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১. পরিরিরি: জারিি জনক েঙ্গেন্ধু শশখ মরজবুি িহমান ১৯৭৩ সাবে Water Pollution Control Ordinance
জারিকিণপূে বক জনস্বাস্থ্য প্রবকৌশে অরিদপ্তি কর্তবক পারন দূষন রনয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ কবি স্বািীন োাংোবদবশ পরিবেশ সাংিক্ষণ
কার্ বক্রবমি সূিনা কবিন। পিেিীকাবে সিকাি ১৯৭৭ সাবে পরিবেশ দূষণ অধ্যাবদশ জারি কবি পরিবেশ দূষণ রনয়ন্ত্রণ শসে গঠন
কবি। পরিবেশ দূষণ রনয়ন্ত্রণ শসবেি কার্ বক্রম মরনটি কিাি জন্য পরিকল্পনা করমশবনি একজন সদবেি শনর্তবে পরিবেশ দূষণ
রনয়ন্ত্রণ শোর্ ব গঠন কিা হয়। সিকাি ১৯৮৯ সাবে পরিবেশ ও েন মন্ত্রণােয় (েিবমাবন পরিবেশ, েন ও জেোয়ু পরিেিবন মন্ত্রণােয়)
নাবম পৃথক একটি মন্ত্রণােয় গঠন কবি এোং পরিবেশ দূষণ রনয়ন্ত্রণ শসবেি নাম পরিেিবন কবি পরিবেশ অরিদপ্তি নাবম একটি
অরিদপ্তি পরিবেশ ও েন মন্ত্রণােবয়ি অিীবন ন্যাস্ত কবি। ১৯৯০ সাে পর্ বন্ত পরিবেশ অরিদপ্তবিি সাাংগঠরনক কাঠাবমা রেভাগীয়
পর্ বাবয় সীমােদ্ধ রিে এোং জনেে রিে মাত্র ১৭৩ জন। পিেিীকাবে সিকাি ২০১০ সাবে পরিবেশ অরিদপ্তবিি সাাংগঠরনক
কাবঠাবমা ২১টি শজোয় সম্প্রসািণ কবি এোং জনেে ৭৩৫ জবন উন্নীি কবি। শদবশি প্রকৃরি ও প্ররিবেশ ব্যেস্থ্া সাংিক্ষণ কবি
পরিবেবশি ভািসাম্য েজায় িাখা পরিবেশ অরিদপ্তবিি প্রিান কাজ।
২. পরিবেশ অরিদপ্তবিি কার্ বােেী:
 শদবশি জীেবেরিত্রয সাংিক্ষণ এোং জীেরনিাপত্তাি শক্ষবত্র কার্ বক্রম গ্রহণ;
 র্থার্থ পরিবেশগি ব্যেস্থ্াপনা রনরিি কবি রশল্প প্ররিষ্ঠান ো প্রকবল্পি অনুকূবে পরিবেশগি িাড়পত্র প্রদান;
 পরিবেশ দূষণকািীবদি রেরুবদ্ধ আইনগি ব্যেস্থ্া গ্রহণ;
 োয়ু, পারন ও মাটিসহ সকে প্রকাি পরিবেশ সাংিক্ষণ ও দূষণ রনয়ন্ত্রবণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রবয়াজনীয় কার্ বক্রম গ্রহণ;
 রনয়রমি োয়ু এোং ভূ-পৃষ্ঠস্থ্ ও ভূ-গভবস্থ্ পারনি গুণগিমান এোং রশল্প প্ররিষ্ঠান হবি রনগিব েবজবযি গুণগি মান মরনটরিাং;
 পরিবেশ ও জেোয়ু পরিেিবন সাংক্রান্ত রেরভন্ন আঞ্চরেক ও আন্তজবারিক কনবভনশন, চুরি ও প্রবটাকবেি শদশীয়, আঞ্চরেক
ও আন্তজবারিক পর্ বাবয় োধ্যোিকিা প্ররিপােবনি জন্য প্রবয়াজনীয় ব্যেস্থ্া গ্রহণ;
 ওবজানস্তি ক্ষয়কািী দ্রব্যসামগ্রী রনয়ন্ত্রবণ কার্ বক্রম গ্রহণ;
 পরিবেশ সাংক্রান্ত রগ্রন/রিন শটকবনােরজি প্রিেবণ কার্ বক্রম গ্রহণ।
 রেষাি এোং রেপজ্জনক িাসায়রনক পদাবথ বি আমদারন, পরিেহন, ব্যেহাি, ইিযারদ রনয়ন্ত্রবণ কার্ বক্রম গ্রহণ;
 পরিবেশ রেষবয় গণসবিিনিা সৃরি এোং পরিবেশ সাংক্রান্ত গুরুেপূণ ব আন্তজবারিক রদেসসমূহ র্থার্থ মর্ বাদায় উদ্যাপন;
 রনরষদ্ধ শ ারষি পরেরথন শরপাং ব্যাবগি উৎপাদন ও োজািজািকািীি রেরুবদ্ধ আইনানুগ ব্যেস্থ্া গ্রহণ;
 পরিবেশ সাংিক্ষণ ও ব্যেস্থ্াপনা রেষবয় সিকারি ও শেসিকারি পর্ বাবয় সক্ষমিা তিরিি েবক্ষয রেরভন্ন প্ররশক্ষণ, কমবশাো,
মিরেরনময় সভা ইিযারদ আবয়াজন;
 শব্দদূষণ রনয়ন্ত্রবণ জনসবিিনিা সৃরিসহ কার্ বকি ব্যেস্থ্া গ্রহণ।
৩. প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা
৩.১. পরিবেশ অরিদপ্তবিি জনেে: রেদ্যমান সাাংগঠরনক কাঠাবমাি আওিায় েিবমাবন পরিবেশ অরিদপ্তবিি অনুবমারদি জনেে
৭৩৫ জন (১৫টি কানামনা পদসহ)। কমবিি জনেে ৪৬৫ জন এোং শূন্য পদ ২৫৫ জন।
সািরণ-১ : পরিবেশ অরিদপ্তবিি জনেবেি সািসাংবক্ষপ
ক্ররমক নাং
শেণী
অনুবমারদি পদ সাংখ্যা
পূিণকৃি পদসাংখ্যা
শূন্যপদ
১.
১ম শেণী
২০৫
১২০
৮৬
২.
২য় শেণী
১২৫
৫৬
৬৯
৩.
৩য় শেণী
২৬৮
২১০
৫৮
ব
৪.
৪থ শেণী
১২২
৭৯
৪৩
শমাট
৭২০
৪৬৫
২৫৫
রেিঃদ্রিঃ কানামনা পদ ১৫টি শটরেবে শদখাবনা হয়রন।

৩.২. পরিবেশ অরিদপ্তবিি মাঠ কার্ বােয়িঃ
পরিবেশ অরিদপ্তি েিবমাবন সদি দপ্তিসহ ঢাকা অঞ্চে, ঢাকা মহানগি, ঢাকা গবেষণাগাি, িট্টগ্রাম অঞ্চে, িট্টগ্রাম মহানগি, িট্টগ্রাম
গবেষণাগাি, খুেনা, িাজশাহী, রসবেট ও েরিশাে রেভাগীয় কার্ বােয় এোং ২১টি শজো কার্ বােয় -এি মাধ্যবম সািা শদবশ পরিবেশ
সাংিক্ষণ ও দূষণ রনয়ন্ত্রবণি কার্ বক্রম িারেবয় র্াবে। েিবমান সিকাি সাম্প্ররিক সমবয় নেসৃি িাংপুি ও ময়মনরসাংহ রেভাবগ ও
অেরশি ৪৩টি শজোয় পরিবেশ অরিদপ্তবিি কার্ বােয় স্থ্াপবনি জন্য রেরভন্ন কযাটাগরিি শমাট ১৮৪টি পদ সৃজবনি সম্মরি জ্ঞাপন
কবিবিিঃ
সািরণ-২: নে সৃি পদসমূবহি রেেিণ
প্রথম শেণী
৫৬ টি

রিিীয় শেণী
৬০ টি

র্তিীয় শেণী
১৬ টি

িতুথ ব শেণী
৫২ টি

শমাট
১৮৪টি

৩.৩. পরিবেশ ও জেোয়ু রেষয়ক প্ররশক্ষণ ইরনরিটিউট স্থ্াপন:
মাননীয় প্রিানমন্ত্রী শশখ হারসনাি সভাপরিবে রেগি ০৪/০৮/২০১৭ িারিবখ অনুরষ্ঠি জািীয় পরিবেশ করমটিি ৪থ ব সভায় পরিবেশ
অরিদপ্তবিি সদি দপ্তবি পরিবেশ ও জেোয়ু রেষয়ক প্ররশক্ষণ ইরনরিটিউট স্থ্াপবনি নীরিগি অনুবমাদন প্রদান কিা হবয়বি।
েিবমাবন প্ররশক্ষণ ইরনরিটিউট স্থ্াপবনি েবক্ষয একটি প্রকল্প প্রণয়বনি কাজ িেমান িবয়বি।

রিত্র ১: মাননীয় প্রিানমন্ত্রী শশখ হারসনাি সভাপরিবে রেগি ০৪/০৮/২০১৭ িারিবখ অনুরষ্ঠি জািীয় পরিবেশ করমটিি ৪থ ব সভা

৩.৪. রনজস্ব অরিস ভেন সম্প্রসািণ:
েিবমাবন পরিবেশ অরিদপ্তবিি সদি দপ্তিসহ ঢাকা অঞ্চে কার্ বােয়, ঢাকা মহানগি কার্ বােয়, িট্টগ্রাম ও িাজশাহী রেভাগীয় কার্ বােয়
রনজস্ব ভেবন কার্ বক্রম পরিিারেি হবে। েিবমাবন পরিবেশ অরিদপ্তবিি সদি কার্ বােবয়ি জন্য ১২ িো রেরশি একটি নতুন
প্রশাসরনক ভেন রনমবাণ কিা হবে। রর্বসম্বি ২০১৮ এি মবধ্য উি ভেবনি রনমবাণ কার্ বক্রম সম্পন্ন হওয়াি সম্ভেনা িবয়বি। এিাড়াও
েরিশাে রেভাগীয় কার্ বােয় ও গাজীপুি শজো কার্ বােবয়ি ভেন রনমবাবনি জন্য প্রকল্প প্রণয়ন কিা হবয়বি।

রিত্র ২: মাননীয় মন্ত্রী জনাে আরনসুে ইসোম মাহমুদ, মাননীয় উপমন্ত্রী জনাে আেদুোহ আে ইসোম জযাকে এোং সন্মারনি
সরিে জনাে আেদুোহ আে শমাহসীন শিৌধুিী পরিবেশ অরিদপ্তবিি রনমবাণািীন প্রশাসরনক ভেন পরিদশবন কিবিন।
৪. জেোয়ু পরিেিবন রেষয়ক কার্ বক্রম
পৃরথেীি িাপমাত্রা বৃরদ্ধজরনি জেোয়ু পরিেিবন এোং এি রেরূপ প্রভাে সািারেবে েহুে আবোরিি রেষয়। Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC)” এি মবি, রেবে জেোয়ু পরিেিবন এি প্রিান কািণ পৃরথেীি গড় িাপমাত্রা বৃরদ্ধ। রশল্প
রেপ্লবেি সময় হবি পৃরথেীি গড় িাপমাত্রা প্রায় ১.০ রর্রগ্র শসেরসয়াস বৃরদ্ধ শপবয়বি র্া ২০৩০-২০৫০ সাে নাগাদ আিও ০.৫ রর্গ্রী
শসেরসয়াস বৃরদ্ধ পাবে। জেোয়ু পরিেিবনজরনি প্রভাে শমাকাবেোয় সিকাি শদবশ অরভবর্াজন ও প্রশমনমূেক নানা কমবসূরি গ্রহণ
কিবি।
৪.১ জেোয়ু পরিেিবন শমাকাবেোয় আন্তজবারিক উবদ্যাগ
তেরেক জেোয়ু পরিেিবন শমাকাবেোয় আন্তজবারিকভাবে প্রবয়াজনীয় কার্ বক্রম গ্রহবণি েবক্ষয ১৯৯৫ সাে হবি প্ররি েিি জারিসাং
জেোয়ু পরিেিবন শেমওয়াকব কনবভনশন (UNFCCC)-এি আওিায় Conferences of the Parties (COP)অনুরষ্ঠি হবয়
আসবি। এ কনবভনশন হবি জেোয়ু পরিেিবন শমাকাবেোয় ইবিাপূবে ব রকবয়াবটা প্রবটাকেসহ অবনক উবেখবর্াগ্য উবদ্যাগ গ্রহণ কিা
হবয়বি। িথারপও রেরভন্ন জটিেিা জরনি কািবন উি উবদ্যাগসমূহ পর্ বাপ্ত সিেিা োভ কবিরন। এ অেস্থ্ায় জারিসাং জেোয়ু
পরিেিবন কনবভনশন (UNFCCC)-এি আওিায় রেবেি সারে বক কাে বন রনিঃসিণ রনয়ন্ত্রণসহ পৃরথেীি রনয়ি পরিেিবনশীে
োস্তেিাি রনিীবখ গি ৩০ নবভম্বি হবি ১২ রর্বসম্বি ২০১৫ পর্ বন্ত োবেি িাজিানী প্যারিবস ২১িম জারিসাং জেোয়ু পরিেিবন
সবম্মেন (COP 21)-এ ১৯৫টি শদবশি ঐকযমবিি রভরত্তবি প্যারিস চুরি (Paris Agreement) শীষ বক একটি জেোয়ু পরিেিবন
চুরি গৃহীি হয়। োাংোবদশ প্যারিস জেোয়ু চুরি স্বাক্ষি অনুষ্ঠাবনি প্রথম রদন ২২ এরপ্রে ২০১৬ িারিবখই এ চুরিস্বাক্ষি এোং ২১
শসবেম্বি ২০১৬ িারিবখ অনুস্বাক্ষি ো শিটিিাই কবিবি। এ পর্ বন্ত (২৭ আগি ২০১৭ অনুর্ায়ী) ১৯৪টি শদশ ও ইউবিাপীয় ইউরনয়ন
উি চুরিটি স্বাক্ষি কবিবি এোং যুিিাষ্ট্র, িীন, ভািি ও ইউবিাপীয় ইউরনয়নসহ শমাট ১৬০টি সদে শদশ (র্া শমাট তেরেক কাে বন
রনসিঃিবণি ৮৬.৩২% রিবপ্রবজন্ট কবি) এ চুরি অনুস্বাক্ষি ো শিটিিাই কবিবি। এখাবন উবেখ্য শর্, রেগি ০৪ নবভম্বি ২০১৬
িারিবখ প্যারিস জেোয়ু চুরিটি কার্ বকি হবয়বি।
UNFCCC-ি আওিায় রেগি ০৭-১৮ নবভম্বি ২০১৬ িারিবখ মিবকাি মািাবকশ শহবি অনুরষ্ঠি ২২িম রেে জেোয়ু সবম্মেন
COP22-এ প্যারিস চুরি োস্তোয়বনি েবক্ষয গঠিি এবপক্স েরর্ Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to the Paris Agreement (CMA)-এি ১মসভা অনুরষ্ঠি হবয়বি এোং প্যারিস চুরি োস্তোয়বনি েবক্ষয

প্রবয়াজনীয় কার্ বরেরি, প্ররক্রয়া এোং রনবদ বশােেী (Paris Agreement Work Programme) ২০১৮ সাবেি মবধ্য প্রণয়বনি
রেষবয় রসদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হবয়বি। এি িািাোরহকিায় জামবানীি েন শহবি ২৩িম জেোয়ু সবম্মেন এোং ২০১৮ সাবে শপাল্যাবেি
কাবটারভি শহবি অনুবষ্ঠয় ২৪িম জেোয়ু পরিেিবন সবম্মেন (COP 24)-এ প্যারিস চুরি কমবপরিকল্পনা (Paris Agreement
Workprogramme) গৃহীি হবে েবে প্রিযাশা কিা হবে।

রিত্র ৩: জামানীি েন শহবি অনুরষ্ঠি ২৩িম রেে জেোয়ু সবম্মেন COP23-এ পরিবেশ, েন ও জেোয়ু
পরিেিবন কর্তবক আবয়ারজি সাাংোরদক সবম্মেবন েিব্য িাখবিন মাননীয় মন্ত্রী জনাে আরনসুে ইসোম
মাহমুদ।
৪.২. জেোয়ু পরিেিবন ও োাংোবদশ
োাংোবদশ জেোয়ু পরিেিববনি রনবদ বাষ রশকাি। Global Climate Risk Index (GCRI) 2010- এি িথ্যানুসাবি ১৯৯০
হবি ২০০৮ সাে সমবয় গবড় প্ররিেিি ৮২৪১ জন শোক রনহি হবয়বি, েিবি ১.২ রেরেয়ন সমমূবল্যি সম্পদ নি হবয়বি এোং ১.৮১
শিাাংশ হাবি রজরর্রপ ক্ষরিগ্রস্থ্ হবয়বি। ‘জামবান ওয়াি’ কর্তবক প্রকারশি ‘তেরেক জেোয়ু ঝরুঁ ক সূিক ২০১৬’ অনুর্ায়ী জেোয়ু
পরিেিববনি িবে সৃি প্রাকৃরিক দুবর্ বাবগি সবে বাচ্চ ঝরুঁ ক সূিবক ৬ নম্ববি োাংোবদবশি অেস্থ্ান। োাংোবদবশ দরিদ্র জনবগাষ্ঠীি নাজুক
অথ বনীরি এোং প্রাকৃরিক সম্পবদি উপি অরিক রনভবিশীেিা এ রেপন্নিা োরড়বয় রদবয়বি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক (এরর্রে) কর্তবক জুন
২০১৪-এ প্রকারশি গবেষণায় শদখা শগবি শর্, জেোয়ু পরিেিবন শমাকাবেোয় রেে সম্প্রদায় র্রদ কার্ বকি শকান পদবক্ষপ গ্রহণ না
কবি িাহবে ২০৫০ সাে নাগাদ োাংোবদবশি রজরর্রপি প্রায় ২ শিাাংশ এোং ২১০০ সাে নাগাদ প্রায় ৯.৪ শিাাংশ ক্ষরি হবি পাবি।
জেোয়ু পরিেিববনি প্রভাে, ঝরুঁ কসমূহ ও রেপন্নিা অরভবর্াজন এোং সমুদ্র পৃবষ্ঠি উচ্চিা বৃরদ্ধি ব্যাপাবি সমীক্ষা ও মূল্যায়বনি িবে
সুস্পিভাবে প্রিীয়মান হবিি শর্, োাংোবদশ হবিি জেোয়ু পরিেিববনি কািবণ সািা রেবেি সেবিবয় শেরশ রেপন্ন ও ঝরুঁ কপন্ন
শদশগুবোি অন্যিম। োাংোবদবশ দরিদ্র জনবগাষ্ঠীি নাজুক অথ বনীরি এোং প্রাকৃরিক সম্পবদি উপি অরিক রনভবিশীেিা এ রেপন্নিা
োরড়বয় রদবয়বি। েন্যা, খিা, সাইবিান, েেনািিা এোং সমুদ্রিবেি উচ্চিা বৃরদ্ধ আমাবদি জািীয় প্রবৃরদ্ধবক োিাগ্রস্ত কবিবি।
৪.৩ জেোয়ু পরিেিবন সরহষ্ণু অরভবর্াজন এোং প্রশমন প্রযুরি হস্তান্তি রেষয়ক কার্ বক্রম
৪.৩.১ Climate Technology Centre and Network (CTCN): পরিবেশ অরিদপ্তি UNFCCC-এি অিীন
প্ররিরষ্ঠি Climate Technology Centre and Network (CTCN)-এি আওিায় উন্নি শদশ হবি জেোয়ু
পরিেিবনজরনি অরভবর্াজন এোং প্রশমন সাংক্রান্ত প্রযুরি হস্তান্তি েিারিি কিাি েবক্ষয কাজ কিবি। CTCN- এি আওিায়

প্রাথরমকভাবে ০৫টি অরভবর্াজন ও প্রশমন শটকবনােরজ রিরিি কবি Technical Assistance এি জন্য CTCN- এ প্রস্তােনা
শপ্রিণ কিা হবয়বি। CTCN- এ জমাদানকৃি ০৫টি প্রকবল্পি মবধ্য ইবিামবধ্য রনবনাি ০৩টি প্রকবল্পি আওিায় CTCN হবি
জেোয়ু পরিেিবন সরহষ্ণু অরভবর্াজন ও প্রশমন প্রযুরি হস্তান্তবিি কার্ বক্রম িেমান িবয়বি।
ক)

Technical assistance for saline water purification technology at household level
and low-cost durable housing technology for coastal areas of Bangladesh (পেী কমবসহায়ক িাউবেশন কর্তবক প্রস্তারেি)

খ)

Development of a certification course for energy managers and energy auditors of
Bangladesh (শটকসই ও নোয়নবর্াগ্য জ্বাোরন উন্নয়ন কর্তবপক্ষ কর্তবক প্রস্তারেি)

গ)

Technology for Monitoring & Assessment of Climate Change Impact on Geomorphology (Sea level rise/fall, Salinity, Sedimentation etc) in the Coastal Areas
of Bangladesh (োাংোবদশ উন্নয়ন পরিষবদি সহায়িায় োাংোবদশ পারন উন্নয়ন শোর্ ব কর্তবক প্রস্তারেি)

রিত্র ৪: পরিবেশ অরিদপ্তি এোং IGES, Japan কর্তবক শর্ৌথভাবে আবয়ারজি "JCM
Capacity Building Workshop in Chittagong"- এ পরিবেশ অরিদপ্তবিি
প্রািন মহাপরিিােক, পরিবেশ, েন ও জেোয়ু পরিেিবন মন্ত্রণােবয়ি অরিরিি সরিে
(জেোয়ু পরিেিবন), িট্টগ্রাম শিম্বাবিি সভাপরি এোং অন্যান্য সম্মানীি অরিরথবৃন্দ।
৪.৪.২ Joint Crediting Mechanism (JCM): জাপান সিকাি কর্তবক গৃহীি Joint Crediting Mechanism
(JCM)- এি আওিায় োাংোবদশ সিকাি জাপান হবি রেদুযৎ, জ্বাোনী, রশল্প ও অন্যান্য খাবি স্বল্প কাে বন রনিঃসিণবর্াগ্য প্রযুরি,
পণ্য, শসো ও অেকাঠাবমা রনমবাণ/প্রিেবন সহায়িা োভ কিবি র্াি মূে েক্ষয স্বল্প কাে বন রনিঃসিণবর্াগ্য উন্নয়ন রনরিিকিা ও
শটকসই উন্নয়বন অেদান িাখা। পরিবেশ অরিদপ্তি োাংোবদবশ JCM সরিোেয় রহসাবে কাজ কিবি। ২০১৭-২০১৮ সমবয় JCM
সাংক্রান্ত কার্ বক্রম োস্তোয়বন অগ্রগরি রননরূপিঃ
(১) JCM প্রকল্প গ্রহবণ সিকারি-শেসিকারি উবদ্যািাগবণি সক্ষমিা বৃরদ্ধি েবক্ষয Dhaka Chamber of Commerce
and Industry (DCCI) Ges Chottogram Chamber of Comerce and Industry (CCCI) শক সাবথ
রনবয় পরিবেশ অরিদপ্তি কর্তবক ইবিামবধ্য ০২টি কমবশাোি আবয়াজন কিা হবয়বি;

(২) জাপাবনি সহায়িায় োাংোবদবশ ২০১৭-২০১৮ অথ বেিবি ০২টি জ্বাোনী সােয়ী উন্নি প্রযুরি হস্তান্তবিি কার্ বক্রম সম্পন্ন
হবয়বি।
(৩) JCM- এি আওিায় ময়মনরসাংবহি সুরিয়াখারেবি ৫০ শমগাওয়াট ক্ষমিাি একটি শসৌি রেদুযৎ শকবে আিও ০১টি প্রযুরি
হস্তান্তবিি কার্ বক্রম শুরু হবয়বি।
৪.৫.
জেোয়ু পরিেিবন সাংক্রান্ত গবেষণা কার্ বক্রম ও রিবপাটিাং
৪.৫.১ সমুদ্র পৃবষ্ঠি উচ্চিা বৃরদ্ধ রেষয়ক গবেষণা কার্ বক্রম পরিিােনা: সমুদ্র পরিবেশ ও প্ররিবেবশি উপি জেোয়ু পরিেিববনি
প্রভাে পরিেীক্ষণ কিাি েবক্ষয পরিবেশ অরিদপ্তি Assessment of Sea Level Rise on Bangladesh Coast
Through Trend Analysis শীষ বক একটি গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদন কবিবি। সমীক্ষা িোিে জুোই ২০১৭ সমবয় প্রকারশি
হবয়বি। উি গবেষণা সমীক্ষায় উপকূবেি পরিম হবি পূে বরদবক গবড় প্ররি েিি ৬-২১ রমরেরমটাি সমুদ্র পারনি উচ্চিা বৃরদ্ধি শেে
শদখা র্াবে।

রিত্র ৫: রেগি রত্রশ েিবি রনবন গাবঙ্গয় পেেভূরম, শম না শমাহনা পেেভূরম এোং িট্টগ্রাম উপকূেীয় অঞ্চবে সমুদ্র
পৃবষ্ঠি উচ্চিা বৃরদ্ধি হাি।
উৎসিঃ পরিবেশ অরিপ্তি, ২০১৬।
৪.৫.২ থার্ ব ন্যাশনাে করমউরনবকশন (টিএনরস) প্রণয়ন: োাংোবদশ সিকাবিি voluntary obligation রহবসবে জেোয়ু
পরিেিবন সাংক্রান্ত প্রাসাংরগক িথ্যারদ সমৃদ্ধ "Bangladesh: Third National Communication (TNC) to the
UNFCCC শীষ বক প্ররিবেদন প্রণয়ন কিা হবে র্া পিেিীবি United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC)- এ শপশ কিা হবে। এিাড়াও রনবনাি পাঁিটি কযাটাগিীবি ২০০৬-২০১২ সমবয় োাংোবদবশ
গ্রীণহাউজ গ্যাস রনিঃসিবণি পরিমাণ রনি বািবণি েবক্ষয Green House Gas Inventory প্রণয়ন কিা হবে (১) Energy
(২) Industrial Processes and Product Use (IPPU)

(৩) Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)
(৪) Waste
(৫) Other (e.g., indirect emissions from nitrogen deposition from non-agriculture sources)
৪.৫.৩ জেোয়ু পরিেিবনজরনি রেপদাপন্নিা ও ঝরুঁ ক রনরূপণ: জেোয়ু পরিেিববনি রেপদাপন্নিা ও ঝরুঁ ক রনরূপবণ কৃরষ, পারন,
অেকাঠাবমা ও স্বাস্থ্যখাবি শদশব্যাপী (৬৪ টি শজোয়) এোং শসক্টিরভরত্তক জািীয় পর্ বাবয় vulnerability assessment কিা
হবয়বি। উি কার্ বক্রবমি আওিায় উপবজোরভরত্তক একটি Climate Vulnerability Index ও Map প্রণয়ন কিা হবয়বি িবে
ভরেষ্যবি সিকাি কর্তবক জেোয়ু পরিেিবনজরনি প্রকল্প অগ্রারিকাি রনরূপণ এোং প্রকবল্পি অথ বায়ন সাংক্রান্ত রসদ্ধান্ত গ্রহণ সহজিি
হবে। এিাড়া উপকূেীয় অঞ্চে, েন্যা ও খিা প্রেণ এোকায় কৃরষ, পারন, অেকাঠাবমা ও স্বাস্থ্যখাবি Hot Spot Based
Adaptation Option এি েণ বনা িবয়বি র্া National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়বন সহায়ক হবি পাবি। উি
কার্ বক্রবমি আওিায় GIZ- এি সহায়িায় ইবিামবধ্য সাংরিি রেবশষজ্ঞ ও অাংশীজনগবণি অাংশগ্রহবণ জািীয় এোং আঞ্চরেক
পর্ বাবয় Climate Change Impact Chain রেষয়ক কমবশাো আবয়াজন কিা হবয়বি। সামরগ্রক কার্ বক্রবমি অাংশ রহবসবে
পরিবেশ অরিদপ্তবি একটি GIS ল্যােবিটিীও প্ররিষ্ঠা কিা হবয়বি এোং পরিবেশ অরিদপ্তবিি ১০জন কমবকিবাবক প্ররশক্ষণ প্রদান
কিা হবয়বি।

রিত্র ৬: জািীয় পর্ বাবয় ঢাকায় আবয়ারজি Climate Change Impact Chain
রেষয়ক কমবশাোয় সম্মানীি অরিরথবৃন্দ।
৪.৫.৪ োাংোবদশ জেোয়ু পরিেিবন তকাশে ও কমব পরিকল্পনা (BCCSAP) হােনাগাদকিণ: পরিবেশ, েন ও জেোয়ু পরিেিবন
মন্ত্রণােবয়ি সারে বক িত্ত্বােিাবন জামবান দািা সাংস্থ্া GIZ-এি সহায়িায় সিকাি ে বিমাবন রেরভন্ন ঝরুঁ কপূণ ব শসক্টবি জেোয়ু পরিেিবন
শকৌশে ও কমব পরিকল্পনা (BCCSAP) -এি মূল্যায়ণ ও হােনাগাবদি কার্ বক্রম োস্তোয়ন কিি। আশাকিা র্ায় রর্বসম্বি ২০১৮
সাবেি মবধ্য উি কার্ বক্রম সমাপ্ত হবে।
৪.৫.৫ সমুদ্রপৃবষ্ঠি উচ্চিা বৃরদ্ধি অরভবক্ষপণ এোং কৃরষ, পারনসম্পদ ও অেকাঠাবমাি উপি এি প্রভাে রনরূপণ: েিবমাবন পরিবেশ
অরিদপ্তবি োাংোবদবশি উপকূেীয় এোকায় সমুদ্রপৃবষ্ঠি উচ্চিা বৃরদ্ধি অরভবক্ষপন পূে বক কৃরষ, পারনসম্পদ এোং অেকাঠাবমাি উপি
এি প্রভাে রনরূপবণি েবক্ষয একটি গবেষণামূেক কার্ বক্রম িেমান িবয়বি।
৪.৫.৬ গ্রীন িাইবমট িাে হবি সিাসরি অথ ব প্রারপ্তি উবদ্যাগ: রেবেি অন্যান্য শদবশি ন্যায় োাংোবদশ সিকাি United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) -এি আওিায় গঠিি গ্রীন িাইবমট িাে
হবি জেোয়ু পরিেিবন শমাকাবেোয় সিাসরি অথ ব প্রারপ্তি েবক্ষয কার্ বক্রম গ্রহণ কবিবি।

৪.৫.৭ Intended Nationally Determined Contributions (INDC) প্রণয়ন: োাংোবদশ UNFCCC-এি
সদে রহসাবে শসবেম্বি, ২০১৫ সাবে Intended Nationally Determined Contributions (INDC) প্রণয়ন কবি িা
UNFCCC শসবক্রটারিবয়বট দারখে কবিবি। উি INDC -শি রেদুযৎ, শর্াগাবর্াগ এোং রশল্প (জ্বাোনী সক্ষমিা) রিনটি খাবি
ব কমাবে মবমব
২০৩০ সাবেি মবধ্য শিবহীন অেদাবনি মাধ্যবম ৫% এোং শিবযুি অেদাবনি মাধ্যবম ১৫% গ্রীনহাউস গ্যস রনগমন
INDC শি উবেযখ কিা হবয়বি। উি INDC োস্তোয়বনি েবক্ষয পরিবেশ ও েন মন্ত্রণােয় কর্তবক NDC Implementation
Road Map প্রণয়ন সম্পন্ন হবয়বি এোং রেদুযৎ, রশল্প ও শর্াগাবর্াগ প্ররিটি শসক্টবি NDC Sectoral Mitigation Action
Plan প্রণয়ন চুড়ান্ত কিা হবয়বি। উি Action Plan সাংরিি মন্ত্রণােয়/রেভাগ/সাংস্থ্াসমূবহি মাধ্যবম োস্তোয়ন কিা হবে।
৫. োয়ুদূষণ রনয়ন্ত্রণ রেষয়ক কার্ বক্রম:
পৃরথেীি অন্যান্য শদবশি মবিাই োয়ুদূষণ োাংোবদবশি অন্যিম পরিবেশগি সমো। েরি বি জনসাংখ্যাি ক্রমেি বমান িারহদা পূিবণ
দ্রুি নগিায়ন ও রশল্পায়ন, অেকাঠাবমা রনমবাণ, র্ানোহন ও কেকািখানাি সাংখ্যা ক্রবমই শেবড় িবেবি। এ সকে অপরিকরল্পি উন্নয়ন
কার্ বক্রম োয়ুদূষবণি উৎস রহসাবে কাজ কবি। এ শপ্ররক্ষবি োয়ুদূষণ রনয়ন্ত্রবণ সিকাি রেরভন্ন আইন ও রেরি-রেিান প্রণয়নসহ উৎস
রভরত্তক রেরভন্ন কার্ বক্রম পরিিােনা কবি আসবি।
৫.১ ইটভাটা সৃি োয়ু দূষণ রনয়ন্ত্রণ:
ক) আধুরনক প্রযুরিিি ইটভাটাি প্রিেন: সিকাি ইট রনমবাণ রশল্পবক পরিবেশ সম্মিভাবে পরিিােনাি েবক্ষয “ইট প্রস্তুি ও ভাটা
স্থ্াপন (রনয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩”জািী কবিবি র্া গি ০১ জুোই ২০১৪ হবি সািাবদবশ কার্ বকি হবয়বি। পরিবেশ অরিদপ্তি নানা
িকম পরিবেশ োন্ধে ইবটি ব্যেহাি উৎসারহি কিাসহ শদবশ রেদ্যমান ১২০ফুট রিমনীরেরশি ইটভাটাসমূহবক জ্বাোনী সােয়ী ও
পরিবেশোন্ধে উন্নি প্রযুরিবি রূপান্তবিি েবক্ষয নানারেি কার্ বক্রম পরিিােনা কিবি। ২০১৭-২০১৮ অথ ব েিবিি োরষ বক
কমবপরিকল্পনায় পরিবেশ অরিদপ্তি সনািন পদ্ধরিি ইটভাটা শথবক উন্নি প্রযুরিি ইটভাটায় রূপান্তবিি কাভাবিজ ৬৫-৬৭% এ
উরন্নি কিাি েক্ষযমাত্রা রনবয় কাজ কবিবি। িবে, জুন ২০১৮ পর্ বন্ত শদবশ রেদ্যমান ইটভাটাি ৬৫.৫৮% ভাগ আধুরনক প্রযুরিবি
রূপান্তি সম্ভে হবয়বি।
সািরণ-৩: রেভাগ রভরত্তক ইটভাটাি হােনাগাদ িথ্যারদ (জুন ২০১৮ পর্ বন্ত)
ক্রম
রেভাবগি ইটভাটাি রিক্সর্ রিমনী রজগজযাগ/ হাইরির্
নাম
সাংখ্যা
(৮০-১২০ফুট)
উন্নি
হিম্যান
রজগজযাগ
১.
েরিশাে
৩৪৮
১১২
২৩২
২
২.
িট্টগ্রাম
১৪১৩
৫২০
৮৭১
২০
৩.
রসবেট
২২৯
৪০
১৮৮
১
৪.
ঢাকা
২৪৮৯
৭৯৪
১৬৩১
১৭
৫.
খুেনা
৮৭২
২৫০
৬০৯
০
৬.
িাজশাহী
১৫২৬
৬৫১
৮৫৫
২০
শমাট = ৬৮৭৭
২৩৬৭
৪৩৮৬
৬০

অবটাবমটিক/
ট্যাবনে রকেন
০
২
০
৪৫
১২
০
৫৯

উন্নি
অন্যান্য
প্রযুরি
৩
০
০
২
১
০
৫

উন্নি প্রযুরিবি
রূপান্তবিি হাি
৬৭.৮২%
৬৩.২০%
৮২.৫৩%
৬৮.০৯%
৭১.৩৩%
৫৭.৩৪%
(৬৫.৫৮%)

খ) ইটভাটায় আইনগি কার্ বক্রম: পরিবেশ দূষণকািী অবেি ইটভাটা রেরুবদ্ধ পরিবেশ অরিদপ্তবিি রনজস্ব ম্যারজবেবটি পাশাপারশ
শজো প্রশাসন ও পুরেবশি সহবর্ারগিায় রনয়রমি শমাোইে শকাট ব কার্ বক্রম গ্রহণ কিা হবে।
সািরণ ৪: ইটভাটাি রেরুবদ্ধ পরিিারেি শমাোইে শকাবট বি পরিসাংখ্যান
ক্ররমক
অথ ব েিি
পরিিারেি শমাোইে শকাবট বি সাংখ্যা
১.
২০১৬-২০১৭
১১৬
২.
২০১৭-২০১৮
১৪৯

ব্যেস্থ্া গ্রহণকৃি ইটভাটাি সাংখ্যা
২৭৯
৩২৪

জরিমানা আদায়
১.৯ শকাটি
২ শকাটি

রিত্র ৭: অবেি ইটভাটাি রেরুবদ্ধ পরিিারেি অরভর্ান।
গ) গণসবিিনিা সৃরি: সনািন পদ্ধরিি ইটভাটাসমূহবক জ্বাোনী সােয়ী আধুরনক প্রযুরিবি রূপান্তি ও মাটিি ব্যেহাি রনয়ন্ত্রণ ও
হ্রাসকিবণি েবক্ষয অত্র দপ্তি রেরভন্ন প্রযুরি অবপাড়াবনা ইট, রেকল্প ও িাঁপা ইট (Hollow Brick) ও রেকল্প রনমবাণ সামগ্রী
উদ্ভোেবনি েবক্ষয রেরভন্ন প্রকাি পাইেট প্রকল্প গ্রহণ কিা হবয়বি। এ িিবণি প্রযুরি সম্প্রসািণ ও ইবটি ব্যেহাি বৃরদ্ধি েবক্ষয
সিকারি ও শেসিকারি দপ্তি/সাংস্থ্া ও সাংরিি অাংশীজনবদি সবঙ্গ সভা, শসরমনাি, কমবশাোসহ প্রিাি কার্ বক্রম অব্যাহি িবয়বি।
৫.২. র্ানোহন হবি সৃি োয়ুদূষণ রনয়ন্ত্রণ: পরিবেশ অরিদপ্তি র্ানোহন সৃি োয়ুদূষণ রনয়ন্ত্রবণি েবক্ষয রনয়রমি সািা শদবশ শমাোইে
শকাট ব পরিিােনাপূে বক দুষণকািী শমাটিোইক, কাি, মাইবক্রাোস, রমরনোস, োস, োক, রমরনোক এোং অবটারিক্সাি রনিঃসৃি শিাঁয়া
পরিেীক্ষণ জরিমানা আদায় কিবি।
সািরণ ৫: দূষণকািী র্ানোহবনি রেরুবদ্ধ পরিিারেি শমাোইে শকাবট বি পরিসাংখ্যান
ক্ররমক
অথ ব েিি
শমাোইে শকাবট বি সাংখ্যা শমাোইে শকাবট ব দাবয়িকৃি মামোি সাংখ্যা
১.
২০১৬-২০১৭
৬১
২৭৯
২.
২০১৭-২০১৮
৩৫
১১৯

আদায়কৃি জরিমান
৪,৬৫,৮০০/৩,২০,৭০০/-

রিত্র ৮: গাড়ীি কাবো শিাঁয়াি রেরুবদ্ধ পরিিারেি অরভর্ান।
৫.৩. োয়ু দূষণ মরনটরিাং: রনয়রমি োয়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ কিাি রনরমত্ত ঢাকায় ০৩টি, িট্টগ্রাবম ২টি, িাজশাহী ও খুেনা, গাজীপুি,
নািায়ণগঞ্জ, রসবেট ও েরিশাে শহবি ১টি কবি সািাবদবশ শমাট ১১টি সাে বক্ষরণক োয়ুমান পরিেীক্ষণ শিশন (CAMS) িালু
িবয়বি। এিাড়াও শদবশি রেভাগীয় ও জনেহুে নগিীবি আবিা ০৫ (পাঁি) টি সাে বক্ষরণক োয়ুমান পরিেীক্ষণ শকে স্থ্াপবনি মাধ্যবম
প্রকল্প এোকা সম্প্রসারিি কিা হবে। রেদ্যমান ১১টি সাে বক্ষরণক োয়ুমান পরিেীক্ষণ শিশবন প্রাপ্ত িবথ্যি েিবমাবন পিীক্ষামূেকভাবে
রভরত্তবি োয়ুমান সূিক শকস প্রকবল্পি ওবয়েসাইবট (case_moef.gov.bd) প্রকাশ কিা হবে।

রিত্র ৯ : স্থ্ারপি ও প্রস্তারেি সাে বক্ষরণক োয়ুমান মরনটরিাং শিশন (CAMS)
২০১৭ সাবে সাে বক্ষরণক োয়ুমান পরিেীক্ষণ শিশন হবি প্রাপ্ত িবথ্যি রভরত্তবি শদখা র্ায়, সািা েিবিি োয়ুি মানমাত্রা রপএম-১০ ও রপএম-২.৫
ব্যিীি অন্যান্য সকে দূষবকি মরনটরিাং িোিে রেরিমাো রনি বারিি মাবনি মবধ্যই অেস্থ্ান কবি। েিবিি নবভম্বি শথবক মাি ব পর্ বন্ত সমবয়
রপএম-১০ ও রপএম-২.৫ এি মান গবড় প্রায় ১০০-১২০ রদন রেরিমাো রনি বারিি োয়ুি তদরনক মানমাত্রা অরিক্রম কবি। শুষ্ক শমৌসুবম র্খন
ুঁ
বৃরিপাি কম হয় এোং োিাবসি গরিবেগ কম থাবক িখনই মূেি োয়ুবি েস্তুকনা জরনি ধুরেদূষণ
অরিক হবয় থাবক।

রিত্র ১০ (১): রেরভন্ন CAMS শিশন হবি প্রাপ্ত PM2.5 I PM10
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রিত্র ১০(২): রেরভন্ন CAMS শিশন হবি প্রাপ্ত NOx ও SO2 এি Annual Concentration (2017)
৫.৪. োয়ুদূষণ রনয়ন্ত্রবণ গ্রামীণ পর্ বাবয় িান্নাি কাবজ জ্বাোনী সােয়ী উন্নি চুোি (েন্ধু চুো) প্রেিবন: েনজ সম্পবদি ওপি আহিণ িাপ
কমাবনা, োয়ু দূয়ণহ্রাস, স্বাস্থ্য ঝরক এোং গ্রীণ হাউজ গ্যাবসি রনিঃসিণ হ্রাবসি েবক্ষয পরিবেশ অরিদপ্তি কর্তবক ইবিাপূবে ব সািা শদবশ
প্রায় ৯০০,০০০ েন্ধুচুো ও ৭৩,০০০ ইমপ্রুভর্ কুক শিাভস (আইরসএস) স্থ্াপন এোং এ খাবি অবনক উবদ্যাি তিরি কিা হবয়বি।
২০১৭-২০১৮ অথ ব েিবি অরিদপ্তি হবি ইবিাপূবে ব স্থ্ারপি চুোসমূহ রনয়রমি মরনটরিাং ও েন্ধু চুোি আবিা ব্যাপক প্রিেবনি েবক্ষয
প্রিাি কার্ বক্রম গ্রহণ কিা হবয়বি।
৫.৫. রিও কনবভনশনসমূহ োস্তোয়বন সক্ষমিা বৃরদ্ধ: পরিবেশ ব্যেস্থ্াপনা সাংক্রান্ত জারি সাংব ি উি কনবভনশনসমূহ োস্তোয়বন
২০১৭-২০১৮ অথ ব েিবি পরিবেশ অরিদপ্তিসহ সাংরিি দপ্তিসমূবহি প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরদ্ধি েবক্ষয প্ররশক্ষণ, কমবশাো ও
সবিিনিামূেক সভা আবয়াজন কিা হবয়বি। পাশাপারশ সিকারি শেরনাং ইেটিটিউবটি প্ররশক্ষণ মরর্উবে উি রিনটি কনবভনশনবক
অন্তর্ভবি কিাি উবদ্যাগ গ্রহণ কিা হবয়বি। হবে। এিাড়াও রিও কনবভনশনসমূহবক উন্নয়বনি মূে িািায় আনয়বনি েবক্ষয রেরভন্ন
শসক্টিাে শর্বভেপবমন্ট প্লযাবন অঙ্গীভূি, রিনটি কনবভনশবনি Best Practice report তিরি এোং রিও কনশভনশনসমূবহি
োস্তোয়ন সাংরিি গুরুেপূণ ব িথ্য প্ররশক্ষণ কমবসূরি ও পাঠ্যক্রবম অন্তভূবি কিাি কার্ বক্রম িেমান িবয়বি।

রিত্র ১১: Training of Trainer’s on Rio Convention শীষ বক প্ররশক্ষবণি সমাপনী অনুষ্ঠাবন
সম্মারনি অরিরথেন্দ

৫.৬. ওজন স্তি ক্ষয়কািী দ্রবব্যি ব্যেহাি হ্রাবস কার্ বক্রম: সিকাি ওবজানস্তি ক্ষয়কািী উবেখবর্াগ্য দ্রব্যসমূবহি ব্যেহাি ২০১০
সাবেি মবধ্য ১০০% শিইজ আউট রনরিি কবিবি। েিবমাবন সিকাি ওবজানস্তি ক্ষয়কািী অেরশি দ্রব্যসমূবহি ব্যেহাি পর্ বায়ক্রবম

করমবয় আনাি েবক্ষয কাজ কবি র্াবে। সিকাবিি এ অনন্য সািবল্যি স্বীকৃরি স্বরূপ ২০১২ ও ২০১৭ সাবে মরিে প্রবটাকবেি সিে
োস্তোয়বনি জন্য জারিসাং পরিবেশ কমবসূরি কর্তবক রেবশষভাবে প্রশাংরসি হবয়বি।
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রিত্র ১২: ২০১০-২০১৭ সমবয় োাংোবদবশ ওজনস্তি ক্ষয়কািী CFCs & HCFCs এি ব্যেহাি
৬. গবেষণাগাি কার্ বক্রম
৬.১. রশল্প েজবযবি নমুনা রেবিষণ: পরিবেশ অরিদপ্তি রনয়রমি রশবল্পাবদ্যািাগবণি আবেদবনি শপ্ররক্ষবি রশল্প প্ররিষ্ঠাবনি িিে েজবয,
োয়ুেীয় েজবয ও শব্দদূষবণি মানমাত্রা রেবিষণপূে বক িোিে প্রদান কবি থাবক । ২০১৭-২০১৮ অথ ব েিবি ৭০২৬ জন শসো গ্রহীিা ো
প্ররিষ্ঠানবক পরিবেশ অরিদপ্তবিি গবেষণাগািসমূহ হবি শসো প্রদান কিা হবয়বি।

রিত্র ১৩: পরিবেশ, েন ও জেোয়ু পরিেিবন মন্ত্রণােবয়ি মাননীয় মন্ত্র, উপমন্ত্রী ও সরিে এোং
পরিবেশ অরিদপ্তবিি সাবেক মহাপরিিােক কর্তবক ঢাকা গবেষণাগাবিি কার্ বক্রম পরিদশবন।

৬.২. নদীি পারনি গুণগি মান পরিেীক্ষণ: পরিবেশ অরিদপ্তি ১৯৭৩ সাে শথবক ভূপরিস্থ্ ও ভূগভবস্থ্ পারনি মান পরিেীক্ষণ কবি
আসবি। পরিবেশ অরিদপ্তি ২৭টি নদীি ৬৩টি স্থ্াবন পারনি গুণগি মান রনয়রমিভাবে মরনটরিাং কবি। পপপপপপপ
পপপপপপপ পপপপপপপপ পপপপপপ পপপপপপপপ পপপ River Water Quality Report
প্রকাশ কিা হবয় থাবক। ২০১৭-২০১৮ অথ ব েিবি River Water Quality Report 2016 প্রকাশ কিা হবয়বি এোং েিবমাবন
River Water Quality Report 2017 প্রকাবশি কাজ িেবি।
২০১৭ সাবে োাংোবদশি েড় েড় নদী শর্মন, পদ্মা, শম না, র্মুনা, কিবিায়া, িবেেিী, সুিমা ইিযারদ নদীি পারনি গুণগি মান
পরিবেশগি মানমাত্রাি মবধ্য রিে। িবে ঢাকা শহবিি িািপাবশি নদীগুবোি পারনি গুণগিমান গ্রহণবর্াগ্য মানমাত্রাি োইবি রিে।
২০১৭ সাবেি জানুয়ারি শথবক রর্বসম্বি মাস পর্ বন্ত বুরড়গঙ্গা নদীবি উচ্ি মাত্রাি BOD ৩২ রম:গ্রা:/রে: (পরিবেশ সাংিক্ষণ
রেরিমাো অনুসাবি মৎস িাবষ ব্যেহার্ ব গ্রহণবর্াগ্য মান ৬ রম:গ্রা:/রে: ো িাহাি রনবন), COD ১১৩ রম:রগ্রা:/রে: (UNECE
standard অনুসাবি গ্রহণবর্াগ্য মান ৩৫ রম:গ্রা:/রে: ো িাহাি রনবন). Chloride ৮৯ রম:গ্রা:/রে: (USEPA
standard অনুসাবি গ্রহণবর্াগ্য মান ২৫০ রম:গ্রা:/রে:) এোং TDS ৬০৫ রম:গ্রা:/রে: (USEPA standard অনুসাবি
গ্রহণবর্াগ্য মান ৫০০ রম:গ্রা:/রে:) পাওয়া র্ায়।

Fig.14 (1). Graphical presentation of pH & DO of Buriganga River in 2017

Fig.14(2). Graphical presentation of BOD & COD of Buriganga River in 2017

Fig.14(3). Graphical presentation of TDS & Chloride of Buriganga River in 2017

৭. জীেবেরিত্রয সাংিক্ষণ ও প্ররিবেবশি ব্যেস্থ্াপনা

জীেবেরিত্রয এোং প্ররিবেবশি সাংিক্ষণ ও উন্নয়বনি জন্য পরিবেশ, েন ও জেোয়ু পরিেিবন মন্ত্রণােবয়ি অিীন পরিবেশ
অরিদপ্তি কর্তক
ব রেরভন্ন সমবয় রেরিরেিান ও িা োস্তোয়বন নানারেি কার্ বক্রম গৃহীি হবয়বি।
৭.১. জীেেবিরত্রয ও জীেনরিাপত্তা েরিরেরিান প্রণয়ন:
ক) জািীয় পিরেবশ নীরি, ২০১৮: পিরেবশ, প্রিরেবশ এোং জীেেবিরত্রয সাংিক্ষণ ও ব্যেস্থ্াপনাি িযােবঞ্জসমূহবক েরেবিনায় নরয়ব
দবশবি সামগ্ররক পিরেবশ সাংিক্ষণ ব্যেস্থ্াপনা উন্নয়নবি েবক্ষয সিকািবি পূবণ মন্ত্ররসভা েরগি ৩ অবক্টােি ২০১৮ িািরখব জািীয়
পিরেবশ নীরি ২০১৮ চূড়ান্ত অনুবমাদন কিবি। নতুনভাবে গৃহীি জািীয় পিরেবশ নীরি ২০১৮-শি পূবেবি ১৫টি খািসহ আিও ৯টি
খাি/ক্ষবত্রবি মবধ্য পাহাড় প্রিরেবশ, জীেেবিরত্রয ও প্রিরেবশ সাংিক্ষণ এোং জীেনরিাপত্তা, প্রিরেবশোন্ধে পবর্টন, ইিযারদ
খািসমূহবক েরশবষ গুরুে রদবয় অন্তবর্ভি কিা হবয়বি। জািীয় পিরেবশ নীরি ২০১৮-এ েরিৃি ২৪টি খাবি অন্তবর্ভি কবার্ক্রমসমূহ
োস্তোয়বন সাংিরি মন্ত্রণােয়/েরভাগ/সাংস্থ্াসমূহবক িরিরি কিা হবয়বি র্া স্ব স্ব মন্ত্রণােয়/েরভাগ/সাংস্থ্া সমূহ োস্তোয়ন কিে।
খ) োাংোদবশ জীেেবিরত্রয আইন ২০১৭: জীেেবিরত্রয সাংিক্ষণ এোং এি টবকসই ব্যেহাি নরিরিকিণবি েবক্ষয োাংোদবশ
জীেেবিরত্রয আইন ২০১৭ জািী কিা হবয়বি এোং ৩০ নভবম্বি ২০১৭ িািরখ শথবক িা কবার্কি হয়বি। উি আইনবি আওিায়
জীেেবিরত্রয সাংিক্ষণ কবার্ক্রমবক র্তণমূে পবর্ন্ত োস্তোয়নবি জন্য জীেেবিরত্রয েরষয়ক জািীয় করমটি শথবক ইউনরয়ন জীেেবিরত্রয
ব্যেস্থ্াপনা করমটি গঠন কিা হবয়বি।
গ) জািীয় জীেবেরিত্রয শকৌশে ও কমবপরিকল্পনা (NBSAP) ২০১৬-২১২১: ২০১০ সাবে রসরেরর্ Conference of Partiesএি দশম সবম্মেবন জীেবেরিত্রয সাংিক্ষবণ ৫টি শকৌশেগি েক্ষযমাত্রা (Strategic Goal) -এি আওিায় ২০টি অরভি রনি বািণ
ব নাবম অরভরহি
(Biodiversity Strategic Planning 2011-2020) কিা হয়, শর্গুবোবক আইরি োবয়ার্াইভািরসটি টাবগটস
কিা হয়। জারিসাং শ ারষি জীেবেরিত্রয শকৌশেগি পরিকল্পনা ২০১১-২০২০-এি আবোবক জািীয় পর্ বাবয় জীেবেরিত্রয সাংিক্ষবণ
েক্ষযমাত্রা রনি বািণপূে বক জািীয় জীেবেরিত্রয শকৌশে ও কমবপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ (NBSAP) প্রণয়ন কিা হবয়বি।
৭.২. জীেরনিাপত্তা (Biosafety): শদবশ জীেরনিাপত্তাি রেষয়টি রনরিি কিাি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবি একটি অিযাধুরনক
GMO Dictation Lab প্ররিরষ্ঠি কিা হবয়বি। জীেপ্রযুরি রনবয় গবেষণা ও রেরিরেিান কার্ বক্রবমি সাবথ সাংরিি রেজ্ঞানী,
গবেষক, গবেষণা প্ররিষ্ঠান ও সাংরিি সিকারি কমবকিবাি পািস্পরিক শনটওয়াকব স্থ্াপবনি জন্য একটি Web Based
Networking System (biosafetybd.org/Home/Index) প্ররিষ্ঠা কিা হবয়বি। োবয়াবসিটি রেষবয় সক্ষমিা অজবন ও

োবয়াবসিটি শিগুবেটরি রসবিবমি উপি অরভজ্ঞিা অজববনি জন্য পরিবেশ, েন ও জেোয়ু পরিেিবন মন্ত্রণােয় ও পরিবেশ
অরিদপ্তবিি কমবকিবাগণবক রসঙ্গাপুি, রিরেপাইন ও মােয়রশয়াসহ রেরভন্ন শদবশ প্ররশক্ষণ শদওয়া হবয়বি ।
৭.৩. ব্লু-ইবকাবনারম োস্তোয়বন গৃহীি কার্ বক্রম: পরিবেশ অরিদপ্তি সমুদ্র প্ররিবেশ সাংিক্ষণ, সমুদ্রদূষণবিাি, সমুদ্রসম্পদ আহিবণ ও
সমুদ্রসম্পবদি পরিবেশসম্মি ব্যেস্থ্াপনা রনরিিকিণ, সামুরদ্রক ও উপকূেীয় জীেবেরিত্রয সাংিক্ষণ ও ব্যেস্থ্াপনা কার্ বক্রমবক
উন্নয়বনি মূেিািায় অন্তর্ভবি কিাি েবক্ষয ব্লু-ইবকাবনারম কমবপরিকল্পনা গ্রহণ কবিবি এোং পরিকল্পনামারিক কাজ কবি র্াবে। ব্লুইবকাবনপারম কমবপরিকল্পনা অনুর্ায়ী “জেোয়ু পরিেিববনি রেরূপ প্রভাবেি শপ্রক্ষাপবট উপকূেীয় ও সমুদ্র সম্পদ এোং প্ররিবেশ ও
জীে সম্পবদি সমরিি িথ্যভাণ্ডাি তিরি”এোং “সমুদ্র প্ররিবেশ ব্যেস্থ্াি উপি রেরভন্ন দূষবণি প্রভাে পরিেীক্ষণ কিা”কার্ বক্রম
োস্তোয়বনি জন্য একারিক প্রকল্প প্রস্তাে প্রণয়ন কিা হবয়বি।
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৭.৪. সমুরদ্রক দূষণ মরনটরিাং: সমুদ্র দূষণ মরনটরিাং-এি অাংশ রহবসবে পরিবেশ অরিদপ্তি কর্তবক েঙ্গবপাসাগবিি ৪টি পবয়বন্ট
(কণ বফুরে শমাহনা, পবিঙ্গাসী-েীি শথবক ১ রকবোরমটাি শসাজা সমুদ্র অরভমুখী, পবিঙ্গা িিপাড়া, রসইরপবজর্ শথবক ১ রকবোরমটাি
শসাজা সমুদ্র অরভমুখী) রনয়রমি পারনি গুণাগুণ পিীক্ষা-রনিীক্ষা কিা হবে। পরিেীক্ষণ িোিে রেবিষণ কবি শদখা র্ায়, জুোই,
২০১৭ হবি জুন, ২০১৮ এি মবধ্য রর্ও এি মান ৬.৩-৮.৫, সমুবদ্রি পারনি অম্লিা (pH) এি মান ৭.০-৮.৪, সারে বক দ্রেীভূি েস্তু
কণা(TDS) এি মান ৪৮২৯-১৩৩৯১ এি মবধ্য থাবক।

রিত্র ১৫: Graphical presentation of pH, DO and TDS of Sea Water in 2017-2018

৭.৫. প্ররিবেশগি সাংকটাপন্ন এোকা (Ecologically Critical Area সাংবক্ষবপ ECA/ ইরসএ) ব্যেস্থ্াপনায় গৃহীি
কার্ বক্রম: শদবশি গুরুেপূণ ব প্ররিবেশ ও জীেবেরিত্রয সুিক্ষা এোং প্রাকৃরিক পরিবেশ সাংিক্ষণ ও পরিবেশগি মাবনান্নয়বনি েবক্ষয
সিকাি ইরিমবধ্য ১৩টি গুরুেপূণ ব এোকাবক প্ররিবেশগি সাংকটাপন্ন এোকা (Ecologically Critical Area, ECA) রহবসবে
ব
শ াষণাপূে বক সাংিক্ষবণি উবদ্যাগ গ্রহণ কিা হবয়বি। পরিবেশ অরিদপ্তি েিবমাবন োাংোবদবশি একমাত্র শকািাে িীপ শসন্ট মাটিবনি
জীেবেরিত্রয ও প্ররিবেবশি সাংিক্ষণ ও উন্নয়বনি েবক্ষয কাজ কিবি। ২০১৭-২০১৮ অথ ব েিবি শসন্ট মাটিনব িীবপ রননরূপ কার্ বক্রম
গ্রহণ কিা হবয়বি
o
o
o
o
o
o
o

পারখ শুমািী কিা হবয়বি;
ব েনায়ন কার্ বক্রম কিা হবয়বি;
শসন্টমাটিবন
কেবপি শহিারি স্থ্াপন কিা হবয়বি;
শসন্টমাটিনব িীবপি জীেবেরিত্রয সাংিক্ষবণি েবক্ষয জািীয় কমবশাো আবয়াজন কিা হবয়বি;
শমরিন পাবকবি স্থ্াপনাসমূহ সাংস্কাি কিা হবয়বি;
িীবপ আথ ব-সামারজক সমীক্ষা ও প্রাকৃরিক সম্পদ সমীক্ষা পরিিােনাি জন্য পিামশবক প্ররিষ্ঠান রনবয়াগ কিা হবয়বি;
শসন্টমাটিনব িীবপি উপি সবিিনিামূেক র্কুবমন্টারি রনমবাবণি জন্য পিামশবক প্ররিষ্ঠান রনবয়াগ কিা হবয়বি।

এিাড়াও পরিবেশ অরিদপ্তি েিবমাবন স্বাদুপারনি মৎে প্রজনন স্থ্ান রহবসবে শদবশি একমাত্র নদী হােদাবক সাংিক্ষবণি েবক্ষয হােদা
নদী ও নদীি উভয় পাড় হবি ৫০০ রমটাি প্রস্থ্ব্যাপী এোকাবক প্ররিবেশগি সাংকটাপন্ন এোকা (Ecologically Critical
Area, ECA) রহবসবে শ াষণা কিাি কার্ বক্রম িেমান িবয়বি।
৮. রশল্পদূষণ রনয়ন্ত্রণ রেষয়ক কার্ বক্রম
৮.১. পরিবেশগি িাড়পত্র প্রদান: রশল্প দূষণ রনয়ন্ত্রবণ পরিবেশ অরিদপ্তি সকে প্রকাি রশল্প প্ররিষ্ঠান ও প্রকল্পবক পরিবেশগি িাড়পত্র
গ্রহবণ োধ্য কিবি। িবে প্ররি েিি উবেখবর্াগ্য পরিমাণ নতুন ও রেদ্যমান রশল্প প্ররিষ্ঠানবক পরিবেশগি িাড়পবত্রি আওিায় আনা
সম্ভে হবে।
সািরণ ৬: রেগি ৩ েিবিি পরিবেশগি িাড়পত্র প্রদান রেষয়ক পরিসাংখ্যান
ক্ররমক
অথ ব েিি
প্রদানকৃি িাড়পবত্রি সাংখ্যা
োরষ বক কমব সম্পাদন চুরিি সবে বাচ্চ েক্ষযমাত্রা
১.
২০১৫-২০১৬
৭১১০
৫৪০০
২.
২০১৬-২০১৭
৭৩৪৮
৫৭০০
৩.
২০১৭-২০১৮
৬৬৯৭
৬৫০০
৮.২. ইটিরপ স্থ্াপন: পরিবেশ অরিদপ্তি িিে েজবয সৃরিকািী সকে রশল্প প্ররিষ্ঠাবনি রেস্তারিি শর্টাবেইজ প্রণয়নপূে বক ইটিরপরেহীন
রশল্প প্ররিষ্ঠানসমূহবক ইটিরপ স্থ্াপবন োধ্য কিবি। ইবিামবধ্য সকে বৃহৎ রশল্প প্ররিষ্ঠানসহ অরিকাাংশ রশল্প প্ররিষ্ঠাবন ইটিরপ স্থ্াপন
রনরিি কিা হবয়বি।
সািরণ ৭: ইটিরপ সাংক্রান্ত পরিসাংখ্যান (জুন ২০১৮ পর্ বন্ত)
ক্ররমক
ইটিরপ স্থ্াপনবর্াগ্য রশল্প
ইটিরপ স্থ্ারপি শমাট রশল্প
ইটিরপরেহীন প্ররিষ্ঠাবনি
ইটিরপ রনমবাণািীন
ইউরনবটি সাংখ্যা
ইউরনবটি সাংখ্যা
সাংখ্যা
প্ররিষ্ঠাবনি সাংখ্যা
১.
২০৮৭টি
১৬৯১টি
৩৯৬টি
১০৪টি
ব
৮.৩. রজবিা রর্সিাজব পরিকল্পনা োস্তোয়ন: পরিবেশ অরিদপ্তি কর্তবক িিে েজবয রনগমণকািী
রশল্প প্ররিষ্ঠাবন রজবিা রর্সিাজব
ব না কবি পরিবশািনপূে বক
পরিকল্পনা োস্তোয়ন কিা হবে র্াি আওিায় রশল্প প্ররিষ্ঠানসমূহ উৎপন্ন িিে েজবয প্রকৃরিবি রনগমণ
ব
পুনিঃব্যেহাি কিবি। ২০১৪ হবি জুন ২০১৮ পর্ বন্ত পরিবেশ অরিদপ্তি কর্তবক শমাট ৩৬৮টি িিে েজবয রনগমণকািী
রশল্প প্ররিষ্ঠাবনি
অনুকূবে রজবিা রর্সিাজব প্লযান অনুবমাদন শদওয়া হবয়বি, র্াি মবধ্য ৩টি প্ররিষ্ঠান ইবিামবধ্য শিভাগ োস্তোয়ন কবিবি এোং
োরকগুবোি োস্তোয়ন িেমান িবয়বি।

সািরণ ৮: রজবিা রর্সিাজব পরিকল্পনা অনুবমাদন রেষয়ক েিিরভরত্তক পরিসাংখ্যান
সাে
প্ররিষ্ঠাবনি সাংখ্যা
২০১৬ পর্ বন্ত
১৪৮ টি
২০১৭
১৩৪ টি
২০১৮ (জুন পর্ বন্ত)
৮৬ টি
শমাট =
৩৬৮ টি
৯. দূষণরনয়ন্ত্রবণ এনবিাস ববমন্ট কার্ বক্রম
৯.১. দূষণরনয়ন্ত্রবণ এনবিাস ববমন্ট কার্ বক্রম: পরিবেশ ও প্ররিবেশ রেনি এোং ব্যাপকমাত্রাি পরিবেশ দূষণ শিািকবল্প ২০১০ সাবেি
১৩ জুোই হবি পরিবেশ অরিদপ্তি দূষণকািীবদি রেরুবদ্ধ আইবনি উি িািাি আওিায় এনবিাস ববমন্ট কার্ বক্রম শুরু কবি।
এনবিাস ববমন্ট কার্ বক্রবমি আওিায় পরিবেশ অরিদপ্তি দূষবণি সাবথ জরড়ি ব্যরি/প্ররিষ্ঠাবনি রেরুবদ্ধ ক্ষরিপূিণ আবিাপসহ অন্যান্য
আইনানুগ ব্যেস্থ্া গ্রহণ ও রনয়রমি রশল্পপ্ররিষ্ঠান মরনটরিাং কার্ বক্রম সম্পাদন কবি থাবক। এি পাশাপারশ িট্টগ্রাম মহানগি ও িট্টগ্রাম
অঞ্চে কার্ বােবয়ি পরিিােকগণ িাবদি রনজ রনজ অরিবক্ষবত্র এনবিাস ববমন্ট কার্ বক্রম পরিিােনা কিবি পাবিন।
সািরণ ৯: এনবিাস ববমন্ট কার্ বক্রবমি পরিসাংখ্যান
অথ ব েিি
রশল্প প্ররিষ্ঠান/ব্যারিি সাংখ্যা
২০১৫-২০১৬
৩৯৮
২০১৬-২০১৭
১০৪৯
২০১৭-২০১৮
৫৭১

ক্ষরিপূিণ আদায় (শকাটি টাকা)
১১.২৩
১৪.২১
১১.৪৭

ওয়াশ ং
12%

েশলশিন
কারখানা
8%

শরররাশলং
শিল/স্টীল
কারখানা
1%

বায়ু দূষণ
৩৬%

অনযানয
২৫%

ডাইং
25%

অনযানয
43%

জলা য় ভরাট
5%

োশন দূষণ
২৮%

োহাড় কাটা
২%
ইটভাটা
9%
পেোর শিল
2%

২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরে প্রতিষ্ঠানতিতিক এনর ার্ থরেন্ট অতিযান

ব্দ দূষণ
৪%

২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরে দূষণতিতিক এনর ার্ থরেন্ট
অতিযান

রিত্র ১৬: ২০১৭ - ২০১৮ অথ ব েিবি এনবিাস ববমন্ট কার্ বক্রবমি তুেনামূেক রিত্র

৯.২. রনরষদ্ধ শ ারষি পরেরথন শরপাং ব্যাবগি রেরুবদ্ধ অরভর্ান: রনরষদ্ধ শ ারষি পরেরথবনি উৎপাদন ও রেপণন কার্ বক্রম েবন্ধ
পরিবেশ অরিদপ্তবিি এনবিাস ববমন্ট শাখাসহ সাংরিি শজো প্রশাসবনি সহবর্ারগিায় মাঠ পর্ বাবয়ি কার্ বােয়সমূহ কর্তবক রনয়রমি
শমাোইে শকাট ব পরিিােনা কিা হবে। পাশাপারশ িযাে, পুরেশ, রসটিকবপবাবিশনসহ সাংরিি প্ররিষ্ঠাবনি সমিবয় সািাবদবশ ৮টি টাস্ক
শিাস ব গঠন কিা হবয়বি। এরপ্রে ২০১৫ হবি টাস্কবিাস বসমূহ রনয়রমি রনরষদ্ধ শ ারষি পরেরথন রেবিািী অরভর্ান পরিিােনা কবি
র্াবে। এিাড়াও এ রেষবয় জনসবিিনা সৃরিি পাশাপারশ পরেরথন শরপাং ব্যাগ মুি োজাি শ াষনাি জন্য কার্ বক্রম গ্রহণ কিা হবে।
ইবিামবধ্য কবয়কটি োজািবক পরেরথন শরপাং ব্যাগ মুি শ াষনা কিা হবয়বি।

সািরণ ১০: রনরষদ্ধ শ ারষি পরেরথন শরপাং ব্যাগ রেবিািী শমাোইে শকাট ব রেষয়ক পরিসাংখ্যান
অথ ব েিি
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮
সে ববমাট
অরভর্ান সাংখ্যা
৬৭৯ টি
৬২৯ টি
৩৫৩ টি
১৬৬১ টি
অরভযুি প্ররিষ্ঠাবনি সাংখ্যা
২০১৬ টি
১৩৩৬ টি
৫৭৯ টি
৩৯৩১ টি
জব্দকৃি পরেরথবনি পরিমান (টন)
২০৩.৮১
১৫২.৭৪
১০৪.৬০
৪৬১.১৫
আদায়কৃি জরিমানা (টাকা)
২,০৮,৬৮,৮০০/১,১৬,৭৫,৪০০/৪৩,৭১,৬০০/৩,৬৯,১৫,৮০০/-

রিত্র ১৭: পরিবেশ অরিদপ্তি কর্তবক পরিিারেি শমাোইে শকাবট বি মাধ্যবম রেপুে পরিমাণ
রনরষদ্ধ শ ারষি পরেরথন জব্দ কিা হয়।
১০. মানেসম্পদ উন্নয়ন কার্ বক্রম
১০.১. স্থ্ানীয় প্ররশক্ষণ: পরিবেশ অরিদপ্তি ২০১৭-২০১৮ অথ ব েিবি রনজস্ব ব্যেস্থ্াপনায় কমবকিবা কমবিািীবদি জন্য জেোয়ু
পরিেিবন, োয়ু দূষণ রনয়ন্ত্রণ, সামুরদ্রক ইবকারসবিবমি শটকসই ব্যেস্থ্াপনা ও এরসরর্রিবকশন মরনটরিাং, জািীয় শুদ্ধািাি শকৌশে
োস্তোয়ন, অথ ব ব্যেস্থ্াপনা, মামো পরিিােনা, গবেষণাগাি র্ন্ত্রপারি িক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যেহাি এোং নমুনা সাংগ্রহ ও রেবিষণ পদ্ধরি,
পরিদশবন পদ্ধরি ও প্ররিবেদন প্রণয়ন, ই-িাইরোং ও ই-রজরপ রেষবয় রেরভন্ন শময়াবদি প্ররশক্ষণ আবয়াজবনি কবিবি। পাশাপারশ
রেরভন্ন দপ্তি কর্তবক আবয়ারজি রেরভন্ন প্ররশক্ষণ কমবসূরিবি অাংশগ্রহণ কবিবি।
১০.২. তেবদরশক প্ররশক্ষণ: ২০১৭-২০১৮ অথ ব েিবি পরিবেশ অরিদপ্তি কর্তবক োস্তোয়নািীন শকস প্রকবল্পি আওিায় Project
Management রেষবয় ০৪ (িাি) ব্যাবি পরিবেশ অরিদপ্তবিি সে ববমাট ২৯ জন কমবকিবাবক মােবয়রশয়ায় প্ররশক্ষণ প্রদান কিা
হবয়বি। একই প্রকবল্পি আওিায় উি সমবয় কযাম্পস পরিিােনা রেষবয় আবিা ০৯ জন কমবকিবা ও কমবিািীবক ভািবি প্ররশক্ষণ
প্রদান কিা হবয়বি। এিাড়াও রেরভন্ন শদশ ও প্ররিষ্ঠান কর্তবক রেরভন্ন রেষবয় আবয়ারজি ৬২ টি তেবদরশক সভা, শসরমনাি, কমবশাো ো
প্ররশক্ষবণ পরিবেশ অরিদপ্তবিি রেরভন্ন পর্ বাবয়ি কমবকিবাগণ অাংশগ্রহণ কবিবিন।
সািরণ ১১: পরিবেশ অরিদপ্তি কর্তবক প্ররশক্ষণ োস্তোয়ন প্ররিবেদন ২০১৭-২০১৮
শেণী
কমবকিবা/কমবিািীি সাংখ্যা
োরষ বক েক্ষযমাত্রা (জন ণ্টা)
২০১৭-২০১৮ অথ ব
েিবি অজবন
১ম (১ম-৯ম শগ্রর্)
১২০
৭২০০
১১৬৩৬
২য় (১০ম শগ্রর্)
৫৬
৩৩৬০
২৯৬৮
৩য় (১১-১৬ শগ্রর্)
২১০
১২৬০০
৩১৭৬
৪থ ব (১৭-২০িম শগ্রর্)
৭৯
৪৭৪০
২০০
শমাট
৪৬৫
২৭৯০০
১৭৯৮০

১১. িথ্য ও শর্াগাবর্াগ প্রযুরিি উন্নয়ন
১১.১. রর্রজটাে পরিবেশগি িাড়পত্র প্রদান: েিবমান সিকাি
রূপকল্প ২০২১ োস্তোয়ন িথা জািীয় িথ্য ও শর্াগাবর্াগ
প্রযুরি নীরিমাো-২০০৯ অনুসিবণ োাংোবদশবক একটি
ক্ষুিা ও দারিদ্রমুি রর্রজটাে োাংোবদশ রহবসবে উন্নীি
কিবি সকে শক্ষবত্র আইরসটিি ব্যেহাি ও সম্প্রসািবণি
উপি রেবশষ শজাি রদবয়বি। রর্রজটাে োাংোবদশ গড়াি
অাংশ রহবসবে পরিবেশ অরিদপ্তিও িথ্য ও শর্াগাবর্াগ
প্রযুরিবি সকে কার্ বক্রম সমিবয়ি মাধ্যবম এি োস্তোয়বন
অরঙ্গকািােদ্ধ। এ েবক্ষয ২০১৫ সাে হবি পরিবেশ অরিদপ্তি
পরিবেশগি িাড়পত্র প্রদান ও িাড়পত্রজািী শসোবক
অনোইবন প্রদাবনি কার্ বক্রম শুরু হয়। ২০১৭ সাবে ইিাড়পত্র প্রদাবনি উবদ্যাগ গৃহীি হয় এোং গি ১১ শসবেম্বি
২০১৭ িারিখ হবি ঢাকা মহানগি ও ঢাকা শজো কার্ বােবয়
ব
পরিবেশগি িাড়পত্র/নোয়বনি ই-সাটিরিবকট
প্রদাবনি
কার্ বক্রম পাইেটিাং শুরু হয়। ২৭ রর্বসম্বি ২০১৭ িারিখ হবি
পরিবেশ অরিদপ্তবিি সকে দপ্তি শথবক পরিবেশগি
ব
িাড়পত্র/নোয়বনি ই-সাটিরিবকট
প্রদান শুরু হয়। ইব
সাটিরিবকট
প্রদাবনি ওপি অরিদপ্তবিি দাপ্তরিক ওবয়েসাইট
ও শিসবুবক প্রিাি কার্ বক্রম পরিিােনা কিা হয়।
রিত্র ১৮: নতুন প্রে বরিি রর্রজটাে িাড়পবত্রি নমুনা

১১.২. অভযথ বনা কবক্ষ স্ব-শসো শকে: পরিবেশগি
িাড়পত্র/নোয়ন পবত্রি আবেদন দারখবেি েবক্ষয
পরিবেশ অরিদপ্তবি আগি উবদ্যািগণ কর্তবক রেনা
খিবি অনোইন পরিবেশগি িাড়পত্র/নোয়বনি
আবেদন দারখবেি সুবর্াগ সৃরিি েবক্ষয অভযথ বনা কবক্ষ
ইন্টািবনট সাংবর্াগসহ একটি করম্পউটাি, একটি
রপ্রন্টাি ও একটি স্কযানাি স্থ্াপবনি মাধ্যবম স্ব-শসো
শকে স্থ্াপন কিা হবয়বি। এিাড়াও অভযথ বনা কবক্ষ
একটি রকয়ক্স স্থ্াপন কিা হবয়বি। রকয়বক্স অনোইন
পরিবেশগি িাড়পত্র/নোয়বনি আবেদন প্ররক্রয়া
প্রদশববনি ব্যেস্থ্া কিা হবয়বি। এি িবে উবদ্যািাগণ
অনোইবন ই-পরিবেশগি িাড়পত্র/নোয়বনি আবেদন
রিত্র ১৯: স্ব-শসো শকবে একজন উবদ্যািা শসো গ্রহণ কিবিন।
দারখবেি রেষয় এোং আবেদন প্ররক্রয়া সম্পবকব অেগি
হবি পািবিন।
১২. পরিবেশ সম্মি েজবয ব্যেস্থ্াপনা: পরিবেশ সম্মি েজবয ব্যেস্থ্াপনা গবড় শিাোি েবক্ষয পরিবেশ অরিদপ্তি নািায়নগঞ্জ রসটি
কবপবাবিশবন ২২ টন, ময়মনরসাংহ শপৌিসভায় ৮ টন, িাংপুি রসটি কবপবাবিশবন ১৬ টন এোং কক্সোজাি শপৌিসভায় ১২ টন উৎপাদন
ক্ষমিাি ২টি কবম্পাি প্লযান্ট রনমবাণ কবিবি এোং সাংরিি রসটিকবপবাবিশ ও শপৌিসভাগুবোবক উৎবস েজবয পৃথকীকিবণি েবক্ষয োসা
োরড়বি রেিিবণি জন্য শমাট ১০,১৭৪ টি সবুজ (তজে েজবযবি জন্য) ও হলুদ (অবজে েজবযবি জন্য) রেন সিেিাহ কিা হবয়বি এোং

সাংগৃরহি েজবয পরিেহবনি জন্য একটি কবি রেবশষ োক সিেিাহ কিা হবয়বি। ইবিামবধ্য নািায়ণগঞ্চ ও ময়মনরসাংহ কবম্পাি
প্লযাবন্ট তজেসাি উৎপাদনপূে বক সিেিাহ শুরু হবয়বি। এিাড়াও শিনী ও রকবশািগঞ্জ শপৌিসভায় ২টি কবম্পাি প্লযান্ট রনমবাবণি
উবদ্যাগ গ্রহণ কিা হবয়বি। ইবিামবধ্য শিনী শপৌিসভায় কবম্পাি প্লযান্ট রনমবাবণি প্রাথরমক কার্ বক্রম সম্পন্ন হবয়বি, খুে রশগ্রই রনমবাণ
শুরু হবে।

রিত্র ২০: (ক) পরিবেশ সম্মি েজবয ব্যেস্থ্াপনাি দৃিান্তসরূপ কক্সোজাি শপৌিসভায় রনমবি কবম্পাি প্লযান্ট; (খ) সাংরিি রসটিকবপবাবিশন
ও শপৌিসভাগুবোবক রেন ও োক হস্তান্তি অনুষ্ঠান।
১৩। জনসবিিনিামূেক কার্ বক্রম:
পরিবেশ, প্ররিবেশ এোং জীে তেরিত্রয সম্পবকব জনসবিিনিা সৃরিি েবক্ষয পরিবেশ অরিদপ্তি রেরভন্ন িিবনি জনসবিিনিামূেক
কমবসূরি গ্রহণ কবি থাবক। এ েবক্ষয প্ররি েিি রেে পরিবেশ রদেস, রেে জোভূরম রদেস, আন্তজবারিক জীে তেরিত্রয রদেস, রেে
মরুময়িা প্ররিবিাি রদেস, আন্তজবারিক ওবজান রদেস, আন্তবজারিক নািী রদেস এোং জািীয় পােরেক সারভবস শর্সহ পরিবেশ রেষয়ক
অন্যান্য রদেসও উদর্াপন কিা হয়।
রেে পরিবেশ রদেস ২০১৮: UN Environment কর্তবক এ েিি রেে পরিবেশ রদেবসি প্ররিপাদ্য রনি বািণ কবিবি: Beat
Plastic Pollution র্াি ভাোথ ব কিা হবয়বি আসুন প্লারিক দূষণ েন্ধ করি এোং রদেসটিি শলাগান If you can’t reuse
it, refuse it র্াি ভাোথ ব প্লারিক পুন:ব্যেহাি করি, না পািবে েজবন করি। প্ররিপাদ্য অনুর্ায়ী পরেরথবনি ক্ষরিি রেষবয়

রিত্র ২১: মাননীয় প্রিানমন্ত্রী জনবনত্রী শশখ হারসনা (ক) রেে পরিবেশ রদেস-২০১৮ এি অনুষ্ঠাবন ‘জািীয় পরিবেশ পদক ২০১৮’
প্রদান কিবিন এোং (খ) পরিবেশ শমো ২০১৮-এি শুভ উবিািন কিবিন।
জনসবিিনিা বৃরদ্ধি েবক্ষয নানা আবয়াজবন শদশ ব্যারপ ব্যাপক আকাবি রেে পরিবেশ রদেস ২০১৮ উদ্ র্াপন কিা হবয়বি। রদেসটি

উপেবক্ষয রেভাগ ও শজো পর্ বায়সহ জািীয় পর্ বাবয় পরেরথন রেবিািী ব্যাপক কার্ বক্রম গ্রহণ কিা হবয়বি। জািীয় পর্ বাবয় মাননীয়
প্রিানমন্ত্রীি উপরস্থ্রিবি আবোিনা সভা আবয়াজনসহ পরিবেশ সাংিক্ষণ ও উন্নয়বন অসামান্য অেদাবনি স্বীকৃরিস্বরূপ ব্যরি ও
প্রারিষ্ঠারনক পর্ বাবয় ৩টি কযাটাগরিবি শমাট ৬টি ‘জািীয় পরিবেশ পদক ২০১৮’প্রদান কিা হবয়বি এোং সাি রদন ব্যাপী পরিবেশ
শমোি আবয়াজন কিা হবয়বি। এিাড়াও রদেসটি উপেবক্ষয রিত্রাাংকন প্ররিবর্ারগিা, রেিকব প্ররিবর্ারগিা, শগােবটরেে তেঠক,
পরেরথন রেষবয় টিরভ স্ক্রে ও টিরভ স্পট সম্প্রিাি ইিযারদ কার্ বক্রম গ্রহণ কিা হবয়বি। পাশাপারশ রদেসটি উদর্াপন উপেবক্ষয প্ররিটি
শজোয় ২টি কবি শমাট ১২৮টি এোং ঢাকা মহানগিীি ১০০টি স্কুবে পরেরথনসহ পরিবেবশি রেরভন্ন রেষবয় জনসবিিনিা বৃরদ্ধি
কার্ বক্রম গ্রহণ গ্রহণ কিা হবয়বি।
১৪. ২০১৭-১৮ অথ বেিবি পরিবেশ অরিদপ্তি কর্তবক োস্তোরয়ি প্রকল্প সাংক্রান্ত িথ্যােরে
২০১৭-২০১৮ অথ বেিবিি আিএরর্রপবি এ অরিদপ্তবিি ০৯ (নয়) টি প্রকল্প অন্তর্ভবি িবয়বি (০২টি রেরনবয়াগ, ০৭ টি কারিগরি প্রকল্প)।
এ প্রকল্পসমূবহি রেপিীবি ২০১৭-১৮ অথ বেিবি শমাট েিাবেি পরিমাণ ৮৭৯৪ (৮৭ শকাটি ৯৪ েক্ষ) েক্ষ টাকা। র্াি মবধ্য োাংোবদশ
সিকাবিি ৬২১.০০ েক্ষ (৬ শকাটি ২১ েক্ষ) টাকা এোং প্রকল্প সাহায্য ৮১৭৩.০০ েক্ষ (৮১ শকাটি ৭৩ েক্ষ) টাকা। ২০১৭-১৮ অথ ব
েিবি জুন ২০১৮ পর্ বন্ত সমবয় আরথ বক অগ্রগরি ৮০৭৯.২৩ েক্ষ (৮০ শকাটি ৭৯ েক্ষ ২৩ হাজাি) টাকা, র্া শমাট েিাবেি ৯১.৮৭%।
ক্র.
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(ক) োরষ বক উন্নয়ন কমবসূরি (এরর্রপ)-র্ভি প্রকল্প (০৯ টি):
১
রনমবে োয়ু ও শটকসই পরিবেশ (পরিবেশ অরিদপ্তি)।
শময়াদ: জুোই, ২০০৯- জুন, ২০১৯.
২
প্ররিবেশগি ব্যেস্থ্াপনাি মাধ্যবম শসন্ট মার্ট বন িীবপি
জীেবেরিবত্রয উন্নয়ন, ব্যেস্থ্াপনা ও সাংিক্ষণ।
শময়াদ: জুোই/১৬ শথবক জুন/২০
৩
জীেরনিাপত্তা রেষয়ক জািীয় কমবকাঠাবমা োস্তোয়ন
(আইএনরেএি) প্রকল্প।
শময়াদ: শিব্রুয়ারি,২০১৩ শথবক জুন/২০১৮ পর্ বন্ত।
৪
ইমরপ্লবমবন্টশন
অে এইি রস এিরস শিজ আউট
ম্যাবনজবমন্ট প্লান (এইিরপএমরপ)-ইউএনইরপ কবম্পাবনন্ট।
শময়াদ: জানুয়ারি/১৪ -জুন/১৯
৫
শেনবদরনাং মরনটরিাং এযাে এনবিাস ববমন্ট ইন রদ শম না
রিভাি িি ঢাকাস সাসবটইবনেে ওয়াটাি সাপ্লাই।
শময়াদ: জুোই/১৫ হবি রর্বসম্বি/১৮
৬
প্রারিষ্ঠারনক দক্ষিা বৃরদ্ধি মাধ্যবম স্বল্প স্থ্ায়ী জেোয়ু দূষক
(SLCPs) হ্রাসকিণ শীষ বক কারিগরি সহায়িা
শময়াদ: জানুয়ারি/১৬- জুন/১৮
৭
িাইবমট শিরজবেন্ট ইবকারসবিমস এযাে োইভরেহুর্ (শক্রে)
ইন ইরসএ। শময়াদ: জুোই ২০১৩ শথবক জুন ২০১৮
৮

৯

ন্যাশনাে কযাপারসটি শর্বভেপবমন্ট িি ইমরপ্লবমবন্টশন রিও
কনবভনশন থ্রু এনভায়িনবমন্টাে গভবন্যাে।
শময়াদ: জুোই/২০১৫ হবি জুন/২০১৯
ইিােরেরশাং ন্যাশনাে ল্যাে ইউজ এে ল্যাে রর্বগ্রবর্শন
শপ্রািাইে টুওয়ার্সব শমইন রেরমাং এসএেএম প্রযারক্টস ইন
শসক্টি পরেরসস (ইএনএএেইউএেরর্ইরপ/এসএে এম)
শময়াদ: জুোই,২০১৭-জুন, ২০২০

প্রাকরেি ব্যয় (েক্ষ
টাকায়) অথ বায়বনি উৎস

২০১৭-১৮ অথ বেিবি
েিাে (েক্ষ টাকায়)

প্রকবল্পি শুরু হবি জুন/১৮ মাস
পর্ বন্ত ক্রমপুরঞ্জি অগ্রগরি (পূণ ব
প্রকল্প ব্যবয়ি%)

২৮৪৭৯.০০
(আইরর্এ ও রজওরে)
১৫৮৪.৭৮
(রজওরে)

৭৮১৫.০০

১৮,৭৮৪.৬৯
(৬৫.৯৬%)
১০৭.১৯
(৩.৪২%)

১১২৮.২২
(রজ.ই.এি,
ইউ.এন.ই.রপ)
২৯৩.৪২
(ইউ.এন.ই.রপ ও
রজওরে)
১১৬১.৩০
(এরর্রে ও রজওরে)

১২৩.০০

১৫০.০০

৬৪৩.৯৭
(৮৩.১৮%)

১৮০.২০
(CCAC ও রজওরে)

৫৪.০০

৫২৩৪.০৮
(USAID ও রজওরে)

২০২.০০

৬৭০.৮০
GEF-UNDP

২৫০.০০

৯৯.২০
(১০০%)
জুন/২০১৮ শি সমাপ্ত হবয়বি
৫০০১.৫১
(৯৮.৪৯%)
জুন/২০১৮ শি সমাপ্ত হবয়বি।
৩৩৩.১৯
(৪৯.৬৭%)

৫৬৯.৮৬
GEF

৫০.০০

১০০.০০

৫০.০০

৬৯৬.২৩
(৯৯.৯৯%)
জুন/২০১৮ শি সমাপ্ত হবয়বি।
২৩৩.৭৮
(৮৪.১৭%)

৪৪.৯৭
(৭.৮৯%)

(খ) পরিবেশ অরিদপ্তি কর্তবক ২০১৭-১৮ অথ বেিবি োাংোবদশ জেোয়ু পরিেিবন োি িাবেি অথ বায়বন ০৬টি প্রকল্প োস্তোরয়ি
হবয়বি। এ প্রকল্পসমূবহি রেপিীবি শমাট েিাে ৫০০০.৭১ েক্ষ টাকা এোং শিব্রুয়ারি ২০১৮ পর্ বন্ত আরথ বক অগ্রগরি ৩২৪২.২১ েক্ষ
টাকা। র্া শমাট েিাবেি ৬৪.৮৩%। রনবন প্রকল্পওয়ািী সাংরক্ষপ্ত েণ বনা শদয়া হবোিঃ
ক্ররমক
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১.

গ্রীন হাউজ গ্যাস রনিঃসিণ হ্রাবসি েবক্ষয ঢাকা ও িেগ্রাম শহবি েজবয হ্রাস, পুনিঃব্যেহাি ও
পুনিঃিক্রায়ন (রি আি) পাইেট উবদ্যাগ োস্তোয়ন (শিজ-১)।
শময়াদ: রর্বসম্বি/১০ হবি জুন/২০
সমগ্র োাংোবদবশি শহিগুবোি (শপৌিসভা/ রমউরনরসপ্যারেটিগুবোি) তজে আেজবনা ব্যেহাি
কবি “শপ্রাগ্রাম্যাটিক রসরর্এম”প্রথম পে ব। শময়াদ: এরপ্রে/১০ হবি জুন/১৯
োাংোবদবশি শহিগুবোি (শপৌিসভা/ রমউরনরসপ্যারেটিগুবোি) তজে আেজবনা ব্যেহাি কবি
“শপ্রাগ্রাম্যাটিক রসরর্এম” রিিীয় পে ব।
শময়াদ: জুোই/১৬ হবি জুন/২০
োাংোবদবশি উপকূেীয় এোকায় জেোয়ু পরিেিবনজরনি সমো, অরভবর্াজন প্ররক্রয়া ও

২.
৩.

৪.
৫.

৬.

জেোয়ু পরিেিবনবক শমইনেীম কিা”। শময়াদ: িবব্রুয়ারি ২০১৬ হবি জানুয়ারি ২০১৯ পবর্ন্ত
করমউরনটি শেইসর্ অযার্াপবটশন ইন রদ ইবকাবোরজকযারে রক্রটিকযাে এরিয়াস থ্রু
োবয়ার্াইভািরসটি কনজািবভশন অযাে শসাশাে প্রবটকশন প্রবজক্ট (রসরেএ-ইরসএ প্রকল্প)।
শময়াদ: জুোই/১৬ হবি রর্বসম্বি/১৮।
োাংোদবশবি সমুদ্রপৃষ্ঠবি উচ্চিা বৃদ্ধরি অভরক্ষবপণ এোং কৃষ,র পানরসম্পদ ও অেকাঠাবমাি
উপি এি প্রভাে রনরূপণ। শময়াদ: জুোই ২০১৭ হবি জুন ২০১৯ পবর্ন্ত।

প্রাকরেি ব্যয়
(েক্ষ টাকায়)
২১৮৩.১৩

আগি, ২০১৮ পর্ বন্ত অগ্রগরি (শমাট
প্রাকরেি ব্যবয়ি শিকিা)
১২২৭ েক্ষ টাকা (৫৫.৪৮%)

১৩৯১.৫৮

১০১৮.২৬১ েক্ষ টাকা (৭৩.১৭%)

৫০০.০০

১১.৩১ েক্ষ টাকা
(২.২৬%)

১০০.০০

২৩.৮৬ েক্ষ টাকা
(২৩.৮৬%)

৭২৬.০০

২০৪.০০ েক্ষ টাকা (৪১.০০%)
২২৬.০০ েক্ষ টাকা (১০০.০০%)

১০০.০০

০.০০

১৫. ভরেষ্যি কমবপরিকল্পনা:
সািরণ-১৩: ভরেষ্যি কমবপরিকল্পনা
ক্রম
(০১)
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.

কমবপরিকল্পনাি রেেিণ
(০২)
২টি রেভাগ ও অেরশি ৪৩টি শজোয় পরিবেশ অরিদপ্তবিি কার্ বােয় স্থ্াপন
রেদ্যমান সকে শজো কার্ বােবয়ি জন্য রনজস্ব অরিস ভেন রনমবাণ
শদবশি োয়ু দূষণকািী সনািন ইটভাটাসমূহবক আধুরনক প্রযুরিবি রুপান্তিকিবন APA টাবগটব পুিণ
ব
িিে েজবয রনগমনকািী
সকে রশল্প প্ররিষ্ঠাবন েজবয পরিবশািনাগাি (ইটিরপ) স্থ্াপন রনরিিকিণ
ব
িিে েজবয রনগমনকািী
রশল্প প্ররিষ্ঠাবন পিীক্ষামূেক অনোইন মরনটরিাং িালু কিা
রিন এয়াি অযাক্ট প্রণয়ন
এয়াি শকায়ারেটি গবেষণাগাি িালু কিণ
পরিবেশ ও জেোয়ু রেষয়ক প্ররশক্ষণ ইরনরিটিউট স্থ্াপন
নতুন ৫টি কযাম্পস স্থ্াপন
জািীয় পরিবেশ নীরি হােনাগাদ কিা
পরিবেশ সম্মি েজবয ব্যেস্থ্াপনা রেষবয় নতুন প্রকল্প গ্রহণ
জীেবেরিত্রয সাংিক্ষবণ জািীয় কমবপরিকল্পনা ২০২০ োস্তোয়ন
ভূপৃষ্ঠস্থ্ পারনি অনোইন মরনটরিাং িালু কিা
ঢাকা শহবিি িতুরদ ববক প্রোহমান িািটি নদীবি ইরসএ ব্যেস্থ্াপনা কার্ বক্রম োস্তোয়ন
সুন্দিেন ইরসএ এোকায় ইরসএ ব্যেস্থ্াপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এোং িা োস্তোয়ন
Stockholm Convention on POPs োস্তোয়ন
মাকবারিি উপি Minamada কনবভনশন োস্তোয়ন

োস্তোয়বনি সময়কাে
(০৩)
২০১৯
২০২১
২০১৯
২০২০
২০১৯
২০১৯
২০১৯
২০২১
২০১৯
২০১৯
২০১৯
২০২০
২০১৯
২০১৯
২০১৯
২০১৯
২০১৯

