
 

 

  

বািষ �ক

পিরেবশ, বন
গণ�জাত�ী

২০১৭-২০১৮ 

বািষ �ক �িতেবদন 

পিরেবশ অিধদ�র 
বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয় 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 



c:\users\mmanik.doe\desktop\annual report 2017-2018 (for moef) final (nikosh)1.docx 

১. পিরিচিত: জািতর জনক ব�ব� �শখ মিজ�র রহমান ১৯৭৩ সােল Water Pollution Control Ordinance 

জািরকরণ�ব �ক জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ক��ক পািন �ষন িনয়�ণ �ক� �হণ কের �াধীন বাংলােদেশ পিরেবশ সংর�ণ 

কায ��েমর �চনা কেরন। পরবত�কােল সরকার ১৯৭৭ সােল পিরেবশ �ষণ অ�ােদশ জাির কের পিরেবশ �ষণ িনয়�্রণ �সল গঠন 

কের। পিরেবশ �ষণ িনয়�ণ �সেলর কায ��ম মিনটর করার জ� পিরক�না কিমশেনর একজন সদে�র �ন�ে� পিরেবশ �ষণ 

িনয়�ণ �বাড � গঠন করা হয়। সরকার ১৯৮৯ সােল পিরেবশ ও বন ম�ণালয় (বত�মােন পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়) 

নােম �থক এক� ম�ণালয় গঠন কের এবং পিরেবশ �ষণ িনয়�ণ �সেলর নাম পিরবত�ন কের পিরেবশ অিধদ�র নােম এক� 

অিধদ�র পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র অধীেন �া� কের। ১৯৯০ সাল পয �� পিরেবশ অিধদ�েরর সাংগঠিনক কাঠােমা িবভাগীয় 

পয �ােয় সীমাব� িছল এবং জনবল িছল মা� ১৭৩ জন। পরবত�কােল সরকার ২০১০ সােল পিরেবশ অিধদ�েরর সাংগঠিনক 

কােঠােমা ২১� �জলায় স�সারণ কের এবং জনবল ৭৩৫ জেন উ�ীত কের। �দেশর ��িত ও �িতেবশ �ব�া সংর�ণ কের 

পিরেবেশর ভারসা� বজায় রাখা পিরেবশ অিধদ�েরর �ধান কাজ। 

২. পিরেবশ অিধদ�েরর কায �াবলী: 

 �দেশর জীবৈবিচ�� সংর�ণ এবং জীবিনরাপ�ার ��ে� কায ��ম �হণ; 

 যথাযথ পিরেবশগত �ব�াপনা িনি�ত কের িশ� �িত�ান বা �কে�র অ��েল পিরেবশগত ছাড়প� �দান; 

 পিরেবশ �ষণকারীেদর িব�ে� আইনগত �ব�া �হণ; 

 বা�, পািন ও মা�সহ সকল �কার পিরেবশ সংর�ণ ও �ষণ িনয়�েণ পিরক�না �ণয়ন ও �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ;  

 িনয়িমত বা� এবং �-��� ও �-গভ�� পািনর �ণগতমান এবং িশ� �িত�ান হেত িনগ �ত বেজ��র �ণগত মান মিনটিরং;   

 পিরেবশ ও জলবা� পিরবত�ন সং�া� িবিভ� আ�িলক ও আ�জ�ািতক কনেভনশন, �ি� ও �েটাকেলর �দশীয়, আ�িলক 

ও আ�জ�ািতক পয �ােয় বা�বাধকতা �িতপালেনর জ� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ; 

 ওেজান�র �য়কারী ��সাম�ী িনয়�েণ কায ��ম �হণ;  

 পিরেবশ সং�া� ি�ন/ি�ন �টকেনালিজর �চলেণ কায ��ম �হণ।  

 িবষা� এবং িবপ�নক রাসায়িনক পদােথ �র আমদািন, পিরবহন, �বহার, ইত�ািদ িনয়�েণ কায ��ম �হণ; 

 পিরেবশ িবষেয় গণসেচতনতা �ি� এবং পিরেবশ সং�া� ����ণ � আ�জ�ািতক িদবসস�হ যথাযথ ময �াদায় উ�াপন; 

 িনিষ� �ঘািষত পিলিথন শিপং �ােগর উৎপাদন ও বাজারজাতকারীর িব�ে� আইনা�গ �ব�া �হণ;  

 পিরেবশ সংর�ণ ও �ব�াপনা িবষেয় সরকাির ও �বসরকাির পয �ােয় স�মতা �তিরর লে�� িবিভ� �িশ�ণ, কম �শালা, 

মতিবিনময় সভা ইত�ািদ আেয়াজন; 

 শ��ষণ িনয়�েণ জনসেচতনতা �ি�সহ কায �কর �ব�া �হণ। 

৩. �ািত�ািনক স�মতা 

৩.১. পিরেবশ অিধদ�েরর জনবল: িব�মান সাংগঠিনক কাঠােমার আওতায় বত�মােন পিরেবশ অিধদ�েরর অ�েমািদত জনবল 

৭৩৫ জন (১৫� কানামনা পদসহ)। কম �রত জনবল ৪৬৫ জন এবং �� পদ ২৫৫ জন।  

সারিণ-১ : পিরেবশ অিধদ�েরর জনবেলর সারসংে�প 

�িমক নং ��ণী অ�েমািদত পদ সং�া �রণ�ত পদসং�া ��পদ 

১. ১ম ��ণী ২০৫ ১২০ ৮৬ 
২. ২য় ��ণী ১২৫ ৫৬ ৬৯ 
৩. ৩য় ��ণী ২৬৮ ২১০ ৫৮ 
৪. ৪থ � ��ণী ১২২ ৭৯ ৪৩ 
 �মাট ৭২০ ৪৬৫ ২৫৫ 

িবঃ�ঃ কানামনা পদ ১৫� �টিবেল �দখােনা হয়িন। 
 



c:\users\mmanik.doe\desktop\annual report 2017-2018 (for moef) final (nikosh)1.docx 

৩.২. পিরেবশ অিধদ�েরর মাঠ কায �ালয়ঃ  

পিরেবশ অিধদ�র বত�মােন সদর দ�রসহ ঢাকা অ�ল, ঢাকা মহানগর, ঢাকা গেবষণাগার, চ��াম অ�ল, চ��াম মহানগর, চ��াম 

গেবষণাগার, �লনা, রাজশাহী, িসেলট ও বিরশাল িবভাগীয় কায �ালয় এবং ২১� �জলা কায �ালয় -এর মা�েম সারা �দেশ পিরেবশ 

সংর�ণ ও �ষণ িনয়�েণর কায ��ম চািলেয় যাে�। বত�মান সরকার সা�িতক সমেয় নব�� রং�র ও ময়মনিসংহ িবভােগ  ও 

অবিশ� ৪৩� �জলায় পিরেবশ অিধদ�েরর কায �ালয় �াপেনর জ� িবিভ� ক�াটাগিরর �মাট ১৮৪� পদ �জেনর স�িত �াপন 

কেরেছঃ 

সারিণ-২: নব �� পদস�েহর িববরণ 

�থম ��ণী ি�তীয় ��ণী �তীয় ��ণী চ�থ � ��ণী �মাট 

৫৬ � ৬০ � ১৬ � ৫২ � ১৮৪� 

 

৩.৩. পিরেবশ ও জলবা� িবষয়ক �িশ�ণ ইিনি��উট �াপন: 

মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনার সভাপিতে� িবগত ০৪/০৮/২০১৭ তািরেখ অ�ি�ত জাতীয় পিরেবশ কিম�র ৪থ � সভায় পিরেবশ 

অিধদ�েরর সদর দ�ের পিরেবশ ও জলবা� িবষয়ক �িশ�ণ ইিনি��উট �াপেনর নীিতগত অ�েমাদন �দান করা হেয়েছ। 

বত�মােন �িশ�ণ ইিনি��উট �াপেনর লে�� এক� �ক� �ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। 

 

 

৩.৪. িনজ� অিফস ভবন স�সারণ:  

বত�মােন পিরেবশ অিধদ�েরর সদর দ�রসহ ঢাকা অ�ল কায �ালয়, ঢাকা মহানগর কায �ালয়, চ��াম ও রাজশাহী িবভাগীয় কায �ালয় 

িনজ� ভবেন কায ��ম পিরচািলত হে�। বত�মােন পিরেবশ অিধদ�েরর সদর কায �ালেয়র জ� ১২ তলা িবিশ� এক� ন�ন 

�শাসিনক ভবন িনম �াণ করা হ��। িডেস�র ২০১৮ এর মে� উ� ভবেনর িনম �াণ কায ��ম স�� হওয়ার স�বনা রেয়েছ। এছাড়াও 

বিরশাল িবভাগীয় কায �ালয় ও গাজী�র �জলা কায �ালেয়র ভবন িনম �ােনর জ� �ক� �ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

 

 

িচ� ১: মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনার সভাপিতে� িবগত ০৪/০৮/২০১৭ তািরেখ অ�ি�ত জাতীয় পিরেবশ কিম�র ৪থ � সভা 
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৪. জলবা� পিরবত�ন িবষয়ক কায ��ম 

�িথবীর তাপমা�া �ি�জিনত জলবা� পিরবত�ন এবং এর িব�প �ভাব সারািবে� ব�ল আেলািচত িবষয়। 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)” এর মেত, িবে� জলবা� পিরবত�ন এর 

�ধান কারণ �িথবীর গড় তাপমা�া �ি�। িশ� িব�েবর সময় হেত �িথবীর গড় তাপমা�া �ায় ১.০ িডি� �সলিসয়াস �ি� �পেয়েছ যা 

২০৩০-২০৫০ সাল নাগাদ আরও ০.৫ িড�ী �সলিসয়াস �ি� পােব। জলবা� পিরবত�নজিনত �ভাব �মাকােবলায় সরকার �দেশ 

অিভেযাজন ও �শমন�লক নানা কম ��িচ �হণ করেছ। 

 

৪.১ জলবা� পিরবত�ন �মাকােবলায় আ�জ�ািতক উে�াগ 

�বি�ক জলবা� পিরবত�ন �মাকােবলায় আ�জ�ািতকভােব �েয়াজনীয় কায ��ম �হেণর লে�� ১৯৯৫ সাল হেত �িত বছর জািতসংঘ 

জলবা� পিরবত�ন ��মওয়াক� কনেভনশন (UNFCCC)-এর আওতায় Conferences of the Parties (COP)অ�ি�ত হেয় 

আসেছ। এ কনেভনশন হেত জলবা� পিরবত�ন �মাকােবলায় ইেতা�েব � িকেয়ােটা �েটাকলসহ অেনক উে�খেযা� উে�াগ �হণ করা 

হেয়েছ। তথািপও িবিভ� জ�লতা জিনত কারেন উ� উে�াগস�হ পয �া� সফলতা লাভ কেরিন। এ অব�ায় জািতসংঘ জলবা� 

পিরবত�ন কনেভনশন (UNFCCC)-এর আওতায় িবে�র সািব �ক কাব �ন িনঃসরণ িনয়�ণসহ �িথবীর িনয়ত পিরবত�নশীল 

বা�বতার িনরীেখ গত ৩০ নেভ�র হেত ১২ িডেস�র ২০১৫ পয �� �াে�র রাজধানী �ািরেস ২১তম জািতসংঘ জলবা� পিরবত�ন 

সে�লন (COP 21)-এ ১৯৫� �দেশর ঐক�মেতর িভি�েত �ািরস �ি� (Paris Agreement) শীষ �ক এক� জলবা� পিরবত�ন 

�ি� �হীত হয়। বাংলােদশ �ািরস জলবা� �ি� �া�র অ��ােনর �থম িদন ২২ এি�ল ২০১৬ তািরেখই এ �ি��া�র এবং ২১ 

�সে��র ২০১৬ তািরেখ অ��া�র বা �র�ফাই কেরেছ। এ পয �� (২৭ আগ� ২০১৭ অ�যায়ী) ১৯৪� �দশ ও ইউেরাপীয় ইউিনয়ন 

উ� �ি�� �া�র কেরেছ এবং ��রা�, চীন, ভারত ও ইউেরাপীয় ইউিনয়নসহ �মাট ১৬০� সদ� �দশ (যা �মাট �বি�ক কাব �ন 

িনসঃরেণর ৮৬.৩২% িরে�েজ� কের) এ �ি� অ��া�র বা �র�ফাই কেরেছ। এখােন উে�� �য, িবগত ০৪ নেভ�র ২০১৬ 

তািরেখ �ািরস জলবা� �ি�� কায �কর হেয়েছ। 

UNFCCC-র আওতায় িবগত ০৭-১৮ নেভ�র ২০১৬ তািরেখ মরে�ার মারােকশ শহের অ�ি�ত ২২তম িব� জলবা� সে�লন 

COP22-এ �ািরস �ি� বা�বায়েনর লে�� গ�ত এেপ� বিড Conference of the Parties serving as the meeting 

of the Parties to the Paris Agreement (CMA)-এর ১মসভা অ�ি�ত হেয়েছ এবং �ািরস �ি� বা�বায়েনর লে�� 

�েয়াজনীয় কায �িবিধ, �ি�য়া এবং িনেদ �শাবলী (Paris Agreement Work Programme) ২০১৮ সােলর মে� �ণয়েনর 

 

িচ� ২: মাননীয় ম�ী জনাব আিন�ল ইসলাম মাহ�দ, মাননীয় উপম�ী জনাব আব��াহ আল ইসলাম জ�াকব এবং স�ািনত 
সিচব জনাব আব��াহ আল �মাহসীন �চৗ�রী পিরেবশ অিধদ�েরর িনম �াণাধীন �শাসিনক ভবন পিরদশ �ন করেছন। 



c:\users\mmanik.doe\desktop\annual report 2017

িবষেয় িস�া� �হণ করা হেয়েছ। এর ধারাবািহকতায়

কােটািভচ শহের অ�ে�য় ২৪তম জলবা� পিরবত�ন

Workprogramme) �হীত হেব বেল �ত�াশা

 

৪.২. জলবা� পিরবত�ন ও বাংলােদশ 

বাংলােদশ জলবা� পিরবত�েনর িনেদ �াষ িশকার

হেত ২০০৮ সাল সমেয় গেড় �িতবছর ৮২৪১

শতাংশ হাের িজিডিপ �িত�� হেয়েছ। ‘জাম �ান

পিরবত�েনর ফেল �� �া�িতক �েয �ােগর সেব �া�

অথ �নীিত এবং �া�িতক স�েদর উপর অিধক

২০১৪-এ �কািশত গেবষণায় �দখা �গেছ �য

কের তাহেল ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলােদেশর

জলবা� পিরবত�েনর �ভাব, �িঁকস�হ ও িবপ�তা

���ভােব �তীয়মান হেচছ �য, বাংলােদশ

�দশ�েলার অ�তম। বাংলােদেশ দির� জনেগা�ীর

বািড়েয় িদেয়েছ। ব�া, খরা, সাইে�ান, লবনা�তা

৪.৩ জলবা� পিরবত�ন সিহ� অিভেযাজন এবং

৪.৩.১ Climate Technology Centre and Network (CTCN)

Climate Technology Centre and Network (CTCN)

অিভেযাজন এবং �শমন সং�া� ��ি� হ�া�র

অিভেযাজন ও �শমন �টকেনালিজ িচি�ত

িচ� ৩: জামানীর বন শহের অ�ি�ত
পিরবত�ন ক��ক আেয়ািজত সাংবািদক
মাহ�দ। 

report 2017-2018 (for moef) final (nikosh)1.docx 

ধারাবািহকতায় জাম �ানীর বন শহের ২৩তম জলবা� সে�লন এবং ২০১৮

পিরবত�ন সে�লন (COP 24)-এ �ািরস �ি� কম �পিরক�না 

�ত�াশা করা হে�। 

িশকার। Global Climate Risk Index (GCRI) 2010- 

৮২৪১ জন �লাক িনহত হেয়েছ, বছের ১.২ িবিলয়ন সম�ে�র স�দ

জাম �ান ওয়াচ’ ক��ক �কািশত ‘�বি�ক জলবা� �িঁক �চক ২০১৬

সেব �া� �িঁক �চেক ৬ ন�ের বাংলােদেশর অব�ান। বাংলােদেশ দির�

অিধক িনভ �রশীলতা এ িবপ�তা বািড়েয় িদেয়েছ। এশীয় উ�য়ন �াংক

�য, জলবা� পিরবত�ন �মাকােবলায় িব� স�দায় যিদ কায �কর �কান

বাংলােদেশর িজিডিপর �ায় ২ শতাংশ এবং ২১০০ সাল নাগাদ �ায় ৯.৪ শতাংশ

িবপ�তা অিভেযাজন এবং স�� �ে�র উ�তা �ি�র �াপাের সমী�া

বাংলােদশ হেচছ জলবা� পিরবত�েনর কারেণ সারা িবে�র সবেচেয় �বিশ

জনেগা�ীর না�ক অথ �নীিত এবং �া�িতক স�েদর উপর অিধক িনভ �রশীলতা

লবনা�তা এবং স��তেলর উ�তা �ি� আমােদর জাতীয় ��ি�েক বাধা�

এবং �শমন ��ি� হ�া�র িবষয়ক কায ��ম 

Climate Technology Centre and Network (CTCN): পিরেবশ অিধদ�র UNFCCC

Climate Technology Centre and Network (CTCN)-এর আওতায় উ�ত �দশ হেত জলবা�

হ�া�র �রাি�ত করার লে�� কাজ করেছ।  CTCN- এর আওতায়

িচি�ত কের Technical Assistance এর জ� CTCN- এ ��াবনা

অ�ি�ত ২৩তম িব� জলবা� সে�লন COP23-এ পিরেবশ, বন
সাংবািদক সে�লেন ব�� রাখেছন মাননীয় ম�ী জনাব আিন�ল

২০১৮ সােল �পা�াে�র 

 (Paris Agreement 

 এর ত�া�সাের ১৯৯০ 

স�দ ন� হেয়েছ এবং ১.৮১ 

২০১৬’ অ�যায়ী জলবা� 

দির� জনেগা�ীর না�ক 

�াংক (এিডিব) ক��ক �ন 

�কান পদে�প �হণ না 

শতাংশ �িত হেত পাের। 

সমী�া ও ��ায়েনর ফেল 

�বিশ িবপ� ও �িঁকপ� 

িনভ �রশীলতা এ িবপ�তা 

বাধা�� কেরেছ। 

UNFCCC-এর অধীন �িতি�ত 

জলবা� পিরবত�নজিনত 

আওতায় �াথিমকভােব ০৫� 

��াবনা ��রণ করা হেয়েছ। 

 

বন ও জলবা� 
আিন�ল ইসলাম 
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CTCN- এ জমাদান�ত ০৫� �কে�র মে� ইেতামে� িনে�া� ০৩� �কে�র আওতায় CTCN হেত জলবা� পিরবত�ন সিহ� 

অিভেযাজন ও �শমন ��ি� হ�া�েরর কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

ক) Technical assistance for saline water purification technology at household level 

and low-cost durable housing technology for coastal areas of Bangladesh (প�ী কম �-

সহায়ক ফাউে�শন ক��ক ��ািবত) 

খ) Development of a certification course for energy managers and energy auditors 

of Bangladesh (�টকসই ও নবায়নেযা� �ালািন উ�য়ন ক��প� ক��ক ��ািবত) 

গ) Technology for Monitoring & Assessment of Climate Change Impact on Geo-

morphology (Sea level rise/fall, Salinity, Sedimentation etc) in the Coastal Areas 

of Bangladesh (বাংলােদশ উ�য়ন পিরষেদর সহায়তায় বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড � ক��ক ��ািবত) 

 

৪.৪.২  Joint Crediting Mechanism (JCM): জাপান সরকার ক��ক �হীত Joint Crediting Mechanism 

(JCM)- এর আওতায় বাংলােদশ সরকার জাপান হেত িব��ৎ, �ালানী, িশ� ও অ�া� খােত �� কাব �ন িনঃসরণেযা� ��ি�, 

প�, �সবা ও অবকাঠােমা িনম �াণ/�চলেন সহায়তা লাভ করেছ যার �ল ল�� �� কাব �ন িনঃসরণেযা� উ�য়ন িনি�তকরা ও 

�টকসই উ�য়েন অবদান রাখা। পিরেবশ অিধদ�র বাংলােদেশ JCM সিচবালয় িহসােব কাজ করেছ। ২০১৭-২০১৮ সমেয় JCM 

সং�া� কায ��ম বা�বায়েন অ�গিত িন��পঃ 

(১) JCM �ক� �হেণ সরকাির-�বসরকাির উে�া�াগেণর স�মতা �ি�র লে�� Dhaka Chamber of Commerce 

and Industry (DCCI) Ges Chottogram Chamber of Comerce and Industry (CCCI) �ক সােথ 

িনেয় পিরেবশ অিধদ�র ক��ক ইেতামে� ০২� কম �শালার আেয়াজন করা হেয়েছ; 

িচ� ৪: পিরেবশ অিধদ�র এবং IGES, Japan ক��ক �যৗথভােব আেয়ািজত "JCM 
Capacity Building Workshop in Chittagong"- এ পিরেবশ অিধদ�েরর 
�া�ন মহাপিরচালক, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালেয়র অিতির� সিচব 
(জলবা� পিরবত�ন), চ��াম �চ�ােরর সভাপিত এবং অ�া� স�ানীত অিতিথ��। 
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(২) জাপােনর সহায়তায় বাংলােদেশ ২০১৭-২০১৮ অথ �বছের ০২� �ালানী সা�য়ী উ�ত ��ি� হ�া�েরর কায ��ম স�� 

হেয়েছ। 

(৩) JCM- এর আওতায় ময়মনিসংেহর �িতয়াখািলেত ৫০ �মগাওয়াট �মতার এক� �সৗর িব��ৎ �কে� আরও ০১� ��ি� 

হ�া�েরর কায ��ম �� হেয়েছ। 

৪.৫. জলবা� পিরবত�ন সং�া� গেবষণা কায ��ম ও িরেপা�ং 

৪.৫.১ স�� �ে�র উ�তা �ি� িবষয়ক গেবষণা কায ��ম পিরচালনা: স�� পিরেবশ ও �িতেবেশর উপর জলবা� পিরবত�েনর 

�ভাব পিরবী�ণ করার লে�� পিরেবশ অিধদ�র Assessment of Sea Level Rise on Bangladesh Coast 

Through Trend Analysis শীষ �ক এক� গেবষণা সমী�া স�াদন কেরেছ। সমী�া ফলাফল �লাই ২০১৭ সমেয় �কািশত 

হেয়েছ। উ� গেবষণা সমী�ায় উপ�েলর পি�ম হেত �ব �িদেক গেড় �িত বছর ৬-২১ িমিলিমটার স�� পািনর উ�তা �ি�র ��� 

�দখা যাে�। 

 

৪.৫.২ থাড � �াশনাল কিমউিনেকশন (�এনিস) �ণয়ন: বাংলােদশ সরকােরর voluntary obligation িহেসেব জলবা� 

পিরবত�ন সং�া� �াসংিগক ত�ািদ স�� "Bangladesh: Third National Communication (TNC) to the 

UNFCCC শীষ �ক �িতেবদন �ণয়ন করা হে� যা পরবত�েত United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC)- এ �পশ করা হেব। এছাড়াও িনে�া� প�চ� ক�াটাগরীেত ২০০৬-২০১২ সমেয় বাংলােদেশ 

�ীণহাউজ �াস িনঃসরেণর পিরমাণ িনধ �ারেণর লে��  Green House Gas Inventory �ণয়ন করা হে� - 

(১) Energy 

(২) Industrial Processes and Product Use (IPPU) 

 
িচ� ৫: িবগত ি�শ বছের িনে� গাে�য় পলল�িম, �মঘনা �মাহনা পলল�িম এবং চ��াম উপ�লীয় অ�েল স�� 
�ে�র উ�তা �ি�র হার।            উৎসঃ পিরেবশ অিধ�র, ২০১৬। 
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(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 জলবা� পিরবত�নজিনত িবপদাপ�তা ও �িঁক িন�পণ: জলবা� পিরবত�েনর িবপদাপ�তা ও �িঁক িন�পেণ �িষ, পািন, 

অবকাঠােমা ও �া��খােত �দশ�াপী (৬৪ � �জলায়) এবং �স�রিভি�ক জাতীয় পয �ােয় vulnerability assessment করা 

হেয়েছ। উ� কায ��েমর আওতায় উপেজলািভি�ক এক� Climate Vulnerability Index ও Map �ণয়ন করা হেয়েছ ফেল 

ভিব�েত সরকার ক��ক জলবা� পিরবত�নজিনত �ক� অ�ািধকার িন�পণ এবং �কে�র অথ �ায়ন সং�া� িস�া� �হণ সহজতর 

হেব। এছাড়া উপ�লীয় অ�ল, ব�া ও খরা �বণ এলাকায় �িষ, পািন, অবকাঠােমা ও �া��খােত Hot Spot Based 

Adaptation Option এর বণ �না রেয়েছ যা National Adaptation Plan (NAP) �ণয়েন সহায়ক হেত পাের। উ� 

কায ��েমর আওতায় GIZ- এর সহায়তায় ইেতামে� সংি�� িবেশষ� ও অংশীজনগেণর অংশ�হেণ জাতীয় এবং আ�িলক 

পয �ােয় Climate Change Impact Chain িবষয়ক কম �শালা আেয়াজন করা হেয়েছ। সামি�ক কায ��েমর অংশ িহেসেব 

পিরেবশ অিধদ�ের এক� GIS �াবেরটরীও �িত�া করা হেয়েছ এবং পিরেবশ অিধদ�েরর ১০জন কম �কত�ােক �িশ�ণ �দান 

করা হেয়েছ। 

 

৪.৫.৪ বাংলােদশ জলবা� পিরবত�ন �কাশল ও কম � পিরক�না (BCCSAP) হালনাগাদকরণ: পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন 

ম�ণালেয়র সািব �ক ত�াবধােন জাম �ান দাতা সং�া GIZ-এর সহায়তায় সরকার ব �তমােন িবিভ� �িঁক�ণ � �স�ের জলবা� পিরবত�ন 

�কৗশল ও কম � পিরক�না (BCCSAP) -এর ��ায়ণ ও হালনাগােদর কায ��ম বা�বায়ন করছ। আশাকরা যায় িডেস�র ২০১৮ 

সােলর মে� উ� কায ��ম সমা� হেব। 

৪.৫.৫ স���ে�র উ�তা �ি�র অিভে�পণ এবং �িষ, পািনস�দ ও অবকাঠােমার উপর এর �ভাব িন�পণ: বত�মােন পিরেবশ 

অিধদ�ের বাংলােদেশর উপ�লীয় এলাকায় স���ে�র উ�তা �ি�র অিভে�পন �ব �ক �িষ, পািনস�দ এবং অবকাঠােমার উপর 

এর �ভাব িন�পেণর লে�� এক� গেবষণা�লক কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

৪.৫.৬ �ীন �াইেমট ফা� হেত সরাসির অথ � �াি�র উে�াগ: িবে�র অ�া� �দেশর �ায় বাংলােদশ সরকার United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) -এর আওতায় গ�ত �ীন �াইেমট ফা� 

হেত জলবা� পিরবত�ন �মাকােবলায় সরাসির অথ � �াি�র লে�� কায ��ম �হণ কেরেছ।  

িচ� ৬: জাতীয় পয �ােয় ঢাকায় আেয়ািজত Climate Change Impact Chain 

িবষয়ক কম �শালায় স�ানীত অিতিথ��। 
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৪.৫.৭  Intended Nationally Determined Contributions (INDC) �ণয়ন: বাংলােদশ UNFCCC-এর 

সদ� িহসােব �সে��র, ২০১৫ সােল Intended Nationally Determined Contributions (INDC) �ণয়ন কের তা 

UNFCCC �সে�টািরেয়েট দািখল কেরেছ। উ� INDC -�ত িব��ৎ, �যাগােযাগ এবং িশ� (�ালানী স�মতা) িতন� খােত 

২০৩০ সােলর মে� শত�হীন অবদােনর মা�েম ৫% এবং শত��� অবদােনর মা�েম ১৫% �ীনহাউস �স িনগ �মন কমােব মেম � 

INDC �ত উে��খ করা হেয়েছ। উ� INDC বা�বায়েনর লে�� পিরেবশ ও বন ম�ণালয় ক��ক NDC Implementation 

Road Map �ণয়ন স�� হেয়েছ এবং িব��ৎ, িশ� ও �যাগােযাগ �িত� �স�ের NDC Sectoral Mitigation Action 

Plan �ণয়ন �ড়া� করা হেয়েছ। উ� Action Plan সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ/সং�াস�েহর মা�েম বা�বায়ন করা হেব। 

 

৫. বা��ষণ িনয়�ণ িবষয়ক কায ��ম:  

�িথবীর অ�া� �দেশর মেতাই বা��ষণ বাংলােদেশর অ�তম পিরেবশগত সম�া। বিধ �ত জনসং�ার �মবধ �মান চািহদা �রেণ 

�ত নগরায়ন ও িশ�ায়ন, অবকাঠােমা িনম �াণ, যানবাহন ও কলকারখানার সং�া �েমই �বেড় চেলেছ। এ সকল অপিরকি�ত উ�য়ন 

কায ��ম বা��ষেণর উৎস িহসােব কাজ কের। এ ��ি�েত বা��ষণ িনয়�েণ সরকার িবিভ� আইন ও িবিধ-িবধান �ণয়নসহ উৎস 

িভি�ক িবিভ� কায ��ম পিরচালনা কের আসেছ। 

৫.১ ইটভাটা �� বা� �ষণ িনয়�ণ:  

ক) আ�িনক ��ি�তর ইটভাটার �চলন: সরকার ইট িনম �াণ িশ�েক পিরেবশ স�তভােব পিরচালনার লে�� “ইট ��ত ও ভাটা 

�াপন (িনয়�ণ) আইন, ২০১৩”জারী কেরেছ যা গত ০১ �লাই ২০১৪ হেত সারােদেশ কায �কর হেয়েছ। পিরেবশ অিধদ�র নানা 

রকম পিরেবশ বা�ব ইেটর �বহার উৎসািহত করাসহ �দেশ িব�মান ১২০�ট িচমনীিবিশ� ইটভাটাস�হেক �ালানী সা�য়ী ও 

পিরেবশবা�ব উ�ত ��ি�েত �পা�েরর লে�� নানািবধ কায ��ম পিরচালনা করেছ। ২০১৭-২০১৮ অথ � বছেরর বািষ �ক 

কম �পিরক�নায় পিরেবশ অিধদ�র সনাতন প�িতর ইটভাটা �থেক উ�ত ��ি�র ইটভাটায় �পা�েরর কাভােরজ ৬৫-৬৭% এ 

উি�ত করার ল��মা�া িনেয় কাজ কেরেছ। ফেল, �ন ২০১৮ পয ��  �দেশ িব�মান ইটভাটার ৬৫.৫৮% ভাগ আ�িনক ��ি�েত 

�পা�র স�ব হেয়েছ। 

খ) ইটভাটায় আইনগত কায ��ম: পিরেবশ �ষণকারী অৈবধ ইটভাটা িব�ে� পিরেবশ অিধদ�েরর িনজ� �ািজে�েটর পাশাপািশ 

�জলা �শাসন ও �িলেশর সহেযািগতায় িনয়িমত �মাবাইল �কাট � কায ��ম �হণ করা হে�। 

সারিণ ৪: ইটভাটার িব�ে� পিরচািলত �মাবাইল �কােট �র পিরসং�ান 

�িমক অথ � বছর পিরচািলত �মাবাইল �কােট �র সং�া �ব�া �হণ�ত ইটভাটার সং�া জিরমানা আদায় 
১. ২০১৬-২০১৭ ১১৬ ২৭৯ ১.৯ �কা� 
২. ২০১৭-২০১৮ ১৪৯ ৩২৪ ২ �কা� 

সারিণ-৩: িবভাগ িভি�ক ইটভাটার হালনাগাদ ত�ািদ (�ন ২০১৮ পয ��) 

�ম িবভােগর 
নাম 

 

ইটভাটার 
সং�া 

িফ�ড িচমনী 
(৮০-১২০�ট) 

িজগজ�াগ/
উ�ত 

িজগজ�াগ 

হাইি�ড 
হফ�ান 

অেটােম�ক/ 
�ােনল িকলন 

উ�ত 
অ�া� 
��ি� 

উ�ত ��ি�েত 
�পা�েরর হার 

১. বিরশাল ৩৪৮ ১১২ ২৩২ ২ ০ ৩ ৬৭.৮২% 
২. চ��াম ১৪১৩ ৫২০ ৮৭১ ২০ ২ ০ ৬৩.২০% 
৩. িসেলট ২২৯ ৪০ ১৮৮ ১ ০ ০ ৮২.৫৩% 
৪. ঢাকা ২৪৮৯ ৭৯৪ ১৬৩১ ১৭ ৪৫ ২ ৬৮.০৯% 
৫. �লনা ৮৭২ ২৫০ ৬০৯ ০ ১২ ১ ৭১.৩৩% 
৬. রাজশাহী ১৫২৬ ৬৫১ ৮৫৫ ২০ ০ ০ ৫৭.৩৪% 

�মাট = ৬৮৭৭ ২৩৬৭ ৪৩৮৬ ৬০ ৫৯ ৫ (৬৫.৫৮%) 
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গ) গণসেচতনতা �ি�: সনাতন প�িতর ইটভাটাস�হেক

�াসকরেণর লে�� অ� দ�র িবিভ� ��ি�

উ�বাবেনর লে�� িবিভ� �কার পাইলট �ক�

সরকাির ও �বসরকাির দ�র/সং�া ও সংি��

৫.২. যানবাহন হেত �� বা��ষণ িনয়�ণ: পিরেবশ

�কাট � পিরচালনা�ব �ক �ষণকারী �মাটরবাইক

পিরবী�ণ জিরমানা আদায় করেছ। 

 

 ৫.৩. বা� �ষণ মিনটিরং: িনয়িমত বা��ষণ

নারায়ণগ�, িসেলট ও বিরশাল শহের  ১�

রেয়েছ।  এছাড়াও �দেশর িবভাগীয় ও জনব�ল

�ক� এলাকা স�সািরত করা হে�।  িব�মান

িভি�েত বা�মান �চক �কস �কে�র ওেয়বসাইেট

সারিণ ৫: �ষণকারী যানবাহেনর িব�ে� পিরচািলত

�িমক অথ � বছর �মাবাইল �কােট �র
১. ২০১৬-২০১৭ ৬১ 

২. ২০১৭-২০১৮ ৩৫ 

িচ� ৭

িচ� ৮: 
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ইটভাটাস�হেক �ালানী সা�য়ী আ�িনক ��ি�েত �পা�র ও মা�র

��ি� অেপাড়ােনা ইট, িবক� ও ফ�পা ইট (Hollow Brick) ও

�ক� �হণ করা হেয়েছ। এ ধরেণর ��ি� স�সারণ ও ইেটর

সংি�� অংশীজনেদর সে� সভা, �সিমনার, কম �শালাসহ �চার কায ��ম

পিরেবশ অিধদ�র যানবাহন �� বা��ষণ িনয়�েণর লে�� িনয়িমত

�মাটরবাইক, কার, মাইে�াবাস, িমিনবাস, বাস, �াক, িমিন�াক এবং অেটাির�ার

বা��ষণ মা�া পিরমাপ করার িনিম� ঢাকায় ০৩�, চ��ােম ২�, রাজশাহী

� কের সারােদেশ �মাট ১১� সাব ��িণক বা�মান পিরবী�ণ ��শন

জনব�ল নগরীেত আেরা ০৫ (প�চ) � সাব ��িণক বা�মান পিরবী�ণ 

িব�মান ১১� সাব ��িণক বা�মান পিরবী�ণ ��শেন �া� তে�র বত�মােন

ওেয়বসাইেট (case_moef.gov.bd) �কাশ করা হে�। 

পিরচািলত �মাবাইল �কােট �র পিরসং�ান 

�কােট �র সং�া �মাবাইল �কােট � দােয়র�ত মামলার সং�া আদায়�ত
২৭৯ 
১১৯ 

৭: অৈবধ ইটভাটার িব�ে� পিরচািলত অিভযান। 

: গাড়ীর কােলা �ধ�য়ার িব�ে� পিরচািলত অিভযান। 

মা�র �বহার িনয়�ণ ও 

ও িবক� িনম �াণ সাম�ী 

ইেটর �বহার �ি�র লে�� 

কায ��ম অ�াহত রেয়েছ। 

িনয়িমত সারা �দেশ �মাবাইল 

অেটাির�ার িনঃ�ত �ধ�য়া 

রাজশাহী ও �লনা, গাজী�র, 

��শন (CAMS) চা� 

 �ক� �াপেনর মা�েম 

বত�মােন পরী�া�লকভােব 

আদায়�ত জিরমান 
৪,৬৫,৮০০/- 
৩,২০,৭০০/- 
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২০১৭ সােল সাব ��িণক বা�মান পিরবী�ণ ��শন হেত �া� তে�র িভি�েত �দখা যায়, সারা বছেরর বা�র মানমা�া িপএম-১০ ও িপএম-২.৫ 

�তীত অ�া� সকল �ষেকর মিনটিরং ফলাফল িবিধমালা িনধ �ািরত মােনর মে�ই অব�ান কের। বছেরর নেভ�র �থেক মাচ � পয �� সমেয় 

িপএম-১০ ও িপএম-২.৫ এর মান গেড় �ায় ১০০-১২০ িদন িবিধমালা িনধ �ািরত বা�র �দিনক মানমা�া অিত�ম কের। �� �মৗ�েম যখন 

�ি�পাত কম হয় এবং বাতােসর গিতেবগ কম থােক তখনই �লত বা�েত ব�কনা জিনত �িঁল�ষণ অিধক হেয় থােক। 

 

 

িচ� ৯ : �ািপত ও ��ািবত সাব ��িণক বা�মান মিনটিরং ��শন (CAMS) 

 
িচ� ১০ (১): িবিভ� CAMS ��শন হেত �া� PM2.5 I PM10  Annual Concentration Concentration (2017) 
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৫.৪. বা��ষণ িনয়�েণ �ামীণ পয �ােয় রা�ার

কমােনা, বা� �য়ণ�াস, �া�� �িক এবং �ীণ

�ায় ৯০০,০০০ ব��লা ও ৭৩,০০০ ইম�ভড

২০১৭-২০১৮ অথ � বছের অিধদ�র হেত ইেতা�েব �

�চার কায ��ম �রহণ করা হেয়েছ। 

৫.৫. িরও কনেভনশনস�হ বা�বায়েন স�মতা

২০১৭-২০১৮ অথ � বছের পিরেবশ অিধদ�রসহ

সেচতনতা�লক সভা আেয়াজন করা হেয়েছ।

অ�� �� করার উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। 

�স�রাল �ডেভলপেম� ��ােন অ�ী�ত, িতন�

বা�বায়ন সংি�� ����ণ � ত� �িশ�ণ কম ��িচ

৫.৬. ওজন �র �য়কারী �ে�র �বহার 

সােলর মে� ১০০% �ফইজ আউট িনি�ত 

িচ� ১১: Training of Trainer’s on Rio Convention 

স�ািনত অিতিথব� 

িচ� ১০(২): িবিভ� CAMS ��শন হেত
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রা�ার কােজ �ালানী সা�য়ী উ�ত �লার (ব� �লা) �বত�ন: বনজ স�েদর

�ীণ হাউজ �ােসর িনঃসরণ �ােসর লে�� পিরেবশ অিধদ�র ক��ক

ইম�ভড �ক ��াভস (আইিসএস) �াপন এবং এ খােত অেনক উে�া�

ইেতা�েব � �ািপত �লাস�হ িনয়িমত মিনটিরং ও ব� �লার আেরা �াপক

স�মতা �ি�: পিরেবশ �ব�াপনা সং�া� জািত সংেঘর উ� কনেভনশনস�হ

অিধদ�রসহ সংি�� দ�রস�েহর �ািত�ািনক স�মতা �ি�র লে�� 
। পাশাপািশ সরকাির ��িনং ই���উেটর �িশ�ণ মিডউেল উ�

 হেব। এছাড়াও িরও কনেভনশনস�হেক উ�য়েনর �ল ধারায় আনয়েনর

িতন� কনেভনশেনর Best Practice report �তির এবং িরও

কম ��িচ ও পা��েম অ�� �� করার কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

 �ােস কায ��ম: সরকার ওেজান�র �য়কারী উে�খেযা� ��স�েহর

 কেরেছ। বত�মােন সরকার ওেজান�র �য়কারী অবিশ� ��স�েহর

Training of Trainer’s on Rio Convention শীষ �ক �িশ�েণর সমাপনী অ��ােন

হেত �া� NOx ও SO2 এর Annual Concentration 
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স�েদর ওপর আহরণ চাপ 

ক��ক ইেতা�েব � সারা �দেশ 

উে�া� �তির করা হেয়েছ। 

�াপক �চলেনর লে�� 

কনেভনশনস�হ বা�বায়েন 

 �িশ�ণ, কম �শালা ও 

উ� িতন� কনেভনশনেক 

আনয়েনর লে�� িবিভ� 

িরও কনেভনশনস�েহর 

��স�েহর �বহার ২০১০ 

��স�েহর �বহার পয �ায়�েম 

 
অ��ােন 

 
Annual Concentration (2017) 
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কিমেয় আনার লে�� কাজ কের যাে�। সরকােরর এ অন� সাফে�র �ী�িত ��প ২০১২ ও ২০১৭ সােল মি�ল �েটাকেলর সফল 

বা�বায়েনর জ� জািতসংঘ পিরেবশ কম ��িচ ক��ক িবেশষভােব �শংিসত হেয়েছ। 

 

৬. গেবষণাগার কায ��ম 

৬.১. িশ� বজ��ের ন�না িবে�ষণ:  পিরেবশ অিধদ�র িনয়িমত িশে�াে�া�াগেণর আেবদেনর ��ি�েত িশ� �িত�ােনর তরল বজ��, 

বা�বীয় বজ�� ও শ��ষেণর মানমা�া িবে�ষণ�ব �ক ফলাফল �দান কের থােক । ২০১৭-২০১৮ অথ � বছের ৭০২৬ জন �সবা �হীতা বা 

�িত�ানেক পিরেবশ অিধদ�েরর গেবষণাগারস�হ হেত �সবা �দান করা হেয়েছ। 

 
িচ� ১৩: পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালেয়র মাননীয় ম�, উপম�ী ও সিচব এবং 
পিরেবশ অিধদ�েরর সােবক মহাপিরচালক ক��ক ঢাকা গেবষণাগােরর কায ��ম পিরদশ �ন। 

 

িচ� ১২: ২০১০-২০১৭ সমেয় বাংলােদেশ ওজন�র �য়কারী CFCs & HCFCs এর �বহার  
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৬.২. নদীর পািনর �ণগত মান পিরবী�ণ: 

আসেছ। পিরেবশ অিধদ�র ২৭� নদীর ৬৩

পিরেবশ অিধদ�র হেত River Water Quality Report 

Quality Report 2016 �কাশ করা হেয়েছ

২০১৭ সােল বাংলােদশর বড় বড় নদী �যমন

পিরেবশগত মানমা�ার মে� িছল। তেব ঢাকা শহেরর চারপােশর নদী�েলার পািনর �ণগতমান �হণেযা� মানমা�ার বাইের িছল। 

২০১৭ সােলর জা�য়াির �থেক িডেস�র মাস 

অ�সাের মৎস চােষ �বহায � �হণেযা� 

standard অ�সাের �হণেযা� মান 

standard অ�সাের �হণেযা� মান ২৫০

�হণেযা� মান ৫০০ িম:�া:/িল:) পাওয়া যায়

 

 

Fig.14(1). Graphical presentation of 

Fig.14(2). Graphical presentation of 

report 2017-2018 (for moef) final (nikosh)1.docx 

 পিরেবশ অিধদ�র ১৯৭৩ সাল �থেক �পির� ও �গভ�� পািনর

৬৩� �ােন পািনর �ণগত মান িনয়িমতভােব মিনটিরং কের। �া� ফলাফেলর িভি�েত 

River Water Quality Report �কাশ করা হেয় থােক। ২০১৭-২০১৮ অথ � বছের

হেয়েছ এবং বত�মােন River Water Quality Report 2017 

�যমন, প�া, �মঘনা, য�না, করেতায়া, ধেল�রী, �রমা ইত�ািদ নদীর

তেব ঢাকা শহেরর চারপােশর নদী�েলার পািনর �ণগতমান �হণেযা� মানমা�ার বাইের িছল। 

 পয �� �িড়গ�া নদীেত উ� মা�ার BOD ৩২ িম:�া:/িল: (পিরেবশ

 মান ৬ িম:�া:/িল: বা তাহার িনে�), COD ১১৩ িম:ি�া

 ৩৫ িম:�া:/িল: বা তাহার িনে�). Chloride ৮৯ িম

২৫০ িম:�া:/িল:) এবং TDS ৬০৫ িম:�া:/িল: (USEPA standard

যায়। 

      
. Graphical presentation of pH & DO of Buriganga River in 201

. Graphical presentation of BOD & COD of Buriganga River in 201

পািনর মান পিরবী�ণ কের 

�া� ফলাফেলর িভি�েত 

বছের River Water 

rt 2017 �কােশর কাজ চলেছ। 

নদীর পািনর �ণগত মান 

তেব ঢাকা শহেরর চারপােশর নদী�েলার পািনর �ণগতমান �হণেযা� মানমা�ার বাইের িছল। 

পিরেবশ সংর�ণ িবিধমালা 

ি�া:/িল: (UNECE 

িম:�া:/িল: (USEPA 

standard অ�সাের 

 
iver in 2017 

 
iver in 2017 
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৭. জীবৈবিচ�� সংর�ণ ও �িতেবেশর �ব�াপনা 

জীবৈবিচ�� এবং �িতেবেশর সংর�ণ ও উ�য়েনর জ� পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালেয়র অধীন পিরেবশ 

অিধদ�র ক��ক িবিভ� সমেয় িবিধিবধান ও তা বা�বায়েন নানািবধ কায ��ম �হীত হেয়েছ। 

৭.১. জীববৈচি�� ও জীবনিরাপ�া বিধিবিধান �ণয়ন: 

ক) জাতীয় পরিবেশ নীিত, ২০১৮: পরিবেশ, �তিবেশ এবং জীববৈচি�� সংর�ণ ও �ব�াপনার চ�ালে�স�হেক বিবেচনায় নিয়ে◌ 

দেশের সাম�িক পরিবেশ সংর�ণ �ব�াপনা উ�য়নের লে�� সরকারের � �ণ ম�িসভা বিগত ৩ অে�াবর ২০১৮ তারিখে◌ জাতীয় 

পরিবেশ নীিত ২০১৮ �ড়া� অ�েমাদন করেছ। ন�নভােব �হীত জাতীয় পরিবেশ নীিত ২০১৮-�ত � �বের ১৫� খাতসহ আরও ৯� 

খাত/�ে�ের মে� পাহাড় �তিবেশ, জীববৈচি�� ও �তিবেশ সংর�ণ এবং জীবনিরাপ�া, �তিবেশবা�ব প �যটন, ইত�ািদ 

খাতস�হেক বিশেষ ��� িদেয় অ���� করা হেয়েছ। জাতীয় পরিবেশ নীিত ২০১৮-এ বি�ত ২৪� খােত অ���� ক�ায�মস�হ 

বা�বায়েন সং�ি� ম�ণালয়/বিভাগ/সং�াস�হেক চি�িত করা হেয়েছ যা � � ম�ণালয়/বিভাগ/সং�া স�হ বা�বায়ন করব। 

খ) বাংলাদেশ জীববৈচি�� আইন ২০১৭: জীববৈচি�� সংর�ণ এবং এর টেকসই �বহার নি�িতকরণের লে�� বাংলাদেশ 

জীববৈচি�� আইন ২০১৭ জারী করা হেয়েছ এবং ৩০ নভে�র ২০১৭ তারিখ �থেক তা ক�াযকর হয়েছ। উ� আইনের আওতায় 

জীববৈচি�� সংর�ণ ক�ায�মেক �ণ�ল প �য� বা�বায়নের জ� জীববৈচি�� বিষয়ক জাতীয় কিম� �থেক ইউনিয়ন জীববৈচি�� 

�ব�াপনা কিম� গঠন করা হেয়েছ। 

গ) জাতীয় জীবৈবিচ�� �কৗশল ও কম �পিরক�না (NBSAP) ২০১৬-২১২১: ২০১০ সােল িসিবিড Conference of Parties-

এর দশম সে�লেন জীবৈবিচ�� সংর�েণ ৫� �কৗশলগত ল��মা�া (Strategic Goal) -এর আওতায় ২০� অিভ� িনধ �ারণ 

(Biodiversity Strategic Planning 2011-2020) করা হয়, �য�েলােক আইিচ বােয়াডাইভারিস� টােগ �টস নােম অিভিহত 

করা হয়। জািতসংঘ �ঘািষত জীবৈবিচ�� �কৗশলগত পিরক�না ২০১১-২০২০-এর আেলােক জাতীয় পয �ােয় জীবৈবিচ�� সংর�েণ 

ল��মা�া িনধ �ারণ�ব �ক জাতীয় জীবৈবিচ�� �কৗশল ও কম �পিরক�না ২০১৬-২০২১ (NBSAP) �ণয়ন করা হেয়েছ। 

৭.২. জীবিনরাপ�া (Biosafety): �দেশ জীবিনরাপ�ার িবষয়� িনি�ত করার জ� পিরেবশ অিধদ�ের এক�  অত�া�িনক 

GMO Dictation Lab �িতি�ত করা হেয়েছ। জীব��ি� িনেয় গেবষণা ও িবিধিবধান কায ��েমর সােথ সংি�� িব�ানী, 

গেবষক, গেবষণা �িত�ান ও সংি�� সরকাির কম �কত�ার পার�িরক �নটওয়াক� �াপেনর জ� এক� Web Based 

Networking System (biosafetybd.org/Home/Index) �িত�া করা হেয়েছ। বােয়ােসফ� িবষেয় স�মতা অজ�ন ও 

 

 
Fig.14(3). Graphical presentation of TDS & Chloride of Buriganga River in 2017 
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বােয়ােসফ� �র�েলটির িসে�েমর উপর অিভ�তা অজ�েনর জ� পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয় ও পিরেবশ 

অিধদ�েরর কম �কত�াগণেক িস�া�র, িফিলপাইন ও মালয়িশয়াসহ িবিভ� �দেশ �িশ�ণ �দওয়া হেয়েছ । 

৭.৩. �-ইেকােনািম বা�বায়েন �হীত কায ��ম: পিরেবশ অিধদ�র স�� �িতেবশ সংর�ণ, স���ষণেরাধ, স��স�দ আহরেণ ও 

স��স�েদর পিরেবশস�ত �ব�াপনা িনি�তকরণ, সা�ি�ক ও উপ�লীয় জীবৈবিচ�� সংর�ণ ও �ব�াপনা কায ��মেক 

উ�য়েনর �লধারায় অ�� �� করার লে�� �-ইেকােনািম কম �পিরক�না �হণ কেরেছ এবং পিরক�নামািফক কাজ কের যাে�। �-

ইেকােনপািম কম �পিরক�না অ�যায়ী “জলবা� পিরবত�েনর িব�প �ভােবর ���াপেট  উপ�লীয় ও স�� স�দ এবং �িতেবশ ও 

জীব স�েদর সমি�ত ত�ভা�ার �তির”এবং “স�� �িতেবশ �ব�ার উপর িবিভ� �ষেণর �ভাব পিরবী�ণ করা”কায ��ম 

বা�বায়েনর জ� একািধক �ক� ��াব �ণয়ন করা হেয়েছ।  

৭.৪. স�ি�ক �ষণ মিনটিরং: স�� �ষণ মিনটিরং-এর অংশ িহেসেব পিরেবশ অিধদ�র ক��ক ব�েপাসাগেরর ৪� পেয়ে� 

(কণ ��িল �মাহনা, পেত�াসী-বীচ �থেক ১ িকেলািমটার �সাজা স�� অিভ�খী, পেত�া চরপাড়া, িসইিপেজড �থেক ১ িকেলািমটার 

�সাজা স�� অিভ�খী) িনয়িমত পািনর �ণা�ণ পরী�া-িনরী�া করা হে�। পিরবী�ণ ফলাফল িবে�ষণ কের �দখা যায়, �লাই, 

২০১৭ হেত �ন, ২০১৮ এর মে� িডও এর মান ৬.৩-৮.৫, স�ে�র পািনর অ�তা (pH) এর মান ৭.০-৮.৪, সািব �ক �বী�ত ব� 

কণা(TDS) এর মান ৪৮২৯-১৩৩৯১ এর মে� থােক। 

     
 

 
িচ� ১৫: Graphical presentation of pH, DO and TDS of Sea Water in 2017-2018 
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৭.৫. �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা (Ecologically Critical Area সংে�েপ ECA/ ইিসএ) �ব�াপনায় �হীত 

কায ��ম: �দেশর ����ণ � �িতেবশ ও জীবৈবিচ�� �র�া এবং �া�িতক পিরেবশ সংর�ণ ও পিরেবশগত মােনা�য়েনর লে�� 

সরকার ইিতমে� ১৩� ����ণ � এলাকােক �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA) িহেসেব 

�ঘাষণা�ব �ক সংর�েণর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। পিরেবশ অিধদ�র বত�মােন বাংলােদেশর একমা� �কারাল �ীপ �স� মা� �েনর 

জীবৈবিচ�� ও �িতেবেশর সংর�ণ ও উ�য়েনর লে�� কাজ করেছ।   ২০১৭-২০১৮ অথ � বছের �স� মা� �ন �ীেপ িন��প কায ��ম 

�হণ করা হেয়েছ 

o পািখ �মারী করা হেয়েছ; 

o �স�মা� �েন বনায়ন কায ��ম করা হেয়েছ; 

o ক�েপর �হচাির �াপন করা হেয়েছ; 

o �স�মা� �ন �ীেপর জীবৈবিচ�� সংর�েণর লে�� জাতীয় কম �শালা আেয়াজন করা হেয়েছ; 

o �মিরন পােক�র �াপনাস�হ সং�ার করা হেয়েছ; 

o �ীেপ আথ �-সামািজক সমী�া ও �া�িতক স�দ সমী�া পিরচালনার জ� পরামশ �ক �িত�ান িনেয়াগ করা হেয়েছ; 

o �স�মা� �ন �ীেপর উপর সেচতনতা�লক ড�েম�াির িনম �ােণর জ� পরামশ �ক �িত�ান িনেয়াগ করা হেয়েছ। 

এছাড়াও পিরেবশ অিধদ�র বত�মােন �া�পািনর মৎ� �জনন �ান িহেসেব �দেশর একমা� নদী হালদােক সংর�েণর লে�� হালদা 

নদী ও নদীর উভয় পাড় হেত ৫০০ িমটার ���াপী এলাকােক �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা (Ecologically Critical 

Area, ECA) িহেসেব �ঘাষণা করার কায ��ম চলমান রেয়েছ। 
 

৮. িশ��ষণ িনয়�ণ িবষয়ক কায ��ম 

৮.১. পিরেবশগত ছাড়প� �দান: িশ� �ষণ িনয়�েণ পিরেবশ অিধদ�র সকল �কার িশ� �িত�ান ও �ক�েক পিরেবশগত ছাড়প� 

�হেণ বা� করেছ। ফেল �িত বছর উে�খেযা� পিরমাণ ন�ন ও িব�মান িশ� �িত�ানেক পিরেবশগত ছাড়পে�র আওতায় আনা 

স�ব হে�।  

সারিণ ৬: িবগত ৩ বছেরর পিরেবশগত ছাড়প� �দান িবষয়ক পিরসং�ান 

�িমক অথ � বছর �দান�ত ছাড়পে�র সং�া বািষ �ক কম � স�াদন �ি�র সেব �া� ল��মা�া 
১. ২০১৫-২০১৬ ৭১১০ ৫৪০০ 
২. ২০১৬-২০১৭ ৭৩৪৮ ৫৭০০ 
৩. ২০১৭-২০১৮ ৬৬৯৭ ৬৫০০ 

 

৮.২. ই�িপ �াপন: পিরেবশ অিধদ�র তরল বজ�� �ি�কারী সকল িশ� �িত�ােনর িব�ািরত �ডটােবইজ �ণয়ন�ব �ক ই�িপিবহীন 

িশ� �িত�ানস�হেক ই�িপ �াপেন বা� করেছ। ইেতামে� সকল �হৎ িশ� �িত�ানসহ অিধকাংশ িশ� �িত�ােন ই�িপ �াপন 

িনি�ত করা হেয়েছ।  

সারিণ ৭: ই�িপ সং�া� পিরসং�ান  (�ন ২০১৮ পয ��) 

�িমক ই�িপ �াপনেযা� িশ� 

ইউিনেটর সং�া 

ই�িপ �ািপত �মাট িশ� 

ইউিনেটর সং�া 

ই�িপিবহীন �িত�ােনর 

সং�া 

ই�িপ িনম �াণাধীন 

�িত�ােনর সং�া 

১. ২০৮৭� ১৬৯১� ৩৯৬� ১০৪� 

৮.৩. িজেরা িডসচাজ� পিরক�না বা�বায়ন: পিরেবশ অিধদ�র ক��ক তরল বজ�� িনগ �মণকারী িশ� �িত�ােন িজেরা িডসচাজ� 

পিরক�না বা�বায়ন করা হে� যার আওতায় িশ� �িত�ানস�হ উৎপ� তরল বজ�� ��িতেত িনগ �মণ না কের পিরেশাধন�ব �ক 

�নঃ�বহার করেছ। ২০১৪ হেত �ন ২০১৮ পয �� পিরেবশ অিধদ�র ক��ক �মাট ৩৬৮� তরল বজ�� িনগ �মণকারী িশ� �িত�ােনর 

অ��েল িজেরা িডসচাজ� ��ান অ�েমাদন �দওয়া হেয়েছ, যার মে� ৩� �িত�ান ইেতামে� শতভাগ বা�বায়ন কেরেছ এবং 

বািক�েলার বা�বায়ন চলমান রেয়েছ।  
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সারিণ ৮: িজেরা িডসচাজ�

সাল 
২০১৬ পয �� 

২০১৭ 
২০১৮ (�ন পয ��)

�মাট = 
 

৯. �ষণিনয়�েণ এনেফাস �েম� কায ��ম 

৯.১. �ষণিনয়�েণ এনেফাস �েম� কায ��ম: 

১৩ �লাই হেত পিরেবশ অিধদ�র �ষণকারীেদর

এনেফাস �েম� কায ��েমর আওতায় পিরেবশ 

আইনা�গ �ব�া �হণ ও িনয়িমত িশ��িত�ান

অ�ল কায �ালেয়র পিরচালকগণ তােদর িনজ 

সারিণ ৯: এনেফাস �েম� কায ��েমর

অথ � বছর 
২০১৫-২০১৬ 
২০১৬-২০১৭ 
২০১৭-২০১৮ 

 

৯.২. িনিষ� �ঘািষত পিলিথন শিপং �ােগর

পিরেবশ অিধদ�েরর এনেফাস �েম� শাখাসহ

�মাবাইল �কাট � পিরচালনা করা হে�। পাশাপািশ

�ফাস � গঠন করা হেয়েছ। এি�ল ২০১৫ হেত

যাে�। এছাড়াও এ িবষেয় জনসেচতনা �ি�র

ইেতামে�  কেয়ক� বাজারেক পিলিথন শিপং

 

 

  িচ� ১৬: ২০১৭ - ২০১৮ অথ � বছের এনেফাস �েম�

ডাইং

25%

�পপার িমল

2%

িরেরািলং 

িমল/�ীল 

কারখানা 

1%

পিলিথন 

কারখানা

8%
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43%

২০১৭-২০১৮ অথ � বছের �িত�ানিভি�ক এনেফাস �েম�
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িডসচাজ� পিরক�না অ�েমাদন িবষয়ক বছরিভি�ক পিরসং�ান 

�িত�ােনর সং�া 
১৪৮ � 
১৩৪ � 

) ৮৬ � 
৩৬৮ � 

পিরেবশ ও �িতেবশ িবন� এবং �াপকমা�ার পিরেবশ �ষণ �রাধকে�

�ষণকারীেদর িব�ে� আইেনর উ� ধারার আওতায় এনেফাস �েম�

 অিধদ�র �ষেণর সােথ জিড়ত �ি�/�িত�ােনর িব�ে� �িত�রণ

িশ��িত�ান মিনটিরং কায ��ম স�াদন কের থােক। এর পাশাপািশ চ��াম

িনজ িনজ অিধে�ে� এনেফাস �েম� কায ��ম পিরচালনা করেত পােরন

কায ��েমর পিরসং�ান 

িশ� �িত�ান/�াি�র সং�া �িত�রণ আদায় (�কা�
৩৯৮ ১১.২৩ 
১০৪৯ ১৪.২১ 
৫৭১ ১১.৪৭ 

�ােগর িব�ে� অিভযান: িনিষ� �ঘািষত পিলিথেনর উৎপাদন ও 

শাখাসহ সংি�� �জলা �শাসেনর সহেযািগতায় মাঠ পয �ােয়র কায �ালয়স�হ

পাশাপািশ র �াব, �িলশ, িস�কেপ �ােরশনসহ সংি�� �িত�ােনর সম�েয়

হেত টা�েফাস �স�হ িনয়িমত িনিষ� �ঘািষত পিলিথন িবেরাধী অিভযান

�ি�র পাশাপািশ পিলিথন শিপং �াগ �� বাজার �ঘাষনার জ� কায ��ম

শিপং �াগ ��  �ঘাষনা করা হেয়েছ। 

     

এনেফাস �েম� কায ��েমর �লনা�লক িচ� 

ওয়ািশং

12%

ইটভাটা 

9%
�পপার িমল

%

এনেফাস �েম� অিভযান

বায়ু দষূণ

৩৬%

পািন দষূণ

২৮%

শ� দষূণ

৪%

পাহাড় কাটা 

২%

জলাশয় ভরাট

5%

অন�ান�

২৫%

২০১৭-২০১৮ অথ � বছের �ষণিভি�ক এনেফাস �েম�
অিভযান

�রাধকে� ২০১০ সােলর 

এনেফাস �েম� কায ��ম �� কের। 

�িত�রণ আেরাপসহ অ�া� 

চ��াম মহানগর ও চ��াম 

পােরন। 

�কা� টাকা) 

 িবপণন কায ��ম বে� 

কায �ালয়স�হ ক��ক িনয়িমত 

সম�েয় সারােদেশ ৮�  টা� 

অিভযান পিরচালনা কের 

কায ��ম �হণ করা হে�। 

 

বায়ু দষূণ

এনেফাস �েম�
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সারিণ ১০: িনিষ� �ঘািষত পিলিথন শিপং �াগ িবেরাধী �মাবাইল �কাট � িবষয়ক পিরসং�ান 

অথ � বছর ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ সব �েমাট 

অিভযান সং�া ৬৭৯ � ৬২৯ � ৩৫৩ � ১৬৬১ � 

অিভ�� �িত�ােনর সং�া ২০১৬ � ১৩৩৬ � ৫৭৯ � ৩৯৩১ � 

জ��ত পিলিথেনর পিরমান (টন) ২০৩.৮১ ১৫২.৭৪ ১০৪.৬০ ৪৬১.১৫ 

আদায়�ত জিরমানা (টাকা) ২,০৮,৬৮,৮০০/- ১,১৬,৭৫,৪০০/- ৪৩,৭১,৬০০/- ৩,৬৯,১৫,৮০০/- 

 

১০. মানবস�দ উ�য়ন কায ��ম 

১০.১. �ানীয় �িশ�ণ: পিরেবশ অিধদ�র ২০১৭-২০১৮ অথ � বছের িনজ� �ব�াপনায় কম �কত�া কম �চারীেদর জ� জলবা� 

পিরবত�ন, বা� �ষণ িনয়�ণ, সা�ি�ক ইেকািসে�েমর �টকসই �ব�াপনা ও এিসিডিফেকশন মিনটিরং, জাতীয় ��াচার �কৗশল 

বা�বায়ন, অথ � �ব�াপনা, মামলা পিরচালনা, গেবষণাগার য�পািত র�ণােব�ষণ ও �বহার এবং ন�না সং�হ ও িবে�ষণ প�িত, 

পিরদশ �ন  প�িত  ও �িতেবদন �ণয়ন, ই-ফাইিলং ও ই-িজিপ িবষেয় িবিভ� �ময়ােদর �িশ�ণ আেয়াজেনর কেরেছ। পাশাপািশ 

িবিভ� দ�র ক��ক আেয়ািজত িবিভ� �িশ�ণ কম ��িচেত অংশ�হণ কেরেছ।  

১০.২. �বেদিশক �িশ�ণ: ২০১৭-২০১৮ অথ � বছের পিরেবশ অিধদ�র ক��ক বা�বায়নাধীন �কস �কে�র আওতায় Project 

Management িবষেয় ০৪ (চার) �ােচ পিরেবশ অিধদ�েরর সব �েমাট ২৯ জন কম �কত�ােক মালেয়িশয়ায় �িশ�ণ �দান করা 

হেয়েছ। একই �কে�র আওতায় উ� সমেয় ক�া�স পিরচালনা িবষেয় আেরা ০৯ জন কম �কত�া ও কম �চারীেক ভারেত �িশ�ণ 

�দান করা হেয়েছ। এছাড়াও িবিভ� �দশ ও �িত�ান ক��ক িবিভ� িবষেয় আেয়ািজত ৬২ � �বেদিশক সভা, �সিমনার, কম �শালা বা 

�িশ�েণ পিরেবশ অিধদ�েরর িবিভ� পয �ােয়র কম �কত�াগণ অংশ�হণ কেরেছন। 

সারিণ ১১: পিরেবশ অিধদ�র ক��ক �িশ�ণ বা�বায়ন �িতেবদন ২০১৭-২০১৮ 

��ণী কম �কত�া/কম �চারীর সং�া বািষ �ক ল��মা�া (জন ঘ�া) ২০১৭-২০১৮ অথ � 
বছের অজ�ন 

১ম (১ম-৯ম ��ড) ১২০ ৭২০০ ১১৬৩৬ 
২য় (১০ম ��ড) ৫৬ ৩৩৬০ ২৯৬৮ 

৩য় (১১-১৬ ��ড) ২১০ ১২৬০০ ৩১৭৬ 
৪থ � (১৭-২০তম ��ড) ৭৯ ৪৭৪০ ২০০ 

�মাট ৪৬৫ ২৭৯০০ ১৭৯৮০ 

 
িচ� ১৭: পিরেবশ অিধদ�র ক��ক পিরচািলত �মাবাইল �কােট �র মা�েম িব�ল পিরমাণ 
িনিষ� �ঘািষত পিলিথন জ� করা হয়। 
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১১. ত� ও �যাগােযাগ ��ি�র উ�য়ন 

১১.১. িডিজটাল পিরেবশগত ছাড়প� �দান: 

�পক� ২০২১ বা�বায়ন তথা জাতীয় ত�

��ি� নীিতমালা-২০০৯ অ�সরেণ বাংলােদশেক

�ধা ও দাির��� িডিজটাল বাংলােদশ 

করেত সকল ��ে� আইিস�র �বহার ও

উপর িবেশষ �জার িদেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ

অংশ িহেসেব পিরেবশ অিধদ�রও ত� 

��ি�েত সকল কায ��ম সম�েয়র মা�েম

অি�কারাব�। এ লে�� ২০১৫ সাল হেত পিরেবশ

পিরেবশগত ছাড়প� �দান ও ছাড়প�জারী

অনলাইেন �দােনর কায ��ম �� হয়। ২০১৭

ছাড়প� �দােনর উে�াগ �হীত হয় এবং গত

২০১৭ তািরখ হেত ঢাকা মহানগর ও ঢাকা 

পিরেবশগত ছাড়প�/নবায়েনর ই-সা� �িফেকট

কায ��ম পাইল�ং �� হয়। ২৭ িডেস�র ২০১৭

পিরেবশ অিধদ�েরর সকল দ�র �থেক

ছাড়প�/নবায়েনর ই-সা� �িফেকট �দান 

সা� �িফেকট �দােনর ওপর অিধদ�েরর দা�িরক

ও �ফস�েক �চার কায ��ম পিরচালনা করা হয়

 

১১.২. অভ�থ �না কে� �-�সবা �ক�

ছাড়প�/নবায়ন পে�র আেবদন দািখেলর

পিরেবশ অিধদ�ের আগত উে�া�গণ ক��ক

খরেচ অনলাইন পিরেবশগত ছাড়প�/

আেবদন দািখেলর �েযাগ �ি�র লে�� অভ�থ �না

ই�ারেনট সংেযাগসহ এক� কি�উটার

ি��ার ও এক� ��ানার �াপেনর মা�েম

�ক� �াপন করা হেয়েছ। এছাড়াও অভ�থ �না

এক� িকয়� �াপন করা হেয়েছ। িকয়ে� 

পিরেবশগত ছাড়প�/নবায়েনর আেবদন 

�দশ �েনর �ব�া করা হেয়েছ। এর ফেল উে�া�াগণ

অনলাইেন ই-পিরেবশগত ছাড়প�/নবায়েনর

দািখেলর িবষয় এবং আেবদন �ি�য়া স�েক�

হেত পারেছন। 

 

১২. পিরেবশ স�ত বজ�� �ব�াপনা: পিরেবশ

কেপ �ােরশেন ২২ টন, ময়মনিসংহ �পৗরসভায়

�মতার ২� কে�া� ��া� িনম �াণ কেরেছ 

বািড়েত িবতরেণর জ� �মাট ১০,১৭৪ � স�জ
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 বত�মান সরকার 

ত� ও �যাগােযাগ 

বাংলােদশেক এক� 

 িহেসেব উ�ীত 

ও স�সারেণর 

বাংলােদশ গড়ার 

ত� ও �যাগােযাগ 

মা�েম এর বা�বায়েন 

পিরেবশ অিধদ�র 

ছাড়প�জারী �সবােক 

২০১৭ সােল ই-

গত ১১ �সে��র 

 �জলা কায �ালেয় 

সা� �িফেকট �দােনর 

২০১৭ তািরখ হেত 

�থেক পিরেবশগত 

 �� হয়। ই-

দা�িরক ওেয়বসাইট 

হয়। 

�ক�: পিরেবশগত 

দািখেলর লে�� 

ক��ক িবনা 

/নবায়েনর 

অভ�থ �না কে� 

কি�উটার, এক� 

মা�েম �-�সবা 

অভ�থ �না কে� 

 অনলাইন 

 �ি�য়া 

উে�া�াগণ 

নবায়েনর আেবদন 

স�েক� অবগত 

পিরেবশ স�ত বজ�� �ব�াপনা গেড় �তালার লে�� পিরেবশ অিধদ�র

�পৗরসভায় ৮ টন, রং�র িস� কেপ �ােরশেন ১৬ টন এবং ক�বাজার �পৗরসভায়

 এবং সংি�� িস�কেপ �ােরশ ও �পৗরসভা�েলােক উৎেস বজ�� �থকীকরেণর

স�জ (�জব বজ��ের জ�) ও হ�দ (অৈজব বজ��ের জ�) িবন সরবরাহ

িচ� ১৯: �-�সবা �কে� একজন উে�া�া �সবা

িচ� ১৮: ন�ন �ব �িতত িডিজটাল ছাড়পে�র

অিধদ�র নারায়নগ� িস� 

�পৗরসভায় ১২ টন উৎপাদন 

�থকীকরেণর লে�� বাসা 

সরবরাহ করা হেয়েছ এবং 

 
�সবা �হণ করেছন। 

 
ছাড়পে�র ন�না 
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সং�িহত বজ�� পিরবহেনর জ� এক� কের

��াে�  �জবসার উৎপাদন�ব �ক সরবরাহ ��

উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। ইেতামে� �ফনী 

�� হেব। 

১৩। জনসেচতনতা�লক কায ��ম:  

পিরেবশ, �িতেবশ এবং জীব �বিচ�� স�েক�

কম ��িচ �হণ কের থােক। এ লে�� �িত বছর

ম�ময়তা �িতেরাধ িদবস, আ�জ�ািতক ওেজান

অ�া� িদবসও উদযাপন করা হয়।             

িব� পিরেবশ িদবস ২০১৮: UN Environment

Plastic Pollution যার ভাবাথ � করা হেয়েছ

it, refuse it যার ভাবাথ � �াি�ক �ন:

জনসেচতনতা �ি�র লে�� নানা আেয়াজেন 

িচ� ২০: (ক) পিরেবশ স�ত বজ�� �ব�াপনার
ও �পৗরসভা�েলােক িবন ও �াক হ�া�র অ��ান

িচ� ২১: মাননীয় �ধানম�ী জনেন�ী �শখ হািসনা
�দান করেছন এবং (খ) পিরেবশ �মলা ২০১৮
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কের িবেশষ �াক সরবরাহ করা হেয়েছ। ইেতামে� নারায়ণগ� ও 

�� হেয়েছ। এছাড়াও �ফনী ও িকেশারগ� �পৗরসভায় ২� কে�া�

�পৗরসভায় কে�া� ��া� িনম �ােণর �াথিমক কায ��ম স�� হেয়েছ

স�েক� জনসেচতনতা �ি�র লে�� পিরেবশ অিধদ�র িবিভ� ধরেনর

বছর িব� পিরেবশ িদবস, িব� জলা�িম িদবস, আ�জ�ািতক জীব

ওেজান িদবস, আ��জািতক নারী িদবস এবং জাতীয় পাবিলক সািভ �স 

              

UN Environment ক��ক এ বছর িব� পিরেবশ িদবেসর �িতপা� িনধ �ারণ

হেয়েছ আ�ন �াি�ক �ষণ ব� কির এবং িদবস�র ��াগান If you can’t reuse 

:�বহার কির, না পারেল বজ�ন কির। �িতপা� অ�যায়ী পিলিথেনর

 �দশ �ািপ �াপক আকাের িব� পিরেবশ িদবস ২০১৮ উ�◌্যাপন

�ব�াপনার ��া�স�প ক�বাজার �পৗরসভায় িনম �ত কে�া� ��া�; (
অ��ান।  

 
হািসনা (ক) িব� পিরেবশ িদবস-২০১৮ এর অ��ােন ‘জাতীয় পিরেবশ

২০১৮-এর �ভ উে�াধন করেছন। 

 ময়মনিসংহ কে�া� 

কে�া� ��া� িনম �ােণর 

হেয়েছ, �ব িশ�ই িনম �াণ 

ধরেনর জনসেচতনতা�লক 

জীব �বিচ�� িদবস, িব� 

 �ডসহ পিরেবশ িবষয়ক 

িনধ �ারণ কেরেছ: Beat 

If you can’t reuse 

পিলিথেনর �িতর িবষেয় 

উ�◌্যাপন করা হেয়েছ। িদবস� 

     
; (খ) সংি�� িস�কেপ �ােরশন 

 
পিরেবশ পদক ২০১৮’ 
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উপলে�� িবভাগ ও �জলা পয �ায়সহ জাতীয় পয �ােয় পিলিথন িবেরাধী �াপক কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। জাতীয় পয �ােয় মাননীয় 

�ধানম�ীর উপি�িতেত আেলাচনা সভা আেয়াজনসহ পিরেবশ সংর�ণ ও উ�য়েন অসামা� অবদােনর �ী�িত��প �ি� ও 

�ািত�ািনক পয �ােয় ৩� ক�াটাগিরেত �মাট ৬� ‘জাতীয় পিরেবশ পদক ২০১৮’�দান করা হেয়েছ এবং সাত িদন �াপী পিরেবশ 

�মলার আেয়াজন করা হেয়েছ। এছাড়াও িদবস� উপলে�� িচ�াংকন �িতেযািগতা, িবতক� �িতেযািগতা, �গালেটিবল �বঠক, 

পিলিথন িবষেয় �িভ �ল ও �িভ �ট স�চার ইত�ািদ কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। পাশাপািশ িদবস� উদযাপন উপলে�� �িত� 

�জলায় ২� কের �মাট ১২৮� এবং ঢাকা মহানগরীর ১০০� �েল পিলিথনসহ পিরেবেশর িবিভ� িবষেয় জনসেচতনতা �ি�র 

কায ��ম �হণ �হণ করা হেয়েছ।   

১৪. ২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরেবশ অিধদ�র ক��ক বা�বািয়ত �ক� সং�া� ত�াবিল 

২০১৭-২০১৮ অথ �বছেরর আরএিডিপেত এ অিধদ�েরর ০৯ (নয়) � �ক� অ�� �� রেয়েছ (০২� িবিনেয়াগ, ০৭ � কািরগির �ক�)। 

এ �ক�স�েহর িবপরীেত ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট বরাে�র পিরমাণ ৮৭৯৪ (৮৭ �কা� ৯৪ ল�) ল� টাকা। যার মে�  বাংলােদশ 

সরকােরর ৬২১.০০ ল� (৬ �কা� ২১ ল�) টাকা এবং �ক� সাহা� ৮১৭৩.০০ ল� (৮১ �কা� ৭৩ ল�) টাকা। ২০১৭-১৮ অথ � 

বছের �ন ২০১৮ পয �� সমেয় আিথ �ক অ�গিত ৮০৭৯.২৩ ল� (৮০ �কা� ৭৯ ল� ২৩ হাজার) টাকা, যা �মাট বরাে�র ৯১.৮৭%।  
�. �কে�র নাম, �ময়াদ ও �ক� �য় �া�িলত �য় (ল� 

টাকায়) অথ �ায়েনর উৎস 

২০১৭-১৮ অথ �বছের 

বরা� (ল� টাকায়) 

�কে�র �� হেত �ন/১৮ মাস 

পয �� �ম�ি�ত অ�গিত (�ণ � 

�ক� �েয়র%) 

(ক) বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (এিডিপ)-�� �ক� (০৯ �):   

১ িনম �ল বা�  ও �টকসই পিরেবশ (পিরেবশ অিধদ�র)। 

�ময়াদ: �লাই, ২০০৯- �ন, ২০১৯. 

২৮৪৭৯.০০ 

(আইিডএ ও িজওিব) 

৭৮১৫.০০ ১৮,৭৮৪.৬৯ 

(৬৫.৯৬%) 

২ �িতেবশগত �ব�াপনার মা�েম �স� মাি�ট �ন �ীেপর 

জীবৈবিচে��  উ�য়ন, �ব�াপনা ও সংর�ণ। 

�ময়াদ: �লাই/১৬ �থেক �ন/২০ 

১৫৮৪.৭৮ 

(িজওিব) 

১০০.০০ ১০৭.১৯ 

(৩.৪২%) 

৩ জীবিনরাপ�া িবষয়ক জাতীয় কম �কাঠােমা বা�বায়ন 

(আইএনিবএফ) �ক�। 

�ময়াদ: �ফ�য়াির,২০১৩ �থেক �ন/২০১৮ পয ��। 

১১২৮.২২ 

(িজ.ই.এফ, 

ইউ.এন.ই.িপ) 

১২৩.০০ ৬৯৬.২৩ 

(৯৯.৯৯%) 

�ন/২০১৮ �ত সমা� হেয়েছ। 

৪ ইমি�েমে�শন  অব এইচ িস এফিস �ফজ আউট 

�ােনজেম� �ান (এইচিপএমিপ)-ইউএনইিপ কে�ােন�। 

�ময়াদ: জা�য়াির/১৪ -�ন/১৯ 

২৯৩.৪২ 

(ইউ.এন.ই.িপ ও 

িজওিব) 

৫০.০০ ২৩৩.৭৮ 

(৮৪.১৭%) 

৫ ��নেদিনং মিনটিরং এ�া� এনেফাস �েম� ইন িদ �মঘনা 

িরভার ফর ঢাকাস সাসেটইেনবল ওয়াটার সা�াই। 

�ময়াদ: �লাই/১৫ হেত িডেস�র/১৮ 

১১৬১.৩০ 

(এিডিব ও িজওিব) 

১৫০.০০ ৬৪৩.৯৭ 

(৮৩.১৮%) 

৬ �ািত�ািনক দ�তা �ি�র মা�েম �� �ায়ী জলবা� �ষক 

(SLCPs)  �াসকরণ শীষ �ক  কািরগির সহায়তা 

�ময়াদ: জা�য়াির/১৬- �ন/১৮   

১৮০.২০ 

(CCAC ও িজওিব) 

৫৪.০০ ৯৯.২০ 

 (১০০%) 

�ন/২০১৮ �ত সমা� হেয়েছ 

৭ �াইেমট �রিজেল� ইেকািসে�মস এ�া� লাইভিল�ড (��ল) 

ইন ইিসএ। �ময়াদ: �লাই ২০১৩ �থেক �ন ২০১৮ 

৫২৩৪.০৮ 

(USAID ও িজওিব) 

 

২০২.০০ ৫০০১.৫১ 

(৯৮.৪৯%) 

�ন/২০১৮ �ত সমা� হেয়েছ।   

৮ �াশনাল ক�াপািস� �ডেভলপেম� ফর ইমি�েমে�শন িরও 

কনেভনশন  � এনভায়রনেম�াল গভ��া�। 

�ময়াদ: �লাই/২০১৫ হেত �ন/২০১৯ 

৬৭০.৮০ 

GEF-UNDP 

২৫০.০০ ৩৩৩.১৯ 

(৪৯.৬৭%) 

৯ ই�াবিলিশং �াশনাল �া� ইউজ এ� �া� িডে�েডশন 

��াফাইল �ওয়াড �স �মইন ি�িমং এসএলএম ��াি�স ইন 

�স�র পিলিসস (ইএনএএলইউএলিডইিপ/এসএল এম) 

�ময়াদ: �লাই,২০১৭-�ন, ২০২০ 

৫৬৯.৮৬ 

GEF 

৫০.০০ ৪৪.৯৭ 

(৭.৮৯%) 
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(খ) পিরেবশ অিধদ�র ক��ক ২০১৭-১৮ অথ �বছের বাংলােদশ জলবা� পিরবত�ন �া� ফাে�র অথ �ায়েন ০৬� �ক� বা�বািয়ত 

হেয়েছ। এ �ক�স�েহর িবপরীেত �মাট বরা� ৫০০০.৭১ ল�ষ টাকা এবং �ফ�য়াির ২০১৮ পয �� আিথ �ক অ�গিত ৩২৪২.২১ ল� 

টাকা। যা �মাট বরাে�র ৬৪.৮৩%। িনে� �ক�ওয়ারী সংি�� বণ �না �দয়া হেলাঃ   
�িমক �কে�র নাম, �ময়াদ ও �ক� �য় �া�িলত �য় 

(ল� টাকায়) 

আগ�, ২০১৮ পয ��  অ�গিত (�মাট 

�া�িলত �েয়র শতকরা) 

১. �ীন হাউজ �াস িনঃসরণ �ােসর লে�� ঢাকা ও চ��াম শহের বজ�� �াস, �নঃ�বহার ও

�নঃচ�ায়ন (ি� আর) পাইলট উে�াগ বা�বায়ন (�ফজ-১)। 

�ময়াদ: িডেস�র/১০ হেত �ন/২০ 

২১৮৩.১৩ ১২২৭ ল� টাকা (৫৫.৪৮%) 

২. সম� বাংলােদেশর শহর�েলার (�পৗরসভা/ িমউিনিস�ািল��েলার) �জব আবজ�না �বহার

কের “��া�া�া�ক িসিডএম”�থম পব �। �ময়াদ: এি�ল/১০ হেত �ন/১৯ 

১৩৯১.৫৮ ১০১৮.২৬১  ল� টাকা (৭৩.১৭%) 

 

৩. বাংলােদেশর শহর�েলার (�পৗরসভা/ িমউিনিস�ািল��েলার) �জব আবজ�না �বহার কের 

“��া�া�া�ক িসিডএম”  ি�তীয় পব �। 

�ময়াদ: �লাই/১৬ হেত �ন/২০ 

৫০০.০০ ১১.৩১ ল� টাকা 

(২.২৬%) 

৪. বাংলােদেশর উপ�লীয় এলাকায় জলবা� পিরবত�নজিনত সম�া, অিভেযাজন �ি�য়া ও

জলবা� পিরবত�নেক �মইন�ীম করা”। �ময়াদ: ফে�য়াির ২০১৬ হেত জা�য়াির ২০১৯ প �য� 

১০০.০০ ২৩.৮৬ ল� টাকা 

(২৩.৮৬%) 

৫. কিমউিন� �বইসড অ�াডাপেটশন ইন িদ ইেকােলািজক�ািল ি��ক�াল এিরয়াস � 

বােয়াডাইভারিস� কনজারেভশন অ�া� �সাশাল �েটকশন �েজ� (িসিবএ-ইিসএ �ক�)। 

�ময়াদ: �লাই/১৬ হেত িডেস�র/১৮। 

৭২৬.০০ ২০৪.০০ ল� টাকা (৪১.০০%) 

২২৬.০০ ল� টাকা (১০০.০০%) 

৬. বাংলাদেশের স����ের উ�তা ��ির অভি�েপণ এবং �ষ,ি◌ পানিস�দ ও অবকাঠােমার 

উপর এর �ভাব িন�পণ। �ময়াদ: �লাই ২০১৭ হেত �ন ২০১৯ প �য�। 

১০০.০০ ০.০০ 

 

১৫. ভিব�ত কম �পিরক�না:  

সারিণ-১৩: ভিব�ত কম �পিরক�না 

�ম কম �পিরক�নার িববরণ বা�বায়েনর সময়কাল 

(০১) (০২) (০৩) 

১. ২� িবভাগ ও অবিশ� ৪৩� �জলায় পিরেবশ অিধদ�েরর কায �ালয় �াপন ২০১৯ 

২. িব�মান সকল �জলা কায �ালেয়র জ� িনজ� অিফস ভবন িনম �াণ ২০২১ 

৩. �দেশর বা� �ষণকারী সনাতন ইটভাটাস�হেক আ�িনক ��ি�েত �পা�রকরেন APA টােগ �ট �রণ ২০১৯ 

৪. তরল বজ�� িনগ �মনকারী সকল িশ� �িত�ােন বজ�� পিরেশাধনাগার (ই�িপ) �াপন িনি�তকরণ ২০২০ 

৫. তরল বজ�� িনগ �মনকারী িশ� �িত�ােন পরী�া�লক অনলাইন মিনটিরং চা� করা ২০১৯ 

৬. ি�ন এয়ার অ�া� �ণয়ন ২০১৯ 

৭. এয়ার �কায়ািল� গেবষণাগার চা� করণ ২০১৯ 

৮. পিরেবশ ও জলবা� িবষয়ক �িশ�ণ ইিনি��উট �াপন ২০২১ 

৯. ন�ন ৫� ক�া�স �াপন ২০১৯ 

১০. জাতীয় পিরেবশ নীিত হালনাগাদ করা ২০১৯ 

১১. পিরেবশ স�ত বজ�� �ব�াপনা িবষেয় ন�ন �ক� �হণ ২০১৯ 

১২. জীবৈবিচ�� সংর�েণ জাতীয় কম �পিরক�না ২০২০ বা�বায়ন ২০২০ 

১৩. ���� পািনর অনলাইন মিনটিরং চা� করা ২০১৯ 

১৪. ঢাকা শহেরর চ�িদ �েক �বাহমান চার� নদীেত ইিসএ �ব�াপনা কায ��ম বা�বায়ন ২০১৯ 

১৫. ��রবন ইিসএ এলাকায় ইিসএ �ব�াপনা পিরক�না �ণয়ন এবং তা বা�বায়ন ২০১৯ 

১৬. Stockholm Convention on POPs বা�বায়ন ২০১৯ 

১৭. মাক�ািরর উপর Minamada কনেভনশন বা�বায়ন ২০১৯ 
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