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্াংোদদশ 60 

িারত 61 

মদগাভেয়া 62 

থনপাে 64 
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ভচত্র13 : একটে রাডার গ্রাফ যা চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর প্রদতেদকর প্রভতন্সিয়াগুভের শতাংশ উপস্থাপন 

কদর, যা সেত হয় থয প্রভতটে ধরদণর ্াধা ্নেপ্রাণী সরুো ্াস্ত্ায়দন ্াধা থদয় LI প্রকল্পগুভের 
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থেদক ্নেপ্রাণীদদর সুরোর জনে তারা থয ্ে্স্থাগুভে জাদন তা ্াস্ত্ায়ন করা হদয়দছ। ............... 51 

ভচত্র23 : প্রকদল্পর পাাঁচটে প্রভতভনভধ থদদশর প্রভতটেদত ভশল্প উপাদান থগ্াষ্ঠীর সদসেদদর দ্বারা 

ভেদকাদয়ন্সি প্রভতন্সিয়া গুরুত্বপূণ ব ভ্ষয়গুভে অন্তিুবক্ত করার জনে LI উন্নয়ন থেদক ্নেপ্রাণীদদর 
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থদশ দ্বারা ভচভিত ................................................................................................................... 16 
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EHS  পভরদ্শগ্ত ভনরাপত্তা এ্ং স্বাস্থে 
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IFC  আন্তজবাভতক ফাইনোি কদপ বাদরশন 

IFI  আন্তজবাভতক আভে বক প্রভতষ্ঠান 

IPPC  আন্তজবাভতক উন্সিদ সুরো কনদিনশন 
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LISA  এভশয়ার জনে বরভখক অ্কাঠাদমা সুরো 
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MEA  ্হুপাভেক পভরদ্শ চুন্সক্ত 

MEE  পভরদ্শ ও পভরদ্শ মন্ত্রক 

NDB  নতুন উন্নয়ন ্োংক 

NGO  থ্সরকারী প্রভতষ্ঠান 

OECD  অে ববনভতক সহদযাভগ্তা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD) 
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UN  জাভতসংঘ 
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UNEP  জাভতসংঘ পভরদ্শ কম বসূভচ 

UNESCAP এভশয়া এ্ং প্রশান্ত মহাসাগ্রীয় জাভতসংদঘর অে ববনভতক ও সামান্সজক কভমশন 

USAID  জাভতসংঘ আন্তজবাভতক উন্নয়ন সংস্থা 

WARPA ্নেপ্রাণী সংরেণ ও সুরো আইন 

WB  ভ্শ্ব ্োংক 

WFLI  ওয়াইল্ডোইফ-থেন্ডভে ভেভনয়ার ইনোস্ট্রাকচার (্নেপ্রাণীর উপদযাগ্ী ভেভনয়ার 

অ্কাঠাদমা) 

WHC  ওয়াল্ডব থহভরদেজ কনদিনশন  
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সূচনা 

21শ শতাব্দীর প্রেম প্রাভন্তদক, এভশয়া তার অে ববনভতক ও সামান্সজক উন্নয়ন এ্ং তার শহর, জাভত এ্ং 

অঞ্চেদক পরেদরর সাদে সংযুক্ত করার জনে একটে পয বাপ্ত প্রদচিা শুরু কদরদছ আন্তজবাভতক 

অ্কাঠাদমা উদদোগ্ এ্ং উচ্চাভিোষী জাতীয় কম বসভূচর মাধেদম। 2030 সাদের মদধে, ব্ভশ্বক 

অে ববনভতক প্র্ৃন্সদ্ধর প্রায় 60 শতাংশ এভশয়া থেদক 2.4ভ্ভেয়ন নতুন "মধেভ্ত্ত" সদসে ভহদসদ্ ভ্দশ্বর 

থমাদের 90 শতাংশ ভ্শ্ব অে বনীভতদত প্রদ্শ করদ্(Yendamuri & Ingilizian, 2019)। যভদও এভশয়া গ্ত 

কদয়ক দশদক উদেখদযাগ্ে অগ্রগ্ভত অজবন কদরদছ, ত্ুও এটে উন্নয়ন চোদেদের সাদে েড়াই 

করদছ; এভশয়ার থমাে থদশীয় উৎপাদন (GDP) ভ্দশ্বর ্াভক অংশদক ছাভড়দয় থগ্দেও, আয় ব্ষমে 

্ৃন্সদ্ধর কারদণ প্রায় অধ ব ভ্ভেয়ন মানুষ চরম দাভরদযের মদধে ্াস কদর(Yendamuri & Ingilizian, 2019)। 

একটে এভশয়ান থডদিেপদমন্ট ্োংদকর (ADB) প্রভতদ্দদন অনুমান করা হদয়দছ থয মহাদদশ জদুড় 

অ্কাঠাদমা উন্নয়দন ্ছদর 880 ভ্ভেয়ন মাভকবন ডোদরর থ্ভশ ভ্ভনদয়াগ্ করা হয়(Asian 

Development Bank, 2017)। ADB আরও অনুমান কদর থয অে ববনভতক প্র্ৃন্সদ্ধর ্তবমান হার ্জায় 

রাখদত এই অঞ্চেদক 2016 থেদক 2030 এর মদধে অ্কাঠাদমাদত 22.6 টট্রভেয়ন মাভকবন ডোর 

ভ্ভনদয়াগ্ করদত হদ্। জে্ায় ুপ্রশমন এ্ং অভিদযাজন থমাকাদ্োয়, ্াভষ বক অভতভরক্ত 4 টট্রভেয়ন 

মাভকবন ডোর প্রদয়াজন হদ্। এই থমাদের মদধে, ভ্দুেৎ (52 শতাংশ) এ্ং পভর্হন (32 শতাংশ) 

খাতগুভে এভশয়া জদুড় রাস্তা, থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর সম্প্রসারণদক সমে বন করার জনে 

অ্কাঠাদমাগ্ত ভ্ভনদয়াদগ্র থ্ভশরিাগ্ অংশগ্রহণ করদ্।  

উন্নত ্া নতুন অ্কাঠাদমা ্ে্স্থা সম্প্রদায় উন্নয়ন, ্াভণজে ্ৃন্সদ্ধ, দাভরযে কমাদত এ্ং মানুদষর 

জী্দন উন্নভত সাধন করদত পাদর। যাইদহাক, যভদ পয বাপ্তিাদ্ সুরাহা না করা হয়, অ্কাঠাদমা 

সম্প্রসারদণর ফদে এভশয়ার ্নেপ্রাণী, গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থে, ্াস্তুতন্ত্র এ্ং অনোনে প্রাকৃভতক পুাঁন্সজর 

উপর প্রিা্ পড়দত পাদর। দ্রুত উন্নয়দনর মুদখ ্নেপ্রাণী সংরেদণর জনে, এভশয়ান থদশগুভের 

অ্শেই রাস্তা, থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর মদতা বরভখক অ্কাঠাদমা (LI) এর প্রিা্ থেদক ্নেপ্রাণীদক 

রো করার েমতা োকদত হদ্।  

এটে িম্ধ বমানিাদ্ েি হদয় উদঠদছ থয জী্ব্ভচত্রে, ভস্থভতস্থাপক ্াস্তুতদন্ত্রর রেণাদ্েণ 

মানুদষর কেোদণর জনে সেুি সুভ্ধা রদয়দছ-ভ্দশষত সংিামক জদুনাটেকদক ্াফার কদর থরাদগ্র 

প্রাদুিবা্(Cunningham et al., 2017) এ্ং জী্নযাত্রার মান উন্নত করা(Srinivasu, 2013)। ্নেপ্রাণী এ্ং 

্াস্তুতদন্ত্রর কায বিদম LI এর প্রিা্গুভে হ্রাস করার জনে, আন্তজবাভতক আভে বক প্রভতষ্ঠান (IFI) যা LI 

উন্নয়দন তহভ্ে থদয় এ্ং সরকার পভরদ্শগ্ত এ্ং সামান্সজকিাদ্ ঝুাঁ ভকপূণ ব থদশগুভেদত উন্নয়দন 

ভ্ভনদয়াগ্ অ্োহত থরদখ ্নেপ্রাণীর সরুোর উপর িম্ধ বমান মদনাদযাগ্ ভদদে। যাইদহাক, অদনক 

এশীয় থদশও ্োপক দুনীভত থদখদত পায় যা উন্নয়ন ভ্ভনদয়াদগ্র নোয়সগত এ্ং দে ভ্তরণদক 

প্রিাভ্ত কদর, যা ্দদে ্নেপ্রাণী সুরোর কায বকাভরতা প্রিাভ্ত কদর(Coca, 2020)। এই থপ্রোপদে, 

্নেপ্রাণী সরুোর তহভ্ে, পভরকল্পনা এ্ং ্াস্ত্ায়দন সাফেে এ্ং চোদেে উিয়ই ভচভিত করা 

এভশয়ায় ্নেপ্রাণী-্ান্ধ্ বরভখক অ্কাঠাদমা (WFLI) ্াস্ত্ায়দনর েমতা ্ৃন্সদ্ধর প্রেম গুরুত্বপূণ ব 

পদদেপ।  

এই সংদযাজনটে LI- এর সাদে জভড়ত চারটে প্রােভমক উপাদান গ্রুদপর েমতা পরীো কদর: IFIs, 

সরকাভর সংস্থা, ভশল্প (পভরকল্পনাকারী, প্রদকৌশেী এ্ং সংভেি পরামশ বদাতা), এ্ং পভরদ্শগ্ত 

থ্সরকাভর সংস্থা (NGO)। এটে LI এর ভতনটে থমাদড মদনাভনদ্শ কদর: রাস্তা, থরে এ্ং পাওয়ার 

োইন। এই মূেোয়ন স্বীকৃভত থদয় থয এভশয়া একটে ্ড় এ্ং ব্ভচত্রেময় মহাদদশ। আন্তজবাভতক 

প্রভতশ্রুভত এ্ং ভ্শ্ব্োপী ্াধেতামূেক পভরদ্শগ্ত সরুো মহাদদশীয় থস্কদে সন্সিয় এ্ং LI ভনম বাদণর 

সময় ্নেপ্রাণীর উদদ্বগ্ সম্পদকব সদচতনতার মাত্রা ভনদদবশ কদর, ্নেপ্রাণী সুরোর ্াস্ত্ায়ন 

থক্েমাত্র জাতীয় পয বাদয় ঘদে থযখাদন LI প্রকল্পগুভে পভরকল্পনা করা এ্ং ভ্কাশ করা হয়। এভশয়ার 

্ৃহত্তর থিৌদগ্াভেক ্োভপ্ত এ্ং ব্ভচত্রেদক থমাকাদ্ো করার জনে, েমতা দুটে থস্কদে মূেোয়ন করা 
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হয়: এর 28 টে থদদশর একটে থমাো, এভশয়া-ভ্স্তৃত দৃটিদকাণ; এ্ং ্াংোদদশ, িারত, মদগাভেয়া, 

থনপাে এ্ং োইেোন্ড- এই পাাঁচটে প্রভতভনভধত্বশীে থদদশ জাতীয় স্তদরর গ্িীর মূেোয়ন।  

পােব 1 উন্নয়নশীে এভশয়ায় ইভতমদধেই থয কাজ চেদছ তার থপ্রোপদে WFLI- এর ভ্দেমান সেমতা-

্ৃন্সদ্ধর প্রদচিার ভন্ বাভচত উদাহরদণর সংভেপ্ত পয বাদোচনা কদর।  

পােব 2 প্রভতভনভধত্বশীে থদশগুভের ভন্ বাচদনর ্োখো থদয় এ্ং এভশয়া-ভ্স্তৃত এ্ং জাতীয় উিয় স্তদর 

েমতা মূেোয়দনর পদ্ধভতগুভে ্ণ বনা কদর।  

পােব 3 এভশয়া-ভ্স্তৃত ভ্দেষদণর ফোফে উপস্থাপন কদর এ্ং WFLI- এর উন্নয়দন সহায়ক ্া 

প্রভত্ন্ধক নীভত পভরদ্দশর ্ণ বনা থদয়। এটে ্নেপ্রাণী সুরো থমাতাদয়দনর জনে জ্ঞান, আগ্রহ এ্ং 

সদ্ বাত্তম অনুশীেদনর ভ্সতৃ্ত ভনদশ বন ভনদয় আদোচনা কদর কারণ তারা চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী এ্ং 

এশীয় িূদগ্াে জদুড় সাভর্দ্ধ ্া পভর্ভতবত হয়। এটে পয বাপ্তিাদ্ ্নেপ্রাণীর জনে কায বকর সুরো 

্াস্ত্ায়দনর জনে ্াধা এ্ং থয চোদেেগুভে সামদন রদয়দছ তা ভচভিত কদর।  

এই অনুদেদদর পােব 4 জাতীয় স্তদরর সেমতা মূেোয়দনর ফোফে উপস্থাপন কদর, যার মদধে 

রদয়দছ ্াংোদদশ, িারত, মদগাভেয়া, থনপাে এ্ং োইেোদন্ডর চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী। এই থদশগুভে 

এভশয়ার ব্ভচত্রেময় সামান্সজক-পভরদ্শগ্ত িূদৃদশের ভ্ভিন্ন ভদদকর প্রভতভনভধত্ব কদর এ্ং WFLI 

সুরোর ্াস্ত্ায়দনর ্াধাগুভে এ্ং পাাঁচটে থদদশর অিেন্তদর এ্ং প্রভতটে উপাদান থগ্াষ্ঠীর 

িভ্ষেদতর চাভহদাগুভে পরীো করার জনে একটে জভরপ ্ে্হার করা হদয়ভছে।  

পােব 5 পাাঁচটে থদদশর প্রভতটেদক স্বাধীনিাদ্ পরীো কদর একটে থদদশর থপ্রাফাইে প্রদান কদর ভ্ভিন্ন 

সামান্সজক ও অে ববনভতক অ্স্থার মূেোয়ন করদত পাদর যা LI- এর জনে ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দনর 

জনে সহজ ্া ভ্পরীতিাদ্ চোদেে বতভর করদত পাদর। এদত প্রভতটে থদদশর আইনগ্ত েমতা -

আইন ও ভ্ভধ -ভ্ধাদনর সুরো মূেোয়দনর জনে ভনদদবশনা ্া প্রদয়াজনীয়তা প্রদান করা হয়। 

পভরদশদষ, পােব 6 এ্ং 7 এভশয়ার সেমতা মূেোয়ন থেদক গুরুত্বপূণ ব ফোফে প্রদান কদর এ্ং 

িভ্ষেদত েমতা ্ৃন্সদ্ধর জনে সুপাভরশ কদর।  

এভশয়ার জনে LI সুরোর জনে েমতা মূেোয়দনর প্রধান উদেশেগুভে ভনম্নরূপ: 

1. LI (রাস্তা, থরে এ্ং পাওয়ার োইন) ভ্কাদশর সময় ্নেপ্রাণী রোয় এশীয় থদশগুভের ্তবমান 

েমতা মূেোয়ন করুন। 

2. LI ভ্কাদশর সময় কায বকর ্নেপ্রাণী সরুো ্াস্ত্ায়দনর থেদত্র ্াধাগুভে ভচভিত করুন। 
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সাম্প্রক্ষিক সংক্ষিপ্তিা: এক্ষশযায প্রাইর কযাোক্ষসটি ক্ষবল্ডং 

সাম্প্রভতক ভ্শ্ব্োপী স্বীকৃভত ভ্দ্চনা কদর থয ভনভম বত পভরদ্শদক এখন সংরেণ কদম বর সাদে 

সামেসে করদত হদ্(Group of Seven, 2021; United Nations General Assembly, 2021), এভশয়ায় 

WFLI -এর সেমতা বতভরর প্রদচিা থ্গ্্ান হদয়দছ। একাভধক সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী - সরকার, অে বায়নকারী, 

ভশল্প এ্ং NGO সংস্থা - WFLI সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে ভ্দেমান এশীয় সেমতা উন্নত করদত 

ভনদদবভশকা নভে, কম বশাো এ্ং সদেেন বতভর শুরু কদরদছ।  

আজ অ্ভধ, WFLI- এর কম বশাো, ভফল্ড টট্রপ, কমীদদর প্রভশেণ, প্রযুন্সক্তগ্ত স্থানান্তর ওদয়ভ্নার এ্ং 

এশীয় এ্ং উত্তর আদমভরকান ্া ইউদরাপীয় থদশগুভের মদধে প্রভতভনভধত্ব ভ্রমদণর জনে ঘদেদছ এমন 

থ্ভশরিাগ্ েমতা ভ্ন্সল্ডং অননুদমাভদত রদয় থগ্দছ। থপদরজ দদের সদসেরা চীন, িারত, জাপান, 

মােদয়ভশয়া, মদগাভেয়া, মায়ানমার, থনপাে, দভেণ থকাভরয়া, োইেোন্ড, তুকবদমভনস্তান এ্ং অনেদদর 

নাম না জানা LI কমীদদর সাদে এই অদনক ন্সিয়াকোদপ অংশ ভনদয়দছ। ADB, চাইভনজ একাদডভম 

অ্ ট্রািদপাদেবশন সাদয়দিস, থলা্াে োইগ্ার থফারাম, ওয়াইল্ডোইফ ইনভেটেউে অফ ইন্সন্ডয়া, 

ইউএস ভফশ অোন্ড ওয়াইল্ডোইফ সাভিবস এ্ং অনোনে অদনক সংস্থা এ্ং সংস্থাগুভে প্রাইদিে 

পদরাপকাদরর পাশাপাভশ এই ধরদনর েমতা ্ৃন্সদ্ধর প্রদচিার পৃষ্ঠদপাষকতা ্া সহ-পৃষ্ঠদপাষকতা 

কদরদছ। এই ফেপ্রসূ সূচনার উপর ভিভত্ত কদর বতভর করদত হদ্ কারণ LI উন্নয়ন মহাদদশ জদুড় 

ভ্স্তৃত। 

ভ্দেমান সামে বেগুভেদক আরও িােিাদ্ থ্াঝার জনে, আমরা এই প্রাসভগক সংভেপ্ত ভ্্রণটে 

ভ্দেমান নভেিুক্ত সেমতা-ভনম বাণ প্রদচিার ভনম্নভেভখত পাাঁচটে উদাহরদণর উপর দৃটি ভন্দ্ধ কভর, যা 

পভরকল্পনা ও ভনম বাদণর সময় WFLI সুরোর অন্তিুবন্সক্তদক সমে বন কদর:  

1. িারত সরকার। (2016, থফব্রুয়াভর 23-25)। স্জু রাস্তা: প্রাকৃভতক আ্াসস্থদে অ্কাঠাদমা। 

কোপাভসটে ভ্ন্সল্ডং ওয়াকবশপ। 

2. ভ্শ্ব্োংক ইতোভদ। (2010)। োইগ্ার থরদের থদশগুভেদত স্মােব ভগ্রন ইনোস্ট্রাকচার: একটে ্হু 

স্তদরর দৃটিিভগ।  

3. ওেসন, থক। (2013)। সাইগ্া িভসং অপশন: কাজাখস্তাদনর সাইগ্া হভরদণর উপর সীমানা 

থ্ড়া এ্ং থরেপে কভরডদরর ্াধা প্রিা্ কমাদনার জনে ভনদদবভশকা এ্ং সুপাভরশ। 

4. UNEP/CMS। (2015)। মধে এভশয়ায় স্তনেপায়ী প্রাণীদদর উপর বরভখক অ্কাঠাদমা এ্ং 

সংভেি ্োঘাদতর প্রিা্ কমাদনার ভনদদবভশকা। 

5. ্নেপ্রাণী ইনভেটেউে অফ ইন্সন্ডয়া। (2016)। ্নেপ্রাণীর উপর বরভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্ 

কমাদনার জনে পভরদ্শ্ান্ধ্ ্ে্স্থা। 

ভনদদবভশকা, ভনদদবশনা এ্ং একটে কম বশাোর এই সংভেপ্ত ভন্ বাচনটে এই অঞ্চদে সামে বে ্ৃন্সদ্ধর 

কায বিম সুরোর জনে সাম্প্রভতক সংদযাজনগুভের একটে নমুনা প্রদান কদর। অদনক েমতা বতভরর 

প্রদচিায় আনুষ্ঠাভনক ডকুদমদন্টশদনর অিা্ রদয়দছ, থযমন কম বশাোর ভরদপােব, এ্ং পূ্ ব্ তী েমতা-

ভনম বাণ কায বিদমর পদ্ধভতগ্ত পয বাদোচনা জ্ঞাদনর অ্স্থা পয বাপ্তিাদ্ ধরদত ্েে ব হদ্। আমরা এই 

পাাঁচটে ডকুদমন্টদক সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে সেমতা বতভরর প্রদচিার একটে নমনুা ভহদসদ্ অফার 

কভর এ্ং স্বীকার কভর থয এগুভে অ্শেই এভশয়ার WFLI-এর েমতা-্ৃন্সদ্ধর প্রদচিার একটে 

সারসংদেপ নয়। 

কযাোক্ষসটি-ক্ষবল্ডং কমনাক্ষিটিস  

এই নভেদত, এভশয়ায় WFLI -এর জনে েিিাদ্ ভনদ্ভদত, তাদদর থস্কে ্া প্রজাভতর থফাকাস 

ভনভ্ বদশদষ থ্শ কদয়কটে অভিন্নতা থদখা থদয়। সদ্ বাপভর ভ্ভশি হে প্রশমন অনুিদমর প্রদয়াদগ্র মূে 

গুরুত্ব। েোন্ডদস্কপ থডদিেপদমন্ট প্ল্োভনং থেদজ প্রশমন থেভণভ্নোদসর প্রােভমক ্ে্হার - প্রিা্ 

কমাদত একটে গুরুত্বপূণ ব ফোক্টর ভহসাদ্ আভ্িূবত হয়, থযমন প্রকল্প পভরকল্পনা, নকশা ্াস্ত্ায়ন 

এ্ং পভরচােনার সমস্ত পয বাদয় এটের প্রদয়াগ্। সদ্ বাত্তম অনুশীেদনর অধীদন, প্রকল্প পভরকল্পনার 

পূদ্ ব আঞ্চভেক থস্কদে জী্ব্ভচত্রে মূেোয়ন প্রদয়াজন। যাইদহাক, প্রদত্ত সুভনভদবি জী্ব্ভচদত্রের 
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মূেোয়ন প্রায়শই পাওয়া যায় না, থসই এোকায় পভরদ্শগ্ত সংদযাদগ্র একটে অধেয়ন থযখাদন একটে 

প্রকদল্পর প্রতোশা করা হয় একটে গুরুত্বপূণ ব প্রেম পদদেপ ভহসাদ্ প্রস্তাভ্ত। এড়াদনা, প্রশমন 

থেভণভ্নোদসর প্রেম ধাপ, ্নেপ্রাণী কভরদডার সংরেদণর স্দচদয় সােয়ী উপায়, কারণ ভনভম বত 

পভরদ্দশ পভরদ্শগ্ত সংদযাগ্ ্জায় রাখার জনে ভরদট্রাভফটেং ভ্কল্পগুভে স্সময়ই থ্ভশ ্েয়্হুে। 

উদাহরণস্বরূপ, িারদত, একটে গুরুত্বপূণ ব প্রজাভতর জনে ্নেপ্রাণী কভরডদরর প্রদয়াজনীয় তেে এ্ং 

্নেপ্রাণী কভরদডার ভ্দ্চনা করার খরচ, ্নে গ্াধা (Equus hemionus khur), গুজরাে রাজে মহাসড়দক 

কাদজর থমাে খরদচর মাত্র 1-2 শতাংশ থযাগ্ কদরদছ, পর্তীদত অন্তিুবন্সক্তর প্রতোভশত খরদচর 

তুেনায় সামানে পভরমাণ(Government of India, 2016)। একইিাদ্, থমাে ভনম বাণ ্েদয়র আনুমাভনক 2 

শতাংশ, প্রােভমক সম্ভা্েতা অধেয়ন এ্ং কাজাখস্তাদন থরেওদয় সম্প্রসারদণর সময় অতেন্ত ভ্পন্ন 

সাইগ্া হভরণ (সাইগ্া তাতাভরকা) -এর অভি্াসী রুে এড়াদনার পভরকল্পনা “অনে মূেে্ান 

পুনন ব্ ীকরণদযাগ্ে সম্পদদর নূেনতম প্রিা্ ভনন্সশ্চত করার জনে একটে মূেে্ান খরচ হদ্, ”(Marsh, 

n.d.)। 

আদরকটে অভিন্নতা হে LI প্রকল্প পভরকল্পনার সকে পয বাদয় এ্ং সংভেি প্রভতটে সংস্থার দ্বারা 

্নেপ্রাণী ভ্দ্চনার অন্তিুবন্সক্তর প্রদয়াজন। প্রভতদ্দদন থজার থদওয়া হদয়দছ থয সরকারী নীভত এ্ং 

িূভম ্ে্হাদরর পভরকল্পনা WFLI- এর উন্নয়দনর মঞ্চ ভনধ বারণ কদরদছ। অেত ্াসস্থান ্জায় রাখার 

জনে আনুষ্ঠাভনক প্রভতশ্রুভত এ্ং আঞ্চভেক িূভম ্ে্হাদরর পভরকল্পনা প্রদচিার অংশ ভহসাদ্ মূে 

কভরদডার ভচভিতকরণ একটে সহায়ক পভরদ্শ বতভর কদর। সদ্ বাত্তম পভরভস্থভতদত, "ভনে েস" ্া 

এমনভক "প্রকৃভত-ইভত্াচক" ন্সিয়াকোদপর প্রভতশ্রুভত ভ্দেমান, আন্ত agency-এদজন্সি সমন্বদয়র সাদে 

সম্ভা্ে প্রিা্গুভে দরূ করার ্া হ্রাস করার উপায়গুভে পরীো করার জনে। এই কাঠাদমার মদধে, 

প্রকল্প পভরকল্পনা, অে বায়ন, নকশা, ভনম বাণ, এ্ং অপাদরশনগুভের জনে দায়ী প্রভতটে সরকারী এ্ং 

থ্সরকারী সত্তা প্রকল্প ্াস্ত্ায়দনর িম্ধ বমান ভ্স্তাভরত থস্কদে ্নেপ্রাণী রোয় িূভমকা পােন কদর। 

উপরন্তু, পা্ভেক পরামশ ব এ্ং থেকদহাল্ডার/কভমউভনটে-থেদিে এনদগ্জদমন্ট ধারা্াভহকিাদ্ 

ফোফে উন্নত করার জনে উদেখ করা হয়। 

অ্দশদষ, ভতনটে নভে সাধারণ কারণগুভে ্ণ বনা কদর থয LI পভরকল্পনা এ্ং উন্নয়ন প্রন্সিয়া প্রায়ই 

্নেপ্রাণী এ্ং জী্ব্ভচদত্রের উদদ্বদগ্র জনে পয বাপ্তিাদ্ ভহসা্ করদত ্েে ব হয়। এগুভে সম্ভা্ে 

প্রশমন ্ে্স্থাগুভের সদচতনতার অিা্ এ্ং িারসামেহীন প্রিা্গুভের ভ্রুদদ্ধ জী্ব্ভচত্রে 

অফদসেগুভের আরও িাে থ্াঝার সাদে শুরু হয়। পদররটে ভকছুো প্রশমন প্রদচিা ভহসাদ্ উপকারী 

হদত পাদর, ভকন্তু তাদদর উৎদস সমসোগুভে সমাধান কদর না, যা এভশয়ার ঘন্সভতপূণ ব অঞ্চদে 

্নেপ্রাণীদদর জনে থশষ আেয় সংরেদণর জনে গুরুত্বপূণ ব হদত পাদর। এমনভক স্ুজ অ্কাঠাদমার 

প্রভত জনসাধারদণর প্রভতশ্রুভত প্রায়ই প্রােভমক ভ্দ্চনায় পভরদ্শগ্ত সংদযাগ্দক ভমস কদর। থযদহতু 

কদয়কটে থদশ ্া অঞ্চদে জী্ব্ভচত্রে পভরকল্পনা ্া থকৌশেগ্ত পভরদ্শগ্ত মেূোয়ন (SEA) রদয়দছ 

যার মদধে ্নেপ্রাণী কভরদডার ্া তাদদর শনাক্তকরদণর প্রদয়াজনীয়তা রদয়দছ, তাই প্রশমন ভ্কল্পগুভে 

প্রায়শই থক্ে প্রকল্প পয বাদয় অন্তিুবক্ত করা হয়। এই থেদত্র, রুেগুভে ভচভিত করা ্া ভনম বাণ 

পভরকল্পনা অনুদমাভদত হওয়ার পদর ্ে্স্থাগুভে যুক্ত করা থযদত পাদর। ফেস্বরূপ, ভনে েভত ্া 

প্রকৃভত-ইভত্াচক েেে অজবদনর জনে ্ে্স্থাগুভে প্রায়ই অপয বাপ্ত।  

িযান্ডপেে-লিপেি, ট্রান্সবাউন্ডাক্ষর-অ্যাপপ্রাপচর উের ল ার লেওযা  

েমতা ্ৃন্সদ্ধর ভতনটে নভে অতেন্ত দৃশেমান প্রজাভত ্া প্রজাভতর প্রধান অঞ্চদে উদদ্বদগ্র সমাদ্দশ 

ভনদ্ভদত (উদাহরণস্বরূপ, ্াঘ (পোদেরা োইভগ্রস) এ্ং মধে এভশয়ান স্তনেপায়ী) এ্ং থ্াঁদচ োকার 

জনে আড়াআভড় থস্কদের দৃটিিভগ ভ্কাদশর আপাত প্রদয়াজন থেদক উদ্িূত। ভ্পন্ন প্রজাভত(Olson, 

2013; Quintero et al., 2010; UNEP/CMS, 2015)। এই নভের আড়াআভড় দৃটিিভগ একটে অঞ্চদের 

জনে উন্নয়ন পভরকল্পনার পাশাপাভশ প্রজাভতর চাভহদার দৃটিদকাণ থেদক অ্কাঠাদমা ভ্দ্চনা করার 

জনে একটে গুরুত্বপূণ ব থেি সর্রাহ কদর, ্রং উন্নয়দনর প্রদয়াজনীয়তার মদধে সংরেদণর উপযুক্ত 

নয়। এই প্রাদন্ত, দুটে মূেোয়দনর ফদে মধে এভশয়ান স্তনেপায়ী মাইদগ্রশন এ্ং ভেভনয়ার 

ইনোস্ট্রাকচার অোেোদসর উৎপাদন হয়, যা "ভসদ্ধান্ত গ্রহণকারী, উন্নয়ন ্োংক এ্ং অনোনে 

থেকদহাল্ডারদদর" একটে সংভেপ্ত ভ্্রণ ভহসাদ্ "্তবমান এ্ং সম্ভা্ে িভ্ষেদতর সংঘদষ বর দৃশেমান 
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উপস্থাপনা" প্রদান কদর। মধে এভশয়ার স্তনেপায়ী এ্ং বরভখক অ্কাঠাদমার ভ্কাদশর মদধে 

োকা,(UNEP/CMS, 2019)। মধে এশীয় স্তনেপায়ী প্রাণীদদর মাদঝ মাদঝ সীমান্ত অভতিম কদর এমন 

ভ্স্তৃত িূদৃশে জদুড় চোচদের প্রদয়াজদনর পভরদপ্রভেদত, অোেোসগুভে থরখাপাত কদর থয, কম-

প্রাকৃভতক দৃশে-স্তদরর দৃটিিভগ অপয বাপ্ত হদত পাদর। ্াদঘর থেদত্র, মান্ অধুেভষত েোন্ডদস্কদপ 

এমদ্দডড সুরভেত এোকা থযখাদন ্নিূভমর েভত এ্ং বরভখক অ্কাঠাদমা উন্নয়ন ত্বরাভন্বত হদে 

তা বরভখক অ্কাঠাদমা এ্ং সংরেদণর েদেের একদযাদগ্ পরীোর মূেে ভনদদবশ কদর।  

পাাঁচটে ভন্ বাভচত েমতা বতভরর নভের মদধে ভতনটে িারদত থফাকাস; এর মদধে একটে ্াঘ পভরসদরর 

অনোনে থদশ অন্তিুবক্ত। থ্গে োইগ্ার এ্ং এভশয়ান হাভত (এভেফাস মোন্সক্সমাস) এর ্হৃত্তম অ্ভশি 

জনসংখোর ্াসস্থান ছাড়াও, িারত ভ্দশ্বর ভদ্বতীয় ্হৃত্তম রাস্তা এ্ং ভ্দশ্বর তৃতীয় ্ৃহত্তম থরেওদয় 

থনেওয়াদকবর গ্্ ব কদর। WFLI ভ্কাদশর নীভত এ্ং অনুশীেদনর ্তবমান অ্স্থা এ্ং গ্িীরিাদ্ 

ভ্দেষদণর সাদে এ্ং স্তনেপায়ী, পাভখ, সরীসপৃ, উিচর এ্ং অদমরুদণ্ডী প্রাণীর জনে গ্রুপ-ভনভদবি 

সুপাভরশ, ্নেপ্রাণীর উপর বরভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্গুভে হ্রাস করার জনে পভরদ্শ্ান্ধ্ ্ে্স্থা 

থজার থদয় থয জী্ব্ভচত্রে ভ্দ্চনা করা আ্শেক টট্রপে-্েম োইন (পভরদ্শগ্ত, সামান্সজক এ্ং 

আভে বক) পারফরমোি অজবন করদত সেম একটে সােয়ী উপাদয় সামান্সজক ও পভরদ্শগ্ত েেে 

পূরদণ LI উন্নয়দন মূে উদেশে(Wildlife Institute of India, 2016)। অদনক থেদত্র, ্নেপ্রাণীর প্রশমন 

্ে্স্থা ্নেপ্রাণী-যান্াহদনর সংঘষ ব কভমদয় মানুদষর ভনরাপত্তার উন্নভত ঘোয়। তারা চরম আ্হাওয়ার 

ঘেনাগুভের িম্ধ বমান ভেদকাদয়ন্সি অ্কাঠাদমার ভস্থভতস্থাপকতা উন্নত করদত পাদর। আরও, 

পভরদ্শগ্ত সংদযাগ্ ্জায় থরদখ, WFLI ্াস্তুতন্ত্র পভরদষ্া ্জায় রাখদত সহায়তা কদর। 

্ড়, মাঝাভর এ্ং থছাে স্তনেপায়ী প্রাণীর উপর রাস্তা ও থরদের প্রিাদ্র ভ্স্তাভরত ভ্্রদণর 

পাশাপাভশ, একটে ভনভদবি কাঠাদমা প্রদান কদর যার মাধেদম ভনভদবি প্রশমন ভ্কল্পগুভে ভ্দ্চনা করা 

যায়, ্নেপ্রাণীর উপর বরভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্গুভে হ্রাস করার জনে পভরদ্শ্ান্ধ্ ্ে্স্থা (2016) 

উিচরদক উন্নীত করার উপায় ্ণ বনা কদর এ্ং সরীসপৃ উত্তরণ। ্ৃহত্তর প্রজাভতর জনে প্রশমন 

্ে্স্থাগুভের মদতা, কােিােব ্া অনোনে কাঠাদমার জনে প্রজাভত-ভনভদবি অভিদযাজন প্রদয়াজন, 

সাফদেের জনে সদ্ বাত্তম অ্স্থাদনর সাদে। এই প্রকাশনাটেও এভশয়ার একমাত্র ভনদদবভশকা যা আমরা 

পাওয়ার োইদনর প্রভত উদেখদযাগ্ে মদনাদযাদগ্র সেুখীন হদয়ভছোম। রাস্তা এ্ং থরেপদের মদতা, 

উড়ােপে এ্ং গুরুত্বপূণ ব পাভখ এোকাগুভে এড়াদনা একটে পছন্দসই থকৌশে, থযখাদন ভ্দুেৎ োইন 

দাফদনর সুপাভরশ করা হয় থযখাদন পভরহার করা যায় না। যভদও ভ্দুেৎ োইদনর দ্বারা উদ্িূত এভিয়ান 

প্রজাভতর ব্দুেভতক চাপ এ্ং সরাসভর মতুৃের ঝুাঁ ভক কমাদত প্রশমন ্ে্স্থা ভ্দেমান, এই ধরদনর 

্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন করা কটঠন এ্ং শব্দ পভরকল্পনার মাধেদম এড়াদনার থচদয় কম সফে।  

্তবমান উন্নয়ন পদ্ধভতর অধীদন ভ্পন্ন প্রজাভতর থ্াঁদচ োকার িগুরতার প্রভতন্সিয়ায় ভ্কভশত, 

োইগ্ার থরদের থদশগুভেদত স্মােব ভগ্রন ইনোস্ট্রাকচার: মাভল্ট-থসক্টরাে অোদপ্রাদচ পভেভস অপশন, 

প্রদজক্ট-থেদিে সুপাভরশ এ্ং পভর্হন অ্কাঠাদমার থেদত্র থকস োভড (প্রােভমকিাদ্ রাস্তা), 

জেভ্দুেৎ ্া াঁধ এ্ং খভন সহ(The World Bank et al., 2010)। এই প্রকাশনাটে SEA- এর প্রদয়াজনীয়তার 

উপর থজার থদয়, যা আঞ্চভেক স্তদর ্াসস্থান ভ্ন্সেন্নতা এড়াদনার ভ্কল্পগুভে পরীো করদত পাদর 

এ্ং/অে্া ্নেপ্রাণীর উপর অভতভরক্ত রাস্তা ্া অনোনে অ্কাঠাদমা ভ্ভনদয়াগ্ থকৌশেগুভের 

সংভমভেত প্রিা্গুভে ভচভিত করদত পাদর। প্রকল্প-স্তদরর ভসদ্ধান্ত গ্রহদণর পদূ্ ব SEA গুভে একন্সত্রত 

করা হয়; এ্ং, নীভত সহ, "প্রকৃভত ইভত্াচক" এ্ং "থকান ভনে েভত থনই" ভসদ্ধান্ত গ্রহদণর জনে মঞ্চ 

ভনধ বারণ করুন। একই ধারায়, 2016 সাদের কোপাভসটে-ভ্ন্সল্ডং ওয়াকবশপ, ভগ্রন থরাডস: ইনোস্ট্রাকচার 

ইন নোচারাে হাভ্েোেস, িারদতর আসাদম অনুটষ্ঠত এ্ং ্াংোদদশ, থনপাে এ্ং িারদতর 

কম বকতবাদদর উপভস্থভতর প্রভতদ্দন, এটেদক "্তবমান প্রকল্প ভহসাদ্ -প্রিা্ থমাকাদ্োর প্রকল্প 

পদ্ধভতর সংভেপ্ততা, একটে ভিন্ন ... '্হু স্তদরর পদ্ধভত' থযখাদন প্রশমন থেভণভ্নোদসর নীভতর উপর 

ভিভত্ত কদর প্রিা্গুভে জাতীয়, থসক্টরাে এ্ং প্রকল্প স্তদর সমাধান করা হয় [প্রদয়াজন], 

"(Government of India, 2016)।  
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গ্াইডোইনগুভের ্াভক অংশগুভে মধে এভশয়ার ভদদক মদনাদযাগ্ ভদদয় পয বাদোচনা কদর এ্ং 

অভি্াসী প্রজাভত সংিান্ত কনদিনশন (CMS) এ্ং সহায়ক সংস্থাগুভের ফোফে। এর কিাদরদজ 

প্রায় এনসাইদলাভপভডক, মধে এভশয়ায় স্তনেপায়ী প্রাণীদদর উপর বরভখক অ্কাঠাদমা এ্ং সম্পভকবত 

্োঘাদতর প্রিা্ প্রশমদনর ভনদদবভশকা প্রজাভতর চাভহদা এ্ং আইভন কাঠাদমা ্ণ বনা কদর এ্ং 

পভরকল্পনা এ্ং নকশা, মূেোয়ন, ভনম বাণ এ্ং পয বদ্েণ এ্ং মূেোয়দনর জনে ভনদদবভশকা এ্ং 

নীভতগুভে প্রদান কদর রাস্তা, থরে এ্ং থতে ও গ্োস পাইপোইদনর প্রিা্(UNEP/CMS, 2015)। সাইগ্া 

িভসং অপশদন সংদযান্সজত পূ্ ব্ তী কাদজর উপর ভিভত্ত কদর এই নভেটে বতভর করা হদয়দছ : 

কাজাখস্তাদনর সাইগ্া হভরদণর উপর সীমানা থ্ড়া এ্ং থরেপে কভরদডাদরর ্াধা প্রিা্ কমাদনার 

জনে ভনদদবভশকা এ্ং সুপাভরশ(Olson, 2013)। ভ্দ্চনাধীন প্রজাভত এ্ং প্রাকৃভতক দৃদশের জনে একটে 

উপযুক্ত থস্কে প্রদয়াদগ্র গুরুত্বদক তুদে ধরার পাশাপাভশ, মধে এভশয়ার ভনদদবভশকাগুভে জাতীয় সীমানা 

অভতিম করদত পাদর এমন সীমাদন্তর দৃটিিভগর প্রদয়াজনীয়তা তুদে ধদর। ভ্দ্ভচত থদশগুভের 

মদধে, শুধুমাত্র কাজাখস্তাদনর একটে জাতীয় আইনী কাঠাদমা রদয়দছ যার জনে LI নকশা এ্ং 

ভনম বাদণর থেদত্র পভরযায়ী প্রজাভতর উপর প্রিা্গুভের মূেোয়ন প্রদয়াজন। অভধকন্তু, পশুর চোচদে 

এর সু-্ভণ বত প্রিা্ সদেও, এই অঞ্চদের থকান থদদশ থ্ড়া থদওয়ার জনে এখনও মূেোয়দনর 

প্রদয়াজন হয় না।  

সারসংপিে 

সন্সেভেতিাদ্, পাাঁচটে পূ্ ব-েমতা-নভেদত ্ভণ বত নীভত এ্ং প্রকল্পগুভে WFLI ভ্কাদশর সুভ্ধার পে 

ভনদদবশ কদর। পাাঁচটে নভের মদধে চারটে রাস্তার উপর থজার থদয়, থরেগুভের উপর থসদকন্ডাভর থজার 

থদয় (সারণী1)। শুধুমাত্র একটে নভেদত আোভদত ভ্দেুৎ োইন, এই প্রকদল্পর মূে থফাকাস। অনোনে 

ধরদনর অ্কাঠাদমা, থযমন থতে ও গ্োস পাইপোইন এ্ং খভন, প্রভতটে একক নভেদত ভ্দ্চনা করা 

হয়, দুটে প্রভতদ্দন জেভ্দুেৎ এ্ং থ্ড়া সম্পদকব ভকছু তেে প্রদান কদর।   

সারণী1 : সামে বে বতভরর নভের সারাংশ পয বাদোচনা করা হদয়দছ 

সারণী 1: কযাোক্ষসটি-ক্ষবল্ডং ডকুপমন্টস এর সারসংপিে ের্ যাপিাচনা করা হপযপে 

নভের ভশদরানাম ্ছর থেভসস/গ্রুপ 

অ্কাঠাদমা প্রকার 

সড়কস

মূহ 
থরে থফদিস 

জেভ্দুেৎ /ভ্দুেৎ 

োইন 

থতে 

গ্োস 
খভন 

িারত এ্ং ্াঘ পভরসীমা থদশ  

্নেপ্রাণীর উপর বরভখক 

অ্কাঠাদমার প্রিা্ 

কমাদনার জনে 

পভরদ্শ্ান্ধ্ ্ে্স্থা  

2016 

স্তনেপায়ী, পাভখ, 

সরীসৃপ, উিচর, 

অদমরুদণ্ডী প্রাণী 

এক্স এক্স  এক্স   

স্ুজ সড়ক: প্রাকৃভতক 

আ্াসস্থদে অ্কাঠাদমা 
2016 ্হু প্রজাভত এক্স      

োইগ্ার থরে থদশগুভেদত 

স্মােব ভগ্রন ইনোস্ট্রাকচার: 

একটে ্হু-থসক্টরাে 

অোদপ্রাচ 

2010 

্াঘ এ্ং অনোনে 

্ড় স্তনেপায়ী 

প্রাণী 

এক্স এক্স  এক্স  এক্স 

মধে এভশয়া  

মধে এভশয়ায় স্তনেপায়ী 

প্রাণীর উপর বরভখক 

অ্কাঠাদমা এ্ং সংভেি 

্োঘাদতর প্রিা্ কমাদনার 

ভনদদবভশকা  

2014 
মধে এশীয় 

স্তনেপায়ী প্রাণী 
এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স  
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সাইগ্া িভসং অপশন: 

কাজাখস্তাদনর সাইগ্া 

হভরদণর উপর সীমানা থ্ড়া 

এ্ং থরেপে কভরডদরর 

্াধা প্রিা্ কমাদনার জনে 

ভনদদবভশকা এ্ং সুপাভরশ  

2013 সাইগ্া হভরণ 

 

 

 

এক্স এক্স    

 

েোন্ডদস্কপ জদুড় তাভকদয়, প্রজাভত-ভনভদবি চাভহদাগুভে ভনধ বারণ করা থেদক শুরু কদর ভ্ভিন্ন ধরদনর 

থকৌশে ভচভিত করা হদয়দছ, থযমন অ্ভশি ্াদঘর মূে আ্াসস্থদে "থনা থগ্া এোকা" অে্া ভগ্্ন 

(হুেক এসভপভপ) এর মদতা ছাউভন্াসীদদর জনে আোদা প্রশমন ্ে্স্থা, যা প্রিাভ্ত কদর এমন 

নীভতগ্ত সুপাভরদশর জনে প্রাক-পভরকল্পনা থেদক ভনম বাণ-পর্তী পয বদ্েণ পয বন্ত প্রকদল্পর ভ্কাদশর 

সমস্ত পয বায়। SEA এ্ং জাতীয় প্রকৃভত-ইভত্াচক উদদোগ্ প্রকল্প-স্তদরর সাফদেের ভিভত্ত ভহসাদ্ 

আভ্িূবত হয়। সমস্ত পাাঁচটে নভে ভ্শ্বজদুড় WFLI উন্নয়দনর উদাহরদণর উপর ভিভত্ত কদর এ্ং থনপাে, 

ইদন্দাদনভশয়া, মােদয়ভশয়া, ভিদয়তনাম, িারত এ্ং মধে এভশয়া অঞ্চদে অ্কাঠাদমাদক আরও 

্নেপ্রাণী ্ান্ধ্ করার প্রকল্পগুভে ্ণ বনা কদর।  
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েদ্ধক্ষি 

রাস্তা, থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর জনে ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দনর ভ্দেমান সেমতা মূেোয়দনর 

জনে, আমরা দুটে স্থাভনক থস্কদে েমতা পরীো কদরভছ: 1) সমস্ত 28 টে থদদশর জনে এভশয়া-ভ্স্তৃত, 

এ্ং 2) জাতীয় থেদক স্থানীয় ্া প্রকল্প-স্তদর পাাঁচটেদত প্রভতভনভধ থদশ। এই ভদ্বগুণ দৃটিিভগ এই 

মূেোয়নদক আন্তজবাভতক চুন্সক্তগুভে থেদক সেমতার ভ্ভিন্ন ভদকগুভে ধরদত থদয় যা থদশগুভেদক 

্নেপ্রাণী সংরেদণর প্রভতশ্রুভত থদয়; থফডাদরে পভর্হন, শন্সক্ত, এ্ং সংরেণ সংস্থাগুভেদক ্নেপ্রাণী 

রোয় পভরচাভেত জাতীয় নীভতর প্রভত; LI পভরকল্পনা এ্ং প্রকল্প-স্তদরর ্াস্ত্ায়ন। থযদহতু ভ্ভিন্ন 

অভিদনতা LI উন্নয়দনর ভ্ভিন্ন ভদদকর জনে দায়ী, ধারণা থেদক ভন্ বাচন, অে বায়ন, পভরকল্পনা, নকশা 

এ্ং ্াস্ত্ায়ন পয বন্ত, আমরা চারটে প্রধান উপাদান গ্রুদপর জনে তেে সংগ্রহ কদরভছ: IFI, সরকাভর 

সংস্থা, ভশল্প এ্ং NGO। 

এভশয়া-্োপী মূেোয়দনর জনে, আমরা ভ্দেমান আইন, প্রভ্ধান, ভনদদবভশকা এ্ং ভশল্প মান সম্পদকব 

তেে সংগ্রহ করদত ওদয়্ ভিভত্তক অনুসন্ধান ্ে্হার কদরভছ। এভশয়া-ভ্স্তৃত থস্কদে, আমরা 

আন্তজবাভতক সংরেণ NGO-গুভের এভশয়া কম বসূভচর থনতাদদর সাোৎকারও ভনদয়ভছ এ্ং জাতীয় 

সংরেণ থগ্াষ্ঠীর কাদছ একটে ইদেকট্রভনক জভরপ পাটঠদয়ভছ। মহাদদশীয় থস্কদে IFI- এর সম্পৃক্ততা 

মূেোয়দনর জনে, আমরা তাদদর ওদয়্সাইে পয বাদোচনা কদরভছ এ্ং একটে ইদেকট্রভনক জভরপ 

কদরভছ। 

জাতীয় পয বাদয়, আমরা পাাঁচটে প্রভতভনভধ থদদশ (্াংোদদশ, িারত, মদগাভেয়া, থনপাে এ্ং োইেোন্ড) 

জাতীয় সরকারী সংস্থার কমী, IFI সদসে, LI ভশল্প প্রভতভনভধ এ্ং NGO কমীদদর ভ্তরণ করা একটে 

ইদেকট্রভনক জভরপ ভডজাইন কদরভছ। আমরা সদর দফতর ্া আঞ্চভেক কায বােদয় IFI থনতাদদর 

সাোৎকারও ভনদয়ভছ। জাতীয় আইন ও ভ্ভধমাো মূেোয়দনর জনে, আমরা একটে আইভন ইন্টারদনে 

ডাোদ্স পয বাদোচনা কদরভছ এ্ং পাাঁচটে প্রভতভনভধত্বশীে থদদশর আইনী ্া সংভেি থপশাজী্ীদদর 

কাছ থেদক প্রাপ্ত ফোফদের ভ্দশষজ্ঞ পয বাদোচনা থচদয়ভছ। 

এই মূেোয়দনর জনে, আমরা অদপোকৃত সংভেপ্ত সময়সীমা (13 মাস) এ্ং এই প্রকদল্পর সুদযাগ্ 

এ্ং থযগুভে থকাভিড -19 মহামারীর সময় ভ্দেষদণর জনে তেে সংগ্রহ করদত পাদর তার সাদে 

সদ্ বাত্তমিাদ্ সংযুক্ত পদ্ধভতগুভে ভন্ বাচন কদরভছ। থকাভিড -19 ভ্রমণ, থেকদহাল্ডার থগ্াষ্ঠী আহ্বান 

এ্ং থনতৃ্নৃ্দ এ্ং মতামত ভনম বাতাদদর সাদে থদখা করার েমতা সীভমত কদরদছ। এইিাদ্, আমরা 

্োকগ্রাউন্ড তেে সংগ্রদহর জনে ইন্টারদনে অনুসন্ধাদনর উপর ভনিবর কদরভছোম এ্ং দ্রুত 

অঞ্চে্োপী নীভত ও সেমতা মূেোয়দনর জনে ভ্দশষজ্ঞদদর সাদে অনুসন্ধানগুভে যাচাই কদরভছোম। 

ইদেকট্রভনক জভরপগুভে পাাঁচটে প্রভতভনভধ থদদশ তেে সংগ্রহ করার জনে প্রধান উপকরণ ভহসাদ্ 

ভন্ বাভচত হদয়ভছে যাদত েেেযুক্ত থোতাদদর কাদছ কায বকরিাদ্ থপৌৌঁছাদনা যায় এ্ং চারটে পৃেক 

সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর সদসেদদর কাছ থেদক যুন্সক্তসগত প্রভতন্সিয়া হার অজবন করা যায়। জভরপ থেদক 

থজারাদো তুেনা করার সুভ্ধাদে ব, ওদপন-এদন্ডড প্রদশ্নর উপর একাভধক পছন্দ ্া হো াঁ-না প্রশ্ন ভন্ বাচন 

করা হদয়ভছে।  

এক্ষশযা-ওযাইড কযাোক্ষসটি অ্যাপসসপমন্ট 

এভশয়া-ভ্সতৃ্ত স্তদর, আমরা WFLI ভ্কাদশর 28 টে থদদশর সেমতা মূেোয়দনর জনে একটে থডস্ক 

পয বাদোচনা কদরভছ। আমরা থখাো অোদক্সস, যাচাইদযাগ্ে তদেের উপর ভনিবর কদরভছ যা ভ্দেমান 

আইন এ্ং ভনদদবভশকা সম্পভকবত অনোইদন উপেব্ধ ভছে। থযখাদন প্রাসভগক, আমরা প্রভতটে উপাদান 

থগ্াষ্ঠীর মদধে ভনয়মগুভে আরও অদন্বষণ করার জনে ভ্দশষদজ্ঞর মতামত থচদয়ভছ। অনোইদন 

উপেব্ধ তদেের উপর ভিভত্ত কদর গ্ঠনমূেক থগ্াষ্ঠী দ্বারা পভর্ভতবত অভতভরক্ত পদ্ধভত; এগুভে নীদচ 

্ভণ বত হদয়দছ।  
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সরকার এ্ং সংস্থা 

আন্ত যাক্ষিক চুল্ি : আমরা সাতটে প্রাসভগক আন্তজবাভতক ্হুপাভেক পভরদ্শগ্ত চুন্সক্ত (MEA) 

ভচভিত কদরভছ, যার মদধে রদয়দছ থপ্রাদোকে এ্ং আনুষভগক চুন্সক্ত যা স্থেজ ও ভমঠা পাভনর পভরদ্শ 

সংরেদণর থচিা কদর। 28 টে এশীয় থদদশর মদধে থকানটে স্বােরকারী তা ট্রোক করার জনে আমরা 

প্রভতটে MEA- এর সংভেি ওদয়্সাইে পরীো কদরভছ।  

নযাশনাি এপ ল্ন্সগুক্ষি : আমরা 28 টে থদদশ পভর্হন, জ্বাোভন এ্ং সংরেদণর মন্ত্রণােয় এ্ং 

এদজন্সিগুভের সনাক্তকরদণর জনে একটে ইন্টারদনে অনুসন্ধান পভরচােনা কদরভছ যা তাদদর আইদন 

জী্ব্ভচত্রে ভ্ধান সমুন্নত রাখার জনে দায়্দ্ধ এ্ং LI উন্নয়দনর সময় ্নেপ্রাণীদদর সুরোর দাভয়ত্ব 

যাদদর আদছ। তারপদর, আমরা এশীয় থদশগুভের প্রভতটেদত LI প্রকল্প উন্নয়ন পভরচাভেত আইদনর 

জনে ভচভিত জাতীয় মন্ত্রণােয় এ্ং সংস্থার ওদয়্সাইে অনুসন্ধান কদরভছ। আমরা ECOLEX ্ে্হার 

কদরভছ, একটে পভরদ্শগ্ত আইন ডাোদ্স, থডো ফাাঁক থমাকাদ্োর জনে, ভ্দশষ কদর জাতীয় 

মন্ত্রণােয় এ্ং এদজন্সির ওদয়্সাইদে পাওয়া যায় না এমন তেে (পভরভশি A: থেভসস, ইদকাভসদেমস, 

্াদয়াডাইিাভস বটে, এ্ং WFLI- এর কনসাদিবশন -এ জাতীয় আইন অনুসন্ধান এ্ং সনাক্তকরদণর 

জনে ইদকাভেক্স থডোদ্দসর কাদছ আদ্দন)। আমরা ভনধ বারণ কদরভছ থয এই আইভন তদেের জনে 

একটে পৃেক যাচাইকরণ প্রন্সিয়ার প্রদয়াজন থনই, থযদহতু এটে সরকাভর ওদয়্সাইেগুভেদত সংগ্রহ 

করা হদয়ভছে, যা LI সুরো প্রদাদনর সাদে জভড়ত সংস্থাগুভের জনে আইন এ্ং ভনদদবভশকাগুভের 

সরাসভর উৎস ভহসাদ্ প্রভতটষ্ঠত। 

আন্তজবাভতক আভে বক প্রভতষ্ঠান (IFIS) 

আমরা 10 টে প্রধান IFI ভচভিত কদরভছ যারা এভশয়ার মদধে LI প্রকদল্প সন্সিয়িাদ্ ভ্ভনদয়াগ্ কদর এ্ং 

জী্ব্ভচদত্রের জনে প্রাসভগক তাদদর ্তবমান সুরোগুভে পয বাদোচনা কদর (সারণী2)। এভশয়ার 

প্রভতটে অ্কাঠাদমা ভ্ভনদয়াগ্কারীদক থ্দছ থনওয়ার পভর্দতব, এই ভনভদবি IFIগুভে একটে প্রাসভগক 

এ্ং এভশয়া্োপী ওিারভিউ সেম কদর। 

সারণী2 : IFIs এ্ং LI এর অনোনে তহভ্েদাতা 

সারণী 2: IFIS এবং LI এর অ্নযানয িহক্ষবিোিাা্স 

এশীয় উন্নয়ন ্োংক (ADB) 

এভশয়ান ইনোস্ট্রাকচার ইনদিেদমন্ট ্োংক (AIIB) 

দভেণ -পূ্ ব এশীয় থদশগুভের সংগ্ঠন (আভসয়ান) 

চায়না আন্তজবাভতক উন্নয়ন সহদযাভগ্তা সংস্থা (CIDCA) 

ইউদরাপীয় ্োংক ফর ভরকিট্রাকশন অোন্ড থডদিেপদমন্ট (EBRD) 

ইউদরাপীয় ভ্ভনদয়াগ্ ্োংক (EIB) 

ইন্টারনোশনাে ফাইনোি কদপ বাদরশন (IFC) 

জাপান আন্তজবাভতক সহদযাভগ্তা সংস্থা (JICA) 

নতুন উন্নয়ন ্োংক (NDB) 

ভ্শ্ব্োংক (WB) 
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আমরা প্রধানত IFI- এর ওদয়্সাইে এ্ং তাদদর অনোইন থেদক পাওয়া নভেপত্র থেদক সুরোর তেে 

সংগ্রহ কদরভছ। উপরন্তু, IFI নীভত এ্ং কম বেমতা পয বাদোচনা কদর ভ্দশষজ্ঞদদর থেখা প্রাসভগক 

ভন্ন্ধ এ্ং প্রভতদ্দনগুভের জনে একটে ইন্টারদনে অনুসন্ধাদনর মাধেদম তদেের শূনেস্থান পূরণ করা 

হদয়ভছে। IFI সরুো নীভতগুভে েি এ্ং ভনন্সশ্চত করার জনে, আমরা এই 10 IFI -এর থ্শ কদয়কজন 

ভ্দশষজ্ঞদদর পাশাপাভশ প্রাসভগক ভেংক েোঙ্ক কমী এ্ং অনোনে ্েন্সক্তদদর সাদে থযাগ্াদযাগ্ কদরভছ, 

এ্ং ইন্টারদনদের ফোফেগুভে ভনন্সশ্চত করার পাশাপাভশ তাদদর ভনন্সশ্চত করার জনে তাদদর 

সাোৎকার ভনদয়ভছ। 

ভশল্প সভমভত 

পভর্হন ও শন্সক্ত খাত ভ্দশষজ্ঞ এ্ং তাদদর থপশাদার থনেওয়াদকবর সাহাদযে, আমরা এভশয়ার রাস্তা, 

থরে, শন্সক্ত সঞ্চােন এ্ং ভসভিে ইন্সেভনয়াভরং -এর প্রভতভনভধত্বকারী 30 টেরও থ্ভশ থপশাদার সভমভত 

ভচভিত কদরভছ। আমরা আঞ্চভেক অংশীদাভরত্ব, ্হুপাভেক অে ববনভতক উন্নয়ন সম্ায়, এ্ং এভশয়া 

জদুড় অনোনে উদদোগ্গুভে এই প্রকদল্পর জনে LI এর ভতনটে পদ্ধভতদত মদনাভনদ্শ কদরভছ। 

এই সভমভতগুভের ওদয়্সাইদে প্রকাভশত তদেের ভিভত্তদত, আমরা ্নেপ্রাণী সুরোর পাশাপাভশ সাধারণ 

পভরদ্শ সুরোর ভ্ষদয় ্েন্সক্তগ্ত খাতদক থপশাদার তেে এ্ং প্রভশেণ প্রদাদনর জনে প্রভতটে 

সভমভতর েমতা মূেোয়ন কদরভছ। মূেোয়ন সুরো েমতা ্ৃন্সদ্ধর চারটে ভ্তরণ প্রন্সিয়াদক অন্তিুবক্ত 

কদরদছ: কমী প্রভশেণ (িাচুবয়াে ্নাম ্েন্সক্তগ্ত), ওদয়ভ্নার, প্রকাশনা এ্ং অনোনে প্রযুন্সক্তগ্ত 

সম্পদ।  

থ্সরকাভর সংস্থা (NGO) 

আন্ত যাক্ষিক NGO : আমরা এভশয়া জদুড় একাভধক থদদশ ্নেপ্রাণী সংরেদণ সন্সিয় 13 টে ্ড় 

আন্তজবাভতক পভরদ্শগ্ত NGO ভচভিত কদরভছ (সারণী3)। আমরা প্রভতটে NGO-র জনে এভশয়া 

থপ্রাগ্রাদমর প্রধান ্া অনুরূপ থনতার সাদে থযাগ্াদযাগ্ কদরভছ এ্ং LI উন্নয়ন থেদক ্নেপ্রাণীদদর 

সুরোর জনে তাদদর ্তবমান এ্ং িভ্ষেদতর কাঙ্ক্ষিত েমতা ভনধ বারদণর জনে 30- ভমভনদের 

সাোৎকার ভনদয়ভছ। আমরা 11 টে সাোৎকার থপদয়ভছ যা প্রায় সাতটে প্রদশ্নর উপর দৃটি ভন্দ্ধ 

কদরদছ, যার মদধে ছয়টে ভছে অভতভরক্ত ্োখো সহ উৎসাভহত একাভধক ভ্কল্প; চূড়ান্ত প্রশ্ন ভছে উন্মুক্ত 

(পভরভশি B: সংরেণ NGO প্রশ্ন এ্ং ন্সিপ্ট)।  

সারণী3 : 11 টে ্ড় আন্তজবাভতক পভরদ্শগ্ত NGO যাদদর সাোৎকার থনওয়া হদয়ভছে, তাদদর এভশয়া জদুড় একাভধক স্থাদন 

তাদদর সংরেদণর কাজ থদওয়া হদয়দছ 

সারণী 3: এগাপরাটি ক্ষচক্ষিি করা হপযপে বড় আন্ত যাক্ষিক েক্ষরপবশগি NGOলের সািাৎকার লনওযা হপযপে, 

িাপের এক্ষশযা  ুপড় একাক্ষিক স্থাপন িাপের সংরিপণর কা  লেওযা হপযপে 

্াডবোইফ ইন্টারনোশনাে 

উন্সিদ ও প্রাণী আন্তজবাভতক 

োঙ্কফুেব জেুন্সজকোে থসাসাইটে 

ব্ভশ্বক ্নেপ্রাণী সংরেণ 

ইন্টারনোশনাে থিন ফাউদন্ডশন 

পশু কেোদণর জনে আন্তজবাভতক তহভ্ে 

পাদেরা 

প্রকৃভত সংরেণ 
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েন্ডদনর জওুেন্সজকোে থসাসাইটে 

্নেপ্রাণী সংরেণ সভমভত 

ভ্শ্ব ্নেপ্রাণী তহভ্ে 

নযাশনাি NGO : আমরা এভশয়ায় সংরেদণ কাজ করা NGO-গুভেদক ভচভিত করদত ইন্টারনোশনাে 

ইউভনয়ন ফর দে কনজারদিশন অ্ থনচারস (IUCN) এর সদসে তাভেকা ্ে্হার কদরভছ। আমরা 

প্রকদল্পর থফাকাে থদশগুভের 28 টের 24 টের মদধে 239 টে NGO-থক কাজ করদত থদদখভছ। তারপর 

আমরা IUCN এর ইউভনয়ন থপােবাে থেদক প্রভতটে সংস্থার প্রােভমক থযাগ্াদযাদগ্র ইদমইে টঠকানা, 

NGO'র ওদয়্সাইে ভিন্সজে সহ সংকভেত কদরভছ। আমরা 16 টে প্রদশ্নর ইদেকট্রভনক জভরপ সম্পন্ন 

করার অনুদরাধ সহ প্রভতটে ভচভিত NGO পভরভচভতদক ইদমে কদরভছ (পভরভশি C: NGO-গুভের 

ব্দুেভতন সমীো যা এভশয়াদত জী্ব্ভচত্রেদক প্রিাভ্ত করার জনে অ্কাঠাদমাগ্ত প্রিাদ্র জনে 

কাজ করদছ)। ইদমদে পাঠাদনা ইদেকট্রভনক সমীোয় অংশগ্রহদণর জনে আমরা তাদদর সহকমীদদর 

সুপাভরদশ 14 টে অভতভরক্ত NGO (IUCN এর সদসে নয়) এর সাদে থযাগ্াদযাগ্ কদরভছ। ইদেকট্রভনক 

জভরদপর প্রভতন্সিয়া ভ্দেষণ করার জনে আমরা R, একটে ভ্নামদূেে পভরসংখোন সফেওয়োর 

থপ্রাগ্রাম ্ে্হার কদরভছ। স্ ভমভেদয় 54 টে জাতীয় NGO জভরদপ সাড়া ভদদয়দছ। 
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নযাশনাি-লিপেি কযাোক্ষসটি অ্যাপসসপমন্টস  

প্রভতভনভধ থদশ ভন্ বাচন 

এভশয়া্োপী সেমতা মূেোয়ন পভরচােনার পর, আমরা পাাঁচটে প্রভতভনভধত্বশীে থদদশ সুরোর 

েমতার একটে গ্িীর মূেোয়ন কদরভছ। এই থদশগুভে থ্দছ থনওয়ার জনে, আমরা 19 টে এশীয় 

থদদশর একটে তাভেকা বতভর কদরভছ থযখাদন USAID আদছ ্া ্তবমাদন সম্পদ ভ্ভনদয়াগ্ করদছ। 

আমরা 15 টে ভ্িাদগ্ এদক অপদরর আদপভেক এই থদশগুভেদক স্থান ভদদয়ভছ, যা জী্ব্ভচত্রে, LI 

উন্নয়ন, এ্ং ভ্ভনদয়াদগ্র ভ্ভিন্ন ভদক উপস্থাপন কদর নীদচ তাভেকািুক্ত: 

1. জী্ব্ভচদত্রের মূেেদ্াধ। সংভমেদণ, জী্ব্ভচত্রে মূেেদ্াদধর েি র rank্্যান্সঙ্কং, প্রভতটে 

থদদশর একটে দানাদার ওিারভিউ প্রদান কদর: 

a. প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ, 

b. গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থে ভ্সতৃ্ত, 

c. গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থদে থদদশর অনুপাত, 

d. জী্ব্ভচত্রে অেুন্নতা, 

e. সুরভেত এোকার ময বাদায় থদদশর শতাংশ, এ্ং 

f. ্দনর মদধে থদদশর শতকরা হার। 

2.  সম্ভা্ে LI ভ্কাদশর ্ে্স্থা: 

a. প্রদজদক্টড থ্ল্ট অোন্ড থরাড ইভনভশদয়টেি (BRI) থরে বদঘ বে ভনম বাণ করা হদ্, 

b. BRI সংদযাজন থেদক অনুভমত ফেস্বরূপ থরে ঘনত্ব, 

c. প্রদজদক্টড BRI রাস্তার বদঘ বে ভনম বাণ করা হদ্, 

d. BRI সংদযাজন থেদক রাস্তার ঘনদত্বর অনুমান, 

e. ভ্দুেদতর অোদক্সস আদছ এমন জনসংখোর শতাংশ (িভ্ষেদত পাওয়ার োইদনর জনে 

কম % = থ্ভশ চাভহদা), এ্ং 

f. গ্াদছর আোদন েভত।  

3. ভতন এভশয়া ্োপী ভ্ভনদয়াগ্কারীর ভ্ভনদয়াদগ্র স্তর: 

a. AIIB, 

b. ADB, এ্ং 

c. USAID, থমাে ্াধে্াধকতা। 

19 টে থদদশর মদধে আদপভেক রে্ান্সঙ্কং পয বাদোচনা করার পর, ভতনটে ভ্িাদগ্ই রে্ান্সঙ্কং এ শীদষ ব 

থকাদনা একক থদশ ্া থদদশর থগ্াষ্ঠী উদঠ আদসভন। পভর্দতব, থ্শ কদয়কটে ভ্িাদগ্র মদধে থ্শ 

কদয়কটে আভ্িূবত হয়। সাধারণিাদ্, এভশয়ার ভনরেীয় অঞ্চদে জী্ব্ভচত্রে স্দচদয় থ্ভশ এ্ং 

উত্তর ভদদক হ্রাস পায়। সুতরাং, যভদ প্রভতভনভধ থদশ ভন্ বাচদনর থেদত্র জী্ব্ভচত্রেই একমাত্র মান 

প্রদয়াগ্ করা হত, তাহদে শুধুমাত্র গ্রীষ্মমন্ডেীয় থদশগুভে থ্দছ থনওয়া হত। পভর্দতব, আমরা এভশয়ার 

ভতনটে অঞ্চদে তাদদর রings্্যান্সঙ্কংদয়র ভিভত্তদত থদশগুভে ভন্ বাচন কদরভছ: দভেণ এভশয়া, দভেণ-পূ্ ব 

এভশয়া এ্ং মধে-পূ্ ব এভশয়া। এই মূেোয়দনর ফেস্বরূপ, USAID ্াংোদদশ, িারত, মদগাভেয়া, থনপাে 

এ্ং োইেোদন্ড পাাঁচটে থদদশ গ্িীরতার সেমতা মূেোয়ন করার ভসদ্ধান্ত ভনদয়দছ।  

সাদিব থডদিেপদমন্ট 

আমরা সেমতা মূেোয়ন পভরচােনার জনে SurveyMonkey TM এর মাধেদম ভ্তরণ করা একটে অনোইন 

জভরপ ্ে্হার কদরভছ। সেমতা মূেোয়দনর জনে আদশ ব অনুশীেন থ্াঝার জনে আমরা প্রশ্না্ভে 

বতভরর একটে প্রােভমক ভ্ন্দ ুভহসাদ্ সেমতা মূেোয়দনর জনে জাভতসংঘ উন্নয়ন কম বসূভচর (UNDP) 

কাঠাদমার উপর ভনিবর কদরভছ।(UNDP, 2008)। প্রশ্নপত্রটে পাাঁচটে গুরুত্বপূণ ব এোকায় তেে সংগ্রদহর 

জনে বতভর করা হদয়ভছে: 

1. ভ্দেমান WFLI এর উপেভব্ধ এ্ং এর গুরুত্ব; 
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2. WFLI সুরো ্াস্ত্ায়দনর ্তবমান েমতা; 

3. WFLI সুরো ্াস্ত্ায়দন ্াধা; 

4. LI প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার ভ্ভিন্ন ধাদপ গ্ঠনমূেক থগ্াষ্ঠীর অংশগ্রহণ; এ্ং 

5. িভ্ষেদতর WFLI সেমতা বতভরর জনে প্রদয়াজন এ্ং পছন্দ। 

িভ্ষেদতর সেমতা ভনম বাণ সংিান্ত তেে USAID -র জনে ভ্দশষ আগ্রদহর ভ্ষয় ভছে, উিয়ই 

প্রদয়াজনীয় ধারণেমতার ধরন এ্ং থডভেিাভর পদ্ধভতর ভদক থেদক এ্ং একটে ভনভদবি সংঘ্দ্ধ 

থগ্াষ্ঠী ্া থদদশর জনে এটে কীিাদ্ পভর্ভতবত হদত পাদর।  

চূড়ান্ত জভরদপ 88 টে প্রশ্ন ভছে, যভদও থযদকাদনা স্বতন্ত্র উত্তরদাতাই থক্ে এইগুভের একটে উপদসে 

থদখদত এ্ং ন্সজজ্ঞাসা করা হদ্ পভরভশি D: ভেভনয়ার ইনোস্ট্রাকচার সুরো এভশয়া (LISA) কোপাভসটে 

সাদিব ভেভপ(। জভরদপর প্রেম অংদশ চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর উত্তরদাতাদদর েেে কদর 25 টে প্রশ্ন ভছে; 

ভকছু প্রশ্ন পূ্ ব্ তী প্রদশ্নর উত্তদরর উপর ভনিবরশীে ভছে, তাই ভনভদবি উত্তরদাতারা কম প্রদশ্নর উত্তর 

ভদদয়দছন। জভরদপর ভদ্বতীয় অংশটে উত্তরদাতা স্ব-শনাক্ত করা থকান উপাদান থগ্াষ্ঠীর উপর ভনিবর 

কদর ভিন্ন; সরকারী সংস্থার গ্ঠনমূেক থগ্াষ্ঠীর ভশদল্পর মতই 10 টে অভতভরক্ত প্রশ্ন ভছে; IFI 16 পয বন্ত 

ভছে; এ্ং NGO-গুভের সংখো ভছে সাতটে পয বন্ত। 

সাদিব অংশগ্রহণকারীদদর পভরচয় 

এভশয়া-ভ্স্তৃত মূেোয়দনর মদতা, জভরপটে চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর মদধে একটেদক প্রভতভনভধত্বকারী 

্েন্সক্তদদর েেে কদর: IFI, ভশল্প, সরকার এ্ং NGO। জভরপটে তার প্রতোভশত উত্তরদাতাদদর কাদছ 

থপৌৌঁদছদছ তা ভনন্সশ্চত করার জনে, প্রভতটে প্রভতভনভধ থদদশ LI প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় জভড়ত মূে 

অংশীদারদদর ভচভিত করার জনে একটে কাঠাদমা বতভর করা হদয়দছ ( 

পভরভশি ই: সাদিব থযাগ্াদযাগ্ থেমওয়াকব)। মূেোয়দন সহায়তা করার জনে আমরা পাাঁচটে প্রভতভনভধ 

থদদশ ভ্দশষজ্ঞ (আমাদদর জাতীয় থযাগ্াদযাগ্) ভনদয়াগ্ কদরভছ। জাতীয় থযাগ্াদযাগ্ এ্ং থদদশর 

USAID ভমশদনর সহায়তায়, আমরা প্রভতটে উপাদান গ্রুদপর মদধে ভনম্নভেভখত ধরদণর 

থেকদহাল্ডারদদর জনে থযাগ্াদযাদগ্র তেে সংকভেত কদরভছ:  

1. IFIs: পভরদ্শগ্ত ও সামান্সজক প্রিা্ মূেোয়ন (ESIAs) ্া LI প্রকল্পগুভের পয বদ্েণ ও 

মূেোয়ন প্রভতদ্দদনর দাভয়দত্ব োকা কম বকতবারা। এই কম বকতবারা হয় প্রভতভনভধত্বশীে 

থদশগুভেদত অে্া ্হুপাভেক উন্নয়ন ্োংদকর আঞ্চভেক এশীয় সদর দপ্তদর অ্ভস্থত। 

2. সরকার: পভরদ্শগ্ত, অ্কাঠাদমা, ্া শন্সক্ত সংস্থা/মন্ত্রী পয বাদয়র কমী এ্ং যারা পভরদ্শ 

অনুদমাদদনর সাদে জভড়ত। অনেরা তাদদর সরকাদরর ভ্শ্ব্োপী স্বীকৃত আন্তজবাভতক চুন্সক্তর 

প্রভত আনুগ্দতের জনে দায়ী ভছে যার মদধে জাতীয় উন্নয়ন এদজন্ডার মদধে ্নেপ্রাণী 

সংরেদণর ভ্ধান রদয়দছ। 

3. ভশল্প: অ্কাঠাদমা পভরকল্পনাকারী, প্রদকৌশেী এ্ং ভনম বাণ থকাম্পাভনর প্রভতভনভধদদর 

পাশাপাভশ ESIA পরামশ বদাতা। 

4. NGO: থযস্ সংগ্ঠন কম বসূভচর কাজ LI থেদক ্নেপ্রাণী এ্ং/অে্া জাতীয় EIA তৃতীয় 

পদের পয বাদোচনার উপর প্রিা্ থমাকাদ্োর ভদদক মদনাভনদ্শ কদর, এ্ং যারা তাদদর 

সংরেণ কম বসূভচর কমীদদর এই ভেমগুভেদত যুক্ত করার ইো রাদখ। এই থেণীদত থ্সরকাভর 

গ্দ্ষণা থকন্দ্র এ্ং ভ্শ্বভ্দোেদয়র ভশোভ্দদদর পাশাপাভশ স্থানীয় সম্প্রদাদয়র সামান্সজক 

উন্নয়দনর সাদে যুক্ত এ্ং/অে্া ্নেপ্রাণী এ্ং LI সম্পভকবত নীভতগ্ত কাজ অন্তিুবক্ত ভছে। 

পাাঁচটে থদশ জদুড়, 840 োদগ্ বদেড অংশগ্রহণকারীদদর ভচভিত করা হদয়দছ (সারণী4)। আমরা পাাঁচটে 

প্রভতভনভধ থদদশর ্াইদর আঞ্চভেক সদর দপ্তদর অভতভরক্ত IFI পভরভচভতগুভেও ভচভিত কদরভছ। সমস্ত 

েেেযুক্ত অংশগ্রহণকারীদদর তাদদর প্রভতষ্ঠাদন অনেদদর সাদে জাতীয় জভরপ িাগ্ কদর থনওয়ার 

জনে আমন্ত্রণ জানাদনা হদয়ভছে যারা সুরোয় কাজ কদরভছদেন ্া প্রাসভগক ভ্দশষজ্ঞ ভছদেন; 

অতএ্, জভরপ প্রাপ্ত ্েন্সক্তদদর সটঠক সংখো জানা কটঠন। 
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সারণী4 : ইদেকট্রভনক সমীোর জনে েেেযুক্ত অংশগ্রহণকারীদদর থমাে সংখো, সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী এ্ং থদশ দ্বারা ভচভিত 

সারণী 4: সংক্ষবক্ষিবদ্ধ লগাষ্ঠী এবং লেশ দ্বারা ক্ষচক্ষিি ইপিকট্রক্ষনক সুরিার  নয িিযর্ুি উত্তরোিাপের লমাি 

সংখ্যা 

প্রভতভনভধ থদশ  

গ্ঠনমূেক দে 

িারত থনপাে ্াংোদদশ োইেোন্ড মদগাভেয়া থমাে 

IFI এ্ং গ্াহবস্থে 

তহভ্েকারীরা 

27 18 -* -* 6 51 

ভশল্প সভমভত 40 59 21 32 30 182 

সরকার এ্ং সংস্থা 71 173 58 91 59 452 

NGO 15 59 21 41 19 155 

থমাে 153 309 100 164 114 840 

*্াংোদদশ ্া োইেোদন্ড থকান প্রাসভগক IFI প্রভতভনভধ ভচভিত করা হয়ভন 

সাদিব ভডসভমভসদনশন 

সদ্ বাত্তম সম্ভা্ে প্রভতন্সিয়া হার অজবদনর জনে, আমরা নীদচ ভ্স্তাভরতিাদ্ একটে র rank্্যাঙ্ক 

ভসদেম অনুসাদর সমস্ত ভচভিত পভরভচভতগুভেদত জভরপটে ছভড়দয় থদওয়ার পভরকল্পনা কদরভছ:  

1. থদদশর USAID ভমশন, জাতীয় থযাগ্াদযাগ্ ্া প্রকদল্পর কমীরা থয পভরভচভতগুভের সাদে 

পভরভচত ভছদেন তারা জভরপটে সম্পন্ন করার জনে একটে আনুষ্ঠাভনক ইদমে অনুদরাধ 

পাদ্ন। 

2. USAID ভমশন, জাতীয় থযাগ্াদযাগ্, ্া প্রকদল্পর কমীদদর সাদে পভরভচত ভকছু পভরভচভত একটে 

আনুষ্ঠাভনক ইদমইে এ্ং জাতীয় থযাগ্াদযাদগ্র একটে পভরচায়ক থফান কদের মাধেদম 

জভরপটে থপদয়দছ। 

3. জভরপ সম্পন্ন করার জনে সরকারী এ্ং ভশল্প থনতৃদত্বর পদদ থযাগ্াদযাগ্গুভে একটে 

আনুষ্ঠাভনক ইদমইে অনুদরাদধর মাধেদম জভরপটে গ্রহণ করদ্, এ্ং জভরপটে সম্পন্ন করার 

জনে একটে থফান সাোৎকাদরর প্রস্তা্ সহ জাতীয় থযাগ্াদযাদগ্র একটে সূচনা থফান কে। 

4. থনতৃদত্বর পদদ থযস্ থদদশ USAID ভমশদনর মাধেদম প্রদ্শাভধকার প্রদয়াজন, তারা জাতীয় 

থযাগ্াদযাদগ্র মাধেদম প্রদয়াজন অনুসাদর ফদো-আপ ইদমে ্া থফান ইন্টারভিউ সহ USAID 

থেদক আনুষ্ঠাভনক পভরচদয়র মাধেদম জভরপ সম্পন্ন করার অনুদরাধ গ্রহণ করদ্।  

সমীোর জনে পভরকভল্পত প্রচাদরর তাভরখটে থকাভিড -19 মহামারীর ভদ্বতীয় তরদগর সাদে পাাঁচটে 

প্রভতভনভধ থদশ সহ এভশয়ার অদনক থদদশ সংঘষ ব হদয়ভছে। তদনুসাদর, প্রভতটে থদদশ জাতীয় 

থযাগ্াদযাগ্ এ্ং USAID ভমশনগুভের সাদে ঘভনষ্ঠিাদ্ কাজ কদর ্োপক জভরপ প্রচাদরর জনে 

পভরকল্পনাগুভে পুনমূ বেোয়ন করা হদয়ভছে। এইিাদ্ আমরা থকাভিড -19 এর কারদণ সিৃ 

পভরভস্থভতগ্ত পভরদ্দশর জনে জভরপ ভ্তরণ উপদযাগ্ী কদরভছোম, এই ্ুদঝ থয স্থানীয় পভরভস্থভত 

জভরদপর প্রভতন্সিয়া ্া েেেযুক্ত জভরপ উত্তরদাতাদদর সাদে থযাগ্াদযাগ্ করার েমতাদক ্াধাগ্রস্ত 

করদত পাদর। পাাঁচটে থদদশর প্রভতটে অ্স্থার বদভনক আপদডে ছাড়াও, জাতীয় থযাগ্াদযাগ্গুভে প্রভতটে 

থদদশ জভরদপর জনে শীষ ব 30 টে পভরভচভত ভচভিত কদরদছ; এই তাভেকাটে প্রিাভ্ত থদশগুভেদত 

সেমতা হ্রাস এ্ং থদশ্োপী ্োপক েকডাউদনর কারদণ থকাোয় ফদো-আপ স্দচদয় থ্ভশ 

প্রদয়াজন তা ভনধ বারণ করদত ্ে্হৃত হদয়ভছে।  

প্রভতটে প্রভতভনভধদদের থদদশ এই েমতা মূেোয়ন জভরদপর চূড়ান্ত প্রসাদরর ভ্্রণ ভনম্নরূপ:  
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1. িারত: জভরদপর প্রচার মারাত্মকিাদ্ ভ্েভম্বত হদয়ভছে এ্ং সরকাদরর কাদছ প্রদ্শাভধকার 

চাওয়া হদয়ভছে ভকন্তু প্রচভেত মহামারীর কারদণ, সরকাদরর প্রভতন্সিয়া ভ্দশষিাদ্ কম ভছে। 

অনোনে ভকছু থদদশর সাদে তুেনা করার সময় সমস্ত উপাদান থগ্াষ্ঠীর প্রভতন্সিয়া স্তরও কম 

ভছে। 

2. ্াংোদদশ: জভরপ প্রচার পভরকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হদয়ভছে ভকন্তু প্রভতন্সিয়া সংগ্রদহর জনে 

্োপক থফান ফদো-আদপর প্রদয়াজন ভছে। ভশদল্পর প্রভতন্সিয়া ভ্দশষিাদ্ কম ভছে। 

3. মদগাভেয়া: েকডাউদনর কারদণ জভরপ প্রচার ভ্েভম্বত হদয়ভছে, ভকন্তু এখনও পভরকল্পনা 

অনুযায়ী সম্পন্ন হদয়দছ। জভরদপর প্রশ্নগুভে মদগাভেয় িাষায়ও অনু্াদ করা হদয়ভছে এ্ং 

সহদজ তেে সংগ্রদহর জনে অনোইন জভরদপর পাশাপাভশ পাঠাদনা হদয়ভছে।    

4. থনপাে: জভরপটে থনপাদে মহামারী waveথ্উদয়র আদগ্ থ্ভশরিাগ্ েেেস্থদে ছভড়দয় থদওয়া 

হদয়ভছে, যার ফদে থ্ভশ সংখেক প্রভতন্সিয়া হদয়ভছে। 

5. োইেোন্ড: জভরপ প্রচার ভ্েভম্বত হদেও পভরকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হদয়দছ। জভরদপর 

প্রশ্নগুভেও োই িাষায় অনু্াদ করা হদয়ভছে এ্ং সহদজ তেে সংগ্রদহর জনে অনোইন 

জভরদপর পাশাপাভশ পাঠাদনা হদয়ভছে।  

সমস্ত জভরপ উত্তরদাতাদদর জানাদনা হদয়ভছে থয তাদদর উত্তরগুভে থ্নামী োকদ্। জভরপ 

প্রাপকদদর জভরপটে তাদদর সহকমীদদর কাদছ ফরওয়াডব করার অনুমভত থদওয়া হদয়ভছে, স্বীকৃভত 

ভদদয় থয থযাগ্াদযাদগ্র তাভেকায় ভকছু জ্ঞানী ্েন্সক্ত অনুপভস্থত োকদত পাদর। জভরপটে প্রায় ভতন 

সপ্তাদহর জনে উন্মুক্ত ভছে। জভরদপ অংশ থনওয়ার জনে তাদদর স্মরণ কভরদয় ভদদত ভতন সপ্তাদহর 

সময়কাদে প্রভতটে পভরভচভতদক দুটে ইদমইে পাঠাদনা হদয়ভছে। জভরপটে 26 জনু, 2021 তাভরদখ ্ন্ধ 

হদয় যায়। আমরা প্রভতন্সিয়াগুভে সংকেন এ্ং ভ্দেষণ করদত R, একটে ভ্নামদূেে পভরসংখোন 

সফেওয়োর থপ্রাগ্রাম ্ে্হার কদরভছ। 

্হুজাভতক পভরদ্শগ্ত চুন্সক্ত (MEAS) এ্ং সম্পভকবত জাতীয় আইন 

প্রভতটে ভনভদবি MEA -থত স্বােরকারী থদশগুভে কীিাদ্ চুন্সক্তটে ্াস্ত্ায়ন কদর তা আরও িােিাদ্ 

থ্াঝার জনে, আমরা পাাঁচটে প্রভতভনভধত্বশীে থদদশ প্রজাভত, ্াস্তুতন্ত্র, জী্ব্ভচত্রে এ্ং WFLI সংরেণ 

সম্পভকবত জাতীয় আইন, নীভত এ্ং প্রভ্ধাদনর উপর অভতভরক্ত গ্দ্ষণা কদরভছ। ECOLEX ডাোদ্স 

্ে্হার কদর, আমরা প্রজাভত, ্াস্তুতন্ত্র, জী্ব্ভচত্রে এ্ং WFLI সংরেণ সম্পভকবত সাম্প্রভতক 

দভেেকৃত এ্ং প্রদযাজে জাতীয় আইভন প্রন্সিয়া ভচভিত কদরভছ। উচ্চতর স্তদরর ভনিুবেতা ভনন্সশ্চত 

করদত মূেোয়দনর জনে সংগৃ্হীত সনাক্তকৃত তেে পয বাদোচনা, যাচাই এ্ং পভরপরূক করার জনে 

প্রভতটে প্রভতভনভধ থদদশর আইনী ভ্দশষজ্ঞদদর ফেস্বরূপ তাভেকাগুভে জানাদনা হদয়ভছে (পভরভশি A: 

থেভসস, ইদকাভসদেমস, ্াদয়াডাইিাভস বটে, এ্ং WFLI- এর কনসাদিবশন -এ জাতীয় আইন অনুসন্ধান 

এ্ং সনাক্তকরদণর জনে ইদকাভেক্স থডোদ্দসর কাদছ আদ্দন)। 

  

https://www.ecolex.org/result/?q=&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/result/?q=&xdate_min=&xdate_max=
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এক্ষশযা-বযােক ফিাফি এবং আপিাচনা 

সরকার এবং এপ ল্ন্স 

আন্তজবাভতক চুন্সক্ত 

প্রকদল্পর জনে সাতটে আন্তজবাভতক MEA, ্নেপ্রাণী সংরেদণর ভ্ভিন্ন ভদক সম্বদন্ধ পয বাদোচনা করা 

হদয়দছ। এর মদধে রদয়দছ বজভ্ক ব্ভচত্রে সংিান্ত কনদিনশন (CBD), ওয়াল্ডব থহভরদেজ 

কনদিনশন (WHC), ভ্পন্ন প্রজাভতগুভেদত ্াভণজে (CITES), অভি্াসী প্রজাভত সংিান্ত কনদিনশন 

(CMS), আন্তজবাভতক উন্সিদ সুরো কনদিনশন (IPPC), উন্সিদ থজদনটেক সম্পদ সম্পভকবত 

আন্তজবাভতক চুন্সক্ত। খাদে ও কৃভষর জনে (ITPGRFA), এ্ং আন্তজবাভতক গুরুদত্বর জোিূভমর উপর 

রামসার কনদিনশন (রামসার)। আংভশকিাদ্, এই MEA- থত স্বােরকারী হওয়া আন্তজবাভতক 

সম্প্রদাদয়র প্রভত একটে থদদশর অগীকারদক ভনদদবশ কদর থয এটে ্নেপ্রাণী রো করদ্, যভদও এই 

আন্তজবাভতক প্রভতশ্রুভতগুভেদক আরও সুভনভদবি আইন, প্রভ্ধান এ্ং জাতীয় থকৌশদের মত নীভতদত 

রূপান্তর করার জনে প্রভতটে থদদশর মদধে অভতভরক্ত কাজ করদত হদ্, কম বপভরকল্পনা, এ্ং কম বসচূী 

যা জাতীয় পয বাদয় প্রদয়াগ্ এ্ং পয বদ্েদণর জনে ্ৃহত্তর সম্ভা্না রদয়দছ(Mitchell, 2003)। এই 

গ্দ্ষণার জনে ভচভিত 28 টে এশীয় থদশ CBD এ্ং WHC (সারণী5)। CMS ্েতীত, যা শুধুমাত্র 12 টে 

থদশদক থদখায়, অনে চারটে MEA এভশয়াজদুড়ও িােিাদ্ প্রভতভনভধত্ব কদর। 

সাতটে থদশ (্াংোদদশ, িারত, ভকরভগ্জস্তান, মদগাভেয়া, পাভকস্তান, ভফভেপাইন এ্ং শ্রীেঙ্কা) CMS 

এ্ং এর ভকছু আনুষভগক চুন্সক্তসহ সাতটে MEA-র অংশ। চুন্সক্তর ভতনটে ্া তার কম অংদশ শুধুমাত্র 

দুটে থদশ (ব্রুনাই এ্ং ভতমরু-থেদে) প্রভতভনভধত্ব কদর। 

সারণী5 : সাতটে গুরুত্বপূণ ব আন্তজবাভতক MEA- থত থদশ্োপী প্রভতভনভধত্ব 

 সারণী 5: সািটি মূি আন্ত যাক্ষিক লেপশ লেশবযােী প্রক্ষিক্ষনক্ষিত্ব 

ইন্টারনোশনাে 

MEAs 
CBD WHC CITES CMS IPPC ITPGRFA রামসার 

আফগ্াভনস্তান এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স  

্াংোদদশ এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স 

িূোন এক্স এক্স এক্স  এক্স এক্স এক্স 

ব্রুনাই এক্স এক্স এক্স     

কদম্বাভডয়া এক্স এক্স এক্স  এক্স এক্স এক্স 

চায়না এক্স এক্স এক্স  এক্স  এক্স 

িারত এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স 

ইদন্দাদনভশয়া এক্স এক্স এক্স  এক্স এক্স এক্স 

জাপান এক্স এক্স এক্স  এক্স এক্স এক্স 

কাজাখস্তান এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স  এক্স 

ভকরভগ্জস্তান এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স 

োও ভপভডআর এক্স এক্স এক্স  এক্স এক্স এক্স 

মােদয়ভশয়া এক্স এক্স এক্স  এক্স এক্স এক্স 

মদগাভেয়া এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স 

মায়ানমার এক্স এক্স এক্স  এক্স এক্স এক্স 

থনপাে এক্স এক্স এক্স  এক্স এক্স এক্স 

উত্তর থকাভরয়া এক্স এক্স   এক্স এক্স এক্স 

পাভকস্তান এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স 
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 সারণী 5: সািটি মূি আন্ত যাক্ষিক লেপশ লেশবযােী প্রক্ষিক্ষনক্ষিত্ব 

ইন্টারনোশনাে 

MEAs 
CBD WHC CITES CMS IPPC ITPGRFA রামসার 

ভফভেপাইন এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স 

দভেণ থকাভরয়া এক্স এক্স এক্স  এক্স এক্স এক্স 

ভসগাপুর এক্স এক্স এক্স  এক্স   

শ্রীেংকা এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স 

তান্সজভকস্তান এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স  এক্স 

োইেোন্ড এক্স এক্স এক্স  এক্স এক্স এক্স 

পূ্ ব ভতমুর এক্স এক্স      

তুকবদমভনস্তান এক্স এক্স  এক্স   এক্স 

উজদ্ভকস্তান এক্স এক্স এক্স এক্স এক্স  এক্স 

ভিদয়তনাম এক্স এক্স এক্স  এক্স  এক্স 

"X " সহ থকাষগুভে সংভেি আন্তজবাভতক MEA থত থদদশর প্রভতভনভধত্ব ভনদদবশ কদর  

 

এটে েেে করা গুরুত্বপূণ ব থয ভনভদবি থদশ এ্ং অঞ্চে জদুড় WFLI ্ে্স্থাগুভে আরও িাে সমভন্বত 

এ্ং আরও সফে হদত পাদর যভদ CMS-এ ্তবমান 12 টে দেদক ভচভিত করা হয়। CMS একমাত্র 

ব্ভশ্বক সদেেন যা পভরযায়ী প্রজাভত, তাদদর আ্াসস্থে এ্ং মাইদগ্রশদনর রুে সংরেদণ ভ্দশষজ্ঞ। 

থয থদশগুভে CMS স্বােরকারী তারা তাদদর ভ্স্তৃত প্রজাভতর সুরোর জনে তাদদর জাতীয় আইভন 

প্রন্সিয়া উন্নত করদত পাদর, থযখাদন তারা তাদদর জী্নচি জদুড় চোচে এ্ং োমাদনা এোকাগুভে 

সহ, এ্ং তাদদর চোচদের প্রভত্ন্ধকতা এ্ং অনোনে হুমভকর সমাধান কদর, থযমন LI। 

জাতীয় সংস্থা 

28 টে এভশয়ান থদদশর প্রদতেদকর মূেোয়ন করা হদয়ভছে থয তাদদর LI (রাস্তা, থরেপে, এ্ং ভ্দুেৎ 

োইন) এর ভতনটে পদ্ধভত এ্ং পভরদ্শগ্ত প্রিা্ মূেোয়ন (EIA) থেদক প্রভতটে ্নেপ্রাণীদক রো 

করার জনে আইন এ্ং/অে্া ভনদদবভশকা আদছ ভক না LI পভরকল্পনা ্া প্রকল্প প্রন্সিয়া যা প্রদয়াজন 

ভচভিত করদত পাদর এ্ং ্নেপ্রাণী সুরো প্রদান করদত পাদর। রাস্তাঘাে, থরেপে এ্ং EIA-র জনে, 

্নেপ্রাণী রোর ভ্ধান অন্তিুবক্ত আইনসমৃদ্ধ থদশগুভের সংখো প্রচভেত ভনদদবভশকা সম্বভেত 

থদশগুভের সংখোদক ছাভড়দয় যায়, যখন সমান সংখেক থদদশ ভ্দুেৎ োইদনর জনে প্রাসভগক আইন 

এ্ং ভনদদবভশকা োদক (  
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সারণী6)।  
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সারণী6 : LI থমাড এ্ং EIA সম্পভকবত জাতীয় আইন এ্ং ভনদদবভশকাগুভের ভ্স্তাদরর উপর ভিভত্ত কদর থদশ্োপী থস্কারকাডব 

সারণী 6: লেশবযােী লোরকাডয  ািীয আইন এবং ক্ষনপেযক্ষশকাগুক্ষির িাইে লমাড এবং EIA-র ক্ষস্থক্ষিশীিিার 

উের ক্ষেক্ষত্ত কপর 

 
+ 1 অন্তিুবক্ত +0.5 

সম্ভ্ত 

অন্তিুবক্ত 
0 অন্তিুবক্ত না 0 অনুপেব্ধ তেে 

 

থদশ ↓ 

EIA  সড়ক থরেপে ভ্দুেৎ োইন 
থস্কার 

আইন ভনদদবভশকা  আইন ভনদদবভশকা আইন  ভনদদবভশকা আইন  ভনদদবভশকা 

িারত         8 

জাপান         8 

মদগাভেয়া         8 

দভেণ 

থকাভরয়া         8 

তান্সজভকস্তান         8 

্াংোদদশ         8 

মােদয়ভশয়া         8 

পূ্ ব ভতমুর         8 

তুকবদমভনস্তান         7 

থনপাে         7 

চায়না         6 

উজদ্ভকস্তান         6 

িূোন         5 

আফগ্াভনস্তা

ন         5 

কাজাখস্তান         5 

ব্রুনাই         4 

শ্রীেংকা         4 

পাভকস্তান         4 

োইেোন্ড         4 

কদম্বাভডয়া         2 

ইদন্দাদনভশয়া         2 

ভিদয়তনাম         1 

ভসগাপুর         1 

মায়ানমার         0 

োওস         0 

ভকরভগ্জস্তান         0 

উত্তর থকাভরয়া         0 

ভফভেপাইন         0 

লমাি 19 18 18 17 15 14 12 12  

 

28 টে থদদশর মদধে আেটে (্াংোদদশ, িারত, জাপান, মােদয়ভশয়া, মদগাভেয়া, দভেণ থকাভরয়া, 

তান্সজভকস্তান এ্ং ভতমুর-থেদে) রাস্তাঘাে, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইন এ্ং EIA-থত জী্ব্ভচত্রে 

সুরো সংিান্ত আইন এ্ং ভনদদবভশকা উিয়ই আদছ। আমাদদর ফোফেগুভে ইভগত থদয় থয অদনক 
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থদদশ কমপদে একটে ভ্সতৃ্ত EIA আইন রদয়দছ, যা িভ্ষেদতর ভ্ধানগুভের জনে একটে গুরুত্বপূণ ব 

সূচনা প্রদান কদর যা ভ্দশষ কদর LI- এর প্রিা্ থেদক ্নেপ্রাণীদদর সরুোর ভদদক মদনাভনদ্শ কদর।  

ভতনটে LI থমাদডর মদধে, সড়ক খাদত উিয় আইন (18 টে থদশ) এ্ং ভনদদবভশকা (17 টে থদশ) অনুসাদর 

এভশয়ায় প্রভতরোমূেক ্ে্স্থাগুভের স্ বাভধক প্রভতভনভধত্ব রদয়দছ, যখন পাওয়ার োইন থসক্টরটে 

স্দচদয় কম প্রভতভনভধত্ব কদর (আইন এ্ং ভনদদবভশকা উিদয়র জনে 12 টে থদশ)। EIA প্রন্সিয়ার মদধে 

জী্ব্ভচত্রে রোর জনে আইন এ্ং ভনদদবভশকা স্দচদয় থ্ভশ প্রভতভনভধত্ব কদর — 19 টে থদশ 

আইদনর জনে এ্ং 18 টে ভনদদবভশকাগুভের জনে। যাইদহাক, WFLIথক সমে বন করার জনে ভকছু থদদশর 

আইনী কাঠাদমার ভ্ষদয় অভতভরক্ত গ্দ্ষণার প্রদয়াজন, থযদহতু ভকছু তেে অনোইদন সহদজ পাওয়া 

যায় না। থযস্ থেদত্র আমরা তেে খুাঁদজ পাইভন, থসস্ থদদশর আইনগ্ত ভ্ধান থনই ্দে ্োখো করা 

উভচত নয়। 

ইন্টারনযাশনাি ফাইনযাল্ন্সযাি ইনক্ষিটিউশন (IFI) এবং LI এর অ্নযানয িহক্ষবিোিা 

আমাদদর পয বাদোচনায়, আমরা IFI এ্ং আঞ্চভেক 

অে ববনভতক সংস্থাগুভে উিয়ই পরীো কদরভছ যা 

ভ্দশষিাদ্ এভশয়ায় LIথক অে বায়ন কদর (সারণী2)। 

প্রভতটে প্রভতষ্ঠাদনর সংভেি পভরদ্শগ্ত ও সামান্সজক 

সুরো ্ে্স্থা সাধারণত অনোনে প্রভতষ্ঠাদনর সদগ 

এ্ং ভ্শ্ব্োংক গ্রুপ (WB) ইন্টারনোশনাে ফাইনোি 

কদপ বাদরশদনর (IFC) পারফরমোি েোন্ডাডব (PS) -এর 

সাদে একদত্র সংযুক্ত োদক।  

কম বেমতা মান সমন্বয় প্রােভমকিাদ্ অে ববনভতক 

সহদযাভগ্তা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইভসভড) এ্ং এর 

উন্নয়ন সহায়তা কভমটের িূভমকার মাধেদম সম্পন্ন 

হয়। প্রায় স্ IFI- এর পভরদ্শগ্ত ও সামান্সজক সুরো 

্ে্স্থার মদধে রদয়দছ একটে মানসেত জী্ব্ভচত্রে 

এ্ং থেকসই প্রাকৃভতক সম্পদ ্ে্স্থাপনা ( 

সারণী7), প্রায়শই IFC এর PS 6 (্ক্স 1) এর উপর ভিভত্ত কদর। যাইদহাক, এভশয়ান থডদিেপদমন্ট 

্োংক (ADB) এ্ং এভশয়ান ইনোস্ট্রাকচার ইনদিেদমন্ট ্োংক (AIIB) আেটে IFC PS-থক তাদদর 

ভনজস্ব মানগুভের ভতন ্া চারটেদত একন্সত্রত কদরদছ, যা পভরদ্শগ্ত-সম্পভকবত সমস্ত মানদক একক 

্োপক মানদদণ্ড সংভমভেত কদর, থ্শ কদয়কটে অনুরূপ উপ-অংশ সহ। আমাদদর ভ্দেষণ PS নভের 

্ড় আকাদরর কারদণ IFI -এর মদধে পভরিাষা সুরোয় সম্ভা্ে উদেখদযাগ্ে থকান পাে বকে ধরার থচিা 

কদরভন। পভর্দতব, আমরা প্রভতটে IFI ্া তহভ্ে প্রভতষ্ঠাদনর জনে ভ্ভিন্ন ধরদণর সুরোর জনে ভ্ধান, 

্া সম্ভ্ত ভ্ধান নভেিুক্ত কভর। আমরা এোও েেে কভর থয, এই ভ্ধানটে উন্নয়ন ্োংক ্া এদজন্সির 

ভমশদনর জনে প্রাসভগক নয়, অে্া তাদদর ভ্ধানটে অন্তিুবক্ত করার সম্ভা্না থনই, যা "ভ্ধান 

প্রাসভগক নয়/অন্তিুবক্ত" ভহসাদ্ থেণী্দ্ধ (সারণী 7 থদখুন)।  

এই মূেোয়ন থেদক থকান প্রমাণ পাওয়া যায়ভন থয IFI রাস্তা, থরেপে ্া ভ্দুেৎ োইদনর ভতনটে LI 

থমাদডর জনে ভনভদবি আনুষ্ঠাভনক ্নেপ্রাণী সুরো মান বতভর কদরদছ, যভদও তারা পভরকাঠাদমার জনে 

থস্বোয় ভনদদবভশকা নভে বতভর কদরদছ। থমাদডে ওয়াইল্ড োইফ থসফগ্াডব েোন্ডাডব োকার পভর্দতব, 

IFIs প্রায়ই WB- এর এনিায়রনদমন্টাে, থহেে অোন্ড থসফটে (EHS) ভনদদবভশকাগুভে উদেখ কদর, যা 

থোে রাস্তা, থরেপে এ্ং পাওয়ারোইন সম্বদন্ধ থস্বোদস্ী, ভশল্প এ্ং অ্কাঠাদমা-ভনভদবি 

ভনদদবভশকাগুভের একটে ্ড় সংগ্রহ। ADB একটে ভনদদবভশকা মোনুয়ােও বতভর কদরদছ(Asian 

Development Bank, 2019) ্নেপ্রাণী এ্ং পভর্হন অ্কাঠাদমার জনে, এ্ং পূদ্ ব ভরদপােব করা 

হদয়দছ, WB ্নেপ্রাণী ইনভেটেউে অফ ইন্সন্ডয়াদক ্নেপ্রাণী এ্ং অ্কাঠাদমার জনে একটে 

বক্স 1: IFC PS 6— ীবববক্ষচত্র্য সংরিণ 

এবং  ীবন্ত প্রাকৃক্ষিক সম্পপের লিকসই 

বযবস্থােনা 

পারফরমোি েোন্ডাডব (PS) 6 থেকসই 

উন্নয়দন জী্ব্ভচত্রে, ্াস্তুতন্ত্র পভরদষ্া এ্ং 

জী্ন্ত প্রাকৃভতক সম্পদদর প্রাসভগকতাদক 

স্বীকৃভত থদয়। এটে পভরদ্শগ্ত এ্ং 

সামান্সজক ঝুাঁ ভক এ্ং প্রিা্ সনাক্তকরণ 

প্রন্সিয়ায় প্রদযাজে। প্রদয়াজনীয়তাগুভে 

পভর্ভতবত, প্রাকৃভতক এ্ং গুরুত্বপূণ ব 

আ্াসস্থদের প্রকল্পগুভেদত প্রদয়াগ্ করা হয়; 

অে্া লাদয়দন্টর ্ে্স্থাপনা ্া প্রিাদ্র 

অধীদন ইদকাভসদেম পভরদষ্ার উপর 

সম্ভা্ে প্রিা্ ্া ভনিবরতার সাদে; অে্া 

জী্ন্ত প্রাকৃভতক সম্পদ উৎপাদন অন্তিুবক্ত 

(কৃভষ, পশুপােন, মৎসে, ্নায়ন)। 
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ভনদদবভশকা মোনুয়াে বতভর করদত সহায়তা কদরভছে(Wildlife Institute of India, 2016)। EHS ভনদদবভশকা 

পভরদ্শগ্ত সমসো থযমন দষূণকারীর উৎস ভরভেজ এ্ং তাদদর সুপাভরশকৃত ভনয়ন্ত্রদণর উপর দৃটি 

ভন্দ্ধ কদর, যা প্রভতটে ভ্িাদগ্ প্রায় সকে অ্কাঠাদমা ভনম বাণ কায বিদমর জনে সাধারণ। যাইদহাক, 

EHS ভনদদবভশকা সাইদের পভরদ্শগ্ত কারণ এ্ং এর আদশপাদশ আদোচনা কদর না, যা ্নেপ্রাণীর 

জনে প্রাসভগক হদ্।  

সারণী7 : সাভহদতে প্রচভেত ্নেপ্রাণীদদর সুরোর জনে এভশয়া ্োপী IFI- এর ভ্ধান পয বাদোচনা করা হদয়দছ 

সারণী 7: ওযাইডিাইফ ক্ষপ্রপেপিপন্টর  নয এক্ষশযা-ওযাইড IFIS-এর সুরিা ক্ষবিান  

সাক্ষহিয ের্ যাপিাচনা 
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* CIDCA এ্ং JICA LI প্রকদল্প প্রচুর ভ্ভনদয়াগ্ কদর, তদ্ গ্দ্ষণায় খু্ থ্ভশ তেে পাওয়া যায়ভন 

 

এই মূেোয়দন থদখা থগ্দছ থয কায বত সকে IFI- এর জনে েিিাদ্ orrowণ গ্রহীতাদদর তাদদর ভনজস্ব 

্া প্রাপক থদদশর সুরো নীভত থমদন চেদত হদ্। যাইদহাক, ্হৃত্তর, সুপ্রভতটষ্ঠত IFI (থযমন, WB, ADB) 

সাধারণত অনুদান, প্রযুন্সক্তগ্ত সহায়তা, প্রভশেণ এ্ং জ্ঞান পভরচােনার সরোমগুভের মাধেদম 

সুরো সেভতদক শন্সক্তশােী কদর। তারা প্রাপদকর থদদশর সুরো নীভতগুভেদক তাদদর ভনদজর সাদে 

একন্সত্রত করার প্রদচিা কদর। ভকছু নতুন IFI সদ্মাত্র এই মূেে সংদযাজন পভরদষ্া এ্ং সরোমগুভে 

প্রদান করদত শুরু কদরদছ, অতীদত প্রাসভগক সুরো নীভতগুভে ্াস্ত্ায়দনর েমতা প্রদাদনর জনে 

rণগ্রহীতার উপর থ্ভশ ভনিবর কদর।   

অভধকাংশ ্হুপাভেক উন্নয়ন ্োংদকর যোযে ভ্স্তৃত ESIA গুভে তহভ্ে, যার মদধে রদয়দছ 

থকৌশেগ্ত, কম বসূভচগ্ত, আঞ্চভেক, থসক্টরাে এ্ং সংদযান্সজত প্রিা্ মূেোয়ন। এই ধরদনর যন্ত্রগুভে 

আরও সামভগ্রক এ্ং পৃেক প্রকদল্পর প্রসগ প্রদাদনর জনে যোযে থস্কদে স্থাভয়ত্ব, ভস্থভতস্থাপকতা, 

জী্ব্ভচত্রে এ্ং অনোনে পভরদ্শগ্ত উদদ্বদগ্র সমাধান কদর।  

এখাদন আমরা এভশয়ায় চীন-অে বাভয়ত LI- এর পভরদ্শগ্ত শাসদনর একটে সংভেপ্ত ভ্্রণ অন্তিুবক্ত 

কভর। অনোইন গ্দ্ষণা এ্ং ভ্দশষদজ্ঞর সাোৎকার থেদক তেে সংগ্রহ করা হদয়ভছে (্াক্স 2)। 
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বাক্স 2: চীপন উন্নযন সহাযক েক্ষরপবশগি শাসন - বনযপ্রাণী বান্ধব ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার সিমিা 

 

 িূভমকা 

 অ্কাঠাদমাদত একজন প্রধান ভ্ভনদয়াগ্কারী, চীন ভ্শ্ব্োপী তার অে ববনভতক প্রিা্ ভ্স্তার করদছ এ্ং 

অসংখে থদদশ ভক, থকাোয় এ্ং ভকিাদ্ LI ভনভম বত হদয়দছ তার উপর গ্িীর প্রিা্ থফেদছ। 2013 সাদে চােু 

হওয়া চীদনর থ্ল্ট অোন্ড থরাড ইভনভশদয়টেি (BRI) এ্ং ্ৃহত্তর ব্ভশ্বক অ্কাঠাদমা উদদোগ্গুভের মদধে 

একটে, এভশয়া জদুড় ভ্স্তৃত স্থে ও সমুয ভ্রমণ কভরডদরর একটে ভ্স্তৃত থনেওয়াকব বতভর করদত এ্ং 

মহাদদশটেদক আভেকা, ইউদরাপ এ্ং েোটেন আদমভরকার সাদে সংযুক্ত করদত চায়। BRI প্রকল্পগুভের মদধে 

রদয়দছ থরেপে, শন্সক্ত পাইপোইন, মহাসড়ক, সীমান্ত িভসং এ্ং ্ন্দর। 2013 সাদে BRI চােু হওয়ার পর থেদক 

2020 সাদের জনু পয বন্ত, চীন প্রায় 755 ভ্ভেয়ন মাভকবন ডোর ঋণ, উন্নয়ন সহায়তা এ্ং BRI-গ্রহীতা থদশগুভেদত 

প্রকল্প ভনম বাদণর জনে ভ্ভনদয়াগ্ কদরদছ, যার মদধে এভশয়ার ভ্ভনদয়াদগ্র মাত্র 50 শতাংদশরও কম।(C. WANG, 

2020)। এই এ্ং িভ্ষেদতর BRI প্রকল্পগুভে অদনক এভশয়ান থদদশ জী্ব্ভচত্রেদক ভ্রূপ প্রিাভ্ত করার 

সম্ভা্না রাদখ। আমরা এভশয়া জদুড় অ্কাঠাদমা উন্নয়দন তাদদর ভ্ভনদয়াদগ্র পাশাপাভশ WFLI সুরো প্রদাদনর 

জনে চীদনর থ্শ কদয়কটে প্রধান আভে বক প্রভতষ্ঠাদনর সেমতার মূেোয়ন কদরভছ। আমরা চীদনর ব্দদভশক 

সাহাযে সংস্থা, চায়না ইন্টারনোশনাে থডদিেপদমন্ট থকা-অপাদরশন এদজন্সি (CIDCA), দুটে চীদনর থনতৃত্বাধীন 

্হুপাভেক উন্নয়ন ্োংক-AIIB এ্ং নতুন উন্নয়ন দ্বারা পভরদ্শ, ্াস্তুতন্ত্র, ্নেপ্রাণী এ্ং জী্ব্ভচদত্রর সুরো 

সম্পভকবত নীভত এ্ং অনুশীেনগুভে অনুসন্ধান কদরভছ। ্োংক (NDB) - এটের স্দচদয় গুরুত্বপূণ ব আন্তজবাভতক 

অ্কাঠাদমা উদদোগ্ ভহসাদ্, BRI, যা চীদনর পভরদ্শ ও পভরদ্শ মন্ত্রক এ্ং BRI এর স্ুজ উন্নয়ন থকায়াভেশন 

(BRIGC) দ্বারা প্রভতভনভধত্ব কদর। যভদও চীন থ্শ কদয়কটে ভদ্বপাভেক উন্নয়ন ্োংদকর আদয়াজক (থযমন, 

চায়না থডদিেপদমন্ট ্োংক, এক্সদপােব-ইমদপােব ্োংক অ্ চায়না, ইতোভদ) [Liu et al., 2020 ]), প্রদতেদকর 

ভনজস্ব সুরো নীভত (্া এর অিা্), এইগুভে এই মূেোয়দনর আওতার ্াইদর ভছে।  

 

্নেপ্রাণী রোয় চীদনর সেমতা মূেোয়দনর জনে আমরা আমাদদর গ্দ্ষণায় ভনম্নভেভখত পদ্ধভতগুভে ্ে্হার 

কদরভছ: (1) েেেভিভত্তক উদদোগ্ এ্ং প্রভতষ্ঠাদনর ওদয়্সাইেগুভে তাদদর প্রাসভগক নীভত, ভনদদবভশকা এ্ং থপ্রস 

ভরভেজ সহ গ্দ্ষণা করা; (2) ছয়টে প্রাসভগক পন্সণ্ডত প্র্ন্ধ এ্ং প্রভতদ্দন সংগ্রহ এ্ং পয বাদোচনা; এ্ং (3) 

চীনা আভে বক প্রভতষ্ঠান এ্ং থজাদের প্রভতভনভধত্বকারী 13 টে ভ্দশষজ্ঞ, ভতনটে ভেংক েোঙ্ক এ্ং ভতনটে পৃেক 

পরামশ বদাতার সাদে থফান কে এ্ং ইদমদের মাধেদম ্েন্সক্তগ্তকৃত ফদো-আপ পভরচােনা করা।  

 

চীনা পভরদ্শ নীভত এ্ং সরকার 

 চীদনর সরকারী সহায়তা এ্ং ভ্ভনদয়াদগ্র সাদে জভড়ত পভরদ্শগ্ত শাসন মূেোয়দনর জনে চীদনর ব্দদভশক 

উন্নয়ন কম বসূভচর প্রাভতষ্ঠাভনক কাঠাদমা এ্ং পদ্ধভতগুভে থ্াঝা গুরুত্বপূণ ব। চারটে ভ্দেমান নীভত এ্ং ভনদদবভশকা 

রদয়দছ যা চীনা ভদ্বপেীয় সহায়তা পভরচােনা কদর যা BRI -এর জনে স্দচদয় প্রাসভগক এ্ং ভনভদবি। প্রেমটে হে 

"থ্ল্ট অোন্ড থরাড ইদকােন্সজকোে অোন্ড এনিায়রনদমন্টাে থকা-অপাদরশন প্ল্োন," একটে উচ্চ পয বাদয়র, 

থকৌশেগ্ত দভেে যা থেকসই, স্ুজ এ্ং পভরদ্শগ্তিাদ্ ্নু্ধত্বপূণ ব অ্কাঠাদমা উন্নয়ন সম্পভকবত নীভতমাো, 

পভরকল্পনা, কম বসূভচ এ্ং প্রকদল্পর রূপদরখা থদয়। যভদও এটে একটে অন্তভন বভহত ভেম ভহসাদ্ স্ুজ উন্নয়দনর 

উপর থজার থদয়, এটে ভ্দশষিাদ্ সুরোর সুরো থদয় না(MEE, 2017b)।  

 

ভদ্বতীয়টে হে "থ্ল্ট অোন্ড থরাড থডদিেপদমদন্টর জনে ভগ্রন ইনদিেদমন্ট ভপ্রন্সিপােস (GIP)", যা 2021 সাদের 

জনু পয বন্ত 14 টে থদশ ও অঞ্চদের 39 টে স্বােরকারী এ্ং 11 জন সমে বক সহ BRI-থত ভ্ভনদয়াদগ্র জনে স্ুজ 

নীভতর একটে থসে প্রদান কদর। তাদদর েেে "স্ুজ প্রকদল্পর জনে সাধারণ মান বতভর করা, প্রকদল্পর সমস্ত 

পয বাদয় থেকসই উন্নয়দনর নীভতগুভে অন্তিুবক্ত করা এ্ং আভে বক প্রভতষ্ঠানগুভেদক তাদদর BRI ভ্ভনদয়াদগ্র জনে 

পভরদ্শগ্ত প্রিা্ মূেোয়ন করা প্রদয়াজন"(Hillman & Sacks, 2021)। প্রদত্ত থয সমস্ত BRI-ভনভদবি এ্ং BRI-

সম্পভকবত পভরদ্শ ভ্ভধ আইনত ্াধেতামূেক নয়, এই জাতীয় মানগুভে সুরো ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর একটে 

গুরুত্বপূণ ব প্রেম পদদেপ হদত পাদর যা থহাে কাভি প্রদয়াদগ্র উপর ভনিবরতার ্াইদর।  

 

চীদনর ইদকােন্সজ অোন্ড এনিায়রনদমন্ট ভমভনভস্ট্র (MEE) এর তৃতীয় BRI নীভত, যার নাম "ভগ্রন থ্ল্ট অোন্ড থরাড 

প্রচাদরর ভনদদবশনা", যার মদধে LI সম্পভকবত মূে ভ্ধান রদয়দছ। একটে ভ্ধান পভরদ্শগ্তিাদ্ সংদ্দনশীে 

এোকাগুভেদক সনাক্ত করার জনে একটে EIA অনুসরণ কদর, এ্ং অনেটে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুভেদক 

থস্বোয় পভরদ্শগ্ত ঝুাঁ ভক ্ে্স্থাপনা গ্রহদণর প্রদয়াজন। উপরন্তু, ভনদদবভশকা ্দে থয চীন "... স্ুজ ভশল্প উন্নয়ন 

এ্ং পভরদ্শ-পভরদ্শ সুরো প্রকল্প ্াস্ত্ায়দন সন্সিয়িাদ্ সহায়তা করদ্ ... এ্ং স্ বাত্মক সহায়তা ও থস্া 

প্রদাদনর জনে পভরদ্শ সুরো সহদযাভগ্তা প্ল্োেফম ব বতভর করদ্"(MEE, 2017a)। যাইদহাক, প্রদয়াজনীয় সমন্বয় 

এ্ং থ্ভশরিাগ্ সেভত এ্ং সুরো প্রাপক থদশ দ্বারা ভ্কাশ, ্াধেতামূেক এ্ং ্াস্ত্ায়ন করদত হদ্।  
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2021 সাদের জেুাই মাদস, MEE এ্ং চীদনর ্াভণজে মন্ত্রণােয় "ভ্দদশী ভ্ভনদয়াগ্ ও সহদযাভগ্তার জনে স্ুজ 

উন্নয়ন ভনদদবভশকা" ভশদরানাদম একটে অভতভরক্ত নীভত জাভর কদর, যা BRI উন্নয়ন এ্ং অনোনে সকে ভ্দদশী 

ভ্ভনদয়াগ্ উিদয়র জনেই প্রাসভগক। উপদরর নীভতমাোর মদতা, এই ভনদদবভশকাগুভে থস্বোদস্ী এ্ং 

"থক্েমাত্র ্ভহরাগ্ত ভ্ভনদয়াগ্ এ্ং সহদযাভগ্তায় চীনা ্ে্সার স্ুজ উন্নয়ন সম্পভকবত কায বকোদপর থেদত্র 

প্রদযাজে"(Wang & Tang, 2021)। ভনদদবভশকাগুভে orrowণ গ্রহনকারী থদদশর পভরদ্শগ্ত আইন ও ভ্ভধমাো 

থমদন চোর আহ্বান জানায়, ভকন্তু internationalণ গ্রহনকারী থদদশর তুেনায় কদঠার এমন থেদত্র "আন্তজবাভতক 

স্ুজ ভনয়ম ও মান" থমদন চোর উপর ভ্দশষ থজার থদয়। এর মাদন হে থয আন্তজবাভতক চুন্সক্ত থযমন CBD এ্ং 

থেকসই উন্নয়ন েেে (SDGs) িম্ধ বমানিাদ্ কাদজ োগ্দত পাদর। 

 

আদরকটে মূে এদজন্সি হে CIDCA, যা 2018 সাদে চীদনর ব্দদভশক সাহাযে প্রন্সিয়াদক আরও স্বে এ্ং 

থকৌশে, নীভত এ্ং প্রকল্প অনুদমাদদনর তদারভকর জনে প্রভতটষ্ঠত হদয়ভছে।(Lynch, 2020)। এটে CIDCA-থক 

পভরদ্শ সুরোর নীভত ও পদ্ধভতর প্রভত চীদনর দৃটিিভগর আনুষ্ঠাভনকতার থেদত্র একটে গুরুত্বপূণ ব শাসন সংস্থা 

ভহসাদ্ পভরণত কদর, থযদহতু তারা সমস্ত প্রকল্প ধারণা এ্ং সম্ভা্েতা অধেয়ন থদদখ এ্ং অনুদমাদন কদর। 

একটে থশ্বতপদত্র, CIDCA-র ভ্দশষিাদ্ জী্ব্ভচদত্রের সুরো সংিান্ত একটে ধারা রদয়দছ(PRC State Council 

Information Office, 2021) ; যাইদহাক, ্তবমাদন, তারা ভনভদবি চীনা ্া আন্তজবাভতক মাদনর থরফাদরি ছাড়াই 

পভরদ্শগ্ত সুরো সম্পভকবত শুধুমাত্র উচ্চ-স্তদরর ভনদদবভশকা প্রদান কদর(CIDCA, 2020)। স্থানীয় প্রকল্প প্র্ক্তা 

এ্ং ভনয়ন্ত্রকদদর স্ বাভধক নমনীয়তা প্রদাদনর উপর থজার থদওয়া হদয়দছ যা থকান সুরো মান প্রদয়াগ্ করদত 

হদ্। উপরন্তু, অনোনে চীনা সংস্থাগুভে প্রকৃতপদে প্রকল্পগুভে সর্রাহ করার জনে দায়ী, এটে অভনন্সশ্চত থয 

CIDCA থক্ে এই সংস্থাগুভের পভরদ্শগ্ত নীভতদত ভডফল্ট হদ্ ভকনা(Tjønneland, 2020)। 

 

চীনা ্হুপাভেক উন্নয়ন ্োংক 

এভশয়া জদুড় LI উন্নয়দনর জনে loansণ প্রদান করায় সুরো ্ে্স্থা প্রভতষ্ঠায় আমরা AIIB এ্ং NDB- এর িূভমকা 

মূেোয়ন কদরভছ। যভদও এই দুটে ্হুপাভেক উন্নয়ন ্োংক (MDBs) সম্পূণ বরূদপ চীদনর মাভেকানাধীন এ্ং 

অে বাভয়ত নয়, তাদদর প্রধান কায বােয় চীদন রদয়দছ, উদেখদযাগ্ে চীনা ভ্ভনদয়াগ্ পায় এ্ং চীনা নীভত দ্বারা 

প্রিাভ্ত হয়; AIIB থ্ইন্সজং ভিভত্তক, এ্ং NDB সাংহাই ভিভত্তক। উিয় MDB- এর ESIA নীভত রদয়দছ এ্ং উিয় 

্োংক তাদদর পভরদ্শগ্ত ও সামান্সজক কাঠাদমার (ESF) নভেদত জী্ব্ভচত্রেদকও সদম্বাধন কদর(AIIB, 2016b; 

NDB, 2016)।  

উিয় ্োংক ইভগত থদয় থয তারা প্রাপক থদশগুভেদক তাদদর ভনজস্ব পভরদ্শগ্ত মূেোয়ন করদত এ্ং যভদ এটে 

অপয বাপ্ত হয় তদ্ থসই েমতা বতভর করদত অভতভরক্ত সহায়তা প্রদান কদর। যভদও এই দুটে ্োংক সম্ভা্ে 

পভরদ্শগ্ত প্রিা্ থমাকাদ্োর েমতা-ভনম বাণ উপাদানগুভেদক অন্তিুবক্ত করার অনুমভত থদয়, জী্ব্ভচত্রে 

এ্ং আ্াসস্থদের প্রিা্গুভে মূেোয়ন এ্ং LI-এর জনে ্নেপ্রাণী সুরো ভ্কাশ এ্ং ্াস্ত্ায়দনর ্েয় প্রাপক 

থদশ দ্বারা প্রদান করা হয়। 

যখন AIIB অনে একটে প্রধান MDB- এর সাদে একটে প্রকদল্পর অে বায়ন কদর, যা তাদদর 60-70 শতাংশ প্রকদল্পর 

সাদে ঘদে, তখন তারা অনে ্োংদকর সুরো ্ে্স্থা থমদন চেদ্ (ভেদফন ভেন্টনার, ্েন্সক্তগ্ত থযাগ্াদযাগ্)। ADB 

এ্ং WB -র মদতা ভকছু প্রধান MDB -র একই ধরদনর নীভত bণগ্রহীতাদদর পভরদ্শগ্ত যোযে পভরেদমর জনে 

সম্পূণ ব দাভয়ত্ব ভনদত উৎসাভহত কদর এ্ং এই ্োংকগুভে buildingণ গ্রহনকারীদদর জনে সেমতা ভনম বাণ এ্ং 

প্রযুন্সক্তগ্ত সহায়তা অনুদাদনর মাধেদম সুরো সেভত ভনন্সশ্চত করার জনে প্রায়ই উদেখদযাগ্ে পভরমাণ অে ব ্েয় 

করদ্।। AIIB- এর প্রকল্প প্রস্তুভত ভ্দশষ তহভ্ে ESIAs সহ প্রকল্পগুভের উন্নয়দন েমতা ্ৃন্সদ্ধর জনে ভকছু 

সহায়তা প্রদান কদর(AIIB, 2016a)। এটে প্রভতটষ্ঠত হওয়ার পর থেদক 10 টে প্রকদল্পর প্রস্তুভত সমে বন কদরদছ। AIIB 

এমন প্রকল্পগুভের িীভনংদয় ইভন্টদগ্রদেড ্াদয়াডাইিারভসটে অোদসসদমন্ট েুে (আইভ্এটে) ্ে্হার কদর যা 

জী্ব্ভচত্রেদক ভ্রূপিাদ্ প্রিাভ্ত করার সম্ভা্না রাদখ। 

চীদনর থ্ল্ট অোন্ড থরাড উদদোগ্  

BRI 2013 সাদে প্রভতটষ্ঠত হদয়ভছে এ্ং এটে থ্শ কদয়কটে চীনা সরকারী সংস্থা, পভেভস ্োংক এ্ং AIIB দ্বারা 

সমভে বত। থ্ভশরিাগ্ চীনা ভ্ভনদয়াগ্ এ্ং তার সীমানার ্াইদর ভনম বাণ এখন BRI সম্পভকবত ভহসাদ্ বতভর করা 

হদয়দছ(Coenen et al., 2021)। BRI আভে বক সহায়তার অভধকাংশ প্রাপক উন্নত থদদশ অ্ভস্থত এ্ং উন্নয়ন 

সহায়তার ভ্পরীদত BRI ্াভণজে ও ভ্ভনদয়াদগ্র জনে থ্ভশ কাজ কদর (ভেঞ্চ, 2020)। BRI -এর অে ববনভতক 

্াধে্াধকতা হে চীদনর রপ্তাভন, ্াভণজে এ্ং আন্তজবাভতক সম্পদকবর পাশাপাভশ অনোনে থদদশর সদগ 

কূেনীভতর সুভ্ধাদে ব পভর্হন সংদযাগ্ প্রদান করা — ভ্দশষ কদর এভশয়ার অদনক উন্নয়নশীে থদদশর সদগ। 

চীন গ্াহবস্থে পভরদ্শ সুরোয় উদেখদযাগ্ে অগ্রগ্ভত সাধন করদছ ভকন্তু ভ্দদদশ চীদনর নীভতর ভকছু সমাদোচনা 

্েদছ থয BRI এর প্রিা্গুভে অন্তিুবক্ত করদত পাদর (1) পুরাতন, দষূণকারী প্রযুন্সক্ত রপ্তাভন, থযমন, ভসদমন্ট িাো, 
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থশাধনাগ্ার এ্ং রাসায়ভনক কারখানা এ্ং কয়োভিভত্তক ভ্দুেৎ থকন্দ্র (উদেখে থয জ্বাোভন খাদত, ভ্ভনদয়াদগ্র 

থ্ভশরিাগ্ই জী্াশ্ম জ্বাোভন ভ্দুেৎ উৎপাদদন হয়); এ্ং (2) চীদনর হস্তদেপ না করার নীভত এ্ং পভরদ্শগ্ত 

সুরো BRI-প্রাপ্ত থদশগুভের এখভতয়াদর থছদড় থদওয়ার কারদণ ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দন ্েে বতা(Coenen et 

al., 2021)। তদ্ এই সমাদোচনাগুভে অ্শেই সম্প্রভত গ্টঠত BRIGC-র মাধেদম BRI স্ুজ উন্নয়ন নীভত এ্ং 

উদদোদগ্র পভরকল্পনা ও ্াস্ত্ায়দনর অগ্রগ্ভতর পাশাপাভশ মূেোয়ন করদত হদ্। 

থ্ল্ট অোন্ড থরাড ইভনভশদয়টেি ভগ্রন থডদিেপদমন্ট থকায়াভেশন 

BRIGC চীনা এ্ং আন্তজবাভতক NGO এ্ং চীদনর MEE এর থনতৃদত্ব নীভতভনধ বারকদদর একটে থনেওয়াকব। BRI -

থত থেকসই উন্নয়নদক একীিূত করার েদেে এই থজাে নীভতগ্ত সংোপ, পভরদ্শগ্ত জ্ঞান এ্ং স্ুজ 

প্রযুন্সক্তর একটে প্ল্োেফম ব ভহদসদ্ কাজ করদ্। এই অদপোকৃত নতুন সংস্থাটে এখনই সংগ্টঠত হদে, যভদও 

থকাভিড মহামারী অগ্রগ্ভত ধীর কদরদছ। BRIGC-থত 26 টে BRI থদদশর পভরদ্শ মন্ত্রণােয় এ্ং NGO সহ 120 টে 

সংগ্ঠদনর অংশগ্রহণ রদয়দছ। 

BRIGC থ্ল্ট অোন্ড থরাড ভগ্রন থডদিেপদমন্ট ইন্টারনোশনাে ভরসাচব ইনভেটেউে প্রভতষ্ঠা কদরদছ যাদত BRI-এর 

স্ুজ উন্নয়দন সহায়ক আন্তজবাভতক সহদযাভগ্তা গ্দড় থতাোর জনে "ভেংক-েোঙ্ক" এ্ং ্াহন ভহদসদ্ একটে 

আন্তজবাভতক দেদক থকায়াভেশনদক সহায়তা প্রদান করা হয়। 2020 সাদে, তারা BRI ভগ্রন থডদিেপদমন্ট থকস 

োভড ভরদপােব সহ থ্শ কদয়কটে গ্দ্ষণা প্রভতদ্দন প্রকাশ কদরদছ(BRIGC, 2020a) এ্ং ভগ্রন থডদিেপদমন্ট 

গ্াইদডি ফর BRI প্রদজক্টস থ্সোইন ভরসাচব ভরদপােব(BRIGC, 2020b), যা স্ুজ উন্নয়দনর জনে ইনভেটেউদের 

দৃটিিভগ তুদে ধদর এ্ং গুরুত্বপূণ ব ভনদদবভশকা প্রদান কদর, ভকন্তু সেভত সদম্বাধন কদর না। এছাড়াও 2020 সাদে, 

BRIGC ভ্দদশী প্রকদল্পর জনে চীদনর অনুদমাদন প্রন্সিয়া ভহসাদ্ একটে BRI প্রকল্প পভরদ্শগ্ত থেণীভ্িাগ্ 

্ে্স্থা চােু কদরভছে। BRIথত ্তবমাদন পভরদ্শগ্ত ঝুাঁ ভক ভনয়ন্ত্রণ থপ্রাদোকদের অিা্ রদয়দছ(You, 2020)। 

প্রভতদ্দদন, BRIGC তাদদর সম্ভা্ে পভরদ্শগ্ত প্রিাদ্র উপর ভিভত্ত কদর ভ্ভনদয়াগ্গুভেদক স্ুজ, হেুদ ্া 

োে ভহসাদ্ থরটেং থদওয়ার পরামশ ব থদয় এ্ং চীনা কতৃবপেদক "স্ুজ" প্রকল্পগুভেদক আরও িাে আভে বক 

সহায়তার জনে পুরসৃ্কত করার এ্ং "োে" প্রকল্পগুভের তদারভক থজারদার করার আহ্বান জানায়।  

BRIGC-র কাজটে চীনা এ্ং আন্তজবাভতক উিয় অংশীদারদদর থনতৃদত্ব 10 টে ভ্ষয়ভিভত্তক কম ব গ্রুদপ ভ্িক্ত। 

প্রভতটে কমী থগ্াষ্ঠী কাদজর পভরকল্পনা বতভর করদছ, সমস্ত BRI প্রকদল্পর খসড়া ভনদদবভশকা বতভর করদছ এ্ং 

পাইেে প্রকল্পগুভে চােু করার পভরকল্পনা করদছ। আমরা BRIGC-র ভ্ভিন্ন ভ্ষয়ভিভত্তক গ্রুদপ ্দস 

আন্তজবাভতক NGO-র পাাঁচজন প্রভতভনভধর সাদে থযাগ্াদযাগ্ কভর এ্ং BRIGC-র কাদজর ধরন এ্ং অ্স্থা 

সম্পদকব তেে অনুদরাধ কভর এ্ং দুজন সাড়া থদয়। আমাদদর কদোপকেদন ভ্ভিন্ন কাদজর গ্রুদপর মদধে ভিন্ন 

অগ্রগ্ভত প্রকাশ থপদয়দছ। একটে NGO প্রভতভনভধ থযমন 1) স্থানীয় অংশীদারদদর সাদে থযৌে গ্দ্ষণা 

পভরচােনা, 2) সহ-আদয়াজক কম বশাো এ্ং 3) স্ুজ-উন্নয়ন ভনদদবভশকা প্রভতদ্দদন অ্দান রাখার মদতা 

ন্সিয়াকোদপ অংশ ভনদয়ভছে। কমপদে একটে ওয়াভকবং গ্রুপ, ্াদয়াডাইিারভসটে এ্ং ইদকাভসদেম 

মোদনজদমন্ট, তেে-িাগ্ািাভগ্ এ্ং পরামদশ বর িূভমকাদত অংশীদারদদর জভড়ত ্দে মদন হয় ভকন্তু এটে একটে 

প্রকৃত সত্তার থচদয় থনেওয়াদকবর থ্ভশ। ভ্ষয়ভিভত্তক গ্রুপ কাদজর পভরকল্পনা চেদছ ভকন্তু জনসাধারদণর জনে 

উপেব্ধ নয়। 

একজন প্রভতভনভধ ইভগত কদরদছন থয, থকাভিড -19 মহামারীর কারদণ BRIGC-র কাজ ভকছুো েমদক থগ্দছ ্দে 

মদন হদে এ্ং BRIGC-র উন্নয়ন ্া িূভমকা ্া অ্স্থা WFLI সম্পভকবত সুরো ্া প্রশমনমূেক পদদেপগুভে 

অংশীদারদদর কাদছ েি নয়। থজাে সংগ্টঠত করার থেদত্র এই ভ্পভত্ত সদেও, মদন হদে BRIGC, একটে 

স্বাধীন সংস্থা ভহসাদ্, অ্দশদষ BRI সম্পভকবত WFLI -এর েমতা ্ৃন্সদ্ধর দাভয়ত্ব থদওয়া থযদত পাদর। 

উপসংহার  

চীদনর গ্াহবস্থে জী্ব্ভচত্রে সুরো নীভত রদয়দছ যা থদশীয় অ্কাঠাদমা প্রকল্পগুভেদত প্রদযাজে; যাইদহাক, চীদনর 

ব্দদভশক উন্নয়ন ভ্ভনদয়াদগ্ LI -এর জনে ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দনর খরচ সাধারণত গ্রহনকারী থদশগুভের 

দায়্দ্ধতা। এটে BRI ্াস্ত্ায়দনও েি; সেভতর থেদত্র, BRI এর LI প্রকদল্পর অে বায়ন থস্বোদস্ী স্ুজ 

উন্নয়নদক উৎসাভহত কদর এ্ং সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে ভকছু সীভমত সম্পদ এ্ং ভদকভনদদবশনা প্রদান কদর, 

ভকন্তু খরচ, প্রভশেণ, অনুসরণ এ্ং পয বদ্েদণর থ্াঝা থহাে থদদশ পদড়। 

BRI হে এমন একটে উদদোগ্ যা রােীয় মাভেকানাধীন উদদোগ্গুভের থকন্দ্রীয় এ্ং প্রাদদভশক স্তদরর দ্বারা 

সংগ্টঠত ্া পভরচাভেত উদদোগ্গুভে অতেন্ত ভশভেেিাদ্ ভ্ভনদয়াগ্ এ্ং উদদোদগ্র অন্তিুবক্ত। পভরদ্শগ্ত 

সুরো, পয বদ্েণ, ্া প্রিা্ সম্পদকব তেে প্রকাশ করা হয় না, এইিাদ্ LI- এর প্রিা্ থেদক ্নেপ্রাণীদক রো 

করার ্তবমান েমতা মূেোয়ন করা কটঠন। ্তবমাদন, চীদনর MEE কাঠাদমা উচ্চ-স্তদরর, উচ্চাভিোষী প্রভতশ্রুভত 
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এ্ং নীভতগুভের একটে সংগ্রহ সর্রাহ কদর, যা এখনও পয বন্ত ভনভদবি এ্ং ভ্স্তাভরত প্রন্সিয়া, পদ্ধভত ্া মানদণ্ড 

দ্বারা সমভে বত নয়, যা এখনও BRIGC দ্বারা সম্পূণ বরূদপ যাচাই করা প্রদয়াজন। 

BRI প্রকদল্পর সাদে জভড়ত ্েন্সক্তদদর উৎসাভহত করার জনে কাঠাদমা ভনদদবভশকাগুভে আরও থ্ভশ েেে করা যায় 

- যার মদধে রদয়দছ চীনা এ্ং আদয়াজক থদশী সরকারী সংস্থা এ্ং থ্সরকাভর সংস্থাগুভে - তাদদর ভনজস্ব 

পভরদ্শগ্ত নীভত, পদ্ধভত, সুরো, এ্ং ্ে্স্থাপনা ্ে্স্থাদক পভরকল্পনা ও ্াস্ত্ায়দন থস্বোয় ভ্কাশ ও 

অনুসরণ করদত BRI-সম্পভকবত ভ্ভনদয়াগ্ প্রকল্প। এই ফোফে এ্ং উপসংহারগুভে BRI পভরদ্শগ্ত শাসন 

সমসোগুভের সমাধানকারী অনোনে থেখকদদর সাদে িােিাদ্ সংযুক্ত(Coenen et al., 2021; Foggin et al., 2021; 

Hillman & Sacks, 2021)। 

থদশগুদো জাভতসংদঘর SDGs এ্ং পোভরস চুন্সক্তর েেেমাত্রা পূরদণর থচিা করদে ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দনর 

েমতা উপেভব্ধ করা যাদ্, ভকন্তু চীদনর প্রিাদ্র জনে fundsণগ্রস্ত থদশগুভেদক প্রভশেণ প্রদান এ্ং WFLI 

সেমতা ্ৃন্সদ্ধর জনে তহভ্ে ও দেতা প্রদান করদত হদ্। আদরকটে সেমতা বতভরর সুদযাগ্ হে BRI থহাে 

থদশগুভেদত অোডদিাদকভস থনেওয়াকব এ্ং থ্সরকাভর/নাগ্ভরক সমাদজর সংগ্ঠনগুভেদক থস্বোদস্ী 

প্রভতশ্রুভতর জনে জ্া্ভদভহতার জনে উৎসাভহত করা।(Coenen et al., 2021)। পভরদশদষ, একাভধক চীনা সংস্থা, 

প্রভতষ্ঠান এ্ং MDB- এর উপদরাক্ত ফোফেগুভে প্রদত্ত, এটে েি থয কায বকর পভরদ্শগ্ত শাসন আকাদর 

েমতা, থযমন ্োপক EIAs প্রস্তুভতর প্রদয়াজন, উন্নয়নশীে থদশগুভেদতও BRI- এর উচ্চ স্তর প্রাপ্ত হদত হদ্। LI 

প্রকদল্পর জনে অে বায়ন। 

ক্ষশল্প সক্ষমক্ষি 

্নেপ্রাণী রোয় ভশদল্পর েমতা থ্াঝার জনে, আমরা রাস্তা (5), থরে (4), এ্ং পাওয়ার োইন (14) 

থমাদডর প্রভতভনভধত্বকারী 23 টে ভশল্প সভমভতর মূেোয়ন কদরভছ, ইন্সেভনয়াভরং সভমভতগুভের সাদে (8) 

থমাড জদুড় কম বরত ভশল্প থপশাদারদদর ধরদত (সারণী8)।  

সারণী8 : থমাড দ্বারা ভশল্প সভমভত 

সারণী 8: লমাড দ্বারা ক্ষশল্প সক্ষমক্ষি 

সড়ক থরেপে ভ্দুেৎ োইন ইন্সেভনয়াভরং (িস-থমাড) 

ইন্টারনোশনাে থরাড 

ফাউদন্ডশন 

আন্তজবাভতক সড়ক 

পভর্হন ইউভনয়ন 

পভর্হন প্রদকৌশেীদদর 

ইনভেটেউে 

থরাড ইন্সেভনয়াভরং 

অোদসাভসদয়শন অফ 

এভশয়া এ্ং 

অদস্ট্রেভশয়া 

পভর্হন সংিান্ত 

ইউনাইদেড নোশনাে 

ইদকানভমক অোন্ড 

থসাশোে কভমশন ফর 

এভশয়া অোন্ড দে 

পোভসভফক 

(ইউদনসকোপ) কভমটে 

এভশয়া পোভসভফক 

থরে 

এভশয়ান থরেওদয় 

অপাদরেরস 

অোদসাভসদয়শন 

আন্তজবাভতক থরেওদয় 

ইউভনয়ন 

থরেওদয়র মদধে 

সহদযাভগ্তার সংগ্ঠন 

ASEAN শন্সক্ত থকন্দ্র 

CASA-1000 ভ্দুেৎ সঞ্চােন 

ও ্াভণজে ্ে্স্থা 

সাকব শন্সক্ত থকন্দ্র 

SASEC শন্সক্ত 

এভশয়া পোভসভফক আর্ান 

এনান্সজব অোদসাভসদয়শন 

পূ্ ব এভশয়া এ্ং পন্সশ্চম 

প্রশান্ত মহাসাগ্দরর ভ্দুেৎ 

সর্রাহ ভশল্প সভমভত 

মধে এভশয়া এনান্সজব 

ইউটেভেটে পােবনারভশপ 

ইে এভশয়া অোন্ড 

পোভসভফক ইনোস্ট্রাকচার 

থরগুদেেভর থফারাম 

এনান্সজব থপ্রাভকউরদমন্ট 

সাপ্ল্াই এদসাভসদয়শন 

শন্সক্ত ভনয়ন্ত্রক আঞ্চভেক 

সভমভত 

এভশয়ান ভসভিে ইন্সেভনয়াভরং 

থকাঅভডবদনটেং কাউন্সিে 

এভশয়া এ্ং প্রশান্ত মহাসাগ্রীয় 

প্রদকৌশে প্রভতষ্ঠান থফডাদরশন 

এভশয়া এ্ং প্রশান্ত মহাসাগ্রীয় 

প্রদকৌশে প্রভতষ্ঠান থফডাদরশন 

ভসভিে ইন্সেভনয়ারদদর প্রভতষ্ঠান 

থসতু এ্ং কাঠাদমাগ্ত প্রদকৌশে 

জনে আন্তজবাভতক সভমভত 

ইন্টারনোশনাে থফডাদরশন অফ 

কনসাভল্টং ইন্সেভনয়াস ব 

ইন্টারনোশনাে স্ট্রাকচার 

ইন্সেভনয়াভরং অোন্ড কনস্ট্রাকশন 

থসাসাইটে 

ওয়াল্ডব থফডাদরশন অফ 

ইন্সেভনয়াভরং অগ্ বানাইদজশন 
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জাপান-মাভকবন থমকং 

পাওয়ার পােবনারভশপ 

সাউে এভশয়া থফারাম অ্ 

ইনোস্ট্রাকচার থরগুদেেরস 

েুোপ পাওয়ার 

ইন্টারকাদনকশন প্রদজক্ট 

জ্বাোভন ভ্ষয়ক 

ইউদনসকোপ কভমটে 

 

এভশয়ান থদশগুভে ভন্ বাচন করার জনে এই 

থপশাদার সভমভতগুভের ভ্স্তার ভ্শ্ব্োপী, 

এভশয়ায় উদেখদযাগ্ে প্রভতভনভধত্ব সহ, এভশয়া-

ভ্স্তৃত পয বন্ত (ভচত্র 1Error! Reference 

source not found.)। এো েে করা উভচত থয 

পাওয়ার োইন ট্রািভমশন আমাদদর মূেোয়ন 

করা শন্সক্ত থসক্টর সভমভতর একটে মাত্র থফাকাস; 

জ্বাোভন খাদতর অদধ বক সভমভত সম্ায় 

অে ববনভতক উন্নয়ন কম বসূভচর মদধে আঞ্চভেক 

আন্তgসরকার অংশীদাভরদত্বর প্রভতভনভধত্ব কদর 

যা এশীয় থদশগুভেদত শন্সক্ত উৎপাদন ও 

সংিমণ ্ৃন্সদ্ধ কদর।  

এই সভমভতগুভের ওদয়্সাইদের উপর ভিভত্ত কদর, আমরা তাদদর কম বেমতা ্ৃন্সদ্ধর কায বিম থযমন 

কমী প্রভশেণ (িাচুবয়াে ্া ্েন্সক্তগ্তিাদ্), ওদয়ভ্নার, প্রকাশনা এ্ং ্নেপ্রাণী সরুো সম্পভকবত 

তদেের জনে অনোনে প্রযুন্সক্তগ্ত সম্পদ মূেোয়ন কদরভছ। আমরা তাদদর নীভত ভ্্ৃভতও েেে কদরভছ 

এ্ং সম্ভ্ হদে সদেেন আদয়াজন কদরভছ। সদেেনগুভে, ভ্দশষত, সরুোর ভ্ষদয় জ্ঞান-

িাগ্ািাভগ্র একটে সম্ভা্ে উৎস। যভদও ভকছু সভমভতর অতেন্ত তেেপূণ ব ওদয়্সাইে রদয়দছ, অনেগুভে 

কম উন্নত। ত্ুও, আমরা ্নেপ্রাণী সুরোর সাদে সম্পভকবত সাধারণ প্র্ণতা এ্ং আরও 

ভ্স্তৃতিাদ্, সংরেদণর উদদ্বগ্গুভে ্ুঝদত সেম হদয়ভছোম: 

• ্নেপ্রাণী সরুো: ভ্ভিন্ন পদ্ধভতদত, আমরা ্নেপ্রাণী সুরোয় ভ্দেমান থকান প্রকাশনা সনাক্ত 

করদত পাভরভন। ্রং, ইন্টারনোশনাে ইউভনয়ন অ্ থরেওদয়স (UIC) একমাত্র প্রকদল্পর 

আদয়াজন কদর যা আমরা ্নেপ্রাণীদদর জনে ভনভদবি কদরভছ। 2020-2023 থেদক, প্রতো্তবদনর 

েেে : ্নেপ্রাণীর উপর থরেওদয়র পভরদ্শগ্ত প্রিা্, "আমাদদর প্রাকৃভতক heritageভতহেদক 

সমে বন, রো এ্ং উন্নত করার জনে থরেওদয় অপাদরের এ্ং অ্কাঠাদমা পভরচােকদদর 

জনে একটে জী্ব্ভচত্রে কম ব পভরকল্পনা এ্ং আন্তজবাভতক ভনদদবভশকা ভ্কাশ করা"(UIC, 

2021)। 

• প্রকাশনা: একটে থরে অোদসাভসদয়শন, দুটে ইন্সেভনয়াভরং (িস-থমাড) সভমভতর সাদে, ভ্দশষ 

কদর জে সংরেণ, জে্ায় ুঅভিদযাজন এ্ং ভস্থভতস্থাপকতা সম্পভকবত প্রকাশনা রদয়দছ। 

আমরা অনোনে সভমভতর ওদয়্সাইদে অনুরূপ প্রকাশনা সনাক্ত করদত পাভরভন। যাইদহাক, 

সাধারণ প্রযুন্সক্তগ্ত প্রকাশনা, জান বাে, ্ুদেটেন এ্ং সাদা কাগ্জগুভে সাতটে ইন্সেভনয়াভরং 

(িস-থমাড) অোদসাভসদয়শন ওদয়্সাইে এ্ং ভতনটে থরাড অোদসাভসদয়শদনর ওদয়্সাইদে 

পাওয়া যায়, একটে থরেওদয় অোদসাভসদয়শদনর সাদে, ্নেপ্রাণী সুরোর তেে প্রচাদরর 

আদরকটে সম্ভা্ে উপায় প্রদান কদর, যভদও এটে ভ্ষয় এখনও আোভদত হয়ভন। আমরা থকান 

পাওয়ার োইন অোদসাভসদয়শদনর ওদয়্সাইদে প্রযনু্সক্তগ্ত প্রকাশনা পাইভন। 

ভচত্র1 : ইন্ডাভস্ট্র অোদসাভসদয়শদনর ন্সজওগ্রাভফক ভরচ 
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• কমীদদর প্রভশেণ: থকাস ব, ওয়াকবশপ, সাটেবভফদকশন এ্ং ওদয়ভ্নার আকাদর কমীদদর 

প্রভশেণ থদওয়া হয়, কখনও কখনও ্েন্সক্তগ্তিাদ্ এ্ং কখনও কখনও অনোইদন, একটে 

থরেওদয় সভমভত এ্ং চারটে সড়ক সভমভত। তদুপভর, ভ্স্তৃত পভরদ্শগ্ত ভ্ষয়গুভে একটে 

থরেওদয় সভমভত, একটে সড়ক সভমভত এ্ং দুটে প্রদকৌশে সভমভত দ্বারা প্রদত্ত প্রভশেণ 

ভ্ষয়গুভের মদধে রদয়দছ। চারটে পাওয়ার োইন অোদসাভসদয়শন এ্ং দুটে ইন্সেভনয়াভরং 

অোদসাভসদয়শন দ্বারা কমী প্রভশেণও 

থদওয়া হয়। 

• কনফাদরি: কনফাদরিগুভে েমতা 

্ৃন্সদ্ধর জনে আদরকটে সুদযাগ্ থদয়।  

সমস্ত থমাড জদুড়, আমরা থদদখভছ থয 

ভশল্প সভমভতগুভে উদেখদযাগ্ে সংখেক 

আঞ্চভেক সদেেন আদয়াজন কদর (ভচত্র 

2)। প্রকৃতপদে, আমরা এভশয়ার জনে 

ভনভদবি 18 টে সদেেন থপদয়ভছ, যা 

প্রদকৌশে (7), রাস্তা (4), পাওয়ার োইন (4) 

এ্ং থরেওদয় অোদসাভসদয়শন (3) এর 

মদধে ভ্িক্ত। পরীো করা সভমভতগুভে 

ভ্শ্ব্োপী নাগ্াদের সাদে 11 টে অভতভরক্ত সদেেদনরও আদয়াজন কদর। 

পভরদশদষ, সংরেণ ভমশন এ্ং প্রভতটে সভমভতর কায বকোপ সম্পদকব ধারনা থপদত, আমরা যখন 

তাদদর নীভত ভ্্ৃভতগুভে পরীো কভর, যখন পাওয়া যায়। 16 টে সভমভতর মদধে (থরে [2], রাস্তা [5], 

প্রদকৌশে [2], শন্সক্ত [7]) আমাদদর নমুনার মদধে তাদদর ওদয়্সাইে থেদক অোদক্সসদযাগ্ে নীভত ভ্্ৃভত 

সহ, থকানটেই ্নেপ্রাণীর সাদে সম্পভকবত ভছে না। যাইদহাক, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইন সভমভতর নীভত 

জে্ায় ুপভর্তবন এ্ং দষূদণর minimiz ation সহ অনোনে পভরদ্শগ্ত উদদ্বগ্, এর সাদে সম্পভকবত 

ভ্্ৃভত ভছে। 

রাস্তা, থরে এ্ং পাওয়ার োইন থমাদড কম বরত থপশাজী্ীদদর জনে ্নেপ্রাণী সুরোর তেে ও 

প্রভশেদণর উৎস ভহদসদ্ ভশল্প সভমভতগুভের যদেি সম্ভা্না রদয়দছ। এভশয়াজদুড়, অঞ্চে অনুসাদর 

ভশল্প থপশাদারদদর থস্া করার জনে এভশয়া-ভনভদবি সভমভতগুভের পাশাপাভশ ব্ভশ্বক সংস্থাগুভের 

সন্সিয় ভ্িাগ্ এ্ং অধোয় উিয়ই রদয়দছ। এই অোদসাভসদয়শনগুভে তাদদর থপশাদারদদর কাদছ তেে 

সর্রাহ করার জনে প্রভতটষ্ঠত থফারামগুভে সর্রাহ কদর। যাইদহাক, ্তবমাদন পরীো করা 

ওদয়্সাইেগুভের মদধে শুধুমাত্র একটে ্নেপ্রাণীদক উদদ্বদগ্র একটে সন্সিয় এোকা ভহসাদ্ ্ণ বনা 

কদর। সদেেন, প্রকাশনা এ্ং প্রভশেণ প্ল্োেফদম বর মাধেদম, ভশল্প সভমভত তাদদর সদসেদদর WFLI 

অজবদনর অনুশীেন সম্পদকব অ্ভহত করদত পাদর। 

লবসরকাক্ষর প্রক্ষিষ্ঠান 

ইন্টারনোশনাে NGO 

এভশয়ার ্হৃত্তম আন্তজবাভতক NGOগুদোর সাোৎকাদরর উপর ভিভত্ত কদর, এটে ভনধ বাভরত হদয়ভছে থয 

তাদদর সংরেণ কম বসূভচ সমগ্র মহাদদশ জদুড় সন্সিয়, আমাদদর অধেয়ন অঞ্চদের একটে থদশ ছাড়া 

স্গুদোদত কাজ করদছ (ব্রুনাই, ভচত্র 3 থদখুন)। 28 টে থদদশর মদধে 22 টেদত LI প্রকল্প এ্ং 

পভরকল্পনার সাদে সম্পৃক্ততা থ্ভশ। সাোৎকার থনওয়া 11 টে ্হৃৎ NGO-র মদধে নয়টে LI-থক তাদদর 

শীষ ব -10 অগ্রাভধকার ভ্ষয়গুভের মদধে সংরেদণর জনে ভ্দ্চনা কদর এ্ং সমস্ত ্ড় NGO-গুভের 

LI সম্বদন্ধ ভকছু েমতা রদয়দছ। যাইদহাক, LI পভরকল্পনা ্া প্রকল্প সদম্বাধন করা সাধারণত প্রাভতষ্ঠাভনক 

নয়, কারণ সাোৎকার থনওয়া মাত্র দুটে NGO LI কম বসভূচ উৎসগ্ ব কদরদছ; অনে ছয়জন অনোনে 

থপ্রাগ্রাদম LI থক সদম্বাধন কদর। 

ভচত্র2 : থমাড দ্বারা সদেেন ভ্তরণ 
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ভচত্র3 : NGO জভরপ উত্তরদাতাদদর দ্বারা সংরেণ এ্ং LI কাদজর থিৌগ্ভেক ভ্তরণ 

যখন একটে সমসো ভহসাদ্ LI এর মুদখামুভখ হয়, তখন এই সংস্থাগুভে সংরেদণর সমাধান বতভরর 

জনে উিয় অিেন্তরীণ এ্ং ্াভহেক েমতার উপর ভনিবর কদর (ভচত্র4 : NGO কতৃবক অনুসতৃ LI 

ইসুেগুভের জনে কোপাভসটে ভ্ন্সল্ডং অপশন ক) অিেন্তরীণ েমতা এ্ং (b) ্াভহেক সেমতা।)। 

অিেন্তরীণিাদ্, এই NGO-গুভে তাদদর এভশয়া থপ্রাগ্রাদমর ভিতদর এ্ং ্াইদর ভ্দেমান দেতার 

উপর ভনিবর কদর। তারা নতুন কমীদদর ভনদয়াগ্ ্া নতুন কম বসূভচর ভ্দরাভধতা কদর ভ্দেমান কমীদদর 

দেতা বতভরদত উৎসাভহত কদর ভচত্র4(a)। ্াভহেকিাদ্, NGO-গুভে ্াইদরর সংস্থাগুভের সাদে 

অংশীদাভরদত্বর উপর ভনিবর কদর, ভ্দশষ কদর অনোনে NGO, LI দেতার সাদে অস্থায়ী পরামশ বদাতা 

ভনদয়াদগ্র ভ্পরীদত ভচত্র4(b)। 

(a) (b) 

 
 

ভচত্র4 : NGO কতৃবক অনুসৃত LI ইসুেগুভের জনে কোপাভসটে ভ্ন্সল্ডং অপশন ক) অিেন্তরীণ েমতা এ্ং (b) ্াভহেক 

সেমতা। (নীে ্ারগুভে 'হো াঁ' প্রভতন্সিয়া থদখায়। থগ্র ্ারগুভে 'না' প্রভতন্সিয়া থদখায়।) 
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আন্তজবাভতক NGO-গুভে অিেন্তরীণ সেমতা বতভরর জনে ভতনটে প্রধান প্রদয়াজন ভচভিত কদর: 

● ্নেপ্রাণীদদর জনে LI সুরোর উপর ভ্দেমান কাদজর সংগ্ঠদনর সাংগ্ঠভনক সদচতনতা ্ৃন্সদ্ধ; 

● যখন LI প্রকল্পগুভে থদখা থদয় তখন উপেব্ধ তদেের মাধেদম দ্রুত ভফল্টার করার থকৌশে; এ্ং 

● প্রসগ-সংদ্দনশীে তেে, অে্া জটেে সামান্সজক, রাজবনভতক এ্ং পভরদ্শগ্ত অ্স্থার সাদে 

স্থানীয় থপ্রোপদে সাধারণ তেে ভকিাদ্ প্রদয়াগ্ করা যায় থস ভ্ষদয় ভনদদবশনা। 

্তবমাদন, একটে সাধারণ ভে প্রকল্প পয বাদয় যা NGO-গুভে অংশগ্রহণ কদর তা হে প্রাক-ভনম বাণ তেে 

সংগ্রহ, যা নতুন LI উন্নয়দনর সম্ভা্ে প্রিা্ অনুমান করদত গুরুত্বপূণ ব হদত পাদর। এই তেেগুভে 

স্দচদয় থ্ভশ ঝুাঁ ভকদত োকা এোকা এ্ং/অে্া প্রজাভত এ্ং তাদদর আ্াসস্থে ভচভিত করদত পাদর, 

এ্ং সংদযাগ্ সংরেদণর প্রদয়াজন ্া পুনরুদ্ধাদরর কাদজ প্রদযাজে হদত পাদর। থ্ভশরিাগ্ NGO 

স্বীকার কদর থয কায বকর LI প্রশমন একটে প্রকদল্পর জী্ন চি জদুড় এদজন্সি, তহভ্েকারী এ্ং 

সম্প্রদাদয়র মদধে ্াড়ভত সম্পৃক্ততা প্রদয়াজন। LI প্র্ক্তা এ্ং থডদিেপারদদর সাদে দীঘ বদময়াদী 

সম্পৃক্ততার সুভ্ধাদে ব, NGO-গুভে েেেযুক্ত তহভ্দের প্রদয়াজনীয়তার ইভগত থদয়, যা তাদদর জ্ঞানী 

থেকদহাল্ডার ভহসাদ্ তাদদর দেতা বতভরদত সময় ভ্ভনদয়াগ্ করার অনুমভত থদদ্। 

অভতভরক্ত সেমতা বতভরর জনে, আন্তজবাভতক NGO-গুভে ভ্দশষিাদ্ কম বশাো (73 শতাংশ), একটে 

থকন্দ্রীয় তেে ভলয়াভরংহাউস (64 শতাংশ), এ্ং হোন্ড্ুক ্া ভনদদবভশকা (64 শতাংশ) ভনদয় আগ্রহী। 

কম বশাো ভ্ভিন্ন অংশীদারদদর একটে ভনভদবি িূদৃদশে একন্সত্রত হওয়ার সুদযাগ্ প্রদান কদর; হোন্ড্কু ্া 

ভনদদবভশকা ভনন্সশ্চত কদর থয স্াই একই তদেে কাজ করদছ। একটে থকন্দ্রীয় ভলয়াভরংহাউস এমন 

একটে স্থান বতভর কদর থযখাদন সমস্ত থেকদহাল্ডাররা সহদজ এ্ং দ্রুত ভফল্টার করদত পাদর এ্ং 

তাদদর আড়াআভড় থপ্রোপদে স্দচদয় প্রাসভগক তেে খুাঁদজ থপদত পাদর। 

যভদও এই NGO-গুভে LI-এর সরাসভর প্রিা্, থযমন ্নেপ্রাণী-যান্াহদনর সংঘষ ব এ্ং আ্াসস্থে 

থিদে যাওয়ার ভ্ষদয় উভদ্বগ্ন, অদনদক নতুন LI দ্বারা বতভর অোদক্সস ভনদয়ও উভদ্বগ্ন। নতুন অনুপ্রদ্শ 

্নেপ্রাণীর উপর অভতভরক্ত হুমভক সৃটি করদত পাদর, ভশকাদর ্া অব্ধ ্ন উজাদড়র জনে মানুদষর 

প্রদ্শাভধকার সহজ করদত পাদর, যা অদনক NGO-র জনে অগ্রাভধকার ভ্ষয়। একটে NGO উদেখ 

কদরদছ থয, তারা LIথক শুধুমাত্র একটে হুমভক ভহদসদ্ উদেখ না করার ্োপাদর সতকব ভছে, এই 

স্বীকৃভত ভদদয় থয, ভকছু সম্প্রদাদয়র কাদছ রাস্তা ্া থরেওদয়র মূেে ্নেপ্রাণীর হুমভকদক ছাভড়দয় থযদত 

পাদর। NGO-গুভে স্বীকার কদর থয LI সম্প্রসারদণর একটে সকূ্ষ্ম দৃটিিভগ কায বকর অংশীদাভরদত্বর 

জনে গুরুত্বপূণ ব। 
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জাতীয় NGO 

ইদেকট্রভনক জভরদপ চুয়ান্নটে NGO সাড়া ভদদয়দছ, যা অধেয়ন এোকার 28 টে থদদশর মদধে 15 টের 

প্রভতভনভধত্ব কদর। থ্ভশরিাগ্ প্রভতন্সিয়া দভেণ এভশয়া, ভ্দশষ কদর িারত, পাভকস্তান এ্ং থনপাে 

থেদক এদসদছ (ভচত্র5), ভকছুো IUCN সদসে তাভেকা দ্বারা প্র্ভতবত থিৌগ্ভেক পেপাতদক প্রভতফভেত 

কদর। 90 শতাংদশরও থ্ভশ NGO ভ্শ্বাস কদর থয LI তাদদর থদদশ ্নেপ্রাণীর জনে হুমভক, এ্ং 54 

এর মদধে 38 টে ্নেপ্রাণীর উপর LI- এর প্রিা্দক প্রশভমত করার জনে কাজ করাদক তাদদর 

প্রভতষ্ঠাদনর অগ্রাভধকার ভহদসদ্ ভ্দ্চনা কদর। যাইদহাক, ভকছু থদদশ LI এ্ং ্নেপ্রাণীর উপর কাজ 

করার জনে একটে প্রভতষ্ঠাদনর অগ্রাভধকার সহ সংস্থার থ্ভশ শতাংশ ভছে। 

ভচত্র5 : NGO জভরপ উত্তরদাতাদদর থিৌগ্ভেক ভ্তরণ 

LIথক অগ্রাভধকার ভহদসদ্ ভ্দ্চনা কদর এমন দুই-তৃতীয়াংশ সংগ্ঠন LI কাদজর জনে পূণ বকােীন ্া 

খণ্ডকােীন কমীদদর উৎসগ্ ব কদরদছ, যা ইসুের প্রভত অগীকার এ্ং LI পভরকল্পনা এ্ং প্রকল্পগুভে 

থমাকাদ্োর েমতা উিয়ই ভনদদবশ কদর (ভচত্র 6)। থ্ভশরিাগ্ েমতা রাস্তায় (25 টে NGO) থকন্সন্দ্রক 

থদখা যায়, যভদও থরে (12 টে NGO) এ্ং ট্রািভমশন োইন (11 টে NGO) মদনাদযাগ্ পায়, অদনক 

সংগ্ঠন একাভধক থমাদড কাজ কদর।  

 

ভচত্র6 : থদশ অনুযায়ী সাংগ্ঠভনক LI অগ্রাভধকার 
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ভতন-চতুে বাংদশর থ্ভশ NGO তহভ্দের অিা্দক ্নেপ্রাণীর উপর LI-এর প্রিা্ থমাকাদ্োয় ্াধা 

্দে মদন কদর, এমন একটে অনুিূভত যা ্ড় আন্তজবাভতক NGO-গুভেও প্রভতধ্বভনত কদর। জাতীয় 

NGO-গুভেদক এইিাদ্ LI-ভনভদবি তহভ্দের উৎসগুভে খুাঁদজ থপদত সহায়তা প্রদয়াজন, ভ্দশষ কদর 

যখন তারা েমতা বতভর করদত চায়। তহভ্ে সম্পভকবত, এই NGO-গুভের অদনদকই মদন কদরন থয 

অপয বাপ্ত কমী একটে উদেখদযাগ্ে ্াধা; থছাে NGO-গুভের প্রায়ই সীভমত সম্পদ োদক এ্ং অভতভরক্ত 

তহভ্ে ছাড়া, কমীদদর LI সমসোগুভে থযমন তারা উদ্িূত হয় থসগুভে সমাধান করার েমতা নাও 

োকদত পাদর। একাভধক NGO তাদদর জাতীয় রাজবনভতক পভরদ্দশর দ্বারা ্াধাগ্রস্ত থ্াধ কদর, 

"সরকাদরর ইোর অিা্", "প্রাভতষ্ঠাভনক অনুদমাদদনর অিা্ এ্ং আইনী আইনশাদের অিা্" এ্ং 

"নীভতভনধ বারকদদর মদধে সদচতনতা সৃটির জনে সটঠক ভনদদবশনার অিা্" অনোনে প্রভতন্সিয়ার মদধে। 

এই প্রভতন্সিয়াগুভে সরকাভর কম বকতবাদদর কীিাদ্ জভড়ত এ্ং প্রিাভ্ত করদত হয়, থসইসাদে WFLI -

এর আদশপাদশ ্ৃহত্তর সন্সেভেত আদন্দােদনর প্রভশেদণর েি প্রদয়াজদনর ভদদক ভনদদবশ কদর। 

অ্দশদষ, আন্তজবাভতক NGO-গুভের মদতা, জাতীয় NGO-গুভে কায বকর সুরোর ভ্ষদয় জ্ঞাদনর 

অিা্ এ্ং তাদদর নকশা এ্ং ্াস্ত্ায়নদক একটে ্াধা ্দে মদন কদর, যা অভতভরক্ত প্রভশেদণর 

প্রদয়াজনীয়তা ভনদদবশ কদর।  

জাতীয় NGO-গুভে ্নেপ্রাণীদদর সরুো সম্পদকব আরও জানদত আগ্রহী, 54 টের মদধে 53 টে LI ভ্ষদয় 

প্রভশেদণর আগ্রহ ভনদদবশ কদর। নীভত ও পভরকল্পনায় প্রভশেণ স্দচদয় থ্ভশ আগ্রহ অজবন কদর, যা 

ইভগত কদর থয এই NGO-গুভে LI বতভরর আদগ্ স্দচদয় থ্ভশ ভনযুক্ত হদত পাদর, LI- এর চারপাদশ 

সাধারণ নীভতর ভ্কাশ এ্ং নতুন LI থকাোয় অ্ভস্থত হদ্ তার পভরকল্পনা। যভদও ভকছু NGO 

আকষ বণীয় নকশা, প্রশমন এ্ং পয বদ্েদণর সাদে প্রভতন্সিয়া জানায়, এই ভ্ষয়গুভে সমস্ত NGO-র 

জনে কম প্রাসভগক হদত পাদর। যভদও কদয়কটে NGO ভ্দশষিাদ্ LI -এর অে বনীভতদত আগ্রহী ভছে, 

অভধকাংশই LI ভনম বাদণ পভরকল্পনা এ্ং উন্নয়ন জদুড় স্বে জ্া্ভদভহতা উৎসাভহত করদত আগ্রহী 

ভছে। NGO-গুভে LI প্রকল্পগুভের সুরো ্াস্ত্ায়দন দাতা থেদক সরকার থেদক ইন্সেভনয়াভরং এ্ং 

ভনম বাণ সংস্থাগুভেদত জ্া্ভদভহতা ্াড়াদনার আহ্বান জাভনদয়দছ।  
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 ািীয-স্তপরর ফিাফি এবং আপিাচনা 

LISA সাপেয লরসেপন্সস সারসংপিে 

840 োদগ্ বে উত্তরদাতাদদর মদধে (যারা সহকমীদদর দ্বারা জভরপ ফরওয়াডব করা হদয়ভছে), ইদেকট্রভনক 

জভরপ 321 টে প্রভতন্সিয়া সংগ্রহ কদরদছ। এর মদধে 89 জন উত্তরদাতা ভনদজদদরদক সরকাভর সংস্থার 

অংশ ভহদসদ্ ভচভিত কদরদছন, 27 জনদক IFI -এর অন্তিুবক্ত, 46 জন ভশদল্পর অংশ এ্ং 120 টে NGO 

(থ্সরকাভর একাদডভমক প্রভতষ্ঠান সহ)। উত্তরদাতারা যারা থমাোমুটে "অনোনে," 39 ভহসাদ্ ভচভিত, 

তারা অ্সরপ্রাপ্ত সরকারী কম বকতবা ্া নাগ্ভরক-সমাজ ভ্দশষজ্ঞ ভহসাদ্ ভচভিত হন। আমাদদর 

ভ্দেষদণ, আমরা এই উত্তরদাতাদদরদক সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর মদধে অন্তিুবক্ত কভর যা তাদদর দেতা এ্ং 

অতীত থপশার সাদে স্দচদয় থ্ভশ ভমদে যায়। পাাঁচটে প্রভতভনভধ থদশ জদুড় জাতীয় পয বাদয় আমাদদর 

সেমতা জভরপ COVID-19 মহামারীর ভদ্বতীয় তরদগর সাদে ভমদেদছ, যার ফদে সামভগ্রকিাদ্ কম 

সাড়া পাওয়া যায়। সুতরাং, ভনম্নভেভখত ভ্িাগ্গুভেদত, আমরা উপেব্ধ তদেের উপর ভিভত্ত কদর 

ফোফেগুভে অনুমান কভর, ভকন্তু অনুপভস্থত ্া খু্ কম সংখেক প্রভতন্সিয়াগুভের থেদত্র অনুমাদনর 

গুরুত্বদক ্াভড়দয় তুভে না। 

এভশয়া জদুড় থ্শ কদয়কটে থকাভিড -19 প্রাদুিবাদ্র সময় এ্ং সরকারী শােডাউদনর কারদণ, আমরা 

থদশ পয বাদয় ভ্ভিন্ন প্রভতন্সিয়া হার থপদয়ভছ: ্াংোদদশ থেদক 56 টে প্রভতন্সিয়া, িারত থেদক 46 টে, 

মদগাভেয়া থেদক 45 টে, থনপাে থেদক 100 টে এ্ং োইেোন্ড থেদক 54 টে প্রভতন্সিয়া। জভরদপ 

উত্তরদাতারাও ভছদেন যারা একাভধক থদশ জদুড় কাজ কদরদছন (n = 16) ্া ভন্ বাভচত পাাঁচটে থদদশর 

থকানটেদত কাজ কদরনভন ভকন্তু এভশয়ায় LI থত কাজ কদরদছন (n = 4)। আমাদদর জভরদপর 

উত্তরদাতারা ভ্ভিন্ন LI থমাদড কাজ কদরদছন: 146 টে রাস্তায়, 76 টে থরে, 91 টে পাওয়ার োইদন। 

উপরন্তু, 61 জন উত্তরদাতা ভরদপােব কদরদছন থয তারা একদচটেয়ািাদ্ থকান ভনভদবি LI থমাদড কাজ 

কদরভন যখন 102 জন উত্তরদাতা জাভনদয়দছন থয ভনভদবি LI থমাদড কাজ করা তাদদর জনে প্রদযাজে 

নয়। যারা "প্রদযাজে নয়" উত্তর ভদদয়ভছে তারা প্রােভমকিাদ্ সরকারী এ্ং NGO উপাদান থগ্াষ্ঠী 

থেদক ভছে; এো সম্ভ্ থয যখন তাদদর কাজ LIথক সাধারণ অদে ব ভ্দ্চনা করদত পাদর (থযমন, 

রাস্তাগুভে কীিাদ্ ্নেপ্রাণীর আ্াসস্থেদক ভ্িক্ত কদর), তারা সরাসভর LI পভরকল্পনা ্া প্রকদল্প কাজ 

নাও করদত পাদর। 

জভরদপর ফোফদের আমাদদর গ্রাভফকোে উপস্থাপনায় আমরা একটে ভনভদবি সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী ্া থদশ 

দ্বারা প্রভতন্সিয়াগুভের ভেদকাদয়ন্সিগুভেদক সংযুক্ত করদত োইনগুভেদক ্ে্হার কভর, যাদত 

sensকমতে এ্ং ভিন্নতার ধরনগুভেদক আরও সহদজ আোদা করা যায়। যাইদহাক, প্রভতন্সিয়াগুভে 

স্বতন্ত্র থিভরদয়্ে।  

LI প্রোব লেপক সুরক্ষিি ওযাইডিাইপফর  নয প্রপযা নীযিা এবং অ্গ্রাক্ষিকার 

সামভগ্রকিাদ্, ্নেপ্রাণীর সুরো একটে অগ্রাভধকার ভছে; সমস্ত উত্তরদাতাদদর 67 শতাংশ একমত থয 

LI থেদক প্রিা্ হ্রাস তাদদর প্রভতষ্ঠাদনর জনে একটে অগ্রাভধকার ভছে (দৃঢ়িাদ্ একমত = 119, ~ 38 

শতাংশ; একমত = 93, ~ 29 শতাংশ; ভকছুো সেত = 50, ~ 16 শতাংশ)। উত্তরদাতারা আরও পরামশ ব 

ভদদয়দছন থয LI প্রকদল্পর জনে ্নেপ্রাণী সরুো ্াস্ত্ায়ন একটে চোদেে; উত্তরদাতাদদর ছাড় থদওয়া 

যারা "প্রদযাজে নয়" থ্দছ ভনদয়দছন, 48 শতাংশ উত্তরদাতা ইভগত ভদদয়দছন থয LI সুরো প্রদয়াগ্ করা 

কটঠন ভছে, 12 শতাংশ ভনদদবশ কদর থয এটে খু্ কটঠন। মাত্র 13 শতাংশ ইভগত কদরদছ থয এটে সহজ 

(10.6 শতাংশ) ্া খু্ সহজ (2.4 শতাংশ)। সমস্ত জভরপ উত্তরদাতাদদর মদধে, এো েি থয WFLI 

সুরো প্রদান একটে অগ্রাভধকার ভকন্তু উপেভব্ধ করা কটঠন। 

উত্তরদাতারা ইভগত কদরদছন থয তাদদর প্রভতষ্ঠান ভ্ভিন্ন কারদণ ্নেপ্রাণীর উপর LI- এর প্রিা্ 

থমাকাদ্ো করদত থ্দছ ভনদয়দছ (ভচত্র7)। গ্ঠনমূেক থগ্াষ্ঠী জদুড়, সদ্ বাত্তম অনুশীেনগুভে পূরণ 

করার এ্ং মানুদষর ভনরাপত্তা ্ৃন্সদ্ধর আকািা একই রকম ভেদকাদয়ন্সিগুভেদত ভরদপােব করা 
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হদয়ভছে। যাইদহাক, NGO-গুভে থেকসই প্রাকৃভতক দৃশে এ্ং ্নেপ্রাণী সুরো প্রচাদরর উদেদশে LI 

প্রিা্ থমাকাদ্োয় স্দচদয় থ্ভশ ভ্ভনদয়াগ্ কদর, তারপর সরকারী সংস্থাগুভে অনুসরণ কদর। 

আশ্চয বজনকিাদ্, ্নেপ্রাণীর উপর LI প্রিা্ কমাদত আইনী আদদশ সরকাভর সংস্থা এ্ং ভশদল্পর 

উত্তরদাতাদদর কাদছ স্দচদয় গুরুত্বপূণ ব। প্রাভতষ্ঠাভনক খোভত প্রায়ই IFI দ্বারা ্নেপ্রাণীর উপর LI প্রিা্ 

থমাকাদ্োর কারণ ভহদসদ্ উদেখ করা হয়। এই প্রােভমক অনুসন্ধানগুভে থেদক থ্াঝা যায় থয 

সংভ্ভধ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীগুভেদত WFLI সুরো থমাতাদয়ন করার জনে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর ভ্ভিন্ন অন্তভন বভহত 

কারণ রদয়দছ।  

জভরপ থেদক একটে আকষ বণীয় অনুসন্ধান হে থয উত্তরদাতারা প্রায়ই ্নেপ্রাণীর উপর LI প্রিা্ 

থমাকাদ্োর কারণ ভহসাদ্ "প্রকল্প ভ্েম্ব হ্রাস" উদেখ কদরনভন (ভচত্র 7)। আমরা এই সন্ধাদনর 

অদনক কারণ তুদে ধরভছ: থযমন উত্তরদাতার প্রভতষ্ঠান প্রকল্প ভ্েদম্বর দ্বারা প্রিাভ্ত নাও হদত পাদর 

(উদাহরণস্বরূপ - NGO); পাাঁচটে প্রভতভনভধ থদশ এ্ং আঞ্চভেক IFI পদুে খু্ কম প্রমাণ ্া স্বীকৃভত 

োকদত পাদর যা ্নেপ্রাণী ভ্েম্ব প্রকল্পগুভেদত LI প্রিা্ ভ্দ্চনা কদর না; এ্ং অ্দশদষ, ভকছু 

থেদত্র, LI সুরো থমাতাদয়দনর অিা্ ভনভদবি প্রকদল্পর সময়সীমাগুভেদক থমাদেই প্রিাভ্ত করদত 

পাদর না। আমাদদর পাাঁচটে থদদশর ভ্দেষদণ LI এর েমতা এ্ং ্াস্ত্ায়ন মূেোয়দনর উপদরাক্ত 

ভ্িাগ্গুভের মদধে আমরা এই কদয়কটে সূক্ষ্মতা অনুসন্ধান কদরভছ। 

 

ভচত্র7 : চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর উত্তরদাতারা টঠকানার জনে থয কারণগুভে ভদদয়দছন ing LI ্নেপ্রাণীর উপর প্রিা্ থফদে 

ক্ষবেযমান সামে যয এবং সমান োরক্ষসপেশন 

সমস্ত উত্তরদাতাদদর মদধে প্রায় 48 শতাংশ ভরদপােব কদরদছন থয তাদদর প্রভতষ্ঠাদন LI প্রিা্ থেদক 

্নেজী্ন রোর জনে ভনদ্ভদত কমী থনই, 41 শতাংশ ভরদপােব কদরদছ থয তাদদর প্রভতষ্ঠাদন এই 

ধরদনর ভনদ্ভদত কমী রদয়দছ এ্ং 11 শতাংশ ভনন্সশ্চত নয়। সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর মদধেও একই ধরদনর 

ভ্িাজন অনুসরণ করা হদয়ভছে, প্রায় অদধ বদকর কাছাকাভছ। আমরা অনুমান কভর থয WFLI- এর 

জনে ভনদ্ভদত কমী কাঠাদমা আমাদদর জভরদপ আমরা যতো ধরদত পাভর তার থচদয় সকূ্ষ্ম থস্কদে 

আরও েি হদত পাদর এ্ং একটে প্রদত্ত প্রভতষ্ঠান ্া উপাদান থগ্াষ্ঠীর ভ্িাগ্গুভের মদধে পাে বকে 

হদত পাদর।  

উত্তরদাতাদদর অদধ বদকরও থ্ভশ (> 50 শতাংশ) পরামশ ব থদন থয বরভখক অ্কাঠাদমার জনে ্নেপ্রাণী 

সুরো উপেভব্ধ করার জনে তাদদর প্রভতষ্ঠাদনর সেমতার মদধে ফাাঁক রদয় থগ্দছ; উত্তরদাতাদদর 31 

শতাংশ ইভগত ভদদয়দছ থয তাদদর প্রভতষ্ঠাদনর মাত্র ভকছু েমতা আদছ, এ্ং 17 শতাংশ ইভগত ভদদয়দছ 
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থয তাদদর প্রভতষ্ঠাদনর সেমতার অিা্ রদয়দছ। উত্তরদাতাদদর মদধে মাত্র 38 শতাংশই সেত 

হদয়দছন থয তাদদর প্রভতষ্ঠাদনর সেমতা রদয়দছ, পরামশ ব থদয় থয ভকছু প্রভতষ্ঠাদনর মদধে ্নেপ্রাণীর 

উপর LI প্রিা্ থমাকাদ্োর জনে সামদে বের একটে থ্সোইন স্তর রদয়দছ অে্া ্নেপ্রাণী রোর 

জনে ্াধেতামূেক প্রধান প্রভতষ্ঠানগুভের উত্তরদাতারা প্রভতন্সিয়া জানাদত ্াধে হদয়দছন থয তাদদর 

থেদত্রও সেমতা রদয়দছ থযখাদন এটে সতে নাও হদত পাদর।  

LI প্রকল্প প্রন্সিয়ার সময় ্নেপ্রাণীদদর সুরোর ভ্ষয়টে ভ্দ্চনা করার সময় আমরা উপাদান থগ্াষ্ঠীর 

মদধে সমন্বদয়র স্তর ্ুঝদত আগ্রহী ভছোম। আমরা থদখদত থপদয়ভছ থয সমস্ত উপাদান গ্রুপ এদক 

অপদরর সাদে কাজ কদর, যভদও ভকছু ভকছু অনেদদর তুেনায় প্রায়শই এদক অপদরর সাদে অংশীদার 

হয় (ভচত্র8)। প্রভতন্সিয়াগুভে ইভগত থদয় থয সুরোর ভ্ষদয় একটে LI প্রকদল্প কাজ করার সময় 

অংশীদার ভহসাদ্ স্ বভনম্ন ভেদকাদয়ন্সি (থদশীয় এ্ং আন্তজবাভতক) থখা াঁজা হয়। পুদরা প্রকল্প প্রন্সিয়ার 

মাধেদম অংশীদার ভহসাদ্ তহভ্দের িূভমকা সীভমত থ্াঝার কারদণ এটে হদত পাদর। LI উন্নয়দন এ্ং 

্নেপ্রাণীদদর সুরোয় তাদদর ্োপক িূভমকা সম্পদকব িুে ধারণার কারদণ কম চাওয়া অংশীদারদদর 

ভচভিত করার জনে গ্ঠনমেূক থগ্াষ্ঠীর সেমতা প্রভশেদণ িূভমকাগুভের আরও েিতার প্রদয়াজন 

হদত পাদর। সরকাভর সংস্থাগুভে প্রায়শই সরকার এ্ং NGO-গুভের মদধে অংশীদার থখা াঁজার প্র্ণতা 

রাদখ, যখন IFIগুভে ভশল্প এ্ং NGO অংশীদারদদর সাদে স্দচদয় থ্ভশ কাজ কদর। ভশল্প এ্ং NGO-

র মদধে অংশীদারদদর সাদে কাজ কদর। মজার ভ্ষয় হে, আমাদদর জভরদপর প্রভতন্সিয়াগুভেদত 

সমস্ত চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী স্থানীয় সম্প্রদাদয়র সাদে কাজ করার প্রভতদ্দন কদরদছ, যা প্রকল্প 

প্রন্সিয়ার সময় দু্ বে সম্প্রদাদয়র উদদ্বদগ্র মূেধারার একটে ইভগত। অ্দশদষ, আমরা থদখদত পাই থয 

NGO-গুভে অনোনে NGO-গুভের সাদে স্দচদয় থ্ভশ অংশীদার, একটে সীমা্দ্ধতা যা সাইল্ড 

কায বকাভরতা ভনদদবশ কদর: 

1) অনোনে অংশীদারদদর সাদে জভড়ত োকার সীভমত সুদযাগ্, 

2) NGO কাদজর অনোনে ভেদমর তুেনায় LI প্রকদল্প জভড়ত োকার জনে কম তহভ্ে, এ্ং 

3) Traভতহে্াহী আরাম অঞ্চে থযগুদোর ্াইদর চোচে করা কটঠন।  

যাইদহাক, যখন NGO-গুভে ইভগত কদরভছে থয তারা অনোনে NGO-গুভের সাদে স্দচদয় থ্ভশ কাজ 

কদরদছ, অনোনে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীগুভে ইভগত ভদদয়দছ থয তারা অনোনে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর (IFI এ্ং 

ভশল্পদক ্াদ ভদদয়) NGO-গুভের সাদেও প্রায়শই কাজ কদর। এটে ইভগত কদর থয সমস্ত সংঘ্দ্ধ 

থগ্াষ্ঠীর মদধে থসতু গ্ঠদনর থেদত্র NGO-গুভের একটে গুরুত্বপূণ ব িূভমকা রদয়দছ। 
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ভচত্র8 : প্রভতটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী (্াম) থেদক উত্তরদাতাদদর সংখো যা প্রভত ধরদনর অংশীদার (ডান) এর সাদে কাজ করার 

ভরদপােব কদর 

NGO-গুভের অনোনে NGO-গুভের সাদে অংশীদাভরদত্বর আদরকটে কারণ LI প্রকল্প প্রন্সিয়ার সময় 

্নেপ্রাণী রোর জনে অনোনে উপাদান থগ্াষ্ঠীর (ভনদজদদর সহ) কম েমতা সম্পদকব তাদদর সন্সেভেত 

ধারণা হদত পাদর। একটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী অনোনে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর মদধে WFLI উপেভব্ধর েমতার 

স্তরদক কীিাদ্ থদদখ তা থ্াঝার জনে আমাদদর ন্সজজ্ঞাসায়, আমরা থদখদত পাই থয সমস্ত উপাদান 

থগ্াষ্ঠী EIA পরামশ বদাতাদদর এ্ং NGO-গুভেদক অনোনে গ্ঠনমূেক থগ্াষ্ঠীর তুেনায় উচ্চতর 

েমতার অভধকারী কদর — প্রায়ই ভনদজদদর সহ (ভচত্র9)। যাইদহাক, অনে স্ থগ্াষ্ঠী NGO-গুভেদক 

ভনদজদদর মদধে উপেভব্ধ করার থচদয় NGOথদর উচ্চ েমতা আদছ ্দে মদন কদর। সামভগ্রকিাদ্, 

ভশল্প (EIA পরামশ বদাতাদদর ্াদ ভদদয়) এ্ং LI পভরকল্পনাভ্দদদর WFLI সুরো মেূোয়ন ্া প্রদাদনর 

স্ বভনম্ন েমতা রদয়দছ ্দে মদন করা হয়, থযখাদন সরকার এ্ং IFIs মাঝখাদন র ranking্্যান্সঙ্কং কদর 

োদক। 

যাইদহাক, NGO-গুভে স্ অংশীদারদদর এই সমদয় কম েমতা আদছ, যার মদধে ভনদজদদর এ্ং EIA 

পরামশ বদাতা রদয়দছ - LI প্রিা্ থেদক ্নেপ্রাণীদক কায বকরিাদ্ রো করার জনে ্তবমাদন কারা 

দেতা রদয়দছ তার মদধে উপাদানগুভের মদধে ব্ষদমের ভদদক ইভগত কদর। 
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ভচত্র9 : চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর মূেোয়ন অনুযায়ী ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দন অংশীদারদদর গ্ড় েমতা সরকার = োে, IFI = 

হেুদ, ভশল্প = নীে, NGO = স্ুজ। কোপাভসটে 0 (থকান কোপাভসটে) থেদক 5 (সদ্ বাচ্চ েমতা) থেদক থস্কদে স্থান থদওয়া 

হদয়দছ। ভ্ন্দগুুভে গ্ড় েমতার প্রভতভনভধত্ব কদর এ্ং োইনগুভে একটে আদশ ব ভ্চুেভতদক উপস্থাপন কদর। 

থ্ভশরিাগ্ সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর মদধে, এই ধারণা রদয়দছ থয NGO-গুভের WFLI ্াস্ত্ায়দনর ভকছু েমতা 

রদয়দছ। যাইদহাক, NGOথদর তাদদর ভনজস্ব েমতা সম্পদকব ভনম্ন উপেভব্ধ ইভগত থদয় থয প্রকদল্পর 

পুদরা প্রন্সিয়া জদুড় অভতভরক্ত েমতা ্াড়াদনার এ্ং প্র্াভহত করার সুদযাগ্ রদয়দছ। ভশল্প ও LI 

পভরকল্পনাকারীদদর অনুিূত েমতার জনে ভনম্ন গ্ড় পদময বাদা উদদ্বদগ্র কারণ এ্ং সেমতা 

প্রভশেদণর জনে একটে গুরুত্বপূণ ব উপ-থগ্াষ্ঠী ভচভিত কদর ্া যাদদর সাদে WFLI সুরোর মূেোয়ন 

এ্ং/অে্া ্াস্ত্ায়দনর পয বাপ্ত েমতা আদছ তাদদর সাদে তাদদর সমন্বয় ্ৃন্সদ্ধ কদর। 

প্রকল্প ক্ষবকাপশর প্রল্িযা চিাকািীন লর্াগযিা এবং সমন্বয  

ভ্দেমান সেমতাদক আরও িােিাদ্ থ্াঝার জনে, জভরপটে প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় তাদদর 

অংশগ্রহণ সম্পদকব গ্ঠনমেূক থগ্াষ্ঠীদদর ন্সজজ্ঞাসা কদরভছে। প্রকদল্পর উন্নয়ন প্রন্সিয়া একটে 

প্রকদল্পর জী্নকাে ভ্স্তৃত কদর, শুরু থেদক সমাভপ্ত পয বন্ত এ্ং সরুো কায বকাভরতার ভনম বাণ-

পর্তী পয বদ্েণ পয বন্ত। এখাদন, প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়াটে ভ্ভিন্ন পয বায় দ্বারা সংজ্ঞাভয়ত করা হয়: 

ভন্ বাচন, তহভ্ে, পভরকল্পনা, নকশা, অনুমভত, ভনম বাণ এ্ং ভনম বাণ পর্তী। জ্া্ভদভহতা একটে 

অভতমাত্রায় এ্ং দীঘ বদময়াদী পয বায় উিয় ভহসাদ্ ভ্দ্ভচত হয়। 

সাতটে পয বাদয়র মদধে, উত্তরদাতারা ইভগত ভদদয়দছন থয তাদদর স্ বাভধক স্তদরর জভড়ততা পভরকল্পনা 

পয বাদয় রদয়দছ (ভচত্র10)। মজার ভ্ষয় হে, প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার সাতটে ধাদপ চারটে সংঘ্দ্ধ 

থগ্াষ্ঠীর মদধে IFI- এর স্দচদয় থ্ভশ সংখেক ভেদকাদয়ন্সি রদয়দছ ্দে জানা থগ্দছ। ভ্পরীতিাদ্, 

NGO-গুভের সাতটে ধাদপ চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর অংশগ্রহদণর স্ বভনম্ন ভেদকাদয়ন্সি ভছে, 40 

শতাংদশরও থ্ভশ NGO উত্তরদাতা েিিাদ্ ্দেভছদেন থয তারা প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় অংশগ্রহণ 

কদরনভন। 
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প্রতোভশত ভহসাদ্, IFIগুভেদক তহভ্দের সাদে জভড়ত ্দে ভচভিত করা হদয়ভছে, তদ্ অনোনে 

পয বাদয়ও অংশগ্রহণ অ্োহত থরদখভছে, যভদও অনুমভত এ্ং ভনম বাণ-পর্তী পয বদ্েদণর থেদত্র 

কম। পয বাপ্ত সুরো ভনন্সশ্চত করার জনে উিয়ই গুরুত্বপূণ ব পয বায়, থযমন প্রশমন ্ে্স্থাগুভে প্রকল্প 

দ্বারা সর্রাহ করা হয় এ্ং পদর তাদদর কায বকাভরতার জনে মূেোয়ন করা হয়। সরকারী উত্তরদাতারা 

ভরদপােব কদরদছন থয প্রকদল্পর উন্নয়ন প্রন্সিয়ার মাঝামান্সঝ পয বাদয় তাদদর অংশগ্রহণ স্দচদয় থ্ভশ, 

পভরকল্পনা থেদক অনুমভত থদওয়া পয বন্ত, যখন ভশদল্পর উত্তরদাতারা ইভগত ভদদয়ভছদেন থয তারা 

পভরকল্পনার সাদে জভড়ত, এ্ং তারপর নকশা, অনুমভত এ্ং ভনম বাদণ কম। ভশদল্পর এই ভ্স্ময়কর 

পোোন বটে আরও যাচাই -্াছাই করা দরকার। যভদও ভশল্পটে সাধারণত নকশা এ্ং ভনম বাণ উিদয়র 

সাদেই জভড়ত োকদ্ ্দে আশা করা হদে, এটে সম্ভ্ থয জভরপটে থসই ভ্দশষ পভরদষ্াগুভে 

সর্রাহকারী সংস্থাগুভের কাদছ থপৌৌঁছায়ভন এ্ং প্রকল্প পভরকল্পনায় স্দচদয় থ্ভশ অংশগ্রহণকারী 

EIA পরামশ বদাতাদদর অংশগ্রহণদক ্োপকিাদ্ দখে কদর।  

পূদ্ ব ভরদপােব করা হদয়দছ, NGO উত্তরদাতাদদর প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার সাতটে ধাদপ চারটে ভন্ বাচনী 

থগ্াষ্ঠীর অংশগ্রহদণর স্ বভনম্ন ভেদকাদয়ন্সি ভছে। যখন তারা জভড়ত ভছে, এটে পভরকল্পনা পয বাদয় 

সদ্ বাচ্চ ভেদকাদয়ন্সি ভছে। আমরা NGO সম্পৃক্ততার এই পোোন বটে ্োখো কভর কারণ NGO-গুভে 

সাধারণত LI পভরকল্পনা ্া পয বায়গুভেদত অনুমভত থদওয়ার থেদত্র আনুষ্ঠাভনক অংশীদার হয় না ভকন্তু 

যখন EIAগুভে ঘেদত পাদর তখন পভরকল্পনা পয বাদয় ্া অনুমভত থদওয়ার পয বাদয় ভ্দশষজ্ঞ মূেোয়দনর 

জনে অনুদরাধ করা হয়। প্রকৃত পভরকল্পনা এ্ং অনুদমাদদনর ভসদ্ধান্তগুভে NGO ইনপুে অন্তিুবক্ত ্া 

্াদ ভদদত পাদর। পভরদশদষ, এো আকষ বণীয় থয থকান সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীই ভন্ বাচদনর পয বায়দক তাদদর 

সম্পৃক্ততার প্রােভমক পয বায় ্দে মদন কদর না, যার ফদে ্নেপ্রাণীর প্রদয়াজদনর থেদত্র প্রকল্পগুভে 

থকাোয় ্সাদনা উভচত ্া অনে আড়াআভড়র পাশাপাভশ ্নেপ্রাণীর চাভহদা ভ্দ্চনা করা হয় ভকনা তা 

ভনধ বারদণর জনে থক দায়ী তা ভনদয় প্রশ্ন ওদঠ। ভ্স্তৃত ব্ভশিে।  

 

ভচত্র10 : LI প্রকদল্পর উন্নয়ন প্রন্সিয়ার সাতটে ধাদপর প্রদতেকটেদত অংশগ্রহণকারীদদর গ্রুপ দ্বারা প্রভত শতাংশ ভেদকাদয়ন্সি 

চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর উত্তরদাতাদদর মদধে সাধারণ চুন্সক্ত ভছে থয ্নেপ্রাণী সুরোর ভসদ্ধান্তগুভে 

প্রায়শই পভরকল্পনার পয বাদয় থনওয়া হয় (ভচত্র11), যা থসই সমদয়ও যখন স্ বাভধক সংখেক উত্তরদাতারা 

তাদদর সদ্ বাচ্চ শতকরা অংশগ্রহদণর ভেদকাদয়ন্সি ভনদদবশ কদর (ভচত্র10)। নকশা পয বায়টে সমস্ত 

সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীগুভে সুরো ্াস্ত্ায়দনর প্রভতশ্রুভত থদওয়ার সুদযাগ্ ভহসাদ্ও থদদখভছে (ভচত্র11)। 

যাইদহাক, সমস্ত সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর কম উত্তরদাতারা প্রস্তা্ কদরভছদেন থয ্াছাই পদ্ বর সময় 

্নেপ্রাণী সরুো বতভর করা হদয়দছ, যা ইভগত থদয় থয প্রকল্প গ্রহদণর থেদত্র প্রােভমকিাদ্ পয বাপ্ত 

্নেপ্রাণী সরুো প্রদাদনর জনে ভ্দ্চনা করার থেদত্র ভকছুো অসুভ্ধা হদত পাদর এ্ং প্রভতশ্রুভত্দ্ধ 

হদত পাদর। যভদ প্রকদল্পর উন্নয়ন প্রন্সিয়ার প্রােভমক পয বায়গুভে ্নেপ্রাণী সুরো ভ্দ্চনা না কদর, 
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তাহদে ্নেপ্রাণীদদর সুরোর জনে প্রেম প্রশমন থকৌশে ভহসাদ্ এড়াদনা কটঠন হদত পাদর। তহভ্ে 

পয বাদয়, 50 শতাংদশরও কম IFI উত্তরদাতারা সুরোর সরুো থদয়, যা একটে ভনয়ন্ত্রক দৃটিদকাণ থেদক 

একটে সম্ভা্ে মূে হস্তদেদপর ভ্ন্দ ুভনদদবশ কদর ্া প্রভশেণ ্া িভ্ষেদতর েমতা-্ৃন্সদ্ধর কাদজর 

সময় আদোচনা করার জনে আমাদদর জভরপ প্রদশ্নর ্োখো করার একটে ভ্ন্দ ুভনদদবশ কদর। IFIগুভে 

ইভগত থদয় থয তারা ভনম বাদণর সময় সুরো ্ে্স্থা ্াস্ত্াভয়ত কদরভছে, যভদও অনে থকান উপাদান 

থগ্াষ্ঠী এটেদক তাদদর প্রভতষ্ঠাদনর জনে একটে প্রধান হস্তদেপ পদয়ন্ট ভহসাদ্ থদদখভন। মজার ভ্ষয় 

হে, IFI এ্ং ভকছুো হদেও ভশদল্পর উত্তরদাতারা অনুি্ কদরভছদেন থয প্রকদল্পর পদুরা প্রন্সিয়া জদুড় 

সাধারণ জ্া্ভদভহতা সরুোর ্াস্ত্ায়দনর ভদদক পভরচাভেত কদর, ভকন্তু NGO-গুভে, যা প্রায়ই 

জ্া্ভদভহতা রাখার জনে গুরুত্বপূণ ব ্দে ভ্দ্ভচত হয়, তা কদরভন। 

 

ভচত্র11 : সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী দ্বারা উত্তরদাতাদদর শতকরা ভেদকাদয়ন্সি ইভগত থদয় থয LI- এর সাতটে পয বাদয়র প্রভতটেদত ্তবমাদন 

্নেপ্রাণী সুরো প্রদয়াগ্ করা হদয়দছ প্রকল্প প্রন্সিয়া, থসইসাদে পুদরা প্রন্সিয়া জদুড় জ্া্ভদভহতার কারদণ। "সদম্বাধন করদ্ন 

না" ইভগত থদয় থয উত্তরদাতারা তাদদর কাদজর থেদত্র থমাদেও ্নেপ্রাণী সুরোর সুরাহা কদরন না, যখন "অংশগ্রহণ 

করদ্ন না" ইভগত থদয় থয উত্তরদাতারা প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় অংশগ্রহণ কদরন না। 

উত্তরদাতারা সেত হন থয LI- এর জনে ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দন ্াধাগুভে প্রায়শই পভরকল্পনা, 

ভনম বাণ এ্ং নকশা পয বাদয় থদখা থদয়, যা িভ্ষেদতর প্রভশেদণর জনে ভতনটে সম্ভা্ে থেত্র ভনদদবশ 

কদর (ভচত্র12)। ভশদল্পর উত্তরদাতারাও অনুি্ কদরভছদেন থয অনুমভত থদওয়া অনে স্ উপাদান 

থগ্াষ্ঠীর থচদয় থ্ভশ ্াধা, এ্ং প্রায় প্রভতটে IFI উত্তরদাতা মদন কদরভছদেন থয নকশাটেই মূে ্াধা। 

্াধা ভহদসদ্ অনুমভত থদওয়া হদত পাদর স্বেতার অিা্ যা থ্াঝায় পয বাপ্ত সুরো ্ে্স্থা যা দীঘ ব এ্ং 

জটেে অনুমভত প্রন্সিয়াগুভের ভদদক পভরচাভেত কদর থযখাদন ভশল্পদক েি ভনদদবভশকা এ্ং 

অনুসরণীয় ্াধেতামূেক প্রদয়াজনীয়তার সাদে আরও িােিাদ্ পভরদ্শন করা থযদত পাদর। NGO 

এ্ং ভশল্প উিয় পদের উত্তরদাতারাও উদেখ কদরদছন থয জ্া্ভদভহতা ্াস্ত্ায়দনর সরুোয় একটে 

্াধা ভছে, যা সম্ভা্েিাদ্ অনে দুটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর দ্বারা অনুিূত জ্া্ভদভহতার অিা্ ভনদদবশ 

কদর। 
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ভচত্র12 : LI প্রকল্প প্রন্সিয়ার থকান ধাদপ ্নেপ্রাণী ্াস্ত্ায়দন ্াধা রদয়দছ তা প্রভতদ্দকগ্ণ, গ্ঠনমূেক থগ্াষ্ঠী দ্বারা থয 

শতকরা ভেদকাদয়ন্সি উত্তর থদয় সুরো 

WFLI লেপক বাক্ষরযাস য 

প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার সময় সাধারণত থকাোয় ্াধা সটৃি হয় তা ভনদদবশ করার পাশাপাভশ, 

উত্তরদাতারা এই মূে ্াধাগুভে কী তা সম্পদকব অন্তদৃবটিও প্রদান কদরভছদেন। WFLI ্াস্ত্ায়দনর 

থেদত্র প্রায়শই উদেখ করা ্াধা হে ্নেপ্রাণী সরুোর জনে তহভ্দের অিা্, থযমনটে সরকারী 

সংস্থা এ্ং NGO-র উত্তরদাতাদদর দ্বারা ভরদপােব করা হদয়দছ, থসইসাদে ভশল্পকারীদদর দ্বারা কম 

ভেদকাদয়ন্সি (ভচত্র13)। IFI এই ভ্ষদয় একমত নয়, পরামশ ব থদয় থয ্নেপ্রাণী সুরোর জনে তহভ্ে 

্ে্হাদর ndণদাতা এ্ং প্রাপকদদর মদধে সংদযাগ্ ভ্ন্সেন্ন হদত পাদর। NGO-গুভে LI প্রন্সিয়ার সাদে 

একটে প্রধান ্াধা ভহসাদ্ জভড়ত হওয়ার সুদযাদগ্র অিা্দকও উদেখ কদর এ্ং থয থকানও সংঘ্দ্ধ 

থগ্াষ্ঠী দ্বারা ভচভিত থয থকানও ্াধা জদুড় সদ্ বাচ্চ ভেদকাদয়ন্সি কদর।  

গ্ঠনমূেক থগ্াষ্ঠীগুভে দ্বারা প্রকাভশত স্দচদয় ্ড় উদদ্বদগ্র অনোনে থেত্রগুভের মদধে রদয়দছ 

দেগুভের মদধে প্রায় সমান ভেদকাদয়ন্সিদত WFLI- এর ্াধা ভহদসদ্ রাজবনভতক সভদোর অিা্ 

(ভচত্র 13)। সরকাভর সংস্থা, ভশল্প এ্ং NGO-গুভে ্নেপ্রাণী-ভনভদবি দেতার অিা্ ভচভিত কদরদছ, 

থযমনটে WFLI প্রশমন ্ে্স্থাগুভের ভনম বাণ-পর্তী কায বকরী পয বদ্েণ ও মূেোয়ন ভছে। সরকাভর 

সংস্থা এ্ং ভশল্প এছাড়াও WFLI সুরোগুভে রাজবনভতক ইো, দেতা, এ্ং ভনম বাণ-পর্তী পয বদ্েণ 

্া মূেোয়দনর অিাদ্র সাদে একটে ্াধা ভহসাদ্ উপেভব্ধ করার জনে প্রাভতষ্ঠাভনক সহায়তার 

অিা্দক তুদে ধদর। NGO এ্ং IFIগুভে প্রাভতষ্ঠাভনক সহায়তার অিাদ্ থিাদগ্ না। অ্দশদষ, IFIs 

WFLI- এর জনে জনসাধারদণর সহায়তার অিা্ এ্ং অনে থকাদনা সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর থচদয় থ্ভশ ্াধা 

ভহদসদ্ অভধক সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে জনসাধারদণর চাদপর অিা্ উদেখ কদর, যখন সাধারণত 

অনোনে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর তুেনায় কম ভেদকাদয়ন্সিগুভেদত অনোনে ্াধা উদেখ কদর। WFLI-এর 

জনে অ-অে ববনভতক েেে ্া প্রাভতষ্ঠাভনক সহায়তার জনে রাজবনভতক সভদোর অিা্ উন্নয়নশীে 

ভ্দশ্ব একটে সাধারণ ভ্ষয় এ্ং সরকার এ্ং জাতীয় এদজন্ডাগুভে স্ুজ অ্কাঠাদমাদক উত্সাভহত 

করার থেদত্র একাভধক উন্নয়নমূেক এ্ং ্নেপ্রাণী প্রভতশ্রুভত পূরদণর আদশ ব ভহসাদ্ অগ্রসর না 

হওয়া পয বন্ত এটে একটে ্াধা হদত পাদর। ; এটে পভর্দতব WFLI এর জনে জনসাধারদণর সমে বন 

্াভড়দয় তুেদত পাদর। 
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ভচত্র13 : একটে রাডার গ্রাফ যা চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর প্রদতেদকর প্রভতন্সিয়াগুভের শতাংশ উপস্থাপন কদর, যা সেত হয় থয 

প্রভতটে ধরদণর ্াধা ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দন ্াধা থদয় LI প্রকল্পগুভের জনে। জনসাধারদণর সহায়তার অিা্, তহভ্দের 

অিা্ এ্ং রাজবনভতক সভদোর অিাদ্র জনে, সরকারী প্রভতন্সিয়াগুভের শতাংশ NGO-গুভের সাদে হু্হু ভমদে থগ্দছ, 

তাই গ্রাদফর ভকছু অংদশ োইন (কমো) দৃশেমান নয়। 

গ্ঠনমূেক থগ্াষ্ঠীগুভে তহভ্ে, রাজবনভতক ইো, প্রাভতষ্ঠাভনক সহায়তা এ্ং দেতার অিা্দক 

্নেপ্রাণী সরুো ্াস্ত্ায়দন স্দচদয় ্ড় ্াধা ভহদসদ্ ভচভিত কদরদছ। জভরদপ আরও থদখা থগ্দছ থয 

NGO-গুভের ্তবমাদন প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় অংশগ্রহদণর সুদযাগ্ থনই। 

কযাোক্ষসটি িুিক্ষকি  

জভরপটে ্নেপ্রাণী সুরো ্ে্স্থা সফেিাদ্ ্াস্ত্ায়দনর জনে প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় 

জ্ঞানমূেকিাদ্ সম্পৃক্ত করার জনে অভতভরক্ত ভকছু সরোম এ্ং দেতাও অনুসন্ধান কদরদছ। 

স্ বাভধক সংখেক উত্তরদাতা ইভগত ভদদয়দছন থয খরচ-সুভ্ধা ভ্দেষণ (CBA) -এর তদেের অিা্ ভছে, 

তারপদর প্রশমন ্ে্স্থাগুভে ভডজাইন করার জনে সদ্ বাত্তম অনুশীেন, ্নেপ্রাণী তেে সংগ্রদহর জনে 

সদ্ বাত্তম অনুশীেন এ্ং পভরদশদষ, প্রস্তাভ্ত প্রকদল্পর ভ্্রণ এ্ং ভ্কল্প পে (পভরহার)। আমরা 

নীদচ এই তেে ভ্ষয়গুভের একটে দম্পভত অদন্বষণ কভর: 

খরচ-থ্ভনভফে ভ্দেষণ 

IFI (>60 শতাংশ) এ্ং ভশদল্পর (> 50 শতাংশ) উত্তরদাতারা ইভগত থদয় থয এই দুটে উপাদান গ্রুপ 

ভ্শ্বাস কদর থয LI প্রকদল্প ্নেপ্রাণী সুরোর জনে CBA ভনয়ভমতিাদ্ পভরচাভেত হদে। সরকার এ্ং 

NGO-র প্রভতন্সিয়া অদনক কম ভছে, মধে 30 শতাংদশর পভরসদর (ভচত্র14)। এই প্রভতন্সিয়াগুভে থদখায় 

থয ্নেপ্রাণী সরুোর CBA-গুভে এখনও LI প্রকল্পগুভেদত আদশ ব অনুশীেন নয়। IFI এ্ং ভশদল্পর 

প্রভতন্সিয়া স্তদরর উচ্চতর স্তর CBA গুভে তহভ্ে ও পভরচােনার থেদত্র তাদদর ্েস্ততার ফদে হদত 

পাদর, যখন সরকার এ্ং NGO শুধুমাত্র তাদদর ফোফে ্ে্হার কদর ্া পয বাদোচনা কদর।  
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এটে সমন্বয় েমতার একটে সম্ভা্ে েভতকর ্ে্ধান ভনদদবশ কদর থযখাদন প্রায়ই সরকাভর সংস্থা এ্ং 

NGO-গুভে মান্ উন্নয়ন এ্ং ্নেপ্রাণী সংরেদণর জনে আড়াআভড়-স্তদরর পভরকল্পনা বতভর করদত 

অংশীদার হয় ভকন্তু LI উন্নয়ন এ্ং ্নেপ্রাণী সংরেদণর মদধে ্াভণজে-্ন্ধ থ্াঝার িূভমকা মূেত 

ভশদল্পর কাজ এ্ং যভদ। প্রকল্প অনুদমাদন এ্ং পভরকল্পনা প্রন্সিয়ার সময় একাভধক উপাদান 

থগ্াষ্ঠীদক একন্সত্রত কদর CBA পভরচােনার জনে আনুষ্ঠাভনক প্রন্সিয়া বতভর করা থশষ পয বন্ত আরও 

সােয়ী প্রকল্প এ্ং উন্নত ্নেপ্রাণী সুরোর ভদদক পভরচাভেত করদত পাদর। 

 

ভচত্র14 : প্রকদল্পর উন্নয়দনর সময় ্নেপ্রাণী সুরোর জনে খরচ-সুভ্ধা ভ্দেষণ পভরচাভেত হয় ভকনা থস ভ্ষদয় চারটে 

সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর শতকরা ভেদকাদয়ন্সি প্রভতন্সিয়া প্রন্সিয়া। 

প্রাক-ভনম বাণ ্নেপ্রাণী থডো এ্ং জ্ঞান প্ল্োেফম ব 

সমস্ত সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর উত্তরদাতাদদর মদধে প্রায় 56 শতাংশ ভরদপােব কদরদছন থয তাদদর সংস্থাগুভে 

নতুন LI প্রকদল্পর জনে প্রাক-ভনম বাণ ্নেপ্রাণী তেে ্ে্হার কদর; যাইদহাক, প্রায় 13 শতাংশ উত্তরদাতা 

ভরদপােব কদরদছন থয এই ধরদনর ্নেপ্রাণী তেে সহদজই পাওয়া যায়। উদেখদযাগ্েিাদ্, IFI-এর 

উত্তরদাতাদদর থকউই মদন কদরনভন থয প্রাক-ভনম বাণ ্নেপ্রাণী তেে সহদজই পাওয়া যায়। ভপ্র-

কনস্ট্রাকশন ওয়াইল্ডোইফ থডো প্রাপেতার উপর এই জভরদপর ফোফেগুভে ভ্দেমান থডোর জনে 

থকন্দ্রীিূত, জনসাধারদণর অোদক্সসদযাগ্ে ্নেপ্রাণী এ্ং আ্াসস্থে থডো প্ল্োেফদম বর একটে েি 

প্রদয়াজন এ্ং LI থডদিেপারদদর আরও শন্সক্তশােী প্রাক-ভনম বাণ ্নেপ্রাণী জভরপ, অনোনে সম্পভকবত 

থডো সংগ্রহ এ্ং বজভ্ক মূেোয়দন তহভ্দের প্রদয়াজনীয়তার পরামশ ব থদয়। 

্তবমাদন ্নেপ্রাণীর সুরোর জনে তেে সংগ্রহ করার জনে ্ে্হৃত উৎস সম্পদকব ন্সজজ্ঞাসা করা হদে, 

সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীগুভে সমীোয় থদওয়া সমস্ত উৎস ্ে্হার কদর ভ্ভিন্ন ভডগ্রীদত ভরদপােব কদরদছ 

(ভচত্র15)। সামভগ্রকিাদ্, চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী তদেের উত্সগুভের উপর ভনিবর কদর তার মদধে 

নূেনতম পাে বকে ভছে। প্রভতন্সিয়াগুভের মদধে কদয়কটে প্র্ণতা যা সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী মোদন্ডেগুভের সাদে 

সামেসেপূণ ব: সরকারী সংস্থা এ্ং IFIগুভে প্রায়শই অিেন্তরীণ প্রভশেণ এ্ং ্াভহেক কম বশাোগুভে 

্নেপ্রাণী সরুোর তদেের উত্দসর জনে ্ে্হার কদর, যখন IFI এ্ং ভশল্প পরামশ বদাতাদদর প্রায়শই 

্ে্হার কদর। ওদয়্ অনুসন্ধান, হোন্ড্কু, একাদডভমক োভডজ, এ্ং ্নেপ্রাণী সুরোর তদেের 

উৎদস অংশীদারদদর সাদে কাজ করা চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী জদুড় সাধারণ। ্নেপ্রাণী সুরোর তদেের 

জনে একটে থকন্দ্রীিূত প্ল্োেফম ব সমস্ত উপাদান থগ্াষ্ঠীদক উপাত্ত, তেে সুরোর অোভপ্ল্দকশন এ্ং 

কায বকাভরতা সম্পদকব স্ বদশষ তেে এ্ং LI প্রকল্পগুভের জনে সদ্ বাত্তম অনুশীেন, মান এ্ং 

ভনদদবভশকা সম্পভকবত অনোনে প্রাসভগক উপাদান প্রদান কদর উপকৃত হদত পাদর। 
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ভচত্র15 : ্নেপ্রাণী সুরোর তদেের ভ্ভিন্ন প্রকার এ্ং উৎস ্ে্হার সম্পদকব চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর শতকরা ভেদকাদয়ন্সি 

প্রভতন্সিয়া 

প্রক্ষশিণ প্রপযা ন এবং ক্ষনপেযক্ষশি ক্ষবষয 

উপাদান থগ্াষ্ঠী ভনভ্ বদশদষ, উত্তরদাতারা LI প্রিা্ (86 শতাংশ) থেদক ্নেপ্রাণীদদর সুরোর জনে 

প্রভশেদণর সুদযাদগ্ অতেভধক আগ্রহী। উপদরাক্ত মূেোয়ন থেদক, ভকছু ভেম গ্ঠনমূেক থগ্াষ্ঠীগুভেদত 

সেমতার প্রদয়াজন ভহসাদ্ পুনরা্ৃভত্ত কদর। আমরা ভ্দশষিাদ্ তেে এ্ং প্রভশেদণর ধরন সম্পদকব 

ন্সজজ্ঞাসা কদরভছ থয উপাদান থগ্াষ্ঠীগুভে LI- এর জনে ্নেপ্রাণী সরুো উপেভব্ধ করার েমতা বতভর 

করদত চায় (ভচত্র16(a))। IFI এ্ং NGO-গুভের ওদয়ভ্নার (স্বল্প 1-ঘন্টা অনোইন প্রভশেণ) এ্ং 

কম বশাো (্হু ভদদনর প্রভশেণ) প্রভশেদণর উচ্চ গ্রহণদযাগ্েতা রদয়দছ। যাইদহাক, যখন মাঠ ভ্রমদণর 

সাদে ভমভেত হয়, কম বশাোগুভে সরকারী সংস্থা এ্ং NGO দ্বারা থ্ভশ পছন্দ করা হয়। IFI এ্ং NGO-

গুভে তদেের থকন্দ্রীয় ভলয়াভরংহাউস (অনোইন োইদেভর, থকস োভড, নকশা ভনদদবভশকা ইতোভদ 

existence নীদচর ভচত্রটেদত "জ্ঞান প্ল্োেফম ব" ভহসাদ্ ভনদদবভশত) এ্ং ্নেপ্রাণী সুরোর নকশা এ্ং 

ভনভদবিকরদণর ভনদদবভশকাগুভের অন্সস্তদত্বর স্দচদয় থযাগ্েতা থদখদত পায় (থযমন, ্নেপ্রাণী 

পারাপাদরর মাত্রা)। সমস্ত চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী তাদদর পছন্দ অনুসাদর স্ বভনম্ন ভেদকাদয়ন্সিগুভেদত 

অনোইন ভ্শ্বভ্দোেয় স্তদরর থকাস বগুভে (অ্োহত ভশো থিভডে ্া সাটেবভফদকে সহ) স্থান থপদয়দছ।  

প্রভশেণ ভ্ষয়গুভের ভ্ষদয়, সমস্ত সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর জভরপ উত্তরদাতারা সমস্ত প্রদত্ত ভ্কল্পগুভেদত 

অতেন্ত আগ্রহী ভছদেন, যার মদধে ভছে নীভত, পভরকল্পনা, নকশা, প্রশমন এ্ং পয বদ্েণ ভচত্র16(b)। 

NGO এ্ং ভশল্প তাদদর প্রদয়াজদনর সাদে একন্সত্রত হয় এ্ং WFLI এর জনে পভরকল্পনা এ্ং নকশা 

সম্পদকব প্রভশেণ চায়। NGO-গুভে তাদদর প্রদয়াজন অনুসাদর সরকারী সংস্থার সাদে সংযুক্ত োদক 

এ্ং নীভত, পয বদ্েণ এ্ং প্রশমন ভ্ষদয় প্রভশেণ চায়। IFI উত্তরদাতারা সমস্ত সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর 

সদ্ বাচ্চ ভেদকাদয়ন্সি সহ প্রভশেণ থচদয়ভছদেন, পরামশ ব ভদদয়ভছদেন থয IFIথয়র মদধে, WFLI 

্াস্ত্ায়দনর জনে প্রভশেণদক অগ্রাভধকার থদওয়া হয়। সামভগ্রকিাদ্, আমাদদর ফোফেগুভে 

পরামশ ব থদয় থয কায বকরী সেমতা প্রভশেণটে উপাদান থগ্াষ্ঠীগুভেদত একই ধরদনর ভ্ষয়গুভে 

অন্তিুবক্ত করদত পাদর যা কখনও কখনও একটে ভনভদবি উপাদান থগ্াষ্ঠীর জনে সর্রাহ করা হয়। 

প্রদত্ত থয পূ্ ব্ তী ফোফেগুভে প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার সময় সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীগুভে কীিাদ্ একসদগ 

কাজ কদর তার উন্নভতর জায়গ্া ভনদদবশ কদর, প্রভশেণগুভে ভ্ভিন্ন থেকদহাল্ডারদদর একই রুদম 

আনার গুরুত্বপূণ ব সুদযাগ্ প্রদান করদত পাদর। উপরন্তু, মানসেত প্রভশেদণর মাধেদম সকে সংঘ্দ্ধ 

থগ্াষ্ঠীদক একই সাধারণ জ্ঞাদনর ভিভত্ত প্রদান কদর, িভ্ষেদতর সহদযাভগ্তা আরও মসৃণিাদ্ চেদত 

পাদর।  
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(a)       (b) 

 

ভচত্র16 : চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর শতকরা ভেদকাদয়ন্সি থরসপদির রাডার গ্রাফ, (a) ্নেপ্রাণী সুরোর প্রভশেদণর জনে 

পছন্দসই পদ্ধভত; এ্ং b) পছদন্দর ভেম অে্া ভনদদবদশর জনে ভ্ষয়। 

লেশাি কনক্ষিটিউি গ্রুপের  নয কযাোক্ষসটি ইনফাপরন্স 

পূ্ ব্ তী ভ্িাগ্টে সমীোর প্রভতন্সিয়াগুভেদক সামভগ্রকিাদ্ ভ্দ্চনা কদর ্া চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী 

জদুড় তুেনামূেক প্রভতন্সিয়াগুভে ভ্দ্চনা কদর। এই পর্তী ভ্িাগ্টে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী-ভিভত্তক 

অন্তদৃবটি প্রদান কদর যা ্নেপ্রাণী সুরোর মূেধারায় আরও কায বকর হওয়ার জনে আরও গ্িীরিাদ্ 

ধারণেমতা প্রদয়াজন মূেোয়ন এ্ং প্রাচে প্রভশেণ কায বিম সাহাযে করদত পাদর। 

সরকার 

সরকারগুভেদক জী্ ব্ভচত্রে সংরেদণর জনে তাদদর অদনক জাতীয় েেেগুভের সাদে তাদদর 

আন্তজবাভতক প্রভতশ্রুভতর িারসামে ্জায় রাখদত হদ্। এইিাদ্, তারা প্রায়ই তাদদর আন্তজবাভতক 

্াধে্াধকতা থমদন, এ্ং অজবদন সাহাযে করার জনে জাতীয় নীভত ও কম বসূভচ বতভর কদর। জভরপটে 

এদজন্সি কমীদদর তাদদর জাভতর সংরেণ-থকন্সন্দ্রক দাভয়ত্ব ও কতব্ ে সম্পদকব অ্ভহত করার এ্ং তার 

উপর কাজ করার েমতা ভনধ বারণ করার থচিা কদরভছে। 

সরকাভর উত্তরদাতারা জভরদপ ভচভিত সাতটে MEA- এর ্োপাদর অতেন্ত সদচতন ভছদেন যা ্নেপ্রাণী 

সংরেণ এ্ং সাধারণত জী্ব্ভচত্রে, স্থানান্তর, প্রাকৃভতক heritageভতহে এ্ং জোিূভমর সাদে 

সম্পভকবত। এই উত্তরদাতাদদর সংখোগ্ভরষ্ঠ ভনন্সশ্চত কদরদছন থয তাদদর প্রভতষ্ঠাদনর আনুষ্ঠাভনক 

(অভফভসয়াে) ভসদেম (থমাে 91 টে প্রভতন্সিয়ার মদধে n = 44) এ্ং/অে্া অনানুষ্ঠাভনক ্ে্স্থা (থমাে 

91 টে প্রভতন্সিয়ার মদধে n = 17) তাদদর কমীদদর সাদে অিেন্তরীণিাদ্ তেে থশয়ার করার জনে 

্নেপ্রাণী সংরেণ সংিান্ত আন্তজবাভতক অগীকার। ্নেপ্রাণী সম্পভকবত আন্তজবাভতক প্রভতশ্রুভত 

পয বদ্েদণর জনে দায়ী সরকাভর কমীরা এ্ং চুন্সক্তগুভে ভনন্সশ্চত করার জনে জাতীয় কায বিম 

প্রভতষ্ঠার ভ্ষদয় অ্ভহত করার জনে ভকছু সরকারী সংস্থায় উপভস্থত ভছে ্দে মদন হয়, এ্ং অনেদদর 

অিা্ রদয়দছ (্তবমান = 46, ্তবমান = 37 নয়, ভনন্সশ্চত নয় = 10)।  

ভকছু উত্তরদাতা ভনন্সশ্চত কদরদছন থয তাদদর সংস্থাগুভে MEAগুভেদক সমনু্নত রাখার জনে প্রদয়াজনীয় 

পদদেদপর ভ্ষদয় কমীদদর সম্পদদর অোদক্সস ভদদয়ভছে, যভদও এটে স্ বদা ভছে না (অোদক্সস = 48, 

অোদক্সস = 20 প্রদান কদরভন, অভনন্সশ্চত = 24)। জভরপটে সরকারী সংস্থার ব্ভচত্রেদক ্নেপ্রাণী সুরো 

সম্বদন্ধ আরও ভ্স্তাভরতিাদ্ জানার থচিা কদরভন। অতএ্, আন্তজবাভতক ্নেপ্রাণী প্রভতশ্রুভতর উপর 

কাজ কদর এমন সরকারী সংস্থাগুভে গ্াহবস্থে LI এদজন্সিগুভের সাদে একীিূত এ্ং একীিূত হদে এ্ং 

্নেপ্রাণী সরুোর প্রদয়াজনীয় প্রকল্পগুভে থযখাদন তারা ভ্কাশ কদর তা মূেোয়দনর জনে আরও 

অধেয়দনর প্রদয়াজন হদ্। যাইদহাক, জভরপটে ধরা পদড়দছ থয জাতীয় পয বাদয়, সরকারী সংস্থাগুভে 

্নেপ্রাণী সম্পভকবত আন্তজবাভতক প্রভতশ্রুভতর সাদে জভড়ত কমীদদর সেমতা ্ৃন্সদ্ধর জনে ভকছু 
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ধরদণর আনুষ্ঠাভনক কান্ড এ্ং প্রাভতষ্ঠাভনক অোদক্সস সর্রাহ কদর। যখন তারা কাজ কদর, তখন 

স্দচদয় সাধারণ েমতা বতভরর প্রদচিাগুভে কম বশাো এ্ং প্রভশেণ থকাদস বর আকাদর হয় যা মুভযত 

ভনদদবভশকা এ্ং সাটেবভফদকশন থপ্রাগ্রাদমর তুেনায় উদেখদযাগ্েিাদ্ থ্ভশ (ভচত্র 17)। 

 

ভচত্র17 : সরকারী সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর উত্তরদাতাদদর সংখো যারা তাদদর এদজন্সি কমীদদর জনে উপেব্ধ ভ্ভিন্ন ধরদনর েমতা 

্ৃন্সদ্ধর পদ্ধভত ভচভিত কদরদছ তাদদর সরকাদরর MEA- এর প্রভতশ্রুভত সম্পদকব জাননু 

থ্ভশরিাগ্ উত্তরদাতা (93 টের মদধে 58) ইভগত ভদদয়দছন থয তাদদর সরকাভর সংস্থার কমীরা LI -এর 

জনে ্নেপ্রাণী সুরো প্রদাদনর জনে ভনভদবি প্রভশেণ থপদয়দছন। যারা প্রভশেণ থপদয়ভছে তাদদর মদধে 

প্রায় অদধ বকদক তাদদর ভনজস্ব এদজন্সি (n = 18) এ্ং অদধ বদকরও থ্ভশ অনে সংস্থা (n = 20) দ্বারা 

ভনদদবভশত হদয়ভছে। সরকাভর উত্তরদাতারা প্রভশেদণর প্রােভমক যুন্সক্ত ভচভিত কদরদছন দাতা ্া 

তহভ্েদাতা মোদন্ডে (n = 35), আইন দ্বারা কম ভডগ্রী (n = 25), অে্া MEAs (n = 28) এর পূ্ বশতব 

ভহসাদ্। ্নেপ্রাণী সুরো প্রভশেণ আমাদদর প্রকল্প দ্বারা মূেোয়ন করা ভতনটে LI থমাড (রাস্তা = 46, 

থরে = 25, ভ্দুেৎ োইন = 28) এ্ং পভরকল্পনা (n = 33) অন্তিুবক্ত কদরদছ।  

উত্তরদাতারা তাদদর সংস্থার মদধে ্নেপ্রাণীর উপর LI প্রিা্ থমাকাদ্োর সেমতার অিা্দকও তুদে 

ধদরদছন যার মদধে 88 টের 50 টে ভরদপাটেবংদয়র তাদদর েমতা থনই (n = 26) ্া অনে কম বসূভচর মদধে 

্নেপ্রাণীর প্রিা্ থমাকাদ্ো করা হদয়দছ, ভকন্তু LI ভ্দশষজ্ঞদদর এই আদদদশর দাভয়ত্ব থদওয়া হয়ভন 

(n = 24) ভচত্র18(a)। যাইদহাক, 19 জন উত্তরদাতা ্নেপ্রাণী সরুোয় দেতার সাদে স্বতন্ত্র কমীদদর 

অন্সস্তত্ব ভনদদবশ কদরদছন এ্ং নয়জন উত্তরদাতা ইভগত ভদদয়দছন থয তাদদর সংস্থা LI ্নেপ্রাণী 

সুরোর জনে একটে সম্পণূ ব কম বসূভচ ভনদ্ভদত কদরদছ। সরকাভর উত্তরদাতাদদর পুে থেদক এই 

ধরদনর ব্ভচত্রেপূণ ব প্রভতন্সিয়ার একটে কারণ হদত পাদর ্নেপ্রাণী, রাস্তা, থরে, ভ্দেুৎ োইন এ্ং 

পভরকল্পনা সম্পভকবত সরকাভর দপ্তদরর মদধে আদদদশর ব্ভচত্রে।  

সরকারী উত্তরদাতারা আরও উদেখ কদরদছন থয যখন কমীদদর পদদ WFLI- থত কাজ করার েমতা 

োদক, তখন সাধারণত অিেন্তরীণ ্া ্াভহেক আদদদশর ভ্পরীদত স্বতন্ত্র প্রকল্পগুভের জনে প্রদয়াজন 

হয়। যাইদহাক, উত্তরদাতাদদর সংখোগ্ভরষ্ঠ উদেখ কদরদছন থয এই কাদজ ভনদ্ভদত থকান কমী থনই 

ভচত্র18(b)। 
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(a) 

 
(b) 

 

ভচত্র18 : সরকারী সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর উত্তরদাতাদদর সংখো যারা ভচভিত কদরদছ, (a) LI ্নেপ্রাণী সুরোর জনে তাদদর সংস্থার 

্তবমান কমী েমতা, এ্ং (b) LI ্নেপ্রাণী সুরো েমতা থকন প্রদয়াজন তার যুন্সক্ত।  

জভরপটে ্নেপ্রাণী, রাস্তা, থরে, ভ্দুেৎ োইন এ্ং পভরকল্পনার জনে দায়ী সরকাভর সংস্থাগুভের 

উত্তরদাতাদদর েেে কদর। LI ্নেপ্রাণী সুরোর প্রদয়াজনীয়তা/আদদশ, দেতা এ্ং কমীদদর স্তর 

সম্পভকবত ভ্ভিন্ন সরকাভর সংস্থার সেমতার প্রদশ্নর জ্া্ জভরপকৃত পাাঁচটে থদদশ থমাড এ্ং 

এদজন্সিগুভের েমতা ্ৃন্সদ্ধর প্রদয়াজনীয়তা ভনদদবশ কদর। আমরা পর্তীদত EIA -থত মদনাভনদ্শ 

কদরভছ, LI উন্নয়ন প্রন্সিয়ার একটে গুরুত্বপূণ ব পয বায় যা ্নেপ্রাণী সরুো অন্তিুবক্ত কদর। আমরা EIA 

উন্নয়দন ভ্ভিন্ন সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর দাভয়ত্ব সম্পদকব সরকাদর যারা আদছ তাদদর ধারণা মূেোয়ন করার 

থচিা কদরভছ। 
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প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার সময়, সরকারী সংস্থাগুভে EIAs এর উন্নয়ন সমন্বয় করার জনে দায়ী প্রােভমক 

অভিদনতা ভহদসদ্ োদক, যা ্নেপ্রাণীর উপর LI উন্নয়দনর প্রিা্গুভে আরও সম্পণূ বরূদপ থ্াঝার 

থচিা কদর এ্ং প্রদয়াজনীয় সুরোর সুপাভরশ কদর। সরকাভর সংস্থাগুভের জভরপ উত্তরদাতারা ইভগত 

কদরদছন থয সরকারী অে বায়দন এ্ং ্েন্সক্তগ্তিাদ্ অে বাভয়ত LI প্রকল্প উিয়ই EIAs এর প্রদয়াজন, 

এ্ং সরকার, তহভ্েদাতাসহ-ঘদরায়া তহভ্েদাতা এ্ং থ্সরকাভর ভশল্প ভ্কাশকারীদদর-ভ্ভিন্ন EIA 

প্রন্সিয়ায় ভ্ভিন্ন িূভমকা পােন কদর (ভচত্র19)। প্রভতন্সিয়াগুভে থদখায় থয সরকারী সংস্থাগুভে EIA-র 

প্রদয়াজন এ্ং উিয় থেদত্রই থশষ পয বন্ত EIA অনুদমাদন করার থেদত্র েি িূভমকা পােন কদর। EIA 

প্রন্সিয়ার সময়, সরকারী সংস্থাগুভে ভশল্প এ্ং তহভ্েকারীদদর সাদে কাজ কদর। সরকারী সংস্থাগুভে 

ভশল্প ভ্কাশকারী এ্ং তহভ্েদাতাদদরদক এমন একটে উপাদান থগ্াষ্ঠী ভহদসদ্ উপেভব্ধ কদর যা 

প্রায়শই EIA- এর জনে অে ব প্রদান কদর এ্ং EIA বতভরর জনে এটে ভশল্প ভ্কাশকারীদদর িূভমকা ্দে 

মদন কদর। িূভমকার উপেভব্ধ প্রায়ই েমতার ্াধা ভনদদবশ কদর। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ স্তদরর স্বেতা, 

সমন্বয় এ্ং জ্া্ভদভহতা ছাড়া EIA-র ভ্কাদশর থেদত্র, ্নেপ্রাণীর জনে েভতকর পভরণভত হদত 

পাদর, থযমন পয বাপ্ত সরুোর অিা্। এটে প্রায়শই অস্বে EIA গুভের ফোফে হদত পাদর যা থকান 

পা্ভেক ্া তৃতীয় পদের পয বাদোচনা পায় না। 

 

ভচত্র19 : সরকারী উত্তরদাতাদদর শতকরা অংশ যা EIA- এর উন্নয়দন ভ্ভিন্ন উপাদান থগ্াষ্ঠীর িূভমকা ভচভিত কদর 

আন্তজবাভতক আভে বক প্রভতষ্ঠান  

IFI উপাদান থগ্াষ্ঠীর উত্তরদাতারা সদর দপ্তর (n = 17, 10 থকন্দ্রীয় পভরদ্শ ইউভনে ্া সমতুেে এ্ং 7 

আঞ্চভেক ্া থদদশর ভ্িাগ্) এ্ং থদদশর আ্াভসক ভমশন (n = 12) জদুড় ছভড়দয় পদড়ভছে। মূেত, 

IFIs ভরদপােব কদরদছ থয তাদদর প্রভতষ্ঠানগুভে IFC PS6 (n = 4) থমদন চদেদছ অে্া সমতুেে কম বেমতা 

মান (n = 20) ভছে। ছয়জন উত্তরদাতা এমনভক ভরদপােব কদরদছন থয তাদদর প্রাভতষ্ঠাভনক নীভতগুভে 

IFC PS 6 -এর নীভতমাোর থচদয় থ্ভশ কদঠার এ্ং মাত্র দুটে ভরদপােব কদরদছ থয তারা orrowণগ্রহীতা 

থদদশর নীভতর উপর ভনিবর কদর।  

তাদদর ্োপক পভরদ্শগ্ত এ্ং সামান্সজক (E&S) মান ছাড়াও, সমীোয় IFI উত্তরদাতারা ভরদপােব 

কদরদছন থয তাদদর প্রভতষ্ঠাদনর WFLI- এর স্দচদয় গুরুত্বপূণ ব ভ্ষয়গুভে তাদদর প্রাভতষ্ঠাভনক 

নীভতমাোয় অন্তিুবক্ত ভছে। LI- এর জনে ্নেপ্রাণী সুরো গ্ঠদনর সুদযাগ্গুভে প্রায়শই E&S মানগুভের 

(n = 26) পাশাপাভশ আনুষ্ঠাভনক অভিদযাগ্ প্রন্সিয়াগুভের (n = 24) মাধেদম ভনদদবভশত হয়। অনোনে 

ভ্ষদয়র তুেনায় CBA (n = 15) এ্ং WFLI ভনদদবভশকা (n = 14) প্রস্তুত করার প্রদয়াজনীয়তা কমই 

ভরদপােব করা হদয়ভছে। স্দচদয় উদেখদযাগ্েিাদ্, ্নেপ্রাণী-থকন্সন্দ্রক থেকদহাল্ডার উপদদিা 
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থগ্াষ্ঠীগুভের দীঘ বদময়াদী সম্পৃন্সক্তর জনে অে বায়ন (n = 4) এ্ং ্নেপ্রাণী/আ্াসস্থদের জনে 

অপ্রতোভশত প্রশমদনর প্রদয়াজদনর জনে সম্ভা্ে তহভ্ে (n = 11) উত্তরদাতাদদর দ্বারা প্রায়শই উদ্ধতৃ 

ভ্কল্প ভছে।  

IFI উত্তরদাতারা হাইোইে কদরদছন থয প্রশমন থেভণভ্নোস সুপভরভচত (25 টের মদধে 22 টে প্রভতন্সিয়া 

ইভত্াচকিাদ্ উত্তর থদওয়া হদয়দছ) এ্ং সম্ভা্ে প্রশমন ভ্কল্পগুভে থযমন এড়াদনা, IFI নীভতর মদধে 

উদেখ করা হদয়দছ। উত্তরদাতারা আরও ভরদপােব কদরদছন থয IFI WFLI- এর জনে প্রকল্প-ভনভদবি 

সেভতদক শন্সক্তশােী কদর যা উন্নয়দনর জনে প্রাসভগক: প্রযুন্সক্তগ্ত সহায়তা (n = 24), প্রভশেণ (n = 

23), এ্ং জ্ঞান ্ে্স্থাপনার মাধেদম LI- এর জনে ্নেপ্রাণী সরুোর ্াস্ত্ায়ন এ্ং প্রদয়াগ্। = 19)। 

জভরদপর ফোফে অনুসাদর, IFIরা ভনদজদদরদক "প্রশমন" এ্ং "থছাে করার" ভ্কল্পগুভে প্রায়শই 

প্রশমন থেভণভ্নোদসর মদধে ্ে্হার করদত থদদখ, যার পদর "পভরহার"ভচত্র20)। অফদসে এ্ং 

েভতপরূণ খু্ কমই উদেখ করা হদয়দছ শীষ ব ভতনটে প্রশমন থেভণভ্নোদসর ভ্কল্পগুভের মদধে একটে 

ভহদসদ্। এটে ইভগত করদত পাদর থয IFIগুভে LI-এর জনে ্নেপ্রাণী সরুো ্াস্ত্ায়দনর জনে কাজ 

করদছ, ভকন্তু প্রকদল্পর উন্নয়ন প্রন্সিয়ার শুরুদত রুে ভন্ বাচদনর মাধেদম গুরুত্বপূণ ব ্নেপ্রাণী 

এোকাগুভে এড়াদনার ভ্পরীদত, ভনম বাদণর পদর প্রিা্গুভে হ্রাস করার উপর অভতভরক্ত ভনিবরতা 

োকদত পাদর। আমরা পরামশ ব ভদন্সে থয ভচত্র 20 এর ফোফেগুভে IFI প্রকল্পগুভের থয থকানও জাভতর 

থডোদসে মূেোয়দনর মাধেদম যাচাই করা থযদত পাদর, তা ভনধ বারণ করার জনে থয পভরহাদরর ভ্কল্পটে 

প্রকৃতপদে প্রশভমত থেভণভ্নোদস অফদসে এ্ং েভতপূরদণর ভ্কদল্পর থচদয় থ্ভশ ্ে্হৃত হয় 

ভকনা।  

 

ভচত্র20 : IFI উপাদান থগ্াষ্ঠীর উত্তরদাতাদদর সংখো যারা এভশয়ান LI প্রকল্প উন্নয়দন প্রশমন থেভণভ্নোদস স্ বাভধক ্ে্হৃত 

ভ্কল্প ভচভিত কদরদছ 

IFI এর উত্তরদাতারা ভরদপােব কদরদছন থয মানসেত ESIA অনুসরণ কদর প্রকৃত loanণ ভ্তরদণর সময় 

ছাড়াও প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়া জদুড় পভরদ্শগ্ত ও সামান্সজক প্রিা্ এড়াদনা ভ্দ্চনা করা হয়। 

এখাদন, এটে েেে করা গুরুত্বপূণ ব থয entsণ ভ্তরণ উত্তরদাতাদদর দ্বারা সম্পূণ বরূদপ প্রশাসভনক 

পদদেপ ভহদসদ্ ভ্দ্ভচত হদত পাদর, পভরদ্শগ্ত সমসোগুভে প্রেম পয বাদয় সমাধান করা হদয়দছ। 

IFI উত্তরদাতারা প্রভতদ্দদন প্রায় স্ বসেত ভছদেন থয তাদদর কাদছ ্নেপ্রাণী রোয় পয বাপ্ত কমী 

রদয়দছ (28 এর মদধে 26), এ্ং থ্ভশরিাগ্ LI প্রকদল্পর জনে ্াদজদে ্নেপ্রাণী সুরোর খরচ অন্তিুবক্ত 

করার কো ভ্দ্চনা করুন (27 টের মদধে 23 টে প্রভতন্সিয়া ইভত্াচক ভছে)। IFI এ্ং ্নেপ্রাণী সুরোর 
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্াস্ত্ায়ন ভনন্সশ্চত করার জনে একটে প্রকদল্পর সাদে জভড়ত অনোনে অভিদনতাদদর মদধে শন্সক্তশােী 

অিেন্তরীণ এ্ং ্াভহেক সমন্বয় প্রন্সিয়া রদয়দছ। 

IFIগুভে অিেন্তরীণ সেমতা বতভরর জনে ভ্ভিন্ন ধরদণর ্ে্স্থা ্ে্হার কদর, এটে মূেত কম বশন্সক্ত 

প্রভশেণ, ওদয়ভ্নার এ্ং প্রভশেণ মোনুয়ােগুভের উপর দৃটি ভন্দ্ধ কদর ভচত্র21(a)। LI- এর জনে 

্নেপ্রাণী সরুো ্াস্ত্ায়দনর জনে ্ভহরাগ্ত েমতা গ্দড় থতাোর জনে গ্রহীতা এ্ং অনুদানদাতাদদর 

মদতা অংশীদারদদর সাদে, IFI- এর প্রাসভগক দেতার সাদে অস্থায়ী পরামশ বদাতা ভনদয়াগ্ করা, েমতা-

ভনম বাণ কায বিদমর জনে তহভ্ে প্রদান এ্ং প্রধান অংশীদারদদর সম্পৃক্ত করা ভচত্র21(b)। 

(a) n = 25 

 
(b) n = 25 

 

ভচত্র21 : IFI উপাদান থগ্াষ্ঠীর উত্তরদাতাদদর সংখো যারা ভচভিত কদরদছ (a) IFI কতৃবক অিেন্তরীণিাদ্ েমতা ্ৃন্সদ্ধর জনে 

গ্ৃহীত ভ্ভিন্ন পদদেপ (P = সরাসভর এ্ং PR = সরাসভর এ্ং পুনরা্ৃভত্তমূেক), এ্ং (b) ্ভহরাগ্ত অংশীদারদদর সেমতা 

্ৃন্সদ্ধর জনে IFI কতৃবক গ্ৃহীত ্ে্স্থা। 
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অ্দশদষ, IFI উত্তরদাতারা এমন মন্ত্ে প্রদান কদরদছন যা েি কদর থয তারা সমীোয় পাাঁচটে থদদশ 

্নেপ্রাণী সরুোর সাদে LI প্রকদল্প ভনযুক্ত রদয়দছ এ্ং ভকছু ভকছু সুদরো ্ে্স্থা রদয়দছ যা এই 

থদশগুভের সাদে ্নেপ্রাণী সুরোও অন্তিুবক্ত কদর। 

ভশল্প সভমভত 

ভশদল্পর উত্তরদাতারা ইভগত ভদদয়ভছদেন থয থ্সরকাভর খাদতর সংস্থাগুভে সাধারণত ্নেপ্রাণী 

সুরোগুভে অন্তিুবক্ত করদত ইেুক যা LI প্রিা্গুভেদক প্রশভমত কদর (21 = খু্ ইেুক, 21 = ভকছুো 

ইেুক, 46 টে প্রভতন্সিয়া)। উত্তরদাতারা ইভগত কদরদছন থয ভশল্প সংস্থাগুভে LI প্রকল্পগুভের জনে 

ভ্ভিন্ন প্রশমন পদ্ধভত ্ে্হার কদর, যভদও উত্তরদাতাদদর এক তৃতীয়াংশ থকানও প্রশমনমূেক 

পদদেপ সম্পদকব অ্গ্ত ভছে না ভচত্র22(a)। ্াদরা জন উত্তরদাতা ইভগত কদরদছন থয LI -এর 

রুেগুভে ্নেপ্রাণীর উপর প্রিা্ এড়াদনার ্া কমাদনার জনে পভর্ভতবত হদয়দছ - প্রধান ভ্কল্পগুভে 

প্রায়শই প্রশমন থেভণভ্নোদস LI প্রকদল্পর জনে ্ে্হৃত হয় না। যাইদহাক, ভশদল্পর উত্তরদাতারা থয 

ইভগত থদয় থয তারা প্রায়শই ্নেপ্রাণী িভসং ভসগ্দনজ ইনেে কদর সরুো ্ে্স্থা প্রদয়াগ্ কদর 

ভচত্র22(b)। সস্তা হদেও, সাইদনজটে ্নেপ্রাণীদদর যান্াহদনর সাদে সংঘষ ব থেদক রো করার জনে 

উপেব্ধ স্দচদয় কম কায বকর উপশমগুভের মদধে একটে, ভ্পরীতিাদ্, যভদও তুেনামূেকিাদ্ 

্েয়্হুে, িভসং স্ট্রাকচার (থযমন, ওিারপাস ্া আন্ডারপাস োদনে) অতেন্ত কায বকর(Huijser et al., 

2009)। উপেব্ধ অদনক প্রশমন ্ে্স্থার আদপভেক কায বকাভরতা সম্পদকব অনুশীেনকারীদদর থ্াঝার 

জনে ভশদল্পর জনে আরও প্রভশেদণর প্রদয়াজন হদত পাদর। এই প্রশমন ্ে্স্থাগুভে প্রায়শই প্রকদল্পর 

EIA পদ্ বর সময় ভ্দ্চনা করা হদয়ভছে, তারপদর সম্ভা্েতা অধেয়দনর পয বায় এ্ং নকশা পয বাদয় খু্ 

কমই। এটে ইভগত থদয় থয প্রশমন ্ে্স্থাগুভে কখনও কখনও শুরু থেদক ্া প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার 

প্রেম ভদদক অন্তিুবক্ত করা হয়। 

(a) 

 
(b) 
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ভচত্র22 : IFI উপাদান থগ্াষ্ঠীর উত্তরদাতাদদর সংখো থযগুভে ভচভিত কদরদছ (a) প্রভতকূে প্রিা্ কমাদত গ্ত পাাঁচ ্ছদর তাদদর 

কৃত পদদেপ থনওয়া হদয়দছ এশীয় LI প্রকদল্পর, এ্ং (b) এভশয়ার LI প্রকল্প থেদক ্নেপ্রাণীদদর সুরোর জনে তারা থয 

্ে্স্থাগুভে জাদন তা ্াস্ত্ায়ন করা হদয়দছ। 

LI উন্নয়ন থেদক ্নেপ্রাণীদদর সুরোর জনে ভশল্প একাভধক পদদেপ ্ে্হার কদর, যার মদধে রদয়দছ 

রুে পভর্তবন করা ভচত্র22(b), যা প্রশমন অনুিদমর একটে মূে ভ্কল্প। ্নেপ্রাণীদদর জনে সুরো যা 

প্রায়শই প্রদয়াগ্ করা হত সতকব সংদকত, তারপদর ্নেপ্রাণী পারাপার কাঠাদমা, বদ্বত উদেশেমূেক 

কাঠাদমা যা মানুষ এ্ং ্নেপ্রাণী পভরদ্শন কদর (থযমন, থসতু ্া কােিােব) এ্ং অনোনে নকশা 

ব্ভশিে সংঘষ ব এড়াদনার জনে (থযমন, গ্ভত ্াধা, ট্রাভফক ধীর পভরমাপ, পাওয়ার োইদন পাভখ 

ডাইিােবার)। 

উপরন্তু, উত্তরদাতারা তাদদর মন্তদ্ে ভরদপােব কদরদছন থয ্নেপ্রাণী সুরো ্ে্স্থাগুভের খরচ কখনও 

কখনও প্রকদল্পর মূে ্াদজদে অন্তিুবক্ত করা হয়, ভকন্তু স্সময় নয়, এ্ং প্রশমন ্ে্স্থাগুভের 

কায বকাভরতা পয বদ্েণ সাধারণত থযস্ থেদত্র প্রদয়াগ্ করা হয় থসখাদন ঘদে। 

ইদকাভসদেম এ্ং ্াসস্থাদনর প্রিা্, পশুর চোচদের উপর প্রিা্ এ্ং মাইদগ্রশদনর উপর প্রভশেণ 

এ্ং CBA-থক পাাঁচটে থদদশর ভশল্প উত্তরদাতাদদর জনে শীষ ব ভতনটে অগ্রাভধকার ভহসাদ্ ভ্দ্চনা করা 

হয় (ভচত্র23)। এটে একটে উৎসাহজনক েেণ থয পভরদ্শগ্ত এ্ং ্াস্তুতদন্ত্রর ভ্দ্চনাগুভে ভশল্প 

থপশাদারদদর দ্বারা CBA-র সমান। ভশল্প দ্বারা জভরদপর প্রভতন্সিয়াগুভে ্নেপ্রাণী সরুোর গুরুত্ব 

সম্পদকব উচ্চ স্তদরর সদচতনতার পরামশ ব থদয়। িভ্ষেদতর প্রভশেণ এ্ং সেমতা বতভরর 

ন্সিয়াকোপগুভে ্নেপ্রাণী, আ্াসস্থে এ্ং পভরদ্শগ্ত সংদযাগ্ রো কদর এমন স্দচদয় কায বকর 

্ে্স্থাগুভে থ্াঝার জনে ভশল্পদক সেম করার ভদদক মদনাভনদ্শ করা উভচত। 
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ভচত্র23 : প্রকদল্পর পাাঁচটে প্রভতভনভধ থদদশর প্রভতটেদত ভশল্প উপাদান থগ্াষ্ঠীর সদসেদদর দ্বারা ভেদকাদয়ন্সি প্রভতন্সিয়া গুরুত্বপূণ ব 

ভ্ষয়গুভে অন্তিুবক্ত করার জনে LI উন্নয়ন থেদক ্নেপ্রাণীদদর সুরোর জনে প্রভশেণ কম বশাো (n = 45)। 

ভশদল্পর গ্ঠনমূেক থগ্াষ্ঠী প্রভতন্সিয়াগুভে একাভধক অ্কাঠাদমা প্রকল্প থেদক িম্ধ বমান প্রিা্গুভে 

মূেোয়দনর প্রদয়াজনীয়তার তুেনামূেকিাদ্ উচ্চ সাধারণ সদচতনতা ভনদদবশ কদর, থসইসাদে প্রশমন 

পভরমাদপর কায বকাভরতা ভনম বাণ-পর্তী পয বদ্েদণর গুরুত্ব এ্ং থসই উত্তরদাতারা এ্ং তাদদর 

থকাম্পাভনগুভে প্রায়ই প্রকদল্পর এই ভদকগুভেদত জভড়ত োদক উন্নয়ন। উপরন্তু, ভশদল্পর অদধ বদকরও 

থ্ভশ উত্তরদাতা আইনী ভ্ভধগুভে সম্পদকব সদচতন ভছদেন যা LI প্রকদল্পর ভ্কাশ, নকশা এ্ং 

ভনম বাদণর সময় ্নেপ্রাণী সরুো প্রদাদনর জনে তাদদর ভশদল্পর অনুশীেনগুভে পভরচােনা কদর (25 = 

হো াঁ এ্ং 20 = না, থমাে 45 টের মদধে প্রভতন্সিয়া)। ্নেপ্রাণী সরুোর থেদত্র, উত্তরদাতারা ইভগত 

ভদদয়দছন থয তারা প্রােভমকিাদ্ তাদদর ভনজ থদদশ ্নেপ্রাণী ্া জী্ব্ভচত্রে আইন সম্পভকবত ভ্ষদয় 

সদচতন। 

ভশদল্পর উত্তরদাতারা ভরদপােব কদরদছন থয সংস্থাগুভে কখনও কখনও LI (হো াঁ = 23, না = 19) এ 

্নেপ্রাণী সরুোর জনে থস্বোদস্ী (অে বাৎ, অ-্াধেতামূেক) মান, ভনদদবভশকা ্া সদ্ বাত্তম ্ে্স্থাপনা 

অনুশীেন অনুসরণ কদর। কদয়কজন উত্তরদাতা স্থানীয় সম্প্রদাদয়র থগ্াষ্ঠীর চাদপর কারদণ ্নেপ্রাণী 

সুরো অন্তিুবক্ত করার জনে ভকছু স্থানীয়, মূেে-চাভেত, থস্বোদস্ী পদদেদপর কো উদেখ কদরদছন। 

এটে পরামশ ব থদয় থয WFLI -এর জনে সদ্ বাত্তম অনুশীেন ভনদদবভশকা এ্ং ভ্দেমান মোনুয়ােগুভে 

ভশদল্প মূেধারায় পভরচাভেত হয়ভন, তহভ্ে ্া অনুমভত থদওয়ার সাদে সম্পভকবত ্াধেতামূেক 

প্রদয়াজনীয়তাগুভে ছাড়া। আদরকটে ্োখো হে এই প্রভতন্সিয়াগুভে পরামশ ব ভদদত পাদর থয আইনত 

্াধেতামূেক প্রভ্ধানগুভে থস্বোদস্ী প্রদচিার থচদয় ভশদল্পর পদে গ্রহণ করা সহজ। উত্তরদাতারা 

তাদদর থদদশ ্া এভশয়ার অনে থকাোও এমন ভকছু মদডে প্রকল্প সম্পদকব অ্গ্ত ভছদেন যা এড়াদনা 

্া অনোনে অনুকরণীয় ্নেপ্রাণী সুরো ্ে্স্থা ্াস্ত্াভয়ত কদরদছ, থসইসাদে ভ্পরীতিাদ্, থয 

প্রকল্পগুভে সদ্ বাত্তম অনুশীেন অনুসরণ কদর না। 

ভশদল্পর উত্তরদাতারা ভনম্নভেভখত চারটে প্রভতন্সিয়া ছাড়া অনে ্নেপ্রাণী ্া অনুকরণীয় ্নেপ্রাণী 

সুরোর জনে সদ্ বাত্তম ্ে্স্থাপনা অনুশীেন ্াস্ত্ায়দনর জনে সংস্থাগুভের দ্বারা প্রাপ্ত থকান পুরস্কার 

্া অনোনে জন স্বীকৃভত থকৌশে (থযমন, সং্াদপদত্রর মাধেদম পা্ভেক থনাটেশ) সম্পদকব অ্গ্ত 

ভছদেন না: 

1. ভনভদবি থকাদনা পরুস্কার থনই। যাইদহাক, EIA মভনেভরং অোওয়াডব রদয়দছ যা এই প্রকদল্পর জনে 

থঘাষণা করা হদ্ যা EIA প্রশমন এ্ং পয বদ্েণ ্ে্স্থা কদঠারিাদ্ থমদন চদে। এর মদধে 
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ভকছু ্ে্স্থা ্নেপ্রাণীর সাদে সম্পভকবত। (থরে প্রকদল্প কাজ কদর োইেোদন্ডর ভশল্প 

থপশাদারদদর প্রভতন্সিয়া।) 

2. জাতীয় পভরদ্শ পুরস্কার। (্াংোদদদশর অ্সরপ্রাপ্ত সরকাভর কম বকতবার প্রভতন্সিয়া।) 

3. দুইজন উত্তরদাতা উত্তর ভদদয়ভছদেন থয তারা পুরস্কার সম্পদকব সদচতন ভছদেন, একজন 

িারদতর এ্ং অনেজন থনপাদের। 

সামভগ্রকিাদ্, আমাদদর সমীোয় ভশদল্পর প্রভতন্সিয়া থেদক জানা যায় থয ্তবমাদন LI প্রকদল্প 

্নেপ্রাণী সরুো ভফনািারদদর দ্বারা প্রদয়াজনীয় কমপ্ল্াদয়ি মোদন্ডে ্া প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার 

অনুমভত পদ্ ব ্ভণ বত ভনভদবি ভ্ধাদনর প্রভতন্সিয়ায় হয়।  শৃঙ্খো থেভণভ্নোস, পভরদ্শগ্ত তেে থ্াঝার 

গুরুত্ব এ্ং ্াস্তুতদন্ত্রর কায বকাভরতা সম্পদকব ভশদল্প সদচতনতার সামভগ্রক স্তর উৎসাহজনক। 

্নেপ্রাণী সরুোর জনে সদ্ বাত্তম অনুশীেন অদনকাংদশ থস্বোদস্ী এ্ং ত্ুও এই ধরদনর প্রদচিা 

্নেপ্রাণী রোর জনে থকাম্পাভন ্া সংস্থাগুভেদক জনসাধারদণর স্বীকৃভত ্া অ-আভে বক পুরস্কার থদয় 

না। সরকার ও IFI -এর পদে ্নেপ্রাণী সুরোর জনে আন্তজবাভতক মান ্াস্ত্ায়দন ভশদল্পর আগ্রহ 

্াড়াদনা সম্ভ্ হদত পাদর নকশা এ্ং ্াস্ত্ায়দন তাদদর থেষ্ঠদত্বর জনে আনুষ্ঠাভনক পুরস্কার অনুষ্ঠান 

্া অনোনে স্বীকৃভত স্বরূপ। 

NGO 

NGO উত্তরদাতাদদর সংখোগ্ভরষ্ঠ জাতীয়-স্তদরর সংস্থাগুভের প্রভতভনভধত্ব কদর (n = 46), তারপদর 

আন্তজবাভতক স্তদরর সংস্থাগুভে (n = 26)। অ্ভশি উত্তরদাতারা স্থানীয় ্া আঞ্চভেক পয বাদয় (একাভধক 

থদশ) কাজ কদরদছন ্া একটে একাদডভমক প্রভতষ্ঠান ্া ভেংক েোদঙ্কর সাদে আরও ঘভনষ্ঠিাদ্ 

ভচভিত হদয়দছন। ভ্ভিন্ন সংস্থার আকাদরর প্রভতভনভধত্ব করা হদয়ভছে, পাাঁচটের কম কম বচারী থেদক 500 

এর থ্ভশ। থ্ভশরিাগ্ NGO উত্তরদাতারা সদচতন ভছদেন থয তাদদর সংস্থা LI -এর জনে ্নেপ্রাণী 

সুরোর ভ্ষদয় তাদদর থ্াঝার দেতা অজবদনর জনে ভকছু ধরদণর েমতা ্াড়াদনার কাজ কদরদছ। 

সেমতা বতভরর স্দচদয় সাধারণ উপায় ভছে ভ্দেমান কমীদদর প্রভশেণ থদওয়া, তারপদর অনোনে 

NGOথদর সাদে অংশীদাভরত্ব করা, যাদদর সুরো দেতা ভছে (ভচত্র24)। NGO-র উত্তরদাতারা 

্দেভছদেন থয তাদদর সংস্থাগুভে কখনও কখনও অস্থায়ী পরামশ বদাতা ভনদয়াগ্ কদর ্া অ-NGO 

অংশীদারদদর সাদে প্রদয়াজনীয় দেতা অজবদনর জনে ভনযুক্ত হয়, ভকন্তু প্রায়ই নতুন কমীদদর ভনদয়াগ্ 

থদয় না ভ্দশষ কদর ্নেপ্রাণীদদর জনে LI সরুোয় কাজ করার জনে। NGO উত্তরদাতাদদর প্রায় এক-

তৃতীয়াংশ ইভগত থদয় থয তাদদর সংগ্ঠন থকান েমতা বতভর কদরভন, যা একটে েি প্রদয়াজন ভনদদবশ 

কদর। 
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ভচত্র24 : NGO সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর উত্তরদাতাদদর সংখো যা ভচভিত কদর থয তারা ্তবমাদন থকান ধরদনর েমতা ভনম বাণ থকৌশে 

্ে্হার করদছ ্নেপ্রাণী সুরো দেতা বরভখক অ্কাঠাদমা পভরকল্পনা এ্ং প্রকল্প (n = 105) থমাকাদ্োয়। ভনভম বত নয় = 

উত্তরদাতার NGOথত েমতা ্ৃন্সদ্ধর থকৌশে ্ে্হার করা হয়ভন। 

NGO উত্তরদাতারা ইভগত কদরদছন থয তাদদর সংস্থাগুভে ভ্ভিন্ন উপাদয় LI প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় 

অংশগ্রহণ কদর। অংশগ্রহদণর স্দচদয় সাধারণ পদ্ধভত ভছে ্নেপ্রাণী সরুোর জনে সাধারণ 

ওকােভত পভরচােনা করা এ্ং প্রাক-ভনম বাণ ্নেপ্রাণী তেে সংগ্রহ করা ভচত্র25(a)। এই উিয় 

পদদেপই অনোনে কাদজর জনে NGO দ্বারা প্রায়শই পভরচাভেত কাদজর সাদে ভমদে যায়। এটে ইভগত 

করদত পাদর থয NGO-গুভে অংশগ্রহদণর উপায় খুাঁদজ থ্র করদত চায়, এ্ং ্তবমান সাংগ্ঠভনক 

ভমশন ্া তহভ্ে ্ে্স্থার অধীদন উপযুক্ত ্নেপ্রাণীদদর সুরোর জনে প্রকল্পগুভেদক প্রিাভ্ত কদর। 

NGO উত্তরদাতারা CBA-র মদতা অে ববনভতক সম্ভা্েতা অধেয়ন ্া সুরোর প্রভতশ্রুভত ্াস্ত্ায়দন 

প্রকদল্পর জ্া্ভদভহদক উৎসাভহত করার কাদজ কমপদে জভড়ত ভছদেন। এটে ইভগত করদত পাদর থয 

NGO সম্প্রদাদয়র জনে ্নেপ্রাণী সুরো অে বনীভত, আইনী আদদশ এ্ং IFI চুন্সক্তগ্ত মানগুভে আরও 

সম্পূণ বরূদপ থ্াঝার জনে অভতভরক্ত প্রভশেদণর প্রদয়াজন হদত পাদর। 

NGO উত্তরদাতাদদর অভধকাংশ (n = 105) ইভগত থদয় থয প্রকল্পগুভেদত তাদদর অংশগ্রহণ কখনও 

কখনও (n = 40) ্নেজী্দনর জনে একটে িাে প্রকল্প নকশার ভদদক পভরচাভেত কদর, ভকন্তু 

প্রভতন্সিয়াগুভে ভমভেত হদয়ভছে (খু্ কমই, n = 29; সাধারণত, n = 25), যা ভনদদবশ কদর থয LI প্রকল্প 

উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় ্নেপ্রাণী সুরোয় চোঙ্ক্ষম্পয়ন হওয়ার থেদত্র NGO ভমে সাফেে থপদয়দছ। NGO 

উত্তরদাতারা ভ্ভিন্ন কারণ ভনদদবশ কদরদছন থয থকন তাদদর কাজ স্সময় িাে প্রকল্প নকশার 

ফোফে থদয় না ভচত্র25(b)। স্দচদয় সাধারণ কারণগুভে ভছে সরকাদরর কাছ থেদক 

প্রভতদযাভগ্তামূেক অগ্রাভধকার এ্ং প্রকদল্পর চারপাদশর রাজবনভতক চাপ, যা ইভগত কদর থয NGO-

গুভে মদন কদর থয LI উন্নয়দনর উপর সরকাদরর অদনক ভনয়ন্ত্রণ রদয়দছ এ্ং সুরো ্ে্স্থা কায বকর 

করা হদয়দছ ভকনা। যাইদহাক, NGO-গুভে সাধারণত ইভগত থদয়ভন থয দুনীভত একটে ্ড় ্াধা। 

প্রতোভশত ভহসাদ্, NGO-গুভে ভনদদবশ কদর থয ্াদজদের সীমা্দ্ধতাগুভেও একটে ্াধা ভছে। 
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(a)

 
(b)

 

ভচত্র25 : NGO সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর উত্তরদাতাদদর সংখো যারা ভচভিত কদরদছ, (a) LI প্রকল্প উন্নয়দন তাদদর প্রভতষ্ঠান থয িূভমকা 

পােন কদর, এ্ং (b) LI প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার সময় কায বকর ্নেপ্রাণী সুরোর ভনশ্চয়তা ভদদত NGO -র কায বকাভরতা 

সীমা্দ্ধ কদর এমন চোদেদের ধরনগুভে।  

িভ্ষেদতর সেমতা ্ৃন্সদ্ধর ভ্ষদয়, NGO উত্তরদাতারা ইভগত ভদদয়দছন থয ্াভহেক থেকদহাল্ডারদদর, 

ভ্দশষত সম্প্রদায় (65 শতাংশ) এ্ং সরকারী সংস্থা (58 শতাংশ), এরপর তহভ্েদাতাদদর (44 শতাংশ) 

সদগ ভমভেতিাদ্ থযৌে প্রভশেণ ্া অনোনে ধরদনর সেমতা বতভরর প্রদচিা গ্রহণ করা স্দচদয় 

সহায়ক হদ্। উত্তরদাতাদদর আগ্রহ কম ভছে থয তাদদর প্রভতষ্ঠান পরামশ বদাতা ্া নতুন কমীদদর 

ভনদয়াগ্ কদর LI সুরোয় দেতার সাদে; পভর্দতব, তারা ভ্দেমান কমীদদর দেতা ্ৃন্সদ্ধদত আরও 

আগ্রহ প্রকাশ কদরদছ, যা ইভগত কদর থয প্রভশেণ এ্ং তেে আদান-প্রদাদনর প্ল্োেফম বগুভে 

িভ্ষেদতর NGO সেমতা ্ৃন্সদ্ধর চাভ্কাটঠ। 

সামভগ্রকিাদ্, NGO-গুভে LI -র জনে ্নেপ্রাণী সুরো সম্পদকব তাদদর জ্ঞান ্ৃন্সদ্ধদত খু্ আগ্রহী, 

ভকন্তু তহভ্ে এ্ং দেতার দ্বারা সীমা্দ্ধ, এ্ং ্তবমাদন তাদদর সংগ্ঠনগুভে অনোনে উদেদশে 

(থযমন, ্নেপ্রাণী তেে সংগ্রহ) ইভতমদধেই করা কাদজর মাধেদম অ্দান রাখদত সেম। NGO 

উত্তরদাতারা অনোনে উপাদান থগ্াষ্ঠী, ভ্দশষ কদর সরকাদরর সাদে অংশীদাভরত্ব গ্দড় তুেদত আগ্রহী। 

তারা এমন প্রভশেণ চাইদ্ যা তাদদর LI প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় আরও িােিাদ্ জভড়ত হদত এ্ং 

তাদদর কায বকাভরতা ্ৃন্সদ্ধদত সাহাযে করদ্। 
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লেশ-স্তপরর অ্ন্তেৃযটি  

পাাঁচটে প্রভতভনভধত্বশীে থদদশর সেমতার মূেোয়দনর জনে, আমরা প্রভতটে জাভতর জনে সমস্ত 

সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী প্রভতন্সিয়াগুভেদক একন্সত্রত কদরভছ, যাদত WFLI সুরোর ভ্ষদয় থকান সমসোগুভে 

তাদদর ভনজস্ব গ্াহবস্থে নীভত থপ্রোপদে ভনভদবি হদত পাদর। আমরা পাাঁচটে প্রভতভনভধত্বশীে থদদশ 

্নেপ্রাণী সরুো সেমতা ্নৃ্সদ্ধর সদুযাগ্গুভে প্রদয়াগ্ করদত পাদর তা ভনধ বারণ করার থচিা কদরভছ এ্ং 

তাই এভশয়া-ভ্স্তৃত থকৌশেগুভে অ্ভহত কদরভছ।  

পাাঁচটে প্রভতভনভধ থদশ জদুড়, থ্ভশরিাগ্ উত্তরদাতারা ভরদপােব কদরদছন থয ভশদল্পর তুেনায় EIA 

পরামশ বদাতা এ্ং NGO-গুভের মদধে উচ্চতর দেতা ভ্দেমান ভচত্র26(a)। এটে এভশয়া-ভ্স্তৃত 

উত্তরদাতাদদর কাছ থেদক আমাদদর জভরপ ফোফেগুভের সাদে িােিাদ্ ভমভেত হয় এ্ং স্থানীয় 

এ্ং আঞ্চভেকিাদ্ প্রভশেদণর অগ্রাভধকারগুভেদক প্রিাভ্ত করদত ্ে্হার করা থযদত পাদর। 

িারত, থনপাে এ্ং োইেোদন্ড, উত্তরদাতারা ভরদপােব কদরদছন থয ্নেপ্রাণীদদর জনে LI সুরো 

প্রদাদনর জনে সরকাভর সংস্থাগুভের যদেি েমতা রদয়দছ। পাাঁচটে থদশ জদুড় থ্ভশরিাগ্ উত্তরদাতারা 

LI পভরকল্পনাকারীদদর তুেনায় তহভ্েকারীদদর উচ্চ েমতা সম্পদকব ভরদপােব কদরদছন, োইেোন্ড 

জাভনদয়দছ থয LI পভরকল্পনাকারীদদর তহভ্দের থচদয় থ্ভশ েমতা রদয়দছ। এই ফোফেটে তুদে 

ধদরদছ থয োইেোদন্ড LI পভরকল্পনাকারীদদর েমতা কীিাদ্ ্াড়াদনা যায় তা থ্াঝার সুদযাগ্ রদয়দছ 

যার ফদে আরও কায বকর ্নেপ্রাণী সুরো হদ্। 

পাাঁচটে থদশ জদুড় উত্তরদাতারা ইভগত ভদদয়দছন থয প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার পভরকল্পনা, নকশা এ্ং 

ভনম বাণ পয বাদয় প্রায়ই ্াধা সটৃি হয়, যা ভশদল্পর কম অনুিূত েমতার সাদে সামেসেপূণ ব ভচত্র26(b)। 

িারদত, উত্তরদাতারা অনুমানমূেক পয বাদয় ভনম বাণকাদজর থচদয় থ্ভশ্ার ্াধাগুভে অনুি্ কদর, 

থনপাদে, উত্তরদাতারা জাভনদয়দছন থয তহভ্দের পয বাদয় ্াধাগুভে প্রায়শই ঘদে। অ্দশদষ, 

োইেোদন্ড, উত্তরদাতারা জাভনদয়দছন থয ্াছাই পয বাদয় ্াধাগুভে প্রায়শই ঘদে।  

িারত, থনপাে এ্ং োইেোদন্ড, এটে আকষ বণীয় থয যখন উত্তরদাতারা সরকার, তহভ্েদাতা এ্ং 

পভরকল্পনাকারীদদর আরও থ্ভশ WFLI ধারণেমতা অনুি্ কদরন, তখন একই থদশগুভে প্রকল্প 

প্রন্সিয়ার অনুমভত, তহভ্ে এ্ং ভন্ বাচন পয বাদয় ্াধা থরকডব কদর, থযগুভে থসই সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীগুভের 

দ্বারা পভরচাভেত হয়। এটে প্রস্তা্ কদর থয ্নেপ্রাণী রোর জনে সমস্ত অভিদনতা জদুড় পয বাপ্ত েমতা 

থনই ্া উচ্চতর েমতা সহ সুরো ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দন ্াধা রদয় থগ্দছ। এই অিা্ অভিদনতাদদর 

মদধে দু্ বে সমন্বয় ্া দু্ বে নীভত ্াস্ত্ায়দনর ফে হদত পাদর। 

(a) 
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(b) 

  

ভচত্র26 : প্রভতটে থদদশর সকে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী উত্তরদাতাদদর সদসেদদর দ্বারা ভেদকাদয়ন্সি প্রভতন্সিয়া - ্াংোদদশ, িারত, 

মদগাভেয়া, থনপাে, োইেোন্ড - সম্পদকব (a) যা সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর প্রকল্প উন্নয়দনর সময় ্নেপ্রাণী সুরো প্রদাদনর পয বাপ্ত 

ভ্দেমান েমতা রদয়দছ এ্ং (b) প্রকদল্পর পয বায় যা ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দন ্াধা উপস্থাপদনর জনে স্দচদয় প্র্ণ। 

তাদদর থদদশ ্নেপ্রাণী রোর স্দচদয় ্ড় চোদেে সম্পদকব ন্সজজ্ঞাসা করা হদে, প্রভতটে জাভতর 

উত্তরদাতারা ভকছু সাদৃশে থদখায়, যা রাজবনভতক সভদোর অিা্ এ্ং তদেের প্রাপেতার অিা্দক 

্াধা থদয় ভচত্র27(a)। তদেের অপ্রতুেতার ভ্ষদয়, প্রায় স্ থদশই একমত থয CBA-গুভের অিা্ 

রদয়দছ, পাশাপাভশ প্রশমন নকশা এ্ং ্নেপ্রাণী তেে সংগ্রদহর সদ্ বাত্তম অনুশীেদনর পাশাপাভশ 

ভচত্র27(b)। ্েভতিম হে োইেোন্ড, থযখাদন ্নেপ্রাণী সুরোর জনে সদ্ বাত্তম অনুশীেন সম্পভকবত 

তেে আরও অোদক্সসদযাগ্ে হদত পাদর।  

প্রস্তাভ্ত প্রকল্পগুভের ভ্্রণ এ্ং LI ্সার জনে ভ্কল্প রুেগুভের ভ্কাশ সমস্ত থদদশ একটে তেে 

্ে্ধান রদয় থগ্দছ, ্াংোদদশ, িারত এ্ং থনপাে প্রকদল্পর ভ্শদ অোদক্সসদযাগ্েতার ্োপাদর থ্ভশ 

আগ্রহী এ্ং ্াংোদদশ, োইেোন্ড এ্ং থনপাে সম্ভা্ে ভ্কদল্পর তদেে আরও আগ্রহী রুে। 

মদগাভেয়ার উত্তরদাতারা তদেের অপ্রতুেতা ভচভিত কদরদছন ভকন্তু সমস্ত তদেের ফাাঁদক স্ বভনম্ন 

প্রভতন্সিয়া ভেদকাদয়ন্সি ভছে। পাাঁচটে থদদশর উত্তরদাতারা CBA-থত উচ্চ স্তদরর তদেের অপ্রতুেতা, 
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প্রশমন নকশার সদ্ বাত্তম অনুশীেন (M) এ্ং ্নেপ্রাণী তেে সংগ্রদহর সদ্ বাত্তম অনুশীেন (W) 

ভনদদবশ কদর। 

(a)        (b) 

ভচত্র27 : প্রভতটে থদদশর জনে চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর শতকরা ভেদকাদয়ন্সি থরসপদির রাডার গ্রাফ ভনধ বারণ কদর, (a) 

্নেপ্রাণী সুরোয় স্দচদয় ্ড় ্াধা ্াস্ত্ায়ন, এ্ং (b) তদেের অপ্রতুেতা। 

অ্দশদষ, উত্তরদাতাদদর তাদদর ভনজ থদদশ LI -এর জনে ্নেপ্রাণী সরুোর ্াস্ত্ায়ন উন্নত করার 

জনে স্দচদয় গুরুত্বপূণ ব ভদকগুভে ভচভিত করদত ্ো হদয়ভছে। তারা ্নেপ্রাণী সরুো ্াস্ত্ায়দনর 

জনে আরও িাে প্রদয়াজনীয়তা, প্রকদল্পর সম্ভা্েতা পয বাদয় সরুোর একটে CBA অন্তিুবক্ত করার জনে 

আরও িাে প্রদয়াজনীয়তা, ্নেপ্রাণী সরুো ্াস্ত্ায়দনর জনে আরও তহভ্ে, এ্ং ভ্ভিন্ন 

থেকদহাল্ডারদদর (সরকার, তহভ্েদাতা, প্রদকৌশেী ইতোভদ) মদধে আরও সমন্বদয়র জনে স্দচদয় 

থ্ভশ আগ্রহী ভছে।) (ভচত্র28)।  

্াংোদদশ এ্ং থনপাদের উত্তরদাতারা িারত, মদগাভেয়া এ্ং োইেোদন্ডর থচদয় প্রভশেদণর 

প্রদয়াজনীয়তার উপর থজার থদন। িারত এ্ং মদগাভেয়ায় উত্তরদাতারা অনোনে থদদশর তুেনায় 

সুরো ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর জনে আরও িাে প্রদয়াজনীয়তার কো জাভনদয়দছন। মদগাভেয়ানরা 

অনোনে থদদশর তুেনায় কম ভরদপােব কদরদছ থয ্নেপ্রাণী সরুোর আরও িাে ্াস্ত্ায়দনর জনে 

জ্া্ভদভহতার উন্নভত প্রদয়াজন। মজার ভ্ষয় হে, স্ থদশই মদন কদরভন থয প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় 

NGO এ্ং সম্প্রদাদয়র অংশগ্রহণ ্ৃন্সদ্ধ করদে ্নেপ্রাণী সুরোর ্াস্ত্ায়ন উন্নত হদ্। এই 

আশ্চয বজনক আভ্ষ্কাদরর ভিভত্ত থ্াঝার জনে আরও অধেয়দনর প্রদয়াজন, কারণ NGO-গুভে 

সাধারণত ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দনর পদে সমে বন করার থেদত্র একটে গুরুত্বপূণ ব থখদোয়াড় 

ভহসাদ্ ভ্দ্ভচত হয়।  
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ভচত্র28 : ্াস্ত্ায়দনর জনে প্রদয়াজনীয় স্দচদয় গুরুত্বপূণ ব ভ্ষয়গুভে ভনধ বারণ করার জনে প্রভতটে থদদশর জনে চারটে 

সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর শতকরা ভেদকাদয়ন্সি থরসপদির রাডার গ্রাফ LI প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার সময় ্নেপ্রাণী সুরো। 
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েক্ষবষযপির ওযাইডিাইফ লসফগাপডযর িমিা সম্বক্ষিি কী 

ইন্টারনযাশনাি এক্ষগ্রপমন্টস এবং আইপনর সারসংপিে 

বাংিাপেশ 

এো িমশ েি হদয় উঠদছ থয ্াংোদদশ ্নেপ্রাণী সুরোর ভ্ষদয় মদনাদযাগ্ ভদদে। চট্টগ্রাম থেদক 

কক্স্াজার পয বন্ত 120 ভকদোভমোর ডুদয়েদগ্জ থরেপে স্থাপদনর অংশ ভহদসদ্ ্তবমাদন ভনম বাণাধীন 

্নেপ্রাণী িভসংদয়র অন্তিুবন্সক্তর মাধেদম এটে উদাহরণস্বরূপ (অনুদেদ 2-এ থকস োভড থদখুন)। এই 

প্রদচিা, যখন সমাপ্ত হয়, ভ্পন্ন এভশয়ান হাভতদদর সংরেদণর জনে ্োপকিাদ্ উপকারী হদত পাদর 

যা পুদরা এোকা জদুড় চোচে কদর। 

্াংোদদদশর প্রাকৃভতক heritageভতহে দ্রুত LI উন্নয়দনর কারদণ ্োপক চাদপর সেখুীন হদে। উন্নত 

সুরোর অিাদ্, ্নেপ্রাণী এ্ং প্রাকৃভতক আ্াসস্থদে প্রিা্ প্রতোশার থচদয় থ্ভশ হদত পাদর।  

এই প্রকল্প দ্বারা ভ্দ্ভচত সাতটে MEA- থত ্াংোদদশ স্বােরকারী। EIA এ্ং ভতনটে LI থমাড: রাস্তা, 

থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইনগুভের থেদত্র ্নেপ্রাণী সরুোর অন্তিুবন্সক্তর জনে আইন এ্ং ভনদদবভশকা সহ 

সুরো ্ে্স্থা ভ্দেষণ করা হদয়ভছে। ্াংোদদদশ, EIAs এ্ং ভতনটে LI থমাদডর জনে উিয় আইন 

এ্ং ভনদদবভশকা উপভস্থত ভছে। 

্াংোদদদশ, সরকারী উপাদান থগ্াষ্ঠীর অভধকাংশ জভরপ উত্তরদাতা CBD এ্ং CITES (25) সম্পদকব 

সদচতন ভছদেন। রামসার (23), CMS (22), এ্ং WHC (20) পর্তী স্ বাভধক পভরভচত কনদিনশন 

(Error! Reference source not found.)। 

সারণী10 : আন্তজবাভতক MEA- থত ্াংোদদদশর সম্পৃক্ততা এ্ং প্রভতটে MEA- এর সদচতনতা সম্পভকবত প্রভতন্সিয়াগুভের 

সংখো 

কনদিনশন পাটেব/নন-পাটেব 

মাভল্টদেেরাে এনিায়রনদমন্টাে এভগ্রদমন্টস (MEAs) সম্পদকব 

সদচতন উত্তদাতার সংখো (56) 

CBD পাটেব 25 

CITES পাটেব 25 

রামসার পাটেব 23 

CMS পাটেব 22 

WHC পাটেব 20 

IPCC পাটেব 17 

ITPGRFA পাটেব 13 

 

এই MEA- এর পে হওয়া ্াংোদদদশর সংরেদণর প্রভত ্াংোদদদশর অগীকার এ্ং তার থনতাদদর 

জনে LI উন্নয়ন থেদক ্নেপ্রাণী সরুোর জনে অভতভরক্ত ভনদদবশনা প্রদাদনর সুদযাগ্ ভনদদবশ কদর। এটে 

করার জনে, একটে থদদশর MEA প্রভতশ্রুভত ্াস্ত্ায়দনর সাধারণ উপায়গুভে জাতীয় আইন, নীভত এ্ং 

প্রভ্ধানগুভেদত প্রভতটষ্ঠত হদত পাদর। এই গ্দ্ষণার সদুযাগ্ ভছে ্াংোদদদশর জনে সহজেিে এ্ং 

ভচভিত জাতীয় আইনী ্ে্স্থাদক নভেিুক্ত এ্ং তাভেকািুক্ত করার মদধে সীমা্দ্ধ (সারণী11)। এই 

থেদত্র, পভরভচত জাতীয় আইন ভ্দশষজ্ঞ দ্বারা ফোফে তাভেকা যাচাই এ্ং পভরপূরক করা সম্ভ্ ভছে 

না। যাইদহাক, মূে ভচভিত নভের মদধে রদয়দছ উন্নয়ন আইন, পভরদ্শ সংরেণ আইন, জী্ব্ভচত্রে 

আইন এ্ং জে্ায় ুপভর্তবন ট্রাে আইন। িভ্ষেদতর গ্দ্ষণা এই আইনগুভে পয বাদোচনা এ্ং 

মূেোয়ন করদত পাদর যাদত ভ্দেমান প্রন্সিয়া, ভ্ধান, উদেশে এ্ং WFLI সুরো প্রদাদনর জনে 

ভ্দেমান দাভয়ত্বশীে কতৃবপেগুভে ভচভিত করা যায়, থসইসাদে সম্ভা্ে উন্নভতগুভে ভ্কাশ ও সুপাভরশ 

সারণী9 : আন্ত যাক্ষিক MEA- লি বাংিাপেপশর সমৃ্পিিা এবং প্রক্ষিটি MEA- এর সপচিনিা সম্পক্ষকযি 
প্রক্ষিল্িযাগুক্ষির সংখ্যা 
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করা যায় যা আরও ্নেপ্রাণী-্ান্ধ্ অ্কাঠাদমা অজবনদক সমে বন করদ্। ্াংোদদদশ প্রাসভগক 

আইন, নীভতমাো, এ্ং প্রভ্ধান সম্পভকবত সুভনভদবি তেে পভরভশি F থত পাওয়া যাদ্। 

সারণী11 : প্রভতটে সাচব কোোগ্ভরর অধীদন ভচভিত ্াংোদদদশর থমাে আইন, নীভত এ্ং প্রভ্ধাদনর সংখো  

সারণী 10: প্রক্ষিটি আইন অ্নুসাপর বাংিায স্বীকৃি  ািীয আইন, নীক্ষিমািা, এবং ক্ষবক্ষিগুক্ষির লমাি সংখ্যা 

কোোগ্ভর নং সনাক্ত আইন, নীভত, এ্ং ভ্ভধ (22) 

"কৃভষ এ্ং গ্রামীণ উন্নয়ন" 1 

"প্রাসাদদর ধারন েমতা" 1 

"শন্সক্ত" 1 

"পভরদ্শ সাধারণ" 1 

"্নায়ন" 1 

"জভম এ্ং মাটে" 7 

"জে" 5 

"্নে প্রজাভত এ্ং ্াস্তুতন্ত্র" 5 

োরি 

কদয়ক ্ছর ধদর, িারত ্নেপ্রাণীদদর সুরোর জনে যদেি পদদেপ গ্রহণ কদরদছ। এর মদধে রদয়দছ 

্ড় প্রকদল্পর উন্নয়ন অনুদমাদদনর পদূ্ ব ্াধেতামূেক পভরদ্শগ্ত ছাড়পত্র এ্ং ্ন ভ্িাগ্ এ্ং 

নোশনাে োইগ্ার কনজারদিশন অেভরটে (এনটেভসএ) -এর মদতা ভ্ভিন্ন থেকদহাল্ডার এদজন্সির 

দ্বারা ্নিূভমর অনুদমাদন ্াভতে করা। অভধকন্তু, আরও WFLI সুরোর জনে প্রাভতষ্ঠাভনক কাঠাদমা 

এ্ং নীভতমাো রদয়দছ, যার মদধে রদয়দছ প্রকল্প গ্রহণকারী রাজে এ্ং থকন্দ্রীয় ্নেপ্রাণী থ্াদডবর 

প্রদয়াজনীয় অনুদমাদন, একটে সন্সিয় নাগ্ভরক সমাজ এ্ং পভরদ্শগ্ত আইভন সত্তা যা আরও িাে 

জ্া্ভদভহতা ভনন্সশ্চত করার থচিা কদর। িারদতর ভ্চার ্ে্স্থা জাতীয় স্ুজ ট্রাই্ুেনাে এ্ং সুভপ্রম 

থকাদেবর ভকছু পূ্ ব্ তী আদদদশর মাধেদম সুরো আরও শন্সক্তশােী কদর।  

এই গ্দ্ষণার জনে ভ্দ্ভচত সাতটে MEA- থত িারত স্বােরকারী। EIA এ্ং LI -এর ভতনটে পদ্ধভত: 

রাস্তা, থরে এ্ং ভ্দুেদতর োইনগুভের থেদত্র ্নেপ্রাণী সুরোর অন্তিুবন্সক্তর জনে আইন এ্ং 

ভনদদবভশকা সহ সুরো ্ে্স্থা ভ্দেষণ করা হদয়ভছে। িারদত, EIAs এ্ং ভতনটে LI থমাদড WFLI সরুো 

প্রদাদনর জনে উিয় আইন এ্ং ভনদদবভশকা বতভর করা হদয়ভছে। 

িারদত, থকান একক MEA সরকাভর সংস্থার উত্তরদাতাদদর সদচতনতার পভরদপ্রভেদত (থমাে 46 টের 

মদধে) ভতনটের থ্ভশ প্রভতন্সিয়া পায়ভন (সারণী12)। সরকাভর কম বচারীদদর জনে এটে একটে 

আশ্চয বজনকিাদ্ কম ফোফে ভছে; দুিবাগ্ে্শত, জভরদপর নকশায় উত্তরদাতার থ্াঝার অিাদ্র 

কারণ মূেোয়ন করার জনে একটে ভেঙ্কযুক্ত ফদো-আপ প্রশ্ন ভছে না। সরকাদর WFLI সুরো নীভত 

এ্ং অনুশীেদনর জনে দায়ী ্েন্সক্তদদর সদচতনতার সভতেকাদরর স্তর ভনন্সশ্চত করদত আরও 

অধেয়দনর প্রদয়াজন হদ্। 
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সারণী12 : িারদতর অংশগ্রহণ আন্তজবাভতক MEAs এ্ং প্রভতটে MEAs সম্পদকব সদচতনতা সম্পভকবত সরকাভর উপাদান 

থগ্াষ্ঠীর প্রভতন্সিয়াগুভের সংখো 

সারণী 11: আন্ত যাক্ষিক মন্ত্রণািয এবং সপচিনিার লিপত্র্ োরপির সংপর্া ন 

কনদিনশন পাটেব/নন-পাটেব নং MEA- এর প্রভত সদচতনতার প্রভতন্সিয়া (46) 

CBD পাটেব 3 

CITES পাটেব 3 

CMS পাটেব 3 

রামসার পাটেব 3 

WHC পাটেব 3 

ITPGRFA পাটেব 2 

IPCC পাটেব 1 

থকানটেই নয় প্র/ন 1 

এই MEA- থত িারদতর অংশগ্রহণ সংরেদণর প্রভত তার অগীকাদরর ইভগত থদয় এ্ং LI থেদক 

্নেপ্রাণীর আরও িাে সুরোর সুদযাগ্। এই আন্তজবাভতক ্াধে্াধকতাগুভে ্াস্ত্ায়দনর জনে, 

িারদতর ভ্দেমান জাতীয় আইন, নীভত এ্ং প্রভ্ধাদনর উপযুক্ততা এ্ং কায বকাভরতার ভদদক 

মদনাভনদ্শ করা উভচত। এই গ্দ্ষণার সুদযাগ্ থদদশর মূে জাতীয় আইভন ্ে্স্থার নভেিুক্তকরণ এ্ং 

তাভেকািুক্ত করার মদধে সীমা্দ্ধ ভছে (সারণী 12)। মেূ ভচভিত নভের মদধে রদয়দছ জাতীয় স্ুজ 

ট্রাই্ুেনাে আইন, পভরদ্শ (সুরো) আইন, বজ্ ব্ভচত্রে ভ্ভধ, এ্ং ্নেপ্রাণী সুরো আইন। 

িভ্ষেদতর গ্দ্ষণায় WFLI সুরো প্রদাদনর জনে তাদদর েমতা সম্পভকবত ভনভদবি ভ্ধাদনর থেদত্র 

প্রভতটে প্রন্সিয়া পয বাদোচনা এ্ং ভ্দেষণ করা উভচত। িারদতর প্রাসভগক আইন, নীভত এ্ং প্রভ্ধান 

সম্পভকবত ভনভদবি তেে পভরভশি ন্সজ থত পাওয়া যাদ্। 

সারণী13 : িারদত জাতীয় আইন, নীভত এ্ং প্রভ্ধাদনর থমাে সংখো প্রভতটে অনুসন্ধান ভ্িাদগ্র অধীদন ভচভিত এ্ং যাচাই 

করা হদয়দছ  

সারণী 12: োরপি  ািীয আইন, নীক্ষিমািা, এবং ক্ষবক্ষিগুক্ষির লমাি সংখ্যা সনাি করা হপযপে এবং প্রক্ষিটি 

অ্নুসন্ধান লেণীর অ্িীপন র্াচাই করা হপযপে 

কোোগ্ভর নং সনাক্ত আইন, নীভত, এ্ং ভ্ভধ (22) 

"কৃভষ এ্ং গ্রামীণ উন্নয়ন" 1 

"শন্সক্ত" 2 

"পভরদ্শ সাধারণ" 3 

"পভরদ্শগ্ত প্রিা্ মূেোয়ন" 1 

"্নায়ন" 6 

"জভম এ্ং মাটে" 1 

"জে" 4 

"্নে প্রজাভত এ্ং ্াস্তুতন্ত্র" 4 

মপগাক্ষিযা 

মদগাভেয়া ভ্ভিন্ন উপাদয় কায বকর WFLI সরুো ভ্কাদশর জনে অগ্রগ্ভত করদছ। মদগাভেয়ার 

সংভ্ধাদন এটে করার জনে থ্শ কদয়কটে কতব্ ে রদয়দছ, যার মদধে রদয়দছ িূভম, িূগ্িব, ্ন, জে, 

প্রাণী, উন্সিদ এ্ং অনোনে জাতীয় সম্পদদক "রােীয় সুরোর" অধীদন রাখা এ্ং এটেদক "প্রদতেক 
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নাগ্ভরদকর পভ্ত্র দাভয়ত্ব […] প্রকৃভত এ্ং পভরদ্শ রো করুন। " থদশটের সংভ্ধাদনও ্ো আদছ 

থয, “মদগাভেয়া আন্তজবাভতক চুন্সক্তর অধীদন একটে পাটেব ভহদসদ্ সুভনভদবিিাদ্ তার দাভয়ত্ব পােন 

কদর। থয আন্তজবাভতক চুন্সক্তগুদোদত মদগাভেয়া একটে দে, তাদদর অনুদমাদন ্া অভধগ্রহদণর থেদত্র 

আইন প্রদয়াদগ্র পর থদশীয় আইন ভহদসদ্ কায বকর হদয় ওদঠ।" মদগাভেয়া এই গ্দ্ষণার জনে 

ভ্দ্ভচত সাতটে MEA- থত ভনযুক্ত রদয়দছ (সারণী14)।  

EIA এ্ং LI -এর ভতনটে পদ্ধভত: রাস্তা, থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইনগুভের থেদত্র ্নেপ্রাণী সরুোর 

অন্তিুবন্সক্তর জনে আইন এ্ং ভনদদবভশকা সহ সরুো ্ে্স্থা ভ্দেষণ করা হদয়ভছে। মদগাভেয়ায়, EIA 

এ্ং ভতনটে LI থমাদড ্নেপ্রাণী সরুোর জনে উিয় আইন এ্ং ভনদদবভশকা ভ্দেমান। 

মদগাভেয়ায়, জভরপ উত্তরদাতাদদর মদধে স্দচদয় ভ্খোত MEA ভছে CBD (12)। CBD অনুসরণ কদর, 

উত্তরদাতারা WHC (9), CITES (8), CMS (8) এ্ং রামসার (8) সম্পদকব স্দচদয় থ্ভশ সদচতন ভছদেন। 

(সারণী15) 

সারণী14 : MEA- থত মদগাভেয়ার অংশগ্রহণ এ্ং প্রভতটে MEA- এর সদচতনতা সম্পদকব সরকাভর উপাদান থগ্াষ্ঠীর 

প্রভতন্সিয়াগুভের সংখো 

সারণী 13: মপগাক্ষিযার ইন্টারনযাশনাি ক্ষমযাস সম্পপকয সপচিনিা এবং সপচিনিা 

কনদিনশন পাটেব/নন-পাটেব নং MEA সম্পদকব প্রভতন্সিয়া সম্পদকব সদচতনতা (45) 

CBD পাটেব 12 

WHC পাটেব 9 

CITES পাটেব 8 

CMS পাটেব 8 

রামসার পাটেব 8 

IPCC পাটেব 6 

ITPGRFA পাটেব 4 

থকানটেই নয় প্র/ন 2 

মদগাভেয়ার জাতীয় আইন, নীভত এ্ং ভ্ভধমাোর চেমান উন্নভত আন্তজবাভতক ্াধে্াধকতার সাদে 

জাতীয় কদম বর সাভর্দ্ধতা ্ৃন্সদ্ধ করদছ। এই গ্দ্ষণার সুদযাগ্ ভছে মদগাভেয়ায় অোদক্সসদযাগ্ে এ্ং 

ভচভিত জাতীয় আইভন প্রন্সিয়াগুভের নভেিুক্তকরণ এ্ং তাভেকািুক্ত করার মদধে সীমা্দ্ধ (সারণী 

14)। থ্শ কদয়কটে নভেপত্র শুধুমাত্র মদগাভেয়ায় পাওয়া যায় এ্ং থসগুদোর মদধে রদয়দছ পভরদ্শ 

সুরো আইন এ্ং পর্তী সংদশাধনী; জে, জে্ায় ুএ্ং পভরদ্শ পয বদ্েণ সংিান্ত আইন; প্রাণীর 

উপর আইন; জী্ব্ভচত্রে ভ্ষয়ক জাতীয় কম বসূভচ; সড়ক খাদতর সেমতা থজারদার করার জনে 

মধেদময়াদী কম বসূভচ; এ্ং থরেওদয় থডোর থজান থরন্সজদম। ্নেপ্রাণী সুরোর জনে ভনভদবি, প্রকৃভত, 

পভরদ্শ ও পয বেন মন্ত্রণােয় (MNET) এ্ং সড়ক পভর্হন ও উন্নয়ন মন্ত্রণােদয়র (MRTD) মদধে 

একটে থযৌে ভমভনভস্ট্র ওয়াভকবং গ্রুপ নদিম্বর 2016 সাদে পুনঃপ্রভতটষ্ঠত হদয়ভছে। থরেওদয় থ্ড়া 

অপসারদণর সাদে সম্পভকবত ভনয়ন্ত্রক পভরদ্দশর একটে মূেোয়ন 2017 সাদের জানুয়াভরদতও 

পভরচাভেত হদয়ভছে। উপরন্তু, 2018 সাদে "থেপ থরাড এ্ং থরেওদয় েোন্ডাডব" নাদম প্রাণী পারাপার 

এ্ং LI -এর জনে একটে মান বতভর করা হদয়ভছে। অভতভরক্ত প্রদচিাগুভে সরুো ্ে্স্থার উন্নভত 

করদত পাদর যা মদগাভেয়ার প্রাকৃভতক রাজধানীদক দ্রুত LI ভ্কাশ থেদক রো কদর। মদগাভেয়ায় 

প্রাসভগক আইন, নীভত এ্ং প্রভ্ধান সম্পভকবত সুভনভদবি তেে পভরভশি H থত পাওয়া যাদ্। 
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সারণী15 : মদগাভেয়ায় থমাে জাতীয় আইন, নীভতমাো, এ্ং প্রভ্ধাদনর সংখো প্রভতটে অনুসন্ধান ভ্িাদগ্র অধীদন ভচভিত 

এ্ং যাচাই করা হদয়দছ  

সারণী 14: মপগাক্ষিযায  ািীয আইন, নীক্ষিমািা, এবং ক্ষবক্ষিগুক্ষির লমাি সংখ্যা সনাি করা হপযপে এবং 

প্রক্ষিটি অ্নুসন্ধান লেণীর অ্িীপন র্াচাই করা হপযপে  

কোোগ্ভর নং সনাক্তকৃত আইন, নীভত, এ্ং ভ্ভধ (42) 

"কৃভষ এ্ং গ্রামীণ উন্নয়ন" 1 

"জী্ব্ভচত্রে" 1 

"্ে্সা, ভশল্প, কদপ বাদরশন" 3 

"প্রাসাদদর ধারন েমতা" 1 

"শন্সক্ত" 6 

"পভরদ্শ সাধারণ" 5 

"্নায়ন" 3 

"সমভন্বত ্ে্স্থাপনা" 1 

"জভম এ্ং মাটে" 4 

"িূভম ্ে্হার পভরকল্পনা" 1 

"জে" 6 

"্নে প্রজাভত এ্ং ্াস্তুতন্ত্র" 5 

"থজাভনং" 2 

থরেপে [যাচাই করার সময় থদওয়া] 2 

উিা্ন [যাচাই করার সময় থদওয়া] 1 

লনোি 

থনপাদে ্নেপ্রাণী সরুোর উন্নভতর জনে অসংখে উদদোগ্ চেদছ। এর মদধে রদয়দছ সাম্প্রভতক ্াদজে 

্রাে NPR 15.34 ভ্ভেয়ন 2021-22 অে ব্ ছদরর জনে রাস্তা অ্কাঠাদমা উন্নয়দনর জনে, যার মদধে 

পূ্ ব-পন্সশ্চম মহাসড়দক ্নেপ্রাণী পারাপাদরর কাঠাদমা ভনম বাণ রদয়দছ। থনপাে 2022 সাদের মদধে তার 

্নে ্াদঘর সংখো ভদ্বগুণ করার প্রভতশ্রুভত ভদদয়দছ, যার জনে মূে আ্াসস্থেগুভের মদধে পভরদ্শগ্ত 

কভরডদরর ভ্িাজন কভমদয় আনা প্রদয়াজন। অভধকন্তু, চোচদে ্াধা, ্নেপ্রাণীর সাদে যান্াহদনর 

সংঘষ ব এ্ং অনোনে সম্পভকবত দ্বন্দ্ব কমাদনার জনে প্রধান মহাসড়দকর জনে ্নেপ্রাণী পারাপাদরর 

কাঠাদমা ভডজাইন এ্ং ইনেে করার একটে ভচভিত প্রদয়াজন রদয়দছ। থনপাদের প্রাকৃভতক 

heritageভতহে, যভদও LI উন্নয়দনর মদুখ ্ড় ঝুাঁ ভকদত রদয়দছ। 

এই গ্দ্ষণার জনে ভ্দ্ভচত সাতটে MEA-র মদধে ছয়টেদত থদশ স্বােরকারী। থনপাে CMS-র পে নয় 

( 

সারণী16)। 

EIA এ্ং LI -এর ভতনটে পদ্ধভত: রাস্তা, থরে এ্ং ভ্দুেদতর োইনগুভের থেদত্র ্নেপ্রাণী সুরোর 

অন্তিুবন্সক্তর জনে আইন এ্ং ভনদদবভশকা সহ সরুো ্ে্স্থা ভ্দেষণ করা হদয়ভছে। থনপাদে, EIA, রাস্তা 
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এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর জনে উিয় আইন এ্ং ভনদদবভশকা উপভস্থত ভছে। থরেওদয়র জনে সুরো 

ভনদদবভশকা বতভর করা হদয়ভছে, ভকন্তু আইন সম্পভকবত থকান তেে পাওয়া যায়ভন। 

থনপাদে, থ্ভশরিাগ্ জভরপ উত্তরদাতারা CBD (30), CITES (29) এ্ং রামসার (28) এর সাদে 

ঘভনষ্ঠিাদ্ সদচতন ভছে।  

সারণী16 : আন্তজবাভতক MEA- থত থনপাদের সম্পৃক্ততা এ্ং প্রভতটে MEA- এর সদচতনতা সম্পদকব সরকাভর উপাদান থগ্াষ্ঠীর 

কাছ থেদক সংভেি প্রভতন্সিয়া। 

সারণী 15: আন্ত যাক্ষিক গণমািযপমর প্রক্ষি সপচিনিা এবং বাংিাপেপশর সপচিনিা 

কনদিনশন পাটেব/নন-পাটেব নং জ্া্ভদভহতা সম্পদকব সদচতনতা (100) 

CBD পাটেব 30 

CITES পাটেব 29 

রামসার পাটেব 28 

WHC পাটেব 25 

CMS ভনদবেীয় 24 

IPCC পাটেব 15 

ITPGRFA পাটেব 14 

 

যভদও CMS-র পে নয়, আন্তজবাভতক চুন্সক্তদত থনপাদের অংশগ্রহণ তার সংরেণ প্রদচিার জনে একটে 

ভ্স্তৃত কাঠাদমা সর্রাহ কদর এ্ং LI থেদক ্নেপ্রাণীদদর আরও িােিাদ্ সুরভেত করার সুদযাগ্ 

থদয়। CMS থযাগ্দান থনপাদের WFLI সুরো েমতাদক আরও উন্নত করার একটে িভ্ষেদতর সুদযাগ্।  

এই গ্দ্ষণার সদুযাগ্ ভছে থনপাদের জনে সহজেিে জাতীয় আইভন ্ে্স্থার নভেিুক্তকরণ এ্ং 

তাভেকািুক্ত করা এ্ং তদেের যোে বতা যাচাই করা। ফোফেগুভে সারণী 16 এ সংভেপ্ত করা হদয়দছ। 

এই প্রকদল্পর জনে পয বাদোচনা করা থনপাদের সমস্ত আইন, নীভত এ্ং প্রভ্ধান ইংদরন্সজদত উপেব্ধ 

ভছে এ্ং এদত প্রাসভগক আইন থযমন ভ্দুেৎ আইন, পভরদ্শ সুরো আইন, ্ন আইন, িূভম আইন, 

জে সম্পদ আইন এ্ং জাতীয় উদোন এ্ং ্নেপ্রাণী সংরেণ আইন অন্তিুবক্ত ভছে। পর্তী 

গ্দ্ষণা প্রভতটে আইদনর সভুনভদবি ভ্ধান পয বাদোচনা এ্ং ভ্দেষণ করদত পাদর যা ভ্দশষ কদর WFLI 

সুরোর েমতাদক আরও ্াভড়দয় থতাদে। থনপাদের প্রাসভগক আইন, নীভত এ্ং প্রভ্ধান সম্পভকবত 

তেে পভরভশি I এ পাওয়া যাদ্। 

সারণী17 : থনপাদের জাতীয় আইন, নীভতমাো, এ্ং প্রভ্ধাদনর থমাে সংখো প্রভতটে অনুসন্ধান ভ্িাদগ্র অধীদন ভচভিত এ্ং 

যাচাই করা হদয়দছ  

সারণী 16:  ািীয আইন, নীক্ষিমািা, এবং ক্ষবক্ষিমািার সব যপমাি সংখ্যা র্া বাংিাপেপশ সনাি করা হপযপে এবং 

প্রক্ষিটি অ্নুসন্ধান লেণীর অ্িীপন র্াচাই করা হপযপে 

কোোগ্ভর নং সনাক্ত আইন, নীভত, এ্ং ভ্ভধ (22) 

"কৃভষ এ্ং গ্রামীণ উন্নয়ন" 4 

"শন্সক্ত" 3 

"পভরদ্শ সাধারণ" 2 

"পভরদ্শ পভরকল্পনা" 1 

"পভরদ্শগ্ত প্রিা্ মূেোয়ন" 1 

"্নায়ন" 3 
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"জভম এ্ং মাটে" 3 

"জে" 3 

"্নে প্রজাভত এ্ং ্াস্তুতন্ত্র" 2 

 

োইিযান্ড 

োইেোন্ড সাম্প্রভতক ্ছরগুভেদত পভরদ্শ এ্ং ্নেপ্রাণী সংরেদণর জনে অদনক গুরুত্বপূণ ব 

পদদেপ ভনদয়দছ, থযমন সাম্প্রভতক িূভম-িাো 2019 সাদে গৃ্হীত তার ্নেপ্রাণী সংরেণ ও সুরো 

আইন (WARPA) এর পুনভ্ বদ্চনা, যা পূদ্ বর WARPA আইন এ্ং তার পর্তী পভর্তবন, BE2535 

(1992), BE 2546 (2003), এ্ং BE2557 (2014) প্রভতস্থাপন কদর। ভ্ধানগুভের মদধে রদয়দছ ভ্পন্ন 

প্রজাভতর সরুো ্াড়াদনা এ্ং অনোনে অ-স্থানীয় CITES- তাভেকািুক্ত প্রজাভত, এ্ং থ্ভশরিাগ্ 

থেদত্র নােকীয়িাদ্ শান্সস্ত ্ৃন্সদ্ধ। থদশটেদত এখন এই অঞ্চদে অব্ধ ্নেপ্রাণী পাচাদরর অপরাদধর 

জনে ভকছু কদঠার শান্সস্ত রদয়দছ, যা ্নেপ্রাণী অপরাদধর জনে কায বকর প্রভতদরাধক ভহসাদ্ কাজ 

করার উদেদশে। জাভতসংদঘর ভশোগ্ত, ব্জ্ঞাভনক ও সাংসৃ্কভতক সংগ্ঠন (UNESCO) ওয়াল্ডব 

থহভরদেজ সাইে ডং ফায়াদয়ন-খাও ইয়াই ফদরে কমদপ্ল্দক্সর মধে ভদদয় যাওয়া হাইওদয় 304-এ 

্নেপ্রাণী ওিারপাস ভনম বাণসহ থদশজদুড় অনোনে WFLI সুরো প্রদচিা ্াস্ত্াভয়ত হদে। যাইদহাক, 

উন্নত সুরো ছাড়া, LI এর চেমান এ্ং প্রতোভশত সম্প্রসারণ ্নেপ্রাণী এ্ং তাদদর আ্াসস্থেদক 

আরও প্রিাভ্ত করদত পাদর।  

োইেোন্ড এই গ্দ্ষণার জনে ভ্দ্ভচত সাতটে MEA-র মদধে ছয়টেদত ভনযুক্ত রদয়দছ। থনপাদের মদতা, 

এটে CMS ্েতীত সমস্ত MEA-র অংশ (সারণী18)। 

সুরো ্ে্স্থা, যার মদধে রদয়দছ আইন এ্ং ভনদদবভশকা, EIA এ্ং পভর্হদনর ভতনটে পদ্ধভত: রাস্তা, 

থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইনগুভের থেদত্র ভ্দেষণ করা হদয়দছ। োইেোদন্ড, EIAs এ্ং ভতনটে LI 

থমাদডর জনে আইন জাভর করা হদয়দছ। যাইদহাক, EIAs ্া পভর্হদণর ভতনটে পদ্ধভতর মদধে WFLI 

সুরো ভনদদবভশকা সম্পভকবত থকান তেে পাওয়া যায়ভন। 

োইেোদন্ড, থ্ভশরিাগ্ জভরপ উত্তরদাতারা CITES সম্পদকব সদচতন ভছদেন (সারণী 17), ঘভনষ্ঠিাদ্ 

অনুসরণ কদর CBD এ্ং WHC (প্রদতেদক 16 জন উত্তরদাতা)। 14 জন উত্তরদাতা রামসার সম্পদকব 

অ্গ্ত ভছদেন, যখন ্াভক আন্তজবাভতক চুন্সক্তর জনে চারটেরও কম প্রভতন্সিয়া ভছে। 

সারণী18 : আন্তজবাভতক MEA- থত োইেোদন্ডর সম্পৃক্ততা এ্ং প্রভতটে MEA- এর সদচতনতা সম্পভকবত সরকাভর উপাদান 

থগ্াষ্ঠীর প্রভতন্সিয়াগুভের সংখো 

সারণী 17: োইিযাপন্ডর ইন্টারনযাশনাি ক্ষমক্ষডযা সম্পপকয সপচিনিা এবং সপচিনিা 

কনদিনশন পাটেব / নন-পাটেব নং প্রভতন্সিয়াগুভের (53) 

CITES পাটেব 17 

CBD পাটেব 16 

WHC পাটেব 16 

রামসার পাটেব 14 

CMS ভনদবেীয় 4 

IPCC পাটেব 3 

ITPGRFA পাটেব 2 

থকানটেই নয় প্র/ন 1 
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এই গ্দ্ষণার সদুযাগ্ ভছে োইেোদন্ডর জনে সহজেিে এ্ং ভচভিত জাতীয় আইভন প্রন্সিয়াগুভের 

নভেিুক্তকরণ এ্ং তাভেকািুক্ত করার মদধে সীমা্দ্ধ যা WFLI সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে ভনদদবশনা 

প্রদান করদত পাদর (সারণী 18)। এর মদধে রদয়দছ ্নেপ্রাণী সংরেণ ও সুরো আইন, থসইসাদে 

জ্বাোভন ভশল্প আইন, জাতীয় পভরদ্শগ্ত গুণগ্ত মান ্ৃন্সদ্ধ এ্ং সংরেণ এ্ং জাতীয় উদোন 

আইন। সারণী 18 এর উপর ভিভত্ত কদর, WFLI সুরোর েমতার জনে অদপোকৃত সীভমত সুদযাগ্ 

রদয়দছ ্দে মদন হদে। যাইদহাক, সফে গ্দ্ষণার ্াস্ত্ায়নকারী ্নেপ্রাণী সুরো সম্পভকবত ভনভদবি 

ভ্ধানগুভে পয বাদোচনা এ্ং ভ্দেষণ করা উভচত। োইেোদন্ডর প্রাসভগক আইন, নীভত এ্ং প্রভ্ধান 

সম্পভকবত সুভনভদবি তেে পভরভশি থজ থত পাওয়া যাদ্। 

সারণী19 : োইেোদন্ড জাতীয় আইন, নীভত এ্ং প্রভ্ধাদনর থমাে সংখো ভচভিত করা হদয়দছ এ্ং প্রভতটে অনুসন্ধান ভ্িাদগ্র 

অধীদন যাচাই করা হদয়দছ  

সারণী 18: োইিযাপন্ড  ািীয আইন, নীক্ষিমািা, এবং ক্ষবক্ষিগুক্ষির লমাি সংখ্যা সনাি করা হপযপে এবং প্রক্ষিটি 

অ্নুসন্ধান কযািাগক্ষরর অ্িীপন র্াচাই করা হপযপে  

কোোগ্ভর নং সনাক্ত আইন, নীভত, এ্ং ভ্ভধ (11) 

"কৃভষ এ্ং গ্রামীণ উন্নয়ন" 1 

"শন্সক্ত" 3 

"পভরদ্শ সাধারণ" 1 

"্নায়ন" 2 

"জভম এ্ং মাটে" 1 

"জে" 1 

"্নে প্রজাভত এ্ং ্াস্তুতন্ত্র" 2 

 

বাক্স 3: ট্রান্সবাউন্ডাক্ষর ওযাইডিাইফ সুরিার  নয LI: লিরাই আকয িযান্ডপেপে চযাপিঞ্জগুক্ষি 

পেিূভম 

থতরাই আকব েোন্ডদস্কপ (TAL) ভহমােদয়র পাদদদদশর 810 ভকদোভমোর দীঘ ব প্রসাভরত অংশ যা যমুনা এ্ং 

িাগ্মভত নদীর মদধে থনপাে এ্ং িারত িাগ্ কদর ভনদয়দছ। এটে িারদতর ভতনটে রাজে (উত্তরাখণ্ড, উত্তর 

প্রদদশ, ভ্হার) এ্ং থনপাদের 14 টে থজো জদুড় ভ্স্তৃত। TAL- এর অদনক ভ্শ্বভ্খোত সুরভেত এোকা (PA) 

আদছ, চারটে থনপাদে, থযমন ভচতওয়ান জাতীয় উদোন এ্ং ্ারভদয়া ্নেপ্রাণী অিয়ারণে এ্ং নয়টে িারদত 

অ্ভস্থত, থযমন করদ্ে োইগ্ার ভরজািব এ্ং রাজান্সজ জাতীয় উদোন। সন্সেভেতিাদ্, PA-গুভে প্রায় 50,000 ্গ্ ব 

ভকদোভমোর জদুড় রদয়দছ(WWF India, 2021)। 

হাইওদয়, পাওয়ার োইন, িভ্ষেদতর পভরকভল্পত থরেোইন এ্ং অনোনে LI সহ ভ্ভিন্ন ্ড় LI ভসদেমগুভে 

TALথক িসিস করদ্, যা প্রিাভ্ত করদ্ মূে জী্ব্ভচত্রে অঞ্চে (KBA) এ্ং ্নেপ্রাণী কভরদডার যা এই 

অঞ্চেটেদক জী্ব্ভচদত্রে সমৃদ্ধ পভরদ্শগ্ত থনেওয়াদকব সংযুক্ত কদর। TAL -এ সাতটে সীমানা ্নেপ্রাণী 

কভরদডার ভচভিত করা হদয়দছ। আইকভনক ্নেপ্রাণী, থযমন হাভত, ্াঘ, গ্ণ্ডার এ্ং অনোনে অদনক প্রজাভত 

প্রায়ই দুই থদদশর মদধে আসা যাওয়া কদর এ্ং এইিাদ্, একটে সাধারণ সম্পদ িাগ্ কদর।  

সীমাদন্তর উিয় পাদশ অ্কাঠাদমাগ্ত উন্নয়ন তাদদর ভনজ ভনজ জাতীয় সরকার এ্ং উন্নয়ন এ্ং জাতীয় 

ভনরাপত্তার জনে তাদদর আঞ্চভেক থকৌশে দ্বারা পভরচাভেত হয়(Pulipaka et al., 2018; Sinha, 2020)। LI অদনক 

সাংসৃ্কভতকিাদ্ উদেখদযাগ্ে সাইদের সংদযাগ্ ও উন্নভত করদ্। ভ্ভিন্ন গ্দ্ষণায় থদখা যায় থয িভ্ষেদত রাস্তা 

সম্প্রসারণ এ্ং প্রস্তাভ্ত থরেপে LI প্রকল্প যা TAL- এ ্নেপ্রাণী এ্ং তাদদর আ্াসস্থেদক ভ্রূপ প্রিাভ্ত 

করার স্দচদয় ্ড় সম্ভা্না রদয়দছ।  

TAL- এ WFLI সুরোর জনে চোদেে 
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িারত এ্ং থনপাে উিদয়ই িভ্ষেদতর LI উন্নয়দনর িারসামে ্জায় থরদখ এভশয়ার অনেতম ্নেপ্রাণীর জনে 

অ্ভশি প্রাকৃভতক দৃশে সংরেণ কদর(Aggarwal, 2019, অনুদেদ 1 থদখুন)। অনুকূে নীভতমাো, ভনদদবভশকা, 

ভসদ্ধান্ত গ্রহণ এ্ং ফোফে বতভরর জনে প্রদয়াজনীয় সহায়তা সংগ্রদহর জনে এটের জনে সরকারী এ্ং 

থ্সরকাভর অভিদনতাদদর িমাগ্ত মদনাদযাগ্ প্রদয়াজন। দুিবাগ্ে্শত, উিয় থদদশর থফডাদরে এ্ং রাজে 

সরকার, নীভতভনধ বারক এ্ং প্রকল্প প্র্ক্তারা প্রায়ই LI উন্নয়দনর সময় পভরদ্শগ্ত উদদ্বগ্দক অগ্রাভধকার থদয় 

না। তা সদেও, থডভডদকদেড মন্ত্রণােয় এ্ং এদজন্সি কমীরা আদছন যারা TAL এর পভরদ্শগ্ত মূেেদ্াদধর 

উপর LI প্রকদল্পর ভ্রূপ প্রিা্ কমাদত কাজ কদরন।  

TAL সমন্বদয়র প্রদয়াজনীয়তা, েি দ্বেে বহীন প্রদয়াজনীয়তা এ্ং প্রভতশ্রুভত যা WFLI -এর সুরো প্রণয়ন কদর। 

ভ্দেমান ভকছু চোদেদের একটে সংভেপ্ত তাভেকা যা থমাকাদ্ো করা প্রদয়াজন:  

 

1) PA- থত LI অনুপ্রদ্শদক নোযেতা থদওয়ার অিোসটে থশষ করুন, LI- এর ভ্িাগ্গুভে তাদদর সীমানার 

্াইদর ভ্কাশ করুন। এই অনুশীেদনর ফদে LI ভসদেদমর ্ভহরাগ্ত অংদশ পূদ্ ব করা ্েয় এ্ং প্রভতশ্রুভতর 

উপর ভিভত্ত কদর নতুন LI- এর সাদে PA- থত প্রদ্দশর থযৌন্সক্তকতা বতভর হদয়দছ।  

2) িারত এ্ং থনপাে উিদয়র জনেই PA ্া TAL- এ ্নেপ্রাণী কভরদডারগুভেদত LI অনুপ্রদ্দশর ভ্ষদয় 

জাতীয় নীভত বতভর করুন। ্তবমাদন, উিয় থদশ এ্ং তাদদর রাজে/থজোর ভনদদবভশকা আদছ ভকন্তু জাতীয় 

স্তদরর থকান নীভত থনই যা প্রােভমক প্রশমন পভরমাপ ভহসাদ্ পভরহাদরর প্রদয়াজন। প্রায়শই, ভকছু LI প্রকল্প 

ভ্কাদশর জনে প্রচুর চাদপর মদধে, WFLI-এর জনে থস্বোদস্ী সদ্ বাত্তম অনুশীেনগুভে অন্তিুবক্ত করা হয় 

না। আইন ্া প্রভ্ধাদনর ভিভত্তদত পভরহাদরর প্রদয়াজনীয়তা োকা িাে হদত পাদর।  

3) WFLI সুরোর জনে ভ্ভনদয়াদগ্ দীঘ বদময়াদী অে ববনভতক োি (্া েভত) মূেোয়দনর জনে মূেধারার 

শন্সক্তশােী CBAs। এটে ্তবমান অনুশীেনদক কাটেদয় উঠদত সাহাযে করদ্ থযখাদন ্নেপ্রাণী রোকারী 

প্রশমন ্ে্স্থাগুভেদক শুধুমাত্র LI প্রকদল্পর খরচ ভহদসদ্ ভ্দ্চনা করা হয়। এছাড়াও, CBAর একটে ভ্দশষ 

উপাদান যা একটে চোদেে হদয় দা াঁভড়দয়দছ তা হে ্াস্তুতন্ত্র পভরদষ্ার মূেোয়ন (থযমন,Ghosh et al., 2016), 

যা এখনও TI- এ LI পভরকল্পনা ্া প্রকল্পগুভের থেদত্র একটে সীভমত অনুশীেন। 

 

TAL WFLI সুরো রাস্তাঘােগুভেদক সেমতা ্ৃন্সদ্ধর সুদযাদগ্ রূপান্তর করার সুদযাগ্ প্রদান কদর, ভকন্তু প্রকল্প 

উন্নয়ন এ্ং ্াস্ত্ায়দনর সময় WFLI সুরোয় উদেখদযাগ্ে ফাাঁক এখনও ভ্দেমান। 

ফাাঁকগুভে প্রায়ই ঘদে দাভয়দত্বর ফদে। সাধারণত, একটে LI প্রকদল্পর জী্নচি প্রকদল্পর সূচনা, সম্ভা্েতা 

অধেয়ন, প্রােভমক রুে সাভর্দ্ধকরণ, পভরদ্শগ্ত মূেোয়ন এ্ং পভরদ্শগ্ত অনুদমাদন, চুন্সক্ত, নকশা, ভনম বাণ 

এ্ং পয বদ্েণ সহ একাভধক পয বায় জভড়ত। প্রভতটে পয বাদয়র থনতৃত্ব ভ্ভিন্ন অভিদনতাদদর দ্বারা হয়: ভ্ভিন্ন 

সরকারী ভ্দশষজ্ঞ, অে বায়নকারী, ্া ভ্ভিন্ন থ্সরকাভর খাদতর প্রদকৌশে সংস্থা ্া পভরকল্পনা পরামশ বদাতা। এই 

পয বায়গুভে বরভখক োদক এ্ং নকশা সংিান্ত ভসদ্ধান্ত এ্ং পয বাপ্ত সুরো প্রদাদনর জনে দায়ী অভিদনতাদদর 

সম্পদকব প্রায়ই এক পয বায় থেদক পর্তী পয বাদয় সংদযাগ্ ভ্ন্সেন্ন োদক। প্রায়শই, প্রকদল্পর শুরুদত ্নেপ্রাণী 

দেতা শুরুদত না কদর নকশা প্রন্সিয়ার থশদষ আনা হয়। একটে প্রকদল্পর প্রভতটে পয বায় জদুড় জাতীয় 

সীমানাসহ এখভতয়ার জদুড় ্হু-থসক্টরাে সমন্বদয়র ভ্কাশ অতেন্ত গুরুত্বপূণ ব। প্রভতটে ভনভদবি পয বাদয়র জনে দায়ী 

মূে অভিদনতা ভনভ্ বদশদষ এটে হওয়া উভচত এ্ং WFLI সুরোগুভে আরও ভনভ্ বঘ্ন ফোশদন ভ্কাশ এ্ং 

্াস্ত্ায়দন সহায়তা করদ্। 

 

িারদত, অ্কাঠাদমাদত থ্সরকাভর ভ্ভনদয়াগ্ থ্দড়দছ এ্ং পর্তীদত গ্ত 15 ্ছদর হ্রাস থপদয়দছ। অভত 

সম্প্রভত, িারত সরকার অ্কাঠাদমাগ্ত উন্নয়দন তার অংশীদাভরত্ব ্ৃন্সদ্ধ করদত শুরু কদরদছ এ্ং এখন 

অ্কাঠাদমা প্রকদল্পর জনে স্দচদয় ্ড় তহভ্ে হদয় উদঠদছ। অ্কাঠাদমা উন্নয়দনর জনে ্েন্সক্তগ্ত ভ্ভনদয়াগ্ 

থনপাদের জেভ্দুেৎ থকদন্দ্রর মদধে সীমা্দ্ধ। রাস্তা (থকৌশেগ্ত মহাসড়ক, থজো এ্ং স্থানীয়) এ্ং থরেওদয় 

সহ সমস্ত ্ড় LI প্রকল্পগুভে থনপাে সরকার দ্বারা অে বায়ন করা হয়, যখন মাঝাভর আকাদরর তৃতীয় এ্ং স্থানীয় 

রাস্তাগুভে প্রাদদভশক ্া স্থানীয় সরকার দ্বারা অে বায়ন করা হয়(Gurung, 2005)। IFI থনপাদে অ্কাঠাদমার জনে 

তাদদর সহায়তা ্ৃন্সদ্ধ করদছ। 

 

থনপাে এ্ং িারদত (জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার এ্ং IFI) LI- এর তহভ্দের ভতনটে উৎস WFLI সুরোর 

জনে তাদদর মান সমন্বয় এ্ং সাভর্দ্ধ করা উভচত যাদত তারা ধারা্াভহকিাদ্ TAL- এ প্রদয়াগ্ করা হয়।  

 

থকেকার কভমটে থকন্দ্রীয় পয বাদয় েমতা ্ৃন্সদ্ধর জনে ভনদ্ভদত একটে প্রভতষ্ঠান প্রভতষ্ঠার সুপাভরশ কদরদছ। এই 

জাতীয় প্রভতষ্ঠান প্রাকৃভতক সম্পদ, পভরদ্শগ্ত সমসো, গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থে এ্ং ্নেপ্রাণীর উপর সহদজই 

অোদক্সসদযাগ্ে তেে এ্ং তেে সর্রাহ করদ্ কারণ এটে LI পভরকল্পনা এ্ং প্রকল্পগুভেদত ্ে্হাদরর জনে 
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পা্ভেক থডাদমদন খু্ কমই পাওয়া যায়। উপরন্তু, কভমটে থকন্দ্রীিূত ভলয়াভরংহাউস এ্ং নদেজ প্ল্োেফদম বর জনে 

মামো কদর যা ্নেপ্রাণী, ্াস্তুতন্ত্র, নকশা এ্ং পভরকল্পনার ভদকভনদদবশনা এ্ং WFLI সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে 

অনোনে দরকারী সম্পদদর উপর স্থাভনক এ্ং ব্জ্ঞাভনক তেে প্রদান কদর।(Department of Economics Affairs 

Ministry of Finance, 2015)। TAL সুসংগ্ত এ্ং কায বকরিাদ্ পভরকভল্পত WFLI সুরো প্রদাদনর জনে প্রাসভগক 

তদেের জনে থকন্দ্রীিূত থডো প্ল্োেফম ব এ্ং ভলয়াভরংহাউদসর প্রদয়াজনীয়তা তুদে ধদর। 

 

TAL -থত আন্তজবাভতক সীমানার উিয় পাদশ LI উন্নয়দনর জনে ্তবমান অনুশীেনগুভে LI প্রকল্পগুভের জনে 

পভরদ্শগ্ত/্নেপ্রাণী ছাড়পদত্রর উন্নভত এ্ং পভরদ্শগ্ত মূেোয়দনর মান ্াড়াদনার প্রদয়াজনীয়তা ভনদদবশ 

কদর। LI পভরকল্পনা, প্রভতটে পৃেক প্রকদল্পর পভর্দতব আড়াআভড় থস্কদে, ্নেপ্রাণী মূেোয়ন এ্ং তাদদর সুরোর 

ভ্ধান উন্নত করদ্। LI ্ে্স্থার উন্নভতর জনে জাতীয় এ্ং স্থানীয় সরকাদরর অগ্রাভধকারগুভের আরও িাে 

সমন্বয় এ্ং সমন্বয় প্রদয়াজন।  

িারত এ্ং থনপাদের ্হু স্তদরর সাংগ্ঠভনক ভসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রন্সিয়া রদয়দছ, যার মদধে কদয়কটে কাঠাদমা জাতীয় 

পয বাদয় এ্ং অনোনে রাজে প্রাদদভশক সরকার পয বাদয় কাজ কদর। থকন্দ্রীয় এ্ং স্থানীয় পয বাদয় অগ্রাভধকার এ্ং 

প্রন্সিয়াগুভের সমন্বয়হীনতা ্নেপ্রাণীর উপর LI প্রিা্গুভে পয বাপ্তিাদ্ থমাকাদ্ো করদত অেমতাদক ্াভড়দয় 

তুেদত পাদর। রাজে মহাসড়ক এ্ং গ্রাম পয বাদয় অনোনে রাস্তার ভ্স্তৃত থনেওয়াদকবর প্রিা্গুভে TAL- এর 

প্রধান LI ভসদেদম থযাগ্ কদর। সুতরাং, িম্ধ বমান প্রিা্গুভেদক অন্তিুবক্ত এ্ং থমাকাভ্ো করার জনে 

ইদকাভসদেম জদুড় আড়াআভড় স্তদর অ্কাঠাদমা পভরকল্পনা করার প্রদয়াজন রদয়দছ।  

 

রাজে এ্ং স্থানীয় সরকার পয বাদয় অ্কাঠাদমা এ্ং সংরেণ সংস্থার কমীদদর জনে প্রভশেণ, যারা LI প্রকল্প উন্নয়ন 

এ্ং WFLI সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে দায়ী তারা অতেন্ত গুরুত্বপূণ ব। অভধকন্তু, ভপয়ার এক্সদচেগুভে ভ্কাদশর 

প্রদয়াজন রদয়দছ যাদত কম বকতবারা প্রযুন্সক্তগ্ত ভ্দশষজ্ঞ এ্ং অভিজ্ঞ পরামশ বদাতাদদর সাদে ঘভনষ্ঠ সহদযাভগ্তায় 

কাজ কদরন। LI পভরকল্পনা এ্ং WFLI সুরো নকশা এ্ং ্াস্ত্ায়দনর জনে LI এ্ং সংরেণ সংস্থা, তহভ্েকারী, 

প্রদকৌশেী এ্ং পভর্হন পভরকল্পনাকারীদদর েমতা ্াড়াদনা দরকার। উিয় থদশ জদুড় এ্ং সরকাদরর সকে 

স্তদর স্থানীয় থস্কে জদুড় ভনদ্ভদত কমী প্রভশেণ এ্ং সমন্বদয়র মাধেদম TAL- এ সেমতা আরও কায বকরিাদ্ 

্াড়াদনা থযদত পাদর।  
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প্রিান ফিাফি 

1. চারটি সংঘবদ্ধ লগাষ্ঠীর ক্ষবেযমান সিমিা এবং েক্ষবষযপির চাক্ষহো সম্পপকয মূি অ্নুসন্ধান 

সরকার 

• এশীয় সরকারগুদো তাদদর জাতীয় সংস্থা এ্ং ভ্িাগ্গুভেদক একাভধক SDG এ্ং অনোনে 

্হুপাভেক পভরদ্শগ্ত চুন্সক্তর প্রভত তাদদর প্রভতশ্রুভত পূরদণর প্রদচিাদক আরও িােিাদ্ 

সমভন্বত করার সুদযাগ্ থপদয়দছ। এই প্রদচিাগুভে ভ্ভিন্ন সরকারী অভিদনতাদদর মদধে 

িভ্ষেদত সামেদসের সময় WFLI ভনদদবশনা অন্তিুবক্ত করার সুদযাগ্ থদয়।  

• জভরপ উত্তরদাতারা LI প্রকল্প উন্নয়দনর প্রােভমক পয বাদয় সরকারদক প্রধান অভিদনতা ভহসাদ্ 

ভচভিত কদরভছদেন। উত্তরদাতারা পভরকল্পনার পয বাদয় প্রকদল্পর ভ্কাদশর শুরুদত পয বাপ্ত 

্নেপ্রাণী সরুোর ভ্ধাদনর প্রভত ভ্দ্চনা এ্ং প্রভতশ্রুভত থপদত সমসোগুভেও ভনদদবশ 

কদরভছদেন। 

আন্তজবাভতক আভে বক প্রভতষ্ঠান  

• IFIগুভের অদনকদকই মান এ্ং ভনদদবভশকাগুভের মাধেদম ্নেপ্রাণী সুরোর অিেন্তরীণ 

েমতা পাওয়া থগ্দছ। তারা অনোনে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীসমদূহ সেমতা ্ৃন্সদ্ধর ভকছু প্রদচিাদক 

সমে বন কদরদছ, থযমন সরকার এ্ং ভশদল্পর অংশগ্রহণকারী কম বশাো, ভকন্তু এগুভে একটে 

প্রকল্প দ্বারা প্রকদল্পর ভিভত্তদত োদক। IFIs তাদদর LI ভ্কাশদক সুরো এ্ং সম্প্রদাদয়র 

মূেেদ্াধদক আরও িােিাদ্ সামেসে করদত থদখা থগ্দছ, থযমন ্ৃহত্তর িূদৃশে মূেোয়ন 

(থযমন, থকৌশেগ্ত পভরদ্শগ্ত মূেোয়ন) ভ্কাদশর মাধেদম। 

• চীদনর ্হুপেীয় ্োংক এ্ং এর BRI WFLI- এর থমাকাভ্োয় সেমতা ্ৃন্সদ্ধর কাজ শুরু 

কদরদছ। ্তবমাদন, তারা প্রায়শই প্রাপক থদশগুভের উপর ভনিবর কদর তাদদর ভনজস্ব ্নেপ্রাণী 

সুরো এ্ং WFLI এর েমতা ্ৃন্সদ্ধর প্রদচিার জনে অে ব প্রদান এ্ং ্াস্ত্ায়ন কদর।  

ভশল্প 

• ভশল্প উপাদান থগ্াষ্ঠীটে ্নেপ্রাণী সরুোর গুরুত্ব এ্ং প্রশমন অনুিম ্ে্হার সম্পদকব 

্োপকিাদ্ সদচতন। যাইদহাক, ভনম বাণ সংস্থাগুভে এ্ং তাদদর পরামশ বদাতারা LI প্রকল্প 

থেদক ্নেপ্রাণীদদর সুরো থদয় এমন কায বকর প্রশমন ্ে্স্থা ভন্ বাচন এ্ং ভডজাইন করার 

জনে অপয বাপ্তিাদ্ প্রভশভেত।  

• ্নেপ্রাণী সরুো প্রােভমকিাদ্ প্রদয়াগ্ করা হয় যখন আইন এ্ং প্রভ্ধাদনর এই ধরদনর 

্ে্স্থা প্রদয়াজন। থযদহতু ্তবমাদন প্রদণাদনার অিা্ রদয়দছ, তাই ভশদল্পর দ্বারা WFLI 

ভনদদবভশকা এ্ং অনোনে সরুোর থস্বোয় ্াস্ত্ায়ন দু্ বে ্া অিা্জনক।  

• সড়ক, থরে, শন্সক্ত এ্ং প্রদকৌশে থপশার প্রভতভনভধত্বকারী 23 টে ভশল্প সভমভত ওদয়্সাইদের 

একটে এভশয়া-ভ্স্তৃত পয বাদোচনায় WFLI- এর সেমতা-্ৃন্সদ্ধর সদুযাগ্গুভের নূেনতম ্া শূনে 

তেে পাওয়া থগ্দছ, থযমন কমী প্রভশেণ (িাচুবয়াে ্া ্েন্সক্তগ্তিাদ্), ওদয়ভ্নার, প্রকাশনা, 

অনোনে প্রযুন্সক্তগ্ত সম্পদ, নীভত ভ্্ৃভত এ্ং WFLI সরুোয় সদেেন ্া থসশদনর আদয়াজন।  
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থ্সরকাভর প্রভতষ্ঠান 

• NGO-গুভের প্রকল্প উন্নয়দনর সাতটে ধাদপ চারটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠীর অংশগ্রহদণর স্ বভনম্ন 

ভেদকাদয়ন্সি রদয়দছ। জভরদপ, NGO-গুভে ইভগত থদয় থয ্তবমাদন তাদদর থ্ভশরিাগ্ LI 

প্রকদল্পর উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় জভড়ত হওয়ার সুদযাগ্ থনই। 

• জভরদপ, NGO-গুভে ্াদদ সমস্ত সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী ইভগত থদয় থয NGO-গুভের WFLI সুরোর 

জনে উচ্চ স্তদরর েমতা রদয়দছ। এই পাে বকে উপেভব্ধর ফে হদত পাদর, যভদও NGO-গুভে 

্নেপ্রাণী ভ্দশষজ্ঞ; তারা এখনও LI সুরোর জনে ভনভদবি প্রভশেণ গ্রহদণর প্রদয়াজনীয়তা 

প্রকাশ কদরদছন, ভ্দশষ কদর তাদদর জী্ভ্জ্ঞানীদদর জনে অনুসন্ধাদনর একটে নতুন থেত্র। 

• এভশয়া জদুড় 90 শতাংদশরও থ্ভশ NGO উত্তরদাতারা LI উন্নয়নদক ্নেপ্রাণী সংরেদণর জনে 

হুমভক ্দে মদন কদরন এ্ং 98 শতাংশ (54 এর 53) ইভগত ভদদয়দছন থয তারা LI সুরোয় 

তাদদর দেতা ্ৃন্সদ্ধর জনে প্রভশেণ ভনদত চান।  

2. িসকাটিং ফিাফি র্া একাক্ষিক সংঘবদ্ধ লগাষ্ঠীর ক্ষবসা্িৃি অ্ংশগ্রহণ প্রপযা ন 

• থ্শ কদয়কটে সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী পরামশ ব ভদদয়ভছে থয LI প্রকল্প ভ্কাদশর সময় ভ্ভিন্ন উপাদান 

থগ্াষ্ঠীর সদসেদদর মদধে আরও থ্ভশ সম্পৃক্ততা োকদে ্নেপ্রাণী সুরো ্াড়াদনা থযদত 

পাদর। NGO-গুভেদক পরামশ ব থদওয়া হদয়ভছে থয একাভধক গ্ঠনমূেক গ্রুদপর সদসেদদর 

সাদে একই সমদয় েমতা ্ৃন্সদ্ধ করা হদ্।  

• অদনক সংঘ্দ্ধ থগ্াষ্ঠী উত্তরদাতারা উচ্চমাদনর ্নেপ্রাণী তেে, অনোনে LI পভরকল্পনার তেে 

এ্ং কায বকরী প্রশমন ্ে্স্থা এ্ং অনোনে নকশা ব্ভশিে সম্পভকবত তেে অোদক্সদসর জনে 

সমস্ত উপাদান থগ্াষ্ঠীর চাভহদা পূরদণর জনে একটে প্ল্োেফম ব ্া থকন্দ্রীয় িাণ্ডাদরর প্রদয়াজন 

ভচভিত কদর। 

3. LI েক্ষরকল্পনা এবং প্রকল্পগুক্ষিপি বনযপ্রাণী সুরিা বাস্তবাযপন বািার মূিযাযন 

• প্রকল্প পভরকল্পনা প্রায়ই ত্রুটেপূণ ব ্া দু্ বেিাদ্ সম্পাভদত হয়, থযমন এটে ্নেপ্রাণীর চাভহদা 

এ্ং তাদদর সরুোদক LI ভডজাইন এ্ং প্রশমন ্াদজদে সটঠকিাদ্ অন্তিুবক্ত করদত ্েে ব 

হয়। 

• প্রাক-এ্ং ভনম বাণ-পর্তী মূেোয়দনর জনে ্নেপ্রাণী তেে সংগ্রহ, সঞ্চয়, ্ে্হার এ্ং 

ভ্দেষদণর প্রায়ই অিা্ হয়, অে্া প্রাক-এ্ং ভনম বাণ-পর্তী পয বদ্েদণর থডো সংগ্রদহর 

নকশা করা হয় না।  

• গ্ঠনমূেক দেগুভে তহভ্ে, রাজবনভতক ইো, প্রাভতষ্ঠাভনক সহায়তা এ্ং দেতার অিা্দক 

WFLI সুরো ্াস্ত্ায়দন স্দচদয় ্ড় ্াধা ভহদসদ্ ভচভিত কদরদছ।  

4. প্রপর্া য আন্ত যাক্ষিক চুল্ি এবং বনযপ্রাণী সুরিার সম্ভাবনার সাপে  ািীয আইপনর সংক্ষিপ্তসার 

বণ যনা করা হয 

• েমতা সংদযাজন MEA এ্ং জাতীয় আইন উিয়দক সংভেপ্ত কদর এ্ং তাভেকািুক্ত কদর যা 

পাাঁচটে প্রভতভনভধ থদদশ LI প্রকদল্পর জনে ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে প্রাসভগক ভহসাদ্ 

ভচভিত। িভ্ষেদতর গ্দ্ষণায় এই আইনগুভে কীিাদ্ প্রদয়াগ্ করা হয়, তাদদর কায বকাভরতা 

এ্ং থসগুভে কীিাদ্ উন্নত করা যায় তা মূেোয়দনর ভদদক মদনাভনদ্শ করা উভচত। 
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5. োরি এবং লনোপির লিরাই আকয িযান্ডপেে হি ট্রান্সবাউন্ডাক্ষর LI উন্নযপনর একটি 

মযাপিাক ম। 

• থতরাই আকব েোন্ডদস্কপ পয বাদোচনা কদর থদখা থগ্দছ থয ্নেপ্রাণী সরুো ্াস্ত্ায়দনর জনে 

দুটে স্থানীয় আড়াআভড়-স্তদরর ্াধা-দু্ বে আন্ত-ভ্িাগ্ীয় সমন্বয় এ্ং থকন্দ্রীয় থডো 

প্ল্োেফদম বর অিা্-িারত এ্ং থনপাদের জাতীয় স্তদরর মদতাই।  
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সুোক্ষরশসমূহ 

• ভকছু এভশয়ান সরকার ইভতমদধে সমন্বয়কারী সংস্থা, আন্ত-ভ্িাগ্ীয় ভেংক েোঙ্ক এ্ং 

আন্তজবাভতক এ্ং জাতীয় পভরদ্শগ্ত ভ্ধানগুভের ্হু-সংস্থার সংহতকরদণর অনোনে 

প্রন্সিয়া শুরু কদরদছ। থফডাদরে এ্ং প্রাদদভশক অ্কাঠাদমা এ্ং সংরেণ সংস্থায় WFLI 

ভনদদবশনাগুভেদক আরও িােিাদ্ অন্তিুবক্ত করার জনে এভশয়ার অনোনে থদদশ এই পদ্ধভতর 

প্রসার করা উভচত। 

• প্রভতটে এভশয়ান থদদশর উভচত LI উন্নয়দনর জনে ভনভদবি তার ভনজস্ব আইন ও ভ্ভধ প্রণয়ন করা 

যাদত ্নেপ্রাণী সুরোর ভ্ধান অনুদমাভদত এ্ং েিিাদ্ সংজ্ঞাভয়ত হয়। 

• LI প্রকদল্পর প্রস্তা্কদদর প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার প্রােভমক পয বাদয় WFLI সুরোর জনে 

ভ্দ্চনা এ্ং ভ্ধান অন্তিুবক্ত করা প্রদয়াজন।  

• জী্ব্ভচত্রে রোর সদগ অ্কাঠাদমা উন্নয়দনর সমন্বয় সাধন করার জনে, IFI-থক এভশয়ার LI 

উন্নয়দনর জনে দায়ী IFI এ্ং অনোনে উপাদান থগ্াষ্ঠীর সাদে জভড়ত োকার জনে আঞ্চভেক 

উপদদিা/থেকদহাল্ডার থগ্াষ্ঠীর জনে দীঘ বদময়াদী তহভ্ে সর্রাহ করদত হদ্। 

• ্তবমাদন, ভ্ভিন্ন এশীয় প্রজাভত এ্ং ্াস্তুতদন্ত্রর উপর LI প্রকদল্পর প্রিা্, থসইসাদে সম্ভা্ে 

সমাধাদনর কায বকাভরতা, থযমন প্রশমন ্ে্স্থাগুভের ভ্ষদয় জানা যায় তার মদধে অদনক ফাাঁক 

রদয়দছ। অতএ্, IFIগুভেদক ্নেপ্রাণী সরুো ্াস্ত্ায়দনর জনে এ্ং LI প্রকল্প ্াদজদে তাদদর 

কায বকাভরতা পয বদ্েদণর জনে কভন্টনদজন্সি ফান্সন্ডং ভ্ধান বতভর করদত হদ্।   

• িভ্ষেদত, BRI (এ্ং অনোনে আন্তজবাভতক LI উদদোগ্) এ্ং এর ্াস্ত্ায়নকারী 

প্রভতষ্ঠানগুভেদক BRI প্রকদল্পর প্রাপক থদদশ অিেন্তরীণিাদ্ এ্ং ভ্ভিন্ন উপাদান গ্রুদপর 

সদসেদদর জনে WFLI সেমতা বতভরর জনে পয বাপ্ত তহভ্ে সর্রাহ করদত হদ্। 

• ভশল্প-কারখানা প্রভশেণ, মোনুয়াে এ্ং অনোনে সেমতা-্ৃন্সদ্ধর ্ে্স্থা প্রদয়াজন ভশদল্পর 

প্রদয়াজনীয় দেতা অজবদনর জনে প্রদয়াজনীয় কায বকর অ্কাঠাদমা প্রশমন ্ে্স্থা এ্ং 

ভকিাদ্ LI পভরকল্পনা, নকশা এ্ং ্াদজদের মদধে থসগুভেদক সদ্ বাত্তমিাদ্ অন্তিুবক্ত করা 

যায়।   

• ভশল্প থপশাদার যারা LI পভরকল্পনা এ্ং ভনম বাণ কদর এ্ং থস্বোয় ্নেপ্রাণী সুরো প্রদান কদর, 

এই প্রদচিার জনে আরও জনসাধারদণর স্বীকৃভত ্া প্রদণাদনা থপশাদার সভমভত এ্ং সরকার 

দ্বারা প্রভতটষ্ঠত হওয়া উভচত।  

• ভশল্প সভমভতগুভের এভশয়া জদুড় তাদদর সদসেদদর WFLI এর েমতা ্ৃন্সদ্ধর সুদযাগ্ প্রদাদনর 

এ্ং রাস্তাঘাে, থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইন পভরকল্পনা, নকশা এ্ং ভনম বাণকারী থপশাদারদদর জনে 

্নেপ্রাণী সরুো সম্পভকবত তেে এ্ং প্রভশেদণর উৎস ভহসাদ্ কাজ করার যদেি সম্ভা্না 

রদয়দছ। 

• LI প্রকদল্পর প্র্ক্তাদদর তাদদর ্নেপ্রাণী দেতার সুভ্ধা গ্রহদণর জনে সংরেণ এ্ং 

কভমউভনটে NGO উিদয়র সাদে আরও ঘন ঘন অংশীদার হওয়া উভচত এ্ং তাদদর আশ্বাস 

থদওয়া হয় থয তারা WFLI সুরো সেমতা ইদিন্টগুভেদত আমভন্ত্রত। 

• LI প্রকল্প উন্নয়দনর সাতটে ধাদপ তাদদর ্নেপ্রাণী তেে সংগ্রহ এ্ং ভ্দেষণ দেতার ্ে্হার 

এ্ং অন্তিুবন্সক্তর উন্নভত করদত NGO-গুভেদক LI প্রকল্প প্রস্তা্ক এ্ং তহভ্েকারীদদর সাদে 

অংশীদাভরত্ব করদত হদ্।  
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• NGO সম্প্রদাদয়র সদসেদদর সেমতা ্ৃন্সদ্ধর সুদযাগ্ থদওয়া উভচত যাদত তারা WFLI- এর 

কায বকর সুরো প্রদান করদত পাদর। 

• থযৌে WFLI প্রভশেণ এ্ং অনোনে সেমতা বতভরর প্রদচিা একাভধক উপাদান থগ্াষ্ঠীর মদধে 

আহ্বান করা উভচত যাদত ভ্ভিন্ন থেকদহাল্ডারদদর একন্সত্রত করার সুদযাগ্ থদওয়া হয় যাদত LI 

প্রকদল্পর উন্নয়দন তাদদর িূভমকা আরও েি হয় এ্ং তাদদর সমন্বয় ও সহদযাভগ্তা উন্নত 

হয়।  

• ওয়াকবশপ, ভফল্ড টট্রপ, ওদয়ভ্নার, এ্ং অনোনে WFLI এর েমতা ্ৃন্সদ্ধর প্রদচিা একাভধক 

উপাদান থগ্াষ্ঠীর জনে ভ্কাশ করা উভচত এ্ং ভ্ভিন্ন থেকদহাল্ডারদদর একদযাদগ্ উপভস্থত 

হওয়া উভচত।  

• সরকার এ্ং অনোনে LI থডদিেপার এ্ং প্র্ক্তাদদর উভচত জাতীয় এ্ং/অে্া আঞ্চভেক 

সহদযাভগ্তামূেক WFLI থডো এ্ং তেে আদান-প্রদাদনর প্ল্োেফম ব স্থাপন এ্ং 

রেণাদ্েণদক সমে বন করা যা স্ বজনীনিাদ্ অোদক্সসদযাগ্ে। 

• এভশয়ান LI প্রকদল্পর েোন্ডদস্কদপ উপভস্থত ব্ভচত্রেময় প্রজাভতর ভ্ভিন্ন চাভহদা শনাক্ত ও 

থমাকাদ্োর জনে LI পভরকল্পনাকারী এ্ং পরামশ বদাতাদদর প্রভশেণ থদওয়ার জনে সেমতা 

বতভরর প্রদচিার প্রদয়াজন।  

• কোপাভসটে-ভ্ন্সল্ডং প্রদচিায় এশীয় LI অনুশীেনকারীদদর ভ্কাদশর জনে প্রভশেণ প্রদান করা 

প্রদয়াজন যা ্নেপ্রাণী তেে সংগ্রহ এ্ং ভ্দেষদণর জনে আন্তজবাভতক থসরা অনুশীেন ্ণ বনা 

কদর। 

• WFLI সুরোগুভেদক আরও সম্পূণ বরূদপ গ্রহণ করার জনে এ্ং প্রকল্প পভরকল্পনা, নকশা এ্ং 

ন্সিয়াকোদপ ্নেপ্রাণীর প্রদয়াজনদক প্রাভতষ্ঠাভনক রূপ ভদদত অ্কাঠাদমা খাদত একটে 

সাধারণ পভর্তবন প্রদয়াজন। 

• প্রভতটে এশীয় থদদশর জনে জাতীয় আইদনর ভ্দেমান ভ্ধানগুভে ভনধ বারদণর জনে িভ্ষেদতর 

পয বাদোচনা এ্ং ভ্দেষণ প্রদয়াজন যা WFLI সুরো ্াস্ত্ায়দনর ভদকভনদদবশনা প্রদান কদর 

এ্ং অভতভরক্ত ্নেপ্রাণী-্ান্ধ্ িাষার জনে পরামশ ব থদয় যা িভ্ষেদত আইনী প্রদচিায় 

অন্তিুবক্ত হদত পাদর, ভ্দশষ কদর অ্কাঠাদমার জনে। 

• জাতীয় পয বাদয় WFLI সুরোর সহজ ্াস্ত্ায়দনর সুভ্ধার সমাধান প্রদান স্থানীয় আড়াআভড় 

প্রকল্পগুভের জনেও ত্রাণ প্রদান করদ্। 
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স্বীকৃক্ষিসমূহ 

আমরা সমস্ত অ্দানকারী সদসেদদর তাদদর কাজ এ্ং প্রদচিার জনে নীদচর ভহসাদ্ 

আনুষ্ঠাভনকিাদ্ স্বীকৃভত ভদদত চাই: 

ভরসাচব টেম: র্ অোদমন্ট, মন্টানা থেে ইউভনিাভস বটেদত ওদয়োন ব ট্রািদপাদেবশন ইনভেটেউে 

(WTI)/থসন্টার ফর োজব েোন্ডদস্কপ কনজারদিশন (CLC), অোভ্গ্াইে থেয়ার (CLC), থমভেসা 

্ুটেনভস্ক (CLC), অোরন ের (CLC), মানসী মগা (থেন্সিে কনসােদেন্সি), অমৃত নীেকান্তন (থেন্সিে 

কনসােদেন্সি), থগ্রস থোনভসফার (CLLC), এ্ং টেম িোন ইপ্প (ইউদরভশয়া এনিায়রনদমন্টাে 

অোদসাভসদয়েস [EEA])। 

থপ্রাগ্রাদমটেক সমন্বয়: থমভেসা ্ুটেনভস্ক (CLC), মানসী মগা (থেন্সিে কনসােদেন্সি), অমৃত নীেকান্তন 

(থেন্সিে কনসােদেন্সি), থকটে ভপন্সজয়ন (CLC), এ্ং থগ্রস থোনভসফার (CLLC)। 

জভরপ যদন্ত্রর জনে ভনভদবি ভ্ষয়ভিভত্তক প্রদশ্নর ভ্দশষজ্ঞদদর পরামশ ব: ভকম থ্ানাইন (সংরেণ 

থকৌশে তহভ্ে) এ্ং অোদেভেনা এে। গ্োদেজ-অোোর (CLLC)।  

পাাঁচটে প্রভতভনভধত্বশীে থদদশ থযাগ্াদযাগ্ - ্াংোদদশ: ফভরদ উেীন আহদমদ (আরণেক ফাউদন্ডশন); 

িারত: ভশ্ মারওয়াহা (ভশ্ মারওয়াহা এন্ড অোদসাভসদয়েস) এ্ং অভম্বকা শম বা (WWF-ইন্সন্ডয়া); 

থনপাে: পদম ভ্. চা াঁদ (স্বাধীন পরামশ বক) এ্ং ভ্রাজ থেষ্ঠ (স্বাধীন পরামশ বক); মদগাভেয়া: ভককব এ. 

ওেসন (্নেপ্রাণী সংরেণ সভমভত [WCS]), ্েেবদসেদসগ্ সানজা (WCS), এ্ং নারাংগুয়া ্ােদডাজব 

(WCS); োইেোন্ড: থপচ মাদনাপাভিের (েন্ডন প্রাভণভ্জ্ঞান সভমভত [ZSL]) এ্ং এইভেন োভন ব (ZSL)। 

পভরদ্শ আইন ভ্দশষজ্ঞরা ভনজ ভনজ থদদশ জাতীয় আইন, নীভত এ্ং প্রভ্ধান যাচাই করদছন-িারত: 

্েরাজ ভসধ ু(রাজী্ গ্ান্ধী সু্কে অফ ইদন্টদেকচুয়াে প্রপাটেব ে, ইন্সন্ডয়ান ইনভেটেউে অ্ 

থেকদনােন্সজ-খড়গ্পুর); মদগাভেয়া: ্েেবদসেদসগ্ সানজা (WCS); থনপাে: তারা প্রসাদ সাপদকাতা, 

আইন অনুষদদর ভডন, অধোপক (ন্সত্রিু্ন ভ্শ্বভ্দোেয়); োইেোন্ড: পোটট্রভসয়া মরু (আন্তজবাভতক 

পভরদ্শ আইন পরামশ বদাতা)। 

R থপ্রাগ্রাভমং এ্ং ফোফদের গ্রাভফকোে উপস্থাপনা: অমৃত নীোকান্তন (থেন্সিে কনসােদেন্সি), 
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Epp (EEA), এ্ং থগ্রস থোনভসফার (CLLC)। 
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েক্ষরক্ষশি 

েক্ষরক্ষশি A: লেক্ষসস, ইপকাক্ষসপিমস, বাপযাডাইোক্ষস যটি, এবং WFLI- এর কনসাপেযশন -এ  ািীয 

আইন অ্নুসন্ধান এবং সনািকরপণর  নয ইপকাক্ষিক্স লডিাপবপসর কাপে আপবেন 

পূ্ বভনধ বাভরত "ভফল্টার" এর ভনদম্নাক্ত অনুিদমর উপর ভিভত্ত কদর ফোফদে (ভ্দশষ কদর রাস্তা, 

থরেপে এ্ং ট্রািভমশন) ডুভপ্ল্দকশদনর সম্ভা্না স্বীকার করার সময় ডাোদ্দসর অনুসন্ধানটে 

সাধারণ পভরিাষা এ্ং আদ্দদনর থেত্রগুভেদক প্রদয়াগ্ কদর সংকুভচত করা হয়। 

1. পূ্ বভনধ বাভরত ভফল্টার পৃেকিাদ্ ভন্ বাভচত 

a. কৃভষ ও গ্রামীণ উন্নয়ন 

b. শন্সক্ত 

c. পভরদ্শগ্ত থজন 

d. ্নায়ন 

e. জভম এ্ং মাটে 

f. জে 

g. ্নে প্রজাভত এ্ং ্াস্তুতন্ত্র 

2. পূ্ বভনধ বাভরত ভফল্টার কীওয়াডব পৃেকিাদ্ ভন্ বাভচত 

a. ্ে্সা, ভশল্প, কদপ বাদরশন 

b. জী্ব্ভচত্রে  

c. প্রাসাদদর ধারন েমতা 

d. পভরদ্শগ্ত প্রিা্ মূেোয়ন 

e. পভরদ্শ পভরকল্পনা 

f. সমভন্বত ্ে্স্থাপনা 

g. িূভম ্ে্হার পভরকল্পনা 

h. নীভত/পভরকল্পনা 

i. থজাভনং 

3. পূ্ বভনধ বাভরত ভফল্টার একদযাদগ্ ভন্ বাভচত 

a. আইন 

b. ভ্ভ্ধ 

c. প্রভ্ধান 

দেতা এ্ং অভিজ্ঞতার ভিভত্তদত ফোফেগুভে মূেোয়ন করা হদয়ভছে।  

• ্াদ থদওয়া হদয়দছ: ফোফে প্রজাভত, ্াস্তুতন্ত্র, জী্ব্ভচত্রে এ্ং WFLI (ভ্দশষত রাস্তা, 

থরেপে, এ্ং শন্সক্ত সঞ্চােন) সংরেদণর সাদে সম্পভকবত নয় 

• ্াদ থদওয়া: ডুভপ্ল্দকে ফোফে  

• উদেখদযাগ্ে: অভতভরক্ত আইন, প্রভ্ধান, নীভত ইতোভদ পাওয়া থগ্দছ 
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েক্ষরক্ষশি B: সংরিণ NGO প্রশ্ন এবং ল্িপ্ট 

(িূভমকা) জদুমর মাধেদম আমাদদর সাদে থদখা করার জনে আমরা আপনাদক ধনে্াদ জানাদত চাই 

যাদত আমরা আপনার সংগ্ঠন এ্ং এভশয়ার দ্রুত সম্প্রসাভরত LI -এর মদুখ জী্ব্ভচদত্রের উদদ্বগ্ 

থমাকাদ্োর েমতা সম্পদকব আরও জানদত পাভর। আমরা জাভন অদনক ধরদনর অ্কাঠাদমা আদছ, 

ভকন্তু প্রকল্পটে ভ্দশষিাদ্ রাস্তা, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর উপর দৃটি ভন্দ্ধ কদর। 

আমরা আশা কভর আপনার কাদছ USAID ফোক্ট শীে পয বাদোচনা করার সময় আদছ যা আমরা 

আপনাদক ইদমদের মাধেদম পাটঠদয়ভছ।  এটে সংদেদপ প্রকল্পটে ্োখো কদর। আন্তজবাভতক NGOথদর 

সাোৎকার থনওয়া এই প্রকদল্পর সেমতা মূেোয়ন কাদজর একটে থছাে অংশ। আমরা মন্ত্রণােয়, 

জাতীয় LI এ্ং প্রাকৃভতক সম্পদ সংস্থা, ভ্ভনদয়াগ্ ্োংক এ্ং দাতারা যারা LIথক অে বায়ন কদর, এ্ং 

থ্সরকাভর খাদতর ভ্কাশকারী - প্রদকৌশে সংস্থা, পরামশ বক সংস্থা, EIA এ্ং পভর্হন পভরকল্পনাকারী 

এ্ং এই থগ্াষ্ঠীর থপশাদার সভমভতগুভের মূেোয়ন করভছ। 

প্রদশ্নাত্তরটের উদেশে হে ্তবমাদন LI পভরকল্পনা এ্ং প্রকল্পগুভের উদদ্বগ্ থমাকাদ্োর জনে NGO-

গুভের সেমতা ভনধ বারণ করা, এ্ং তারা থকান প্রভশেণ পায় ভকনা এ্ং ভকিাদ্ তারা LI সুরো 

সম্পভকবত তেে অজবন কদর তা থ্াঝা।  

আমাদদর সাতটে প্রশ্ন আদছ, যার মদধে অদনকগুদোই ্হুভন্ বাচনী, অনেগুদো অদনক থ্ভশ উন্মুক্ত। 

্হুভন্ বাচনী প্রদশ্নর সাদে, আমরা আপনাদক ভ্কল্পগুভে পড়্, এ্ং তারপদর আমরা আপনার 

উত্তদরর আরও ্োখোদক স্বাগ্ত জানাই।  আমরা আশা কভর আপনার সময় প্রায় 30 ভমভনে সময় 

থনদ্। 

আমরা এভগ্দয় যাওয়ার আদগ্, প্রকল্প, আমাদদর সংগ্ঠন, অে্া এই সাোৎকাদরর উদেশে সম্পদকব 

আপনার থকান প্রশ্ন আদছ? 

দারুন, প্রশ্ন 1 ভদদয় শুরু করা যাক। 

প্রশ্ন 1: আপভন ভক মদন কদরন থয LI জী্ব্ভচত্রে সংরেদণর জনে হুমভক? এ্ং, যভদ তাই হয়, তাহদে 

আপনার প্রভতষ্ঠাদনর জনে সংরেদণর সমসোগুভের মদধে এই হুমভকর স্থান থকাোয়? 

A. আমাদদর সংরেণ কম বসূভচর শীষ ব 3 ইসুে - সদ্ বাচ্চ অগ্রাভধকার   

B. আমাদদর সংরেণ কম বসূভচর জনে শীষ ব 10 ইসুে  

C. আমরা থক্ে থকআই-্াই-থকস ভিভত্তদত LI এর সাদে থমাকাভ্ো কভর 

D. ঝুাঁ ভকর জনে তাৎেভণক নয়, আমাদদর সংস্থার সীভমত সম্পদ অনেত্র রাখা িাে 

প্রশ্ন 2: 28 টে এশীয় থদশগুভের মদধে থযগুভে আমাদদর LISA-র থকন্দ্রভ্ন্দ,ু যা আপনার সংরেণ 

কম বসূভচদত রদয়দছ?  

প্রশ্ন 2.1: গ্ত 5 ্ছদর থকান থদশগুভেদত আপনার সংরেণ কম বসূভচ LI প্রকল্প ্া পভরকল্পনায় 

ভনযুক্ত রদয়দছ? 

প্রশ্ন 3: জী্ব্ভচদত্রের উপর LI- এর প্রিা্ থমাকাদ্োয় আপনার সংস্থার ্তবমাদন কতো েমতা 

আদছ?  

A. এই ইসুেদত ভনদ্ভদত সম্পূণ ব থপ্রাগ্রাম 

B. এই ইসুেদত কাজ করা স্বতন্ত্র কমী ্া কমীরা 

C. অনোনে থপ্রাগ্রাদমর মদধে সদম্বাধন, ভকন্তু থকান LI ভ্দশষজ্ঞ, প্রভত থস 

D. অনে? 
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প্রশ্ন 4: যখন আপনার সংরেণ কম বসূভচ ্া থপ্রাগ্রাদমর কমীরা LI এর মুদখামুভখ হয় তখন আপভন থকান 

ভ্কল্পগুভে অনুসরণ কদরন?  ভনম্নভেভখত ভ্কল্পগুভের জনে হো াঁ ্া না: 

অিেন্তরীণ সেমতা 

A. আমরা ইভতমদধে এভশয়া থপ্রাগ্রাদম LI দেতা থপদয়ভছ  

B. আমরা এভশয়া থপ্রাগ্রাদমর ্াইদর থেদক আমাদদর সংগ্ঠদনর ভ্দশষজ্ঞদদর ভনদয় এদসভছ 

C. আমরা WFLI ভডজাইন/্াস্ত্ায়ন সম্পদকব আরও জানদত আমাদদর কমীদদর সমে বন কদরভছ 

D. আমরা LI দেতার সাদে নতুন কম বচারী ভনদয়াগ্ কদরভছ 

্াভহেক সেমতা 

A. আমরা LI দেতার সাদে অস্থায়ী পরামশ বক ভনদয়াগ্ কদরভছ 

B. আমরা NGO অংশীদারদদর LI দেতার সাদে ভনযুক্ত কদরভছ 

C. আমরা LI দেতার সাদে অ-NGO অংশীদারদদর ভনযুক্ত কদরভছ 

প্রশ্ন 5: িভ্ষেদত, আপভন কতো িাে মদন কদরন থয আপনার এভশয়ান থপ্রাগ্রাম LI পভরকল্পনা এ্ং 

প্রকল্পগুভের জনে জী্ব্ভচদত্রের উদদ্বগ্ থমাকাদ্োর েমতা বতভর করদত পাদর। ভনম্নভেভখত 

ভ্কল্পগুভের জনে হো াঁ ্া না: 

A. একটে LI থপ্রাগ্রাম ভ্কাশ করুন ্া একটে ভ্দেমান থপ্রাগ্রাম প্রসাভরত করুন 

B. িভ্ষেদতর কমীদদর পদদ LI ভ্দশষজ্ঞ ভনদয়াগ্ করুন 

C. ্তবমান কমীদদর জনে LI প্রযুন্সক্তগ্ত দেতা ্াড়ান, ভকন্তু ভনদ্ভদত LI পদ থনই 

D. পভর্হন এ্ং শন্সক্ত সংস্থা এ্ং ভসদ্ধান্ত গ্রহণকারীদদর সাদে জভড়ত এ্ং প্রিাভ্ত করার জনে আরও 

েমতা ভ্কাদশর থচিা করুন 

E. MDBs এ্ং অনোনে LI তহভ্েীদদর সাদে জভড়ত এ্ং প্রিাভ্ত করার জনে আরও েমতা ভ্কাদশর 

থচিা করুন।  

F. LI প্রকদল্পর মুদখামুভখ সম্প্রদায়/থেকদহাল্ডারদদর সাদে যুক্ত হওয়ার জনে আরও েমতা ভ্কাদশর থচিা 

করুন। 

প্রশ্ন 6: আপনার সংস্থা ভক জী্ব্ভচদত্রের উপর LI -এর প্রিা্ থমাকাদ্োর জনে আরও সেমতা 

বতভরদত আগ্রহী হদ্? যভদ হো াঁ হয়।  আপনার থপ্রাগ্রাদমর জনে ভনদচর ভ্কল্পগুভের মদধে থকানটে 

আপনার কাদছ স্দচদয় আকষ বণীয় মদন হদ্ (শীষ ব 3):  

A. ওদয়ভ্নার-1 ঘন্টার সংভেপ্ত প্রভশেণ (অনোইন) 

B. কম বশাো - মাঠ ভ্রমদণর সাদে কদয়ক ভদদনর প্রভশেণ 

C. অনোইন ভ্শ্বভ্দোেয় স্তদরর থকাস ব (w/চেমান ভশো থিভডে ্া সাটেবভফদকে) 

D. তদেের একটে থকন্দ্রীয় ভলয়াভরংহাউস, অনোইন োইদেভর, ব্ভচত্রেময় থকস োভড, ভডজাইদনর নীভত 

ইতোভদ। 

E. LI জী্ব্ভচত্রে সুরো ভডজাইন, থেভসভফদকশন এ্ং ভনম বাণ সমাধাদনর হোন্ড্ুক, ভনদদবভশকা, ্া 

অনোনে নভে 

F. অনে? 

প্রশ্ন 7: এভশয়ার NGO সম্প্রদাদয়র জনে LI সুরো সেমতা বতভরর থসরা উপায় কী হদ্ থস সম্পদকব 

আপনার ভক অনে থকান ধারণা আদছ? 

আপনার সময় এ্ং আমাদদর সাদে আপনার ধারনা থশয়ার করার জনে আপনাদক ধনে্াদ। 
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েক্ষরক্ষশি C: NGO-গুক্ষির রবেযুক্ষিন সমীিা র্া এক্ষশযাপি  ীবববক্ষচত্র্যপক প্রোক্ষবি করার  নয 

অ্বকাঠাপমাগি প্রোপবর  নয কা  করপে 

(িূভমকা) থসন্টার ফর োজবদস্কপ কনজারদিশন কাজ করদছ এভশয়ায় থ্সরকাভর সংস্থার (NGO) 

বজ্ব্ভচত্রে সুরো ্াস্ত্ায়দনর েমতা থ্াঝার জনে, যা LI -এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, ভ্দশষ কদর 

রাস্তা, থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর থমাকাভ্ো করার জনে কাজ করদছ।  

এই জভরদপর প্রভতন্সিয়াগুভে থ্নামী। এই জভরদপ আপনার অংশগ্রহণ থস্বোদস্ী এ্ং আপনার 

অংশগ্রহদণর জনে থকান েভতপূরণ থদওয়া হয় না। আপনার সহায়তা করার জনে আপনাদক ধনে্াদ! 

1. আপনার প্রভতষ্ঠাদনর নাম ভক? 

__________________________________ 

2. আপনার সংগ্ঠন থকান থেণীদত পদড়? (োইদন একটে এক্স োইপ কদর একটে ভ্িাগ্ থ্দছ ভনন) 

__ জাতীয় থ্সরকাভর সংস্থা 

__ আন্তজবাভতক থ্সরকাভর সংস্থা 

__ সরকার সংস্থা 

__ ্েন্সক্তগ্ত খাত 

__ অনোনে: ______________ 

3. আপনার সংস্থা থকান থদদশ অ্ভস্থত? 

_________________________________________ 

4. আপনার সংস্থা কত ্ড় (কমীদদর#)? (োইদন একটে এক্স োইপ কদর একটে ভ্িাগ্ থ্দছ ভনন) 

__ <5 

__ 6-10 

__ 11-25 

__ 26-50 

__ 50-100 

__ 101-500 

__ 500+ 

5. আপভন ভক মদন কদরন LI (রাস্তা, থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইন) আপনার থদদশ জী্ব্ভচদত্রের জনে 

হুমভক? (োইদন একটে এক্স োইপ কদর একটে ভ্কল্প থ্দছ ভনন) 

__ হো াঁ 

__ না 

6. জী্ব্ভচদত্রের উপর LI- এর প্রিা্দক প্রশভমত করার জনে কাজ করা ভক আপনার প্রভতষ্ঠাদনর 

জনে অগ্রাভধকার? (োইদন একটে এক্স োইপ কদর একটে ভ্কল্প থ্দছ ভনন) 

__ হো াঁ 

__ না 

7. ্নেপ্রাণীর উপর LI-এর প্রিা্ থমাকাদ্োর জনে আপনার সংস্থার কমী ্রাে আদছ (খণ্ডকােীন 

্া পূণ ব-সমদয়র)? (োইদন একটে এক্স োইপ কদর একটে ভ্কল্প থ্দছ ভনন) 

__ হো াঁ 

__ না 

A. যভদ হো াঁ, কতজন কমী এই ইসুেদত কাজ কদরন? (োইদন একটে এক্স োইপ কদর একটে ভ্কল্প 

থ্দছ ভনন) 

__ 1 

__ 2-5 

__ 6-10 

__ 11-50 

__ 51-100 

__ 100+ 
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B. যভদ হো াঁ, তারা থকান অ্কাঠাদমা থমাদড কাজ কদর? (োইদন একটে এক্স োইপ কদর এক ্া 

একাভধক ভ্কল্প ্াছুন) 

__ রাস্তা 

__ থরে 

__ পাওয়ার োইন 

8. আপনার সংগ্ঠন LI -জী্ব্ভচত্রে ভ্ষয়ক কাজ করদত থকান ্াধার সেুখীন হয়? (োইদন একটে 

এক্স োইপ কদর এক ্া একাভধক ভ্কল্প ্াছুন) 

__ আমাদদর প্রভতষ্ঠাদনর জনে অগ্রাভধকার নয় 

__ অপয বাপ্ত কমী 

__ জ্ঞাদনর অিা্ 

__ অে বায়ন অিা্ 

__ অনোনে: _________________ 

9. আপনার সংস্থা ভক WFLI- এর জনে নীভত/পভরকল্পনা/নকশা/প্রশমন/পয বদ্েণ সম্পভকবত 

প্রভশেণ/কম বশাোয় থযাগ্ ভদদত আগ্রহী হদ্? (োইদন একটে এক্স োইপ কদর একটে ভ্কল্প থ্দছ 

ভনন। এটে থকান প্রভশেদণ অংশগ্রহদণর প্রভতশ্রুভত নয়) 

__ হো াঁ 

__ না 

A. যভদ হো াঁ, প্রভশেণ ্া কম বশাোর সময় আপভন স্দচদয় থ্ভশ ভক ভশখদত চান? (োইদন একটে 

এক্স োইপ কদর এক ্া একাভধক ভ্কল্প ্াছুন) 

__ নীভত 

__ পভরকল্পনা 

__ ভডজাইন 

__ প্রশমন 

__ পয বদ্েণ 

__ অনোনে: _________________ 

10. আপনার সংগ্ঠন ভক থকান থনেওয়াকব, থজাে, ্া অনে ধরদনর কমী থগ্াষ্ঠীর অংশ যা ্নেপ্রাণীর 

উপর LI- এর প্রিা্ ভনদয় আদোচনা কদর? (োইদন একটে এক্স োইপ কদর ভ্কল্পটে থ্দছ ভনন) 

__ হো াঁ 

__ না 

A. যভদ হো াঁ হয়, অনুগ্রহ কদর থনেওয়াকব/থজাে/ওয়াভকবং গ্রুপ এ্ং এর সুদযাগ্ (থযমন, থফাকাদসর 

আড়াআভড়, থগ্াষ্ঠীর সংখো ইতোভদ) ্ণ বনা করুন: 

_______________________________________ 

11. আপভন ভক আপনার থদদশর অনোনে সংস্থার কো জাদনন থযগুভে জী্ব্ভচদত্রের উপর রাস্তা, 

থরে ্া ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ থমাকাদ্োয় কাজ করদছ? দয়া কদর তাদদর নীদচ তাভেকািুক্ত 

করুন। 

_________________________________________________________________ 

12. আপভন ভক আপনার প্রভতন্সিয়া সম্পদকব থযাগ্াদযাগ্ করদত ইেুক? 

__ হো াঁ 

__ না 

A. যভদ হো াঁ, দয়া কদর আপনার নাম এ্ং ইদমইে তাভেকািুক্ত করুন: 

_________________________________________________________________ 

13. অভতভরক্ত মন্ত্েগুভে? 

_________________________________________________________________ 

আমাদদর জভরপটে পূরণ করার জনে সময় থদওয়ার জনে আপনাদক ধনে্াদ। 
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েক্ষরক্ষশি D: ক্ষিক্ষনযার ইনফ্রাস্ট্রাকচার সুরিা এক্ষশযা (LISA) কযাোক্ষসটি সাপেয ক্ষিক্ষে 

LISA ক্ষক? "ভেভনয়ার ইনোস্ট্রাকচার থসফগ্াডবস ইন এভশয়া (LISA)" USAID-এর অে বায়দন পভরচাভেত একটে 

প্রকল্প যা ভেভনয়ার ইনোস্ট্রাকচার (LI) ভনম বাণ ্া সম্প্রসারদণর সময় ্নেপ্রাণীদদর সুরোর জনে একটে েমতা 

ভনম বাণ কম বসূভচদক অ্ভহত করদত কাজ কদর। এই প্রকদল্পর অংশ ভহসাদ্, বরভখক অ্কাঠাদমা (LI) ভ্কাদশর 

সময় ্নেপ্রাণী সুরোর ভ্ষদয় সেমতার ভ্ষয়গুভে মূেোয়ন করদছ থসন্টার ফর োজব েোন্ডদস্কপ 

কনজারদিশন। 

লকন এই সাক্ষেযস েক্ষরচাক্ষিি হপে? LI, ভ্দশষ কদর রাস্তা, থরে এ্ং ব্দুেভতক ভ্দুেৎ সঞ্চােন োইদন 

্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দনর আপনার েমতা ্ুঝদত আমাদদর সহায়তা করার জনে আমরা আপনাদক এই 

জভরদপ অংশগ্রহদণর জনে আমন্ত্রণ জানান্সে। এই প্রশ্নপদত্র একাভধক ধরদনর েমতা পরীো করা হদ্, থযমন 

্েন্সক্তগ্ত (জ্ঞান এ্ং দেতা), প্রাভতষ্ঠাভনক (কাঠাদমা, ্ে্স্থা এ্ং ্ে্স্থাপনা), রাজবনভতক (প্রন্সিয়া, প্রভ্ধান, 

এ্ং আইন), এ্ং আভে বক। 

এই প্রশ্নপত্রটে LISA প্রকদল্পর জনে ভ্দেমান সেমতাগুভেদক আরও সম্পূণ বরূদপ ্ুঝদত এ্ং থকাোয় সহায়তা 

েেে করা যায় তা ভচভিত করার জনে অপভরহায ব। আমরা LI প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার সময় ্নেপ্রাণী সুরোয় 

থকান ্াধা ভচভিত করদত চাই। চূড়ান্তিাদ্, LISA প্রকল্পটে একটে সেমতা ্ৃন্সদ্ধর কম বসূভচ ভ্কাদশর থচিা কদর 

যাদত এভশয়ার সমৃদ্ধ ্নেপ্রাণী জনসংখো LI এর সম্প্রসাভরত থনেওয়াকবগুভের সাদে ভনরাপদদ সহা্স্থান করদত 

পাদর।  

কারা সুরক্ষিি হপে? এই প্রশ্নপত্রটে সরকারী মন্ত্রণােয়, জাতীয় অ্কাঠাদমা এ্ং প্রাকৃভতক সম্পদ সংস্থা, 

আন্তজবাভতক আভে বক প্রভতষ্ঠান এ্ং অনোনে দাতা, থ্সরকাভর সংস্থা এ্ং থ্সরকাভর খাদতর LI পভরকল্পনা, 

নকশা এ্ং ভনম বাণ সংস্থার প্রভতভনভধদদর প্রভতন্সিয়া সংগ্রহ করার উদেদশে করা হদয়দছ। আমরা আপনাদক 

আপনার কম বস্থদের (প্রভতষ্ঠান) পে থেদক আপনার উত্তর জমা ভদদত ্ভে। যভদও ভকছু প্রশ্ন আরও সাধারণ 

ভ্ষদয়র উপর দৃটি ভন্দ্ধ করা হয়, অনেরা থসই থদদশ ভনভদবি থযখাদন আপভন কাজ কদরন এ্ং/অে্া োদকন। 

USAID-র এই প্রকদল্পর জনে ভ্দশষ আগ্রদহর পাাঁচটে থদশ হদো ্াংোদদশ, িারত, মদগাভেয়া, থনপাে এ্ং 

োইেোন্ড। 

ক্ষকোপব সাপেয কা  কপর? আপনার কাদজর জায়গ্ার উপর ভনিবর কদর 30-40 টে প্রদশ্নর উত্তর ভদদত হদ্। 

থ্ভশরিাগ্ প্রশ্নই ্হুভন্ বাচনী, হো াঁ/না, অে্া একটে মান থস্কে আদছ। জভরদপর প্রভতন্সিয়াগুভে থ্নামী এ্ং 

শুধুমাত্র জভরপ ভ্দেষদকরই আোদা আোদা প্রভতন্সিয়াগুভেদত অোদক্সস োকদ্। এই জভরদপ আপনার 

অংশগ্রহণ থস্বোদস্ী এ্ং আপনার অংশগ্রহদণর জনে থকান েভতপূরণ থদওয়া হয় না। আপভন যভদ চূড়ান্ত 

প্রভতদ্দদনর একটে অনুভেভপ থপদত চান, তাহদে জভরপ থশদষ আপনার থযাগ্াদযাদগ্র তেে ভেখুন। 

লর্াগাপর্াগ: যভদ এই জভরপ ্া সাধারণিাদ্ প্রকল্প সম্পদকব আপনার থকান প্রশ্ন োদক, অনুগ্রহ কদর 

LISAsurvey@largelandscapes.org এ আমাদদর সাদে থযাগ্াদযাগ্ করুন 

-- 

এই সাপেযপি বযবহৃি িাক্ষম যপনািল্ : 

ক্ষিক্ষনযার ইনফ্রাস্ট্রাকচার (LI) : রাস্তা, থরে, এ্ং পাওয়ার ট্রািভমশন োইন শুধুমাত্র এই প্রকদল্পর থকন্দ্রভ্ন্দ।ু 

ওযাইডিাইফ-লফ্রন্ডক্ষি ক্ষিক্ষনযার ইনফ্রাস্ট্রাকচার (WFLI) : প্রকদল্পর এোকা এ্ং আদশপাদশ ্নেপ্রাণীর 

চাভহদা এ্ং তাদদর ভনরাপদ উত্তরদণর সদগ পভরকভল্পত ও পভরকভল্পত অ্কাঠাদমা। 

ক্ষিক্ষনযার ইনফ্রাস্ট্রাকচাপরর  নয ওযাইড িাইফ লসফগাডযস : এমন ্ে্স্থা যা ্নেপ্রাণী এ্ং তাদদর 

্াসস্থাদনর উপর বরভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্দক প্রশভমত কদর। নতুন অ্কাঠাদমা ভনম বাদণর সময়, অে্া 

ভ্দেমান অ্কাঠাদমা উন্নয়দনর সময় সুরো থদওয়া থযদত পাদর। 

বনযপ্রাণী: সুরভেত এোকার ভিতদর এ্ং ্াইদর উিয় প্রজাভতর ্নে প্রাণী। 

প্রক্ষিষ্ঠান: আপনার কম বস্থে: সংস্থা, সংস্থা, থকাম্পাভন ইতোভদ। 
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প্রশমন লেক্ষণক্ষবনযাস: জী্ব্ভচদত্রের উপর একটে প্রকদল্পর থনভত্াচক প্রিা্দক সীমা্দ্ধ করার জনে 

ধারা্াভহক পদদেদপর একটে ভসভরজ: এড়াদনা, কমাদনা, প্রশভমত/পুনরুদ্ধার, অফদসে/েভতপূরণ। 

-- 

িস কাটিং প্রশ্ন  

1) ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ি ক্ষবকল্পগুক্ষির মপিয লকানটি আেনার কম যস্থিপক সবপচপয ঘক্ষনষ্ঠোপব বণ যনা কপর? 

(একিা ক্ষনব যাচন করুন) 

__ সরকার  

__ থ্সরকাভর খাত (প্রদকৌশে, ভনম বাণ, এ্ং পরামশ বকারী সংস্থা এ্ং তাদদর থপশাদার সভমভত) 

__ আন্তজবাভতক আভে বক / সহায়তা প্রভতষ্ঠান (্হুপাভেক, আঞ্চভেক এ্ং জাতীয় উন্নয়ন ্োংক) 

__ থ্সরকাভর সংস্থা (NGO)/ভসভিে-থসাসাইটে অগ্ বানাইদজশন (CSO) 

__ থ্সরকাভর একাদডভমক প্রভতষ্ঠান ্া ভেংক েোঙ্ক 

__ অনোনে (উদেখ করুন) 

2) আেক্ষন লকান লেপশ প্রােক্ষমকোপব কা  কপরন? (একিা ক্ষনব যাচন করুন) 

__ ্াংোদদশ 

__ িারত 

__ মদগাভেয়া 

__ থনপাে 

__ োইেোন্ড 

__ একাভধক থদশ 

__ উপদরর থকউই না 

3) আেক্ষন লকান িরপনর ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা ক্ষনপয কা  কপরন? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ রাস্তা 

__ থরে 

__ পাওয়ার ট্রািভমশন 

__ থকান ভনভদবি থমাড নয় 

__ প্রদযাজে নয় 

4) অ্নুগ্রহ কপর ক্ষনপচর ক্ষববৃক্ষির সাপে আেক্ষন কিিা একমি বা অ্সম্মক্ষি  ানান িা ক্ষনপেযশ করুন: 

বনযপ্রাণীর উের ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার প্রোব কমাপি কা  করা আমার প্রক্ষিষ্ঠাপনর  নয একটি 

অ্গ্রাক্ষিকার। (একিা ক্ষনব যাচন করুন) 

__ দৃঢ়িাদ্ অসেভত 

__ অসেভত 

__ ভকছুো অসেভত 

__ সেত ও না ভদ্বমত ও না 

__ ভকছুো একমত 

__ সহমত 

__ দৃঢ়িাদ্ একমত 

5) আেনার মপি, আেনার প্রক্ষিষ্ঠান লকন বনযপ্রাণীর উের ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার প্রোবগুক্ষি 

লমাকাপবিা কপর? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ আইভন প্রদয়াজনীয়তা  

__ অে বায়ন ্া অে বায়দনর প্রদয়াজনীয়তা 

__ থসরা অনুশীেন 

__ প্রকল্প ভ্েম্ব হ্রাস করুন  

__ সুস্থ প্রাকৃভতক দৃশে এ্ং ্নেপ্রাণী ্জায় রাখুন 
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__ মানুদষর ভনরাপত্তার উন্নভত 

__ প্রাভতষ্ঠাভনক খোভত 

__ এো আমার প্রভতষ্ঠাদনর একটে থকন্দ্রীয় উদেশে 

__ আমরা ্নেপ্রাণীর উপর প্রিা্ থমাকাদ্ো কভর না 

__ অনোনে (উদেখ করুন): ________________ 

6) একটি অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর মূিযাযন করার সময আেনার প্রক্ষিষ্ঠান ক্ষক বনযপ্রাণী সুরিার 

(আন্ডারোস, ওোরোস ইিযাক্ষে) সম্ভাবয খ্রচ এবং সুক্ষবিা ক্ষবপবচনা কপর? (একিা ক্ষনব যাচন করুন) 

__ হো াঁ 

__ মাদঝ মাদঝ 

__ না 

__ ভনন্সশ্চত না 

__ প্রদযাজে নয় 

7) আেনার প্রক্ষিষ্ঠান ক্ষক নিুন ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকল্প শুরু করার সময প্রাক-ক্ষনম যাণ বনযপ্রাণী 

িেয বযবহার কপর? (একিা ক্ষনব যাচন করুন) 

__ হো াঁ 

__ মাদঝ মাদঝ 

__ না 

__ ভনন্সশ্চত না 

__ প্রদযাজে নয় 

8) আেনার মপি, ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা েক্ষরকল্পনা ও ক্ষনম যাপণর সময বনযপ্রাণীর উের সম্ভাবয 

প্রোবগুক্ষি লবাঝার  নয ক্ষক র্পেি প্রাক-ক্ষনম যাণ বনযপ্রাণী িেয আপে? (একিা ক্ষনব যাচন করুন) 

__ হো াঁ 

__ মাদঝ মাদঝ 

__ কদাভচৎ, প্রােভমকিাদ্ উচ্চতর পা্ভেক স্িুটেভন গ্রহণকারী প্রকল্পগুভের জনে 

__ না 

__ভনন্সশ্চত না 

9) আেনার  ানামপি, আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপনর কমীরা ক্ষক ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার প্রোব লেপক 

বনযপ্রাণীপের সুরিায ক্ষনপবক্ষেি (খ্ণ্ডকািীন বা েূণ যকািীন) আপে? (একিা ক্ষনব যাচন করুন) 

__ হো াঁ 

__ না 

__ ভনন্সশ্চত না 

10) আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপনর কমীরা ক্ষকোপব বনযপ্রাণী সুরিা সম্পপকয িেয োন? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন 

করুন। 

__ সাধারণ ওদয়্ অনুসন্ধান 

__ হোন্ড্ুক ্া গ্াইডোইন ডকুদমন্ট 

__ ওদয়ভ্নার 

__ প্রাভতষ্ঠাভনক ভশো 

__ অিেন্তরীণ প্রভশেণ 

__ ্াভহেক কম বশাো 

__ থপশাদার অংশীদার 

__ পরামশ বদাতা 

__আমরা তেে চাই না 

__ অনোনে (উদেখ করুন): ______________________ 
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11) একটি ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকপল্প কা  করার সময, বনযপ্রাণী রিার  নয আেনার প্রক্ষিষ্ঠান 

লকান িরপনর অ্ংশীোরপের সাপে  ক্ষড়ি? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ সরকারী সংস্থা 

__ ভশল্প থপশাদার (থযমন, প্রদকৌশেী, পরামশ বদাতা, ভনম বাতা, ইতোভদ) 

__ তহভ্েদাতা (থযমন, ্হুপাভেক উন্নয়ন ্োংক) 

__ সংরেণ NGO/CSO 

__ একাদডভমক প্রভতষ্ঠান/ভেংক েোঙ্ক 

__ স্থানীয় সম্প্রদাদয়র 

__ ্েন্সক্তগ্ত পরামশ বদাতা 

__ আমার প্রভতষ্ঠান এই ধরদনর প্রকদল্প কাজ কদরভন 

__ আমার প্রভতষ্ঠান এই ধরদনর প্রকদল্প ্ভহরাগ্ত অংশীদারদদর সাদে জভড়ত নয় 

__ অনোনে (উদেখ করুন): _________________________ 

12) 1 (লকান িমিা) লেপক 5 (উচ্চ িমিা) এর লেপি, আেনার লেপশর প্রক্ষিটি প্রক্ষিষ্ঠানপক ররক্ষখ্ক 

অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর  নয বনযপ্রাণী সুরিা বাস্তবাযন করপি কিিা িমিা আপে বপি আেক্ষন মপন 

কপরন? 

লেি: 1 (লকান কযাোক্ষসটি লনই), 2, 3 (ক্ষকেু কযাোক্ষসটি), 4, 5 (হাই কযাোক্ষসটি) 

__ সরকার 

__ ভশল্প - ভনম বাণ সংস্থা এ্ং প্রদকৌশেী 

__ EIA পরামশ বদাতা, ইতোভদ 

__ বরভখক অ্কাঠাদমা পভরকল্পনাকারী  

__ তহভ্েদাতা 

__ সংরেণ NGO/সম্প্রদায় সংগ্ঠন 

  

 

 

13) আেনার প্রক্ষিষ্ঠান সািারণি প্রকল্প উন্নযন প্রল্িযার লকান অ্ংপশ  ক্ষড়ি? প্রপর্া য সমস্ত 

ক্ষনব যাচন করুন। 

__ ভন্ বাচন 

__ অে বায়ন 

__ পভরকল্পনা 

__ ভডজাইন 

__ অনুমভত (অনুদমাদন প্রন্সিয়া) 

__ ভনম বাণ 

__ থপাে-কনস্ট্রাকশন 

__ আমরা প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় অংশগ্রহণ কভর না 

14) র্খ্ন প্রকল্প উন্নযন প্রল্িযায আেনার প্রক্ষিষ্ঠান সািারণি বনযপ্রাণীর উের ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার 

সম্ভাবয প্রোব সপম্বািন কপর? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ ভন্ বাচন 

__ অে বায়ন 

__ পভরকল্পনা 

__ ভডজাইন 

__ অনুমভত (অনুদমাদন প্রন্সিয়া) 

__ ভনম বাণ 

__ থপাে-কনস্ট্রাকশন 

__ সম্পূণ ব প্রকল্প চি জদুড় জ্া্ভদভহতা 

__ আমরা সাধারণত ্নেপ্রাণীর উপর বরভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্ থমাকাদ্ো কভর না 
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__ আমরা প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় অংশগ্রহণ কভর না 

  

15) আেনার মপি, র্খ্ন প্রকল্প উন্নযন প্রল্িযায বনযপ্রাণী সুরিা বাস্তবাযপন বািা সৃটি হয? প্রপর্া য 

সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ ভন্ বাচন 

__ অে বায়ন 

__ পভরকল্পনা 

__ ভডজাইন 

__ অনুমভত (অনুদমাদন প্রন্সিয়া) 

__ ভনম বাণ 

__ থপাে-কনস্ট্রাকশন 

__ সম্পূণ ব প্রকল্প চি জদুড় জ্া্ভদভহতা 

__ উপদরর থকানটেই উদদ্বদগ্র নয় 

  

16) অ্নুগ্রহ কপর ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ি ক্ষববৃক্ষির সাপে আেক্ষন কিিা একমি বা অ্সম্মক্ষি  ানান িা ক্ষনপেযশ 

করুন: ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর সময বনযপ্রাণীপের সুরিায সাহার্য করার  নয আমার 

প্রক্ষিষ্ঠাপনর সিমিা এবং েিিা প্রপযা ন। 

__ দৃঢ়িাদ্ অসেভত 

__ অসেভত 

__ ভকছুো অসেভত 

__ সেত ও না ভদ্বমত ও না 

__ ভকছুো একমত 

__ সহমত 

__ দৃঢ়িাদ্ একমত 

17) আেনার মপি, আেনার প্রক্ষিষ্ঠান ক্ষক ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার  নয বনযপ্রাণী সুরিা বাস্তবাযপন 

েিিা রিক্ষরর প্রক্ষশিণ ক্ষনপি আগ্রহী? 

__ হো াঁ 

__ না, আমাদদর ইভতমদধে দেতা আদছ 

__ না, এই সমদয় অগ্রাভধকার নয় 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 17 ক) ক্ষনপচর লকান িরপনর প্রক্ষশিণ আেনার প্রক্ষিষ্ঠান সবপচপয আগ্রহী হপব? 

প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ ওদয়ভ্নার-1 ঘন্টার সংভেপ্ত অনোইন প্রভশেণ 

__ কম বশাো-্হু ভদদনর প্রভশেণ  

__ কম বশাো - থেত্র ভ্রমদণর সাদে ্হু ভদদনর প্রভশেণ 

__ অনোইন ভ্শ্বভ্দোেয় পয বাদয়র থকাস ব (অ্োহত ভশো থিভডে ্া সাটেবভফদকে সহ) 

__ তদেের একটে থকন্দ্রীয় ভলয়াভরংহাউস (অনোইন োইদেভর, থকস োভড, ভডজাইন ভনদদবভশকা 

ইতোভদ) 

__ ্নেপ্রাণী সুরো নকশা এ্ং ভনভদবিকরদণর জনে ভনদদবভশকা (থযমন, ্নেপ্রাণী িভসং মাত্রা) 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 17 ক্ষব) আেনার মপি, আেনার প্রক্ষিষ্ঠান লকান ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা-সম্পক্ষকযি 

ক্ষবষযগুক্ষিপি আগ্রহী হপব? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ নীভত 

__ পভরকল্পনা 

__ ভডজাইন 

__ প্রশমন 

__ পয বদ্েণ 

__ অনোনে (উদেখ করুন): _________________ 
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18) আেনার মপি, আেক্ষন লর্ ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকল্পগুক্ষিপি কা  করপেন িাপি কার্ যকর 

বনযপ্রাণী সুরিা বাস্তবাযন করা কিিা সহ ? 

__ খু্ কটঠন 

__ কটঠন 

__ ভনরদপে 

__ সহজ 

__ খু্ সহজ 

__ প্রদযাজে নয় 

 

19) আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপনর  নয, ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর  নয বনযপ্রাণী সুরিা বাস্তবাযপনর 

লিপত্র্ সবপচপয বড় বািাগুক্ষির লকানটি সপব যাত্তমোপব বণ যনা কপর? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ ্েস্ত োকার সুদযাদগ্র অিা্ 

__ দেতার অিা্ 

__ প্রাভতষ্ঠাভনক সহায়তার অিা্   

__ রাজবনভতক সভদোর অিা্ 

__ অে বায়ন অিা্ 

__ জনসাধারদণর সমে বন ও চাদপর অিা্ 

__ পয বদ্েণ ও মূেোয়দনর অিা্ 

__ অনোনে (উদেখ করুন):___________________________ 

 

20) আেনার লেপশর  নয, ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর  নয বনযপ্রাণী সুরিা বাস্তবাযপনর লিপত্র্ 

সবপচপয বড় বািাগুক্ষির লকানটি সপব যাত্তমোপব বণ যনা কপর?  প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ তেেহীনতা 

__ সেমতার অিা্ 

__ রাজবনভতক সভদোর অিা্ 

__ অে বায়ন অিা্ 

__ জনসাধারদণর সমে বন ও চাদপর অিা্ 

__ পয বদ্েণ ও মূেোয়দনর অিা্ 

__ উপযুক্ত আইন এ্ং প্রভ্ধান ্া অনোনে প্রদয়াজনীয়তার অিা্ 

__ দুনীভত 

__ আমরা একটে ভনভদবি থদদশ কাজ কভর না 

__ অনোনে (উদেখ করুন): ________________ 

  

[র্ক্ষে িপেযর অ্োপব হযাাঁ হয]: 20a) লকান িরপনর িপেযর অ্োব আপে বপি আেক্ষন মপন 

কপরন? 

  __ প্রস্তাভ্ত প্রকদল্পর ভ্্রণ 

__ ্নেপ্রাণীর প্রিাদ্র অে ববনভতক খরচ এ্ং সুরোর সুভ্ধা 

__ ভ্কল্প পদের ভ্কল্প 

__ ্নেপ্রাণী তেে সংগ্রদহর সদ্ বাত্তম অিোস 

__ প্রশমন ্ে্স্থাগুভে ভডজাইন করার জনে সদ্ বাত্তম অনুশীেন 

__ অনোনে (উদেখ করুন):________________________ 

  

21) ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ি ক্ষবকল্পগুক্ষির মপিয, র্া আেনার লেপশ ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার  নয বনযপ্রাণী সুরিার 

বাস্তবাযন উন্নি করার  নয সবপচপয গুরুত্বেূণ য? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ প্রকদল্পর সম্ভা্েতা গ্দ্ষণায় সুরোর খরচ-সুভ্ধা ভ্দেষণ অন্তিুবক্ত করার জনে আরও িাে প্রদয়াজনীয়তা 

__ ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে িাে প্রদয়াজনীয়তা 

__ ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে আরও অে বায়ন 

__ প্রভশেণ এ্ং সাটেবভফদকশন 
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__ ভ্ভিন্ন অংশীদারদদর (সরকার, তহভ্েদাতা, প্রদকৌশেী ইতোভদ) সদগ আরও সমন্বয় 

__ ্ৃন্সদ্ধ থপদয়দছ জ্া্ভদভহতা, তদারভক এ্ং স্বেতা 

__ প্রশমন ্ে্স্থা এ্ং নকশা সম্পদকব আরও তেে 

__ NGO এ্ং কভমউভনটে এনদগ্জদমন্ট - এই থগ্াষ্ঠীগুভেদক প্রকদল্পর উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় অংশগ্রহদণর জনে 

আরও সুদযাদগ্র প্রদয়াজন, প্রােভমক পয বাদয়। 

__ অনোনে (উদেখ করুন): ___________ 

  

22) এরেপর, আমরা আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপনর  নয ক্ষনক্ষেযি ক্ষকেু প্রশ্ন করব। অ্নুগ্রহ কপর ক্ষনল্িি করুন 

লর্ লকানটি আেনার কম যস্থিপক সপব যাত্তমোপব বণ যনা কপর: 

__ সরকার 

__ থ্সরকাভর খাত (প্রদকৌশে, ভনম বাণ, এ্ং পরামশ ব সংস্থা) 

__ আন্তজবাভতক আভে বক/সহায়তা প্রভতষ্ঠান 

__ থ্সরকাভর সংস্থা/নাগ্ভরক-সমাজ সংস্থা 

__ থ্সরকাভর একাদডভমক প্রভতষ্ঠান ্া ভেংক েোঙ্ক 

 

সরকার 

পােব 1: ভনম্নভেভখত প্রশ্নগুভে আন্তজবাভতক প্রভতশ্রুভতগুভের ভ্ষদয় েমতা সম্পদকব ন্সজজ্ঞাসা কদর যা আপনার 

থদশ স্বাের কদরদছ। 

1) বনযপ্রাণী সংিান্ত ক্ষনপচর লকান আন্ত যাক্ষিক প্রক্ষিশ্রুক্ষির কো আেক্ষন শুপনপেন? প্রপর্া য সব 

ক্ষনব যাচন করুন। 

____ বজভ্ক ব্ভচদত্রের কনদিনশন (CBD) 

____ ওয়াল্ডব থহভরদেজ কনদিনশন 

____ উন্সিদ ও প্রাণীর ভ্পন্ন প্রজাভতদত ্াভণজে সংিান্ত কনদিনশন (CITES) 

____ অভি্াসী প্রজাভত সংিান্ত কনদিনশন 

____ আন্তজবাভতক উন্সিদ সুরো কনদিনশন (IPCC) 

____ খাদে ও কৃভষর জনে উন্সিদ থজদনটেক সম্পদ সম্পভকবত আন্তজবাভতক চুন্সক্ত (ITPGRFA) 

____ আন্তজবাভতক গুরুদত্বর জোিূভমর উপর রামসার কনদিনশন 

____ উপদরর থকউই না 

  

2) বনযপ্রাণী সংিান্ত আন্ত যাক্ষিক প্রক্ষিশ্রুক্ষি সম্পপকয িেয আোন -প্রোপনর  নয আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপন 

লকান িরপনর ক্ষসপিম ক্ষবেযমান? (একটি লচক করুন) 

__ একটে সরকারী েক্ষরকক্ষল্পি এবং বাস্তবাক্ষযি ্ে্স্থা আদছ 

__ একটে অ্নানুষ্ঠাক্ষনক এবং অ্যাডহক ্ে্স্থা আদছ  

__ লকান ্ে্স্থা থনই  

__ ভনন্সশ্চত না 

  

3) আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপন ক্ষক বনযপ্রাণী সম্পক্ষকযি আন্ত যাক্ষিক অ্গীকার ের্ যপবিণ এবং সম্ভাবয  ািীয 

কম য সম্পপকয অ্বক্ষহি করার  নয োক্ষযপত্ব ক্ষনর্ুি কমী আপে? 

__ হো াঁ 

__ না 

__ ভনন্সশ্চত না 

  

4) আেনার প্রক্ষিষ্ঠান ক্ষক কমীপের  নয আন্ত যাক্ষিক িেয ও বনযপ্রাণী সংিান্ত প্রপযা নীয েেপিে 

সম্পপকয লকাপনা িেযসম্পপের প্রপবশাক্ষিকার প্রোন কপর? 

__ হো াঁ 

__ না 

__ ভনন্সশ্চত না 
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5) আেনার প্রক্ষিষ্ঠান ক্ষক কমীপের  নয আন্ত যাক্ষিক প্রক্ষিশ্রুক্ষি এবং বনযপ্রাণী সম্পক্ষকযি প্রপযা নীয 

েেপিে সম্পপকয প্রক্ষশিপণর অ্যাপক্সস প্রোন কপর? 

 

__ হো াঁ 

__ না 

__ ভনন্সশ্চত না 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 5a) আেনার প্রক্ষিষ্ঠান আন্ত যাক্ষিক প্রক্ষিশ্রুক্ষি এবং বনযপ্রাণী সংিান্ত প্রপযা নীয 

েেপিে সম্পপকয লকান িরপনর প্রক্ষশিণ প্রোন কপর? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

____ মুভযত ভনদদবভশকা এ্ং উপকরণ 

____ কম বশাো 

____ প্রভশেণ থকাস ব 

____ সাটেবভফদকশন থপ্রাগ্রাম 

____ অনোনে (উদেখ করুন):_________________ 

পােব 2: ভনম্নভেভখত প্রশ্নগুভে আপনার থদদশর জাতীয় এদজন্সিগুভের ভ্ষদয় েমতা সম্পদকব ন্সজজ্ঞাসা কদর। 

6) আেনার  ানামপি, আেনার সংস্থার কমীরা ক্ষক বনযপ্রাণী বান্ধব ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার (রাস্তা, 

লরিেে, ট্রান্সক্ষমশন িাইন) প্রক্ষশিণ গ্রহণ কপর? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ হো াঁ, অিেন্তরীণিাদ্ আমার ভনদজর প্রভতষ্ঠাদনর দ্বারা 

__ হো াঁ, অনে প্রভতষ্ঠাদনর মাধেদম 

__ না 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 6a) আেনার  ানামপি, এই প্রক্ষশিণগুক্ষি লকন হয? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন 

করুন। 

__ তারা আইন দ্বারা ্াধেতামূেক 

__ তারা দাতা / তহভ্েকারীদদর দ্বারা ্াধেতামূেক 

__ তারা স্বােভরত চুন্সক্তগুভের জনে একটে পূ্ বশতব (্হুপাভেক চুন্সক্ত)  

__ অনোনে (উদেখ করুন): _____________________ 

 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 6b) এই প্রক্ষশিপণর সময ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ি ক্ষবষযগুক্ষির মপিয লকানটি অ্ন্তেুযি? প্রপর্া য 

সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ রাস্তা 

__ থরেপে 

__ ট্রািভমশন োইন 

__ পভরকল্পনা 

__ অনোনে (উদেখ করুন):__________________ 

 

7) আেনার মপি, বনযপ্রাণীর উের ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার প্রোব লমাকাপবিায আেনার সংস্থার 

িমিাপক সবপচপয ঘক্ষনষ্ঠোপব বণ যনা কপর? (একিা ক্ষনব যাচন করুন) 

__ এই ইসুেদত ভনদ্ভদত সম্পূণ ব থপ্রাগ্রাম 

__ এই ইসুেদত কাজ করা স্বতন্ত্র কমী ্া কমীরা 

__ অনোনে থপ্রাগ্রাদমর মদধে সদম্বাধন করা হদয়দছ, ভকন্তু থকান বরভখক অ্কাঠাদমা ভ্দশষজ্ঞ থনই, প্রভত থস 

__ ্নেপ্রাণীর উপর বরভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্ থমাকাদ্োর জনে আমাদদর থকান েমতা থনই 

__ উপদরর থকউই না 

__ অনোনে (উদেখ করুন): _________________ 

   

8) আেনার মপি, ক্ষনপচর লকান ক্ষবকল্পটি সবপচপয ক্ষনক্ষবড়োপব লমপি কারণ আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপন কমী 

রপযপে র্া ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার  নয বনযপ্রাণী সুরিায কা  কপর? (একিা ক্ষনব যাচন করুন) 
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__ এটে থহাম এদজন্সি দ্বারা ্াধেতামূেক 

__ এটে একটে ্াভহেক প্রভতষ্ঠান কতৃবক ্াধেতামূেক 

__ এটে প্রদয়াজন ভিভত্তক ্া প্রকল্প ভিভত্তক 

__ আমাদদর কমী থনই থয বরভখক অ্কাঠাদমার জনে ্নেপ্রাণী সুরোয় কাজ কদর 

__ অনোনে (উদেখ করুন):___________________ 

 

9) আেনার লেশ, রা য বা প্রপেপশর ক্ষক ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার  নয সম্ভাবযিা অ্িযযন বা 

েক্ষরপবশগি প্রোব মূিযাযপনর  নয আইন বা প্রক্ষবিান আপে? 

__ হো াঁ 

__ না 

__ ভনন্সশ্চত না 

 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 9a) সম্ভাবযিা অ্িযযন বা েক্ষরপবশগি প্রোব মূিযাযপনর  নয লকান িরপনর 

ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর প্রপযা নীযিা সাপেপি? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ সরকারী প্রকল্প 

__ থ্সরকাভর প্রকল্প 

__ ভনন্সশ্চত না 

__ অনে 

 

10) েযা কপর লিকপহাডারপের ক্ষনব যাচন করুন র্ারা েক্ষরপবশগি প্রোব মূিযাযন (EIAs) বা নিুন 

ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর  নয সম্ভাবযিা অ্িযযপনর  নয ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ি েূক্ষমকা োিন কপর: 

WHO... 

ভসদ্ধান্ত থনয় থয একটে EIA/সম্ভা্েতা অধেয়ন প্রদয়াজন 

__ সরকার 

__ ভ্কাশকারী 

__ তহভ্েদাতা 

__ অনে 

EIA/সম্ভা্েতা অধেয়ন প্রস্তুত কদর 

__ সরকার 

__ ভ্কাশকারী 

__ তহভ্েদাতা 

__ অনে 

EIA/সম্ভা্েতা অধেয়দনর জনে অে ব প্রদান কদর 

__ সরকার 

__ ভ্কাশকারী 

__ তহভ্েদাতা 

__ অনে 

EIA/সম্ভা্েতা অধেয়ন অনুদমাদন কদর 

__ সরকার 

__ ভ্কাশকারী 

__ তহভ্েদাতা 

__ অনে 

 

ক্ষশল্প 

1) আেনার মপি, ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার প্রোব কমাপনার  নয আেনার ক্ষশপল্পর সংস্থাগুক্ষি বনযপ্রাণী 

সুরিা অ্ন্তেুযি করপি কিিা ইেকু? (একিা ক্ষনব যাচন করুন) 
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__ থমাদেই ইেুক নয় 

__ না তাই ইেুক 

__ ভকছুো ইেুক 

__ খু্ ইেুক 

__ অতেন্ত ইেুক 

  

2) আেনার সপব যাত্তম জ্ঞাপনর  নয, আেনার ফাম য ক্ষক গি োাঁচ বেপর একটি ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা 

প্রকল্প (গুক্ষি) লি ক্ষনপচর লকান কা  বাস্তবাযন কপরপে? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ ্াস্ত্াভয়ত ্নেপ্রাণী সুরো ্া প্রশমন ্ে্স্থা সরাসভর প্রিা্ এড়াদনার জনে (থযমন, ্নেপ্রাণীর সাদে সংঘষ ব 

্া থগ্ােমাে) ্া পদরাে প্রিা্ (থযমন, পশুর চোচদে ্াধা থদওয়া) 

__উচ্চ জী্ব্ভচদত্রের থেত্রগুভে এড়াদত একটে বরভখক অ্কাঠাদমা ব্ভশদিের রুে ্া ্োভপ্ত পভর্তবন করুন 

__ বরভখক অ্কাঠাদমা ভনম বাণ ্া পভরচােনার সময় েভতগ্রস্ত ্নেপ্রাণীর আ্াসস্থেদক পুনরুদ্ধার করা 

__ ্নেপ্রাণী আ্াসস্থদের প্রকল্পগুভের েভতপূরণ থদওয়ার জনে অনোনে অঞ্চদে সংরভেত সংরেণ 

অফদসেগুভে 

__ না, আভম আমার দৃ firm  ্িাদ্ এই কম বগুভের থকানটে ্াস্ত্ায়ন সম্পদকব সদচতন নই 

[র্ক্ষে ক্ষবকল্প 1 (প্রশমন/সুরিা) উেপর ক্ষনব যাচন করা হয, েরবিী 4 টি প্রপশ্নর উত্তর ক্ষেন]: 

2a) লকান িরপনর বনযপ্রাণী সুরিা প্রপযাগ করা হপযক্ষেি? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ প্রদকৌশে কাঠাদমা ভ্দশষিাদ্ ্নেপ্রাণীদদর জনে ভডজাইন করা হদয়দছ যাদত তারা ভনরাপদদ 

বরভখক অ্কাঠাদমা অভতিম করদত সেম হয় 

__ প্রদকৌশে কাঠাদমা যা ্নেপ্রাণীর বদ্বত চাভহদা এ্ং অনোনে প্রদয়াজনীয়তা পূরণ কদর (থযমন, 

কােিােব ্া থসতু) 

সংঘষ ব এড়াদনার জনে __ ভডজাইন ব্ভশিে 

__ মানুষদক সতকব করার জনে সতকবতা ও ভচি 

__ অনে 

  

2b) প্রকপল্পর লকান িাপে প্রেম বনযপ্রাণী সুরিা ক্ষবপবচনা করা হপযক্ষেি? 

__ সম্ভা্েতা অধেয়ন প্ ব 

__ EIA প্ ব 

__নকশা প্ ব 

__ ্াস্ত্ায়ন পয বাদয় 

__ ্াস্ত্ায়ন-পর্তী পয বায় (অে বাৎ, ভ্পরীতমুখী) 

__ ভনন্সশ্চত না 

  

2c) বনযপ্রাণী সুরিা বযবস্থাগুক্ষির বযয কিবার প্রকপল্পর মূি বাপ পি অ্ন্তেুযি করা হয? 

__ কখদনা না 

__ কদাভচৎ 

__ মাদঝ মাদঝ 

__ প্রায়ই 

__ স্ বদা 

  

2d) বনযপ্রাণী সুরিা বযবস্থাগুক্ষির ফিাফি ের্ যপবিণ করার  নয একটি েক্ষরকল্পনা করা 

হপযক্ষেি? 

__ হো াঁ 

__ মাদঝ মাদঝ 

__ না 

__ ভনন্সশ্চত না 

  

3) আেনার  ানামপি, আেনার ক্ষশপল্পর অ্নযানয সংস্থাগুক্ষি ক্ষক গি োাঁচ বেপর ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা 

প্রকপল্প ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ি বনযপ্রাণী সুরিা বযবস্থাগুক্ষি বাস্তবাযন কপরপে? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 
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__উচ্চ জী্ব্ভচদত্রের থেত্রগুভে এড়াদত একটে বরভখক অ্কাঠাদমা ব্ভশদিের রুে ্া ্োভপ্ত পভর্তবন করুন 

__ ্াস্ত্াভয়ত ্নেপ্রাণী সুরো ্া প্রশমন ্ে্স্থা সরাসভর প্রিা্ এড়াদনার জনে (থযমন, ্নেপ্রাণীর সাদে সংঘষ ব 

্া থগ্ােমাে) ্া পদরাে প্রিা্ (থযমন, পশুর চোচদে ্াধা থদওয়া) 

__ বরভখক অ্কাঠাদমা ভনম বাণ ্া পভরচােনার সময় েভতগ্রস্ত ্নেপ্রাণীর আ্াসস্থেদক পুনরুদ্ধার করা 

__ ্নেপ্রাণী আ্াসস্থদের প্রকল্পগুভের েভতপূরণ থদওয়ার জনে অনোনে অঞ্চদে সংরভেত সংরেণ 

অফদসেগুভে 

__ না, আভম এই ্ে্স্থাগুভে ্াস্ত্ায়নকারী অনোনে সংস্থাগুভের ভ্ষদয় অ্গ্ত নই 

 

4) বনযপ্রাণী সুরিার ক্ষবষপয ক্ষনক্ষেযি প্রক্ষশিপণর ক্ষবষয আপে র্া আেনার কম যস্থপি ক্ষবপশষোপব 

উেপর্াগী হপব? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন।  

__ পশুর আচরণ 

__ পশুর চোচে/স্থানান্তর 

__ পশু প্রভতদরাধ (থ্ড়া, আদো, শব্দ, ইতোভদ) 

__ ্াস্তুতন্ত্র এ্ং ্াসস্থাদনর প্রিা্ 

__ ্নেপ্রাণী সুরোর খরচ এ্ং সুভ্ধা 

__ অনোনে (উদেখ করুন): ____________________________ 

  

5) আেনার লকাম্পাক্ষন কিবার ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর েক্ষরকল্পনায বনযপ্রাণীর উের 

িমবি যমান প্রোব (লর্মন, প্রকল্পটি অ্নযানয, েূব য-ক্ষবেযমান অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর সাপে সমন্বপয 

প্রকপল্পর কারপণ সৃি প্রোবগুক্ষি) ক্ষবপবচনা কপর?  

__ কখদনা না 

__ কদাভচৎ 

__ মাদঝ মাদঝ 

__ প্রায়ই 

__ স্ বদা 

  

6) আেক্ষন কিবার মপন কপরন লর্ আেনার ক্ষশল্প একটি ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর  নয 

বাস্তবাক্ষযি বনযপ্রাণী সুরিা বযবস্থাগুক্ষির কার্ যকাক্ষরিা ক্ষনরীিণ কপর এবং মূিযাযন কপর? 

__ কখদনা না 

__ কদাভচৎ 

__ মাদঝ মাদঝ 

__ প্রায়ই 

__ স্ বদা 

  

7) ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা উন্নযন, নকশা এবং ক্ষনম যাপণর সময বনযপ্রাণী সুরিার  নয আেনার ক্ষশপল্পর 

অ্নুশীিনগুক্ষি েক্ষরচািনা কপর এমন লকানও আইনী ক্ষবক্ষি সম্পপকয আেক্ষন ক্ষক সপচিন?  

__ হো াঁ 

__ না 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 7a) প্রপর্া য ক্ষবক্ষিগুক্ষির নাম ক্ষেন: 

সংভেপ্ত উত্তর________________________________ 

  

8) আেনার সপব যাত্তম জ্ঞাপনর  নয, আেনার ফাম য ক্ষক ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমাপি বনযপ্রাণী সুরিার  নয 

লস্বোপসবী (অ্ে যাৎ, অ্-বািযিামূিক) মান, ক্ষনপেযক্ষশকা বা সপব যাত্তম বযবস্থােনা অ্নুশীিন অ্নুসরণ 

কপর? 

__ হো াঁ 

__ না 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 8a) অ্নুগ্রহ কপর লস্বোপসবী মান, ক্ষনপেযক্ষশকা, বা সপব যাত্তম বযবস্থােনা অ্নুশীিন 

নাম সংভেপ্ত উত্তর _________________________ 
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9) আেক্ষন ক্ষক আেনার লেপশ বা এক্ষশযার অ্নয লকাোও মপডি প্রকল্প সম্পপকয অ্বগি আপেন র্া 

এড়াপনা বা অ্নযানয অ্নুকরণীয বনযপ্রাণী সুরিা বযবস্থা বাস্তবাযন কপরপে? েযা কপর প্রকল্প এবং এর 

অ্বস্থান বণ যনা করুন। 

সংভেপ্ত উত্তর___________________________ 

 

10) আেক্ষন ক্ষক বনযপ্রাণী রিার  নয সপব যাত্তম বযবস্থােনা চচযা বা ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকপল্প 

অ্নুকরণীয বনযপ্রাণী সুরিার  নয আেনার ক্ষশপল্পর সংস্থাগুক্ষি কিৃযক প্রাপ্ত লকান েুরোর বা 

অ্নযানয স্বীকৃক্ষি (লর্মন, সংবােেপত্র্র মািযপম গণ ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত) সম্পপকয সপচিন? েুরোপরর নাম ক্ষেন 

অ্েবা স্বীকৃক্ষির িরন বণ যনা করুন  

সংভেপ্ত উত্তর___________________________ 

 

 

আন্ত যাক্ষিক আক্ষে যক প্রক্ষিষ্ঠান 

1) আেনার কম যস্থিটি সবপচপয ঘক্ষনষ্ঠোপব কী বণ যনা কপর? (একিা ক্ষনব যাচন করুন) 

__ সদর দপ্তর - থকন্দ্রীয় পভরদ্শগ্ত ইউভনে ্া সমতুেে 

__ সদর দপ্তর - আঞ্চভেক ্া থদশ ভ্িাগ্ 

__ থদদশর ্াভসন্দা ভমশন 

__ প্রদজক্ট অভফস 

__ IFI -এর পরামশ বদাতা 

__ অনে 

2) আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপনর ক্ষক ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার  নয বনযপ্রাণী সুরিা (ওোরোস, আন্ডারোস 

ইিযাক্ষে) উন্নযন, বাস্তবাযন বা প্রপযাগ সম্পক্ষকযি নীক্ষি আপে? IFC োরফরপমন্স িযান্ডাডয (PS) 6, 

 ীবববক্ষচত্র্য সংরিণ এবং  ীবন্ত প্রাকৃক্ষিক সম্পপের লিকসই বযবস্থােনা একটি নীক্ষির উোহরণ।  

__ হো াঁ, আমরা IFC PS6 ্ে্হার কভর 

__ হো াঁ আমাদদর IFC PS6 এর সমতুেে একটে নীভত আদছ 

__ হো াঁ আমাদদর একটে নীভত আদছ যা IFC PS6 এর ্াইদর যায় 

__ না, আমরা orrowণগ্রহীতা থদদশর নীভতর উপর ভনিবর কভর 

__ না 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 2a) আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপনর নীপচর লকান ক্ষবষপয নীক্ষি বা অ্নযানয বযবস্থা আপে? 

প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ পভরদ্শগ্ত/সামান্সজক সুরো নীভত এ্ং ভনদদবভশকা 

__ ্নেপ্রাণী-্ান্ধ্ বরভখক অ্কাঠাদমা ভনদদবভশকা 

__ খরচ-সুভ্ধা ভ্দেষণ পভরচােনার জনে প্রদয়াজনীয়তা 

__ agreementণ চুন্সক্তর ভ্ধান 

__ ভডজাইন এ্ং ভনম বাদণর জনে চুন্সক্ত্দ্ধ শতবা্ভে  

__ আপনার প্রভতষ্ঠান এ্ং প্রকদল্পর আদয়াজক থদদশর মদধে সুরো ্ে্স্থা সমন্বয় 

__ প্রকল্প-স্তদরর সুরো ও প্রশমন ্াস্ত্ায়ন পভরদশ বন ও অনুদমাদন 

__ ভনম বাণ-পর্তী পয বদ্েণ এ্ং সুরোর কায বকাভরতার মূেোয়ন 

__ ্নেপ্রাণ-থকন্সন্দ্রক থেকদহাল্ডার উপদদিা থগ্াষ্ঠীর দীঘ বদময়াদী ্েস্ততার জনে অে বায়ন  

__ ্নেপ্রাণী/্াসস্থাদনর জনে অপ্রতোভশত প্রশমদনর জনে কদন্টনদজন্সি ফান্সন্ডং 

__ অভিদযাদগ্র প্রন্সিয়া 

__ অনোনে (উদেখ করুন): _________________________________ 

 

 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6
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প্রশমন থেভণভ্নোস 

 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 2b) আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপনর বনযপ্রাণী সুরিা নীক্ষি (ies) -এর মপিয, আেক্ষন ক্ষক ক্ষনক্ষেযি 

িরপনর প্রশমন লেক্ষণক্ষবনযাপসর বযবস্থাগুক্ষি িাক্ষিকােুি কপরন র্া ক্ষবপবচনা করা উক্ষচি? 

__ হো াঁ 

__ না 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 2c) লকান িরপনর প্রশমন লেক্ষণক্ষবনযাস বযবস্থা ক্ষবপশষোপব 

িাক্ষিকােুি? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ পভরহার 

__ থছাে করা 

__ প্রশমন 

__ অফদসে (থযমন, প্রকল্প এোকার ্াইদর প্রশমন) 

__ েভতপূরণ (থযমন, প্রশমদনর পভর্দতব অে ব প্রদান) 

3) আেনার প্রক্ষিষ্ঠান ক্ষকোপব ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার  নয বনযপ্রাণী সুরিার উন্নযন, বাস্তবাযন এবং 

প্রপযাপগর  নয প্রাসক্ষগক বযবস্থাগুক্ষির সাপে প্রকল্প-ক্ষনক্ষেযি সম্মক্ষিপক শল্িশািী কপর? 

__ প্রযুন্সক্তগ্ত সহায়তা 

__ প্রভশেণ 

__ জ্ঞান ্ে্স্থাপনার সরোম 

__ আমরা থদদশর ভনজস্ব সুরো নীভতর উপর ভনিবর কভর 

__ অনোনে (উদেখ করুন): ___________________ 

4) আেনার মপি, আেনার প্রক্ষিষ্ঠান লকান প্রশমন বযবস্থাগুক্ষি প্রাযশই বযবহার কপর? (3 ের্ যন্ত 

ক্ষনব যাচন করুন) 

__ পভরহার 

__ থছাে করা 

__ প্রশমন 

__ অফদসে (থযমন, প্রকল্প এোকার ্াইদর প্রশমন) 

__ েভতপূরণ (থযমন, প্রশমদনর পভর্দতব অে ব প্রদান) 

__ উপদরর থকউই না 

5) আেনার  ানামপি, প্রকল্প উন্নযন চপির লকান ের্ যাপয সামাল্ ক ও েক্ষরপবশগি প্রোব েক্ষরহার 

ক্ষবপবচনা করা হয? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ থদদশর থকৌশে ্া পভরকল্পনা 

__ প্রকল্প ধারণা 

__ প্রকল্প প্রস্তুভত এ্ং সম্ভা্েতা অধেয়ন 

__ পভরদ্শ ও সামান্সজক প্রিা্ মূেোয়ন (ESIA) 

__ anণ অনুদমাদন 

__ রুে ভন্ বাচন 

__ প্রদকৌশে নকশা 

__ ভনম বাণ 

__ সামান্সজক ও পভরদ্শগ্ত প্রিা্ পভরহার ভ্দ্চনা করা হয় না 
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6) আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপনর ক্ষক েক্ষরপবশগি উপদ্বগ লর্মন  ীবববক্ষচত্র্য, বনযপ্রাণী, বাসস্থান এবং বাস্তুিন্ত্র 

সুরিার  নয ক্ষনপবক্ষেি কমী আপে? 

__ হো াঁ 

__ না 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 6a) আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপনর প্রক্ষিটি স্তপর  ীবববক্ষচত্র্য, বনযপ্রাণী, বাসস্থান বা বাস্তুিন্ত্র 

সুরিায ক্ষনপবক্ষেি কমীপের আনুমাক্ষনক সংখ্যা কি? 

সদর দপ্তর - থকন্দ্রীয় পভরদ্শগ্ত ইউভনে ্া সমতুেে: _____ 

সদর দপ্তর - আঞ্চভেক ্া থদশ ভ্িাগ্: _____ 

থদদশর ্াভসন্দা ভমশন: ____ 

প্রকল্প অভফস: ___ 

7) ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর  নয বাপ পি বনযপ্রাণী সুরিার আক্ষে যক খ্রচ অ্ন্তেুযি করা 

হপযপে? 

__ হো াঁ 

__ না 

__ ভনন্সশ্চত না 

8) আেনার  ানামপি, আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপনর অ্েযন্তপর লকান িরপণর অ্েযন্তরীণ সমন্বয ক্ষবেযমান 

রপযপে িা ক্ষনল্িি করার  নয লর্ বনযপ্রাণী সুরিা কার্ যকর করা হপযপে? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন 

করুন। 

__ প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার গুরুত্বপূণ ব পদয়দন্ট sensকমদতে থপৌৌঁছাদনার জনে থযৌে সিা 

__ প্রদজক্ট থডদিেপদমন্ট প্রন্সিয়ার গুরুত্বপূণ ব পদয়দন্ট প্রাসভগক পদের অভফভসয়াে সাইন-অফ 

__ থকান অিেন্তরীণ সমন্বয় থনই  

__ অনোনে (উদেখ করুন): _______________________ 

9) আেনার  ানামপি, বনযপ্রাণী সুরিার বাস্তবাযন ক্ষনল্িি করার  নয আেনার প্রক্ষিষ্ঠান এবং 

প্রকপল্পর সাপে  ক্ষড়ি অ্নযপের মপিয লকান িরপনর বাক্ষহযক সমন্বয ক্ষবেযমান? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন 

করুন। 

__ bণ গ্রহণকারী থদশগুদোর সাদে anণ ্া মঞ্জভুর চুন্সক্ত  

__ privateণ ্া থ্সরকাভর খাদতর orrowণগ্রহীতাদদর সাদে চুন্সক্ত প্রদান 

__ থকা-ফাইনোন্সিং আভে বক প্রভতষ্ঠাদনর সাদে চুন্সক্ত 

__ থকান ্াভহেক সমন্বয় থনই 

__ অনোনে (উদেখ করুন): _________________________________________________________ 

10) আেনার  ানামপি, আেনার প্রক্ষিষ্ঠান ক্ষকোপব এক্ষশযায ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর  নয 

বনযপ্রাণী সুরিা বাস্তবাযপনর  নয অ্েযন্তরীণ িমিা রিক্ষর কপর? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ ্নেপ্রাণী-্ান্ধ্ বরভখক অ্কাঠাদমাগ্ত দেতা সহ নতুন কম বচারী ভনদয়াগ্ করুন 

__ চাকভরর উপর প্রভশেণ এ্ং পরামশ ব 

__ এককােীন ্েন্সক্তগ্ত প্রভশেণ 

__ ্ার্ার ্েন্সক্তগ্ত প্রভশেণ 

__ মাঠ ভ্রমণ এ্ং সাইে পভরদশ বন 

__ ওদয়ভ্নার 

__ গ্াইদডি ডকুদমন্টস এ্ং থট্রভনং মোনুয়াে 

__ সাটেবভফদকশন থপ্রাগ্রাম 

__ আউেদসাভস বং অ্োহত ভশো প্রদণাদনা 

__ অনে 

__ আমরা ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে অিেন্তরীণ েমতা বতভর কভর না 
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11) আেনার  ানামপি, আেনার প্রক্ষিষ্ঠান কীোপব এক্ষশযায ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকপল্পর  নয 

বনযপ্রাণী সুরিা বাস্তবাযপনর  নয বাক্ষহযক িমিা (অ্ে যাৎ আেনার orrowণগ্রহীিা এবং 

অ্নুোনকারীপের িমিা) রিক্ষর কপর? 

__ বরভখক অ্কাঠাদমার জনে ্নেপ্রাণী সুরোয় দেতার সাদে অংশীদারদদর যুক্ত করুন 

__ বরভখক অ্কাঠাদমার জনে ্নেপ্রাণী সুরোয় দেতার সাদে অস্থায়ী পরামশ বক ভনদয়াগ্ করুন 

__ প্রকল্প অংশীদারদদর জনে প্রভশেণ, কম বশাো, ্া অনোনে েমতা ্ৃন্সদ্ধর কায বিদমর জনে তহভ্ে 

প্রদান করুন 

__ অনে 

__ আমরা ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে ্াভহেক েমতা বতভর কভর না 

12) আেনার প্রক্ষিষ্ঠানটি ক্ষক ক্ষনপচর লকান লেপশ বনযপ্রাণী সুরিার সাপে ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকল্প 

বাস্তবাযন করপে? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ ্াংোদদশ 

__ িারত 

__ মদগাভেয়া 

__ থনপাে 

__ োইেোন্ড 

__ উপদরর থকউই না 

13) আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপনর ক্ষক লকান সুপরিা বযবস্থা আপে র্া ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ি লকান লেপশর সাপে বনযপ্রাণী 

সুরিা অ্ন্তেুযি কপর? (ঋণগ্রহীিা লেপশর িহক্ষবিোিা/ঋণোিার সপগ েক্ষরপবশগি সুরিা বযবস্থার 

মপিয সমন্বয মাপন) 

__ ্াংোদদশ 

__ িারত 

__ মদগাভেয়া 

__ থনপাে 

__ োইেোন্ড 

__ উপদরর থকউই না 

[র্ক্ষে হযাাঁ] 13a) আেনার মপি, এই ক্ষসপিমগুক্ষি ক্ষক কার্ যকরোপব কা  করপে? 

__ হো াঁ 

__ না 

14) আেনার মপি, ক্ষনপচর লকান লেপশ বনযপ্রাণীপের  নয ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা সুরিা বাস্তবাযপন 

সবপচপয বড় বািা রপযপে? [সব ক্ষনব যাচন করুন] 

__ ্াংোদদশ 

__ িারত 

__ মদগাভেয়া 

__ থনপাে 

__ োইেোন্ড 

__ উপদরর থকউই না 

15) আেনার মপি, ক্ষনপচর লকান লেশটি বনযপ্রাণীর  নয ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা সুরিা বাস্তবাযপনর 

 নয সবপচপয বড় সুপর্াগ উেস্থােন কপর?  

__ ্াংোদদশ 

__ িারত 

__ মদগাভেয়া 

__ থনপাে 

__ োইেোন্ড 

__ উপদরর থকউই না 
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16) আেক্ষন ক্ষক ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমার  নয বনযপ্রাণী সুরিার লকাপনা উোহরণ সম্পপকয সপচিন 

লর্গুক্ষি বৃহত্তর লেি/আেক্ষস্ট্রম ESIAs (লর্মন, লকৌশিগি, িমবি যমান, লপ্রাগ্রামযাটিক, আঞ্চক্ষিক, বা 

লসক্টরাি ESIAs), কাক্ষি স্ট্রযাপিল্  প্ল্যান, বা অ্নযানয প্রকল্পগুক্ষিপি? অ্নুগ্রহ কপর লর্ লকান উোহরণ 

সম্পপকয ক্ষবস্তাক্ষরি বিুন। র্খ্ন সম্ভব, অ্নুগ্রহ কপর প্রকপল্পর ক্ষশপরানাম, লেশ, ক্ষিঙ্ক বা লর্াগাপর্াপগর 

েপযপন্টর মপিা িেয প্রোন করুন।  

সংভেপ্ত উত্তর: _______________________________________________ 

 

NGO  

1) ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ি ক্ষবকল্পগুক্ষির মপিয, লকানটি আেনার প্রক্ষিষ্ঠাপনর সবপচপয ঘক্ষনষ্ঠোপব বণ যনা কপর? 

(একিা ক্ষনব যাচন করুন) 

__ আন্তজবাভতক থ্সরকাভর সংস্থা 

__ জাতীয় থ্সরকাভর সংস্থা 

__ স্থানীয় ্া আঞ্চভেক থ্সরকাভর সংস্থা 

__ ভশো প্রভতষ্ঠান 

__ ভেংক েোঙ্ক 

__ অনোনে (উদেখ করুন): ______________ 

  

2) আেনার সংস্থা কি ন লবিনেুি কমী ক্ষনপযাগ কপর (# কম যচারীপের)? 

__ <5 

__ 6-10 

__ 11-25 

__ 26-50 

__ 51-100 

__ 101-500 

__ 500+ 

  

3) আেনার  ানামপি, আেনার সংস্থা ক্ষকোপব বনযপ্রাণী সুরিা (ওোরোস, আন্ডারোস ইিযাক্ষে) 

ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা (রাস্তা, লরিেে, ট্রান্সক্ষমশন িাইন) এর  নয কা  করার িমিা রিক্ষর কপরপে? 

প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ LI দেতা সহ নতুন কমী ভনদয়াগ্ 

__ সমভে বত কমীরা LI সম্পদকব আরও জানদত 

__ LI দেতার সাদে অস্থায়ী পরামশ বদাতা ভনদয়াগ্ 

__  LI দেতা ভ্ভশি ভনযুক্ত NGO/CSO অংশীদার 

__ LI দেতা ভ্ভশি ভনযুক্ত নন-NGO/CSO অংশীদার 

__ আমরা ধারণেমতা গ্দড় তুভেভন 

__ অনোনে (উদেখ করুন): ______________ 

__ ভনন্সশ্চত না 

 

4) ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা প্রকল্প উন্নযন প্রল্িযার সময আেনার সংস্থা লর্ কা টি কপর িা ক্ষনপচর 

লকানটি সবপচপয ঘক্ষনষ্ঠোপব বণ যনা কপর? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ ESIAs (পভরদ্শগ্ত এ্ং সামান্সজক প্রিা্ মূেোয়ন) এ অংশগ্রহণ করুন 

__ অে ববনভতক সম্ভা্েতা গ্দ্ষণায় অংশ ভনন, থযমন খরচ-সুভ্ধা ভ্দেষণ 

__ একটে গুরুত্বপূণ ব প্রশমন থকৌশে ভহসাদ্ পভরহার (ভকছু এোকায় ভনম বাণ না) প্রচার করুন 

__ ভপ্র-কনস্ট্রাকশন ওয়াইল্ডোইফ থডো প্রদান করুন 

__ সমে বন প্রশমন নকশা  

__ অনুমভত সংিান্ত তেে প্রদান করুন (্নেপ্রাণীর প্রিাদ্র থেদত্র) 

__ ্নেপ্রাণী সুরোর জনে সাধারণ ওকােভত পভরচােনা করুন 
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__ প্রকল্প প্র্ক্তা এ্ং তাদদর টঠকাদারদদর জ্া্ভদভহতা উৎসাভহত করুন 

__ ভ্ভিন্ন থেকদহাল্ডারদদর মদধে অংশীদাভরদত্বর সুভ্ধা প্রদান 

__ আমরা বরভখক অ্কাঠাদমা উন্নয়দন জভড়ত নই 

__ অনোনে (উদেখ করুন): ___________________ 

 

5) আেক্ষন কিবার মপন কপরন লর্ আেনার কা  একটি বনযপ্রাণী েৃটিপকাণ লেপক, একটি োি প্রকল্প 

নকশা ফিাফি? 

__ কখদনা না 

__ কদাভচৎ 

__ মাদঝ মাদঝ 

__ সাধারনত 

__ স্ বদা 

 

6) আেনার মপি, র্খ্ন আেনার কাপ র ফপি বনযপ্রাণীর  নয োি প্রকল্প নকশা হয না, িখ্ন লকন 

এটি ঘপি? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ গুণমান/তদেের প্রাপেতা 

__ ইনপুদের সময় 

__ ্াদজদের সীমা্দ্ধতা 

তহভ্েদাতাদদর প্রভতদযাভগ্তামূেক অগ্রাভধকার 

__ পভরকল্পনাকারী/প্রদকৌশেী/ভনম বাতাদদর প্রভতদযাভগ্তামূেক অগ্রাভধকার 

সরকাদরর প্রভতদযাভগ্তামূেক অগ্রাভধকার 

__ প্রকল্পদক ভঘদর রাজবনভতক চাপ 

__ দুনীভত 

__ অনোনে (উদেখ করুন): ____________________ 

  

7) ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ি ক্ষবকল্পগুক্ষির মপিয, র্া ররক্ষখ্ক অ্বকাঠাপমা েক্ষরকল্পনা এবং প্রকল্পগুক্ষির  নয 

বনযপ্রাণী সুরিার  নয আেনার সংস্থার িমিা উন্নি করপি সবপচপয সহাযক হপব? প্রপর্া য সমস্ত 

ক্ষনব যাচন করুন। 

__ িভ্ষেদতর কমীদদর পদদ বরভখক অ্কাঠাদমা ভ্দশষজ্ঞ ভনদয়াগ্ করুন 

__ ্তবমান কমীদদর জনে বরভখক অ্কাঠাদমা প্রযুন্সক্তগ্ত দেতা ্ৃন্সদ্ধ 

__ LI দেতার সাদে অস্থায়ী পরামশ বক ভনদয়াগ্ করুন 

__ পভর্হন এ্ং শন্সক্ত সংস্থা এ্ং ভসদ্ধান্ত গ্রহণকারীদদর সাদে জভড়ত এ্ং প্রিাভ্ত করুন 

__ MDB (্হুপাভেক উন্নয়ন ্োংক) এ্ং অনোনে LI তহভ্েদাতাদদর সাদে জভড়ত এ্ং প্রিাভ্ত করুন। 

__ LI প্রকদল্পর মুদখামুভখ সম্প্রদায়/থেকদহাল্ডারদদর সাদে জভড়ত হন। 

__ অনোনে (উদেখ করুন): __________________________ 

িনযবাে 

এই জভরদপ আপনার অংশগ্রহদণর জনে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনার উত্তরগুভে বরভখক অ্কাঠাদমার জনে 

্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে এভশয়ায় সেমতা ্ৃন্সদ্ধর জনে USAID-র প্রদচিাদক অ্ভহত করদ্। আপভন 

যভদ প্রকল্প কম বশাো ্া প্রকল্প প্রভতদ্দন প্রকাদশর ভ্ষদয় অ্ভহত হদত চান, তাহদে অনুগ্রহ কদর আপনার 

থযাগ্াদযাদগ্র তেে ভনদচ ভদন। আপনার ইদমে আপনার প্রভতন্সিয়াগুভের সাদে সংযুক্ত হদ্ না। 

1) (ক্ষবকল্প) আেনার ইপমি টঠকানা ক্ষক? 

________________________________ 

2) আেক্ষন ক্ষক ক্ষবষপয লর্াগাপর্াগ করপি চান? প্রপর্া য সমস্ত ক্ষনব যাচন করুন। 

__ প্রভশেণ 

__ চূড়ান্ত ভরদপােব 

3) আর ক্ষকেু আপে র্া আেক্ষন আমাপের  ানপি চান? 
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েক্ষরক্ষশি ই: সাপেয লর্াগাপর্াগ লফ্রমওযাকয 

লর্াগাপর্াগ লফ্রমওযাকয: সরকার 

থজনাদরে কোোগ্ভর থেভসভফক কোোগ্ভর 

অ্েযন্তরীণ   

পভরদ্শ ও ্ন, পয বেন, স্ুজ উন্নয়ন ইতোভদ 

মন্ত্রণােয়। 
  

  EIA/ESIA অভফসার 

  পভরদ্শ তেে কম বকতবা 

  আইনী/নীভত কম বকতবা/পরামশ বদাতা 

  
জী্ব্ভচত্রে/্াস্তুতন্ত্র/্াদয়ান্সিয়ার ভরজািব/সুরভেত এোকা/ভ্পন্ন 

প্রজাভত কম বকতবা 

  
আন্তজবাভতক সহদযাভগ্তা - ্হুপাভেক পভরদ্শগ্ত সদেেন - 

জাভতসংদঘর সংস্থা/কম বসূভচ/ন্সজইএফ - আঞ্চভেক সহদযাভগ্তা কম বকতবা 

  প্রাভণভ্দো/উন্সিদ/্ন জভরপ কম বকতবা 

  পশু কেোণ - থরাডভকে অভফসার 

  

্ন ও ্নেপ্রাণী ভ্িাগ্ (উদাহরণস্বরূপ থদখুন: িারত: ্নেপ্রাণী 

সংরেণ: প্রকল্প হাভত ভ্িাগ্, ্নেপ্রাণী ভ্িাগ্) (উদাহরণস্বরূপ 

োইেোদন্ডর জাতীয় উদোন, ্নেপ্রাণী এ্ং উন্সিদ সংরেণ ভ্িাগ্ 

থদখুন) 

  থেকসই উন্নয়ন সমন্বয় 

  উন্নয়ন, পয বদ্েণ, এ্ং মূেোয়ন কম বকতবা 

  গ্দ্ষণা ও প্রভশেণ কম বকতবা 

  স্ুজ/থেকসই অ্কাঠাদমা কম বকতবা 

্নেপ্রাণী /্ন পভরদষ্া /পভরদ্শ সুরো 

/সংস্থা 
  

উপজাতীয়/আভদ্াসী ভ্ষয়ক মন্ত্রণােয় 

ইতোভদ। 
  

সুরভেত এোকা কতৃবপে / ভ্পন্ন ্া 

ফ্ল্োগ্ভশপ প্রজাভত কতৃবপে 
  

পভর্হন মন্ত্রণােয়> জাতীয় সড়ক ি্ন 

(থযমন - িারদতর NHAI) / থরেওদয় / ইতোভদ 
  

জ্বাোভন মন্ত্রণােয়: ট্রািভমশন - ভনদদবভশকা 

এ্ং নীভত প্রধান; প্রভশেদণর প্রধান যভদ োদক 
  

ভনম বাণ মন্ত্রণােয়   

পভরকল্পনা মন্ত্রণােয়   

উন্নয়ন মন্ত্রণােয়   

পররাে মন্ত্রণােয় - আইভন ভ্ষয় - 

আন্তজবাভতক সংস্থা পভরদ্শ কম বকতবা 

(উদাহরণস্বরূপ আদোচনা চুন্সক্ত থদখুন) 

  

পভরকল্পনা সংস্থা/কভমশন (আন্ত -

মন্ত্রণােয়/সংস্থা/ভ্িাগ্ীয় সমন্বদয়র েমতা) 
  

ক্ষেিপর বাক্ষহপর   
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লর্াগাপর্াগ লফ্রমওযাকয: সরকার 

থজনাদরে কোোগ্ভর থেভসভফক কোোগ্ভর 

স্বায়ত্তশাভসত/আধা-সরকাভর গ্দ্ষণা ও 

্াস্ত্ায়ন থকন্দ্র, কভমশন, থ্াডব, কতৃবপে, 

ট্রাই্ুেনাে ইতোভদ ভকন্তু মন্ত্রণােয়/সংস্থার 

অংশ (উদাহরণস্বরূপ িারদতর ্নেপ্রাণীর 

জাতীয় থ্াডব, ভনভত আদয়াগ্, িারত ্নেপ্রাণী 

ইিটেটেউে, থকন্দ্রী ভচভড়য়াখানা কতৃবপে, 

জাতীয় ্াঘ সংরেণ কতৃবপে, জাতীয় স্ুজ 

ট্রাই্ুেনাে, ইতোভদ অে্া োইেোন্ড ্নেপ্রাণী 

সংরেণ ট্রাে থদখুন) 

  

ভেংক েোঙ্ক এ্ং আইন/নীভত থকন্দ্রগুভে 

পভরকাঠাদমা, উন্নয়ন, পভরদ্শ ইতোভদ। 
  

ভ্িাগ্ সমন্বয় প্রন্সিয়া - জী্ব্ভচত্রে কভমটে / 

তো্ধান / ভনদদবভশকা / SDG সমন্বয় প্রন্সিয়া, 

পভরদ্শ / জী্ব্ভচত্রে েেেমাত্রার সাদে 

উন্নয়দনর িারসামে রোর জনে ভনদ্ভদত 

অভফস / সংস্থা 

  

জাতীয় ভমশন - জী্ব্ভচত্রে এ্ং কেোণ / 

উন্নয়ন / স্ুজায়ন, ইতোভদ 
  

বাক্ষহযক   

IUCN থদশ এ্ং আঞ্চভেক অভফস   

ভ্শ্বভ্দোেয় গ্দ্ষণা/নীভত থকন্দ্র   

স্বাধীন পভরদ্শ পয বদ্েণ/আইন/নীভত থকন্দ্র   

... ভকন্তু থ্ভশরিাগ্ NGO   

 ািীয লফাকাি েপযন্ট   

কনদিনশন অন ্াদয়ােন্সজকাে ডাইিারভসটে 

(ভসভডভ্) থফাকাে পদয়ন্ট 
  

অভি্াসী প্রজাভত সংিান্ত কনদিনশন 

(CMS) থফাকাে পদয়ন্ট 
  

স্বািীন  ািীয েক্ষরপবশ আইন ক্ষবপশষজ্ঞ   

 

লর্াগাপর্াগ লফ্রমওযাকয — IFIS: সংগঠন / এপ ল্ন্স / লকাম্পাক্ষন - লেশীয লিপেি অ্ক্ষফস / আঞ্চক্ষিক সের 

েফিপর: ইক্ষশযা লমকাক্ষন ম / হারপমাল্ পনশন লপ্রাগ্রাম / সুরিা সম্পক্ষকযি 

এশীয় উন্নয়ন ্োংক 

ভ্শ্ব ্োংক 

IFC আরএম 

ভনরেীয় নীভত আভে বক প্রভতষ্ঠান  

ইউদরাপীয় ইউভনয়ন 

EIB 

EBRD 

UNDP 

UNEP 

NDB 

AIIB 
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ASEAN 

CIDCA এ্ং BRI 

JICA 

 

লর্াগাপর্াগ লফ্রমওযাকয NDU ইন্ডাক্ষস্ট্র এপসাক্ষসপযশন 

ল নাপরি কযািাগক্ষর 

প্রধান জাতীয় সভমভত (গুভে) রাস্তাগুভের জনে: স্থাভয়ত্ব কম বকতবা 

থরদের জনে থমজর নোশনাে অোদসাভসদয়শন: সাসদেইদনভ্ভেটে অভফসার 

ট্রািভমশদনর জনে থমজর নোশনাে অোদসাভসদয়শন: সাসদেইদনভ্ভেটে অভফসার 

থমজর নোশনাে ইন্সেভনয়াভরং অোদসাভসদয়শন (স): সাসদেইদনভ্ভেটে অভফসার 

প্রধান জাতীয় পভরকল্পনা সভমভত: থেকসইতা কম বকতবা 

গুরুত্বপূণ ব ইন্সেভনয়াভরং ফাম বগুভে (থলা্াে, নোশনাে অভফস সহ) গুরুত্বপূণ ব রাস্তা, থরে এ্ং/অে্া ট্রািভমশন প্রকদল্প 

কাজ করদছ 

গুরুত্বপূণ ব ইন্সেভনয়াভরং ফাম বগুভে (জাতীয়) গুরুত্বপূণ ব রাস্তা, থরে এ্ং/অে্া ট্রািভমশন প্রকদল্প কাজ করদছ 

গুরুত্বপূণ ব পভরকল্পনা, পরামশ ব ্া EIA ফাম বগুভে (থলা্াে, নোশনাে অভফস সহ) গুরুত্বপূণ ব রাস্তা, থরে এ্ং/অে্া 

ট্রািভমশন প্রকদল্প কাজ করদছ 

গুরুত্বপূণ ব পভরকল্পনা, পরামশ ব ্া EIA ফাম বগুভে (জাতীয়) গুরুত্বপূণ ব রাস্তা, থরে এ্ং/অে্া ট্রািভমশন প্রকদল্প কাজ 

করদছ 

উদেখদযাগ্ে রাস্তা, থরে এ্ং/অে্া ট্রািভমশন প্রকদল্প কাজ করা প্রধান (থলা্াে) ভনম বাণ সংস্থাগুভে  

গুরুত্বপূণ ব (জাতীয়) ভনম বাণ সংস্থাগুভে গুরুত্বপূণ ব রাস্তা, থরে এ্ং/অে্া ট্রািভমশন প্রকদল্প কাজ করদছ  

প্রধান চীনা ভনম বাণ সংস্থাগুভে গুরুত্বপূণ ব রাস্তা, থরে এ্ং/অে্া ট্রািভমশন প্রকদল্প কাজ করদছ  

ইআরএম (জাতীয় কায বােয়) 

ICF (জাতীয় কায বােয়) 

আইএআইএ (জাতীয় কায বােয়) 

WSP (জাতীয় কায বােয়) 

AECOM (জাতীয় অভফস) 

অনোনে প্রাসভগক কদপ বাদরশন? 

 

লর্াগাপর্াগ লফ্রমওযাকয — NGO 

ল নাপরি কযািাগক্ষর 
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জাতীয় NGO জী্ব্ভচত্রে/প্রাকৃভতক দৃশে সংরেদণ কাজ কদর 

জাতীয় NGO জী্ব্ভচত্রে/প্রাকৃভতক দৃশে সংরেদণ কাজ কদর 

জাতীয় NGO জী্ব্ভচত্রে/প্রাকৃভতক দৃশে সংরেদণ কাজ কদর 

্নেপ্রাণী সংরেদণ প্রকল্প পয বাদয় কাজ করা কভমউভনটে গ্রুপ (যতো প্রদয়াজন সাভরদত কভপ করুন) 

্নেপ্রাণী সংরেদণ প্রকল্প পয বাদয় কাজ করা কভমউভনটে গ্রুপ (যতো প্রদয়াজন সাভরদত কভপ করুন) 

্নেপ্রাণী সংরেদণ প্রকল্প পয বাদয় কাজ করা কভমউভনটে গ্রুপ (যতো প্রদয়াজন সাভরদত কভপ করুন) 

েক্ষরক্ষশি F: বাংিােপশর েক্ষরপবশ আইন 

বাংিােপশর েক্ষরপবশ আইন 

ভ্ষয় ভশদরানাম ্ছর গ্ৃহীত ডকুদমন্ট হাইপার ভেঙ্ক (গুভে) 

"কৃভষ ও গ্রামীণ উন্নয়ন" 

 ্াংোদদশ 

পা্ভেক-

প্রাইদিে 

পােবনারভশপ 

অোক্ট 

2015 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-public-private-

partnership-act-2015-act-no-18-of-2015-lex-

faoc179711/?q=Bangladesh+Public-

Private+Partnership+Act%2C+2015  

"শন্সক্ত" 

 

ভ্দুেৎ আইন 1910 (2016) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-1910-act-

no-ix-of-1910-lex-

faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xdate_max

= 

"পভরদ্শ সাধারণ"  

 
্াংোদদশ 

পভরদ্শ 

সংরেণ 

আইন 

1995 (2002) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-
conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-

of-2000-and-9-of-2002-lex-

faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Ba

ngladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regul

ation  

"্নায়ন" 

 

্ন আইন 1927 (2000) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-

faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects
=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max= 

"জভম এ্ং মাটে" 

 
পা্ বতে চট্টগ্রাম 

উন্নয়ন থ্াডব 

আইন 

2014 

https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-

development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-

faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcoun

try=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document

=Regulation  

 রাজে 

অভধগ্রহণ এ্ং 

প্রজাস্বত্ব 

আইন 

2006 

https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-

tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-

faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcoun

try=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document
=Regulation  

 

সম্পভত্ত 

হস্তান্তর আইন 
1882 (2006) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-

1882-act-no-iv-of-1882-lex-
faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcoun

try=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document

=Regulation  

 
পা্ বতে চট্টগ্রাম 

িূভম ভ্দরাধ 
2001 

https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-
dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-

faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcoun

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-public-private-partnership-act-2015-act-no-18-of-2015-lex-faoc179711/?q=Bangladesh+Public-Private+Partnership+Act%2C+2015
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-public-private-partnership-act-2015-act-no-18-of-2015-lex-faoc179711/?q=Bangladesh+Public-Private+Partnership+Act%2C+2015
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-public-private-partnership-act-2015-act-no-18-of-2015-lex-faoc179711/?q=Bangladesh+Public-Private+Partnership+Act%2C+2015
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-public-private-partnership-act-2015-act-no-18-of-2015-lex-faoc179711/?q=Bangladesh+Public-Private+Partnership+Act%2C+2015
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-1910-act-no-ix-of-1910-lex-faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-1910-act-no-ix-of-1910-lex-faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-1910-act-no-ix-of-1910-lex-faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-1910-act-no-ix-of-1910-lex-faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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বাংিােপশর েক্ষরপবশ আইন 

ভ্ষয় ভশদরানাম ্ছর গ্ৃহীত ডকুদমন্ট হাইপার ভেঙ্ক (গুভে) 

ভনষ্পভত্ত 

কভমশন আইন 

try=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document

=Regulation  

 
পা্ বতে চট্টগ্রাম 

আঞ্চভেক 

পভরষদ আইন 

1998 

https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-

regional-council-act-1998-lex-

faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcoun

try=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document

=Regulation  

 

িূভম সংস্কার 

থ্াডব আইন 
1989 

https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-

act1989-lex-

faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcoun

try=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document

=Regulation  

 

উন্নয়ন আইন 1935 (1987) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-

bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-

faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcoun

try=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document

=Regulation  

"জে" 

 

্াংোদদশ 

পাভন আইন 
2013 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-

2013-act-no-14-of-2013-lex-

faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bang

ladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulati

on  

 
জাতীয় নদী 

সুরো কভমশন 

আইন 

2013 

https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-

commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-

faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bang

ladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulati

on  

 

পাভন উন্নয়ন 

থ্াডব আইন 
2000 

https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-

board-act-2000-act-no-xxvi-lex-

faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bang

ladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulati

on  

 
পাভন সম্পদ 

পভরকল্পনা 

আইন 

1992 

https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-

act-1992-no-12-of-1992-lex-

faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bang

ladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulati

on  

 

খাে আইন 1864 (1973) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-

of-1864-lex-

faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Wat

er&leg_type_of_document=Regulation&page=2  

"্নে প্রজাভত এ্ং ্াস্তুতন্ত্র" 

 ্াংোদদশ 

জী্ব্ভচত্রে 

আইন 

2017 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-

act-2017-act-no-ii-lex-

faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min

=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 ্নেপ্রাণী 

(সংরেণ ও 

ভনরাপত্তা) 

আইন 

2012 

https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild

+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xd

ate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_docum

ent=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation  

 ্াংোদদশ 

পয বেন 

সংরভেত 

এোকা এ্ং 

ভ্দশষ পয বেন 

অঞ্চে আইন 

2010 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-

reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-

2010-lex-

faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ec

osystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_ty

pe_of_document=Regulation  

https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-of-1864-lex-faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Regulation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-of-1864-lex-faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Regulation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-of-1864-lex-faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Regulation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-of-1864-lex-faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Regulation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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বাংিােপশর েক্ষরপবশ আইন 

ভ্ষয় ভশদরানাম ্ছর গ্ৃহীত ডকুদমন্ট হাইপার ভেঙ্ক (গুভে) 

 
পভরদ্শ 

সংরেদণর 

ভনয়ম 

1997 

https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-

of-the-environment-lex-

faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Ba

ngladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regul

ation  

 জী্ব্ভচত্রে 

এ্ং সম্প্রদায় 

জ্ঞান সুরো 

আইন 

1998 

https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-

community-knowledge-protection-act-lex-

faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ec

osystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_ty

pe_of_document=Regulation  

"প্রাসাদদর ধারন েমতা" 

 
জে্ায়ু 

পভর্তবন ট্রাে 

আইন 

2010 

https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-

2010-act-no-57-of-2010-lex-

faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xc

ountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_docum

ent=Regulation  

 

  

https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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েক্ষরক্ষশি ল্ : োরপির েক্ষরপবশগি আইন 

োরপির েক্ষরপবশ আইন 

ভ্ষয় ভশদরানাম ্ছর গ্ৃহীত ডকুদমন্ট হাইপার ভেঙ্ক (গুভে) 

"কৃভষ ও গ্রামীণ উন্নয়ন" 

  

িূভম অভধগ্রহণ, 

পুন্ বাসন এ্ং 

পুন্ বাসদন নোযে 

েভতপূরণ এ্ং 

স্বেতার অভধকার 

(সংদশাধন) 

2015 

https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-

compensation-and-transparency-in-land-acquisition-

rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-

no-4-of-2015-lex-

faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%2

6+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_

max=&leg_type_of_document=Legislation  

"শন্সক্ত"       

  
ভ্দুেৎ (সংদশাধন) 

আইন 
2007 

https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/Electricity_

Act_2007.pdf 

  ভ্দুেৎ আইন 2003 

https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-

act-no-36-of-2003-lex-

faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountr

y=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=

Legislation  

"পভরদ্শ সাধারণ" 

  
জাতীয় স্ুজ ট্রাই্ুেনাে 

আইন 
2010 

https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-

tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-

faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+ge

n.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_d

ocument=Legislation  

  
পভরদ্শগ্ত (সুরো) 

ভ্ভধ 
1997 

https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-

protection-rules-1986-lex-

faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+ge

n.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_d

ocument=Legislation  

  পভরদ্শ (সুরো) আইন 1986 

https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-

protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-

faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+ge

n.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_d

ocument=Legislation  

"্নায়ন" 

  
্ন (সংরেণ) সংদশাধন 

ভ্ভধ  
2017 

http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Rules/FC%20Ame
dment%20Rule%202017.pdf 

  
েভতপূরণমূেক ্নায়ন 

তহভ্ে আইন   
2016 

http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/ACT/CA_Fund_A

ct2016.pdf 

  

তফভসভে উপজাভত এ্ং 

অনোনে Traভতহে্াহী 

্ন্াসী (্ন 

অভধকাদরর স্বীকৃভত) 

আইন 

2007 

https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-

and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-

rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-

faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcount

ry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=

Legislation  

  ্ন (সংরেণ) ভ্ভধ 2003 

https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-

rules-2003-lex-

faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcount

ry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=

Legislation  

  ্ন (সংরেণ) আইন  1980 (1998) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-

act-1980-6-of-1980-lex-

faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcount

ry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=

Legislation  

  িারতীয় ্ন আইন 1927 

https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-

1927-lex-

faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Fore

stry&leg_type_of_document=Legislation&page=3  

https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/Electricity_Act_2007.pdf
https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/Electricity_Act_2007.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Rules/FC%20Amedment%20Rule%202017.pdf
http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Rules/FC%20Amedment%20Rule%202017.pdf
http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/ACT/CA_Fund_Act2016.pdf
http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/ACT/CA_Fund_Act2016.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&page=3
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&page=3
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&page=3
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&page=3
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োরপির েক্ষরপবশ আইন 

ভ্ষয় ভশদরানাম ্ছর গ্ৃহীত ডকুদমন্ট হাইপার ভেঙ্ক (গুভে) 

"জভম এ্ং মাটে" 

  

প্রাচীন স্মৃভতস্তম্ভ এ্ং 

প্রত্নতান্সেক সাইে এ্ং 

অ্দশষ আইন 

1958 (1972) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-monuments-

and-archaeological-sites-and-remains-act-1958-act-no-24-of-

1958-lex-

faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&

xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_doc

ument=Legislation  

"জে"       

  
জোিূভম (সংরেণ ও 

্ে্স্থাপনা) ভ্ভধ 
2017 

https://www.ecolex.org/details/legislation/wetlands-

conservation-and-management-rules-2017-lex-

faoc179416/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+ge

n.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_d

ocument=Legislation  

  জাতীয় থনৌপে আইন 2016 

https://www.ecolex.org/details/legislation/national-waterways-

act-2016-lex-

faoc169653/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry

=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=L

egislation  

  
আন্ত -রাজে নদী জে 

ভ্দরাধ আইন 
1956 (2002) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-state-river-

water-disputes-act-1956-act-no-33-of-1956-lex-

faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Wat

er&leg_type_of_document=Legislation&page=2  

  ্া াঁধ ও ভনষ্কাশন আইন 1953 

https://www.ecolex.org/details/legislation/embankment-and-

drainage-act-1952-act-no-i-of-1953-lex-

faoc019915/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Land

+%26+soil&leg_type_of_document=Legislation&page=2  

"্নে প্রজাভত এ্ং ্াস্তুতন্ত্র" 

  
্নে জী্ন (সুরো) 

সংদশাধন আইন 
2006 

https://parivesh.nic.in/writereaddata/WildLifeAmedmentAct20

06.pdf 

  বজ্ ব্ভচত্রে ভ্ভধ 2004 

https://www.ecolex.org/details/legislation/biological-diversity-

rules-2004-lex-

faoc053983/?q=&type=legislation&xkeywords=biodiversity&xc

ountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_docum

ent=Regulation  

  
্নে জী্ন (সুরো) 

সংদশাধন আইন  
2003 

https://parivesh.nic.in/writereaddata/MINISTRY%20OF%20LA

W%20AND%20JUSTICE.pdf 

  
্নে জী্ন (সুরো) 

আইন 
1972 (1991) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/wild-life-protection-

act-1972-53-of-1972-lex-

faoc021932/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%

26+ecosystems&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&l

eg_type_of_document=Legislation  

"পভরদ্শগ্ত প্রিা্ মূেোয়ন" 

  
পভরদ্শগ্ত প্রিা্ 

মূেোয়ন ভ্জ্ঞভপ্ত 
1994 

https://parivesh.nic.in/writereaddata/ENV/EnvironmentalImpac

tAssessmentNotification-2006/so1533.pdf 
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মপগাক্ষিযার েক্ষরপবশগি আইন 

ভ্ষয় ভশদরানাম ্ছর গ্ৃহীত ডকুদমন্ট হাইপার ভেঙ্ক (গুভে) 

"কৃভষ ও গ্রামীণ উন্নয়ন" 

  

"জাতীয় কম বসূভচর 

অনুদমাদন" ভ্ষদয় 

সরকাভর ভডন্সি 

2018 https://www.legalinfo.mn/law/details/13932  

"শন্সক্ত" 

  

ভ্দুেৎ সঞ্চােন এ্ং 

ভ্তরণ থনেওয়াদকবর 

জনে "সংদযাগ্ পদ্ধভত" 

2018 https://www.legalinfo.mn/annex/details/8736?lawid=13720  

  

ব্দুেভতক সুভ্ধাগুভের 

জনে ইনেদেশদনর 

ভনয়ম 

2011 https://www.legalinfo.mn/annex/details/6232?lawid=9809  

  
ইভন্টদগ্রদেড পাওয়ার 

থনেওয়াদকবর ভনয়ম 
2010 https://www.legalinfo.mn/annex/details/5477?lawid=7721  

  শন্সক্ত আইন 2001 https://www.legalinfo.mn/law/details/60  

  
শন্সক্ত থনেওয়াকব সুরো 

ভনয়ম 
1996 https://www.legalinfo.mn/annex/details/959?lawid=2277  

  
ভ্দুেৎ, তাপ শন্সক্ত এ্ং 

কয়ো প্রদাদনর আইন 
1995 https://www.legalinfo.mn/law/details/573?lawid=573  

"পভরদ্শ সাধারণ"  

  
পভরদ্শগ্ত প্রিা্ 

মূেোয়দনর আইন 
2012 https://www.legalinfo.mn/law/details/8665  

  

মদগাভেয়ার প্রশাসভনক 

ও আঞ্চভেক ইউভনে 

এ্ং তাদদর শাসন 

সম্পভকবত আইন 

2006 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-

administrative-and-territorial-units-of-mongolia-and-their-

governance-lex-

faoc149651/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&x

date_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  
পভরদ্শ সংরেণ 

আইন সংদশাধন আইন 
2005 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-amending-the-

environmental-protection-law-lex-

faoc061514/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+g

en.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type

_of_document=Regulation 

  পভরদ্শ সুরো আইন 1995 

https://www.ecolex.org/details/legislation/environmental-

protection-law-no-of-1995-lex-

faoc032709/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+g

en.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type

_of_document=Regulation 

  
ভ্দশষিাদ্ সুরভেত 

এোকায় আইন 
1997 https://www.legalinfo.mn/law/details/478  

"্নায়ন" 

  ্নায়ন সংিান্ত আইন 2012 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-forestry-lex-

faoc073111/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcou

ntry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_docu

ment=Regulation  

  

থ্সরকাভর 

সংস্থাসমূদহর মন্ত্রী 

পয বাদয়র ভসদ্ধান্ত নং 

114 

2007 

https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-

resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-
faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&x

date_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  ্ন আইন 1995 

https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-

faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcou

ntry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_docu

ment=Regulation  

"জভম এ্ং মাটে" 

https://www.legalinfo.mn/law/details/13932
https://www.legalinfo.mn/annex/details/8736?lawid=13720
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https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-forestry-lex-faoc073111/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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মপগাক্ষিযার েক্ষরপবশগি আইন 

ভ্ষয় ভশদরানাম ্ছর গ্ৃহীত ডকুদমন্ট হাইপার ভেঙ্ক (গুভে) 

  

িূভম/মাটে সুরো এ্ং 

মরুিূভম প্রভতদরাধ 

সংিান্ত আইন 

2012 https://www.legalinfo.mn/law/details/8664  

  িূভম ভ্ভধ 2002 https://www.legalinfo.mn/law/details/216  

  
স্থা্র সম্পভত্ত 

ভন্ন্ধদনর আইন (1997) 
1997 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-registration-

of-immovable-property-1997-lex-

faoc049841/?type=legislation&xcountry=Mongolia&leg_type_

of_document=Regulation&q=NoN&page=2  

  
রাজে এ্ং স্থানীয় 

সম্পভত্তর আইন 
1996 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-state-and-

local-property-lex-

faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcou

ntry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_docu

ment=Regulation  

"জে" 

  
জে দষূণ থপদমন্ট 

সংিান্ত আইন 
2012 https://www.legalinfo.mn/law/details/8684  

  

শহুদর জন্সভত এ্ং 

পাভন সর্রাহ এ্ং 

পয়ভনষ্কাশন ্ে্হার 

আইন 

2011 https://www.legalinfo.mn/law/details/531 

  

থেে থগ্রে হুরাদের 

ভডন্সিদত ওয়াোর 

নোশনাে থপ্রাগ্রাম 

অোদনক্স 

2010 https://www.legalinfo.mn/annex/details/3341?lawid=7038  

  

মদগােীয় আইন নদীর 

প্রধান জোশদয় খভনজ 

অনুসন্ধান এ্ং খভনর 

কায বিম ভনভষদ্ধ কদর, 

জোশদয়র সুরভেত 

অঞ্চে এ্ং ্নাঞ্চে 

2009 

https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-

prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-

headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-

and-forested-areas-lex-

faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&x

date_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  

জে, জে্ায়ু এ্ং 

পভরদ্শ পয বদ্েণ 

সংিান্ত আইন 

1997 https://www.legalinfo.mn/law/details/518 

  জে আইন 1995 

https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-

faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&x

date_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

"্নে প্রজাভত এ্ং ্াস্তুতন্ত্র" 

  

ভ্পন্ন ও অতেন্ত ভ্পন্ন 

প্রজাভতর সুরো 

সংিান্ত জাতীয় 

কম বসূভচ  

2011 https://www.legalinfo.mn/annex/details/2927?lawid=5500  

  

ভ্পন্ন প্রাণী, উন্সিদ এ্ং 

তাদদর থেদক বতভর 

পদণের ব্দদভশক 

্াভণজে ভনয়ন্ত্রদণর 

আইন 

2002 https://www.legalinfo.mn/law/details/527  

  

প্রাণীদদর পভরদ্শগ্ত 

এ্ং অে ববনভতক 

মূেোয়ন  

2001 https://www.legalinfo.mn/annex/details/1546?lawid=2450  

  প্রাণীর উপর আইন 2000 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-

faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+speci

es+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate

_max=&leg_type_of_document=Legislation  

  
্াফার থজাদন মদগােীয় 

আইন 
1997 

https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-

buffer-zones-lex-

faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+speci

https://www.legalinfo.mn/law/details/8664
https://www.legalinfo.mn/law/details/216
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-registration-of-immovable-property-1997-lex-faoc049841/?type=legislation&xcountry=Mongolia&leg_type_of_document=Regulation&q=NoN&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-registration-of-immovable-property-1997-lex-faoc049841/?type=legislation&xcountry=Mongolia&leg_type_of_document=Regulation&q=NoN&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-registration-of-immovable-property-1997-lex-faoc049841/?type=legislation&xcountry=Mongolia&leg_type_of_document=Regulation&q=NoN&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-registration-of-immovable-property-1997-lex-faoc049841/?type=legislation&xcountry=Mongolia&leg_type_of_document=Regulation&q=NoN&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-state-and-local-property-lex-faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-state-and-local-property-lex-faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-state-and-local-property-lex-faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-state-and-local-property-lex-faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-state-and-local-property-lex-faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.legalinfo.mn/law/details/8684
https://www.legalinfo.mn/law/details/531
https://www.legalinfo.mn/annex/details/3341?lawid=7038
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.legalinfo.mn/law/details/518
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.legalinfo.mn/annex/details/2927?lawid=5500
https://www.legalinfo.mn/law/details/527
https://www.legalinfo.mn/annex/details/1546?lawid=2450
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
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es+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate

_max=&leg_type_of_document=Legislation  

"জী্ব্ভচত্রে" 

  

জী্ব্ভচত্রে ভ্ষয়ক 

জাতীয় কম বসূচী - 

সরকাভর ভডন্সি নং 325 

এর সাদে সংযুক্ত 

2015 https://www.legalinfo.mn/annex/details/6909?lawid=11359  

"্ে্সা, ভশল্প, কদপ বাদরশন" 

  

উপযুক্ত ্েন্সক্ত 

ভনধ বারদণর পদ্ধভত যা 

্োঙ্ক আভে বক ভনয়ন্ত্রক 

কভমশন ্েতীত আভে বক 

্া অ-আভে বক ্ে্সা 

এ্ং থপশাগ্ত কায বিম 

পভরচােনা করদ্ 

2020 https://www.legalinfo.mn/annex/details/10960?lawid=15268  

  

েুয ও মাঝাভর উদদোগ্ 

এ্ং পভরদষ্ার সমে বদন 

আইন 

2019 https://www.legalinfo.mn/law/details/14525  

  
থকাম্পাভন সংিান্ত 

আইন 
2011 https://www.legalinfo.mn/law/details/310  

"প্রাসাদদর ধারন েমতা" 

  

সরকারী থরদজাভেউশন 

নং 258 এর সাদে সড়ক 

থসক্টদরর েমতাদক 

শন্সক্তশােী করার জনে 

মধেদময়াদী কম বসূভচ  

2011 https://www.legalinfo.mn/annex/showPrint/2934  

"সমভন্বত ্ে্স্থাপনা" 

  

মদগাভেয়ার 

ইভন্টদগ্রদেড ওয়াোর 

ভরদসাদস বস 

মোদনজদমন্ট অোকশন 

প্ল্োন সরকারী ভডন্সি নং 

389 এর সাদে সংযুক্ত 

2013 https://www.legalinfo.mn/annex/details/6140?lawid=9687  

"িূভম ্ে্হার পভরকল্পনা" 

  

রােীয় িূভম ্ে্স্থাপনা 

পভরকল্পনা সরকারী 

ভডন্সি নং 264 এর সাদে 

সংযুক্ত 

2003 https://www.legalinfo.mn/annex/details/1498?lawid=2389  

"থজাভনং"  

  

ভকছু কৃভষ 

এোকা/অঞ্চে প্রভতষ্ঠার 

ভ্ষদয় সরকাভর ভডন্সি 

2018 https://www.legalinfo.mn/law/details/13357  

  ভে থজাদনর আইন  2015 https://www.legalinfo.mn/law/details/10930  

থরেওদয় 

  থরে পভর্হন আইন 2007 https://www.legalinfo.mn/law/details/467  

  
থরেওদয় ভ্পদ অঞ্চে 

শাসন 
2009 https://www.legalinfo.mn/annex/details/369?lawid=1378  

উিা্ন 

  উিা্দনর আইন 2012 https://www.legalinfo.mn/law/details/8668  

 

https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.legalinfo.mn/annex/details/6909?lawid=11359
https://www.legalinfo.mn/annex/details/10960?lawid=15268
https://www.legalinfo.mn/law/details/14525
https://www.legalinfo.mn/law/details/310
https://www.legalinfo.mn/annex/showPrint/2934
https://www.legalinfo.mn/annex/details/6140?lawid=9687
https://www.legalinfo.mn/annex/details/1498?lawid=2389
https://www.legalinfo.mn/law/details/13357
https://www.legalinfo.mn/law/details/10930
https://www.legalinfo.mn/law/details/467
https://www.legalinfo.mn/annex/details/369?lawid=1378
https://www.legalinfo.mn/law/details/8668
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েক্ষরক্ষশি I: লনোপির েক্ষরপবশগি আইন 

লনোপির েক্ষরপবশ আইন 

ভ্ষয় ভশদরানাম ্ছর গ্ৃহীত ডকুদমন্ট হাইপার ভেঙ্ক (গুভে) 

"কৃভষ ও গ্রামীণ উন্নয়ন" 

  মধেস্থতা আইন 1999 https://www.lawcommission.gov.np  

  
সুশাসন (্ে্স্থাপনা ও 

পভরচােনা) আইন 
2008 

https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-

management-and-operation-act-2064-2008-lex-

faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural

+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xd

ate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  
থনপাে আইন কভমশন 

আইন 
2007 

https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-

commission-act-2063-2007-lex-

faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural

+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xd

ate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  
স্থানীয় সরকার 

অপাদরশন আইন 
2017 https://www.lawcommission.gov.np  

"শন্সক্ত" 

  ভ্দুেদতর ভনয়ম 1993 (2009) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-

2050-1993-lex-

faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xco

untry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_docum

ent=Regulation  

  ভ্দুেৎ আইন 1992 

https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-

lex-

faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xco

untry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_docum

ent=Regulation  

  
থনপাে ভ্দুেৎ কতৃবপে 

আইন 
1984 (1991) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-

authority-act-2041-1984-lex-

faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xco

untry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_docum

ent=Regulation  

"পভরদ্শ সাধারণ" 

  পভরদ্শ সুরো আইন 2019 

https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-

content/uploads/2021/03/The-Environment-Protection-Act-

2019-2076.pdf 

  পভরদ্শ সুরো ভ্ভধ 2020 https://www.lawcommission.gov.np  

"্নায়ন" 

  ্ন আইন 2019 
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-

content/uploads/2021/06/The-Forests-Act-2019-2076.pdf 

  ্ন ভনয়ন্ত্রণ 1995 

https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-

1995-no-2051-of-1995-lex-

faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&x

country=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_doc

ument=Regulation  

  
কভমউভনটে ফদরভস্ট্র 

ভনদদবশনা 
1995 

https://www.ecolex.org/details/legislation/community-

forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-

faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&x

country=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_doc

ument=Regulation  

"জভম এ্ং মাটে" 

  িূভম রাজস্ব আইন 1978 (2010) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-

2034-act-no-25-of-1978-lex-

faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+

soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_o

f_document=Regulation  

  িূভম আইন 1962 (2010) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-

1964-lex-

faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+

https://www.lawcommission.gov.np/
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.lawcommission.gov.np/
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/03/The-Environment-Protection-Act-2019-2076.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/03/The-Environment-Protection-Act-2019-2076.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/03/The-Environment-Protection-Act-2019-2076.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/06/The-Forests-Act-2019-2076.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/06/The-Forests-Act-2019-2076.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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লনোপির েক্ষরপবশ আইন 

ভ্ষয় ভশদরানাম ্ছর গ্ৃহীত ডকুদমন্ট হাইপার ভেঙ্ক (গুভে) 

soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_o

f_document=Regulation  

  িূভমর ভনয়ম 1964 (2010) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-

faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+

soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_o

f_document=Regulation  

"জে" 

  থসদচর ভনয়ম 2000 
https://moewri.gov.np/storage/listies/May2020/irigation-rules-

2056-2000.pdf 

  জে সম্পদ ভনয়ম 1993 
https://www.moewri.gov.np/storage/listies/May2020/water-

resources-rules-2050-1993.pdf 

  পাভন সম্পদ আইন  1992 
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-

act-1992-no-2049-of-1992-lex-faoc001367/ 

"্নে প্রজাভত এ্ং ্াস্তুতন্ত্র" 

  

জাতীয় উদোন এ্ং 

্নে প্রাণী সংরেদণর 

ভনয়ম 

1974 (2019) http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/nep6220.pdf  

  

নোচারাে ট্রাে ফর 

থনচার কনজারদিশন 

অোক্ট 

1982 (2006) 
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-

act-1992-no-2049-of-1992-lex-faoc001367/ 

"পভরদ্শগ্ত প্রিা্ মূেোয়ন" 

  

জাতীয় পভরদ্শগ্ত 

প্রিা্ মূেোয়ন 

ভনদদবভশকা 

1993 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/19

94-009.pdf 

"পভরদ্শ পভরকল্পনা" 

  
পভরদ্শ ্ে্স্থাপনা 

ভনদদবভশকা 
1997 

http://nepalpolicynet.com/images/documents/transportation/r

egulations/DoR_Environmental_Management_Guidelines_199

7.pdf 

 

  

https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://moewri.gov.np/storage/listies/May2020/irrigation-rules-2056-2000.pdf
https://moewri.gov.np/storage/listies/May2020/irrigation-rules-2056-2000.pdf
https://www.moewri.gov.np/storage/listies/May2020/water-resources-rules-2050-1993.pdf
https://www.moewri.gov.np/storage/listies/May2020/water-resources-rules-2050-1993.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-act-1992-no-2049-of-1992-lex-faoc001367/
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-act-1992-no-2049-of-1992-lex-faoc001367/
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/nep6220.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-act-1992-no-2049-of-1992-lex-faoc001367/
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-act-1992-no-2049-of-1992-lex-faoc001367/
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/1994-009.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/1994-009.pdf
http://nepalpolicynet.com/images/documents/transportation/regulations/DoR_Environmental_Management_Guidelines_1997.pdf
http://nepalpolicynet.com/images/documents/transportation/regulations/DoR_Environmental_Management_Guidelines_1997.pdf
http://nepalpolicynet.com/images/documents/transportation/regulations/DoR_Environmental_Management_Guidelines_1997.pdf
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েক্ষরক্ষশি ল : োইিযাপন্ডর েক্ষরপবশগি আইন 

োইিযাপন্ডর েক্ষরপবশ আইন 

ভ্ষয় ভশদরানাম ্ছর গ্ৃহীত ডকুদমন্ট হাইপার ভেঙ্ক 

"কৃভষ ও গ্রামীণ উন্নয়ন" 

  
কৃভষ জভম একীকরণ 

আইন 
2015 

http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-

FAOC159712/ 

"শন্সক্ত" 

  
শন্সক্ত সংরেণ ও প্রচার 

আইন  
2007 

http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-

FAOC089590/ 

  শন্সক্ত ভশল্প আইন  2007 

https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-industry-act-

be-2550-lex-

faoc155100/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xco

untry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_doc

ument=Legislation  

  
শন্সক্ত উন্নয়ন ও প্রচার 

আইন 
1992 

https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-

development-and-promotion-act-be-2535-lex-

faoc155099/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xco

untry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_doc

ument=Legislation  

"পভরদ্শ সাধারণ" 

  

নোশনাে 

এনিায়রনদমন্টাে 

থকায়াভেটে অোক্ট 

(এনইভকউএ) এর ্ধ বন 

এ্ং সংরেণ (নং 2) 

2018 
http://www.onep.go.th/eia/wp-

content/uploads/2019/04/ACT2561-2.pdf. 

"্নায়ন"  

  ্ন আইন 2019 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tha201963.pdf  

  
জাতীয় সংরভেত ্ন 

আইন   
2016 

https://www.ecolex.org/details/legislation/national-reserved-

forests-act-no-4-be-2559-2016-lex-

faoc181041/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&x

country=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_d

ocument=Regulation 

"জভম এ্ং মাটে" 

  
িূভম থকাড প্র্তবন 

আইন 
1954 (2008) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/act-promulgating-

the-land-code-be-2497-lex-

faoc033176/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+

soil&xcountry=Thailand&xdate_min=&xdate_max=&leg_type

_of_document=Regulation 

"জে"  

  পাভন সম্পদ আইন 2018 
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-

FAOC201938/ 

"্নে প্রজাভত এ্ং ্াস্তুতন্ত্র" 

  
্নেপ্রাণী সংরেণ ও 

সুরো আইন 
2019 

https://data.opendevelopmentmekong.net/laws_record/wildlife

-conservation-and-protection-act-b-e-2562-2019 

  জাতীয় উদোন আইন 2019 
https://data.opendevelopmentmekong.net/laws_record/nation

al-park-act-b-e-2562-2019 
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http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC201938/
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https://data.opendevelopmentmekong.net/laws_record/wildlife-conservation-and-protection-act-b-e-2562-2019
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