবমিিি িা ামজক 
মিোপিা িীমি ালা 

┸ 

৩) বিি াগি এবং িমবযগি ৃহীি ヅデি 
এবং িীমি ালায় ুগ্ িাে এবং জলবাু 
পমেবিিিজমিি বাুযেিগদে অমধকাে 
এবং িাগদে রমি িেকাগেে দাময়বিূহ 
অতভ িি কগে অমধকাগেে বহিগ্াযিা 
(ভপাগট িমবমলি অব োデটি) মিমিি কো 

ূগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ 

 রণালগয়ে 
ヅতঃ রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা 
ি িয় কম ি 

ি াজকযাণ  রণালয়, ূম  
 রণালয় এবং ヅデি, মবচাে ও 
িংিদ মব┘য়ক  রণালয় 

পমেবমিিি িীমি ালা ┲┱ 

┵) েতয এলাকায় থািীয় িেকাে 
কা্ িালগয় বাুযেি যমিে মিব§ি 
যবথা চাু কো 

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
িয ও ভ্াোগ্াে রুমি মবিাে, 
ভজলা রশািি, デউমিয়ি পমে┘দ 
এবং デউমিয়ি মডমজটাল ভিটাে 

চাুৃি মিব§ি যবথা ┲┱ 

┳.৩.┵ োয মিোপিা মিমিি কেগি ৃম┘ 
অমিগ্াজি চচ িা রহণ কোে  াযগ  
ুগ্ িােিমহু ৃম┘ যবথাে পমেমধ 
বাড়াগিা, ভ্ ি: বযা, েো ও 
লবণিমহু শগযে রচলি, ূম  ও 
পামি িংেষণ পিমি এবং ৃমযে িগে 

┲) কম উমিিমিমিক ৃম┘ অমিগ্াজি 
ভকৌশলুগলা (িাি াি বাোি, 
অোকয়াগপামিক, বামণমজেক ┐ল চা┘, 
ヅ飲মিক ভিচ デিোমদ) ভদশযাপী রচাে 
কো এবং ভিুগলা যবহাগে  াু┘গক 
উৎিামহি কো 

ৃম┘  রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং ৃম┘ িরিােণ অমধদতে 

ৃম┘ অমিগ্াজি 
ভকৌশগলে িামলকা ┶ 



21 
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িংেমি韻ণ ি শয ভোপণ পিমিে 
রচলি।  

┳) বগের বুুেী উনয়ি কৃিপগষে 
িংরহৃি িগযে মিমিগি এবং 
েগব┘ণাে  াযগ  বগের অচগল ূেিিথ 
পামিে যবহাে ক াগি মবকপ পামিে 
উৎিুগলা মচমিি কো 

বগের বুূমে 
উনয়ি কৃিপষ 

পামি িপদ  রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং পমেগবশ, বি ও জলবাু 
পমেবিিি  রণালয়, デসিিউট অব 
ওয়াটাে  গডমলং। 

মিデমজヅデএি মচমিি 
পামিে উৎগিে 
রকামশি িামলকা এবং 
ূেিিথ পামি যবহাে 
মিগদ িমশকা 

┲┱ 

৩) ভিচ কা্ িিগ ে কা্ িকামেিা ৃমিগি 
ৃ┘ক প্ িাগয় ヅ飲মিক রুমি ভ্ ি: 
মরপ デমেগেশি, মিকলাে デমেগেশি, 
অিােগিট ুগো デমেগেশি, এবং 
ভডম┐মিট デমেগেশি পিমি চাু কো 

ৃম┘  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ৃম┘ িরিােণ অমধদতে, 
বাংলাগদশ ৃম┘ উনয়ি কগপ িাগেশি, 
এবং বাংলাগদশ ৃম┘ েগব┘ণা 
রমিঠাি 

রুমি যবহাে কগে 
পাデলট রকগপে িংযা ┶-┲┶ 

┵) িেকাগেে চল াি ৃম┘ িুিমক 
কা্ িিগ  বাুযেমিে ঝমঁকগি ্াকা 
পমেবােুগলাগক অতভ িি কো 

ৃম┘  রণালয় 
অ্ ি  রণালয় এবং ুগ্ িাে 
যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 

িুিমক পাওয়া 
বাুযেিগদে িংযা ┶-┳┱ 

┶) এলাকামিমিক মবকপ ভপশা মচমিি 
কগে মবজগিি  গডল ( া  চা┘, 
বামণমজেক ┐ল চা┘ デিোমদ) রণয়ি 
এবং রমশষণ রদাি 

ৃম┘  রণালয় 

 ৎয ও রামিিপদ  রণালয়, ুব 
উনয়ি অমধদতে,  মহলা মব┘য়ক 
অমধদতে, ヅতজিামিক, জািীয় ও 
থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 
এবং যামিোি রমিঠাি 

মবজগিি  গডল 
মেগপাট ি, রমশষগণে 

িংযা 
┶-┳┱ 

┷) চে ূম ে ্্া্্ যবহাে মিমিি 
কেগি চে উনয়ি কৃিপষ রমিঠা কো ূম   রণালয় 

অ্ ি  রণালয়, পামি িপদ 
 রণালয় এবং জিরশািি  রণালয় 

রমিঠাি 運মযে িেকামে 
মিগদ িশিা ┲┱ 

┸) জমেগপে  াযগ  ি¬াবিা য়   চে 
এলাকাুগলা মচমিি কগে ভিুগলা 
িংেষণ এবং বািগ্ায কগে ভিালা 

ূম   রণালয় 
অ্ ি  রণালয়, ূম  ও জমেপ 
অমধদতে এবং মিデমজヅデএি 

মচমিি চগেে িামলকা 
ও রমিগবদি 

┶-┲┱ 

┹) জমেগপ মচমিি চে এলাকাে 
অ্ িনিমিক এবং ৃম┘ ি¬াযিা ্াচাデ 
কো। এিব রকগপ বাুযেিগদে 
অরামধকাে মিমিি কো 

ৃম┘  রণালয় 
 

মশপ  রণালয়, অ্ ি  রণালয়, ূম  
ভেকড ি ও জমেপ অমধদতে, ৃম┘ 
িরিােণ অমধদতে এবং ুগ্ িাে 
যবথাপিা অমধদতে 

ি¬াযিা ্াচাデ 
রমিগবদি 

┶-┲┱ 
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┺) উপূলীয় অচগল অবমথি 
ভদশুগলাে ৃম┘ কা্ িি  ূযায়ি কগে 
লবণিমহু ┐িগলে িামলকা রিয়ণ 
এবং ヅ াগদে ভদগশ ভিুগলাে ি¬াযিা 
্াচাデ কো 

ৃম┘  রণালয় 

 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
বাংলাগদশ ৃম┘ েগব┘ণা 
デিমেিউট, বাংলাগদশ ৃম┘ 
েগব┘ণা কাউমসল, মবগশ┘াময়ি উচ 
মশষা রমিঠাি, েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং জািীয় ও থািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

ি¬াযিা ্াচাデ 
রমিগবদি 

┶-┲┱ 

জলবাু পমেবিিিজমিি ুগ্ িাগেে 
কােগণ ৃম┘ পগেে ষমি িা াল মদগি 
ুগ্ িাে যবথাপিাে অংশ মহগিগব 
শয/ৃম┘ মব া চাু কো। ヅবহাওয়াে 
উপাদািমিমিক িুি  গডগলে শয 
মব া চাু কগে িংমিয জিগোঠীে 
িমহুিা বাড়াগিা। 

┲) শযবী া রণয়ি এবং রচলগিে 
লগষে িংমিয মব┘য় জািীয় বী া িীমি 
┳┱┲┵ এবং ヅম্ িক িীমি ালায় 
অতভ িিকেণ 

ヅম্ িক রমিঠাি 
মবিাে 

 

িাধােণ বী া কেগপাগেশাি এবং 
যামিোি বী া ভকাপামি 

রকামশি বী া িীমি ┲┱ 

┳) িেকাে এবং এিমজও কৃিক ৃহীি 
অিীগিে বী া রকপুগলাে কা্ িকামেিা 
ূযায়ি কগে মিিাত রহণ 

ヅম্ িক রমিঠাি 
মবিাে 

 

িাধােণ বী া কেগপাগেশাি, 
যামিোি বী া ভকাপামি, ヅম্ িক 
েগব┘ণা রমিঠাি এবং থািীয় ও 
জািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

ূযায়ি রমিগবদি ┲┱ 

৩) ৃম┘বী া-িংিাত রধাি রীে ভঘা┘ণা 
বাＧবায়গিে লগষে বাুযেমিে ঝমঁকগি 
্াকা  াুগ┘ে জয ৃহ এবং ৃম┘বী া 
চাু কো 

ヅম্ িক রমিঠাি 
মবিাে 

 

ৃম┘  রণালয়, িাধােণ বী া 
কেগপাগেশাি এবং যামিোি 

ৃহীি বী া মক  
িীমি ালা ┲┶ 

┵) デি噂েগেস ভকাপামিুগলাগক ৃম┘ 
এবং ৃহ বী া চাুকেগণ উব┠ি কো। 
রগয়াজগি িুিমক রদাগিে যবথা কো অ্ ি মবিাে 

 

িাধােি বী া কেগপাগেশাি, 
বাংলাগদশ যাংক, জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি এবং ヅম্ িক েগব┘ণা 
রমিঠাি 

িগচিিিা কা্ িিগ ে 
িংযা ┲┱ 

┳.৩.┶ একデ েক  মব া মক  অযায ভষগর 
ভ্ ি: বািথাি, েবামদ-পু এবং অয 
ভ্ ভকািও ধেগিে িপমিে ভবলায় 
রণয়ি কো। এデ মক  ুগ্ িাে-ঝমঁকগি 

┲) জািীয় বী া িীমি ┳┱┲┵ এবং 
ヅম্ িক িীমি ালায় শযবী া-িংমিয 
মব┘য় অতভ িি কেগি ভবিেকামে 
デি噂েগেস রমিঠািুগলাে  িা ি রহণ 

অ্ ি মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ৃম┘  রণালয়, িাধােণ বী া 
কেগপাগেশাি, জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 

পমেবমিিি িীমি ালা ┲┱ 
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্াকা পমেবােুগলাে কযাগণ িোিমে 
ূম কা পালি কেগব। এ ভষগর 
ভবিেকামে োগিে িগে অংশীদামেে 
 াযগ  এক িগে কাজ কো। 

কো রমিঠাি এবং ヅম্ িক েগব┘ণা 
রমিঠাি 

┳) জািীয় বী া িীমি ┳┱┲┵ এবং 
ヅম্ িক িীমি ালায় শযবী া-িংমিয 
মব┘য় অতভ িি কগে িকল ভবিেকামে 
デি噂েগেস রমিঠািুগলাগক অবমহি কো 

ヅম্ িক রমিঠাি 
মবিাে 

 

ৃম┘  রণালয়, জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি এবং িাধােণ বী া 
কেগপাগেশাি 

অবমহিকেণ িিা ┲┱-┲┶ 

┳.৩.┷ ヅতজিামিক ও ভদশীয় র বাজাে 
মবগবচিায় ভেগে ঝমঁকগি ্াকা 
োিা/পমেবােুগলাে দষিা ৃমিে জয 
অৃম┘ োগি িেকামে ও ভবিেকামে 
ভ্ৌ্ অংশীদামেে  াযগ  রমশষণ 
রদাগিে যবথা কো। 

┲) বাুযেি এবং বাুযেমি ঝমঁকগি ্াকা 
িােী এবং ুで┘গদে এデ িব মশগপ 
ক িিংথাগিে জয দষিামব┘য়ক 
রমশষণ রদাি 

 মহলা ও মশু 
মব┘য়ক  রণালয় 

জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি এবং কামেেমে 
রমশষণ   ভকর রমশষগণে িংযা ┲┱ 

┳.৩.┸ ভেম যাস ভরেণগক জলবাু পমেবিিি 
অমিগ্াজগি একি ুでব韻ণ ি উপাদাি 
মহগিগব বীৃমি ভদওয়া এবং 
বাুযেমিরবণ এলাকাুগলা ভ্গক 
পমেবাগেে এক বা একামধক িদযে 
জয বপগ য়ামদ যমিমিমিক 
ヅতজিামিক র  অমিবািগিে 噂গ্াে 
বিমে কো। এデ উগযাে 
োিা/পমেবােুগলাগক ুভ্ িাে-ঝমঁক 
ভ াকামবলায় িহায়িা কেগব।   

┲) ヅতজিামিক এবং অিেতেীণ 
অমিবািীে ভরমেি ভেম যাসগক জলবাু 
পমেবিিগিে অমিগ্াজি ভকৌশগলে অংশ 
মহগিগব মচমিি কগে িা মবমিন জািীয় 
ভকৌশলপর এবং িীমি ালায় অতভ িি 
কো 

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, অ্ ি মবিাে, েগব┘ণা 
রমিঠাি এবং মিমিল ি াগজে 
রমিঠাি 

পমেবমিিি এবং 
রকামশি জািীয় 
ভকৌশলপর এবং 
িীমি ালা 

┶ 

┳) ববধ পগ্ ভেম যাস ভরেণগক 
উৎিামহি কেগি মিমদ িয ি গয়ে জয 
মবগশ┘ মবগবচিায় জলবাু ষমিরＧ 
বাুযেিগদে জয রগণাদিাে যবথা কো  

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং অ্ ি মবিাে 

ভঘাম┘ি রগণাদিা 
যাগকজ 

┶ 

৩) ভেম যাগসে ্্া্্ যবহাে, িচয় 
এবং যবিাময়ক উগযাগে িপগকি 
বাুযেি পমেবাগক িগচিি কো এবং 
িাগদে জয 噂মিমদ িয ভিবা রকপ চাু 
কো 

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

জািীয়, থািীয় ও ヅতজিামিক 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি এবং 
মিমিল ি াগজে রমিঠাি 

ৃহীি রকগপে িংযা ┲┱ 

┳.৩.┹ রামতক এবং ঝমঁকগি ্াকা জিগোঠীে 
জয অথায়ী ও চিাকাে র  অমিবািি 

┲) ভিায়াি মবেমবযাগলয়ে ঋগণে  গডল 
বাংলাগদশ িেকাগেে দষিা উনয়ি 

বাংলাগদশ দষিা 
উনয়ি কৃিপষ 

বাংলাগদশ কামেেমে মশষা ভবাড ি 
এবং জািীয় এবং ヅতজিামিক 

রকগপে িংযা ┲┱ 
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রমিয়াগক িহজিে কো। ILO, 

IOM, UNHCR, UNDP, WFP, 
UNICEF, UNFPA, WHO, UN 

WOMEN, UNRCO, IFRC এবং 
অযায জািী ও ヅতজিামিক িংথাে 
অংশীদামেগবে  াযগ  িা িপন 
কো।  

পমেকা┆াগ াে ভিিগে ভ্গক মবমিন 
ধেগিে বাজাগেে চামহদামিমিক ও 
এলাকামিমিক ৃমিূলক মবমিন রকপ   

উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

┳) িােীগদে দষিাূলক রমশষগণ 
উৎিামহি কোে জয ৃমি এবং জব 
ভেিগ ট মিমিি কো  

বাংলাগদশ দষিা 
উনয়ি কৃিপষ 

ি াজগিবা অমধদতে,  মহলা 
মব┘য়ক অমধদতে, কামেেমে 
রমশষণ ভকর, জিশমি ক িিংথাি 
ও রমশষণ যেগো এবং জািীয় এবং 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী িংথা 

রমশষগণে িংযা ┲┱ 

৩)  মহলামব┘য়ক অমধদতগেে মবমিন 
ভিবা এবং দষিা ৃমিূলক ক িকাগেে 
িাগ্ ুি হওয়াে রচােণাও ুি কো  

বাংলাগদশ দষিা 
উনয়ি কৃিপষ 

 মহলা মব┘য়ক অমধদতে, জিশমি 
ক িিংথাি  ও রমশষণ  যেগো এবং 
জািীয় এবং ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী িংথা 

কা্ িিগ ে িামলকা ┲┱ 

┵) রমশষণরাত ুর উগযািাগদে 
 াগকিট অোকগিি ও ঋণ噂মবধা যবথা 
কো  

বাংলাগদশ দষিা 
উনয়ি কৃিপষ 

ুব উনয়ি অমধদতে, ি াজগিবা 
অমধদতে,  মহলা মব┘য়ক অমধদতে, 
কামেেমে রমশষণ ভকর, জিশমি 
ক িিংথাি  ও রমশষণ যেগো এবং 
জািীয় এবং ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী িংথা 

ৃমিে জয বোেৃি 
অ্ ি ┲┱ 

কলামবয়া ও ভপগিে র  অমিবািগিে 
জয IOM- এে িহায়িায় রণীি 
Temporary Circular 
Labour Migration 

(TCLM) দমলল বাংলাগদগশে ভষগর 
 গডল মহগিগব মবগবচিায় মিগয় িা 
রগয়াে কগে ভদো। 

┶) িমিএলএ  অমিঞিাে ヅগলাগক 
রহণকােী ভদগশে িাগ্ যমি িপাদি, 
ヅデওএ ে মিকট কামেেমে িহায়িা 
চাওয়া   

পেোর  রণালয় 
 

মবমিন ভদগশে ম শি িূহ এবং 
রবািী কযাণ  রণালয় জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী িংথা 

িপামদি যমিমব┘য়ক 
রমিগবদি 

┲┱ 

┳.৩.┺ ুগ্ িাে ও জলবাু মবপদাপন 
এলাকাুগলায় ヅতজিামিক র  
অমিবািি ভিবা রদািকােী িংথাুগলা 
ভ্ ি: ভজলা ক িিংথাি দতে, রবািী 
কযাণ যাংক এবং এিমজও শাো 

┲) জলবাু পমেবিিিজমিি ঝমঁক韻ণ ি 
এলাকায় ヅতজিামিক র  অমিবািি 
ভিবা রদািকােী িংথাুগলাে কা্ িিগ ে 
যামপং কো 

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

 

রবািী কযাণ যাংক, ভডগ া 
অম┐ি, েগব┘ণা রমিঠাি এবং 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

যামপং রমিগবদি ┶ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

কা্ িালয় থাপি কো। 
┳) রমিি জলবাু এবং ুগ্ িােরবণ 
এলাকায় এগদে অম┐ি রমিঠা কো 

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

রবািী কযাণ যাংক, ভডগ া অম┐ি 
এবং জািীয় ও থািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

রমিমঠি অম┐গিে 
িংযা ┲┱ 

┳.৩.┲┱ মবপদাপন এলাকাুগলাগি অমিগ্াজি 
িহজিে কেগি পমেবাগেে ভ্িব 
িদয কাগজে জয রবাগি ヅগ  
িাগদে মবমিন ধেগিে ヅম্ িক পে 
ভ্ ি: ওগয়জ ヅি িাি ি বড, ডায়ািগপাো 
বড デিোমদ িগয়ে জয অমিবািীগদে 
িয রদাি কো এবং ভিুগলা িগয় 
উৎিামহি কো। অমিগ্াজগি িহায়িাে 
পাশাপামশ এি ভদগশ অমিবািীে িচয় 
ৃমি কেগি িহায়িা কেগব এবং 
অমিবািীে মবগদগশ েড়া িপদগক 
ভদগশ থািাতগে উৎিাহ ভজাোগব। 

┲) ুর অ্চ মিয়ম ি ভেম টােগদে 
মবমিগয়াগেে জয মবমিন ধেগিে ヅম্ িক 
পে বিমে। বিি াগিে পেুগলা ু飲 ৃহৎ 
ভেম যাস ভরেণকােী যবহাে কেগি 
পাগে   

বাংলাগদশ যাংক 

মবমিন িেকামে ও ভবিেকামে 
যাংক, এবং উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

ヅম্ িক পগেে িামলকা ┲┱ 

┳) জািীয় ও থািীয় প্ িাগয় িয 
কোগপデি (উ┆াি বব┆ক, প্িাটক, 
মপএিএ, কম উমিি ভেমডও) 

উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

কোগপデগিে িংযা ┲┱-┳┱ 

┳.৩.┲┲ ভবিেকামে অংশীদামেগবে  াযগ  
বিমে ভপাশাক কােোিা ও উৎপাদি 
কােোিাুগলাগি বাুযেমিরবণ 
এলাকাুগলা ভ্গক ヅিা  াু┘গদে 
চাকমেে 噂গ্াে 運ময কো। মবপদাপন 
এলাকাুগলাে জিেগণে দষিাে িগে 
িংেমি韻ণ ি চাকমেে রুমিগি িহায়িা 
কোে জয অিলাデি জব ভপাট িাল বিমে 
কো। এデ মব┘গয় ি াজকযাণ 
 রণালয়, র  ও ক িিংথাি  রণালয়, 
রবািী কযাণ ও ববগদমশক ক িিংথাি 
 রণালয়,  মহলা ও মশু মব┘য়ক 
 রণালয় এবং ুব উনয়ি অমধদতে 
কৃিক রগয়াজিীয় কা্ িি  রহণ কো। 

┲) োগ িটি ও যাু┐োকচামেং 
ভকাপামিুগলাে  ামলকগদে িাগ্ 
বাুযেি জিেণ ভ্গক ক ীরহগণ যমি 
বাষে 

র  ও ক িিংথাি 
 রণালয় 

 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
মশপ  রণালয়, মবমজএ デএ, 
মবগকএ デএ এবং যমিোি 
রমিঠাি 

মিগয়ােরাত 
বাুযেিগদে িংযা ┶ 

┳) র  ও ক িিংথাি  রণালগয়ে 
 াযগ  অদষ বাুযেিগদে  াগে মবমিন 
মব┘গয় (ভ্ ি ভপাশাক কােোিাে কাজ, 
উৎপাদিুেী ভ াট ভ্গক  াোমে 
মশপকােোিায় কাজ) দষিা বিমেগি 
রমশষণ রদাি 

র  ও ক িিংথাি 
 রণালয় 

 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
মশপ  রণালয়, মবমজএ デএ, 
মবগকএ デএ এবং কামেেমে মশষা 
রমিঠাি 

রমশষগণে িংযা ┶-┳┱ 

৩) বাুযেিগদে ক িিংথাি উৎিামহি 
কেগি যমি োগিে জয রগণাদিা, 
অিলাデি জব ভপাট িাল পমেচালিা  

র  ও ক িিংথাি 
 রণালয় 

 

মশপ  রণালয়, মবমজএ デএ, 
মবগকএ デএ এবং যামিোি 
রমিঠাি 

বোেৃি অ্ ি, উ★┠ি 
অিলাデি জব ভপাট িাল 

┲┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

┳.৩.┲┳ িব িজিীি বীৃি মিগদ িশিা ও ভিিাデ 
ক িকা┆াগ া অুিেণ কগে বাুযেমি 
ঘগটগ  এ ি এলাকাুগলাগি মবয াি 
ভিৌি অবকা┆াগ া ভ ো ি ও 
ুিমি িাণ কো। বযা ভোগধ মবয াি 
বঁধুগলা ভ ো ি ও েষণাগবষগণে 
ভষগর িদােমক ভজােদাে কো।   

┲) ভদশযাপী জমেগপে  াযগ  বযা ও 
িদীিা〞গিে কােগণ বাুযেমিে ঝমঁকগি 
্াকা এলাকাুগলা মচমিি কো 

পামি িপদ 
 রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, 
মিデমজヅデএি এবং েগব┘ণা 
রমিঠাি 

মচমিি এলাকাে 
িামলকা ┶ 

┳) মচমিি এলাকাুগলাে  গয িবগচগয় 
ঝমঁক韻ণ ি বাি অুপগ্ােী এলাকা হগি 
 াু┘গক মিোপদ জায়োয় থািাতে 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ূম   রণালয় এবং থািীয় িেকাে 
মবিাে 

জােীৃি রঞাপি, 
থািাতমেি  াুগ┘ে 

িংযা 
┲┱ 

৩) মচমিি এলাকাুগলাে  গয 
অগপষাৃি ক  বা  াোমে ঝমঁক韻ণ ি 
এলাকাুগলাগি িা ামজক জমেপ এবং 
কম উমিি ঝমঁক মিূপণ (মিヅেএ) 
পিমিে  াযগ  বাুযেমি ঝমঁক রশ ি 
পদগষপুগলা মিধ িােণ কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, 
মিデমজヅデএি, 
েগব┘ণা রমিঠাি এবং জািীয় ও 
থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

জমেগপে িংযা, ঝমঁক 
রশ ি পদগষগপে 

িামলকা 
┲┱ 

┵) বাুযেমিে ঝমঁকগি ্াকা 
এলাকাুগলাগি ঝমঁক রশ গি িুি ভিৌি 
অবকা┆াগ াে রগয়াজিীয়িা এবং চামহদা 
মিূপণ কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ূম  জমেপ অমধদতে, ৃম┘ 
িরিােণ অমধদতে, বি অমধদতে, 
পামি উনয়ি ভবাড ি, デসিউট অব 
ওয়াটাে  গডমলং, 
মিデমজヅデএি, 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

েিি কামেেমে কম ি, 
ভিৌি অবকা┆াগ া 
চামহদা রমিগবদি 

┲┱ 

┶) চামহদা অু্ায়ী প্ িায়িগ  
অরামধকাে মিমিগি অংশরহণূলক 
এবং থািীয় প্ িাগয়ে িাগ্ িা জয韻ণ ি 
রকপ রহণ এবং বাＧবায়ি কো 

পামি িপদ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পামি উনয়ি ভবাড ি উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি এবং েগব┘ণা রমিঠাি 

েিি কামেেমে কম ি, 
রকপ রＧাব, রকপ 
অরেমি রমিগবদি, 
রকপ ি ামত রমিগবদি  

┶-┳┱ 

┷) িীর এবং  য  বযারবণ এলাকা 
মচমিি কগে মবয াি বযা মিয়রণ 
বঁধুভলাে উপগজলামিমিক যামপং কো  

পামি িপদ 
 রণালয় 

বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি, 
デিমেিউট অব ওয়াটাে  গডমলং, 
মিデমজヅデএি, যগয়ট ヅデ 
ডমিউএ┐এ  এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

েিি কামেেমে কম ি, 
রকামশি বযা মিয়রণ 
বঁধ যাপ  

┲┱ 
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┸) বাুযেমি ভোগধ এলাকামিমিক 
িা ামজক, ভিৌগোমলক জমেপ এবং িদী 
 গ┐িালমজ মবগি┘ণ কগে রাত িয 
যবহাে কগে বঁগধে িকশা রণয়ি কো 

পামি িপদ 
 রণালয় 

বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি, িদী 
েগব┘ণা デসিিউট, デসিিউট অব 
ওয়াটাে  গডমলং, মবঞাি ও রুমি 
মবেমবযালয় এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

েিি কামেেমে কম ি, 
মবগি┘ণ রমিগবদি, 
রকামশি এলাকামিমিক 
বঁগধে িকশা 

┲┱ 

┹) মিয়ম ি িদী শািি কো, 
িদীশািগিে কা্ িকামেিা ৃমিগি 
যাম্ভ মরক জমেপ যবথা চাু কো  

পামি িপদ 
 রণালয় 

বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি, িদী 
েগব┘ণা デসিিউট, デসিিউট অব 
ওয়াটাে  গডমলং, 
মিデমজヅデএি, মবঞাি ও রুমি 
মবেমবযালয় এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

েিি কামেেমে কম ি, 
িদীশািি রকগপে 
িংযা, যাম্গ মরক 
জমেপ রমিগবদি  

┲┱ 

┺) যাম্গ মরক জমেগপে িয যবহাে 
কগে মডমজটাল পিমিগি রমিব ে ুগো 
ভদগশে িকল িদীিালাে ভরমজং 
রগয়াজিীয়িা মিণ িয় কগে অরামধকাে 
মিমিগি রকপ রহণ কেগি হগব  

ভিৌপমেবহি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি, 
মবヅデডামিパিএ, িদী েগব┘ণা 
デসিিউট, デসিিউট অব ওয়াটাে 
 গডমলং, 
মিデমজヅデএি, মবঞাি ও রুমি 
মবেমবযালয় এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

ভরমজং রগয়াজিীয়িা 
মব┘য়ক রমিগবদি, 
ভরমজং রকপ রＧাবিা, 
ভরমজং রকপ বাＧবায়ি 
রমিগবদি 

┶-┳┱ 

┲┱) ভরমজংৃি িকল িদ-িদীে 
হালিাোদ িয-উপাি ভপগি বাপাউগবাে 
ওগয়বিাデগট এ-িংিাত বািায়ি ভোলা। 
িাো ভদগশে মবয াি িদ-িদীুগলাে 
ভরমজং-িংিাত বিি াি অবথা িপমকিি 
রমিগবদি িাৎষমণকিাগব িংরহ কো 
্াগব 

ভিৌপমেবহি 
 রণালয় 

িয ও ভ্াোগ্াে রুমি মবিাে 
এবং মবヅデডামিパ িএ 

রকামশি িয ┲┱ 
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┲┲) উপূলীয় িদীুগলাে পমল 
যবথাপিাে জয ভপাডােুগলাে 
কা্ িকামেিা ্াচাデ কো এবং িাে 
মিমিগি িদীশািি, িংগ্াে োল থাপি 
এবং ুデিগেট েষণাগবষণ ও ুিমি ি িাণ 
কো 

পামি িপদ 
 রণালয় 

পমেগবশ, বি ও জলবা ┛্┠  রণালয়, 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি, 
বাংলাগদশ িদী েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং মিデমজヅデএি 

কা্ িকামেিা রমিগবদি, 
রকপ বাＧবায়ি 
রমিগবদি 

┶-┳┱ 

┲┳) বযা মিয়রগণে লগষে ভ াট িদী, 
োল, জলাশগয়ে িাগ্  াোমে/ বড় 
িদীে িংগ্াে মিমিি কেগি ভ াট িদী, 
োল, জলাশয় েিি/ ুিঃেিি 
অরামধকাে মিমিগি িপন কেগি হগব 

পামি িপদ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবা ┛্┠ পমেবিিি 
 রণালয়, বাংলাগদশ পামি উনয়ি 
ভবাড ি, মিデমজヅデএি, এবং েগব┘ণা 
রমিঠাি 

েিিৃি িদী, োল ও 
অযায জলাশগয়ে 

িংযা 
┲┱ 

┲৩) অনবধিাগব দেলৃি োল এবং 
িালাুগলা উিাে কো। িদীে বু ামরক 
যবহাে (ওয়াকওগয় বিমে, িাি াি 
মশষারমিঠাি থাপিাে অু মি রদাি, 
্ািায়াগিে  ায , িাি াি লাデগরমে, 
িাি াি ভেুগেট মহগিগব যবহাে 
デিোমদ) মিমিি কগে এে ওপে োগরে 
দেল জামে কো 

পামি িপদ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবা ┛্┠ পমেবিিি 
 রণালয়, ヅデি, মবচাে ও িংিদ 
মব┘য়ক  রণালয়, বাংলাগদশ পামি 
উনয়ি ভবাড ি, মিデমজヅデএি, এবং 
েগব┘ণা রমিঠাি 

উিােৃি িালা ও 
োগলে িামলকা, মিম িি 
অবকা┆াগ াে িামলকা 

┶-┳┱ 

┲┵) মবয াি বযা মিয়রণ বঁধুগলা 
েষণাগবষণ, ভ ো ি এবং শমিশালী 
কোে কা্ িিগ  デউমিয়ি ুগ্ িাে 
যবথাপিা এবং ওয়াড ি ুগ্ িাে যবথাপিা 
কম িগক িপ┢ি কো 

বাংলাগদশ পামি 
উনয়ি ভবাড ি 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবা ┛্┠ পমেবিিি 
 রণালয়, থািীয় িেকাে মবিাে 
এবং বাংলাগদশ িদী েগব┘ণা 
রমিঠাি 

যবথাপিা মব┘য়ক িিা ┶-┳┱ 

┲┶) মবয াি বযা মিয়রণ বঁধুগলাগক 
অরামধকাে মিমিগি ভ ো ি/ 
শমিশালীকেণ ও েষণাগবষণ কেগি 
হগব 

পামি িপদ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবা ┛্┠ পমেবিিি 
 রণালয়, বাংলাগদশ পামি উনয়ি 
ভবাড ি, থািীয় িেকাে মবিা্ এবং 
বাংলাগদশ িদী েগব┘ণা রমিঠাি 

ৃহীি রকগপে িংযা  ┶-┳┱ 
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┲┷) মকু মকু উপূলীয় এলাকা ভ্োগি 
 ািে বিমে বঁধ কা্ িকে িয়, ভিোগি 
কংমিট িক অ্বা অযায ভটকিデ 
রুমি যবহাে কগে বঁধ মি িাণ কো  
 
 

পামি িপদ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবা ┛্┠ পমেবিিি 
 রণাল ┛্, বাংলাগদশ পামি উনয়ি 
ভবাড ি, মিデমজヅデ এি, デসিটউট 
অব ওয়াটাে  গডমলং, বাংলাগদশ 
িদী েগব┘ণা রমিঠাি, থািীয় 
মবেমবযালয় এবং থািীয় িেকাে 

মিব িামচি ভটকিデ 
রুমিে িামলকা ┲┱ 

┲┸) ভটকিデ বঁধ মি িাগণ অিীগিে 
ুগ্ িাগে বঁগধে ষয়ষমিে মচর এবং এে 
িাগ্ িপমকিি বাুযেমিে ঘটিা 
প্ িাগলাচিা কগে িকশা রণয়ি পামি িপদ 

 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবা ┛্┠ পমেবিিি 
 রণালয়, বাংলাগদশ পামি উনয়ি 
ভবাড ি, মিデমজヅデএি, デসিটউট 
অব ওয়াটাে  গডমলং, বাংলাগদশ 
িদী েগব┘ণা রমিঠাি, থািীয় 
মবেমবযালয়, েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

েগব┘ণা রমিভবদি, 
রকামশি িকশা ┲┱ 

┲┹) পামি উনয়ি ভবাগড ি িীমি ালায় বঁধ 
প্ িগবষগণ থািীয় ভবোগিবী এবং ুব 
িংে┆িগক অতভ িি কো। ঝমঁক韻ণ ি বঁগধে 
িয িাৎষমণকিাগব িা ামজক 
ভ্াোগ্াগেে (ভ┐িযগক, ভহায়াটিঅোপ 
বা デগ া)  াযগ  পামি উনয়ি ভবাভড িে 
থািীয় কা্ িালগয় ভরেণ 

পামি িপদ 
 রণালয় 

বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি, 
থািীয় িেকাে, থািীয় ুব ও  ার 
িংে┆ি এবং থািীয় ভবোগিবী 
িংে┆ি 
 

িংে┆গিে িামলকা, 
িংে┆গিে িাগ্ 
বাষমেি যমি 

┶ 

┲┺) অরামধকাগেে মিমিগি ঝমঁক韻ণ ি 
বঁগধে যবথাপিায় কেণীয় মব┘গয় পামি 
উনয়ি ভবাড ি এবং デউমিয়ি পমে┘গদে 
রমিমিমধগদে  ামিক িিাে ヅগয়াজি 
কো  

পামি িপদ 
 রণালয় 

বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি, 
デউমিয়ি পমে┘দ 

 ামিক িিাে 
রমিগবদি 

┶-┳┱ 

┳┱) ভ্ এলাকাুগলা িীর ও  য রবণ পামি িপদ ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, মিম িি বঁগধে িামলকা  ┶-┳┱ 
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বযাে অতভ িি, ভি এলাকাুগলাগক 
噂েষাে জয এবং বাুযেমিে ঝমঁক 
রশ গি অরামধকাে মিমিগি বযা 
মিয়রণ বঁধ মি িাণ কেগি হগব 

 রণালয় পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, বাংলাগদশ পামি উনয়ি 
ভবাড ি, বাংলাগদশ িদী েগব┘ণা 
রমিঠাি এবং デউমিয়ি পমে┘দ 

┳┲) বযা মিয়রণ বঁগধে অমধগষরাধীি 
এলাকাে জলাবিিা ূেীকেগণ অ্ িাৎ 
বযাে পামিে ুি মিকাশগি বঁগধ 
মডজাデি ভ ািাগবক রগয়াজিীয়িংযক 
ভেুগলটগেে িংথাি োেগি হগব এবং 
ভেুগলটেুগলাভক িচল োোে যবথা 
কেগি হগব 

পামি িপদ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবা ┛্┠ পমেবিিি 
 রণালয়, বাংলাগদশ পামি উনয়ি 
ভবাড ি, বাংলাগদশ িদী েগব┘ণা 
রমিঠাি এবং デউমিয়ি পমে┘দ 

েিি কামেেমে কম ি, 
মিম িি ভেুগলটগেে 
িংযা, ভেুগলটে 
যবথাপিা োデডলাデি  

┶-┳┱ 

┳┳) ভটকিデ  ািে বঁধ মি িাগণ অমিঞ 
রগকৌশলী কৃিক মডজাデি রণয়ি韻ব িক 
মডজাデি ্গ্াপুিিাগব অুিেণ কগে 
বঁধ মি িাণ িপন কেগি হগব। এ ভষগর 
উপুি যাগটমেয়াল মিব িাচি韻ব িক 
্্া্্িাগব কপোকশি কগে বঁধ 
মি িাণ কো হগয়গ  মক িা, িা বদবচয়ি 
পিমিগি ্াচাデগয়ে জয বাংলাগদশ 
পামি উনয়ি ভবাগড িে টাকগ┐াি ি বা অয 
িংথাে মবগশ┘ঞ ্াড ি পাি ি কৃিক 
মিেীষা মিমিি কেগি হগব 

বাংলাগদশ পামি 
উনয়ি ভবাড ি 

বাংলাগদশ িদী েগব┘ণা রমিঠাি, 
臼মিকা িপদ উন ┛্ি デিমেিউট, 
েগব┘ণা রমিঠাি এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

েিি কামেেমে কম ি, 
রমশষগণে িংযা ┶-┳┱ 

┳৩) িাো ভদগশে মবয াি বযা মিয়রণ 
বঁধুগলাে  মিটমেং কা্ িি  
ভজােদাগেে লগষে বঁধুগলাগক デউমিয়ি 
বা রা মিমিক ভ াট ভ াট লাোগে িাে 
কেগি হগব এবং রমিি লাোগেে 
 মিটমেংগয়ে জয অচলমিমিক 
অংশীজগিে রমিমিমধ মিুি কেগি 
হগব। বঁগধে মবমিন থাগি রাৃমিক 

বাংলাগদশ পামি 
উনয়ি ভবাড ি 

デউমিয়ি পমে┘দ এবং থািীয় ুব ও 
ভবোগিবী িংে┆ি 

রঞাপি জামে, ি মিি 
ভজলা পামিিপদ 
যবথাপিা কম িে  

 ামিক িিা রমিগবদি 

┶-┳┱ 
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ুগ্ িাে বা অয কােগণ local 

failure বা breach হগল 
অচলমিমিক অংশীজগিে রমিমিমধ 
িাৎষমণকিাগব দাময়বেি রগকৌশলীগক 
অবমহি কেগব।  বাংলাগদশ পামি উনয়ি 
ভবাগড িে ওগয়বিাデগট এ-িংিাত মলক 
ভোলা হগল িাো ভদগশে মবয াি বযা 
মিয়রণ বঁধুগলাে বিি াি অবথা 
িপমকিি রমিগবদি িাৎষমণকিাগব 
িংরহ কো ্াগব 

মবগশ┘ কগে  াোমে ভ্গক বড় 
ヅকাগেে বযা ভোগধ বঁগধে ┐লর云িা 
যেগি থািীয় িেকাে ও রগকৌশল 
মবিাে এবং বাংলাগদশ পামি উনয়ি 
ভবাগড িে  গয ি িয় ঘটাগিা। 

┳┵) বঁধ, ヅরয়গকর এবং 
ভপাডােুগলাে বুমবধ যবহাে মিমিি 
কগে ভিデ এলাকায় বাুযেি হগি পাগে 
এ ি পমেবাে ও িরদায়িূহগক 
কা াকাম  ্াকাে 噂গ্াে 運ময কো 

মবিােীয় 
কম শিাে 

পামি িপদ  রণালয়, ুগ্ িাে 
যবথাপিা ও রাণ  রণালয় এবং 
পমেগবশ, বি এবং জলবাু 
পমেবিিি  রণালয় 

বাুযেমিে ঝমঁকভি 
্াকা পমেবাগেে 
িামলকা, অথায়ী 
বিবাগিে জয 
মিব িামচি থাগিে 

িামলকা 

┲┶ 

┳┶) ুিঃ বাুযেমি ভ┆কাগি ভ্ এলাকায় 
বাুযেিগদে ুিব িািি কো হগয়গ , 
ভিোগি অ্ িনিমিক ক িগষর 運ময কো 

মবিােীয় 
কম শিাে 

পামি িপদ  রণালয়, ুভ্ িাে 
যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয় 

অ্ িনিমিক ক িগষগরে 
ি¬াযিা রমিগবদি 

┲┶ 

বযা মিয়রণ এবং িদীিা〞ি ভোগধ 
উপুি থাগি িুি বঁধ মি িাণ কো, 
িদী শািি কো, লবণািিা ভোগধ 
ুデিগেデট বিাগিা এবং পামি মিকাশি 
যবথা উনি কো। 

┳┷) ヅরয়গকগরে কা াকাম  
ুিব িািগিে জয থাি বোে ভদওয়া। 
িগব বঁগধে ভটা/মিচ ভ্গক যেিি  ┲┱┱ 
ম টাে ূেগব ুিব িািি থাি মিব িাচি কো 

পামি িপদ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে, পামি উনয়ি 
ভবাড ি, মিデমজヅデএি 

উপুি ুিব িািি 
থাগিে িামলকা, 
ুিব িািি কা┆াগ া 
মি িাণ কা্ িাগদশ। 

┶ 

┳┸) ুগ্ িাে ヅরয়গকগরে কা াকাম  
বাুযেিগদে জয ヅবািগিে জয থাি 
মিব িাচি কো এবং ヅগয়ে উৎি মিমিি 
কো 

পামি িপদ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পামি উনয়ি ভবাড ি, মিデমজヅデএি 
এবং এলমজデমড 

ヅবািি রকগপে 
িংযা, মচমিি ヅগয়ে 
উৎগিে িামলকা 

┶-┳┱ 

┳┹) বাুযেিগদে জয জলবাুিমহু রমিেষা ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, েিি কামেেমে কম ি, ┲┶ 
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ヅবািি রকগপ মবমিন 噂মবধা ভ্ ি 
মপয়াে-ু-মপয়াে ভিৌেমবুেৎ, িাম ি 
ক গপাে পিমি, কম উমিি টয়গলট, 
ৃম┘ মশষা ভিটাে, ভপাট িি ভিটাে এবং 
মডমজটাল ভিটাে িংগ্াজি 

 রণালয় িয ও ভ্াোগ্াে রুমি মবিাে, 
থািীয় িেকাে মবিাে, বাংলাগদশ 
পামি উনয়ি ভবাড ি, থািীয় মবঞাি ও 
রুমি মবেমবযালয় এবং 
বাংলাগদশ অোগিামিগ ┛্শি অব 
ি┐টওয┛াে অোড デি┐েগ শি 
িামি িগিি 

পাデলট রকগপে 
বাＧবায়ি রমিগবদি 

┳┺) ুগ্ িাগেে ি য় বড় ধেগিে 
ষয়ষমি এড়াগি বাুযেমিরবণ এবং 
িংগবদিশীল জায়োুগলাগক রুমি 
মিি িে িাব িষমণক প্ িগবষগণে  াযগ  
ুি ভ ো গিে যবথা কেগি হগব এবং 
এ ভষগর রগয়াজিীয় অমিমেি বোে 
োেগি হগব 

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
েগব┘ণা রমিঠাি এবং থািীয় 
মবঞাি ও রুমি মবেমবযালয় 

রুমি যবহাে 
ি¬াযিা ্াচাデ 

রমিগবদি, বোেৃি 
অগ্ িে ヅগদশিা  

┲┶ 

িদী ও োল ুিঃেিি ও িদী রমশষগণ 
রযে অ্ ি ভ্ ি রগয়াজি ভি মি 
ভিৌগোমলক এলাকাুগলাগি ি মিি 
কা্ িি ও দেকাে। 

৩┱) পামি িপদ  রণালগয়ে 
অু মিিগ  িদী যবথাপিাে িাগ্ 
জমড়ি অযায িংথাে িাগ্ পামি 
উনয়ি ভবাড ি ি িয়গকে ূম কা পালি 
কেগব 

পামি িপদ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি এবং জলবাু 
পমেবিিি  রণালয় এবং পামি 
উনয়ি ভবাড ি 

ি িয় িিাে িংযা ┲┱ 

শহে ও ヅধা-শুগে এলাকাুগলাগি 
ূম কগপে অবকা┆াগ ােি ও অ-
কা┆াগ ােি ঝমঁক মিূপণ কো এবং 
পমেকপিায় রুমিূলক ও ঝমঁক 
রািকেণ কা্ িি  অতভ িি কো। 

৩┲) শহে এবং ヅধা-শহেুগলাগি 
ঝমক韻ণ ি িবিুগলা মচমিি কো 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
ূম   রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে, ও মিি কেগপাগেশি, 
িংমিয িেে উনয়ি কৃিপষ, 
থািীয় মবঞাি ও রুমি 
মবেমবযালয় এবং থািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

ঝমঁক韻ণ ি িবগিে 
িামলকা ┶ 

৩┳) শহে বা ヅধা-শহে ুগলাগি 
উপাজিগিে উগেগয ヅিা বাুযেিগদে 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

বাংলাগদশ হাউজ মবমডং মেিাচ ি 
デসিিউট, মিি কগপ িাগেশি, 

ヅবািি রকগপে িকশা 
এবং িামলকা ┲┱ 



33 
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জয শহে পমেকপিায় মিোপদ 
ヅবািথল যবথা অতভ িি কো  

ভপৌেিিা এবং িংমিয িেে উনয়ি 
কৃিপষ 

৩৩) বাুযেমি অতভ িমিূলক শহে 
পমেকপিা রহগণে লগষে িংমিয 
যামিবে িগক কা্ িকেী এবং ভটকিデ 
শহে পমেকপিা মব┘য়ক রমশষণ রদাি 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

বাংলাগদশ হাউজ মবমডং মেিাচ ি 
デসিিউট, মিি কগপ িাগেশি, 
ভপৌেিিা, িংমিয  িেে উনয়ি 
কৃিপষ, বাংলাগদশ デসিিউট অব 
েোিাি ি এবং থািীয় ও ヅতজিামিক 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

রমশষগণে িংযা ┶-┳┱ 

৩┵) শহে এবং ヅধা-শহেুগলাগি 
িা ামজক এবং অ্ িনিমিক ঝমঁকগি 
্াকা বাুযেিগদে জয মিোপদ 
বািথাগিে যবথা কো 
 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ি াজকযাণ  রণালয়, ুগ্ িাে 
যবথাপিা ও রাণ  রণালয় এবং 
বাংলাগদশ হাউজ মবমডং মেিাচ ি 
デসিিউট। 

বািথাগিে িকশা, 
ヅবািি রকগপে 

িামলকা 
┶-┳┱ 

┳.৩.┲৩ ুগ্ িাগেে ি য় মবপজিক থাি ভ্গক 
িমেগয় ヅিাে জয জিিংযাে ঘিব 
মবগবচিা কগে রগয়াজিীয় িংযক 
ভজডাে িংগবদিশীল িাデগলাি ও বযা 
ヅরয়গকর মি িাণ কো। 

┲) বাＧযেমিে ঝমঁক মবগবচিায় মিগয় 
এলাকামিমিক িাデগলাি এবং বযা 
ヅরয়গকগরে চামহদা মিূপণ কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, 
বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি এবং 
মিデমজヅデএি 

夷মি িেড় ও বযা 
ヅরয়গকগরে িংযা, 
রকামশি রমিগবদি 

┶ 

┳) পমেকপিা কম শি রদি োデডলাデি 
ভ গি বাুযেমিে ঝমঁকগি ্াকা 
এলাকাুগলাগি চামহদা-মিমিক 夷মি িেড় 
এবং বযা ヅরয়গকর ও ুমজব মকো 
মি িাণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

মশষা  রণালয়, বাথে ও পমেবাে 
কযাণ  রণালয়, পামি িপদ 
 রণালয় এবং থািীয় িেকাে 
মবিাে 
 

 
রＧামবি এবং মিম িি 
ヅরয়গকর এবং ুমজব 
মকোে িংযা ও 
েষণাগবষি 

┲┶ 

৩) িাデগলাি ও বযা ヅরয়গকর মহগিগব 
িমবযগি ুলুগলাে বুমবধ যবহাে 
মিমিি কো। বুুেী ヅরয়গকরুগলাে 
যবথাপিায় মিগয়ামজি ুল যবথাপিা 
কম িে রমশষণ রদাি 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

মশষা  রণালয় এবং 
থািীয় িেকাে মবিাে 

রমশষগণে িংযা ┶-┳┱ 

┵) ヅরয়গকর যবথাপিা কম িে 
েোডাড ি অপাগেিং োデডলাデগি 
ヅরয়গকগর ্াকাকালীি ধ ীয় এবং 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ি াজকযাণ  রণালয়, ধ ি মব┘য়ক 
 রণালয় এবং জািীয় ও থািীয় কা্ িিগ ে িংযা ┶-┳┱ 
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ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

িা ামজক িরীমি মিমিভি কা্ িি  
অতভ িি কো 

উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

┶) ヅরয়গকর যবথাপিা কম িে 
িদযগদে িা ামজক ও ধ ীয় িরীমি, 
মবগশ┘ চামহদা িপন  াুগ┘ে রমিেষা, 
এবং মশু 噂েষা মব┘য়ক রমশষণ   
রদাি  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ি াজকযাণ  রণালয় এবং উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি রমশষগণে িংযা ┶-┳┱ 

┷) মজヅデএি-মেগ াট ভিমসং রুমি 
যবহাে কগে িাোগদভশে 
ヅরয়গকরুগলাে এলাকামিমিক যামপং 
কো এবং  রণালগয়ে ওগয়বিাデগট 
রকাশ কো  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ূম   রণালয়, ূম  ভেকড ি ও জমেপ 
অমধদতে, ヅতঃ  রণালয় ুগ্ িাে 
যবথাপিা ি িয় কম ি এবং 
মিデমজ ヅデএি 

যামপং রমিগবদি, 
রকামশি যাপ 

┲┱ 

┸) এলাকামিমিক ヅরয়গকরুগলাে 
মডমজটাল িযিাডাে হালিাোদ কোে 
দাময়ব ভজলা রশািিগক রদাি কো। 
বাৎিমেক ি িয় িিাে  াযভ  িয 
হালিাোদ মিমিি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয়, 

 

ভজলা রশািি এবং ヅরয়গকর 
যবথাপিা কম ি 

দাময়ব রদাগিে 
কা্ িাগদশ, ি িয় িিাে 

িংযা, িিাে 
কা্ িমববেণী 

┲┱ 

┹) বাুযেমিে ঝমঁকগি ্াকা জিগোঠীে 
 গয ヅপদকালীি ি গয় ヅরয়গকগর 
্াওয়াে যাপাগে িগচিিিা বিমে কো। 
পাশাপামশ ｶভিাযাল ভশিাে’ মব┘য়ক 
ধােণা রদাি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

রমশষণ 
িগচিিিা কা্ িিগ ে 

িামলকা 
┲┱ 

┳.৩.┲┵ বঁধ, ヅরয়গকর এবং ভপাডােুগলাে 
বুমবধ যবহাে মিমিি কগে ভিデ 
এলাকায় বাুযেি হগি পাগে এ ি 
পমেবাে ও ি রদায়িূহভক এিব 
থাপিাে কা াকাম  ্াকাে 噂গ্াে 
ভেগে ব-এলাকায় ুিব িািগিে যবথা 
কো।  

┲) বঁধ, ヅরয়গকর এবং ভপাডােুগলাে 
বুমবধ যবহাে মিমিি কগে ভিデ 
এলাকায় বাুযেি হগি পাগে এ ি 
পমেবাে ও িরদায়িূহগক কা াকাম  
্াকাে 噂গ্াে 運ময কো 

 
ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, বাংলাগদশ 
পামি উনয়ি ভবাড ি, জািীয় ও থািীয় 
উনয়ি িহগ্ােী িংে┆ি এবং 
ভবোগিবী িংে┆ি 

 

বাুযেমিে ঝমঁকগি 
্াকা পমেবাগেে 
িামলকা, অথায়ী 
বিবাগিে জয 
মিব িামচি থাগিে 

িামলকা 

┲┱ 

┳) ুিঃ বাুযেমি ভ┆কাগি ভ্ এলাকায় ুগ্ িাে যবথাপিা র  ও ক িিংথাি  রণালয়, অ্ ি অ্ িনিমিক ক িগষগরে ┲┱ 
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ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

বাুযেিগদে ুিব িািি কো হগয়গ  
ভিোগি অ্ িনিমিক ক িগষর 運ময কো 

ও রাণ  রণালয় মবিাে, ヅম্ িক েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং থািীয় মবেমবযালয় 

ি¬াযিা রমিগবদি  

৩) বাুযেিগদে ুিব িািগি কা্ িকেী 
জমেগপে  াযগ  পমেগবশ এবং 
ভিৌগোমলক ঝমঁকুি এলাকা মিব িাচি 
কো। এ ভষগর মিয়াে েোডাগড ি 
উগেমেি ヅরয় এবং বিমিমব┘য়ক 
ভচকমলে অুিেণ কো 

ূম   রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ি াজকযাণ  রণালয়, পমেগবশ 
অমধদতে, মিデমজヅデএি এবং 
এলমজデমড 

মিব িামচি এলাকাে 
িামলকা, থািীয় 
প্ িাগয়ে িাগ্ 

িা জয韻ণ ি  ািদে 

┲┱ 

┵) ヅরয়গকগরে কা াকাম  ুিব িািগিে 
জয থাি বোে ভদওয়া। িগব বঁগধে 
ভটা/মিচ ভ্গক যেিি  ┲┱┱ ম টাে 
ূেগব ুিব িািি থাি মিব িাচি কো 

ূম   রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ অমধদতে, মিデমজヅデএি, 
এলমজデমড, এবং িংমিয ভজলা 
রশািি 

উপুি ুিব িািি 
থাগিে িামলকা, 
ুিব িািি কা┆াগ া 
মি িাণ কা্ িাগদশ। 

┲┱ 

 বঁধ, ভপাডাে এবং ুগ্ িাে 
ヅরয়গকরুগলাে ভিিে 
মশষারমিঠাি, বাথেগিবা 
রমিঠািিূহ রমিঠা কো। মবপদাপন 
জিেগণে জয ুেরাগ ে ヅদগল 
জলবাু িমহু ヅবািি ক ি云মচে 
উগযাে ভিওয়া।   

┶) ুগ্ িাে ヅরয়গকগরে কা াকাম  
বাুযেিগদে জয ヅবািগিে জয থাি 
মিব িাচি কো, এবং ヅগয়ে উৎি মিমিি 
কো 
 
 

ূম   রণালয় 
 

ৃহায়ি ও েণ韻িি  রণালয়, ুগ্ িাে 
যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, ুগ্ িাে 
যবথাপিা অমধদতে, বামণজে 
 রণালয়, 
ৃম┘  রণালয়, অ্ ি মবিাে, উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি এবং ুর ঋণ 
রদািকামে রমিঠাি 

ヅবািি রকগপে 
িংযা, মচমিি ヅগয়ে 
উৎগিে িামলকা 

┶ 

┷) বাুযেিগদে জয জলবাুিমহু 
ヅবািি রকগপ মবমিন 噂মবধা ভ্ ি 
মপয়াে-ু-মপয়াে ভিৌেমবুেৎ, 
িাম িক গপাে পিমি, কম উমিি 
টয়গলট, ৃম┘মশষা ভিটাে, ভপাট িি 
ভিটাে এবং মডমজটাল ভিটাে িংগ্াজি 

রধাি রীে 
কা্ িালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ুব ও িীড়া  রণালয়, ৃম┘ 
 রণালয়, িয ও ভ্াোগ্াে রুমি 
মবিাে, উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 
এবং ুর ঋণ রদািকামে রমিঠাি 

ৃহীি ヅবািি রকগপে 
িংযা ┶ 

┳.৩.┲┶ মবয াি অবকা┆াগ াুগলা উনি কো। 
েো অমিগ্াজি বাড়াগি িিডো  
এবং পামি মিয়রক কা┆াগ া মি িাণ 
কো। মবগশ┘ কগে িদী বা োল 

┲) ব┘ িাে পামি ヅটগক োোে জয ভ াট 
ুকে, োল, মেজাি িাে েিি। ূমিনথ 
পামিে Ｇে িংেষণ কো  

পামি িপদ 
 রণালয় 

 

পেী উনয়ি ও ি বায়  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে, デসিিউট 
অব ওয়াটাে  গডমলং এবং 
ヅデডমিউএ┐এ  – যগয়ট 

েিিৃি ুকে, োল, 
এবং মেজাি িাগেে 

িংযা 
┲┱ 
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ুিঃেিি কো, েিীে িলূপ থাপি 
কো। এ ভষগর ূ吋গঠে উপমেিাগেে 
পামিধােণ িষ িা বাড়াগিাে উপে 
অমধক ুでব ভদয়া। 

┳) এেি প্ িত উভামবি েো অমিগ্াজি 
ভকৌশলুগলাগক মচমিি কগে অমধকিে 
েগব┘ণাে  াযভ  বাＧবায়গিে উপুি 
কগে ভিালা 

ৃম┘  রণালয় 

বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি, ৃম┘ 
েগব┘ণা কাউমসল, デসিিউট অব 
ওয়াটাে  গডমলং, ヅデডমিউএ┐এ  
– যগয়ট, বাংলাগদশ, থািীয় 
মবেমবযালয় এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

রঞাপি ও 
মচমিি েো অমিগ্াজি 
ভকৌশলুগলাে িামলকা 

┶ 

৩) মবকপ ৃম┘যবথাে রচলি ভ্ ি 
বামণমজেক ヅ , বেデ, রােি ┐ল চা┘, 
এবং চা┘াবাদ ি য়কাল ি িয় 

ৃম┘  রণালয় 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ৃম┘ িরিােণ অমধদতে, 
বাংলাগদশ ৃম┘ েগব┘ণা কাউমসল 
এবং বগের বুুেী উনয়ি কৃিপষ 
 

মবকপ ৃম┘ যবথায় 
ৃম┘জম ে পমে াণ 

┶-┳┱ 

┳.৩.┲┷ পমেবাে ও ি াজ প্ িাগয় িিক 
পমেকপিা ও মবমিন ক ি云মচে  াযগ  
ভিৌি অবকা┆াগ ােি িমহুিা ৃমি 
কো।  

┲) মবমিন েগব┘ণায় রাত ভটকিデ 
অবকা┆াগ া িকশা বা  গডলুগলা 
মচমিি কগে বাুযেমি ঝমঁক韻ণ ি এলাকায় 
যবহাগেে উপগ্ােী কো   

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
বাংলাগদশ হাউজ মবমডং মেিাচ ি 
デসিিউট, মবমিন মবেমবযালয়, 
থাপিে েগব┘ণা রমিঠাি এবং 
জািীয় ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

মচমিি অবকা┆াগ াে 
রকামশি িামলকা, 
িংমিয েগব┘ণা 
রমিগবদি 

┲┱ 

┳) ভোঠী প্ িাগয় ুগ্ িােিমহু এবং 
ভটকিデ অবকা┆াগ া িপগকি ঝমঁক韻ণ ি 
জিেগণে  াগে িগচিিিা ৃমি কো 

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

ভবচাগিবী িংে┆ি এবং উনয়ি 
িহগ্ােী িংে┆ি 

িগচিিিা কা্ িিগ ে 
িংযা, অংশরহণকােীে 

িংযা 
┲┱ 

৩) থািীয় মশষারমিঠাগি ｶমিোপদ 
জিগোঠী, মিোপদ িমবযৎ’ ভলাোগি 
ভ লাে ヅগয়াজি কগে িগচিিিা ৃমি 
কো মশষা  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, থািীয় িেকাে মবিাে, 
থািীয় ুব এবং ভবচাগিবী িংে┆ি 
এবং জািীয় ও থািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী িংে┆ি 

ভ লাে িংযা, 
অংশরহণকােী 
 ার ারীে িংযা 

┲┱ 

┵) বাুযেমি ঝমঁক韻ণ ি এলাকায় ঁয 
মিমিে ওপে কম উমিি েিীে িলূপ 

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

জিবাথে রগকৌশল অমধদতে, এবং 
জািীয় ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী 

কম উমিি েিীে 
িলূপ এবং পায়োিাে ┲┱ 

http://www.bmda.gov.bd/
http://www.bmda.gov.bd/
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এবং পায়োিা থাপি কো    রমিঠাি িংযা 
┶) বাুযেমিে ঝমঁকগি ্াকা 
এলাকাুগলাগি ৃমযে পামি ヅহেগণে 
উপুি যবথা কো এবং িংেমষি 
পামি োবাে এবং বামড়ে ヅগশপাগশ 
বাোগি ভিগচে কাগজ যবহাে কো 

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ৃম┘  রণালয়, জিবাথে রগকৌশল 
অমধদতে এবং জািীয় ও থািীয় 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

ভেデিওয়াটাে 
হােগিমেং মিগেগ ে 
িংযা, পামি যবহাে 

মিগদ িমশকা 

┳┱ 

┷) বাুযেিগদে জয পমেগবশবা§ব িি-
┐ায়ােড  デট যবহাে কগে ুভ্ িােিমহু 
বামড় মি িাণ কো ৃহায়ি ও েণ韻িি 

 রণালয় 

কামেেমে ও  ারািা মশষা মবিাে , 
জিশমি ক িিংথাি ও রমশষণ 
যেগো, বাংলাগদশ হাউজ মবমডং 
মেিাচ ি デসিিউট, 
মবএ デি, থািীয় ভিাগকশিাল 
ভরমিং ভিটাে এবং উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

ুগ্ িােিমহু বামড়ে 
িংযা 

┲┶ 

┸) থািীয় কামেেমে মশষারমিঠাগি 
পমেগবশবা§ব デট যবহাে কগে বামড় 
মি িাগণে মব┘গয় কামেেেগদে রমশষণ 
রদাি 

কামেেমে রমশষগণে  
িংযা 

┲┶ 

┹) বাুযেিগদে জでমে বাথে রগয়াজগি 
ভ াবাデল ভ্াোগ্াে 噂মবধা-িংবমলি 
িাি াি অোব┠গলস এবং হািপািাগলে 
যবথা কো 

বাথে ও পমেবাে 
কযাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

িাি াি হািপািাল 
এবং অোব┠গলগসে 

িংযা 
┳┱ 

┺) িা ামজক বিায়ি কা্ িিগ  
বাুযেিগদে জয ক িিংথাগিে ভকাটা 
োো   

পমেগবশ, বি, ও 
জলবাু পমেবিিি 

 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং থািীয় জিরমিমিমধ 

বিায়ি কা্ িিগ  
মিগয়ামজি বাুযেিগদে 

িংযা 
┳┱ 

ুর ৃ-িামিক ও থািীয় জিগোঠীে 
プমিহেেি ঞাি ও োপ োওয়াগিাে 
পিমি মবগবচিায় মিগয় ভকৌশল মিধ িােণ 
কো।   

┲┱) ুর ৃগোঠীে プমিহেেি র্া এবং 
অমিঞিা ভ্গক মশষা রহণ কগে 
এলাকামিমিক অমিভ্াজি ভকৌশল 
ি¬াযিা ্াচাデ কো এবং মিধ িােণ কো 

পমেগবশ, বি, ও 
জলবাু পমেবিিি 

 রণালয় 

িংৃমি মব┘য়ক  রণালয়, পাব িিে 
চটরা  মব┘য়ক  রণালয়, ুর ৃ-
ভোঠীে িংে┆ি এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

মচমিি অমিগ্াজি 
ভকৌশলুগলাে িামলকা, 
েগব┘ণা রমিগবদি 

┲┱ 

┲┲) থািীয় ভিৃগব বাুযেিগদে জয 
デউমিয়িমিমিক অমিগ্াজি 
ক িপমেকপিা রণয়ি এবং বাＧবায়ি 
কো (ভলাকামল ভলড অোডাগ●শি) 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় মবেমবযালয়, েগব┘ণা 
রমিঠাি এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

ৃহীি ক িপমেকপিা 
ডকগ ট 

┲┱ 
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┲┳) বাুযেিগদে জয ৃম┘ অমিগ্াজি 
ভকৌশগলে অংশ মহগিগব ｶ৩-মিএ┐’ 
(┐গেে-ম┐শ-ুট-ভিমজগটবলি) রুমি 
যবহাগেে জয উপগ্ােী উপূলীয় 
এলাকাুগলা মিধ িােণ। এলাকা মিধ িােগণে 
জয িা ামজক জমেপ পমেচালিা কে 

ৃম┘  রণালয় 
 

 ৎয ও রামণিপদ মব┘য়ক 
 রণালয়, পমেগবশ, বি ও জলবাু 
পমেবিিি  রণালয়, ৃম┘ িরিােণ 
অমধদতে এবং জািীয় ও থািীয় 
উনয়ি িহগ্ােী 

মিধ িামেি এলাকাে 
িামলকা, জমেগপে 
রনপর, জমেপ 
রমিগবদি 

┲┱ 

┲৩) বাুযেমি ঝমঁক韻ণ ি এলাকায় জলবাু 
পমেবিিিিমহু রজামিে ভদশীয় 
ো পালা (িাল, িামেগকল, 噂পামেো ) 
ভোপণ কো। বাুযেিগদে মিগয় কম ি 
ে┆ি কগে ো ুগলাে িদােমক কো 

পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি 

 রণালয় 

বি অমধদতে, উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি, থািীয় ুব এবং 
ভবোগিবী িংে┆ি 

ভোপণৃি োগ ে 
িংযা, কম িে 
িামলকা। 

┳┱ 

┲┵) প্ িটি ি¬াবিা য় এলাকায় ভ্িব 
デগকা-ুেমেজ   গডল বিমে হগে ভিিব 
ভষগর বাুযেিগদে জয অ্ িনিমিক 
噂গ্াে বিমে কো 

ভবিা মেক মব াি 
পমেবহি ও প্ িটি 

 রণালয় 

র  ও ক িিংথাি  রণালয় এবং 
পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয় 

 গডল রমিগবদি ┲┶ 

┲┶) থািীয় প্ িাগয় অমিগ্াজি ভকৌশল 
বাＧবায়িগক জািীয় এবং ヅতজিামিক 
লািজিক যবিায়ী রমিঠাগিে 
কেগপাগেট িা ামজক দায়বিিাে একি 
োি মহগিগব মচমিি কো 

বাংলাগদশ যাংক 
 

যমিোি লািজিক রমিঠাি এবং 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

মিএিヅে রকগপে 
িংযা ┶-┳┱ 

┲┷) জািীয় অমিগ্াজি িযিাডাে 
থাপি কো ুগ্ িাে যবথাপিা 

ও রাণ  রণালয় 

পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয় এবং উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

িযিাডাে রমিগবদি ┲┱ 

┲┸) বাুযেিগদে জয এলাকামিমিক 
অমিগ্াজি ভকৌশলুগলাে যবহামেক 
 মডউল বিমে কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

পমেগবশ, বি ও জলবাু  রণালয়, 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি এবং 
থািীয় মবেমবযালয় 

রকামশি  মডউল ┲┱ 

┲┹) এデ  মডউলুগলা デউমিয়ি 
মডমজটাল ভিটাগেে  াযগ  যবহাগেে 
জয উ★┠ি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে 
ওগয়বিাデগট রকাগশে 

রঞাপি 
┲┱ 
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┲┺) বাুযেিগদে জয অমিগ্াজি রকপ 
রহগণে লগষে ヅতজিামিক অমিগ্াজি 
┐াড এবং মরি লাデগ ট ┐াগডে জয 
রকপ রＧাবিা বিমেগক উৎিামহি কেগি 
িেকামে-ভবিেকামে রমিঠািুগলাগক 
রমশষণ রদাি কো 

পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি 

 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
জলবাু পমেবিিি মব┘য়ক েগব┘ণা 
রমিঠাি, উচ মশষা রমিঠাি এবং 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

রমশষগণে িংযা ┲┶ 

┳.৩.┲┸ 噂ঠ┠ পমেকপিাে  াযগ  বিিমিটাগক 
মিোপদ থাগি পমেণি কো; 
বিিমিটাে এবং মশষা রমিঠাি 
ভ্ ি: মবযালয়, 
ভজলা/উপগজলা/デউমিয়ি পমে┘দ 
ক গেসুগলাে মিি ঁয কো।  

┲) যাম্যামরক জমেগপ রাত িগযে 
মিমিগি মবমিন এলাকায় িদীশািগিে 
 াযগ  বাু উগিালি কগে িা মদগয় 
ুでব韻ণ ি থাপিাুগলাে মিমি ঁয কো 

পামি িপদ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ূম   রণালয়, ভিৌ পমেবহি 
 রিালয় এবং পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি  রণালয় 

বাু উগিালগিে 
কা্ িাগদশ, ঁয কো 
জম ে পমে াণ 

┳┱ 

┳) বাুযেমিে ঝমঁক মিূপগণ েি ৩┱ 
ব গে এলাকামিমিক বযাে পামিে 
িগব িাচ উচিা পমে াপ কো পামি িপদ 

 রণালয় 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, ヅবহাওয়া অমধদতে, 
বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি, 
েগব┘ণা রমিঠাি, থািীয় 
মবেমবযালয় এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

েিি কােেমে কম ি, 
বযাে পামিে 

উচিামব┘য়ক রকামশি 
িয 

┲┱ 

৩) রাত িগযে মিমিগি পামিে িগব িাচ 
উচিাে ভচগয় ┲.┶ ুট ঁযগি মবমিন 
অবকা┆াগ া (মবযালয়, িেকামে-
ভবিেকামে অম┐ি) মিমি থাপগিে 
 ািদে মিধ িােণ কো এবং িা রচাে কো  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

পামি িপদ  রণালয়, পমেগবশ, বি 
ও জলবাু পমেবিিি  রণালয় এবং 
থািীয় িেকাে মবিাে 

বযা মথমিথাপক 
অবকা┆াগ াে  ািদে, 
রচােণা কা্ িিগ ে 

িংযা 

┲┱ 

┵) বযািমহু বামড়ে িকশা বিমেগি 
িでণ ও মশষািমবশ মডজাデিাে এবং 
ヅমকিগটটগদে মিগয় ヅগয়াজি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ৃহায়ি এবং েণ韻িি  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবাু  রণালয়, 
মশষা  রণালয়, েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

রমিগ্ামেিাে িংযা, 
রমিগ্ামেিায় রাত 
িকশাে িামলকা 

┲┱ 

┶) রমিগ্ামেিায় ুেকােরাত 
িকশাুগলাগক মডমজটাল デউমিয়ি 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, িয ও 
ভ্াোগ্াে রুমি মবিাে, েগব┘ণা 

ওগয়বিাデগট রকামশি 
িকশা, জিিগচিিিা ┲┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

ভিটােুগলাগি রকাশ কো। এলাকায় 
ৃহমি িাগণ এデ িকশাুগলাে যবহাে 
বাযিাূলক কো 

রমিঠাি এবং উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

কা্ িিগ ে িংযা 

┷) বাুরমিগোধক থাপিা (ঘি বি, ঁয 
বঁধ デিোমদ) বিমে কগে ঘেবামড়ে 
অবকা┆াগ া মিোপদ কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, বি 
অমধদতে, েগব┘ণা রমিঠাি এবং 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

বিায়িৃি এলাকাে 
পমে াণ, ঁয বঁগধে 
বদঘ িে  

┶-┳┱ 

┸) বামড়ে ヅশপাগশ উলব বা িাি িকোল 
এবং েিীে মশকড়মবমশয ৃষ (মি , 
িামেগকল, জা , ভদবদাで, ভ হেমি, 
অযিি デিোমদ) ভোপণ কেগি ঝমঁক韻ণ ি 
জিগোঠীগক িগচিি কো  

পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি 

 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
বি অমধদতে এবং থািীয় ুব ও 
ভবোগিবী িংে┆ি 

িগচিিিা কা্ িিগ ে 
িংযা, ভোপণৃি 
োগ ে পমে াণ 

┲┱ 

┹) বাংলাগদশ হাউজ মবমডং মেিাচ ি 
デিমেিউট কৃিক রণীি ｶেোডাড ি 
োデডলাデি ┐ে でোল হাউমজং デি 
মডজাোে রি এমেয়া অব বাংলাগদশ’-
এে ্্া্্ বাＧবায়ি কেগি ুগ্ িাে 
যবথাপিা ও রাণ  রণালয় কৃিক 
উগযাে রহণ কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ৃহায়ি এবং েণ韻িি  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয় এবং উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

ুগ্ িাে  রণালয় হাউজ 
মবমডং মেিাচ ি 

デিমেিউগট ভরমেি 
মচি 

এবং বাৎিমেক ┳ি 
ম িংগয়ে িােিংগষপ 

(ম িং ম মিটি) 

┲┱ 

্মদ রা  প্ িাগয় ভকািও ৃহায়ি 
িীমি ালা িা ্াগক, িগব ুগ্ িাে-ঝমঁক 
ভোগধ ヅপদমিমিক ৃহায়ি িীমি ালা 
(HHC) রণয়ি মিমিি কো এবং িা 
বাＧবায়ি কো। 

┺) ヅপদমিমিক ৃহায়ণ িীমি ালা 
(HHC) রণয়ি কো এবং িা বাＧবায়ি 
কো,  

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

 

পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, এবং ুগ্ িাে যবথাপিা ও 
রাণ  রণালয় 

কাজ রদাগিে মবগশ┘ঞ 
মিগয়াগেে িওヅগেে 
কমপ ও মিগয়ােৃি 
কিিালযাগটে 
যমিিা া 

┲┱ 

┲┱) মবমিন জািীয় এবং ヅতজিামিক 
িংথা কৃিক 韻গব ি ৃহীি কা্ িকেী ৃহায়ণ 
রকপুগলা ূযায়ি কগে ভিুগলা থািীয় 
ক িপমেকপিায় অতভ িি কো 

 
ৃহায়ি ও েণ韻িি 

 রণালয় 
 

বাＧবায়ি পমেবীষণ ও ূযায়ি 
মবিাে এবং িংমিয েগব┘ণা 
রমিঠাি 

িওヅে এবং ূযায়ি 
রমিগবদি 

┲┱ 

ুগ্ িাে িহিীয় ৃহ মি িাণ (িাি াি 
ৃহ, লবণািিা-িমহু ৃহ デিোমদ) 

┲┲) ুগ্ িােিহিীয় ৃহমি িাণ িীমি ালা 
রণয়ি এবং বাＧবায়ি 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে, বাংলাগদশ 

িওヅে 
মবগশ┘ঞ যমিিা া ┲┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

কো। এ ভষগর দমের ও রামতক 
জিগোঠীে ওপে ি¬ায ঋণামক 
রিাবুগলা ূে কেগি প্ িাত 
রগয়াজিীয় যবথা ভিওয়া।   

হাউজ মবমডং মেিাচ ি デিমেিউট 
এবং উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

িীমি ালাে কমপ 

┲┳) বাংলাগদশ デ ােি মি িাণ মবমধ ালা 
অু্ায়ী এলাকামিমিক মিনিাগক 
মচমিি কো এবং ভিデ অু্ায়ী দালাি 
মি িাণ বাযিাূলক কো 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
বি, পমেগবশ ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, িংমিয িেে উনয়ি 
কৃিপষ, মিি কগপ িাগেশি, উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি এবং থািীয় 
মবেমবযালয় 

মিনিা মিূপণ 
রমিগবদি, 

┲┱ 

┲৩) ুগোগিা ৃহগক ুগ্ িােিহিীয় কোে 
জয থািীয় িপদ এবং ঞাগিে যবহাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
অমধদতে 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

এলাকামিমিক থািীয় 
ঞাগিে রমিগবদি 

 
 

┶-┳┱ 

┲┵) ৃহগক ুগ্ িােিহিীয় কেগি রামতক 
জিগোঠীগক মবগশ┘ টাগে িট ুপ মহগিভব 
মচমিিকেণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 
থািীয় িেকাে মবিাে 

দামেরেিী াে মিগচ 
অবথািেি পমেবাে 
মচমিি কোে 運য 
মিগদ িশগকে িুিা, 

জমেগপে ┐লা┐ল এবং 
ভ ো িৃি ৃগহে 

িংযা 

 
 
 
┲┱ 

┳.৩.┲┹ িেকামে-ভবিেকামে এিমজও’ে 
অংশীদামেগব ূম হীি মবপদাপ্ি 
জিগোঠীে জয ুগ্ িােিমহু ুে 
ヅবািি যবথাে িকশা রণয়ি ও িা 
মি িাণ কো।  

┲) অিীগি ৃহীি ুেরা  রকগপে 
ি┐লিা এবং চোগলজ ূযায়ি কো   

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ূম   রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে, বাংলাগদশ হাউজ মবমডং 
মেিাচ ি デিমেিউট, েগব┘ণা 
রমিঠাি এবং থািীয় মবেমবযালয় 

মবগশ┘ঞ কম িে 
কাগজে িওヅে, 
ূযায়ি রমিগবদি 

┲┱ 

┳) বাুযেিগদে ুিব িািগিে জয এলাকা 
মিধ িােগণে  াপকাি বিমে কগে এলাকা 
মচমিিকেণ ূম   রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও 
জলবা ┛্┠ পমেবিিি  রণালয় এবং 
মবমিন মবেমবযালগয়ে থাপিে 
মবিাে 

রকামশি  াপকাি, 
মিব িামচি এলাকাে 

িামলকা 
┲┱ 

৩) 韻ব ি অমিঞিাে ূযায়গিে মিমিগি 
এলাকামিমিক ুগ্ িােিমহু ুেরাগ ে 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
বি, পমেগবশ ও জলবাু পমেবিিি 

ূযায়ি রমিগবদি 
এলাকামিমিক, 

┲┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

িকশা রণয়ি কো   রণালয়, থািীয় িেকাে মবিাে, 
বাংলাগদশ হাউজ মবমডং মেিাচ ি 
デিমেিউট, 
এবং মবমিন মবেমবযালগয়ে থাপিে 
মবিাে 

বিমেৃি  াপকািে 
িুিা, মচমিি এলাকাে 
িামলকা 
রণীি িকশািূগহে 
িুিা কমপ   

 এিব থাগি িাগদে ূম  ভিাগেে 
অমধকাে ও যমিেি মিোপিা মিমিি 
কো এবং েবামদ পু ও হঁি-ুেমে, 
বীজিলা েষাে জয প্ িাত জায়ো 
োো। এ ি জায়োগক ভকর কগে 
থাপিা মি িাণ কো ভ্োগি জীমবকা 
মিব িাহ, মশষা ও মচমকৎিাে জয 
্ািায়াগিে 噂গ্াে েগয়গ । এ ভষগর 
রগয়াজগি র্গ  পাデলট রকপ রহণ 
কো। 

┵) ুিব িািি এলাকায় বা এে কা াকাম  
মশষারমিঠাগি বাুযেি পমেবাগেে 
মশুগদে মশষাে রগবশামধকাে মিমিি 
কো। এ মব┘গয় মশষারমিঠাগিে 
মশষক-মশমষকাগদে িগচিিিা বাড়াগি 
রমশষণ রদাি 

রা্ম ক ও 
েণমশষা  রণালয় 

মশষা  রণালয়, ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় এবং উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

মিবম§ি মশষা্ীে 
িংযা, রমশষগণে 
িংযা 

┲┱ 

┳.৩.┲┺. রা ীণ এলাকায় জলবাুিমহু  গডল 
ヅবািি/বািথাি এবং বুিল-পাকা 
অবকা┆াগ া মি িাগণ মবমিন 
অংশীজিগদে উব┠ি কো এবং িহজ 
শগিি ঋগণে যবথা কো। রাগ ে 
 াুগ┘ে কাগ  শহগেে 噂মবধা ভপৌগঁ  
মদগি বিি াি িেকাগেে ｶヅ াে রা  
ヅ াে শহে শী┘ িক মিব িাচিী অেীকাে 
韻েগণে ভষগর বাুযেিগদে 
অমিগ্াজগিে মব┘য়ি অতিূি কো। 

┲) রাগ  মবকপুেী অমধকােমিমিক 
 গডল ヅবািগিে িীমি রণয়গিে জয 
অোডগিাগকমিে জয কোগপデি 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
মিমিল ি াগজে রমিঠাি, 
ヅতজিামিক রমিঠাি ও 
মবেমবযালয়। 

কোগপデি িংযা ┲┱ 

┳) িেকাে, ヅতজিামিক িাহগয িংথা 
এবং মিমিল ভিািাデি রমিঠাগিে 
িহগ্াগে অোডগিাগকমিে পমেকপিা 
বিমে 

 
ৃহায়ি ও েণ韻িি 

 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
মিমিল ি াগজে রমিঠাি, 
ヅতজিামিক রমিঠাি ও 
মবেমবযালয়। 

অোডগিাগকমি 
পমেকপিাে কমপ 
 

┲┱ 

৩) ৃহমি িাণ িীমি ালায় বাুযেিগদে 
জয জলবাুিমহু ৃহমি িাণ 
অতভ িিকেণ 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
মিমিল ি াগজে রমিঠাি এবং 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

পমেবমিিি িীমি ালা, 
পমেবমিিি িীমি ালাে 
কমপ 

┲┱ 

┵) ঋণ 噂মবধা রদাগিে িীমি ালাে  গয 
বাুযেিগদে জয ঋণ 噂মবধাে মবধাি 

ヅম্ িক রমিঠাি 
মবিাে 

মপগকএিএ┐, ঋণ রদািকােী 
ヅম্ িক রমিঠাি এবং জািীয় ও 

পমেবমিিি িীমি ালা, 
পমেবমিিি িীমি ালাে ┲┱ 
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অতভ িি কো ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

কমপ 

┶) মবকপুেী অমধকােমিমিক  গডল 
ヅবািি রকগপ অংশরহগণে জয 
বাুযেিগদে জয ঋণযবথা রণয়ি 

বাংলাগদশ যাংক 

মপগকএিএ┐, ঋণ রদািকােী 
ヅম্ িক রমিঠাি এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

বাৎিমেক বাগজট বোে ┲┱ 

┷) ঋণ 噂মবধামদে যাপাগে থািীয় 
জিরমিমিমধগদে এবং মিমিল ি াগজে 
রমিঠািুগলাে  াযগ  বাুযেিগদে 
িগচিি কো।   

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

িগচিিিাূলক 
ভরারাগ ে িংযা ┲┱ 

┳.৩.┳┱ অমি জでমে বা রবল জিবা্ ি এবং 
ুগ্ িাগেে ি য়  াড়া অয ি গয় 
জিেণগক িাগদে ৃহ বা বািথাি ভ্গক 
ভজাে韻ব িক বাুযেিকেণ মিম┘ি কো। 

┲) ভকাি পমেমথমিগি বাুযেি কো 
ি ীচীি িাে িীমি ালা বিমে কো 
বাুযেি কোে রগয়াজি হগল মবকপ ও 
উপুি বািথাগিে যবথা কো 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

 

ূম   রণালয়, হাউজ মবমডং মেিাচ ি 
デসিিউট এবং মিমিল ভিািাデি 
রমিঠাি িূহ 

িীমি ালাে কমপ 
 

┲┱ 

┳) িংমবধাগিে অুগেদ ┲┶ এবং ┹-এে 
┳ িং উপধাো অু্ায়ী মবকপ যবথা 
 াড়া ভজাে কগে বাুযেমি মিম┘গি ヅデি 
রণয়ি 

বোর  রণালয় 
ূম   রণালয় এবং জিমিোপিা 
মবিাে 

রণীি ヅデগিে কমপ ┲┱ 

┳.┵ অ্ িনিমিক রৃমিগকরুগলা মবমিন শহগে মবগকরীকেগণে  াযগ  মবমিন এলাকায় ক িিংথাি 運ময কো (Creation of Employment through Encouraging 
Decentralization of Urban Growth Centres)     

┳.┵.┲ ি¬ায জলবাু পমেবিিিজমিি 
অিেতেীণ বাুযেমিে এলাকাুগলাে 
কা াকাম  শহগে িেকামে ও যমি 
োগিে অংশীদামেগবে  াযগ  
উগেেগ্াযিংযক ক িিংথাগিে 
噂গ্াে 運ময কো। 

┲) মবমিগয়াগেে িা ামজক ও পমেগবশেি 
ভষগর থািীয় প্ িাগয় এ┐মডヅデগয়ে 
 াযগ  বাুযেিগদে জয কাগজে 
噂গ্াে বিমে কো  

র  ও ক িিংথাি 
 রণালয় 

পেোর  রণালয়, পমেগবশ, বি 
এবং জলবাু পমেবিিি  রণালয় 
এবং ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ 
 রণালয় 

ヅতজিামিক ヅম্ িক 
রমিঠাগিে িাগ্ 
ヅগলাচিা িিা, মবগদমশ 
মবমিগয়াগে রকগপে 
িংযা  

┲┶ 

┳) েতামিুেী  ৎয (ুিা, ম┐িম┐শ, 
মবলম┐শ デিোমদ) চা┘ এবং 
রমিয়াজািকেণ অবকা┆াগ া বিমে কগে 
বাুযেিগদে জয কাগজে 噂গ্াে বিমে 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 ৎয ও রামণিপদ  রণালয়, 
বামণজে  রণালয়, েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং বাংলাগদশ মহ াম ┛্ি  া  
েতামি িম মি 

অবকা┆াগ া বিমেে 
কা্ িাগদশ, মিব িামচি 
বাুযেিগদে িামলকা  

┲┱ 
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কো 
৩) থািীয় প্ িাগয় উৎপামদি িপদ বা 
পে কাগজ লামেগয় যবিাকা┆াগ া 
রণয়ি এবং বাＧবায়গিে জয িেকামে 
এবং যমিেি োি ভ্গক অ্ িায়গিে 
যবথা কো। ওデ কা┆াগ াে ヅওিায় 
বাুযেিগদে জয উগযািা হবাে 噂গ্াে 
বিমে কো 

মশপ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, ヅম্ িক েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং যামিোি রমিঠাি 

রণীি যবিাকা┆াগ া 
রমিগবদি, বাুযেি 
উগযািাে িংযা 

┶-┳┱ 

┵) মবকপ শহে এবং উপশহে 
মচমিিকেণ এবং টাউিমশপ েোমিং কো 

থািীয় িেকাে, 
পেী উনয়ি ও 
ি বায়  রণালয় 

ৃহায়ি ও েণ韻িি  রণালয়, িেে 
উনয়ি কৃিপষ, মিি কগপ িাগেশি 
এবং মবেমবযালয় িূগহে থাপিে 
ও デউヅেমপ মবিাে 

মচমিি শহগেে এবং 
উপশহগেে িামলকা, 
টাউিমশপ েোি 
ডকগ ট 

┲┶ 

┶) বাুযেিগদে  গয উগযািা বিমেগি 
িেকামে ক ি云মচ রহণ। এデ কাগজ 
ভবিেকামে িংথাগক উৎিামহি কো 

র  ও ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
জািীয় ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী 
িংথা এবং যমিোি ও ভবিেকামে 
রমিঠাি 

বাুযেিগদে  গয 
উগযািাগদে িংযা  ┲┶ 

┷) িবমিম িি শহে ও উপশহেুগলাগি 
বাুযেিগদে  গয উগযািা বিমেে জয 
ভ াট উগযাে ও যবিা পমেচালিা 
রমশষণ রদাি 

র  ও ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
মশপ  রণালয়, উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি এবং যামিোি ও 
ভবিেকামে রমিঠাি 

রমশষগণে  িংযা  ┲┶ 

┸) বাুযেি উগযািাগদে  গয ি┐ল 
উগযািাভদে ুেৃি কো এবং রচাে 
কো 

মশপ  রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
জািীয় ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি এবং যমিোি রমিঠাি 

ুেকােরাত 
উগযািাগদে িামলকা ┲┶ 

┹) িবমিম িি শহে ও উপশহেুগলাগি 
বাুযেি উগযািাগদে কে ভেয়াগিে 
যবথা কো 

অ্ ি  রণালয় 
অিেতেীণ িপদ মবিাে এবং 
ヅম্ িক েগব┘ণা রমিঠাি 

উগযািাগদে রগদয় 
噂মবধাে িেকামে 
রঞাপি 
কে ভেয়াি িীমি ালা 

┲┶ 

┳.┵.┳. ক িিংথাি ও ヅয় 運ময কেগি 
ヅচমলক, ভজলা, উপগজলা প্ িাগয় 

┲) ূম  বোে ও ヅবািি পমেকপিা   ূম   রণালয় 
ৃহায়ি ও েণ韻িি  রণালয়, িংমিয 
িেে উনয়ি কৃিপষ এবং 

বোেৃি জম ে 
পমে াণ, ヅবািি রকপ 

┲┶ 



45 
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িেকামে ও ভবিেকামে অংশীদামেগবে 
 াযগ  িেে উনয়িগকর (UGC) 
রমিঠা কো, বাুযেি  াুগ┘ে  গয 
┈াকা ও চটরা ুেী হওয়াে রবণিা 
রাি কো। শহেিমল এলাকাুগলায় 
ভিবারদািকােী যমিগদে জয প্ িাত 
জায়ো ভেগে ভিিব থাগি বপ িাড়াে 
ヅবািি যবথা, মশষারমিঠাি, 
বাথেগিবা, মিোপদ পামি, যামিগটশি 
এবং মবুেৎ 噂মবধা মিমিি কো। 
িেেগকরুগলাে থাি ヅচমলকিাগব 
মিধ িােণ কো। 

মবেমবযালয়ুগলাে থাপিে এবং 
িেে পমেকপিা ও উনয়ি মবিাে 

┳) মবয াি মশষারমিঠাগি বাুযেিগদে 
িতািগদে অতভ িমিঃ বাুযেিগদে 
ヅবািিিংলন মশষারমিঠাগি 
বাুযেিগদে অতভ িমি, মশষারমিঠাি িা 
্াকগল ヅবািগিে রকগপে ヅওিায় 
মশষারমিঠাি 運ময  

মশষা  রণালয় 
থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

মশষারমিঠাগিে থাি 
উগেয 
 

┲┱ 

৩) শহে ও উপশহেুগলাগি ヅগয়ে 
噂গ্াে বিমেগি মবমিন ভদশীয় মশপ 
ভ্ ি কঁিা, ভবিােমি, িঁি, পাট, োমদ 
এবং ヅেেমশপ ুিでজীমবি কো 

মশপ  রণালয় ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
িিা, ম িংগয়ে িংযা, 
বাুযেিগদে মিগয়ােপর 

┲┱ 

┵) থািীয় র া ভিটাে, মিকি  িাগপাট ি 
ভিটাে এবং ওয়াি েপ িাデমিি 
ভিটাগে বাুযেিগদে ভিবারামত মিমিি 
কো 

জিমিোপিা 
মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
 মহলা ও মশু মব┘য়ক  রণালয় 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক 
িহগ্ােী রমিঠাি 

পমেবমিিি িীমি ালা, 
ভিবা রহণকােী 
বাুযেিগদে িংযা 

┶ 

┶) বাুযেি িােী বা মশু ভকাগিা ধেগিে 
মি্ িািগিে মশকাে হগল িা মিেিগি 
প্ িাতিংযক মিকি  িাগপাট ি ভিটাে 
রমিঠা কো 

জিমিোপিা 
মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
 মহলা ও মশু মব┘য়ক  রণালয় 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক 
িহগ্ােী রমিঠাি 

পমেবমিিি িীমি ালা, 
ভিবা রহণকােী 
বাুযেিগদে িংযা 

┶ 

┷) রগকৌশলী এবং এ মবমবএি মশষা 
পা┆িগ  ুগি িাগে ্াকা জিগোঠীে 
ভিবািংিাত মব┘য়ামদ ুি কো 

বাংলাগদশ 
মবেমবযালয় 
 ুেী কম শি 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় পমেবমিিি মিগলবাি ┶ 

┳.┵.৩ িেে এলাকাুগলাগি অমধক 
জিিংযাে চাপ পমেহাে কেগি 
পমেবহি ভিবাে ুণেি ও পমে াণেি 
 াি ৃমি কো। বাগিে বদগল 
কম উটাে ভরি চাুে রমি  গিাগ্াে 
ভদওয়া। ুগ্ িাে কবমলি জিগোঠীে 

┲) বড় শহেুগলাে জয শহেিমলগি 
বপ ヅগয়ে ক ীগদে জয ヅবািি রকপ 
মি িাণ  

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ূম   রণালয় এবং ুগ্ িাে 
যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 

ヅবািি রকপ রＧাবিা, 
ヅবািি রকগপে িংযা ┲┱ 

┳) শহে এবং শহেিমলে  গয বপ 
িাড়ায় কম উটাে ভরগিে িংযা ৃমি   ভেলপ্  রণালয় ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 

বমধ িি কম উটাে ভরগিে 
িংযা ┲┶ 
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্ািায়াি েেচ কম গয় ূল শহগে 
বিবাি িা কগে শহেিমলগি ্াকগি 
উৎিামহি কো এবং বড় শহেুেী 
হওয়াে রবণিা রাি কো। 

┳.┵.┵ ক িিংথাগিে জয ্াগি বাুযেিগদে 
মিজ এলাকা ভ গড় থায়ীিাগব শহগে 
বিবাি কেগি িা হয় ভিজয 
ক িিংথাগিে মবগকরীকেগণে 
পাশাপামশ কম উটাে ভরগিে যবথা 
কো ্াভি কগে িাো িাগদে ヅমদ 
ヅবাি ভ্গকデ কাগজ ভ্গি পাগে এবং 
মদি ভশগ┘ মিজ ヅবাগি ম┐গে ヅিগি 
পাগে। 

┲) プ (┳.┵.┲)     

 

┳.┵.┶ ধীে েমিে ুগ্ িাগে অমিগ্াজগিে জয 
ভিগিােীগদে অগিগকデ ヅগে ভ্গক 
শহগে চগল ্ায়। এデ ভরমণে 
ভিগিােীগদে শহগে/শহেিমলগি 
ヅবািগিে জয রকপ ভিয়া। বুিল 
মবমশয দালাি মি িাণ কগে মিগচে 
িলাুগলাগি বাজাে, ┐াগ িমি, 
ডািাগেে ভচবাে, যল কাটাে ভিুি, 
মশু মদবা্নগকরিহ িকল ভিবাে থাি 
মিধ িােণ কগে শহগেে ুটপািুগলা 
ুি োো । বপ েেগচ ভদাকািুগলা 
িাড়া মদগয় বাুযেি পমেবাগেে 
িদযগদে ヅমক িিংথাভিে যবথা 
কো। ওপগেে িলাুগলায় যমিে 
মিমিগি বপ িাড়ায় বাুযেিগদে 
্াকাে যবথা কো। এে  ামলকািা 
িেকাগেে কাগ  োো এবং মি িাণ ও 

┲) プ (┳.┵.┲)  

 
 
 
 
 
 

  

 

┳) থাপগিেে চামহদা অু্ায়ী িওヅে 
বিমে রমিগ্ামেিাে  াযগ  িকশাে 
ヅবাি 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

িওヅগেে কমপ, 
রমিগ্ামেিাে িংযা 

 
 
 
 
 
 

 
┶ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
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ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

পমেচালিা কাগজ ্্ািগ  যমি োি 
এবং ভবিেকামে িংথাুগলাগক যবহাে 
কো। 

┳.┶  জলবাু ুগ্ িাে ঝমঁক-িহিীয় ূম  পমেকপিা ও ক ি云মচ রণয়ি (Climate-disaster Risk Responsive Land Use Plan and Programme) 

┳.┶.┲ জলবাু ও ুগ্ িাে ঝমঁক-িহিশীল ূম  
যবহাগেে পমেকপিা কো। 

┲) িদীশািগিে  াযগ  বাু উগিালি 
কগে িুি ূম  বিমে কগে অ্ িনিমিক 
অচল রমিঠা কো এবং বাুযেিগদে 
জয ক িিংথাগিে 噂গ্াে বিমে কো  

পামি িপদ 
 রণালয় 

র  ও ক িিংথাি  রণালয়, ুগ্ িাে 
যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি, 
বাংলাগদশ িদী েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং বাংলাগদশ অ্ িনিমিক অচল 
কৃিপষ (ভবজা) 

রুিৃি জম ে 
পমে াণ, অ্ িনিমিক 
অচল রমিঠাে 
কা্ িাগদশ, চাকমেগি 
বাুযেিগদে িংযা 

┳┶ 

┳) চে উনয়ি কৃিপষ রমিঠা কো ূম   রণালয় 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে  রণালয় এবং 
বাংলাগদশ িদী েগব┘ণা রমিঠাি 

িেকামে রঞাপগিে 
কমপ ও কা্ িি  

┳┱ 

৩) চে জমেপ কগে বিবাগিে উপগ্ােী 
চে মচমিি এবং বাুযেিগদে জয 
িংেষণ কো ূম   রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ূম  ভেকড ি ও জমেপ অমধদতে, 
েগব┘ণা রমিঠাি এবং উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

মচমিি এলাকাে 
িামলকা, ূম  

িংেষগণে রঞাপি 
┲┱ 

┵) চগে বাুযেিগদে জয বািথাি বিমে 
কগে মিোপদ জীমবকা মিব িাগহে যবথা 
রহণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 

র  ও ক িিংথাি  রণালয়, মশপ 
 রণালয়, 
ুব ও িীড়া  রণালয় 

চাকমেরামতে িংযা, 
ক িগষর ূযায়ি 

রমিগবদি 

 
┲┱ 

┳.┶.┳ অমধক ঝমঁক韻ণ ি অমিোপদ এলাকা 
মচমিি কগে ভিデ এলাকাুগলায়  ািব 
বিমি মিম┘িকেগণে যবথা রহণ কো। 

┲) বাুযেমি ভোগধ কম উমিি ঝমঁক 
মিূপগণে  াযগ  অমিোপদ এলাকা 
মচমিি কো এবং ঝমঁক韻ণ ি 
এলাকাুগলাগক বিবাগিে অমিোপদ 
ভঘা┘ণা কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 

ূম   রণালয়, পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি  রণালয়, পাব িিে 
চটরা  মব┘য়ক  রণালয়, থািীয় 
িেকাে মবিাে, উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি এবং 
থািীয় ভবোগিবী িংে┆ি 

ঝমঁক মিূপণ 
রমিগবদি, মচমিি 
অমিোপদ এলাকা 

রঞাপি 

┲┱ 

┳) অমিোপদ এলাকায় বিবািেি 
জিগোঠীগক  াデমকং, লাল পিাকা 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং থািীয় 
ভবোগিবী িংে┆ি 

রমশষণ িাデিগবাগড িে 
িংযা, রচােণা ┲┱ 
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উগিালি এবং িাデিগবাগড িে  াযগ  
অবমহি কো 

 কা্ িিগ ে িামলকা 

৩) ুগ্ িাে ঝমঁক মবগবচিায় মিগয় জম  
বগিাবＧ িীমি ালা হালিাোদ কো এবং 
িাে বাＧবায়ি কো 

ূম   রণালয় ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় পমেবমিিি িীমি ালা ┲┱ 

┳.┶.৩. উপূলীয় ও িুর বিে এলাকাুগলায় 
িেকাগেে উনয়িূলক পমেকপিা 
ভ্ ি: অ্ িনিমিক অচল デিোমদগি 
বাুযেি  াু┘গদে একরীকেণ এবং 
ওデ িব এলাকায় বপ িাড়ায় ৃহায়ণ 
噂মবধািহ িােমেক 噂মবধািূহ রদাি 
িাগপগষ উপশহে রমিঠা কো। 

┲) বাুযেিগদে ヅবািগিে যবথা 
িপগকি ঞাি অজিি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং িংমিয 
েগব┘ণা রমিঠাি 

রমিগবদি ┶ 

┳) রম কগদে ヅবািগি মিয়াে 
েোডাড িি বজায় ভেগে ৃহমি িাণ  

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে, পেী উনয়ি ও 
ি বায়  রণালয়, ヅরয়ণ রকপ 
এবং িংমিয েগব┘ণা রমিঠাি 

ヅবািি রকগপে িকশা 
এবং অযায িংমিয 

কা্ িি  
┶ 

┳.┶.┵ িা মরক ূম  িীমি ালা এবং 
ヅচমলক ূম  মবমধ ালা মিমিি কো। 
পমেকমপি ূম  যবহাগেে  াযগ  
夷মণ িেড় এবং জগলাবাগিে অমিগ্াজি 
এবং ুগ্ িাে ঝমঁক রাি কো। চে ও 
উপূলীয় এলাকা এবং বঁধ 
এলাকাুগলায় বিায়ি কোে লগষে বি 
ক িকিিাগদে জয প্ িাত পমে াণ 
িপদ বোে এবং রামিঠামিক 
িষ িা ৃমি মিমিি কো। উপূলীয় 
এলাকাুগলায় থায়ী িযজ ভবযিী 
্্া্্িাগব মিমিি কো। রামতক 
পমেিেি জম গি ভকািও রকাে 
অবকা┆াগ ােি উনয়ি িা কো। 

┲) ভকাোল এ যাংকগ ট デ ুিগ ট 
(মিデヅデমপ) রকগপে ヅওিায় ভপাডাে 
ুিঃশমিশালীকেণ 

ূম   রণালয় 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়, পামি িপদ  রণালয়, 
বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি এবং 
বি মবিাে 

ুিঃশমিশালীকেণ 
রকপ রＧাবিা ┲┱ 

┳) ভকাোল এ যাংকগ ট デ ুিগ ট 
ভরাগজট (মিデヅデমপ)-এে ি┐লিা এবং 
রমিব§কিাে ヅগলাগক বিায়ি রকপ 
রহণ কগে ভপাডাে ুিঃশমিশালীকেণ 
যবথা রহণ কেগি হগব 

পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি 

 রণালয় 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পামি িপদ িপদ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে, বাংলাগদশ 
পামি উনয়ি ভবাড ি এবং উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

েগব┘ণা রমিগবদি, 
রকপ রＧাবিা ┲┶ 

৩) ভ্োগি যািগরাি বিায়ি ি¬ব 
ভিোগি ভপাডাে ুিঃশমিশালীকেগণে 
লগষে বিায়ি পমেমধ বাড়াগিা 

পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি 

 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
পামি িপদ  রণালয়, ূম  
 রণালয়  এবং 
বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি 

ূম িপমকিি কা্ িি  
এবং 

বিায়ি রকগপে িংযা 
┲┱ 

┵) থািীয় রমিগবগশে িাগ্ িােিায 
ভেগে এデ বিায়ি কা্ িি  রহণ 

পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি 

 রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং 
বাংলাগদশ বি েগব┘ণা デসিিউট 

বিায়ি রকগপে িংযা ┲┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

┶) চে জমেগপ রাত িগযে মিমিগি 
মথমিশীল চেুগলাগি বিায়ি কা্ িি  
রহণ 

পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি 

 রণালয় 

ূম   রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে এবং বাংলাগদশ বি েগব┘ণা 
デসিিউট 

বিায়ি রকগপে িংযা ┲┱ 

┷) েতামিুেী  ৎয োি রমিঠা কগে 
ヅতজিামিক বাজাগে মবমিন  া  ভ্ ি 
ুিা  া , মবলম┐শ, ম┐িম┐শ েতামিে 
ভষর বিমে কো 

 ৎয ও রামণ 
িপদ  রণালয় 

বামিজে  রণালয়, বাংলাগদশ  ৎয 
অমধদতে এবং বাংলাগদশ 
ওশাগিারাম┐ক মেিাচ ি デিমেিউট 

েতামি অু মিপর 
 

┲┱ 

┸) বাুযেিগদে িুর ভ্গক  া  ヅহেণ 
এবং রমিয়াজািকেণ মব┘য়ক রমশষণ 
রদাি 

 ৎয ও রামণ 
িপদ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

রমশষগণে িংযা ┲┱-┳┱ 

┳.┶.┶ পমেগবশেিিাগব মবপদাপন অচলুগলা 
ভ্গক কাগজে ভেঁগজ ヅিা বাুযেি 
 াুগ┘ো ্াগি শহগেে িবগচগয় 
ঝমঁক韻ণ ি রামতক এলাকায় ヅটগক িা 
পগড় ভিজয িাগদে ヅবািগিে থাি 
িেে পমেকপিায় অতভ িি কো। ভ ৌজা 
বা অচলমিমিক োি জম  শিাি কগে 
এুগলাগি বাুযেিগদে অমধকাে 
রমিঠাে লগষে ূম  যবহাে মবমধ ালা 
বিমে কো। এデ িব োি জম  
জলবাুিমহু ুে ヅবািি রকগপে 
জয এবং ি¬ায বাুযেিগদে 
জীমবকাে জয বোে ভদওয়া। 
 ামলকািা রদাি িা কগেও 
জলবাুিমহু ヅবািি বিমে কগে বপ 
িাড়ায় অমিবািীগদে ্াকাে 噂গ্াে 
বিমে কো। 

┲) িেে-পমেকপিায় অতভ িমিকেণ 
ৃহায়ি ও েণ韻িি 

 রণালয় 

ূম   রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে, িেে উন ┛্ি অমধদতে এবং 
থাপিে অমধদতে 

ৃহীি িেে-পমেকপিা ┶ 

┳) ূম  মবমধ ালা রুিকেণ: 
িওヅে বিমে, মবগশ┘ঞ মিগয়াে 

ূম   রণালয় থািীয় িেকাে মবিাে রমিগবদগিে রমিমলমপ ┶ 

৩) বপ ヅগয়ে  াু┘গদে জয 
জলবাুিমহু ুে ヅবািি বিমে ও বপ 
িাড়ায় বোে ভদওয়া 

ৃহায়ণ ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং ヅরয়ণ রকপ 
 

বোেপগরে িংযা ┲┱ 

┳.┶.┷ ভ্ৌ্ যবথাপিায় ভটকিデ যবহাে ও 
চচ িা অুিেণ কগে উৎপাদিূলক কাগজ 

┲) িেকাগেে িম্ভি োিজম  এবং 
জলাশগয়ে ┳┱ শিাংশ বাুযেিগদে 

ূম   রণালয় 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় জিরমিমিমধ  

িগচিিিা ৃমিিংিাত 
রমশষণ কা্ িিগ ে ┲┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িারদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

যবহাগেে জয একি ｶক ি মেগিাি ি 
ুল’ বা ｶভ্ৌ্ িপদ িাডাে’ 運ময 
কোে ヅデমি কা┆াগ া বিমে কো। 
এগি ূম  ও জলাশয় অতভ িি কো। 
দমের, রামতক এবং ুগ্ িাে ও 
জলবাুজমিি কােগণ বাুযেি  াুগ┘ে 
কগ িে 噂গ্াে 運ময কো। উচগরমণে 
বাো এিব িপদ দেগলে 噂গ্াে ব§ 
কো। 

ভ্ৌ্ যবহাগেে  
জয বোে কগে থািীয় জিরমিমিমধগদে 
 াযগ  এলাকাে িকল অমধবািীগক 
অবমহি কো 

িংযা 

┳) বাুযেিগদে জয বোেৃি জম  
এবং জলাশয় ্্া্্ িংেষণ এবং 
অ্ িনিমিক যবহাে মিমিগি রভয়াজিীয় 
রশািমিক যবথা রহণ  

ূম   রণালয় 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
 ৎয ও রামণ িপদ  রণালয় এবং 
থািীয় জিরমিমিমধ 

রঞাপি ও 
িিাে কা্ িমববেণী ┲┱ 
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৩. বাুযেমিকালীি 噂েষা (Protection During Displacement) 

উগেয: বাুযেমি ঘটাে ি গয় ুগ্ িােকবমলিগদে জীবি ধােগণে জয অিোবাশক মব┘য়িূহ ি্া  ািমবক িহায়িািহ ভ ৌমলক অমধকােমিমিক  িহায়িা রদাি মিমিি কো।  

ভকৌশলেি িাড়াদাি: বাুযেমি ঘটাে ি য় ুি যবথা ভিওয়া এবং জでমে  ািমবক িহায়িা রদাি কোে িগে িগে কা্ িকে 噂েষা মিমিি কো। িাধােণিাগব জলবাু পমেবিিি ও ুগ্ িােজমিি 

কােগণ অিেতেীণ বাুযেমি যবথাপিায় জিগোঠীে পাশাপামশ রামণিপদ মব┘য়ক জでমে মিগদ িমশকা এবং ヅদ িশ াি অু্ায়ী রামণিপগদে 噂েষা মিমিি কো।  

রধাি িীমিগষরিূহ: ুগ্ িােকালীি  ািমবক িহায়িা। 

রধাি কা্ িি  (িাড়াদাগিে যবথাপিা: জでমে িাড়াদাি) 

উপধাো ূল মব┘য়িূহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িা রদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াভ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

৩.┲.      ািমবক ও ুগ্ িাে রাণ কা্ িি গক শমিশালীকেণ 

৩.┲.┲ বাুযেি  াুগ┘ে চামহদা মিূপণ কগে 
Sphere Standards অুিাগে 
্্া্্ িাড়াদাি কা্ িি  পমেচালিা 
কো। এ ভষগর রা্ম ক জীবি 
েষাকােী চােি  ািমবক িহায়িা 
হগলা: পামি িেবোহ, যামিগটশি ও 
বাথেমবমধ মিমিি কো; োয মিোপিা 
ও ুময; ヅরয় ও ুিব িািি; এবং বাথে 
কা্ িি । ┲┺┺┹ িাগল জামিিংঘ কৃিক 
ৃহীি অিেতেীণ বাুযেমি যবথাপিা 
িপমকিি 噂েষা িীমি ালা, রাৃমিক 
ুগ্ িাগেে ি য় যমি 噂েষায় IASC- 
এে কা্ িমবমধ মিগদ িমশকা, য ভ ড 
(The MEND) মিগদ িশিািহ 
অযায ুでব韻ণ ি অমধকােমিমিক 
ヅতজিামিক  ািদড িূহগক ুগ্ িাে 
যবথাপিা ও রাণ  রণালগয়ে ভিৃগব 

┲) অচলগিগদ এবং বাুযেি জিগোঠীে 
িা ামজক এবং িাংৃমিক মিনিাে 
মিমিগি ヅদশ ি পমে াপুগলা 
(Sphere Standard) ি িয় 
কগে রাণ ও জでমে িহায়িা যাগকজ 
রদাি কো 

ুভ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 

থািীয় িেকাে মবিাে, ুগ্ িাে 
যবথাপিা অমধদতে, ি াজগিবা 
অমধদতে, デউিয়ি পমে┘দ এবং 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

রাণ যাগকজ 
পমে াণ/ধেি 

┶ 

┳) জিগোঠীে জでমে অবথাে রগয়াজি 
অুিাগে ヅো  পদগষপ রহণ: 
এিএ┐ヅデ িহায়িা ও িেদ িহায়িা, 
পািীয় জগলে িেবোহ, ভ াবাデল 
ভ মডগকল ি  デিোমদ মদগয় িাড়া দাি 

ুভ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

বাথে ভিবা মবিাে, থািীয় িেকাে 
মবিাে, デউমিয়ি পমে┘দ, জািীয় ও 
থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 
এবং থািীয় ভবোগিবী িংে┆ি 

 
রাণ যাগকজ 
পমে াণ/ধেি 

┶ 

৩) বাুযেি িােী/মকগশােীগদে জয 
যমিেি বাথে 噂েষা িেজাগ ে 
(যামিটামে যাপমকি) যবথা কো 

ুভ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 
বাথে ও পমেবাে 
কযাণ  রণালয় 

বাথে ভিবা মবিাে, থািীয় িেকাে 
মবিাে, ুভ্ িাে যবথাপিা 
অমধদতে, 
デউমিয়ি পমে┘দ এবং জািীয় ও 
থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

রাণ যাগকজ 
পমে াণ/ধেি 

┳ 
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উপধাো ূল মব┘য়িূহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িা রদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াভ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

কা্ িকে কো। 
৩.┲.┳ থািাতমেি হওয়াে ি য় মিোপিা, 

ুময, বাথে এবং পমেেনিা কা্ িি  
িগতা┘জিক প্ িাগয় োো এবং 
পমেবাগেে ভকািও িদয ্াগি মবমেন 
িা হগয় ্ায় িা মিমিি কো। শােীমেক 
রমিব§ী যমিে মিোপিা মিমিি 
কেগি মবগশ┘ িিাবধাগিে যবথা 
কো। 

┲) デউমিয়িমিমিক বাুযেমি ঝমঁকগি 
্াকা জিগোঠী (িােী, মশু, ৃি এবং 
রাসগজডাে) এবং মবগশ┘ চামহদািপন 
 াুগ┘ে িয ওয়াড ি ুগ্ িাে যবথাপিা 
কম ি কৃিক িংরহ কো।  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, বাংলাগদশ 
পমেিংযাি যেগো, ি াজগিবা 
অমধদতে, デউমিয়ি পমে┘দ, এবং 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

িয িংরগহে জয 
োデডলাデি ও ভট গেট/ 

 ক এবং িয 
রদািিংিাত  ক 

 

৩-┳┱ 

┳) ভকউ মিগেঁজ/মবমেন হগল িাে িয 
উপুি কৃিপষগক (デউমিয়ি এবং 
প্ িায়িগ  উপগজলা ুগ্ িাে যবথাপিা 
কম ি) রদাি এবং মিগেঁজ/মবমেন 
যমিগক ুগঁজ ভবে কোে জয থািীয় 
ভবোগিবী িংে┆ি, িাংবামদক এবং 
ヅデিৃিলা েষাকােী বামহিীগক িয 
রদাি এবং ুগঁজ পাওয়াে পে পমেবাগেে 
িাগ্ ুিম িলিীে 噂গ্াে কগে ভদওয়া 

 
 

বোর  রণালয় 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে, বাংলাগদশ 
পমেিংযাি যেগো, ি াজগিবা 
অমধদতে, মিমপমপ , জািীয় ও 
থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 
এবং ভবোগিবী ও ুব িংে┆ি 

েণ ায িূগহে জয 
িীমি ালা, রচামেি 
অুঠাি ালাে িংযা, 
্্া্্ রচাগেে যবথা 

৩-┳┱ 

৩) িমি, ভেমডও, চোগিগল এবং 
কম উমিি ভেমডওগি জিমরয় পামেবামেক 
এবং িা ামজক অুি§ািূলক অুঠাগিে 
 াযগ  মিগেঁজ যমিগদে পমেবাগেে 
িাগ্ ুিম িলগিে উগযাে রহণ 

 
িয ও িরচাে 

 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
জিমিোপিা মবিাে, থািীয় 
িাংৃমিক িংে┆ি এবং মিমিল 
ি াগজে রমিঠাি 

噂েষা কম িে িদয 
িামলকা, 噂েষা কম িে 
কা্ িিগ ে িীমি ালা, 

(রমি ┳┱ জি 
噂মবধাগিােীে জয ┲ 

জি ヅিিাে) 

৩-┳┱ 

┵) CDD কৃিক PWD-ভদে জয 
রগয়াজিীয় িহায়িািংিাত একি 
মিগদ িমশকা রুি কো ি াজকযাণ 

 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে, ি াজগিবা 
অমধদতে, বাংলাগদশ পমেিংযাি 
যেগো, デউমিয়ি পমে┘দ, জািীয় 
এবং ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

রকামশি মিগদ িমশকা ┳ 



53 
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┶) রমিব§ী কাগড িে কমপ অু্ায়ী 
রমিব§ীগদে িয িংেষণ কো এবং 
ভকউ মবমেন হগল ুগঁজ ভবে কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
বোর  রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে, ি াজগিবা অমধদতে, িয 
অমধদতে, েণগ্াোগ্াে অমধদতে, 
বাংলাগদশ পমেিংযাি যেগো এবং 
デউমিয়ি পমে┘দ  

িয িংেষগণে 
ভট গেট 

৩-┳┱ 

┷) ヅো  ুগ্ িাগেে িংবাদ ভপগল 
রমিব§ী এবং মশুগদে েলায় বাবা- াে 
িাগ ে কাড ি এবং বঁমশ ঝমলগয় ভদওয়া 

থািীয় িেকাে মবিাে, ি াজগিবা 
অমধদতে, デউমিয়ি পমে┘দ এবং 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

পমেমচমি কাগড িে কমপ ┳ 

৩.┲.৩ মবপদাপন জিগোঠীগক মিকটবিী 
ভকািও ヅরয়গকগর মিগয় ভ্গি 
রগয়াজিীয় যবথা রহণ কো। রগয়াজগি 
িাগদে ヅরয়থগল পমেবহি 噂মবধা 
রদাি কো। ヅরয়গকগর িােী, েিিবিী 
 া, মশু, মকগশােী, মিমিয়ে মিিগজি, 
রমিব§ী যমি এবং মবগশ┘ 
চামহদািপন জিগোঠীে জয প্ িাত 
থাি মিধ িােণ কো। 

┲) ুভ্ িাগেে ি য় থািাতগেে জয ভ্িব 
িাহাযিা রী ও ্রপামি রগয়াজি িাে 
এলাকামিমিক চামহদা মিূপণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, デউমিয়ি 
পমে┘দ, ূগ্ িাে যবথাপিা কম ি 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

ヅরয়গকর মি িাণ, 
েষণাগবষণ ও 

যবথাপিা িীমি ালা 
হালিাোদকেণ 

চল াি 

┳) ুগ্ িাে ヅরয়গকরুগলাে পাশাপামশ 
রমিগবশী এবং ヅমীয়বজিগদে 
ুগ্ িােিমহু বামড়গি (ভিাযাল ভশিাে) 
ヅরয় ভিওয়ায় উৎিামহি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, মিমপমপ 
এবং উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি,  

┳ 

৩) রমিি এলাকায় ভবোগিবী িংে┆গিে 
কা্ িি ুগলাে  াযগ  মবমিন বয়গিে 
 াু┘গদে (ৃি) ヅরয়গকগর ্াওয়াে 
যাপাগে িগচিি এবং উৎিামহি কো। 
এিমজও, ヅデএিমজও ও িেকাগেে  গয 
ি িগয়ে জয মিয়ম ি পো শ ি িিাে 
ヅভয়াজি কগে এ মব┘গয় িয একর কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, মিমপমপ, 
জািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি, 
এবং এলাকা মিমিক 噂শীল ি াজ 
রমিমিমধ 

ভবোগিবী িংে┆গিে 
কা্ িিগ ে িামলকা ৩-┳┱ 

┵) ুি উিােকাগজে জয ヅগে ভ্গকデ 
্্া্্ (িােী, মশু ও রমিবম§গদে জয 
এবং িংমিয এলাকাে জয উপগ্ােী) 
পমেবহগিে যবথা কগে োো 

রমিেষা 
 রণালয় 

বোর  রণালয়, ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয়, িড়ক পমেবহি ও 
ভিু  রণালয়, ভিৌ-পমেবহি 
 রণালয় এবং বাংলাভদশ 

উিােকাজিংিাত 
িীমি ালা এবং 
রগয়াজি অু্ায়ী 
পমেবহগিে িংযা 

৩ 
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ভবিা মেক মব াি চলাচল কৃিপষ 

৩.┲.┵ জািীয় বাুযেমি রোমকং যবথা চাু 
কগে বাুযেি পমেবাে ও যমিগদে 
বাুযেমি ঘটাে ি য় মিব§ি কো। এデ 
মিব§ি যবথা রাণ ও ুিব িািি 
কা্ িি  পমেচালিায় ও হামেগয় ্াওয়া 
পমেবাগেে ভকািও িদযগক ুগঁজ 
পাওয়াে ভষগর যবহাে কো। 

┲) ভপৌেিিা, デউমিয়ি পমে┘গদ বাুযেমি 
রোমকং যবথা ভক ি হগব, িা েগব┘ণাে 
 াযগ  দঁড় কোগিা 

বাংলাগদশ 
পমেিংযাি 
যেগো 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি  

িপামদি বাুযেমি 
রোমকং যবথামব┘য়ক 
েগব┘ণা রমিগবদি, 
বাুযেমি মিব§ি ┐ ি 

┶ 

┳) UDMC ও WDMC-এে 
িহায়িায়  া┆প্ িাগয় বাুযেি  াুগ┘ে 
উপাি িংরহ ও ভ লাগিা এবং হালিাোদ 
কো। উপাি যবথাপিাে জয মাট ি 
পিমি মজヅデএি/ মেগ াট ভিমসং 
যবহাে কো 

 
বাংলাগদশ 
পমেিংযাি 
যেগো 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
িয ও ভ্াোভ্াে রুমি মবিাে , 
মিデমজヅデএি এবং জািীয় ও 
থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি  

 া┆প্ িাগয় বাুযেি 
 াুগ┘ে উপাি িংরগহে 
জয রণীি মজヅデএি 

ভবデজড ুল 

┲┱ 

৩) কা্ িকেী বাুযেমি রোমকং যবথা 
মিমিি কেগি デউমিয়ি অ্বা ভপৌেিিা 
প্ িাগয় রগয়াজিীয় ভলাকবল মিগয়াে এবং 
রমশষণ রদাি 

 
বাংলাগদশ 
পমেিংযাি 
যেগো 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
জিরশািি  রণালয়, অ্ ি মবিাে, 
থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

মিগয়ােরাত ভলাকবল ┶ 

৩.┲.┶ জでমে রাণ কা্ িি  পমেচালিাে জয 
ভজলা ও উপগজলা প্ িাগয় রাণ িা রী 
 যগিে জয িকল ভজলা ও উপগজলায় 
রাণ ুদা  মি িাণ কো। জでমে মিমিগি 
উিাে ও রাণ কা্ িি  পমেচালিা কোে 
জয জলপ্ ও ヅকাশপগ্ মবকপ 
ভ্াোগ্াে যবথা চাু কো। 

┲) ┷┵ ভজলায় ┷┶ি রাণুদা িহকাগে 
ুগ্ িাে যবথাপিা িযগকর েগয়গ , 
রাণুদা  উপগজলা প্ িত মবৃি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

অ্ ি  রণালয় এবং পমেকপিা 
 রণালয় 

মিম িি রাণুদাগ ে 
িংযা ┲┶ 

┳) উপগজলা রাণুদা  যবথাপিা এবং 
পমেচালিা োデডলাデি রণয়ি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে রণীি োデডলাデি ┶ 

৩) িাৎষমণক জでমে রাণ কা্ িি  
পমেচালিাে জয িাো ভদগশে 
ভেলগেশি, লচ-মে ােঘাট এবং 
ভহমলযাডিূগহে িামলকা রণয়ি এবং 
ওগয়বিাデগট িবাে জয উ★┠ি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ভিৌ-পমেবহি  রণালয়, িড়ক 
পমেবহি ও ভিু  রণালয়, ভেলপ্ 
 রণালয়, িয ও ভ্াোগ্াে রুমি 
মবিাে, এলমজデমড,মবヅデডমিউিএ, 
বাংলাগদশ ভবিা মেক মব াি 
চলাচল কৃিপষ, মিমপমপ এবং 
জািীয় ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী 

মবমিন থাপিাে িামলকা ৩ 
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রমিঠাি 

┵) ভিৌগোমলক ববমশযে মবগবচিায় মিগয় 
এলাকামিমিক উিাে িেজা  
(মবগশ┘াময়ি উিােকােী ভিৌ্াি ও 
ヅ飲মিক ヅকাশ্াি) িেবোহ কো ুগ্ িাে যবথাপিা 

ও রাণ  রণালয় 

ভিৌ-পমেবহি  রণালয়, রমিেষা 
 রণালয়, থািীয় িেকাে মবিাে 
এবং মিমপমপ 

রণীি িীমি ালা ┲┱ ┶) উপুি ও প্ িাত িংযক ভরাণ ও 
ヅ飲মিক উিাে িহায়ক ্র রগিেক 
ভজলায় ুগ্ িাে যবথাপিা িয ভকগর 
িেবোহ কো 

৩.┲.┷ প্ িাত পমে াণ মবুি োবাে পামি ও 
পামি মবুিকেণ িেজা ামদ িেবোহ 
কো। জでমে রগয়াজগি িােীগদে জয 
ヅলাদািহ রায াণ টয়গলট থাপি 
কো। জでমে বাথে ভিবা মিমিি কেগি 
ভ মডগকল ি  রুি োো এবং ুি 
ভরেণ কো। 

┲) ুগ্ িাে যবথাপিা ヅデি এবং থায়ী 
ヅগদশাবমলে ্্া্্ বাＧবায়ি রমিয়া 
ভডগিলপগ ট ভেজাি ভে ওয়াগকিে 
মিমিগি বাৎিমেক প্ িগবষণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

বাＧবায়ি পমেবীষণ ও ূযায়ি 
মবিাে এবং ুগ্ িাে যবথাপিা 
অমধদতে 

 মিটমেং ুল  ┳  

┳) িােী, মশু, বয়ক, রমিবম§গদে 
যামিগটশি যবথা ও অমিেযিা মিমিি 
কো। রগয়াজগি এলাকামিমিক ভ াবাデল 
ওয়াটাে মরটগ ট েোট থাপি, ভ াবাデল 
টয়গলট থাপি এবং ভ াবাデল ভ মডগকল 
ি  ভ ািাগয়ি কো এবং ヅো  
পদগষগপে অংশ মহগিগব পািীয় জল 
মবিেণ কো  

 
 

থািীয় িেকাে 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ভ্াোগ্াে  রণালয়, বাথে ও 
পমেবাে কযাণ  রণালয়, জিবাথে 
রগকৌশল অমধদতে এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

ুগ্ িােরবণ এলাকায় 
ভ াবাデল ওয়াটাে 
মরটগ ট েোট ও 
টয়গলট িংযা 

┶  

৩) িােী ভবোগিবক বাো পমেচামলি 
রজিি বাথে ভিবা ও রগয়াজিীয় 
উপকেণ িেবোগহে যবথা কো 

বাথে ভিবা 
মবিাে 

ূগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ি াজগিবা অমধদতে, মিমপমপ, 
এবং জািীয় ও থািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

মিগয়ােরাত িােী 
ভবোগিবগকে িংযা, 
বোেৃি িেজা  

┶ 

৩.┲.┸ বাুযেি যমিগদে যমিেি জでমে 
দমললামদ ভ্ ি: জািীয় পমেচয়পর, 
জ★মিব§ি, পািগপাট ি, এবং মিকাহিা া 

┲) উপগজলা প্ িাগয় বাুযেিগদে জয 
ডকগ ট যাংক থাপি কো। ুগ্ িাগে 
ষমিরＧ দমললামদ ুিোয় রামতে 

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

 বোর  রণালয়, ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় এবং িয ও 
ভ্াোগ্াে রুমি মবিাে 

ডকগ ট যাংক 
থাপগিে কা্ িাগদশ, 

েিি ভিল 
┶  
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হামেগয় ভেগল িা ুিঃরদাগিে জয 
রগয়াজিীয় যবথা োো। ুগ্ িাগেে ┐গল 
হামেগয় ্াওয়া বা িয হগয় ্াওয়া এ 
িকল দমলগলে কােগণ বাুযেি  াু┘ 
ভ্ি িাগদে অমধকাে ভ্গক বমচি িা 
হয় িা মিমিি কো। 

মিম গি মেভপাি িংগয়ে জয মবগশ┘ ভিল 
ে┆ি 

┳) থািীয় িেকাে কৃিপষ কৃিক 
িদােমক িাগপগষ বাুযেি যমিভদে 
রিেয়িপর রদাি কো 

 
জিমিোপিা 
মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে এবং 
বাংলাগদশ পমেিংযাি যেগো  

রণীি রিেয়িপগরে 
ভট গেট 

┶ 

৩.┲.┹ 噂েষা-ঝমঁকে ুগোুমে িােী, েিিবিী 
 া, অিা্ মশু, মকগশাে-মকভশােী 
বগয়াৃি এবং রমিব§ী যমিগদে 
েষাগ্ ি রগয়াজিীয় পদগষপ রহণ কো। 
িাগদে মবমিন ধেগিে চামহদা মিূপগণ 
পদগষপ ভিওয়া। 

┲) ヅিিাে/মিমডমপ/ুগ্ িাে যবথাপিা 
কম িে িাগ্ ি িয় কগে 
মবমডヅেমিএি এবং মিমপমপ ভবোগিবক 
বাো ヅরয়গকগর অবথািকাগল 噂েষা 
রদাি কো  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

বোর  রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে, ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি  

ৃহীি িীমি ালা ┳ 

┳) বাুযেি যমিগদে চামহদািূহ 
িামলকাভি কগে অরামধকাগেে মিমিগি 
ভিবা/ িা রী বটি কো  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

মডমডএ  কৃিক রণীি 
মিগদ িমশকা ┳ 

৩) মিকটবিী র া ভিটাে, ওয়াি েপ 
িাデমিি ভিটাে এবং মিকি  িাগপাট ি 
ভিটােিহ মবমিন 噂েষা ভকরুগলাগি 
বাুযেিগদে জয মবগশ┘ ভিবা মিমিি 
কো 

 
বোর  রণালয় 

বাথে  রণালয়,  মহলা ও মশু 
মব┘য়ক  রণালয়, ি াজকযাণ 
 রণালয়, বাথে  রণালয়, থািীয় 
িেকাে মবিাে এবং উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

মবমিন ভিবাে িামলকা ৩ 

৩.┲.┺ বাুযেি  াু┘ ও  ািমবক িহায়িা 
রদািকােী িংথাুগলাে ক ীগদে 
মিোপিা মিমিি কো।  ািমবক 
িহায়িা ভ্ি ভকািও রকাে বাধা  াড়াデ 
িংমিয থাগি ভপৌ ঁাগি পাগে িাে জয 
রাণ িা রী ও  ািমবক িহায়িা 
রদািকােী যমিবগে িে চলাচগলে 
অু মি রদাি ও মিোপিা যবথা 
মিমিি কো। থািীয় ভবোগিবক ও 

┲) ভবোগিবকগদে মিমদ িয ভরিগকাড ও 
ヅデমড কাড ি রদাি কো ুগ্ িাে যবথাপিা 

ও রাণ  রণালয় 

মিমপমপ, থািীয় ুব এবং  ার 
িংে┆ি এবং জািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

মবয াি জািীয় 
ভবোগিবক িংে┆গিে 
িামলকা ও িীমি ালা 

 ┵  

┳) ভবোগিবকগদে 噂মবধামদ রদাি ও 
কা্ ি পমেচালিাে জয একি ক াড 
ভপাে ে┆ি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

মিমপমপ, থািীয় ুব এবং  ার 
িংে┆ি এবং জািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

রমশমষি ভবোগিবগকে 
িংযা ┶-┸  

৩) জািীয় ভবোগিবক িীমি ালা রণয়ি ুগ্ িাে যবথাপিা ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে এবং রণীি িীমি ালা ৩  
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জিরমিমিমধগদে িপ┢ি কগে কাজ 
কো।   

এবং বাＧবায়ি ও রাণ  রণালয় মিমপমপ  

৩.┲.┲┱ ヅম্ িক োগিে রমিঠািুগলাে িগে 
ি িয় কগে মবপদাপন পমেবাে ও 
ুগ্ িাগেে ি য় পমেবােুগলাে 
ভেম যাস রামতগি ভ্ি অ噂মবধা িা হয় 
িা মিমিি কো। ্মদ ভলিগদগিে ি য় 
রগয়াজিীয় ুでব韻ণ ি ভকািও কােজপর 
ুগ্ িাগেে কােগণ হামেগয় বা িয হগয় 
্ায় ভি ভষগর ভেম যাস রহগণ ভিিব 
কােজপগরে শিি মশম্ল কো। 

┲) ভেম যাসগক জでমে ভিবা মহগিগব 
মচমিি কো এবং ヅপৎকালীি ি গয় 
ভেম যাস এবং ভ াবাデল যাংমকং ভিবা 
িহজলিে কো 

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

বোর  রণালয়, ヅম্ িক রমিঠাি 
মবিাে এবং বাংলাগদশ যাংক 

ুগ্ িাগে ষমিরＧগদে 
িহায়িা রদাগিে 

কা্ িাগদশ 
┶ 

┳) বাুযেি রিেয়িপর রদশ িি িাগপগষ 
ভেম যাস উগিালগিে ভষগর কােজপগরে 
রগয়াজিীয়িা মশম্ল কো  

রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

বোর  রণালয়, ヅম্ িক রমিঠাি 

মবিাে, বাংলাগদশ যাংক এবং 
ভ াবাデল যাংমকং রমিঠাি  

ৃহীি িীমি ালা ┶ 

৩.┲.┲┲ ুগ্ িাগেে পে ুিでিাে ও ুিঃমি িাণ 
কা্ িি  মবগশ┘ কগে ヅবািি োিগক 
মবগবচিায় ভেগে একি িা মরক 
িীমি ালা বিমে কো। 

┲) ুগ্ িাগে ষমিরＧ ヅবািি/ঘেবামড়ে 
ঝমঁকরাি মবগবচিায় এগি ুিমি ি িাণ কো। 
ওデ কাগজে জয মি িাণক ীগদে রমশষণ 
রদাি   

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ৃহায়ি এবং েণ韻িি  রণালয় এবং 
থািীয় িেকাে মবিাে  

রণীি িীমি ালা ও 
মিগদ িমশকা, রমশমষি 
মি িাণক ীে িংযা 

┶-┸  

┳) পমেকমপিিাগব থািাতে রমিয়া 
িপন কোে জয উপুি ূম  ও 
বিবাগিে থাি ুগঁজ ভবে কো এবং 
ヅপৎকালীি ি গয়ে ヅেভデ ূম  
যবহাে উপগ্ােী কগে ভিালা 

ূম   রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং ৃহায়ি ও েণ韻িি  রণালয় ূম  যবহাে িীমি ালা ┲┱  

৩) পমেকমপি থািাতে রমিয়া 
বাＧবায়গিে ভষগর মবগশ┘ কগে িােী, 
মশু, অিহায়  াু┘ এবং রগ্াজে ভষগর 
ヅমদবািীগদে মবগশ┘ চামহদা মিূপণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

 
 

ৃহায়ি ও েণ韻িি  রণালয়, ভম  
 রণালয় এবং পাব িিে চররা  
মব┘য়ক  রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে এবং উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি  

থািীয় চামহদা মিূপণ 
রমিগবদি, থািাতে 
িীমি ালা 

┲┱  

┵) ুগ্ িােিহিশীল ঘে মি িাণ কো। 
(┳.৩.┷ এবং ┳.৩.┲┸)  ুগ্ িাে যবথাপিা 

ও রাণ  রণালয় 

ৃহায়ি ও েণ韻িি  রণালয়, ূম  
 রণালয় এবং থািীয় িেকাে 
মবিাে 

 
ুগ্ িােিহিীয় ৃহমি িাণ 

মিগদ িমশকা 
┶ 
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৩.┲.┲┳ মবমিন রশািমিক প্ িাগয় ক িেি 
িেকামে ক িকিিাগদে ুগ্ িাে মব┘য়ক 
থায়ী ヅগদশাবমলে মবমিন ধাোয় ভ্ 
দাময়বিূহ ভদওয়া ヅগ , ভিুগলা 
িপগকি িাগদে পযিাগব মিয়ম ি 
অবমহি কো। ুগ্ িাে মব┘য়ক থায়ী 
ヅগদশাবমল ভ ািাগবক ওয়াড ি প্ িায় 
প্ িত েিি কম িিূহগক িমিয় োো। 

┲) এিওমড অু্ায়ী দাময়ব পালগিে জয 
ক িকিিা-ক িচােীগদে মিয়ম ি (ব গে ┳ 
বাে) রমশষগণে যবথা কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
মিমপমপ এবং জািীয় ও ヅতজিামিক 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

রা্ম ক এবং 
┐গলাヅপ রমশষগণে 

িংযা 
 ┶-┸  

┳) デউমিয়ি ও ওয়াড ি প্ িাগয় 
কম িুগলাে জয রমশষগণে যবথা 
কো। 
ি মিি রমশষণ  মডউল ও  াোে 
ভরデিাে ুল বিমে কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা অমধদতে, 
মিমপমপ, উচমশষা রমিঠাি এবং 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

রমশষগণে িংযা, 
ভরデিােগদে িামলকা, 
রকামশি রমশষণ 

 মডউল 

┶-┸  

৩) মবমডヅেমিএি এিওমড অু্ায়ী 
ুগ্ িাে যবথাপিা কম িে ূম কা ও 
দাময়ব রচাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি  

রচােণা কা্ িিগ ে 
িামলকা/ িংযা ┶-┸  

৩.┳ ুগ্ িাগেে ি য় বাুযেি যমিগদে ভ ৌমলক  ািবামধকাে 噂েষা (Protecting fundamental rights of DCIIDPs during Displacement) 

৩.┳.┲ বাুযেি  াুগ┘ে মিোপিা ও 噂েষা 
মিমিি কো। রশািগিে িকল Ｇগে 
মিয়রণ কষ চাু োো। রগয়াজগি ┳┵ 
ঘটা হটলাデি িবে ও মবগশ┘ ুমলমশ 
টহগলে যবথা োো । 

┲) デউমিয়ি বা ভপৌেিিা প্ িাগয় জでমে 
পমেমথমিগি কগরাল で  থাপি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে কগরাল でগ ে িংযা ┲ 

┳) থািীয় ুগ্ িাে যবথাপিা কম িে 
 াযগ  কগরাল でগ ে কা্ িি  
পমেচালিা কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে 
কা্ িাবমলে বাম┘ িক 

রমিগবদি 
┳ 

৩) বাুযেি যমিগদে ヅলাদা ভডটাগবি 
রমিঠা কগে ভিোগি থািীয় িেকাগেে 
অতভ িমি মিমিি কো ুগ্ িাে যবথাপিা 

ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, বোর 
 রণালয় এবং িয ও রুমি 
অমধদতে 

থািীয় িেকােগক 
ষ িা অপ িগণে িেকামে 

ヅগদশ 

┳ 

┵) বাুযেি  াুগ┘ে মিোপিা ও 噂েষা 
মিমিিকেগণ ভকরীয় িেকাে কৃিক 
থািীয় িেকােগক ্্া্্ ষ িা অপ িণ 

┳ 

৩.┳.┳ ভকািও যমিগক ভজাে韻ব িক 
ভবヅデমিিাগব অপিােণ িা কো। 

┲) জামিিংঘ রণীি বাুযেি যমিগদে 
ভবヅデমিিাগব অপিােণ ভোগধ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

বোর  রণালয়, ヅデি ও মবচাে 
মবিাে এবং 

বাুযেি যমিভদে 
অমধকাে িংেষগণ ┳ 
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উপধাো ূল মব┘য়িূহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িা রদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াভ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

মিমদ িয ভকািও থাগি ম┐গে ভ্গি বা 
্াকগি বায িা কো। 

ヅতজিামিক িীমি ালা অু্ায়ী এ-
িংিাত ヅデি রণয়ি ও ভজােদাে কো 

থািীয় িেকাে মবিাে রণীি ヅデি 

৩.┳.৩ ুগ্ িাগেে রকােগিদ অুিাগে বাুযেি 
 াু┘গদে জয প্ িাত পমে াগণ ヅবািি 
ও ヅরয় ভকর মিমিি কো। 
বাুযেিগদে থায়ী ও মিোপদ ুিব িািি 
মিমিি িা কো প্ িত িাগদে জয 
অথায়ী ヅরগয়ে যবথা োো। 

┲) ┳.৩.┲┸ এবং ┳.৩.┲┹-এে ヅবািি 
িংিাত কা্ িি  

রধাি রীে 
কা্ িালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ূম   রণালয় এবং থািীয় িেকাে 
মবিাে 

ヅরয়ি িীমি ালা ┳-┶ 

┳) ুগ্ িােরবণ এলাকায় মবপদাপন 
জিিংযাে অুপাগি রগয়াজিীয় 
ヅরয়গকর মি িাণ কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ূম   রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে এবং উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি  

ヅরয়গকগরে িংযা ┳-┶ 

৩) ヅরয়ণ রকগপ ভবিেকামে/ এিমজওে 
অতভ িমিে 噂্গ্াে মিমিি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, এিমজও 
মব┘য়ক যেগো এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

ৃহীি িীমি ালা ৩ 

৩.┳.┵ ূম  যবহাে িীমি ালা ┳┱┱┲ অু্ায়ী 
ূম   রণালগয়ে পো গশ ি োি জম  
শিাি কগে ৃহহীি বাুযেি  াু┘গদে 
ভি িব জায়োয় ヅデমি 噂েষাে  াযগ  
রগবশামধকাে মিমিি কো এবং একি 
িাধােণ বা এজ ামল িপদ িাডাে 
(Common Resourse Pool) 
বিমে কো ভ্োগি বাুযেি  াু┘জগিে 
রগবশামধকাে ্াকগব। ৃহহীি বাুযেি 
 াু┘গদে জয রগয়াজগি  ািমবক 
িহায়িা রদািকােী িংথাে িহায়িায় 
জでমে ও অতব িিীকালীি ヅরয়গকর  
বিমে কো। িেকামে ও ভবিেকামে 
অংশীদামেগবে  াযগ  জীমবকা 
মিব িাগহে ক ি云মচ বাＧবায়ি কো। 

┲) মচমিি োিজম ে মকু অংশ 
বাুযেিভদে যবহাগেে জয িংেষণ 
কো 

ূম   রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং থািীয় িেকাে মবিাে 

জামেৃি রঞাপি ┳ 

┳) বাুযেিগদে জয িংেমষি 
োিজম ে যবহাে মিগয় িাধােণ 
জিেগণে  গয িগচিিিা বিমে কো 

ূম   রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং থািীয় িেকাে মবিাে 

িগচিিিা কা্ িিগ ে 
িামলকা ┳ -┶ 

৩) িংেমষি োিজম গি লাোে ┐াম িং 
পিমি রণয়গিে জয বাুযেিগদে 
রমশষণ রদাি। এ যাপাগে থািীয় এবং 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাগিে 
অংশরহগণে 噂গ্াে কো 

ৃম┘  রণালয় 

 ৎয ও রামণিপদ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে, ূম  
 রণালয়  মহলা মব┘য়ক অমধদতে 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি  

রমশষগণে িংযা ┲-┶ 

┵) মেগিাি ি ুল বিমেে ভষগর ヅতজিামিক 
িংথািূগহে িমিয় অংশরহণ মিমিি 
কো। ヅতঃোরীয় ヅগলাচিা ও 
ক িশালাে ヅগয়াজি কো 

পেোর  রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

ヅগয়ামজি ক িশালা 
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(┳-┳┱ ব ে) 

┶) বাুযেি জিগোঠীে জয মবগশ┘ 
 ািমবক িহায়িা ক ি云মচ বাＧবায়ি কো ুগ্ িাে যবথাপিা 

ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে,  মহলা ও 
মশু  রণালয় এবং ি াজকযাণ 
 রণালয় 

ৃহীি মবগশ┘  ািমবক 
িহায়িা ক ি云মচ ও 

রমিগবদি 
┲-┶ 

৩.┳.┶ বাুযেি  াু┘গদে োয, পামি, বর, 
যামিগটশি, মচমকৎিারামতে অমধকাে 
মিমিি কো। এ ভষগর রমিব§ী যমি, 
মশু, অিা্ মশু, বয়ক,  মহলা, েব িবিী 
 া, মকগশােী ও মবগশ┘ চামহদািপন 
ভোঠীগক রাধায ভদওয়া। 

┲) মবিা ূগয অমি জでমে িা রী 
িেবোহ কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

বাথে ও পমেবাে কযাণ  রণালয়, 
োয  রণালয়, িড়ক পমেবহি ও 
ভিু  রণালয়, ভেলপ্  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে, িয ও 
ভ্াোগ্াে রুমি মবিাে এবং 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি  

ৃহীি িীমি ালা ┲-┲┱ 

┳) বাুযেি এলাকায় িমিমবে পে 
িেবোহ কো োয  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে এবং বামিজে 
 রণালয় 

ৃহীি িীমি ালা, 
উপকােগিােীগদে 
িামলকা ও কাড ি 

িেবোহ 

┲-┲┱ 

৩) থািীয় িেকাগেে পাশাপামশ 
এিমজওিূগহে অংশরহণ মিমিি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং  
এিমজও মব┘ ┛্ক যেগো 
 

ি গোিা যমি ┲-┲┱ 

┵) এিমজও এবং িেকাগেে ি িগয় 
 াৃবকালীি িািা, রমিব§ী িািা ও 
ペ┘গধে যবথা কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ি াজকযাণ  রণালয়, থািীয় 
িেকাে মবিাে,  মহলা ও মশু 
মব┘য়ক  রণালয়, এিমজও মব┘য়ক 
যেগো এবং উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

িািারাতগদে িংযা  

┶) এলাকাে বাুযেিগদে  গয 
ヅতজিামিক অমিবািী পমেবাে ্াকগল 
িাগদে জয রবািী কযাণ ও ববগদমশক 
ক িিংথাি  রণালগয়ে রমিব§ী 
িািারামত মিমিি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

রবািী কযাণ ও ববগদমশক 
ক িিংথাি  রণালয়, ি াজকযাণ 
 রণালয়,  মহলা ও মশু মব┘য়ক 
 রণালয়, মবএ デি এবং উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

িািারাতগদে িংযা ┲-┲┱ 

┷) উনয়ি ক ি云মচুগলা বাＧবায়িকােী 
িংথািূগহে দাময়ব ও কিিয 噂মিমদ িয 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, এিমজও 
মব┘য়ক যেগো,  

মবমিন  রণালগয়ে 
ヅওিাধীি ক ি云মচে ┲-৩ 

http://www.ngoab.gov.bd/
http://www.ngoab.gov.bd/
http://www.ngoab.gov.bd/
http://www.ngoab.gov.bd/
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উপধাো ূল মব┘য়িূহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িা রদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াভ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

কগে মচমিি কো িামলকা 
┸) কম মিউিগকমরক মবুি পামি 
িেবোহ যবথা চাু কো। 
যমি ামলকািাধীি এবং জািীয়-
ヅতজিামিক লািজিক যবিারমিঠািগক 
িা ামজক দায়বিিাে অংশ মহগিগব 
ঝমঁক韻ণ ি এলাকায় এ ধেগিে রকপ 
বাＧবায়ি কেভি পো শ ি রদাি কো   

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, যমিোি 
লািজিক রমিঠাি এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি  

মিএিヅে রকগপে 
িংযা ┲-┵ 

৩.┳.┷ বাুযেি যমিগদে মবগশ┘ কগে মশু ও 
ুবকগদে মশষাে অমধকাে মিমিি 
কো। ুগ্ িাে যবথাপিা ヅデি, ┳┱┲┳-
এে ┳┷ ধাো অু্ায়ী রগয়াজগি িবি 
অমধরহণ কগে মশষা কা্ িি  অযাহি 
োো। ভকািও বাুযেি মশু বা 
মকগশাে-মকগশােী মশষা্ীগক 韻গব িে 
মবযালগয়ে কােজপর রদশ িি কেগি িা 
পাোে অযহাগি মশষা লাি ভ্গক 
বমচি িা কো। 

┲) িেকামে- ভবিেকামে রগচযাে  াযগ  
ヅপদকালীি ি গয় ভ্গকাগিা ূগয 
মশু- মকগশােগদে মশষা কা্ িি  
অযাহি োো 

মশষা  রণালয় 
 মহলা ও মশু মব┘য়ক  রণালয় 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

ুগ্ িােকালীি ও পেবিী 
মবকপ মশষাযবথা চাু, 
বাুযেি মশুগদে  গয 

মশষাে হাে 

┲-┲┱ 

┳) বাুযেি মশু, মকগশাে-মকগশােী 
মশষা্ীগদে িম্পর রদশ িগিে মিয়  
মশম্ল কোে জয রঞাপি জামে কো  

মশষা  রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

জামেৃি রঞাপি ┲-┲┱ 

৩) ওুগধে যবথা কগে মশুগদে ুগল 
ম┐মেগয় ヅিাে যবথা কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

মশষা  রণালয়, বাথে ও পমেবাে 
কযাণ  রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে এবং উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

ৃহীি িীমি ালা ┲-┲┱ 

┵) ┸-┲┹ ব ে বয়িী বাুযেি জিগোঠীে 
িদয মশুরগ  মিুি ヅগ  মক িা িা 
্াচাデ কো  

ি াজকযাণ 
 রণালয় 

 মহলা ও মশু মব┘য়ক  রণালয়, 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
জিমিোপিা মবিাে, ি াজকযাণ 
 রণালয় এবং উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

 
্াচাデ রমিগবদি 

 
┲-┲┱ 

৩.┳.┸ মবযালয়ুগলাগি শােীমেকিাগব অষ  
বাুযেি মশুগদে রগয়াজিীয় চামহদা 
韻েগণে জয ্্াি¬ব ভচযা কো। 

┲) থািীয় মশুগদে অমিিাবক ও 
ুলমশষকগদে িগচিিিাূলক কা্ িি  
চাু কো 

মশষা  রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

িগচিিিাূলক 
কা্ িিগ ে িংযা এবং 

িামলকা 
┲-┲┱ 
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িেেগকরুগলাগি থািীয় মশুগদে িগে 
মশষাে ূলধাোয় বাুযেি মশুগদে 
অংশরহগণে যবথা মিমিি কো। 
বাুযেি মশুগদে মপিা ািাগদে  াগে 
িগচিিিা 運ময কো, ্াগি িাো 
মশুগদে মবযালয় কা্ িিগ  অতভ িি 
কগে এবং বাযমববাগহে  গিা ষমিকে 
র্ােি চচ িাুগলা পমেহাে কগে। 

┳) বাযমববাহ ভোগধ মবমিন িােী 
িংে┆িুগলাে কা্ িিগ  বাুযেি 
পমেবােুগলাগক অতভ িি কো  

 মহলা ও মশু 
মব┘য়ক  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

এলাকামিমিক িােী 
িংে┆গিে এবং িাগদে 
বাুযেিগদে মিগয় 
কা্ িিগ ে িামলকা 

┲-┲┱ 

৩) বাুযেি মশু, মকগশাে-মকগশােীো 
যমিেিিাগব বব┘য বা হয়োমিে 
মশকাে হগয়গ  মক িা িাে অুি§ািী 
কা্ িি  পমেচালিা কো 

 মহলা ও মশু 
মব┘য়ক  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

অুি§ািী রমিগবদি ┲-┲┱ 

৩.┳.┹ মবমিন ধেগিে রমশষণ ও মশষা 
কা্ িিগ ে বগিাবＧ কগে ুগ্ িাে 
ঝমঁক韻ণ ি এলাকাুগলাে  াুগ┘ে ভদগশ ও 
মবগদগশ ক িিংথাগিে 噂গ্াে 運ময কগে 
জীমবকা মিব িাগহে অমধকাে মিমিি 
কো। 

┲) プঃ (┳.৩.┷)      

┳) িংমিয ヅতজিামিক িংথাে 
িহগ্ামেিায় বাুযেমিমব┘য়ক বাম┘ িক 
রমিভবদি বিমে কগে িকলগক অবমহি 
কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

বাম┘ িক রমিগবদি ┲-┳ 

৩) হＧ ও কিেমশপ এবং অযায ভদশীয় 
মশগপে  াযগ  বাুযেি  াু┘গদে 
বমিি িে হগি িহায়িা কো 

মশপ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
র  ও ক িিংথাি  রণালয়,  মহলা 
ও মশু মব┘য়ক  রণালয়, ুব 
উনয়ি অমধদতে, জািীয় দষিা 
উনয়ি কৃিপষ এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

মিগয়ােরাত বাুযেিগদে 
িংযা ┲-┲┱ 

┵) ঋণ রদাগিে  াযগ  রমশষণ ও 
মশষা কা্ িিগ ে বগিাবＧ কগে বাুযেি 
 াুগ┘ে ভদগশ ও মবগদগশ ক িিংথাগিে 
噂গ্াে 運ময কো 

র  ও 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
র  ও ক িিংথাি  রণালয়,  মহলা 
ও মশু মব┘য়ক অমধদতে, ুব 
উনয়ি অমধদতে এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

ভদগশ ও মবগদগশ 
মিগয়ােরাত বাুযেিগদে 

িংযা 
┲-┲┱ 

৩.┳.┺ রবািী ও ববগদমশক ক িিংথাি ┲) プঃ (┳.৩.┷)      
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 রণালয়  এবং র  ও ক িিংথাি 
 রণালগয়ে পো শ িিগ  এবং 
ভবিেকামে রমিঠাগিে অংশরহগণে 
 াযগ  রমশষণ রদাি কগে বপ 
ভ য়ামদ ヅতজিামিক র  অমিবািগিে 
এবং ভদগশে অিেতগে চাকমেে 噂গ্াে 
বিমে কো। বাুযেি  াু┘গদে জয 
একি জব ভপাট িাল বিেী কো। 

┳) মশষাে ধেি অু্ায়ী জব ভপাট িাগলে 
 াযগ  ভদভশ ও মবগদগশ ক িিংথাি 運ময 

র  ও 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং কামেেমে মশষা অমধদতে 

জব ভপাট িাল, ভদগশ ও 
মবগদগশ মিগয়ােরাত 
বাুযেিগদে িংযা 

┲-┸ 

৩) ভবিেকামে অংশীদামেগবে  াযগ  
বিমে ভপাশাক কােোিা ও উৎপাদি 
কােোিাুগলাগি বাুযেি  াু┘গদে জয 
ক িিংথাগিে 噂গ্াে 運ময কো 

র  ও 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
মবগজএ デএ, মবগকএ デএ এবং 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

ভপাশাক কােোিায় 
মিগয়ােরাত বাুযেিগদে 

িংযা 
┲-┶ 

┵)ヅতজিামিক র  অমিবািগিে জয 
দষ র শমিগি ূপাতগেে লভষে 
রমশষগণে যবথা কো 

র  ও 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
রবািী কযাণ ও ববগদমশক 
ক িিংথাি  রণালয়,  মহলা ও 
মশু মব┘য়ক  রণালয়, ুব উনয়ি 
অমধদতে, জািীয় দষিা উনয়ি 
কৃিপষ কামেেমে মশষা অমধদতে 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

অমিবামিি বাুযেিগদে 
িংযা ┲-┶ 

৩.┳.┲┱ ৃমিূলক রমশষণ ও জীমবকা উনয়ি 
ক ি云মচুগলা চাু কোে ヅগে, ্াো এ 
িকল কা্ িিগ  অংশরহণ কেগব ভি 
িব ভপশায় িাগদে চাকমে পাওয়াে 
ি¬াবিা মিমিি কোে জয রগয়াজিীয় 
বাজাে মবগি┘ণ কো। 

┲) ৃমিূলক রমশষণ ও জীমবকা উনয়ি 
ক ি云মচে ヅওিায় একি মেগিাি ি ি  
ে┆ি কগে বাজাে মবগি┘ণ কো 

র  ও 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
বাজাে েগব┘ণা রমিঠাি এবং 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

বাজাে মবগি┘ণ মেগপাট ি ┲-┶ 

┳) রুমিেি মশষারমিঠাি থাপগিে 
 াযগ  দষ জিগোঠী বিমে কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
র  ও ক িিংথাি  রণালয়,  মহলা 
ও মশু মব┘য়ক  রণালয়, মশষা 
 রণালয়, িয ও ভ্াো্ে রুমি 
মবিাে, কামেেমে মশষা অমধদতে, 
এবং জািীয় দষিা উনয়ি  
কৃিপষ 

দষ জিগোঠীে িংযা ┲-┶ 

৩) রগয়াজিীয়িা মিূপণ কগে িাগদে 
রমশষগণে যবথা কো মশষা  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ুব উনয়ি অমধদতে এবং জািীয় রমশষগণে িংযা ┶ 
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উপধাো ূল মব┘য়িূহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িা রদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াভ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

উনয়ি দষিা কৃিপষ  

৩.┳.┲┲ বড় কােোিাুগলাগক বাুযেি 
 াু┘গদে মিগয়াে মদগি উব┠ি কো। 
ভবিেকামে োিগক িাগদে কেগপাগেট 
িা ামজক দাময়ব কা্ িিগ ে অধীগি 
বাুযেি যমিগদে মিগয়াে মদগি 
উৎিামহি কো। এ ভষগর িংমিয থািীয় 
কৃিপগষে মবগশ┘ 噂পামেগশে যবথা 
চাু কো। 

┲) থািীয় িেকাে ও কেগপাগেট/রাデগিট 
িংথাুগলাে ি িগয়ে  াযগ  বাুযেি 
 াু┘গদে ক িগষগর মিগয়াভে অরামধকাে 
মিমিি কেগি হগব 

র  ও 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
মবমজএ デএ, মবগকএ デএ, 
এ┐মবমিমিヅデ এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

ৃহীি িীমি ালা ┶ 

┳) বাুযেিগদে জয ভকাটা মিগে  
মিমিি কো 

র  ও 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং বামিজে  রণালয়  

ভকাটা িীমি ালা ┶ 

৩.┳.┲┳ যমিে デো ও ヅরহ যমিগেগক িাে 
িপমি যবহাগেে জয ভকািও রকাে 
চাপ রগয়াে িা কো। 

┲) থািীয় রশািি বাুযেি  াু┘গদে 
মিোপিা রদাি কেগব থািীয় িেকাে 

মবিাে 

বোর  রণালয়, এিমজও মব┘য়ক 
যেগো এবং মিমিল ি াগজে 
রমিঠাি  

বাুযেি যমিগদে 
িপমিে ভচকমলে 

রকামশি 
┸ ┳) বাুযেি যমিগদে িপমিে ভচকমলে 

বিমে ও িংেষণ কেগি হগব 

৩.┳.┲৩ বাুযেি যমিগদে জম  িগয়ে জয 
বপ 噂গদ ঋণ অ্বা িুিমক রদাগিে 
যবথা কো। ┲) িহজ শগিি ঋণ噂মবধা  ুগ্ িাে যবথাপিা 

ও রাণ  রণালয় 

অ্ ি মবিাে, বাংলাগদশ এিমজও 
যেগো এবং ঋণ রদািকােী ヅম্ িক 
রমিঠাি 

যাংক ও অয ヅম্ িক 
রমিঠািিূগহে 

デিগিমটি যাগকজ 
ভঘা┘ণা 

┶ 

৩.┳.┲┵ বাুযেি িকল যমিে ি মিি ও মলে 
িংগবদিশীল বাথে ও ুময ভিবা 
মিমিি কো। মবগশ┘ কগে দমের ভরমণে 
যমিগদে বাথে ভিবা মিমিি কো। 
রিেত অচগল রায াণ মলমিক ভিবা 
চাু কো। 

┲) বাথেগিবায় বাুযেিগদে অতভ িিকেণ 
ও রামধকাে ভদওয়া 

বাথে ও পমেবাে 
কযাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ি াজকযাণ  রণালয় এবং থািীয় 
ও জািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

ৃহীি িীমি ালা, 
বাথেগিবারাত 

বাুযেিগদে িংযা 
┲-┶ 

┳) জািীয় োয এবং ুময মিোপিা 
িীমি ালা ┳┱┳┱-এ বাুযেিগদে চামহদা 
অতভ িি কো 

োয  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
বাথে ও পমেবাে কযাণ  রণালয় 
এবং জািীয় ও থািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

পমেবমিিি িীমি ালা ┲-┶ 

৩)  ািমিক বাথেগিবা মিমিি কো বাথে ও পমেবাে 
কযাণ  রণালয় 

ুভ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় , 
ি াজকযাণ  রণালয় এবং জািীয় 
ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

পমেবমিিি িীমি ালা ┲-┶ 
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উপধাো ূল মব┘য়িূহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িা রদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াভ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

┵) বাুযেি  মহলাগদে 噂েষা উনয়গিে 
যাপাগে ্গ্াপুি যবথা 

 মহলা ও মশু 
মব┘য়ক  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ি াজকযাণ  রণালয় এবং জািীয় 
ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

পমেবমিিি িীমি ালা ┲-┶ 

┶) র া কাউগসমলং রদাি কগে িাগদেগক 
বািামবক জীবগি ম┐মেগয় মিগয় ヅিগি 
িহগ্ামেিা কোে যবথা কো 

বাথে ও পমেবাে 
কযাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং জািীয় ও থািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

পমেবমিিি িীমি ালা ┲-┶ 

৩.┳.┲┶ িা ামজক মিোপিা ক ি云মচগি বাুযেি 
 াু┘গদে জয রগয়াজগি িা ামজক 
িািা কা্ িি  চাু কো। 

┲) বাুযেিগদে ভডটাগবি অু্ায়ী 
িা ামজক মিোপিা কা্ িিগ ে ヅওিায় 
ুথগদে িা ামজক িািা চাু কো 

ি াজকযাণ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ি াজকযাণ  রণালয়, থািীয় 
িেকাে মবিাে এবং বাংলাগদশ 
পমেিংযাি যেগো 

চাুৃি িা ামজক 
ভি┐ি ভিট কা্ িি  

┲-┶ 

┳) デমজমপমপ/ অযায ভিাযাল 
ভি┐িগিট ভরারাভ  বাুযেিগদে 
ヅওিাভি কো 

রধাি রীে 
কা্ িালয় 

 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ি াজকযাণ  রণালয় এবং থািীয় 
িেকাে মবিাে 

চাুৃি িা ামজক 
ভি┐ি ভিট কা্ িি  

┲-┶ 

৩.┳.┲┷ বাুযেি যমিগদে ভিাগট অংশরহগণে 
অমধকাে মিমিি কো। িকল বাুযেি 
যমি ও রামতক িা ামজক ুপুগলাে 
জয রিোবিিি, ি মিিকেণ এবং 
ুিব িািগিে মিিাত রহগণে ভবলায় 
অংশরহগণে 噂গ্াে োো।    

┲) বাুযেিগদে ভিাটামধকাে মব┘গয় 
িগচিি কো মিব িাচি কম শি 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

িগচিিিা কা্ িিগ ে 
িংযা ৩ 

┳) বাুযেিগদে ভিাটামধকাে মিমিি 
কোে লগষে োজনিমিক ভিিাগদে জয 
িগচিিিাূলক কা্ িি  রহণ 

মিব িাচি কম শি 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে এবং থািীয় 
ও জািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

িগচিিিা কা্ িিগ ে 
িংযা ৩ 
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┵. থায়ী ি াধািিূহ (Durable Solutions) 

উগেয: বাুযেি  াুগ┘ে িাংমবধামিক অমধকাে িূগহে ヅগলাগক এデ প্ িাগয় োর কৃিক বাুযেিগদে ি⇒ািজিকিাগব থায়ী ি াধাগি ুিব িািি মিমিি কেগি রগয়াজিীয়  পদগষপুগলা রহণ 
কো এবং デটাে-এগজমস েোমডং কম িে (IASC)’ে থায়ী ি াধাগিে কা┆াগ া অু্ায়ী এ ি পমেমথমিে থায়ী ি াধাি কো ্াগি  ুগ্ িাগেে কােগণ 運য ভকািও ি যা ভ াকামবলায় বাুযেি 

যমিগদে ヅে বাデগেে ভকািও িহগ্ামেিাে রগয়াজি িা হয়।  

ভকৌশলেি িাড়াদাি (Strategic response): বাুযেমিে িংকট দীঘ িাময়ি হগি িা মদগয় িাে থায়ী ি াধাি মিমিি কোে জয মিি ধেগিে পদগষপ ভিয়া। এুগলা হগলা:  

অ) ুগ্ িাে ভশ┘ হগয় ভেগল মিজ এলাকায় রিোবিিি; 

ヅ) মিজ এলাকায় রিোবিিি ি¬ব িা হগল বাুযেি হগয় ভ্ এলাকায় বিবাি কগেগ  ভিোগিデ একীূি হওয়াে 噂গ্াে বিমে কো;  

デ) ভ্িব ভষগর এデ ুগটা ি াধাগিে ভকাগিাটাデ ি¬ব িয় ভিিব ভষগর অযর থািাতে ও পমেকমপি ুিব িািি। ুগ্ িাগেে পগে ব-থাগি রিোবিিিデ িবগচগয় রহণগ্ায ি াধাি।  

্মদ ব-থাগি রিোবিিি অি¬ব বা কামিি িা হয় ভি ভষগর অয ুデ মবকপ মবগবচিায় োো ভ্গি পাগে।  

ভকৌশলপগর মবগবচে ূলিীমি িূহ: ুিব িািি; িেে উনয়ি (জািীয় িেে উনয়ি িীমি ালা ┳┱┲┺  েিড়া); পমে উনয়ি (জািীয় পমে উনয়ি িীমি ালা, ┳┱┱┲); ূম  িীমি ালা (জািীয় ূম  যবহাে 

িীমি ালা, ┳┱┱┲); ৃহায়ি িীমি ালা (জািীয় ৃহায়ি িীমি ালা, ┳┱┲┷  ) 

রধাি কা্ িি  (থায়ী ি াধাি) 

বাুযেি যমি ভবোয় বা াデ কেগব থায়ী মিিি ি াধাগিে  াগে ভকািি িাে জয িবগচগয় ভবমশ উপগ্ােী, মিজ বিিমিটায় ভ┐ো, থািীয় প্ িাগয় একীূিকেণ অ্বা মিোপদ ও পমেকমপি 

ুিব িািি। ভ্ কােগণ বাুযেি হগয়গ , ভিデ অবথাে পমেবিিি ঘটগল িঁগক ব-এলাকাি বাি উপগ্ােী মকিা এবং ভিোগি ম┐গে ্াগবি মকিা ভি মব┘গয় মিজব মিিাত রহগণে 噂গ্াে ভদওয়া। এデ 

ভষগর রগয়াজিীয় িয িেবোহ এবং পো শ ি দাগিে যবথা মিমিি কো। এデ রমিয়ািগক রমিমিমধবশীল ও অংশরহণূলক কো।  

উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িাদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

┵.┲ রিোবিিি 

┵.┲.┲ ব-এলাকায় রিোবিিি থায়ী ি াধাি 
মকিা িা যেগি হগল রগয়াজি ভিデ 

┲) উপধাো ┳.┲.┵-এ রＧামবি কম উমিি 
ঝমঁক মিূপণ পিমিে (মিヅেএ)  াযগ  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ূম   রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে, জিমিোপিা মবিাে এবং 

মিোপিা ্াচাデ 
রমিগবদি 

┶ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িাদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

এলাকাে 噂েষা ও মিোপিাে অবথা 
্াচাデ কো।   

রিোবিিি ি¬ায এলাকাে মিোপিা 
্াচাデ কো 

উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

┳) এলাকামিমিক ুগ্ িাে ঝমঁক ূযায়গিে 
মিমিগি ভিগিােীগদে রিোবিিি 
মব┘য়ক পো শ ি রদাি 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয়  
 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

রমিগবদি 
পো শ িিিাে িংযা ┶ 

┵.┲.┳ বাুযেি যমিগদে িাগদে 韻গব িে 
এলাকাে মবয াি অবথা িপগকি 
রািমেক ও িিক িয রদাি কো 
্াগি িাো ভবোয় রিোবিিগিে মিিাত 
ভিবাে ヅগে মিগজোデ অবথা ্াচাデ 
কেগি পাগে। এ ভষগর ব-এলাকায় 
ভদগে ヅিাে 噂গ্াে বিমে কো। 

┲) এলাকামিমিক ুগ্ িাে ঝমঁকমচর 
িাধােণ িা┘ায় বাুযেিগদে কাগ  রকাশ 
কোে জয ভপাোমেং এবং মল┐গলট 
বিমে ুগ্ িাে যবথাপিা 

ও রাণ  রণালয়  
 

িয ও িরচাে  রণালয়, থািীয় 
িেকাে মবিাে এবং জািীয় ও 
থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

রকামশি ভপাোে ও 
মল┐গলট ┶ 

┳) হাটিিা উ┆াি বব┆ক ও ভবোগিবী 
ভরেগণে  াযগ  এিব িয রচাে 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

উ┆াি বব┆গকে িংযা 
হাটিিাে িংযা ┶ 

৩) ভষরমবগশগ┘ বাুযেি যমিগদে 
রমিমিমধগদে মিগয় রিোবিিি এলাকা 
পমেদশ িগিে যবথা কো 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

বাুযেি যমিগদে 
রমিমিমধ মিগয়াে, 
মিমজগটে িংযা 

┶ 

┵) ভবোয় রিোবিিভিে জয পমেবহগিে 
যবথা কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িড়ক পমেবহি ও ভিু  রণালয়, 
ভেলপ্  রণালয় এবং ভিৌ-
পমেবহি  রণালয় 

পমেবহগিে িংযা ৩ 

┵.┲.৩ রমিগবশযবথা এবং রমিগবশযবথাে 
噂মবধা 噂েষাে উপায় মিমিি কো। ব -
এলাকায় ম┐গে ্াওয়া যমিে বামড় , 
ূম  এবং িপমিে অমধকাে রমিমঠি 
কো এবং রগয়াজগি এデচএলমপ 
(HLP) মবকগপে 噂গ্ােিহ ষমি韻েণ 
রদাি কো। 

┲) অচলমিমিক বাুির ববমচরে 
(デগকামিগে  ডাデিামি িি) মবগবচিায় 
মিভয় থািীয় রজামিে ৃষগোপণ  

পমেগবশ, বি ও 
জলবা ┛্┠ পমেবিিি 
 রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, ুগ্ িাে 
যবথাপিা অমধদতে, বি অমধদতে, 
বাংলাগদশ পামি উনয়ি ভবাড ি এবং 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

ভোমপি ৃগষে িংযা 
ৃষগোপণ কা্ িিগ ে 
িংযা ┶-┳┱ 

┳) রিোবমিিি এলাকায় বামড়, ূম  এবং 
অযায িপগদে 噂েষাে জয ভিৌি 
অবকা┆াগ ােি (ভহমেংগবাি বড ভোড, 
বঁধ ঁয কো, বিায়ি, ভপাডাে 
যবথাপিা) রকগপে চামহদা মিূপণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িড়ক পমেবহি ও ভিু  রণালয়, 
ভিৌ-পমেবহি  রণালয়, থািীয় 
িেকাে মবিাে, বাংলাগদশ পামি 
উনয়ি ভবাড ি, এলমজデমড, 
মিデমজヅデএি, জািীয় ও থািীয় 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি, েগব┘িণা 
রমিঠাি এবং থািীয় উচ মশষা 
রমিঠাি  

চামহদা মিূপগণ 
মবগশ┘ঞ মিগয়াগেে 

িওヅে, চামহদা মিূপণ 
রমিগবদি 

┶-┳┱ 
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(┳-┳┱ ব ে) 

৩) ূম  ও িপগদে ্্া্্ যবহাগেে 
 াযগ  রিোবমিিি বাুযেিগদে 
অমধকাে রমিঠাে লগষে মবমিন ধেগিে 
জীমবকামব┘য়ক দষিা রমশষণ রদাি  

জািীয় দষিা 
উনয়ি কৃিপষ 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ুব উনয়ি অমধদতে, জািীয় ও 
থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 
এবং যমিোি যবিা রমিঠাি 

রমশষগণে িংযা ┶-┳┱ 

┵) রিোবমিিি বাুযেিগদে 噂েষা, ূম  
যবহাে এবং অমধকাে মিমিি কেগি 
জািীয় এবং ヅতজিামিক জলবাু 
িহমবগলে অ্ িায়গিে  াযগ  বুুেী 
রকপ রহণ 

পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ূম   রণালয়, ি াজকযাণ 
 রণালয়, থািীয় িেকাে মবিাে, 
মপগকএিএ┐, উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি এবং উচ মশষা রমিঠাি 

রকপ চামহদা মিূপণ 
রমিগবদি, রকগপে 

িামলকা 
┲┱ 

┶) এデচএলমপ অমধকাে মব┘গয় বাুযেি 
জিগোঠীগক িগচিি কো। একデ িাগ্ 
এデচএলমপ-িংমিয িকল িেকামে-
ভবিেকামে যমিগদে জয 
ভিমসটাデগজশি কা্ িি  পমেচালিা কো  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

বোর  রণালয়, ূম   রণালয় 
এবং জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি  

িগচিিিা কা্ িিগ ে 
 মডউল, কা্ িিগ ে 

িংযা 
┶-┳┱ 

┷) থািীয় মডিমপউট কম ি ে┆গিে 
 াযগ  রিোবমিিি বাুযেিগদে 
এデচএলমপ অমধকাে রমিঠা কো  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

জিমিোপিা মবিাে, থািীয় িেকাে 
মবিাে এবং জািীয় ও ヅতজিামিক 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

েিি কম িে িামলকা 
মবভোধ মিপমিে িংযা   

┸) রিোবমিিি বাুযেি জিগোঠী এবং 
韻ব ি ভ্গক বিবািেি অযায জিগোঠীে 
অংশরহগণ িা ামজক অুঠাগিে 
ヅগয়াজি 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িংৃমি মব┘য়ক  রণালয়, থািীয় 
িেকাে মবিাে এবং জািীয় ও 
থািীয় উনয়ি িহভ্ােী রমিঠাি  

িা ামজক অুঠাগিে 
িংযা ┶-┳┱ 

┵.┲.┵. ব-এলাকায় ম┐গে ্াওয়া যমিে প্ িাত 
জীবি  াি এবং ভ ৌমলক ভিবা মিমিি 
কেগি এলাকাুগলায় বিি বামড়, োবাে 
পামি এবং ভ ৌমলক ভিবা িপমকিি 
অবকা┆াগ া ুিঃমি িাগণ িহায়িা কো। 

┲) ুগ্ িাগেে পগে বাুযেিগদে 
রগয়াজিীয়িা মিূপণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, জািীয় ও 
থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 
এবং থািীয় ভবোগিবী িংে┆ি 

ম┐গে ヅিা বাুযেিগদে 
িংযা ┶ 

┳) রিোবমিিি বাুযেিগদে  াগে 
জীমবকা মিব িাগহে জয রগয়াজিীয় 
এিএ┐ヅデ (ভ্ ি বীজ, োগ ে চাো, 
 া  ধোে িেজা , ৃম┘ িেজা ) রদাি 

 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয়,  ৎি ও রামণিপদ 
 রণালয়, ৃম┘ িরিােণ অমধদতে 
এবং থািীয় ও জািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

বমটি িেজাগ ে 
িামলকা ┶-┳┱ 
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৩) িারদাময়ক িরীমি, জীমবকা মিব িাহ, 
জীবি  াগিানয়ি, ভ ৌমলক ভিবা মিমিগি 
রিোবমিিি এলাকায় ｶকデক デ যাট 
রকপ’ রণয়ি এবং বাＧবায়ি 

 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

র  ও ক িিংথাি  রণালয়,  ৎি 
ও রামণিপদ  রণালয়, ৃম┘ 
িরিােণ অমধদতে, থািীয় 
িেকাে মবিাে  এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

ৃহীি রকপ রＧাবিা ┶-┳┱ 

┵) রিোবমিিি বাুযেিগদে ুি 
িা ামজক মিোপিা মকগ ে ヅওিায় 
এগি োয/অ্ ি িহায়িা,  া-মশু ুময, 
ুল িম┐ি デিোমদ জীমবকা িহায়ক 
কা্ িি  রহণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ি াজকযাণ  রণালয়, োয 
 রণালয়, বাথে ও পমেবাে কযাণ 
 রণালয়, রা্ম ক ও েণমশষা 
 রণালয় এবং জািীয় ও থািীয় 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

পমেবমিিি িা ামজক 
মিোপিা িীমি ালা, 
ৃহীি রকগপে িামলকা 

┶-┳┱ 

┶) ｶপােগচজ ┐ে ভরাগরি’ (মপ┐েমপ) 
ভরারাগ ে  াযগ   াগকিট মলংগকজ 
বিমে কগে রিোবমিিি বাুযেিগদে 
উৎপামদি ┐িলামদ বাজােজািকেগণে 
যবথা কো  

ৃম┘  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
োয  রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে, বাজাে েগব┘ণা রমিঠাি 
এবং জািীয় ও থািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি  

রণীি মপ┐েমপ ভরারা  
রＧাবিা ┶-┳┱ 

┵.┲.┶ িেকামে, যমি োি , এিমজও এবং 
ヅデএিমজও রমিঠাি িূগহে 
অংশীদামেভবে  াযগ  ম┐গে ্াওয়া 
বাুযেি  াুগ┘ে জয বপ ূগয ুগ্ িাে 
ও জলবাু িমহু বিি বামড় 
িেবোগহে যবথা কো। ুগ্ িাগেে ধেি 
অু্ায়ী বপ ূগযে বামড়ে িকশা কো। 
জািীয় ূম  িীমি ালাে ধাো অু্ায়ী 
ূম হীি  াু┘গদে জয জম  ভপগি 
িহায়িা কো। বোেৃি জম ুগলাগি 
মবুি োবাে পামি ও অবকা┆াগ ােি 
噂引┫ অবথাি , ূল ক িগষগরে 

┲) এলাকামিমিক ভিৌগোমলক ববমশযে 
এবং ুগ্ িাে ঝমঁক মবগবচিায় মিগয় 
বিিবামড়ে চামহদা মিূপণ কো 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় চামহদা মিূপণ 
রমিগবদি 

┶ 

┳) ┳.৩.┲┸ উপধাোয় বমণ িি পিমিগি 
ুগ্ িাে ও জলবাুিমহু বিিবামড়ে 
িকশা রণয়ি এবং রচাে কো  

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
বাংলাগদশ হাউজ মবমডং মেিাচ ি 
デসিিউট এবং মবেমবযালগয়ে 
থাপিে মবিাে 

রণীি িকশাে িামলকা, 
ওগয়বিাデগট উ★┠ি 
িকশা, িকশাে 
মল┐গলট 

┶ 

৩) কম উমিিগকমরক মবুি পামি 
িেবোহ এবং যামিগটশি যবথা চাু 
কো। যমি ামলকািাধীি এবং জািীয়-

ヅতজিামিক লািজিক যবিা রমিঠািগক 
িা ামজক দায়বিিাে অংশ মহগিগব 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, যামিোি 
রমিঠাি এবং জািীয় ও থািীয় 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

ৃহীি মিএিヅে 
কা্ িি  

┲┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িাদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

মিকটি , ভিবাদাি রমিঠাি , 
মশষারমিঠাি デিোমদ 噂引┫ অবথাি 
মিমিি কগে ূম  রদাি রকপ রহণ 
কো। এ ভষগর থািীয় অমিঞিালধ 
ঞাি যবহাে কো (噂গপয় পামি , 
এমলগিগটড িউবওগয় ল এবং যামরি , 
বযা ও লবণািিা িমহু শয 
উৎপাদি, িাি াি ৃম┘, িাি াি েঁচায় 
 া  চা┘ デিোমদ) 

রিোবমিিি এলাকায় এ ধেগিে রকপ 
বাＧবায়ি কেগি পো শ ি রদাি কো 
 ┵) রিোবমিিি এলাকায় ভটকিデ ব-

ক িিংথাি এবং ুর ও  াোমে উগযাে 
েগড় ভিালাে জয ুরঋণ কা্ িি , িােী 
উগযািা রমশষণ, ুব রমশষণ, জলবাু 
অমিগ্াজি ভকৌশল, ভিাগকশিাল 
রমশষণ রদাি 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে, যমিোি 
রমিঠাি এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

রমশষগণে িংযা  ┶-┳┱ 

┶) জলবাুিমহু ৃম┘পিমিগি ববমচরে 
এগি মবমিন এলাকাে জয যবহাে 
উপগ্ােী কো। রিোবমিিি বাুযেিগদে 
যবহাগে উৎিামহি কো  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ৃম┘ িরিােণ অমধদতে এবং 
জািীয় ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

এলাকামিমিক িাি াি 
ৃম┘ে  গডল, উৎিাহ 
রদাি কা্ িি  

┶-┳┱ 

┷) উপধাো ┳.┶.┵ বমণ িি কা্ িি     
চামহদা মিূপণ 
রমিগবদি 

 

┵.┲.┷ ঋণ 噂মবধা িেবোহ কো ্াগি ৃহ 
মি িাণ, ো াে এবং ভদাকািপাট デিোমদ 
রমিঠা কগে ুিব িািি এলাকা বািগ্ায 
কো ্ায়। এデ কা্ িিগ  মবপদাপন 
মবমিন  াু┘জিগক ভ্ ি : িােী, 
শােীমেক রমিব§ী যমি , ুর ৃগোঠী , 
ধ ীয় িংযাল囲 , জীমবকা মিব িাগহে 
噂গ্াে পায় িা এ ি অমি দমের , 
িা ামজক মিোপিা ভবযিীে বাデগেে এ 
ধেগিে  াু┘জিগক মবগবচিায় ヅিা। 

┲) ুিঃ একরীকেণ (মে-デমটগরশি) ঋণ 
রকপ রহণ এবং িাে জয বাগজট বোে 
কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 
 

অ্ ি মবিাে, 
িেকামে ভবিেকামে যাংক এবং 
িি-যাংমকং ヅম্ িক রমিঠাি 

ৃহীি রকগপে িামলকা, 
অ্ ি বোগেে পর 

┲┱ 

┳) িেকামে-ভবিেকামে যাংগকে  াযগ  
মবমিন ভটকিデ উগযািামব┘য়ক রমশষণ 
রদাি 

বাংলাগদশ যাংক 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ヅম্ িক েগব┘ণা রমিঠাি এবং 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি  

রমশষগণে িংযা 
রমশষণা্ীে িংযা ┲┱-┳┱ 

৩) িেকামে-ভবিেকামে যাংগকে  াযগ  
ঋণ রদাি 

বাংলাগদশ যাংক   
অ্ ি মবিাে, িেকামে ভবিেকামে 
যাংক এবং িি-যাংমকং ヅম্ িক 
রমিঠাি 

মবিেণ কো ঋগণে 
পমে াণ 

┲┱ 

┵) বাংলাগদগশে র্  িাউড┐ামডং 
োট┐ ি ｶএকগদশ’-এে  াযগ  ুিব িািি 
এলাকায় বাুযেিগদে জয মবমিন যমি 
বা রমিঠাি ভ্গক ヅম্ িক অুদাি বা 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িয ও ভ্ােগ্াে রুমি মবিাে  
এবং যামি ও যামিোি রমিঠাি  

অুদাি ও িহমবগলে 
পমে াণ 

┶ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িাদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

িহমবগলে ভজাোি 

┵.┲.┸ রিোবমিিি এলাকাুগলাগি জীমবকা 
মিব িাগহে 噂ভ্াে ুিঃরমিঠা অ্বা 
মবকপ জীমবকা মিব িাগহে 噂গ্াে 運ময 
কো। 

┲) এলাকামিমিক েগব┘ণাে  াযগ  
থািীয় িপগদে ヅগলাগক েগব┘ণাে 
মিমিগি যবিাময়ক  গডল রুি, 
রমশষণ, ঋণ রদাি কা্ িি  

বামণজে  রণালয় মপগকএিএ┐ 
ুগ্ িাে-উিে ুিব িামিি 
বাুযেিগদে িংযা ┶-┳┱ 

┵.┲.┹ িােী, শােীমেক রমিব§ী যমি, ুর 
ৃগোঠী, ধ ীয় িংযাল囲, অমি দমের 
 াু┘গদে জয মবগশ┘ রমশষগণে 
যবথা কো। ヅয় 運মযে উৎিিূহ 
ৃমিে লগষে বাুযেি পমেবাগেে 
িদগযে জয ヅতজিামিক র  
অমিবািগিে 噂গ্াে 運ময কো। রবািী 
কযাণ ও ববগদমশক ক িিংথাি 
 রণালয় এবং রবািী কযাণ যাংগকে 
িহগ্ামেিায় বাুযেি পমেবাগেে 
িদযগদে কাগজে জয  যরাচে বা 
দমষণ-韻ব ি এমশয়াে ভদগশ ্াওয়াে েেচ 
বহগিে মিম ি ঋণ িহায়িাে 噂গ্াে 
運ময কো। 

┲) ওগয়জ ヅি িাি ি কযাণ ভবাড ি অোট-এে 
┳┱┲┹ ধাো ┺ অু্ায়ী িােী রম কগদে 
মবগশ┘ রমশষগণে জয ヅলাদা রকপ 
রহণ কো 

ি াজকযাণ 
 রণালয় 

 মহলা ও মশু  রণালয়, 
ওগয়জ ヅিাি ি কযাণ ভবাড ি 
রবািীকযাণ যাংক, 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

এলাকামিমিক 
রমশষভণে িংযা ┶-┳┱ 

┳) উপধাো ┵.┲.৩ ভ্গক ┵.┲.┷-এে 
কা্ িি   

   

 

┵.┳. থািীয়িাগব একীূিকেণ 

┵.┳.┲ 
েিড়া Strategy for Urban Sector 

Development-2015 এ জািীয় িেে 
ভিটে িীমি ালা, ┳┱┲┵-এ মবমিন 
ধাোয় ভ্ 噂গ্ােুগলা বমণ িি ヅগ , 
অিাুঠামিক বিমিুগলাগি বিবািেি 
বাুযেি যমিো ্াগি ভিুগলা ভিাে 
কেগি পাগে িা মিমিি কো। শহগেে 
ভ্িব থাগি বমＧ েগয়গ , ভিুগলাে  াি 

┲) জািীয় িেে িীমি ালা ┳┱┲┵-ভি 
বাুযেিগদে অমধকাে অতভ িি কগে িা 
ুি বাＧবায়ি কো।  

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
পমেবিীি িীমি ালা, 
িীমি ালা রণয়গিে 

ভেগজট 
┲┱ 

┳) উপগজলা এবং ভপৌেিিা প্ িাগয়ে 
 াোেেোগি বাুযেিগদে বিবাগিে 
噂মবধা অতভ িি কো  

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় পমেবমিিি িীমি ালা ┲┱ 

৩) শহে এবং উপশহেুগলাগি 
িংগবদিশীল (ভিিমিিি) ূম  যবহাে ূম   রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ৃহায়ি ও েণ韻িি  রণালয় এবং ৃহীি িীমি ালা ┲┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িাদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

উনয়ি এবং শুগে দমের িাড়ািয়াগদে 
অমধকাগেে 噂েষা রদাি কো। 

পমেকপিা রণয়ি কো  থািীয় িেকাে মবিাে 

┵) বাংলাগদশ ┐ায়াে িামি িি ও মিমিল 
মডগ┐গসে  ি রমিঠাগিে অমিঞিা 
িেোয়গণে ুগ্ িাে ভ াকামবলায় কাগজ 
লামেগয় বমＧবািীে  াগিানয়ি কো 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়  ৃহীি িীমি ালা ┲┱ 

┵.┳.┳ উগেগদে ভষগর বমＧবািী এবং িাি াি 
ভলাকগদে জয উপুি ুিব িািগিে 
যবথা োো। জম ে  ামলকািা হＧাতে 
িা কগে, ভবিেকামে োি ও ভবিেকামে 
রমিঠািিূগহে অংশীদামেগব বপ 
িাড়ায় ৃহায়ণ রকপ পমেচালিা কো। 
িাড়ািয়াে অমধকাে মিমিি কেগি 
Usufruct রকপ বাＧবায়ি কো ্ায় 
মকিা িা েমিগয় ভদো। 

┲) োরীয় উগযাগে িেে এলাকাুগলাগি 
বপ িাড়ায় বুিলমবমশয বািথাি মি িাণ 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে এবং িংমিয 
িেে উনয়ি কৃিপষ 

বপ িাড়াে ৃহায়ণ 
রকগপে িংযা ┲┶ 

┳) ৃহায়ি রকপ পমেচালিায় যমি োি 
অ্বা এিমজওে  াযগ  এিমজওগদে 
এগজগটে মিগয়ােদাগিে  াযগ  বপ 
িাড়াে যবথাপিা পমেচালিা কো 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে, িংমিয িেে 
উনয়ি কৃিপষ এবং এিমজও 
মব┘য়ক যেগো 

বপ িাড়াে ৃহায়ি 
রকগপে িংযা ┲┶ 

┵.┳.৩ বাুযেি যমিগদে জয ূম  デজাো, 
িাড়া ও মবমি কোে ভষগর 
ভোঠীমিমিক উগযাে রহণ কো। ヅয় 
運মযে জয ভ্ৌ্ ো াে উৎিামহি কো। 
এিব মব┘গয় ঋণ রদাি কো।    

┲)  া┆ েগব┘ণাে  াযগ  এলাকামিমিক 
ভ্ৌ্ রকগপে ি¬াযিা ্াচাデ কো 
┳) ূম  デজাো মব┘গয় িযামদ িংরহ 
কো 
 

পেী উনয়ি ও 
ি বায় মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
ূম   রণালয় এবং থািীয় িেকাে 
মবিাে 

রকগপে িংযা ┲┶ 

┳) বাুযেিগদে জয চামহদা ও দষিা 
অু্ায়ী রকপ রহণ, ঋণিহায়িা, 
রমশষণ রদাি 

পেী উনয়ি ও 
ি বায় মবিাে 

ি াজকযাণ  রণালয়,  
ুব ও িীড়া  রণালয়,  মহলা ও 
মশু মব┘য়ক  রণালয়, থািীয় 
িেকাে মবিাে এবং জািীয় দষিা 
উনয়ি কৃিপষ 

রকগপে িংযা ┲┶ 

৩) মবমিন োিজম  মচমিি কগে িাে ┳┱ 
শিাংশে যবহাে বাুযেিগদে জয 
িংেষণ কোে লগষে অোডগিাগকমি 

ূম   রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
ৃহায়ি ও েণ韻িি  রণালয়, ৃম┘ 
 রণালয়,  ৎি ও রামি িপদ 
 রণালয়, 

িীমি ালা রণয়ি/ 
িংগশাধি 

┲┱ 

┵.┳.┵ জীমবকা মিব িাগহে জয মবমিন থািীয় ┲) ুগ্ িাে-উিেকাগল ヅশপাগশ ভ্িব থািীয় িেকাে ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, ভরারাগ ে িংযা ┲┶ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িাদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

রকপ রহণ এবং ভিবাে  াি বামড়গয় 
অমিবািি এলাকায় একীূিকেণ িহজ 
কো। থািীয় র  বাজাগে রামতক 
জিগোঠী মবগশ┘ কগে িােী , শােীমেক 
রমিব§ী যমি, ুর ৃগোঠী এবং ধ ীয় 
িংযাল囲গদে অংশরহগণে 噂গ্াে 
মিমিি কো। বাুযেি যমিগদে 
পমেবাগেে িদযগদে বপগ য়ামদ 
ヅতজিামিক বাজাগে অংশরহগণে 
噂গ্াে 運ময কগে ভদওয়া। 

এলাকায় বাুযেিো অমিবামিি হগয়গ  
ভিোগি থািীয় জিগোঠীগক িাগ্ মিগয় 
অ্ িনিমিক, িা ামজক এবং িাংৃমিক 
ক্ কাড িংিাত রকপ রহণ 
 
┳) ভরা্ ভিটাে থাপি কো 

মবিাে র  ও ক িিংথাি  রণালয়, ুব ও 
িীড়া  রণালয়, ি াজকযাণ 
 রণালয়, িংৃমি মব┘য়ক 
 রণালয়, রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক ক িিংথাি  রণালয়, 
ৃম┘  রণালয়, বামিজে  রণালয় 
এবং  মহলা ও মশু মব┘য়ক 
 রণালয় 

┵.┳.┶ থািীয় একীূিকেণ কা্ িিগ  ওデ 
এলাকাে ヅগে ভ্গক বিবািেি থািীয় 
জিগোঠীগক অংশীদাে কগে ভিওয়া। 
থািীয়গদে িগে িংঘ┘ ি এড়াগি , ভ্িব 
噂গ্াে বা ুযেিগদে জয বিমে হগব , 
ভিুগলাগি ওデ এলাকাে দমের 
ভলাকগদে জয 噂গ্াে 運ময কো। 

┲) プ 
┳) プ 
 
 
 
 
 
 

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
র  ও ক িিংথাি  রণালয়, ুব ও 
িীড়া  রণালয়, ি াজকযাণ 
 রণালয়, িংৃমি মব┘য়ক 
 রণালয়, রবািী কযাণ ও 
ববগদমশক ক িিংথাি  রণালয় 
এবং  মহলা ও মশু মব┘য়ক 
 রণালয় 

 

 

┵.┳.┷ বাুযেি  াু┘ ও থািীয় জিগোঠীে 
 গয ভ্গকািও মববাদ থািীয় রশািি 
ও থািীয় িেকামে রমিঠািুগলাে 
 াযগ  ম ট াট কোে রামিঠামিক 
যবথা েগড় ভিালা। 

┲) মডিমপউট ভেযুেশি কম ি ে┆ি 
 

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

জিমিোপিা মবিাে 
েিি কম িে োকচাে 

এবং কা্ িাগদশ 
┲┶ 

┳) অমিগ্াে মিপমি যবথায় 
বাুযেিগদে অতভ িি কো 

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং জিমিোপিা মবিাে 

েিি কম িে োকচাে 
এবং কা্ িাগদশ 

┲┶ 

┵.┳.┸ বাুযেিো ্াগি িাগদে অমিবািগিে 
থাগি িা ামজক, িাংৃমিক এবং 
োজনিমিক ক িকাগড অংশরহণ কেগি 
পাগে িাে 噂গ্াে বিমে কো। 

┲) মিন ヅগয়ে বাুযেিগদে পমেবাে 
এবং বিবািেি থািীয় জিেগিে 
িতািগদে জয মবমিন িাংৃমিক (িাচ, 
োি, কমবিা, ヅৃমি,  মব ঁকা থািীয় 
িাংৃমিক একাগডম িূগহে  াযগ  
িাচ, োি, ヅৃমি ভশোগিা 

িংৃমি মব┘ ┛্ক 
 রণালয় 

ুমিুি মব┘য়ক  রণালয়, 
মশপকলা একাগড ী, 
িজでল デিমেিউট এবং থািীয় 
িাংৃমিক িংে┆ি 

িাংৃমিক ভরারাভ ে 
িংযা, মশষা্ীে িংযা ┶-┳┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িাদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

┳) মবমিন িা ামজক ও িাংৃমিক 
অুঠািুগলাগি ভ্ ি: ヅতজিামিক 
 াৃিা┘া মদবি, পয়লা ববশাে, বাধীিিা 
মদবি, মবজয় মদবি ও ধ ীয় 
অুঠািুগলাগি অয এলাকায় 
বিবািেিগদে অংশরহণ মিমিি কো 

িংৃমি মব┘ ┛্ক 
 রণালয় 

ুমিুি মব┘য়ক  রণালয়, 
মশপকলা একাগড ী,   
িজでল একাগড ী এবং থািীয় 
িাংৃমিক িংে┆ি 

অুঠাগি অংশরহগণে 
িামলকা ┲┶ 

┵.┳.┹ ভ্ ভকািও দমলল ও কােজপর হামেগয় 
ভেগল বা িয হগল িা ুিোয় পাওয়াে 
এবং এে  াযগ  বব┘যহীিিাগব ভিবা 
পাওয়ায় বাুযেিগদে 噂গ্াে মি মিি 
কো। 

┲) বাুযেমি রিেয়িপর রদশ িি িাগপগষ 
িেকামে-ভবিেকামে মবমিন রমিঠাগি 
ভিবারামতে ভষগর দমললামদ িপমকিি 
শিি মশম্ল কো  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িেকাগেে মবমিন  রণালয় এবং 
ভবিেকামে রমিঠাি  িেকামে কা্ িাভদশ ┹ 

┵.┳.┺. ুগ্ িাগেে কােগণ পমেবাগেে ভকািও 
িদয মবমেন হগয় পড়গল িাগদে 
ুিম িলগিে/ুিঃ একরীকেণ যবথা 
কো এবং মিি িেশীল িদয ভ্ ি: মশু, 
শােীমেক রমিব§ী যমি ও বগয়াৃি 
যমিগদে ূল পমেবাগেে িগে ্াকাে 
噂গ্াে মিমিি কো। 

┲) ুগ্ িাগেে পগে বাুযেিগদে ভ্ িয-
উপাি িংরহ হগে, িাে মিমিগি ভকউ 
হামেভয় ভেল মক িা িা প্ িগবষণ কো 
এবং হামেগয় ্াওয়া যমিগদে ডাটা 
রুি কো 

পমেিংযাি ও 
িয যবথাপিা 

মবিাে 
ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

বোর  রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে, বাংলাগদশ পমেিংযাি 
যেগো, এবং জািীয় ও থািীয় 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

প্ িগবষণ রমিগবদি ┳-┳┱ 

┳) ুগ্ িাগেে পগে ভকউ হামেগয় ভেগল 
হাোগিা মব┘গয় থািীয়/জািীয় বদমিক, 
ভলাকাল যাগটলাデট িমি, ভটমলমিশি 
এবং ভেমডওগি মবঞমত রদাি কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় িয ও িরচাে  রণালয় মবঞমতে কমপ ┳-┳┱ 

৩) িমি অ্বা ভেমডও ভরারাগ ে  াযগ  
হাোগিা যমিগক ভেঁজাে উগযাে রহণ 
কো  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

িয ও িরচাে  রণালয় এবং 
বোর  রণালয় 

রচামেি ভরারা  ┲┱ 

┵.┳.┲┱ বাুযেি যমিগদে মিব িাচি কম শগি 
মিব§গিে জয পদগষপ ভিওয়া। মবগশ┘ 
কগে ভিাটাে ヅデমড কাড ি বোে কো। 

┲) ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং মিব িাচি কম শগিে  গয বব┆ক মিব িাচি কম শি  

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 

এবং মিমিল ি াগজে রমিঠাি 
িুি িীমিকা┆াগ া ও 

ভেগজট রকাশ 
┹ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
ভিৃবদািকােী 

িংথা িহায়িাদািকােী িংথা মিগদ িশক 
ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

বাংলাগদগশে িােমেক মহগিগব বাুযেি 
যমিে মিব িাচি কো ও ভিাটামধকাে 
রগয়াে কোে অমধকাে মিমিি কো। 

┳) 韻গব ি মিব§ি বামিল কগে বিি াি 
এলাকায় ুিমি িব§ি 

মিব িাচি কম শি 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 

এবং মিমিল ি াগজে রমিঠাি 
িুি িীমি কা┆াগ া ও 
ভেগজট রকাশ 

┹ 

┵.৩ পমেকমপি ুিব িািি 

┵.৩.┲ ুিব িািি কা্ িিগ  ুগ্ িাে কবমলি 
বাুযেি জিগোঠীে অ্ ি韻ণ ি অংশরহণ 
ও অংশীদামেব মিমিি কো। এ ি 
অংশরহণ অবযデ হগি হগব 
অতভ িমিূলক। ヅিাত জিগোঠীে 
ভকািও অংশデ ধ ি, বণ ি, মলে, জ★থাি 
ও অষ িাে কােগণ বব┘গযে মশকাে 
হগব িা। 

┲) অতভ িমিূলক ুিব িািি, পমেকপিা 
রহণ, বাＧবায়ি  
 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
িংৃমি মব┘ ┛্ক  রণালয়,  মহলা 
ও মশু মব┘য়ক  রণালয়,  
ি াজকযাণ  রণালয়, থািীয় 
িেকাে মবিাে এবং জািীয় ও 
ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

েিি িংে┆গিে িংযা ┲┱ 

┳) ুিব িামিি এলাকাে িিাবধািিহ 
ুগ্ িাে যবথাপিাে িংমিয কম িগি 
ুিব িামিি জিগোমঠে রমিমিমধগদে 
অংশরহণ মিমিি কো 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ি াজকযাণ  রণালয় এবং থািীয় 
িেকাে মবিাে 

রমিমিমধ মিগয়াগেে 
যমিিা া ┲┱ 

┵.৩.┳ ুিব িািি কা্ িিগ ে  াযগ  
বাুযেিগদে িা ামজক ও িাংৃমিক 
রমিঠািুগলাে িংেষভণে ভচযা কো , 
িা ামজক ভিটওয়াকিু গলা ুিোয় েগড় 
ুলগি িহায়িা কো এবং িগব িাপমে 
ুিব িািি-এলাকায় জীমবকা মিব িাগহে 
কা্ িকে 噂গ্াে বিমে কো। এ িকল 
পমেকপিাগক অংশরহণূলক কো, 
প্ িগবষণ পিমি উনীিকেণ, হাোগিা 
িপদ এবং ূম ে জয ষমি韻েণ 
রদাি, ুিব িামিি জিগোঠীে বিমি ও 
জম  েষণাগবষণ, িাড়ািয়াে অমধকাে 

┲) プ (┵.৩.┲) ি াজকযাণ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়  
 

┳) ক িগষর এবং ্্া্্ ভ্ােগ্াে 
যবথা মবভবচিায় ভেগে ুিব িািি এলাকা 
মিধ িােণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় ূম   রণালয় 

মিধ িামেি ুিব িািি 
এলাকা ┲┱ 

৩) কসবাজাে ুেশকল ヅরয়ণ রকগপে 
 গডল অুিেণ কগে ্্া্্ জা য়োয় 
ুিব িািি থাি মিধ িােণ 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় ূম   রণালয় 

রকামশি ূযায়ি 
রমিগবদি, ম িং 

ম মিটি 
┶ 

┵) বয পু রাণীে চলাচগলে এলাকািহ 
িািা ধেগিে পমেগবশেি িকটাপন 
এলাকা মবগবচিায় মি ভয় ুিব িািি এলাকা 
মিধ িােণ কো 

পমেগবশ, বি ও 
জলবাু পমেবিিি 

 রণালয় 

ূম   রণালয় এবং ুগ্ িাে 
যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 

মিব িামচি এলাকাে 
িামলকা 

┶ 
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デিোমদ মিমিি কো। পমেগবশেিিাগব 
ভটকিデ এলাকাগিデ ুিব িািি কাজ 
পমেচালিা কো। 

┶) ূম ে অ্ িনিমিক যবহাে , চাকমেে 
噂মবধা এবং উগযািা হওয়া – এデ মিি 
ধেগিে জীমবকা মিব িাগহে 噂গ্াে মবগবচিা 
কগে ুিব িািি এলাকা মিব িাচি   

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

বাংলাগদশ অ্ িনিমিক অচল 
কৃিপষ  

ুিব িািি এলাকাে 
অ্ িনিমিক ি¬াযিা 
্াচাデ রমিগবদি 

┲┱ 

┷) মবমিন 噂মবধা ভ্ ি উনি োনাে যলা , 
মপয়াে-ু-মপয়াে ভিালাে যাগিা মরড, 
ভিালাে যাটাি ি, ভিালাে েীট লাデিং, 
কম উমিি টয়গলট デিোমদ রদাি কগে 
ুিব িািি এলাকাগক িােী এবং মশু 
বা§ব কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

বাথে ও পমেবাে কযাণ  রণালয় 
এবং থািীয় িেকাে মবিাে  

噂মবধা ি মিি ুিব িািি 
এলাকাে  গডল 

┲┱ 

┸) ুিব িািি এলাকায় বাথে ভিবা মিমিি 
কেগি ম ডওয়াデ┐ রমশষণ, রা্ম ক 
মচমকৎিা ভিবা ভকর থাপি, এবং 
পমেকপিা পমেকপিা মব┘য়ক রমশষণ 

বাথে ও 
পমেবাে কযাণ 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 

রমশষগণে িংযা, 
থামপি ভিবা ভকর, 
পমেবাে পমেকপিা 
পো শ ি রহিকােীে 
িংযা  

┲┶ 

┹) ুিব িািি এলাকাে মিোপিা, 
অমিগ্াে মিপমি, এবং ভহাে-
ুিব িামিিগদে  গয 噂িপকি বজায় 
োোে জয অংশীদামেবূলক কম উমিি 
মেগিগটলগ ট কম ি ে┆ি 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

বোর  রণালয়, 
থািীয় িেকাে মবিাে, ヅিিাে 
মিমডমপ এবং জািীয় ও থািীয় 
উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 

েিি কম িে িামলকা ┲┱ 

┵.৩.৩ ূম   রণালয়, ৃহায়ণ ও েণ韻িি 
 রণালয় ও থািীয় িেকাে  রণালগয়ে 
পো গশ ি িমবযৎ ুিব িািগিে জয 
উপুি জম /ূম  শিাি কো। ুগ্ িাে 
রবণ এলাকা ভ্গক মিোপদ ূেগব 
িেকামে োি জম  মচমিি কগে 
িংেষণ কো এবং এ িকল ূম  
অযায যমিগদে বোে মিでৎিামহি 
কো। 

┲) উপধাো ┳.┶.┳ এ উগেমেি 
কা্ িিগ ে  াযগ  মচমিি ুগ্ িাে জমিি 
অমিোপদ এলাকা ভ্গক মিোপদ ূেগব 
ুিব িািি এলাকা মিব িাচি 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

ূম   রণালয় এবং থািীয় িেকাে 
মবিাে 

অমিোপদ এলাকা ভ্গক 
ুিব িািি এলাকাে ূেব  ┶ 

┳) উপধাো ┵.┳.৩ এে কা্ িি  অু্ায়ী 
┳┱% োিজম  বাুযেিগদে জয বোে 
কো 

ূম   রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং থািীয় িেকাে মবিাে 

োি জম  বোগেে 
কা্ িাগদশ/ রঞাপি 

┶ 

৩) মবমিন  রণালয় িংমিয ক িকিিা 
এবং জিিাধােগিে  গয এ মব┘গয় 

ুগ্ িাে 
যবথাপিা ও মিমিল ি াগজে রমিঠাি ম িং ┶-┳┱ 
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িগচিিিা 運ময রাণ  রণালগয়ে 
ヅতঃ রণালয় 
ুগ্ িাে 
যবথাপিা 
ি িয় কম ি 

 ┵.৩.┵ িেকামে ূম  ভহামডংুগলা ্াচাデগয়ে 
 াযগ  িাগদে  য ভ্গক দীঘ িগ য়ামদ 
ুিব িািগিে জয জম  মিধ িােণ কগে 
ভিデ জম  বাজাে ভ্গক Land set-
aside programmes- এে  াযগ  
ヅলাদা কগে িমেগয় োো। মিোুে বা 
 ালবীপগক অুিেণ কগে Land 
Reclamation পিমিগি িুি জম  
বিমে কগে অ্বা িুগরে ভজগে ও┆া 
চগে ূম  মিোপিা মিমিি কগে এ ি 
অ্ িনিমিক অচল েগড় ভিালা। চে 
ভডগিলপগ ট এড ভিগটলগ ট রগজট 
(CDSP) এে অমিঞিা কাগজ লামেগয় 
বাুযেিগদে ヅবাি এবং ক ি মিমিি 
কো িাগপগষ চে এলাকায় পমেকমপি 
ুিব িািি কো। 

┲) অুগেদ ┳.৩.┵ এে কা্ িি  িূহ  
 

   
 

┳) চে এলাকায় উৎপামদি ┐িল এবং 
পগযে বাজােজািকেগণে যবথা কো।  ৃম┘  রণালয় 

ূম   রণালয়, থািীয় িেকাে 
মবিাে ও থািীয় রশািি 

বাজােজািকেগণে জয 
িপামদি ি গোিা 
যমি (এ ওデউ) 

┲┶ 

┵.৩.┶ িকল রকাে োি জম ে িম্ 
িংেষগণে জয োি ূম  যাংক 
রমিঠা কো। এデ িম্ূিকেগণে ি য় 
ূম ে ধেি, অবথাি, বটি  ্ িাদা, 
মববাদ মিপমিে যবথা デিোমদ িয 
িম্গি োো। োি জম ুগলাগক 
ুিব িািগিে জয মথমিশীল উৎি 
মহগিগব মবগবচিা কো হয়। 

┲) োি জম  িংেষণ কো 
 
┳) ূম  যাংক থাপগিে ি¬াযিা ্াচাデ 
কো 

 

ূম   রণালয় 
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় ি¬াযিা ্াচাデ 

রমিগবদি 
┲┱ 

৩) িমবযগি বাুযেিগদে জয ুিব িািি 
এলাকা বিমেে উগেগয জলবাু ূম  
যাংক থাপগিে ি¬াযিা ্াচাデ কো 

ূম   রণালয়  ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় ি¬াযিা ্াচাデ 
রমিভবদি 

┲┱ 
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┵.৩.┷ Community Land Trust 運ময ও 
যবহাগে উব┠ি কো। রাগেে ূম ে 
ওপে ভ্ৌ্ মিয়রণ িব ি গয়ে জয 
মিমিি কো। অিীগিে বাুযেি 
জিেগণে যবহাে কো ূম , িাগদে 
রগয়াজি ভশগ┘ অযর থািাতমেি হগয় 
ভেগল পেবিীগি িুিিাগব বাুযেি 
হওয়া জিেগণে জয ভিি যবহাগেে 
যবথা। 

┲) মচমিি োি জম  ভ্গক ┳┱ শিাংশ 
জায়ো বাুযেিগদে ভ্ৌ্ যবহাগেে জয 
বোে োো 

ূম   রণালয়  
ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং জািীয় ও থািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

ূম  বোগেে রঞাপি, 
িগচিিিা কা্ িিগ ে 
িামলকা  

┶ 

┳) বোেৃি জম ে যবহাে মিমিি 
কেগি মবমিন  রিালগয়ে িংমিয 
ক িকিিা এবং িাধােণ  াু┘গদে িগচিি 
কো ূম   রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং জািীয় ও থািীয় উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি 

ূম  বোগেে রঞাপি, 
িগচিিিা কা্ িিগ ে 
িামলকা  

┲┱ 

┵.৩.┸ অরামধকাগেে মিমিগি ভ্িব পমেবাে 
িদীিা〞গিে কােগণ ূম হীি, ヅরয়হীি 
অ্বা বাুযেি হগয়গ , ভিিব 
পমেবােগক বপ ভ য়াগদ িেকামে 
ヅরয়ণ/ヅদশ ি রা  রকগপ জািীয় পেী 
উনয়ি িীমি ালা, ┳┱┱┲ অু্ায়ী 
ুিব িািি কো। ুিব িািি িাデটুগলাগি 
িেকামে-ভবিেকামে-এিমজওে 
অংশীদামেগব বপ ূগয বাＧবি⇒ি ও 
ভটকিデিাগব িা ামজক ヅবািি মকগ ে 
যবথা কো। 

┲) ヅরয়ণ/ ヅবািি রকপ বাＧবায়ি 
কো  

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 
 

ূম   রণালয় ヅবািি রকগপে িংযা ┶ 

┵.৩.┹ ুিব িািি িাデটুগলাগি জীমবকা 
মিব িাগহে 噂গ্াে োো। রামতক 
জিগোঠীে মবগশ┘ কগে িােী, 
শােীমেকিাগব অষ , ুর ৃিামিক ও 
ধ ীয় িংযাল囲 এবং হিদমের 
 াু┘গদে র  বাজাগে রগবশামধকাগেে 
মবগশ┘ যবথা কো। জীমবকাে ববমচরে 
মিমিি কেগি অিেতেীণ ও 
ヅতজিামিক অমিবািগিে 噂গ্াে 運ময 

┲) বাুযেিভদে উপগ্ােী ক িগষর 運জি 
ও জীমবকায়গিে যবথা কো 
 

র  ও 
ক িিংথাি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয়, 
রবািী কযাণ ও ববগদমশক 
ক িিংথাি  রণালয় এবং জািীয় 
ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি  

েিি ুগপে িামলকা ┲┱ 
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উপধাো ূল মব┘য়িুহ কা্ িি  
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ি য় কা┆াগ া 
(┳-┳┱ ব ে) 

কো। 
┵.৩.┺. ুিব িািি িাデটুগলাে উনয়গি যমি 

োগিে অংশরহণ মিমিি কো। 
বাুযেি হগয়গ  এ ি যমিগদে 
মিগয়াগে থািীয়, ヅচমলক ও জািীয় 
প্ িাগয় যমি োিগক উব┠ি কো। 

┲) লািজিক যমিোি রমিঠাগি 
ｶভিাযাল অবমলগেশি ┐াড’ বিমে কগে 
ুিব িািি এলাকায় বাুযেিগদে 
অ্ িনিমিক ক িকাগডে 噂্গ্াে বিমেগি 
ভিデ অ্ ি মবমিগয়াে কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

যমিোি লািজিক রমিঠাি এবং 
জািীয় ও ヅতজিামিক উনয়ি 
িহগ্ােী রমিঠাি   

ভিাযাল অবমলগেশি 
┐াড িীমি ালা, ┐াগড 
অগ্ িে পমে াণ, 
মবমিগয়ােৃি অগ্ িে 
পমে াণ 

┲┱ 

┳) বাংলাগদশ যাংগকে িািগটデগিবল 
┐াデযাস মডপাট িগ গটে িীমি ালায় 
ুিব িািি এলাকায় মিএিヅে রকগপে 
 াযগ  জীমবকাে 噂গ্াে বিমেে মবধাি 
অতভ িি কো 

বাংলাগদশ যাংক  

যমিোি লািজিক রমিঠাি, 
মবগদশী যবিা রমিঠাি, জািীয় ও 
থািীয় উনয়ি িহগ্ােী রমিঠাি 
এবং  ািবমহনি┘ী িংে┆ি 

পমেবমিিি িীমি ালা, 
মিএিヅে রকগপে 

িংযা 
┲┱ 

┵.৩.┲┱ শহেিমলগি ヅবািি 運মযে ভষগর 
বয়ংিূণ ি কম উমিি েগড় ভিালাে 
মব┘গয়  গিাগ্াে ভদওয়া। এ যবথায় 
বুিল মবমশয দালাি মি িাণ কগে 
মিগচে িলাুগলাগি বাজাে, ┐াগ িমি, 
ডািাগেে ভচবাে, যল কাটাে ভিুি, 
মশু মদবা্নগকরিহ িকল ভিবাে থাি 
মিধ িােণ কো-্াগি কগে শহগেে 
ুটপািুগলা ুি োো ্ায়। বপ 
টাকায় এিব ভদাকািুগলা িাড়া মদগয় 
বাুযেি পমেবাগেে িদযগদে 
ヅমক িিংথাগিে যবথা কো। ওপগেে 
িলাুগলা বপ িাড়ায় যমিে মিমিগি 
বাুযেিগদে ্াকাে যবথা কো। এে 
 ামলকািা িেকাগেে কাগ  োো এবং 
মি িাণ ও পমেচালিা কাগজ ্্ািগ  
যমি োি এবং এিমজও িংথাুগলাগক 
যবহাে কো। 

┲) বাুযেমিে ধেণ মবগবচিায় মিগয় শহে 
এবং উপশহেুগলাগি থায়ী এবং অথায়ী 
ヅবািি রকপ বাＧবায়ি 

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

ূম   রণালয়, ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয়, িংমিয শহে উনয়ি 
কৃিপষ এবং যমিোি রমিঠাি 

ৃহীি রকপ রＧাবিা ┲┶ 

┳) িা ামজক এবং িাংৃমিক ববমশযে 
মবগবচিায় মিগয় বাুযেিগদে ヅবািি 
ি¬াবিা মিগয় েগব┘ণা কো  

থািীয় িেকাে 
মবিাে 

েগব┘ণা রমিঠাি এবং থািীয় 
রগকৌশল মবেমবযালয়  

মবগশ┘ঞ মিগয়াে 
িওヅে, েগব┘ণা 

রমিগবদি 
┲┱ 

৩) জািীয় এবং ヅতজিামিক িহমবল 
ভ্গক অ্ িায়গিে  াযগ  মিগেল で  
অোপাট িভ ট 噂মবধা িবমলি ঁয িবি 
মি িাণ কগে বাুযেিগদে জয বোে কো 

ৃহায়ি ও েণ韻িি 
 রণালয় 

ুগ্ িাে যবথাপিা ও রাণ  রণালয় 
এবং ূম   রণালয়  মিম িি িবি ┲┱ 
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┵.৩.┲┲ ুিব িািি কা্ িি ুগলা ভ্ি ヅতজিামিক 
 ািদগডে হয় ভি মব┘গয় িগচয ্াকা। 
ভজাে韻ব িক থািাতে পমেহাে কগে 
থািযেিগদে িগে ヅগলাচিাে  াযগ  
মবকপ ヅবািি ও ূম  মিমিি কো। 
থািাতে/ুিব িািি িিক যবথাপিাে 
অধীগি কগে, ヅিাত জিগোঠীে জয 
এিগক একি ভটকিデ অমিগ্াজি 
ভকৌশগল পমেণি কো। 

┲) ヅতজিামিক প্ িাগয় অমিঞিা অজি ভি 
কা্ িি  রহণ কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

থািীয় িেকাে মবিাে এবং জািীয় 
ও ヅতজিামিক উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি 

কা্ িিগ ে িংযা ┹ 

┳) ভটকিデ অমিগ্াজি ভকৌশল রণয়ি 
কো 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

পমেগবশ, বি ও জলবাু পমেবিিি 
 রণালয় এবং থািীয় িেকাে 
মবিাে 

অমিগ্াজি ভকৌশলপর ৩ 

┵.৩.┲┳ ুিব িািি থাি মিব িাচি কোে ヅগে ঝমঁক 
মিূপণ কো ্াগি কগে িকল 
পমেকপিা এবং পো শ ি ঝমঁক মিূপগণে 
মব┘য় মবগবচিায় ভেগে পমেচামলি হয়। 

┲) ুিব িািি থাগি ঝমঁক মিでপণ ও 
ঝমঁকরাি কা্ িি  রহণ 
 

ুগ্ িাে যবথাপিা 
ও রাণ  রণালয় 

জািীয় ও থািীয় উনয়ি িহগ্ােী 
রমিঠাি  ঝমঁক মিでপণ কা্ িি  ┶ 

 


