
1±©Ü™œ˚˛ ˜»¸… ÚœøÓ¡, 2020
¸ø˜øÓ¬1 ø¬ıÀ¬ı‰¬Ú±1 ¬ı±À¬ı ¬¯∏á¬ ‡‰¬1±

30 øÎ¬À‰¬•§1, 2020



http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


2 
 

 

ভাছ ভৎসসম্পদ্খফাে কফকবন্ন কেপ্ৰিালীি কনধ ােি িো জহখছ কম সম্পদ্আৰু ই়াি থিা 

উশ্চিদ্ আৰু জন্িুে সম্পদ্ে স্বাস্থ্য আৰু অেণ্ডিা কনধ ােি িখে ,এন.কড.ক.ক .- ৰ় সাগে-

ৰস্ক দৃ্টষ্টবঙ্গীবল এটা াহাে গ্ৰহি িকেফ। ই কনশ্চিি িকেফ ৰম েণ্ডখটাখৱ ফাকহযি উৎসে ো 

কনম্নিভ কফৰূ প্ৰবাৱ প্ৰান্ভ িখে আৰু প্ৰশ্চি়াি কেখৱশে ওেি কনম্নিভ কফৰূ প্ৰবাৱ 

সৃটষ্ট িখে। 'ফ্লু ইখিানকভ'ে কেিাঠাখভাে কবিেি ,এন.কড.ক.ক .- এ অনযানয অথ বনকিি 

েণ্ডে জসখি এি উৎাদ্নশীল এিত্ৰীিেি কনশ্চিি িকেফ ,ৰমখন িৃকি ,শুধন ,জল-

জফদু্যকিি শশ্চি ,শশ্চি ,ফনানী আৰু কেখৱশ ,কেখৱশ-ম টন ,গ্ৰাভয কফিাশ ,কশকফো ইিযাকদ্।  
 

এনএপকখ় জলফা়ু কেৱিন ভাধযভি কফশ্বফযাী উষ্ডিা ,ঘভিঅফিাহ আৰু চুনাভী ,ফানানী 

আৰু েোং আকদ্ে দ্খে অিযাকধি প্ৰািৃকিি ঘটনা ,আৰু DIVOC-55 ৰভকেভােীে দ্খে আন 

কমখিাখনা অবভ িভফ  কেকস্থ্কিে ো ভাছ ধো সম্প্ৰদ্া়ে দু্ফ লিা হ্ৰাস িোে ওেি ম ান্ভ 

গুৰুত্ন আখো িকেফ ,মাখি এখন কফদ্াশংিা সভভহ প্ৰকিহি িোে ফাখফ সম্প্ৰদ্া়খফােে 

নভেশীলিা কনভ াি িো হ়।   
 

এনএপকখ় লগখি কফখফচনা িকেফ ৰম ভাছ ালন িভান্খ় এি কফশ্বফযাী কেখৱশবল গকি 

িকে আখছ ম'ি ফাকিজয ,ানীে অফফাকহিাে বাগ-ফিো ,প্ৰব্ৰজনিােী ভাছে প্ৰজাকিে 

আন্তঃ-এিখচটট়া অথ বনকিি অঞ্চল )ইইখজড (চলাচল ,জীৱন্ত জলজ জন্িুে সীভা-সীভা 

চলাচল ,অবফধ ,অপ্ৰকিখফদ্ন কফহীন আৰু অকন়ভী়া ভাছ ধো প্ৰকিখোধ ,আৰু ৰশিি 

ফাধযিাভভলি আৰু অ-ফাধযিাভভলি দু্খ়াটা প্ৰিৃকিে আন্তজাকিি সাঁজকুলে প্ৰকি বােিে 

প্ৰকিশ্ুকি অন্তবুি থাখি। 
 

এখিদ্খে ,অংশীদ্ােী ভৎসকেসী় কেখৱশ আৰু ৰসইখফােি থিা সম্পদ্ে সীভা কেফহন 

ফযৱস্থ্ানাি সভফা় ফযৱস্থ্া কনশ্চিি িোে ফাখফ আৰু ৰিওাঁখলািে দ্ীঘ ভযাদ্ী কস্থ্েিাে কহিে 

ফাখফ এন.কড.ক.ক .- ি আঞ্চকলি কদ্শখফাে ম ান্ভবাখৱ প্ৰকিপকলি িো হ'ফ।  
 

ৰশিি ,চেিাখে ভৎসেণ্ডে ফাখফ থৃি ভন্ত্ৰাল় সৃটষ্ট িকেখছ ফুকল অনুখপ্ৰেিা লাব িকে ,

আাঁচকনেখন ৰদ্শে ৰনিৃত্নই কনধ ােি িো োষ্ট্ৰী় আিাংক্ষা আৰু কফিাশে লক্ষযখফাে 

প্ৰকিপকলি িকেফ ,মাখি 2321 চনে কবিেি বােিি 1.3 টিকল় ডলােে অথ নীকি কহচাখ 

গক ৰলাৱাি ভৎসালন অনযানয উন্ন়নেণ্ডে জসখি সভান অংশীদ্াে জহ খে।  

 

0.2 প্ৰস্তাৱ 
 

সংকফধানে ৰভকলি নীকিে ওেি আধাকেি িকে ,আৰু জনখিশ্চন্দ্ৰি আৰু অংশগ্ৰহিিােী 

দৃ্টষ্টবঙ্গী গ্ৰহি িোে লক্ষয জহখছ ,োষ্ট্ৰী় ভৎসালন নীকিে উখেশয জহখছ সভিা আৰু সভিা 

ফশৃ্চি িো ,কস্থ্েিা কনশ্চিি িো ,কলঙ্গে ভুেযধাো কনশ্চিি িো আৰু ই়াে বভ কভিা ফশৃ্চি িো ,

সাভকেি কফিাশ েক্ষা িো ,আত্ধকনবেশীলিা আৰু উদ্যভীিা ফশৃ্চি িো ,অংশীদ্ােীত্ন গক 

ৰলাৱা ,ােদ্শঅ িাে নীকি ালন িো ,আৰু আগন্তি এি দ্শিে ফাখফ ভৎসালন েণ্ডে 

ফাখফ এি থ ভানকচত্ৰ প্ৰস্িুি িো।    
 

3.2 দৃষ্টি 
 

"এি স্বাস্থ্যিে আৰু স্ফভ প্ৰান্ভ ভৎসালন েণ্ড কম ই়াে প্ৰখ়াজনী়িা ভেি িখে  

ফিভান আৰু বকৱিযি প্ৰজন্প।" 
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4.2তভছন 
 

"সিখলা িাভে ভভলি সম্পদ্ে কস্থ্েিা োকেথাখিা াঁ ,োষ্ট্ৰী় ভৎসনীকিখ় ভাছ আৰু ভাছ 

িৃিিসিলে সাভাশ্চজি আৰু অথ বনকিি লক্ষয আৰু িলযাি ভেি িকেফ আৰু 

েৱিঅ দ্হ ফছেি ৰদ্শি ভাছ ালন েণ্ডে সভন়্ আৰু ফযৱস্থ্ানাে কনখদ্শনা িো 

জহখছ।" 
 

5.2 উবেশয 
 

োষ্ট্ৰী় ভৎসালন নীকিে উখেশয জহখছ ৰদ্শি ভাৎসী় আৰু িৃকিে সাভকগ্ৰি কফিাশ 

সুেকক্ষি িো। ভাছ আৰু ভাছ েিৃিিসিখল আাঁচকনেনে ভভল অংশি থাকিফ ,উখেশয হ'ফ 

সম্পদ্ আৰু সংকিষ্ট ফাসস্থ্ানে সটঠি ফযৱস্থ্ানা আৰু ফহনক্ষভ কফিাশ কনশ্চিি িো ,

কেখৱশ কেখৱশে অেণ্ডিা ফজাই েো ,ফকধ ি জনসংেযাে োদ্য আৰু ুটষ্টসুেক্ষা ভেি িো ,

ভাছ ধো আৰু িৃকি সম্প্ৰদ্া়ে অকধিাে সুেকক্ষি িো আৰু ৰিওাঁখলািে নভনী়িা গা ,

বােিী় ভাছ আৰু ভাছে সাভগ্ৰীখফাে কফশ্বফযাী প্ৰকিখমাকগিাভভলি িো।  ,আৰু ভাছ ভৎস 

সম্পদ্ে ফহনক্ষভ আৰু জ্ঞানী ফযৱহােে ওেি কফশ্বফযাী এখজণ্ডা ভেি েোে ফাখফ বােিে 

প্ৰকিশ্ুকিি সভথ ন িো।   
 

৬.০ নকৌশল 
 

োষ্ট্ৰী় ভৎসালন নীকিখ় )এন.কড.ক (.- এ ৰদ্শে সভগ্ৰ বভ কভ আৰু ইইশ্চজআৱকে আখছ আৰু 

দ্হ ফছেে )2325-2323 ( সভ়-কেভা কনধ ােি িো জহখছ। ৰিশলে কফস্িৃি প্ৰাচলখফাে 

কনম্নকলকেি আেযানখটাি 53 টা শাোে )2.5-2.53 ( অধীনি ৰেোকচত্ৰ িো জহখছ।  
 

৬.১ সাভ়ুতিক ভৎসালন 
 

 

সাধােিখি ভৎসেণ্ডআৰু কফখশিবি সাভুকিি ভৎসালন উ-েণ্ডে সম্ভাৱনা বােিী় কফিাশ 

কেিল্পনাি মখথষ্ট আগিী়াবি স্বীিৃকি কদ়্া জহকছল। জনসংেযাে োদ্য আৰু ুটষ্টে প্ৰখ়াজনী়িা 

সুেকক্ষি িোে উকেও, সভিু ভৎসালখনও ফাকিজয আৰু ফাকিজযি এি গুৰুত্নভি  বভ কভিা ালন িখে, 

আৰু এই প্ৰশ্চি়াি ি'িথিা সম্প্ৰদ্া়ে কনখ়াগ আৰু জীকৱিা ফৃশ্চি িখে।  
1976 চনি ইইশ্চজ )EEZ( ৰঘািিা িোে কছি, বােিে ফাখফ উলব্ধ সাগেী় অঞ্চল 2.02 কনমিু ফগ  

কিখলাকভটাে, 0.372 কনমিু ফগ  কিকভ ৰশ্বল্ফ এখলিা, আৰু 8000+ কিকভ ে এি িখণ্টষ্টখৱল আিলন 

িো জহখছ। ইজে ওেি সাফ খবভ অকধিােে জসখি, বােখি এই অঞ্চলে কবিেি সাভকুিি জীকৱি 

সম্পদ্খফাে সংেক্ষি, কফিাশ আৰু অনুিভ লবাখৱ ফযৱহাে িোে দ্াক়ত্নও অজন িকেখছ। বােিি সাভুকিি 

ভৎসে জনসংেযা 3.77 কনমুি আিলন িো জহখছ, মাে কবিেি 0.93 কনমিু সশ্চি় ভৎসে। প্ৰা় 0.52 
কনমুি ৰলাি ভাছ ধো আৰু সহখমাগী িাম িলাি কনমিু, মাে কবিেি 69 শিাংশ ভকহলা। ভকহলাসিল 

কফখশিবি ভাছে কফননি সশ্চি় ম'ি ৰিওাঁখলাি অংশগ্ৰহিিােীে প্ৰা় 86 শিাংশ। ই়াে উকেও, প্ৰা় 

14,000 ভকহলাভাছে ফীজ সংগ্ৰহি আৰু ৰশ্বল সংগ্ৰহিাম ি সভান সংেযাি কনখ়াশ্চজি জহ আখছ। সভিু 

ভৎসালন েণ্ডখটা জহখছ কু্ষি-কেসেে ভৎসালনে প্ৰৱিিা। 
 

6.1.1 সভ়ুি ভৎসালন ৰক্ষা কৰা 
 

ইইশ্চজে ো সাভুকিি ভৎসালনে ফিভানসম্ভাৱয উৎাদ্ন )কৱাই  (1.25 কভকভট ফুকল 

অনুভান িো জহখছ। ফিভান উৎাদ্ন )2354-2355 ( জহখছ 2.54 কভকভটট ,কম উৎাদ্ন 5.52 

কভকভটট ফশৃ্চি িোে সম্ভাৱনা কনখদ্শ িখে। কনম্ন/অ-কন়কন্ত্ৰি সম্পদ্খফাে 233ে ো 133 কভটাে 

গবীেিা অঞ্চলি আৰু সাগেী় ানীি উলব্ধ। 3.22 কভকভ টুনা আৰু টুনা সেল ভাছে 

কৱাইে ফাকহখে ,সাগেী় ানীে আন ফহুখিা সম্পদ্ জহখছ অ-ােম্পকেি nif আৰু ৰশচ 
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ৰমখন ভাইখিাকড আৰু ওে সু্কইড। 3.22 কভকভ টুনা আৰু টুনা সেল ভাছ আৰু ওে সু্কইড 

)3.22 কভকভটট (সম্পভি  সম্ভাৱনা অনুবৱ িোে ফাখফ, আাঁচকনউখদ্যাগখফাে িক়াই আকনফবল 

আৰু বাল অৱস্থ্াি অৱিেি িোে ফাখফ ভাছে দ্ক্ষিা আৰু ক্ষভিাে উন্নকিে ফাখফ কনখদ্কশি 

িো হ'ফ। সম্ভাৱয ভাছ ধো বভ কভ অৱকস্থ্ি িোে ফাখফ আধুকনি ভাছ ধো জাহাজ আৰু কগ়াে 

আৰু গখৱিিা আৰু কফিাশভভলি ইনুট ি়ি সহা় প্ৰদ্ান িকে ,শসযে কছে সঞ্চালন 

উন্নি িো আৰু ভভলয ভেি সৃটষ্ট িকে আৰু োদ্য সুেক্ষা কনশ্চিি িকে এই উখদ্যাগখটা অকধি 

কেভেি িো হ'ফ। অৱখশয ,অনুভানখফােে অকনশ্চিিিা কফখফচনা িকে ,ফনেী়া ভাছ েক্ষা 

েো েো আৰু কস্থ্েিা আৰু ইিুইটটে কফিখ় কফশ্বফযাী ভানদ্ণ্ডে জসখি সিিিাভভলি 

দৃ্টষ্টবঙ্গী ৰলাৱাে প্ৰখ়াজনী়িা আখছ। 
 

কস্থ্েিা )াকোকশ্ব ি ,অথ বনকিি ,সাভাশ্চজি আৰু আনুষ্ঠাকনি (কনশ্চিি িোে ওেি গুৰুত্ন 

কদ়্াে জসখি ,আটাইিবি িাৎক্ষকনি প্ৰখ়াজনী়িা হ'ফ সম্পদ্খফােে কস্থ্েিা সম্পখি ভাছ 

ধো প্ৰখচষ্টাে মুশ্চিসংখমাজন।  ই ভাছ ধো িাম যে অথ বনকিি ফযৱহােখমাগযিা কনশ্চিি 

িকেফ। হ্ৰস্বভযাদ্ী সভ়ি ,লক্ষয হ'ফ েণ্ডি অকিকেি প্ৰখৱশ ফন্ধ িো ,আৰু িাে কছি 

বােসােবল ৰমাৱাে প্ৰখচষ্টাুনে কফিেি িো। ৰিৱল কনম্ন ফা অ-দু্কিযি সম্পদ্ে ফাখফ 

অকিকেি প্ৰখচষ্টাে অনুভকি কদ়্া হ'ফ াখে ,সাধােিখি ভহাসাগেী় ানীি। অনযানয ফযৱস্থ্ানা 

দ্খক্ষখফােে কবিেি আখছ ,ইনুট আৰু আউটুট কন়ন্ত্ৰি ৰমখন ভাছ ধোে কদ্ন ,অাখেচনে স্থ্ান ,ইশ্চঞ্জন 

অশ্বশশ্চি ,কগখ়ে আিাে ,কনম্নিভ ৰভছ আিাে ,কনম্নিভ আইনী আিাে )SLM ( আৰু ফাকিশ্চজযিবাখৱ 

গুৰুত্নভি  প্ৰজাকিে SLM- ে ফাখফ োষ্ট্ৰী় কনখদ্শনাকফিাশ।  সম্পদ্হ্ৰাস ৰহাৱাখটা কনশ্চিি িকেফবল এই 

দ্খক্ষখফাে আৰু ৰফকল কেিল্পনাআৰু ভৎস ফযৱস্থ্ানা ৰক্ষত্ৰ সৃটষ্ট িকে সভথ ন িো হ'ফ। 

ভাছ ভৎসালনআৰু সম্পকিি প্ৰকিষ্ঠানখফাখে হ্ৰাস ৰহাৱা ফা েকহ ো অৱস্থ্াি থিা ভাছে সাভগ্ৰীখফােে 

ফাখফ ুনেকনভ াি/ুনৰুিাে আাঁচকন প্ৰস্িুি িোখটা কনশ্চিি িকেফ। এখন প্ৰখচষ্টা   ৰফাে সাগেী় োন্ধকন 

আৰু ভাছে সাভগ্ৰী ভেি িোে ফাখফ ফযৱস্থ্ানা কফিল্প কহচাখ িৃশ্চত্ৰভ কেপ েোে ওেি আধাকেি িো হ 'ফ 

আৰু দু্ফ চী়া সাভুকিি কেখৱশি প্ৰজাকিে কফকফধিা উন্নি িোে ফাখফ। ক.ৱাই .অনুভানে ওেি আধাকেি 

িকে ভাছ ধো ক্ষভিাে ফাখফ এি ক্ষভিা ভভলযা্কনন কেিাঠাখভা প্ৰস্িুি িো হ'ফ আৰু কচনাি িো ভাছে 

সাভগ্ৰীখফাে কনেন্তে আধােি সংগ্ৰহ িোে অনুভকি কদ়্াে ফাখফ কন়ভী়া ষ্টি ভভলযা়ন িো  হ'ফ। 
 

উৎাদ্ন প্ৰশ্চি়াি কফ়কো সংেক্ষিি প্ৰিযাৱিন িোে ফাখফ প্ৰখচষ্টা িো হ'ফ ;প্ৰজাকি-

কনকদ্ষ্ট আৰু ৰজাখনল/অঞ্চল-কনকদ্ষ্ট ফযৱস্থ্ানা কেিল্পনা ,মাে কবিেি আখছ াকোকচি 

আৰু জজকৱিবাখৱ গুৰুত্নভি  ৰক্ষত্ৰ )ইকফএছএ (আৰু দু্ফ চয সাভুকিি কেৱিন )কবএভই ( ;

প্ৰকিবাে আৰু কফদ্ান্ন আৰু কফদ্াশংিা )ইটটক (প্ৰজাকিে সুেক্ষা ;সম্পদ্ে ৰটিনটটব 

ফযৱহােে ফাখফ ৰেকচখ়ল আৰু ৰটভ'োল ফযৱস্থ্া ;আৰু োভশ প্ৰদ্ানপ্ৰশ্চি়াে ৰমাখগখে ভাছ 

কেপুকগ়া সৃটষ্ট িো। এখিসভ়খি ,চেিাখে ভজিু থিা সাভুকিি সুেকক্ষি অঞ্চল )এভকএ(ে 

সভীক্ষা আৰু সভখ়াচােী় ভভলযা্কনন িকেফ আৰু ােম্পকেি ভৎসালনে িাম বাে 

অকধিাে সুেকক্ষি ৰহাৱাখটা কনশ্চিি িোে ফাখফ আইনী সভথ ন প্ৰদ্ান িকেফ আৰু এখন 

সংেক্ষি ফযৱস্থ্াে িাো ৰিওাঁখলািে জীৱনধােি প্ৰবাকৱি নহ়। 
 

সাভুকিি কেখৱশিন্ত্ৰে সিখলা জীকৱি আৰু অজীৱ উাদ্ানে িলযাি আৰু 

অংশীিােসিলে সাভাশ্চজি গুি আৰু অথ বনকিি প্ৰখ়াজনী়িাে কফিখ় সটঠি কফখফচনা 

িকে কপকচকেজ ফযৱস্থ্ানাে ফাখফ ইি'কচখ়টিি িকি ৰূা়ি িো হ'ফ। এখিটা কশেি ,

অংশগ্ৰহিিােী ফযৱস্থ্ানা ফা সহ-ফযৱস্থ্ানা ,মাি কফশ্বফযাী ফহু-অংশীদ্ােী ,ফহু-প্ৰজাকি 

আৰু ফহু-ৰফাঁিা ভৎসালনে ফাখফ এি সপল ফযৱস্থ্ানা প্ৰিালী কহচাখ স্বীিৃকি কদ়্া হ'ফ। 

ৰদ্শি সহ-ফযৱস্থ্ানাে প্ৰচােে সভ়ি ৰিোলা ,িাকভলনাডু আৰু াডুখচেীখ় কনধ ােি িো 

উদ্াহেিখফাে কফখফচনা িো হ'ফ। স্থ্ানী় ,আঞ্চকলি ,আন্তঃোজয আৰু োষ্ট্ৰী় ভৎসালন 

িাউশ্চন্ফলখফাখেও ভৎসে কফকবন্ন ৰগাটে ভাজি সংঘাি সভাধানি গুৰুত্নভি  বভ কভিা ালন 

িকেফ আৰু এই ফযৱস্থ্ানা ফযৱস্থ্াখফাে আেম্ভ িোে কন়ভখফাে েণ্ডখটাে সিখলা সংকিষ্ট 

অংশীিােে জসখি আখলাচনা িকে িো হ'ফ। 
 

ৰেকচখ়ল আৰু ৰটভ'োল ফখন্ধ ৰদ্শে সাভুকিি ভাছে সভল ফাহাল েোি সহা় িকেখছ। এই 
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ফযৱস্থ্ানা দ্খক্ষখফাখে ভৎসালনে জীৱনে ধােিাে িাম িেী বাখৱ উন্নি িোখটা 

কনশ্চিি িকেফবল, সিিিাভভলি দৃ্টষ্টবঙ্গী সহ উলব্ধ সফ খিষ্ঠ জফজ্ঞাকনি িথযে প্ৰকি 

কনেীক্ষি িকে, আৰু ভৎসালন আৰু অনযানয সংকিষ্ট অংশীদ্ােীসিলে উকচি কনমুশ্চি েোে জসখি ম ান্ভ 

সভীক্ষা িো হ'ফ। 
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ফিভাখন ,ি'িথিা োজয/ইউটট-ি ােম্পকেি ভাছ ধোে ফাখফ কনকদ্ষ্ট স্থ্ান সংেকক্ষি 

)ােম্পকেি ভাছ ধোে ফাখফ )ােে ো গবীেিা ফা দ্ভেত্নে ওেি আধাকেি (আখছ ম'ি 

ৰভিাকনমুি ভাছ ধোে অনুভকি নাই। ভৎসালন ফা টটইউেএপে ফাখফ এখন ৰটকেটকেখিল 

ইউজ োইটছ িলািুশলী ভৎসে সিলে আকবিাকে ফাহাল েোি উখমাগী প্ৰভাকিি জহখছ। 

চেিাখে িলািুশলী ভৎসেসিলি এখন সভথ ন প্ৰদ্ান অফযাহি োকেফ আৰু ফযৱহােিােী 

ৰগাটে জসখি আখলাচনা িকে ,ই ফিভাখন অঞ্চলগি ানীি িলািুশলী ভৎসেসিলে ফাখফ 

উলব্ধ অঞ্চলখটা ফশৃ্চি িোে ওেি আৰু কফখফচনা িকেফ। 
 

ভাছ ালনে ফযৱস্থ্ানাখ় এি সভকন্ি দৃ্টষ্টবঙ্গী অনুসেি িকেফ ,ােম্পকেি জ্ঞান আৰু 

কফজ্ঞানি ফযৱসাক়ি নীকিে জসখি কভহকল িো আৰু দু্খ়াটা প্ৰাথকভি অংশীদ্ােী সিলে 

িাম িেী সম্পি ,আৰু লগখি কমসিখল ভৎসালন ৰফাে াকেিকভি আৰু 

অথ নীকিগিবাখৱ ফহনক্ষভ ৰহাৱাখটা কনশ্চিি িকেফ। সাভুকিি ভৎসালন েণ্ডে ভুেয 

গুিাগুি ,ৰমখন সম্পদ্ে প্ৰসাে আৰু কফিেিে ওেি িথযে িিু আৰু সহজ প্ৰসাে আৰু 

উলব্ধিা ফশৃ্চি িোে ফাখফ জ্ঞান ফযৱস্থ্ানা এি দৃ্টষ্টবঙ্গী হ'ফ ;ফাস্তৱ-সভ়সম্পদ্ ভানকচত্ৰ ;

উৎাদ্নশীলিা ভভলযা়ন ;ফাস্তৱ সভ়ে সম্ভাৱয ভাছ ধো অঞ্চল )ZFP ( োভশ  ;আৰু 

ভৎসালনে সুকফধাে ফাখফ ফিেে বেৱন। কপচে সভাজে সভথ নি লাবালাবখফাে ফযৱহাে 

িোে ফাখফ িথয প্ৰমুশ্চি )OI ( আৰু ৰেচ ৰটিন'লজী )এছটট (ফযৱহাে সখফ াৎিৃষ্ট ফযৱহাে িো 

হ'ফ। 
 

অপখৱে ানী আৰু োষ্ট্ৰী় নযা়াকধিেিে ফাকহেে অঞ্চলি ভাছ ধো জহখছ ুাঁশ্চজ আৰু 

প্ৰমুশ্চি-কনেখক্ষ দু্খ়াটা। অন্তবুি কফিাশে ফাখফ সভুি ভৎসালনে সম্ভাৱনা সম্পভি ৰূখ 

ফযৱহাে িকেফবল গবীে-সাগেী় ভাছ ধো আৰু প্ৰশ্চি়ািেিি ফযশ্চিগি কফকনখ়াগে প্ৰৱিিা 

ফশৃ্চি িো হ'ফ। উখদ্যাগ কফিাশ ,ধ্বকন প্ৰমুশ্চিে উলব্ধিা ,োজহুৱা-ফযশ্চিগি অংশীদ্ােী )ক (

ফযৱস্থ্া আৰু সভুি ভৎসালন েণ্ডে ফাখফ আনুষ্ঠাকনি কফত্তে উন্নি লাবালাবি উদ্গকন কদ়্া 

হ'ফ। ই়াে উকেও ,েণ্ডখটাে সাভকগ্ৰি কফিাশে ফাখফ গবীে সাগেী় ভাছ ধো উখদ্যাগে 

জসখি সাগেী় োদ্য প্ৰশ্চি়ািেি আৰু েন্ভাকন েণ্ডে এিশ্চত্ৰি িোে ফাখফ প্ৰি়ন িো হ'ফ। 
 

গবীে সাগেী় ভাছ ধো আেম্ভ আৰু জনকপ্ৰ় িোে ফাখফ িলািুশলী ভাছ ভৎসগ্ৰহিে 

দ্ক্ষিা আৰু ক্ষভিা ফশৃ্চি িোে ফাখফ চেিাখে নিুন আাঁচকন )আাঁচকন (আেম্ভ িকেফ ,ভজিু 

থিা গবীে-সাগেী় ভাছ ধো জাহাজে আধুকনিীিেি ,ভাছ ভৎসসভ/আত্ধসহা়ি ৰগাটে 

ৰমাখগখে নিুন/উন্নি ভৱ গবীে-সাগেী় ভাছ ধো জাহাজ প্ৰচলন িো ,ফজাে আৰু েন্ভাকনে 

জসখি অন-ৰফাড প্ৰকশক্ষি আৰু সংখমাগ স্থ্ান িকেফ। এই প্ৰিালী/আাঁচকনখফাে আেম্ভ 

িখো াঁখি ,এখন দ্খক্ষখফাখে ইইখজড আৰু একফএনখজ-ি ভাছ ধোসম্পিঅ় আন্তজাকিি 

সাঁজকুলে অধীনি কনধ ােি িো কন়ভ আৰু কন়ভাৱলী ালন িোখটা কনশ্চিি িোে ফাখফ 

দ্খক্ষ ৰলাৱা হ'ফ।  
 

ইইশ্চজড আৰু িাে ফাকহেি গবীে-সাগেী় সম্পদ্ে ফযৱহাে ৰিৱল ইইশ্চজ-ি উলব্ধ 

সম্পদ্ে ৰক্ষত্ৰিনহ় ,কিন্িু আন্তঃগা াঁথকনে ৰক্ষত্ৰখিা কফখফচনা িো হ'ফ ;জাহাজ কনভ াি ,

জেী আৰু প্ৰভািীিেিে ফাখফ িাকেিেী ;ভানৱ ক্ষভিা কফিাশ ;এি শশ্চিশালী কনেীক্ষি ,

কন়ন্ত্ৰি আৰু কনেীক্ষি )এভকচএছ (ফযৱস্থ্াে জসখি এি কফস্িৃি আৰু ৰূা়িখমাগয 

কন়ভাৱলী ;আৰু ফাকিশ্চজযি ভাছ ভৎস সম্পদ্ে ওেি জফজ্ঞাকনি আৰু িাকেিেী িথযে 

উলব্ধিা ,আৰু ৰসইখফােি লক্ষয িকেফ ো সফ খিষ্ঠ ভাছ ধো িকি। অৱখশয ,এখন 

উখদ্যাগখফাে উচ্চ সাগে আৰু একফএনখজ-ি ভাছ ালন সম্পিঅ় আন্তজাকিি 

চুশ্চি/ফযৱস্থ্াি প্ৰাসকঙ্গি ফযৱস্থ্া ালন িো হ'ফ আৰু সাগেি ভাছভাছে িীথ স্থ্ানে সুেক্ষা 

আৰু সুেক্ষা সুেকক্ষি িোে ফাখফ সটঠি কনেীক্ষি আৰু ৰমাগাখমাগ ফযৱস্থ্াে জসখি। 
 

উিভ লী় োজয/ৰিন্দ্ৰী় শাকসি অঞ্চলে প্ৰখ়াজনী়িা আৰু দু্েন িী ৰিন্দ্ৰ ,আণ্ডভান 

আৰু কনখিাফে আৰু লক্ষীুেে কফখশি আৰু অিুলনী় প্ৰখ়াজনী়িা কফখফচনা িকে 
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চেিাখে উিভ লী় োজয/ৰিন্দ্ৰী় শাকসি অঞ্চল )ইউটট (চেিােে জসখি আখলাচনা িকে 

ইইশ্চজে ফাখফ এি সাভকগ্ৰি সম্পদ্ ফযৱহাে কেিল্পনা কফিকশি িকেফ। এখি সভ়খি ,

উিভ লী় োজয/ৰিন্দ্ৰী় োজযসভভহি স্বীিাে িকেফবল অনুখোধ জনিো হ'ফ ৰম 12ে ো 

200 নটটখিল ভাইল )fn ( ে কবিেি ইইশ্চজে এখলিাবহখছ ৰিন্দ্ৰী় চেিাখে কেচালনা িো 

এি সচোচে সম্পদ্ আৰু ৰিওাঁখলািে িাো থৃি ভাছ ধো ৰিশলে পলি অিযাকধি 

ৰশািি আৰু আন্তঃোজয/ৰিন্দ্ৰী় শাকসি অঞ্চলে সংঘাি হ'ফ াখে। আন্তঃোজয কফফাদ্ আৰু 

লগখি আন্তজাকিি সংঘাি হ্ৰাস আৰু ফযৱস্থ্ানা িকেফবল এি আনুষ্ঠাকনি প্ৰিালী গঠন 

আৰু শশ্চিশালী িো হ'ফ ,কফখশিবি সাভুকিি ভৎসালনে ফযৱস্থ্ানাে ফাখফ প্ৰকিখৱশী 

ৰদ্শখফােে জসখি। চেিাখে সভকন্ি িীি্ত্ৰ আৰু িীে ভৎসালন কফিাশ কেিল্পনা 

প্ৰস্িুি আৰু ৰূা়ি িকেফ ,কম ৰফাখে িীক্্সথানোজয/ৰিন্দ্ৰী় অঞ্চল আৰু িীখফােে 

অথ নীকি ফশৃ্চি িোি সহা় িকেফ।  
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 
 

 কনম্ন-কনখ়াজন িো সম্পদ্ে ৰট িকেফবল গবীে সাগেী় ভাছ ধোে উদ্গকন কদ়্া ,

উমুি আৰু দ্াক়ত্নশীল প্ৰমুশ্চি ফযৱহাে আৰু অংশীদ্ােী ,কফখশিবি িলািুশলী ভাছ 

ভৎসে ফযৱহাে েো ,আৰু শসয আৰু শসযে কছে সুকফধা কফিকশি িকেফবল ক-ি 

উৎসাকহি িো। 
 

 ভাছ ধোে প্ৰখচষ্টা অনুিভ ল িো আৰু েকহ ো/স্খকলি ভাছে সাভগ্ৰী ুনেকনভ ািে ফাখফ 

ফযৱস্থ্ানা আাঁচকন ৰূা়ি আৰু ৰূা়ি িো। 
 

 সংেক্ষি ফযৱস্থ্া ৰমখন প্ৰজাকি-কনকদ্ষ্ট আৰু ৰজানাল/অঞ্চল-কনকদ্ষ্ট ফযৱস্থ্ানা আাঁচকন ৰফাে 

োভশ ভভলি প্ৰশ্চি়াে ৰমাখগখে আৰু ইইখজডি সম্পদ্ ফযৱহােে ফাখফ এি সাভকগ্ৰি 

কেিল্পনা প্ৰস্িুি িো। 
 

 ইএএপএভ আৰু সহ-ফযৱস্থ্ানা িকি গ্ৰহি িোি প্ৰচাে িো। 
 

 এভএপআেএ-ে অধীনি নন-ৰভখিনমুি ভাছ ধো নাও অাখেটেে ফাখফ সংেকক্ষি 

এখলিা ফশৃ্চি িকেফবল ি'িফাখে টী়ি োজয আৰু ইউটট-ি উৎসাকহি িো। 
 

 উন্নি আইটট প্ৰমুশ্চিে ফযৱহাখেখে সভুি ভৎসেণ্ডে সভগ্ৰ ফি ািােে ওেি জ্ঞান 

ফযৱস্থ্ানাে সুকফধা প্ৰদ্ান িো। 
 

 গবীে সাগেী় ভাছ ধো আৰু োষ্ট্ৰী় ানীে ফাকহেি ভাছ ধো েোে সভ়ি ভাছ ভৎস 

আৰু োষ্ট্ৰী় সুেক্ষাকনশ্চিি িো। 
 

6.1.2 তনৰীক্ষি ,তন়ন্ত্ৰি আৰু তনৰীক্ষি 
 

সভুি ভৎসালন েণ্ডে ফাখফ এি ধ্বকন আৰু িাম িেী এভকচএছ ফযৱস্থ্াে ফাখফ ফিভানে 

প্ৰিালীখফাে অকধি শশ্চিশালী িোে প্ৰখ়াজন ,চেিাখে গ্ৰহি িো এভকচএছ )এনকঅ'এ-

এভকচএছ(ে ওেি োষ্ট্ৰী় িাভে কেিল্পনা অনুসেি িকে। ফিভাখন ,সভুি েণ্ডি িাভ 

িকে থিা সিখলা ভাছ ধো জাহাজ ঞ্জী়ন িকেফবল চেিােে এি অনলাইন ইউকনপভ  

ঞ্জী়ন আৰু অনুজ্ঞাপ্ৰিালী )কেএএলিাফ্ট (আখছ )িলািুশলী ,ভটেিো ,মাকন্ত্ৰি আৰু নন-

ৰভখিনাইজড(। মাছ ধিা িখা আি ু ঞ্জীয়ন আিু অনুজ্ঞাত্ৰি কযাদ্দেদ্দি মাছ ধিাি প্ৰদ্দচিা 
আিু ৰনয়ন্ত্ৰণ ৰনয়ন্ত্ৰণ িখাি সময ঽ়ি ,সভিু োজয/ৰিন্দ্ৰী় ৰিন্দ্ৰে ভাছ ালন কফবাগ 
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)কড.ও.এপ (. , উিভ লী় সভুি আেক্ষী আৰু বােিী় উিভ লেক্ষী )আইকচশ্চজ (অকধি 

কনেন্তে বাখৱ এভকচএছ িাম িলাঅকধি শশ্চিশালী িো হ'ফ। কচ-আধাকেি স্মাট ঞ্জী়ন 

িাড আেম্ভ িকে ,লগফিুে ফাধযিাভভলি ফযৱহাে )িাগজ আৰু ইখলক্ট্ৰকনি দু্খ়াটা ( , আৰু 

লগখি স্থ্ান প্ৰমুশ্চি আৰু OI সাঁজকুলে কফস্তে ফযৱহােে ৰমাখগখে এভকচএছ-ি শশ্চিশালী আৰু 

উন্নকি িো হ'ফ। ৰিন্দ্ৰী় চেিাখে অকধি িাম িেী এভকচএছ প্ৰিালী স্থ্ান িকেফবল 

োজয/ৰিন্দ্ৰী় চেিাখে িাভ িকেফ আৰু লগখি এভকচএছ ৰভখনজােে দ্ক্ষিা আৰু ক্ষভিা 

গক ৰলাৱাি সহা় িকেফ আৰু লগখি এভকচএছ িাম িলাখফাে ৰূা়িি সভাজে 

বভ কভিাও িকেফ। 
 

সভুি ভাছ ভৎসালন েণ্ডি কডজাইন ,কনভ াি সাভগ্ৰী ,আিাে ,ইশ্চঞ্জন আৰু কগ়াে আৰু 

অাখেচনে স্থ্ানি কফকবন্ন ধেিে ভাছ ধো জাহাজ ৰদ্ো ৰাৱা মা়। ঞ্জী়ন ,জেী আৰু 

প্ৰভািীিেি ,কচনািিেি নকথত্ৰ আৰু ৰিকিং সাঁজকুলে ফাধযিাভভলি ফযৱস্থ্া ,ওেি 

উখেকেি কফধানখফাে উলংঘনে ফাখফ জকেভনা ,সাগে-সুেক্ষা আৰু ভাছ ধো জাহাজে 

কনেীক্ষি েোে কন়ভখফাে ভৎসালন েণ্ডে প্ৰখ়াজনী়িা ভেি িকেফবল আৰু লগখি 

সংকিষ্ট সংস্থ্া ৰমখন োদ্য আৰু িৃকি সংগঠন )এপএও ( , আন্তজাকিি সাভুকিি সংগঠন 

)আইএভঅ ( , আন্তজাকিি িভ সংগঠন )আই.এভ.ও (.আকদ্ ে জসখি সম্পকিি আইন)ৰফাে (

আখডট িকেফ লাকগফ। ভজিু থিা কন়ভ আৰু কন়ভখফাে আখডট িখো াঁখি নাও কনভ াি 

গজে ফাধযিাভভলি ঞ্জী়ন ,ই়াে িিফয কনশ্চিি িকেফবল আৰু কগ়াে/বভি ভাছ ধোে ক্ষকি 

হ্ৰাস িকেফবল ,ভাছ ধো জাহাজে সাগেী়িা হ্ৰাস িকেফবল আৰু ফ়স ৰহাৱা আৰু 

অফযৱহােখমাগয ভাছ ধো জাহাজখফাে কেষ্কাে িোখটা প্ৰখ়াজনী় হ'ফ।   
 

অবফধ ,অপ্ৰিাকশি আৰু কন়কন্ত্ৰি )আইইউইউ (ভাছ ধো প্ৰকিখোধ ,প্ৰকিখোধ আৰু কন়ন্ত্ৰি 

নিোে ফাখফ বােি ৰিইফাটাও আন্তজাকিি চুশ্চি/ফযৱস্থ্াে ক্ষ জহ থিা ফাখফ ,বােিী় ভাছ 

ধো ৰোৱা ৰফটখটাখৱ কনজে ইইখজ আৰু একফএনখজ-ে কবিেি ৰিাখনা আইইউইউ ভাছ 

ধোি কনখ়াজন নিোখটা কনশ্চিি িকেফবল চেিাখে ৰাট আৰু সাগেি এি শব্দ প্ৰিালী 

স্থ্ান িকেফ।  
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 এি িাম িেী এভকচএছ প্ৰিালী গঠন িো ,এনকঅ'এ-এভকচএছ অনুসেি িকে ,ি'িথিা 

োজয/ইউটটআৰু অনযানয সংকিষ্ট ভন্ত্ৰাল়/কফবাগে জসখি সভন়্ িকে। ই়াে কবিেি 

থাকিফ এভকচএছ ৰভখনজােে দ্ক্ষিা আৰু ক্ষভিা ফশৃ্চি িো আৰু লগখি এভকচএছ 

িাম যিেীিেিি সভাজে বভ কভিা। 
 

 োষ্ট্ৰী় আৰু কফখদ্শী ভাছ ধো জাহাজে িাো আইইউইউ ভাছ ধো প্ৰকিহি িোে ফাখফ 

ফযৱস্থ্া েক্ষা িো।  
 

৬.২ ইনবলণ্ড ভৎসালন 
 

অন্তবভ কভি ধো ভৎসালন সম্পদ্খফাে সভুি ভৎসসম্পদ্ে দ্খে ই মখথষ্ট আৰু কফকবন্ন আৰু 

জনসংেযাে ফাখফ জীকৱিা ,োদ্য আৰু ুটষ্টে উৎস কহচাখ ৰিওাঁখলািে গুৰুত্ন ৰিওাঁখলািে 

সাভুকিি সভেিবি িভ ৰহাৱা নাই। বােিে ভুেয নদ্ী প্ৰিালীে িািে কোো় সম্প্ৰদ্া়খফাে 

সভুি ভৎসে দ্খে ুেকি আৰু ােম্পকেি ,মকদ্ও আবযন্তেীি েণ্ডি কেৱকি ি দৃ্শযটে 

জসখি ,জীকৱিাে আন উৎসবল ৰিওাঁখলািে প্ৰব্ৰজন আন কমখিাখনা োদ্য উৎাদ্ন েণ্ডিবি 

অকধি কফকশষ্ট।   
 

অন্তবভ কভ িো ভৎসসম্পদ্ে কবিেি আখছ 0,90,696 কিকভ )উনদ্ী ,আৰু জলকসঞ্চন োলসহ ( ,

2.12 কনমুি ৰহে সৰু আৰু ফহৃৎ জলাধাে আৰু 5.2 কনমুি ৰহজাে ফানী সভবভ কভ ইিযাকদ্। নদ্ী আৰু 
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োলফাদ্ি আবযন্তেীি ভৎসালনে ফাখফ উলব্ধ ভুঠ এখলিা 4.22 কনমুি ৰহক্টে আিলন 

িো জহখছ। ভুঠ আবযন্তেীি ভৎসে জনসংেযা প্ৰা় 22.25 কনমুি আিলন িো জহখছ।  
 

6.2.1 বাৰিী় নদী আৰু নিওাঁ বলাকৰ ফানী সভবূতভ ,প্ৰাকৃতিক হ্ৰদ আৰু 

জলবূতভি ভৎসালন ফযৱস্থানা কৰা 
 

নদ্ী ,ৰিওাঁখলািে উনদ্ী আৰু সংকিষ্ট ফানী হ্ৰদ্খফাখে ৰদ্শি আবযন্তেীি দ্েল িো 

ভৎসালনে ভুেয সম্পদ্ গঠন িখে। ফ়সে ো ,এই আবযন্তেীি ভাছ েক্ষাে সম্পদ্খফাখে 

কোো় সম্প্ৰদ্া়খফাে িকওৱা জহখছ আৰু জনসংেযাে এি ফহৃৎ অংশি সুোে ভাছ প্ৰদ্ান 

িকেখছ। বােিী় ৰভজে িা ছ )আইএভকচ ;ৰিটালা ,ৰোহু ,এভকেগাল (ফীজ উৎাদ্নে 

প্ৰমুশ্চি কনেুাঁি ৰনাখহাৱাবলখি ,গঙ্গা আৰু ব্ৰহ্মুত্ৰে দ্খে ভুেয নদ্ী প্ৰিালীখফাে আকছল ৰভজে 

আিােে ভাছবল কফিকশি ৰহাৱাে ফাখফ ুেুেী আৰু ৰটংিি উঠা ভাছে উৎস। এই নদ্ী 

প্ৰিালীখফাে একি়াও ৰদ্শি কভত্ৰিাত্নে জো়ু ৰেকি উৎাদ্নে ৰভৰুদ্ণ্ড কি়খনা ৰসইখফাে 

জহখছ জীৱািুে শশ্চি ফজাই েোে ফাখফ কেক্ক/ৰগ্ৰকবড আইএভকচ প্ৰজাকি প্ৰান্ভ িোে 

এিভাত্ৰ উৎস।  
 

ফকধ ি নগেীিেি ,ঔখদ্যাকগি কফিাশ ,ফানানী সুেক্ষা আৰু জলকসঞ্চন আৰু কফদ্ুযৎ 

উৎাদ্নে ফাখফ ানী েোে জসখি ,নদ্ীে ভৎসালন ৰফ়াবি প্ৰবাকৱি জহখছ। নদ্ীি হ্ৰাস 

ৰহাৱা ানীে প্ৰফাখহ ৰিৱল নদ্ীে কেপ্ৰখিাচনা প্ৰবাকৱি িকে থিাই নহ় ,ই নদ্ীআৰু ওচেে 

ানীি প্ৰবাৱ ৰখলাৱাখটাপ্ৰবাকৱি িকে আখছ, মাে ফাখফ ৰিওাঁখলািে াকোকশ ি অেণ্ডিা 

ফাহাল েোে ফাখফ ানী আৰু ৰছদ্মখথষ্ট প্ৰফাহে প্ৰখ়াজন। নদ্ীে কেখৱশকেখৱশ ুনৰুজ্জীকৱি 

িকেফবল আৰু ভৎসালনহ্ৰাস েোে ফাখফ ,এন.কড.ক.ক-.ে ভুেয গুৰুত্ন হ'ফ মাখি নদ্ী আৰু 

ৰিওাঁখলািে উনদ্ীসভভহি ানীে প্ৰফাহে উলব্ধিা অনুিভ ল হ়।  কিিী়খি ,এই আাঁচকনেখন 

নদ্ীে কেখফশ েক্ষাে ফাখফ আৰু নদ্ী আৰু ৰিওাঁখলািে উনদ্ীসভভহবল কফন্দ ুআৰু অনা-

কফন্দ ু উৎসে ো প্ৰদ্ভিিে প্ৰফাহ কন়ন্ত্ৰি িোে ওেি গুৰুত্ন কদ্ফ। িৃিী়খি ,নদ্ীেখনা 

প্ৰসাকেি আৰু সংকিষ্ট ফানী সভবভ কভ কমখফাে আইএভকচ প্ৰজাকিে প্ৰজনন আৰু 

লাবাকফিাশে ফাখফ প্ৰভাকিি বভ কভ ,সৰু িা  ,ৰিটাপআৰু ফহৃৎ সংেযি পেজ ভাছে প্ৰজাকি 

আৰু আন ৰিইফাটাও ভুেয নদ্ীে প্ৰজাকি )ভাহকচে ,ৰিটাপইচ ইিযাকদ্ (সুেকক্ষি িো হ'ফ 

মাখি এই ভহাভােী প্ৰজাকিখফােে জনসংেযা ফাহাল থাখি। আইএভকচ জনসংেযাি ফাধা সৃটষ্ট 

িো নদ্ীে কেখৱশি কমখিাখনা ফযাঘািে ফাখফ ৰদ্শি কভোকভে জো়ু জো়ু উৎাদ্নে ওেি 

গুৰুিে প্ৰকিশ্চি়া হ'ফ। 
 

নদ্ী আৰু সাগেে ভাজে কেৱিনিাভী অঞ্চল কহচাখ ,লগখি লাবজনি ভাছ ালন িখে। 

ৰদ্শেনে সিখলা ভুেয নদ্ী প্ৰিালী কম ৰফাে সাগেবল প্ৰফাকহি হ় ,ৰসইখফােে প্ৰসাে আখছ ;

কিছুভান ৰক্ষত্ৰি ,গঙ্গা নদ্ী প্ৰিালীে দ্খে ,এখলিাখফাখে অকি ডাঙে অঞ্চল আৱখে আৰু 

ফহৃৎ সংেযি কপন আৰু শলবযে পলপ্ৰসভ ভৎসালনি সভথ ন িখে। সখিজ ানী আৰু 

জলজ প্ৰবাৱে প্ৰফাখহ ভুেযিঃ ভাছ আৰু ভাছে উৎাদ্নশীলিা কনধ ােি িখে। অৱখশয ,

িীথ বভ কভে ফসকি আৰু ঔখদ্যাকগিিেি ফশৃ্চিে জসখি ,এখলিাখফােকফন্দ ু আৰু অনা-কফন্দ ু

উৎসে ো অহা প্ৰদ্ভিিে াত্ৰি কেিি জহখছ। ই়াে উকেও ,ানীে প্ৰিযাৱিন কফম ় ে 

জসখি ,ানীি ানীে প্ৰখ়াজনী় প্ৰফাহ িভান্খ় হ্ৰাস জহখছ ,মাে পলি ই়াে অিুলনী় 

জফকশষ্ট প্ৰবাকৱি জহখছ আৰু ই়াে পলি nif আৰু শলাখফােে উৎাদ্ন আৰু 

উৎাদ্নশীলিা হ্ৰাস জহখছ।   
 

নদ্ী আৰু ৰিওাঁখলািে উনদ্ীসভভহে ধাোফাকহিিা কহচাখ ফানী ানীি হ্ৰদ্সভভখহ 

অিালখে ো গঙ্গা আৰু ভহাুত্ৰ নদ্ীে অৱফাকহিাে গুৰুত্নভি  ভৎসসম্পদ্ গঠন িকেখছ। 

ৰসইখফাে জহখছ নদ্ীে ভৎসালনে ৰেইনখেজ। প্ৰা় 5.2 কনমুি ৰহক্টে আনুভাকনি এখলিাে 

জসখি ,এই জলজ সংস্থ্াখফাখে ৰিৱল সম্প্ৰদ্া়ে ফাখফ ৰহখোৱা ই নহ় ,ৰভচুভী ভাহি 

অকিকেি নদ্ীে প্ৰফাকহি ৰহাৱাে ফাখফ এি াত্ৰ কহচাখও িাভ িকেখছ। প্ৰফল গাধ ,
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ৰিইফাটাও ফানী সভান্তেআৰু ৰিওাঁখলািে সংকিষ্ট নদ্ীে ভাজি সংখমাগ হ্ৰাস ৰহাৱা ,আৰু 

আকবজি সংিভি )প্ৰাথকভিবাখৱ ানী হাইকচণ্ট –ইখচােকনথ – ইখচােকন়া িাকছখছ ( , এই 

জলবাগে ানী ফাহাল েোক্ষভিা আৰু উৎাদ্নশীলিা ফহু হ্ৰাস াইখছ ,মাে পলি নদ্ীে 

ভৎসালন হ্ৰাস াইখছ আৰু লগখি নদ্ীে অৱফাকহিােখফােি ফাখে ফাখে ফাক অহা ে'ফ াখে।  

ৰফদ্েখল কেকস্থ্কি অকধি ফশৃ্চি িকেখছ। ক্ষকিিােি ভাছ ধো কগ়ােে ফযৱহাে আৰু প্ৰান্তী় 

সম্প্ৰদ্া়ে িাো সম্পদ্ে অিযাকধি ৰশািিও অকফেি আৰু কন়ভে প্ৰখ়াজন। নদ্ী আৰু ফাক 

অহা সভলে ভাজে সংখমাগ ুনৰুিাে িোে ফাখফ প্ৰখচষ্টা িো হ'ফ আৰু ৰিওাঁখলািে অেণ্ড 

ইিনকচটটখসৱা সভভহ লাবজনিবাখৱ ফযৱহাে িকেফবল এই সম্পদ্খফাে ুনৰুিাে িো হ'ফ। 
 

প্ৰািৃকিি হ্ৰদ্ আৰু জলজবভ কভখফাখে ৰদ্শি আন এি গুৰুত্নভি  ভৎসসম্পদ্ গঠন িখে। 

উচ্চ উচ্চিাে হ্ৰদ্ আৰু   জলাহবভ কভে ো গংগাে সভবভ কভে িাল আৰু ৰজকলআৰু উকেিযাে 

কচকলিা ,িাকভলনাডু/অন্ধ্ৰ প্ৰখদ্শে ুকলিাট আৰু ৰিোলাে ৰবম্বানাডআকদ্ে দ্খে এখলিাখফােবল ,এই 

জলজ সংস্থ্াখফাখে সভাজি জন্িু আৰু উশ্চিদ্ প্ৰটটন ে লগখি আন কফকবন্ন ইখিাকচওখসৱা প্ৰদ্ান 

িকে আখছ।গঙ্গা অফফাকহিাে ৰটল আৰু ৰজকহলবহখছ ভুেয উৎস উশ্চিদ্ প্ৰটটন ৰমখন ভােনা ফা পক্স 

নাট  ) ইউখেলকপখোক্স (আৰু কচংগাো ফা ানীে ৰিলি  ) ৰিাকফস্পেখনাচা(। কচলিা আকদ্ ে দ্খে 

এখচাোইন হ্ৰদ্খফাে ফনযপ্ৰািী )সুেক্ষা (আইন  ,5532- ে অধীনি সুেকক্ষি আইিকনি 

গংখগটটি আৰু ইোৱিী ডলকপনে ফাসস্থ্ান। এখন দ্ভেৱিঅ অঞ্চলে সম্প্ৰদ্া়খফােে ফাখফ 

ভভলযৱান োদ্য আৰু ুটষ্ট প্ৰদ্ান িকেফ ো ৰিওাঁখলািে ভৎসালনে সম্ভাৱনা ফযৱহাে িোে 

ফাখফ ওেৱান হ্ৰদ্খফাখেও মৎখোনাশ েোে প্ৰখ়াজন।    
 

কমখহিুইনখলণ্ড ৰিচাে কপছােী ৰফাে গধেু ফাকহযি প্ৰবাৱে অধীনি, ফযৱস্থ্ানাে দৃ্টষ্টবঙ্গী, মাি কফসিৃ্ি 

অথ ি সভিু ভৎসালনে দ্খে ফুকল গিয িো হ়, অনসুেি িো হ'ফ। ই়াে কবিেিআখছ ৰফটে আিাে 

অনিুভ কলি িো আৰু ভাছ ধোেকদ্নেসংেযা;ইজাআাঁচকনেসভীক্ষা, প্ৰখ়াজন 

ৰহাৱাস্থ্ানিখসইখফােআখডটিো;ােম্পকেিভাছধোসম্প্ৰদ্া়ে অকধিাে স্বীিােিো; ফন্ধ 

ঋিুআৰুফন্ধঅঞ্চল)ভাছঅব়ােিয( ৰূা়ি ভেুযিঃ িৃকিে ফাখফ ফযৱহৃি ভেুয প্ৰজাকিে উভষ্টি সেুক্ষাে 

ফাখফ; ভাছ ধোকগ়ােআৰুিকিেওেিকন়ভ; নদ্ী আৰু ৰিওাঁখলািেউনদ্ীসভভহি কনম্নিভ ানীে 

প্ৰফাহে ওেি ৰফদ্েল কফেি িেি আৰু কন়ভসহ ফাসস্থ্ান ুনৰুিাে কম ৰশিি চুকে ৰফােি 

উনীিহ'ফ;ভাছোছআৰু ভই েো ম'ি নদ্ী ফা ৰিওাঁখলািে উনদ্ীখফােি ফান্ধফাখফখেজথাখি; আৰু 

হ্ৰদ্ভুেে কন়ভী়া েননে ৰমাখগখে এচ'কেন হ্ৰদ্ি সাগেী় ানীে ম ান্ভ প্ৰফাহ কনশ্চিিিো। এখন 

গা াঁথকন/িাম যইপ্ৰব্ৰজনিােী প্ৰজাকিখফােি প্ৰজনন ফা েউুৱাে বভ কভি ভীভাংসা আৰু উনীি 

হ'ফবলঅনুভকিকদ্ফ।কনফ াকচি এনকচখ়ল ভাছে প্ৰজাকিথিা নদ্ী আৰু অনযানয অন্তবভ কভে ানীে োংকচং 

িো হ'ফ ম'ি জনসংেযা েক্ষা জহখছ আৰু ষ্টি নুেভেি/ফৃশ্চিে প্ৰখ়াজন হ'ফ। আাঁচকনে হস্তখক্ষ, 

ৰিন্দ্ৰী় জল আখ়াগ আৰু ৰিন্দ্ৰী় োজয প্ৰদ্ভিি কন়ন্ত্ৰি ৰফাডে জসখি সশ্চি় সম্পিে ৰমাখগখে এই 

জলসংস্থ্াখফােে অকেষ্কাে কস্থ্কি নুৰুিাে িোে লক্ষয োকেফ মাখি ৰসই অঞ্চল আৰু ৰদ্শে আন স্থ্ানি 

ফাস িো জনসংেযাে ফাখফ ৰিওাঁখলািে োদ্য আৰু অনযানয ইিনকচখ়চ ৰসৱা উলব্ধ হ়। চেিাখে ভুেয 

নদ্ীসভভহ সংখমাগ িকেফ কফচো ৰটা ভনি োকে, নীকি হস্তখক্ষখ কনশ্চিি িকেফ ৰম এখন সংখমাখগ 

ভৎসসম্পদ্ে ওেি কফৰূপ্ৰবাৱ ৰনখখলাৱা আৰু নদ্ীখফাখে ফহন িো এখণ্ডকেি জীৱািুে ওেি 

অকধি গুৰুত্নভি  বাখৱ প্ৰবাৱ ৰনখখলাৱাখটা কনশ্চিি িকেফ। 

 

6.2.2 বাৰিী় জলাধাৰৰ সম্ভাৱনা নজাৰ কৰা 
 

ৰদ্শি জলাধাে সম্পদ্খফাে কফশাল )<2.3 কনমুি হ'ল (আৰু ই়াি আখছ ফহৃৎ )<1333 হ '( ,

ভজলী়া )5333 – 1333 হ ' ( আৰু সৰু )<533 হ ' ( আিােে জলবাগ মাি ৰভাজা আৰু সংগ্ৰহে 

ৰিইফাটাও কভিিি ফযৱহাে িকেফ াকে আৰু অন্তবভ কভে ানীে ো ভাছ উৎাদ্নে এি 

ভভলযৱান উৎস হ'ফ াখে। বােি ,িখণ্টকণ্টি অনুািে ৰদ্শ ৰহাৱা ফাখফ ,ই়াে জলাধােখফাে 

কফকবন্ন প্ৰিােে অঞ্চলি কফস্িৃি জহ আখছ আৰু ভাটটে প্ৰিােখফাে কফকবন্ন জলফা়ুে 

কেকস্থ্কিে সন্ভুেীন হ় ,আৰু ৰিওাঁখলাখি কফকবন্ন জলধাো অঞ্চলে ো কনষ্কাশন প্ৰান্ভ 

িখে। 
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অৱখশয ,বােিী় জলাধােে ো ফিভানউৎাদ্নে স্তে অকি িভ আৰু এই জলজ ৰফাখে 

ৰিওাঁখলািে উৎাদ্ন সম্ভাৱনা অনুবৱ িকেফবল আৰু োষ্ট্ৰী় ভাছ উৎাদ্নলক্ষযি অৱদ্ান 

েোে ফাখফ শব্দ ফযৱস্থ্ানা প্ৰিালী স্থ্ান িকেফ লাকগফ। জলাধােি ভৎসালন কফিাশে ফাখফ 

প্ৰখ়াজনী় ভুেয নীকি হস্তখক্ষখফােে কবিেি থাকিফ )i ( ৰিওাঁখলািে উৎাদ্নশীলিা আৰু 

ভৎসফযৱস্থ্ানা েোে দৃ্টষ্টবৱনে ো সম্পদ্খফাে ৰিিীফি িো )প্ৰািৃকিি কনমুশ্চি ,

কেভেি ষ্টি আৰু সংগ্ৰহ েিনীকি ইিযাকদ্ ( ;)2 ( জলবাগি ইজা/ভাছ ধোে অকধিােে 

ফাখফ শব্দ নীকি ,মাে কবিেি আখছ ৰভাজা সাভগ্ৰী আৰু ৰটফুল আিােে ভাছ েোে ফাখফ 

িলভ আৰু কঞ্জো স্থ্ান িো  ;)iii ( ভৎসালন সম্পদ্ েোে ফাখফ জলাধাে আধাকেি 

সম্প্ৰদ্া়খফােি সৱল িো আৰু লগখি এখন জলাধােি ৰিওাঁখলািে ােম্পকেি অকধিাে 

ফাহাল েো ম'ি অংশ ফা ৰগাখটই ানী েো স্থ্ানখটা সুেকক্ষি ফা সংেকক্ষি স্থ্ানে কবিেি 

খে  ;)ii ( জলাধােে ো িৃকি ৰক্ষত্ৰবল ানী ফহন িো জলকসঞ্চন োলে কফিং ৰনটৱিি 

কঞ্জো/িলভ ভাছ ৰেকিে ৰমাখগখে উৎাদ্নশীল ফযৱহাে  ;)i ( ক্ষকিিােি কগ়ােে ফযৱহাে 

আৰু লগখি থাখভ ািল আৰু প্লাটষ্টি ফযৱহাে িকে অসুেকক্ষি ভাছ ধো িীভি কনৰুৎসাৎ 

িো ;আৰু )ii ( ম'ি প্ৰখ়াজন হ় জলাধােে কেভেি ষ্ট'জ আৰু ফজােবল ৰিচখটাে 

স্বাস্থ্যিে সঞ্চালন আৰু িিু চলাচল কনশ্চিি িোে ফাখফ শসযে কছে আন্তঃগা াঁথকনে ফযৱস্থ্া 

িোি সহা় িকেফবল পেৱাড আৰু কছো সংখমাগ স্থ্ান িো।    
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 নদ্ী আৰু ৰিওাঁখলািে উনদ্ীসভভহি ভৎসালন ফাহাল েোে ফাখফ ানীে প্ৰফাহে 

উলব্ধিা কনশ্চিি িো।  
 

 প্ৰাসকঙ্গি সংস্থ্াখফােে সভন়্ি নদ্ী আৰু ৰিওাঁখলািে উনদ্ীসভভহবল কফন্দ ুআৰু অনা-

কফন্দ ুউৎসে ো প্ৰদ্ভিিে প্ৰফাহ কন়ন্ত্ৰি িকে নদ্ীে কেিকল্পি স্বাস্থ্য উন্নি িো।  
 

 নদ্ীে প্ৰসাে আৰু সংকিষ্ট ফানী সভান্তেি সুেকক্ষি িকে েো মাখি সুেকক্ষি স্থ্ান ,সভ় 

আৰু ৰক্ষত্ৰ ফন্ধ ,আৰু প্ৰখচষ্টা ফযৱস্থ্ানা েোে ৰমাখগখে কচকিেী়া প্ৰজাকিে জনসংেযা 

ফাহাল থাখি। 
 

 নদ্ী আৰু ফাক অহা সভলে ভাজে সংখমাগ ুনৰুিাে িকে এই সম্পদ্খফাে ুনৰুিাে 

িো আৰু ৰিওাঁখলািে অজস্ৰ ইি'কচটটখসৱা সভভহ লাবজনিবাখৱ ফযৱহাে িকেফবল। 
 

 সম্পদ্খফাে ৰিওাঁখলািে উৎাদ্নশীলিা অনুসকে ফযৱহাে িো আৰু সম্পদ্ ফযৱকস্থ্ি 

িকেফবল স্থ্ানী় সম্প্ৰদ্া়ি সৱলীিেি িোকনশ্চিি িকেফবল কলজে নীকি ৰূা়ি িো। 
 

 ফীজ উৎাদ্ন আৰু ৰভাোে ফাখফ প্ৰখ়াজনী় আন্তঃগা াঁথকন প্ৰদ্ান িো।  

 

৬.৩ এক্টাবেতবক 
 

6.3.1 সৰল িাাঁৰজৰ জৰাত় 
 

আশ্চজ ,বােি জহখছ কফশ্বে কিিী় সফ ফহৃৎ িৃকিিো ভাছ উৎাদ্ি ,মাে আনুভাকনি ৰক্ষত্ৰ 

আখছ। ুেুেী আৰু ৰটংিে িলি 2.24 কনমুি হ'ল।  অনুভান িো জহখছ ৰম ৰদ্শেখন 2354-

55চনি প্ৰা় 3.3 কভকভ ৰেকি িো ভাছ উৎাদ্ন িকেকছল  ,D বােিি উৎাদ্ন িো আবযন্তেীি 

ভাছে প্ৰা় 43 শিাংশ আৰু ৰদ্শে ভুঠ ভাছ উৎাদ্নে প্ৰা়12 শিাংশ। মকদ্ও আইএভকচ 

প্ৰজাকিখফাখে কভহকল ানীে ফাখফ ভাছে আটাইিবি অনুিভ ল ৰগাট গঠন িখে আৰু বােিি 

জো়ুখেকিে ো সফ াকধি উৎাদ্নি অৱদ্ান কদ্খ় , াঙ্গাকছ়াছ আৰু টটলাক়াে দ্খে অনযানয 

প্ৰজাকিখ়ও ভাটট লাব িকে আখছ আৰু ৰদ্শে ফহু ৰিােিি জনকপ্ৰ়বাখৱ ৰসৱন িো হ়। 
 

মকদ্ও ৰদ্শে িৃিিসিলি ম'ি ভাছ িৃকি প্ৰমুশ্চি স্থ্ানান্তেে প্ৰথভ সপল সপলিা সত্ৰেনে 

ভাজবাগি জহকছল আৰু 'এিিী়খপ্লচন 'আেম্ভ িকেকছল ,িাে কছি ,প্ৰমুশ্চিে সম্প্ৰসােি 
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কনম্নিভ জহখছ। কভকহ ানীে ভাছ ৰেকিে অধীনি অঞ্চলি থাকল সম্প্ৰসােি জহখছ ,উলম্ব 

ফশৃ্চি সীকভি জহখছ ,মাে পলি প্ৰকি ৰহক্টে উৎাদ্নশীলিাে গ প্ৰকি ৰহক্টে প্ৰকি ৰহজােি 

2333 ৰিশ্চজবলখি সীভাফি জহ আখছ। ভানদ্ণ্ডে ফীজ উৎাদ্ন কিছুভান অঞ্চলি সীভাফি 

আৰু কেভেি োদ্য ফযৱহােকনম্নিভ। িৃকি িকি ৰফাে গুৰুিেবাখৱ সলকন জহখছ ,অঞ্চলে 

ো অঞ্চলবল আৰু সাধােিখি িৃিিে কনজে উখদ্যাগ আৰু উিৱিাে িাো। িৃিিসিলে 

ফাখফ সুকফধাে ফাখফ ,এখন কেৱিখন সভ়ে জসখি শব্দ কেিল্পনা ,ফীজ আৰু আহােে দ্খে 

ইনুটে চলাচল ,ভানদ্ণ্ড কন়ন্ত্ৰি ,আৰু ৰবিকছন আৰু ৰোগে কফ়া আকদ্ে ওেি 

কনখিধাজ্ঞা স্থ্ান িকেখছ।  
 

কফশ্বফযাী ৰনিা ৰহাৱা স্বখত্নও ,প্ৰজাকি আৰু প্ৰিালীে কফসজনে ৰক্ষত্ৰি বােিে ানীে ানীে 

জকে়খি ৰক্ষত্ৰখটা মখথষ্ট েক্ষিাখফক্ষিিােী জহ আখছ।  াংগাকছ়াছ আেম্ভ িোে ফাকহখে 

আৰু ৰশহিী়া সভ়খছাৱাি অকবনৱ িৃিি আৰু উখদ্যাগকিসিলে িাো টটলাক়া ,এই 

েণ্ডখটা আই এভ কচ আৰু কফখদ্শী িােখখে আৱদ্বহ আখছ। এখিদ্খে ,সভকন্ি ভাছ ৰেকিও 

শ্চিভ ফংগ আৰু কিছুভান উত্তে-ভফ য োজযে ােম্পকেি টাপে ো আন অঞ্চলবল 

স্থ্ানান্তে িো নাই ম'ি সম্ভাৱনা আখছ। িােখফােে ৰক্ষত্ৰি ,থাকল আৰু উলম্ব দু্খ়াটা 

সম্প্ৰসােিে ো উৎাদ্ন ফশৃ্চিে প্ৰখ়াজন ,মাে পলি ানীে প্ৰকি ৰহক্টে উৎাদ্ন আৰু 

উৎাদ্নশীলিা ফশৃ্চি হ়।   
 

 

ৰসখ়খহ, িৃকি উ-েণ্ডে ো অৱদ্ান ফৃশ্চি িোে ফাখফ, আাঁচকন উখদ্যাগখফাখে প্ৰখ়াজনী় প্ৰজাকিে 

স্বাস্থ্যিে ৰভাজা সাভগ্ৰীে উলব্ধিা কনশ্চিি িকে প্ৰজাকিে ফি ািােে কফসজন আৰু সম্প্ৰসােিে ওেি 

কফখশিবাখৱ গুৰুত্ন কদ্ফ; িৃকি প্ৰিালীি নিুন ৰক্ষত্ৰ-েীকক্ষি প্ৰমুশ্চি আেম্ভ িো )ৰমখন কফ়খপালি, 

ুনে-সংফহন িৃকি প্ৰিালী, সভকন্ি ফহু-িকি একক্টকিি একক্টকিি ফা আইএভটটএ ইিযাকদ্(; শুধন, 

ৰাৱালী, দ্ুগ্ধজাি, উদ্যান শসয আকদ্ অনযানয িৃকি িাম িলাে জসখি ভাছে এিত্ৰীিেি; জলজ জন্িুে 

স্বাস্থ্য আৰু ানীে ভানদ্ণ্ড ফযৱস্থ্ানাে ফাখফ ফীজ আৰু োদ্য, সম্প্ৰসােি আৰু িাকেিেী ৰসৱাে ৰক্ষত্ৰি 

ভানদ্ণ্ডে ইনুটে প্ৰখৱশযিা; ভাছ িৃিি উৎাদ্ি সংগঠন )FFPOs) সংস্থ্া েিাো সংস্থ্ানা িো; 

ইিযাকদ্। জলিৃকিখ় আন ফযৱহােিােীে ো কভকিি ানীে প্ৰকিখমাগী চাকহদ্াে ৰভািাকফলা িকেফ লাকগফ 

আৰু ভাছ িৃিিে ফাখফ জলসম্পদ্ সেুকক্ষি িোে ফাখফ আাঁচকনে হস্তখক্ষে প্ৰখ়াজন হ'ফ। এখন সংস্কােে 

জসখি আৰু কস্থ্েিা হ্ৰাস নিোবি, 4-5 ফছেে িভ সভ়ে কবিেি কভকিি িৃকিে ো উৎাদ্ন ফৃশ্চি 

আশা িকেফ াকে। 
 

ানীে ানীে জী়াই থিা ানীে দ্খে ,ৰদ্শে সকে়হ অঞ্চলি ভাছ ৰোৱা িৃকিে ওেি 

মখথষ্ট িভ ভখনাখমাগ ৰাৱা জহখছ। কফশাল কহভাল় নলী আৰু ভাছ ৰিালাে ফাখফ উচ্চ 

সম্ভাৱনা আগফখাৱা অনযানয াফ িয কেসে স্বখত্নও ,কফিাশ জহখছ হাইভাণ্ড ৰ়ে কিছুভান 

অঞ্চল আৰু জম্মু আৰু িাশ্চিেে িাউট ৰেকিে কবিেখি সীভাফি। াহােী়া অঞ্চলি থ 

আন্তঃগা াঁথকন ,কেফহন ,কফদ্ুযৎ ৰমাগান আৰু ৰমাগাখমাগে উন্নিিাে জসখি ,ৰদ্শি ভাধযভি 

উট ৰেকিিোি অকধি উচ্চিাবল ফশৃ্চি িোে সভ় আকহ ৰছখছ। এই ৰজাখেখে ৰিৱল োদ্য 

সাভগ্ৰীে ফাখফই নহ় ,ৰদ্শে াহােে অঞ্চলি কনখ়াগে সুখমাগ ফশৃ্চি িোে ফাখফ উলব্ধ 

সম্পদ্ে ফযৱহােে অনুভকি কদ্ফ।  এই সম্পিি নীকি কনখদ্শনাখফাে িৃকিে ফাখফ শীিল-ানীে 

সম্পদ্ে ুংোনুুংে ভভলযা়ন আৰু ৰদ্শি শীিল-ানী েক্ষা আৰু জলিী়াে কফিাশে ফাখফ 

এি ভাষ্টাে আাঁচকন প্ৰস্িুি িোে ফাখফ কনখদ্শনা িো হ'ফ ;ৰেইনখফা আৰু ব্ৰাউন িাউটে 

জীৱািুপ্লাজভ ভেি িো আৰু লগখি উত্তোেণ্ড ,ভুেয োজয ,আৰু অৰুনাচল প্ৰখদ্শে কনম্ন 

উচ্চিাি িৃকিে ফাখফ সচোচে িাে ভেি িো আৰু উচ্চ উচ্চিাে হ্ৰদ্খফাে সংেক্ষিে ফাখফ 

িিটটি চােসহ অনযানয সম্ভাৱয কফখদ্শী প্ৰজাকি প্ৰচলনে সম্ভাৱনা ;ভানদ্ণ্ডে ফীজ আৰু 

োদ্যে সহজ উলব্ধিাে ফাখফ িাউট হ'চােী আৰু োদ্য কভল েো। ই়াে উকেও ,িৃকি 

প্ৰিালীে কফিাশ ,ভধযভে ো উচ্চ উচ্চিাবল ইখণ্ডাআৰু ফ্ুি িাউখটখে াফ িয ধাোে 

সংেক্ষখি ৰহাভখষ্টে জসখি এংকলং আৰু এংকলং-কভকড়াড ম টনে কফিাশ িকেফ াখে ,কম 
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ুনে স্থ্ানী় ৰলািসিলে ফাখফ জীৱনধাোে সুখমাগ প্ৰদ্ান িকেফ আৰু লগখি জলধাো আৰু 

অনযানয জলবাগে ুনস্থ্ ান আৰু েক্ষিাখফক্ষিে সুখমাগ প্ৰদ্ান িকেফ।  
 

ৰদ্শি আধুকনি ভাছ িৃকি িকি কফিকশি িোে অকন্তভ ছ় দ্শিি ,প্ৰখ়াজনী় কেভািি 

ভানদ্ণ্ডে ভাছে ফীজ উৎাদ্ন ,আৰু ই়াে ৰদ্শজকুে উলব্ধিা আৰু অকবগভযিা এি 

প্ৰিযাহ্বান জহ আখছ। ফীজ উৎাদ্ন আৰু কফিেি একি়াও ৰদ্শি ফীজ উৎাদ্নে সীকভি 

হটেখটখে ৰফাঁিা জহ আখছ। ই জহখছ ুেুেী আৰু ৰফষ্টনী আধাকেি িৃকিে সম্প্ৰসােি আৰু 

প্ৰসােে ফাখফ আৰু লগখি সংসৃ্ককি-আধাকেি আৰু ফকধ ি আবযকথ ি ভৎসালনে ফাখফ এি 

ভুেয লিুনা। আই এভ কচ-ে উকেও ,াফাদ্া ,কসং়ী ,স্থ্ানী় ভাগুে ,আখোহি াচ ,ৰস্কস্পম্প ,

ৰিাঁ িুো ,সাগেী় ৰফছ ,ভাখটলআকদ্ে দ্খে অনযানয উচ্চ ভভলযে প্ৰজাকিে ফাকিশ্চজযি ৰস্কল 

উৎাদ্ন একি়াও ৰহাৱা নাই ,িৃকি প্ৰিালীখফাে ফহুলাংখশ িা -আধাকেি ফা াংগাকছ়াছ 

িৃকিে ফাখফ সীকভি িো জহখছ।  
 

কফবাজি িেি হ'ফ ৰদ্শে েৱিঅ 'এিুৱাখপ্লচন'ে চাকফ। ই ৰিৱল ফযৱকহিবাখৱ ৰেকি িকেফ 

ো nif আৰু শলুৱা প্ৰজাকিে ফি ািাে ফশৃ্চি নিখে কিন্িু সীকভি প্ৰজাকিে ওেি কনবেিা 

হ্ৰাস িকেফ আৰু িৃকিে অথ বনকিি ফযৱহােখমাগযিা ফশৃ্চি িকেফ। িৃকি েণ্ডি আনুফংকশি 

উন্নিিাই িৃিিসিলি উচ্চ উৎাদ্নে প্ৰিাে ফশৃ্চি িকেফবল আৰু প্ৰকি ৰহক্টে উৎাদ্ন 

ফশৃ্চি িকেফবল আৰু এখনদ্খে উাজনে অনুভকি প্ৰদ্ান িকেখছ।  বােিী় জলিী়ি 

একি়াও এখি ধেিে কেকস্থ্কি ঘটটফ ো নাই আৰু আনুফংকশি উন্নকি দু্টাভান প্ৰজাকিে 

কবিেখি সীভাফি। নীকি উখদ্যাগখফাখে ফাকিশ্চজযিবাখৱ গুৰুত্নভি  প্ৰজাকিখফােে আনুফংকশি 

উন্নকিে ফাখফ গুৰুত্ন প্ৰদ্ান িকেফ আৰু ম'ি উমুি জফজ্ঞাকনি প্ৰখটািল আৰু প্ৰশ্চি়াে 

জসখি প্ৰশ্চি়াখটা ত্নকেি িোে ফাখফ ফযশ্চিগি েণ্ডে জসখি প্ৰখ়াজনী় সহখমাগভভলি 

িাম যসভচীে প্ৰখ়াজন হ়।   
 

আনহাখি ফহুখিা প্ৰজাকিে প্ৰমুশ্চি বােিী় িৃকি গখৱিিা কেিদ্ে সংকিষ্ট গখৱিিা 

প্ৰকিষ্ঠানে )ৰফাে (জসখি উলব্ধ ,ই়াে ফাকিশ্চজযিীিেি সীকভি। এখন কেকস্থ্কিি ,গখৱিিা 

প্ৰকিষ্ঠানখফােে ফাখফ ফযশ্চিগি েণ্ডে জসখি এিিা িো আৰু ফাকিশ্চজযিীিেিে প্ৰশ্চি়াখটা 

উন্নি িোখটা গুৰুত্নভি  মাখি ফীজে উলব্ধিা উন্নি হ়। এই ৰক্ষত্ৰি ,ৰদ্শে ফীজ-অবাৱে 

অঞ্চলখফাখে প্ৰাথকভিিা প্ৰান্ভ িকেফ। এখন িখো াঁখি ,িৃিিসিলে ফাখফ মুশ্চিসঙ্গি হােি 

ভানদ্ণ্ডে ফীজ উলব্ধ ফুকল কফখফচনা িোখটাগুৰুত্নভি ।  
 

নীকি উখদ্যাগখফাখে োষ্ট্ৰী় উখদ্যাগে ৰমাখগখে ফা আন স্থ্ানে ো প্ৰমুশ্চিস্থ্ানে ৰমাখগখে 

আগে অনুখেদ্ি উখেে িো ফহৃৎ সংেযি স্থ্ানী় প্ৰজাকিে ফাকিশ্চজযিবাখৱ ফযৱহােখমাগয 

ফীজ উৎাদ্ন প্ৰমুশ্চি প্ৰৱিন িোি সহা় িকেফ। এই ৰক্ষত্ৰি ,সম্ভাৱয অঞ্চলি কফকবন্ন 

প্ৰজাকিে ৰহচােী ,ফীজ েো ৰেকি আৰু উভ ৰফ্কন স্থ্ান িোে ফাখফ আইকচএআে গখৱিিা 

প্ৰকিষ্ঠানে বভ কভিা আৰু ফযশ্চিগি েণ্ডে জসখি ৰিওাঁখলািে সহখমাগ গুৰুত্নভি  হ'ফ। প্ৰজাকি 

আৰু ফীজ উৎাদ্নে কফবাজি ফশৃ্চি িোে সভ়ি ,আাঁচকন ে উখদ্যাগখফাখে ৰহচাকে ,ফীজ 

প্ৰভািীিেি আৰু ভানদ্ণ্ড কন়ন্ত্ৰিে ৰমাখগখে িৃিিসিলি ভানদ্ণ্ডে ফীজে উলব্ধিা 

কনশ্চিি িকেফ। এখিটা কশেে কবিেি ,চেিাখে লগখি কনশ্চিি িকেফ ৰম িৃিিসিলি 

ভানদ্ণ্ড আৰু প্ৰভাকিি আহাে উলব্ধ িো হ়।     

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 প্ৰজাকিে ফি ািােে কফকফধিা আৰু প্ৰসাে ,প্ৰখ়াজনী় প্ৰজাকিে স্বাস্থ্যিে ৰভাজা সাভগ্ৰী ,

উমুি প্ৰমুশ্চি আৰু সভথ ন ৰসৱাে উলব্ধিা কনশ্চিি িকে। 
 

 ফীজ ৰফ্কন েোে লগখি ৰদ্শি ফীজ উৎাদ্নে ফাখফ এি সভ়কনধ াকেি আৰু িাম যভুেী 

কেিল্পনা প্ৰস্িুি িো। 
 

 ৰস্কস্পম্প (ৰভিব্ৰাকচউভ ৰোখনফাগ কন )িৃকিে ুনৰুজ্জীকৱি িেি।  
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 ভাছ িৃিিে ফাখফ জলসম্পদ্ সুেক্ষি িো আৰু ভাছ িৃিিসংগঠন েো। 
 

 িৃকিে ফাখফ শীিল-ানীসম্পদ্ে ভভলযা্কনন আৰু ৰদ্শি শীিল-ানীে ভৎসালন আৰু 

জলিৃকিে কফিাশে ফাখফ এি ভাষ্টাে আাঁচকন প্ৰস্িুি িকে ৰদ্শে ভাধযভে ো উচ্চ 

উচ্চিাবল িাউট িৃকিে প্ৰচাে িো। 
 

 সভথ ন ৰসৱা ফশৃ্চি িো ৰমখন ভানদ্ণ্ডে ফীজ আৰু আহােে উলব্ধিা। 
 

 সম্ভাৱয ৰক্ষত্ৰখফাে কচনাি িো আৰু প্ৰখ়াজনী় সভথ ন ৰসৱাে জসখি উমুি জো়ুিী 

িেিপ্ৰিালীে ফাখফ ৰিওাঁখলািে উলব্ধিা আৰু আৱণ্টন সুেকক্ষি িো। 
 

6.3.2 খাৰকানী জলজ  
 

কভছাভাছ ৰেকি জহখছ ৰমাৱা দু্টা ৰক্ষত্ৰি িৃকি কবকত্তি োদ্য উৎাদ্ন েণ্ডে ভাজি 

আটাইিবি আখলাচনা আৰু কফিি িো িাম িলা। ফুভ ,ফষ্ট আৰু ফুভে এি চিে জসখি ,

কভছাভাছ ে োভুকচ উচ্চ ৰজাৱানে ো ানী আৰু ফীজ আিে্ংকক্ষি িো আৰু প্ৰকি ৰহক্টে 

উৎাদ্ন আৰু উৎাদ্নশীলিাে উচ্চ স্তেে জসখি হ্ৰস্বভযাদ্ী শসযখফাে ফাকিশ্চজযি ৰছট 

আবল ফশৃ্চি িো অকি ােম্পকেি প্ৰিালীে ো স্থ্ানান্তকেি জহখছ। ফাঘ েপ্ৰনে )ৰনাইউচ 

ভখনাডন (ফাকিশ্চজযিবাখৱ ৰেকি িোে জসখি আেম্ভ ৰহাৱা এই প্ৰভে প্ৰথভ চিখটা দ্ীঘলী়ানাকছল। 

ৰহাৱাইট ে'ট কচণ্ড্ৰভ কডজ'জ )ডকিউএছএছকড (আৰু উচ্চিভ নযা়াল়ে িাো কডখচম্বে 

2352- ে কসিান্তই িাম িলাখফাে ফন্ধ িকে কদ্কছল।   ২০ চনে ভাজবাগি প্ৰশান্ত ভহাসাগেী় 

ৰহাৱাইটখলগ কভছাভাছ কলখটাখনা়াছ বাননাকভে প্ৰৱিনে জসখি এই প্ৰস্ৰাৱে কিিী় চিআেম্ভ হ় 

আৰু উৎাদ্নি অবভিভফ  ফশৃ্চি লাব িখে ,মাে পলি বােখি কফশ্বে কিিী় সফ ফহৃৎ ৰহাৱাইটখলগ 

কভছাভাছে উৎাদ্ি কহচাখ গক জল কছল। এই উৎাদ্খন ৰদ্শে েন্ভাকন উাজনও ফশৃ্চি 

িকেকছল।    
 

অনুভান িো জহখছ ৰম ৰদ্শেনে কচোভাছ ৰেকিে ফাখফ সাভুকিি অঞ্চলি প্ৰা় 5.22 কনমুি 

ৰহজাে বভ কভ আখছ। অকন্তভ দ্শিি ইকিফাচি কফিাশ জহখছ ৰম কভছাভাছ ৰেকি একি়া ভৱ 

উিভ লে ােম্পকেি িৃকি ৰক্ষত্ৰে ো শ্চিভ উিভ লবল স্থ্ানান্তকেি জহখছ। গুজোট এই 

কফিাশে এি উৎিৃষ্ট উদ্াহেি কহচাখ কথ় জহখছ। এই েণ্ডে অংশীদ্ােীসিল জহখছ ভুেযিঃ 

ইনুট কনভ াি )ফীজ ,োদ্য ,স্বাস্থ্য কেভেি আকদ্ (আৰু কভছাভাছ িৃিিসিলে জসখি 

ৰলনখদ্ন িো ডাঙে উখদ্যাগকিসিলে এি কভিি মাে গ ৰহাশ্চডং প্ৰা় 2-2 ৰহক্টে। 

কিছুভান উভযখৱ ও এিশ্চত্ৰি সুকফধা আখছ ,ডাঙে আিােে পাভ ে জসখি ,শ শ ৰহক্টেবল চকল 

আখছ।  
 

অনযানযথা সীকভি অথ বনকিি ফযৱহাে থিা উটাে বভ কভে এখন উৎাদ্নশীল ফযৱহাে ,

উমুি বভ কভ-ইজা নীকি আৰু ৰেকি ,ৰহচােী আকদ্ গঠনে ফাখফ প্ৰখ়াজন ়ী় 

আন্তঃগা াঁথকনে ফযৱস্থ্াে ৰমাখগখে িৃকিে ফাখফ উদ্ী়ভান িো হ'ফ। এই আন্তঃগা াঁথকন 

সুকফধাখফােে কবিেি আখছ থ ,জফদু্যকিি আৰু সখিজ ানীে ৰমাগান আৰু কনষ্কাশনে 

সুকফধা ,আৰু প্ৰখ়াজন হ'ৰল অনযানয ইনখচকণ্টব।  
 

কভহকল জলিী়াে দ্খে ,ফীজ ,োদ্য আৰু কফিাশ প্ৰৱন্ধিে ৰক্ষত্ৰি েোং ানী কভছাভাছ িৃকি 

উখদ্যাগ মখথষ্ট কফিকশি হ় আৰু ফহু ফছে ধকে ,উখদ্যাগই ইনুট ৰমাগানে ফাখফ উৎিৃষ্ট 

কফিেি ৰচখনল স্থ্ান িকেখছ আৰু লগখি প্ৰশ্চি়ািেি েণ্ডি ৰমাগানে ফাখফ শসয িো 

সাভগ্ৰী সংগ্ৰহ িকেখছ। ফহু-জািী়ে জসখি জকি জহ ও এই প্ৰশ্চি়াখটা েণ্ডখটাে লাবালাবে 

ফাখফ উদ়্ িকেখছ।  
 

ৰদ্শে চুটট অঞ্চলি েোং ানী কভছাভাছ ৰেকি আৰু অনযানয জলিী়া িাম িলা অন্তবুি 

িো ি'িস্তাকলজকল প্ৰাকধিেি অকধকন়ভ  ,2331- ে িাো সভকথ ি ,কম ৰটা ফহনক্ষভ িৃকি প্ৰিালী 

কনশ্চিি িোে ফাখফ কনখদ্কশি কম ৰদ্শে চুটট অঞ্চলখফােে কেকস্থ্কিআৰু কেখৱশি কফৰূ 
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প্ৰবাৱ ৰনখলা়। আইনে অধীনি কনধ ােি িো কন়ভ আৰু কনখদ্শনাখফাখে কভছাভাছ ৰেকি 

আৰু ৰিওাঁখলািে িাভ েোে ফাখফ েণ্ডি প্ৰখ়াজনী় কনখদ্শনা প্ৰদ্ান িখে।     
 

অৱখশয ,সিখলাখি ৰিাৱা জহখছ ,কভছাভাছ উখদ্যাগই এটা প্ৰজাকিে )এল বাননাকভ (কবিেি 

সীভাফি িৃকিে এি ডাঙে কফদ্াশংিা চলা় ,কমখটাও কফখদ্শীভভলে। এই কেকস্থ্কি এি 

কফকল়ন ভাকিন ডলাে উখদ্যাগে ফাখফ বাল নহ়। ফীজ ,োদ্য ,প্ৰশ্চি়ািেি আৰু অনযানয 

ইনুট ৰমাগান উৎাদ্ন িো কভছাভাছ উখদ্যাগে সম্পদ্ে আিাে ফহুগুি ফশৃ্চি জহখছ আৰু 

এটা প্ৰজাকিে ওেি অিযাকধি কনবেিাই উখদ্যাগখটা উচ্চ কফদ্াশংিা ি োখে। 

ৰহাৱাইটখলগ কভছাভাছে অবভ িভফ  সপলিাখ় ফাঘ প্ৰনি াহকে ৰমাৱা প্ৰজাকি কহচাখ গক 

ৰছদ্ িকেখছ আৰু ফাঘে কভছাভাছুনৰুজ্জীকৱি িোে ফাখফ ৰমাৱা দ্শিি িদ্াকচখিা ৰিাখনা 

প্ৰখচষ্টা িো ৰহাৱা নাই। এখিদ্খে ,ৰনাইউচ  ইশ্চণ্ডিাছে ৰেকি ,এটা স্থ্ানী় প্ৰজাকিখ় 

ৰিকি়াওপ্ৰাধানয লাব িো নাই।   
 

ৰসখ়খহ ,প্ৰজাকিে কফৱেি আৰু উখদ্যাগখটা একি়া সন্ভুেীন ৰহাৱা কফদ্াশংিা হ্ৰাস িোে 

এি জৰুেী প্ৰখ়াজনী়িা আখছ। এই সম্পিি নীকি কনখদ্শনাখফােে লক্ষয জহখছ ফাঘকভছাে 

ুনৰুজ্জীকৱি িো আৰু ক ইশ্চণ্ডিাছে ফাখফ ৰহচােী আৰু িৃকি প্ৰমুশ্চিে ভানদ্ণ্ডিেি। 

সাগেী় ভাছ ,গােীেভাছ আৰু ভাটাআকদ্ ে দ্খে পনভাছঅন্তবুি িকেখল প্ৰজাকিে ফি ািাে 

ফশৃ্চি হ'ফ। এই ৰক্ষত্ৰি ,কফবালবে দ্খে অ-ােম্পকেি প্ৰজাকিখফাখো কফখফচনা িো হ'ফ আৰু 

কপল্টাে-কপডাে কহচাখ ৰিওাঁখলািে বভ কভিাই িৃকি িকিে কস্থ্েিা ফৃশ্চি িকেফ। ই়াে 

উকেও ,আাঁচকনে উখদ্যাগখফােে লক্ষয জহখছ উন্নি জজৱ সুেক্ষা আৰু স্বাস্থ্য ফযৱস্থ্ানা ,

অকিকেি ৰিখণ্টইন সুকফধাে ফযৱস্থ্া িো ,আৰু িৃকি িকিখফাে ফহনক্ষভ জহ থাকিফ লাকগফ 

ৰিখনহ'ৰল সফ খিষ্ঠ ফযৱস্থ্ানা প্ৰিালী )কফ.এভ.ক/(.বাল জলিী়া প্ৰিালী )শ্চজএক(ে প্ৰচাে 

িো।  
 

জলিী়াে িাভে ো উিৱ ৰহাৱা আৱজনাে ফযৱস্থ্ানা এি ভুেয কফি় আৰু আাঁচকনেন 

িাঁ ঠাল ফা উসাগেী় ানীি প্ৰখৱশ িোে আগখি দ্ভকিি ানীে কেভাি হ্ৰাস িকেফ ো 

আন্তঃগা াঁথকন সৃটষ্টি সহা় িোে ফাখফ কনখদ্শকদ়্া হ'ফ। সৰু িৃকি েোে ফাখফ ,সচোচে প্ৰস্ৰাৱ 

কচকিৎসা প্ৰিালীসভথ ন িো হ'ফ মাখি ৰিওাঁখলািে িৃকি উখমাগী আৰু লাবজনি জহ 

থাখি। ৰোলা ানী প্ৰিালীি প্ৰখৱশ িোে আগখি ানী কেষ্কাে িকেফবল জলআৰু 

ভুছলািে অনযানয িৃাখমাগয প্ৰজাকিে ফযৱহােে প্ৰৱিিা প্ৰফধ না িো হ'ফ। আবযন্তেীি 

অঞ্চলি কনধ ােি িো প্ৰশান্ত ভহাসাগেী় ৰহাৱাইটখলগ কভছাভাছ ৰেকিিখফােি সাগেী় 

ানী ফযৱহাে িকেফবল অনুভকি কদ়্া নহ'ফ।  
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 ফাঘ কভছাভাছ ,ক ইশ্চণ্ডিাছ ুনৰুজ্জীকৱি িোে ৰমাখগখে প্ৰজাকিে কফকফধিা উন্নীি িো 

আৰু কচফাচ ,ভাখটচ আকদ্ কপনভাছ অন্তবুি িো। 
 

 ফাঘ কভছাভাছ আৰু ক ইশ্চণ্ডিাছঘ ঘৰুৱা িেিি সহা় িো আৰু কনকদ্ষ্ট ফীজািুভুি 

জীৱািুউৎাদ্নে পাখল গকি িো।  
 

 সুেক্ষা আৰু োদ্য আৰু ুটষ্টে সুেক্ষা ফশৃ্চি িোে ফাখফ কচোভি ৰেকিে অকধি 

সম্প্ৰসােিে সুকফধা প্ৰদ্ান িো।   
 

 জজৱ সুেক্ষা আৰু স্বাস্থ্য ফযৱস্থ্ানা উন্নি িো ,কনকিি একণ্টফা়টটিে সম্পভি  অফযৱহাে ,

অকিকেি ৰিখণ্টণ্ট সুকফধাে ফযৱস্থ্া িো ,আৰু কফ.এভ.ক/.শ্চজ.এ.ক .উন্নীি িো।  
 

৬.৩.৩ ভতৰসংসৃ্কতি 
 

বােি চেিাখে ,ফছখে ফছখে সাগেী় োদ্যে চাকহদ্া ফশৃ্চি হ'ফ আৰু লগখি অনুবৱ িখে ৰম 

ৰিৱল সভুি ৰিচাে ভাছভেী়াসিখল অকিকেি সাগেী় োদ্যে চাকহদ্া ভেি িকেফ 
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ৰনাৱাকেফ াখে ,ৰদ্শে িীথ স্থ্ানি ভকেসংসৃ্ককিে কফিাশ আেম্ভ িকেখছ। ৰদ্শি ভকেসংসৃ্ককি 

কফিাশে ফাখফ উলব্ধ সম্ভাৱয ৰক্ষত্ৰে ওেি আধাকেি িকে  ,2-4 কভকভটট ে ফাকি ি উৎাদ্ন 

প্ৰিকল্পি িো জহখছ।   
 

কমখহিু ৰদ্শি ভকেসংসৃ্ককিে কফিাশ এি আেম্ভকিে দ্াি আখছ ,আাঁচকনে উখদ্যাগখফাে 

কফকবন্ন হ'ফ ,কম এি সাভুকিি স্থ্ান কেিল্পনা )এভএছক (দৃ্টষ্টবঙ্গী অনুসেি িকে ইজা 

আাঁচকনে জসখি বােিী় িীথ স্থ্ানে িািি উমুি স্থ্ান/ৰক্ষত্ৰে এি কচত্ৰিে কফিাশে ো 

আেম্ভ িকে। ই এি কনকদ্ষ্ট  স্থ্ানি িৃকিে ফাখফ উমিু প্ৰজাকি কচনাি িেিে প্ৰশ্চি়া স্থ্ান িকেফ 

আৰু লগখি ৰোলা সাগেে কঞ্জো িৃকিে ফাখফ সৰু আৰু ােম্পকেি ভাছভেী়াসিলি 

প্ৰাথকভিিাে কবকত্তি স্থ্ান আৱণ্টন িকেফ াকেফ। সম্ভাৱয প্ৰজাকিে ফীজে ফাকিশ্চজযি কেভািে 

উৎাদ্ন আৰু ৰসইখফােে কঞ্জো িৃকিি কফখশিবাখৱ কচনাি িো ভহাসাগেী় স্থ্ানি উদ্গকন কদ়্া 

হ'ফ াখে ,কিন্িু ম ান্ভ সুেক্ষাে জসখি আৰু স্বাবাকৱি ভাছ ধো ,জাহাজ আৰু অনযানয সভিু 

িাম িলা প্ৰবাকৱি নিোবি। 

 
 

চাপ আৰু টাইড প্ৰবাৱে সন্ভুেীন ৰহাৱা ফহৃৎ এখলিাখফােে জসখি অকধি ফা িভ ৰান 

ৰিখনই ,কঞ্জোখফাে ৰোলা ানীি স্থ্ান িকেফ লাকগফ ,ৰসইখফাে প্ৰিৃকিে উাদ্ানে 

সন্ভুেীন িকেফ লাকগফ ,ৰফ ,ৰিাব আৰু আি়প্ৰান্ভ অঞ্চলি অৱকস্থ্ি স্থ্ানখফােে কফেীখি 

আৰু উচ্চ ফা়ু আৰু িাখেণ্টে প্ৰকি িভ দু্ফ ল। ৰসখ়খহ ,ভকেসংসৃ্ককিি জনকপ্ৰ় িোে ফাখফ 

এটা ভুেয প্ৰখ়াজনী়িা হ'ফ ৰজা াঁৱা কঞ্জো আৰু ৰিওাঁখলািে ভুকেং কম িখঠাে সাভুকিি 

কেখৱশ েক্ষা িকেফ াখে।  
 

আনহাখি ৰিইফাটাও প্ৰাথঅ প্ৰজাকিে প্ৰজনন আৰু লাবাল প্ৰকিস্থ্ানে ফাখফ প্ৰমুশ্চিে 

কফিাশি ম ান্ভ অগ্ৰগকি লাব িো জহখছ )ৰমখন ৰিাকফ়া ,ৰূে ৰাভাখনা ,বােিী় ৰাখম্পখনা ,

িভলা-ৰদ্ো গ্ুাে ,সম্ৰাট সাগে-ৰব্ৰভ ,জনে ৰোে আৰু বাকভ িুখৱড ৰভৰুদ্ণ্ড ,ৰসউজী়া আৰু 

ভুগা ভুচআৰু োদ্য অষ্টাইচ ( , ম ান্ভ কেভািি ভানদ্ণ্ডে ফীজে উলব্ধিাই মখথষ্ট কেভািি 

িাম িলা আেম্ভ িকেফ আৰু িৃকিফযখ়া িাম িেী িকেফ াখে। এই ৰক্ষত্ৰি িৃকি িৃকি িৃিি 

আৰু উখদ্যাগকিসিলে প্ৰখ়াজনী়িা ভেি িোে ফাখফ আে এণ্ড কড আৰু উখদ্যাগে 

বভ কভিা ভুেয।  আাঁচকন উখদ্যাগখফাখে ফাকিশ্চজযিবাখৱ ফযৱহােখমাগয ফীজ উৎাদ্ন প্ৰমুশ্চিে 

প্ৰখভাচনে ফাখফ প্ৰখ়াজনী় সভথ ন প্ৰদ্ান িকেফ ,িৃিিসিলে প্ৰখ়াজনী়িা ভেি িকেফবল 

ফীজ উৎাদ্ন আৰু উলব্ধিা ফশৃ্চি িকেফবল প্ৰাথঅ প্ৰজাকি আৰু ৰহচােীে ফাখফ ব্ৰড ৰফ্কন 

কফিকশি িকেফ। সভগ্ৰ ভকেসংসৃ্ককি উন্ন়ন প্ৰশ্চি়াি কখ় গুৰুত্নভি  বভ কভিা ালন িকেফ।  
 

ভকেসংসৃ্ককিি অনিুভ ল আৰু কেখৱশ-অনুিভ ল বাখৱ প্ৰচাে িোখটা কনশ্চিি িকেফবল ,

আাঁচকনেখন উমুি কনখদ্শনা নকথত্ৰে ৰমাখগখে ,ভাছ ধো বভ কভি প্ৰখৱশ িো আৰু ভাছ ধো 

অঞ্চলে ৰফদ্েলে দ্খে কফি়খফাে সভাধান িো হ় মাখি ই়াে পলি ভাছ ভৎস আৰু 

ভকেসংসৃ্ককিে িৃিিসিলে ভাজি সংঘাি নিখে। এখিদ্খে ,ৰদ্শে চুটট অঞ্চলি ফহনক্ষভ 

ভকেিালচাে েক্ষাে ফাখফ ফহন ক্ষভিা অধয়ন আৰু াকোকশ্ব ি প্ৰবাৱ ভভলযা়ন িোখটা 

কনশ্চিি িো হ'ফ। 
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
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 ভকেসংসৃ্ককি ,উমুি প্ৰজাকি ,ইচা নীকি আৰু সভথ ন ৰসৱাে ফাখফ উমুি ৰক্ষত্ৰখফাে 

িক়াই জল ভকেসংসৃ্ককিে কফিাশে ফাখফ এি কপ্ৰণ্ট প্ৰস্িুি িো। 
 

 ফীজ উৎাদ্নে ফাখফ ব্ৰড ৰফ্কন আৰু ফাকিশ্চজযি ৰস্কল ৰহচােী গঠন িোি প্ৰৱঞ্চনা িো।  
 

 স্থ্ানী় প্ৰমুশ্চিে ওেি আধাকেি আৰু স্থ্ানী় ভাছভেী়াসিলে প্ৰখ়াজনী়িা ভেি 

িকেফবল ফয়-িাম িেী কঞ্জো কফিােে ফাখফ আে এণ্ড কড সভথ ন িো।  
 

6.3.4 তশৰাৰ কৃতি 
 

িৃকি আৰু ভকেসংসৃ্ককিে দ্খে ,ৰদ্শি সকেো েসে ৰেকিি এি অফযৱহয সম্ভাৱনাও আখছ। 

কফশ্বফযাী ,জলখিাখলাইড ,প্ৰসাধন সাভগ্ৰী আৰু োদ্য কেভেিে ফাখফ ,আৰু লগখি এি 

সম্ভাৱয জাঁ ই়ুে উৎস কহচাখ ওেে জলফা়ুে চাকহদ্া ফশৃ্চি জহ আখছ। এই উ-েণ্ডই ভভলয শংৃেলে 

জসখি ভভলয সৃটষ্টে অিযাকধি সুখমাগ প্ৰদ্ান িখে আৰু ৰদ্শে িীথ স্থ্ানে অথ নীকিি মখথষ্ট অৱদ্ান কদ্ফ 

াখে। 
 

বােিি প্ৰা় 14,351 কভঃ েো ানীে সাভগ্ৰী েো জহখছ। িাকভলনাডু ,গুজোট আৰু কদ্উ 

উিভ লে িািি আৰু লক্ষীুে আৰু আণ্ডভান আৰু কনখিাফে িীুঞ্জে চাকেওপাখল প্ৰা় 

422 টা কশোপ্ৰজাকি আখছ।  ভুম্বাই ,েত্দখঘকে ,ৰগাৱা ,িেৱাে ,বািলা ,কবজাইনজাভ আৰু 

ুকলিাট ,অন্ধ্ৰ প্ৰখদ্শ আৰু উকেিযাে কচলািাে চাকেওপাখল সভৃি কশোে কফচনা হ়। অৱখশয ,

কনেন্তে, কনেখক্ষ ,কনেখক্ষ আৰু অসংগটঠি শসযে পলি প্ৰািৃকিি সেল সম্পদ্ হ্ৰাস জহখছ। 
 

ৰমকি়া 5543- ে শেে আেম্ভকি আৰু ভাজবাগি জলজ িৃকিে প্ৰােকম্ভি েীক্ষি িো 

জহকছল ,এই িাম িলাখটা একি়াও জনকপ্ৰ় িকেফ ো ৰহাৱা নাই। অনযানয ভাছ ালনে 

িাম িলাে দ্খে ,োদ্যে ফাখফ কশোে স্থ্ানী় চাকহদ্া নাই। প্ৰা় সম্পভি  ঘৰুৱা সকে়হ 

উৎাদ্ন ঔখদ্যাকগি েণ্ডি ফযৱহাে িো হ় আৰু ৰসখ়খহ ,উৎাদ্নে ফাখফ শশ্চিশালী 

কছো আৰু পেৱাড কলংখিজে আৱশযি হ'ফ। আাঁচকনেখন কনশ্চিি িকেফ ৰম ফযৱহােে 

ফাখফ সাজ ুপ্ৰমুশ্চি আৰু অনযানয ইনুট উলব্ধ িোে সভ়ি এখন সংখমাগ কফিকশি িো 

হ়।  
 

ৰদ্শেনে গখৱিিা প্ৰকিষ্ঠানখফাখে গুজোট ,কদ্উ ,লক্ষীুে ,িাকভলনাডু আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰখদ্শে এি 

দ্ীঘলী়া ি'িখেষ্টখে কশা িৃকিে ফাখফ উমুি অঞ্চল কচনািিকেখছ। সাগেে ৰেকি েক্ষা িকেফবল 

আৰু ভৎসেি আিকি ি িকেফবল ,আেম্ভকিখি ,ৰমন প্ৰজনন িকিে ওেি কনবে িো ,ফিভাখন 

গ্ৰহি িো ফহুলবাখৱ জনকপ্ৰ় উশ্চিদ্/ৰমন প্ৰচাে িকিে কেভেি ,িাকভলনাডু উিভ লি স্থ্ান 

িকেফ াকে ম'ি ফিভাখন সফ াকধি সাগেী় িৃকি িো জহখছ। কছি ,ই়াি গুজোটে উিভ ল আৰু 

উিভ লে িািে অনযানয স্থ্ানবল সম্প্ৰসাকেি িকেফ ো মা়।   ডাঙে ৰস্কলি প্ৰখভাচনে 

প্ৰজাকিখটা জহখছ িাপ্পাকপিুছ আলবাখেজইআৰু সম্ভাৱয প্ৰিােে স্থ্ানী় কশহেিিােী )এগাখোকপট 

আৰু আলকগখনাকপট(। 
 

অপখৱে ানীখ় ওশেী়া ানী েোে সুখমাগ প্ৰদ্ান িখে ,কফখশিবি ইকণ্টখগ্ৰখটড ভাকল্ট-

িকি একক্টকিি প্ৰিালীি (আইএভটটএ)ি ম'ি ৰিাকফআ আকদ্ে দ্খে পনভাছ প্ৰজাকিখফাে 

সাগেে জসখি উত্থান িকেফ াকে। ফহৃৎ কেভািে কশো িৃকিে পাখল আগফাক থাখিা াঁখি ,

ফনেী়াে ো সভুহে সংগ্ৰহ কনৰুৎসাকহি িো হ'ফ ,মকদ্খহ ৰটিনাছখভণ্ট ৰভখনজখভণ্ট 

কেিল্পনা িো নহ়।  
 

কশোে ৰেকি ভৎস আৰু অনযানয গ্ৰাভয ভকহলাে ফাখফ জীকৱিা সৃটষ্ট িোি সহা়ি হ'ফ। 

ভকহলাসিলি প্ৰকশক্ষি ,োজহুৱা কফত্তে প্ৰখৱশাকধিাে আৰু ভাখিটটং সভথ ন প্ৰদ্ানে 

ৰমাখগখে সাগেে উৎাদ্ন আৰু প্ৰশ্চি়ািেি িকেফবল স্ব-সহা়ি ৰগাট/সভফা়/উৎাদ্িে 

সংগঠন গঠন িকেফবল উদ্গকন কদ়্া হ'ফ।  
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
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 সেল অঞ্চলে িািি ,ৰছৱাড আৰু বভ কভ-ৱাড ,অপাে ৱাড আৰু লগখি সভকন্ি ভাকল্ট-

িকপি একক্টখবলিী (ATTI ) প্ৰিালীি সাগেে ৰেকি েো। 
 

 সেল সাভগ্ৰী ফশৃ্চিে ফাখফ ৰিাঁ চা সাভগ্ৰী প্ৰদ্ান িকেফবল িখণ্টষ্টে িািি থিা কশোফীজে 

ৰফ্কন ৰফাে ৰছট আ িো। 
 

 কশোে ৰেকিে ফাখফ ভৎসআিি ি িকেফবল প্ৰখ়াজনী় প্ৰদ্ান িো। 
 

 কশোে ৰেকি িকেফবল িীথ স্থ্ানে ো অহা ভৎসভকহলা আৰু অনযানয ভকহলাি সহা় 

িো। 
 

 উদ্গকনসিলি জলজে ো সাভগ্ৰী প্ৰস্িুি িকেফবল কু্ষি আৰু ভজলী়া প্ৰশ্চি়ািেি 

ইউকনট ৰছট আ িকেফবল উদ্গকন কদ়্া। 
 

 উখদ্যাগখটা উদ়্ িোে ফাখফ সাভগ্ৰীে কফননি সহা় িো।   
 

৬.৩.৫ আংলাজজক ভাছৰ নখতি 
 

আংলকেভাছ জহখছ আন্তজাকিি ভাছ ফাকিজযে িুলনাভভলিবাখৱ সৰু কিন্িু সশ্চি় 

উাদ্ান। এিুকে়াভ ফাহাল েো ৰটা এি অকি জনকপ্ৰ় হকফ আৰু আি া-ভােভাছে কফশ্বফযাী 

ফাকিজয প্ৰকি ফছখে 54-23 কফকল়ন আখভকেিান ডলাে আিলন িো জহখছ। ই়াে কফিােিে 

জজকৱি সম্পদ্ে ফাখফ ,বােিি কফকবন্ন ধেিে ফাকিশ্চজযি আৰু শশ্চিশালী আিি িী় 

ভাছসম্পদ্ আখছ। আংলঙে ভৎসালনে ফাখফ প্ৰা় 232 টা কভকিি প্ৰজাকি আৰু 233িবিও 

অকধি সাভুকিি প্ৰজাকি উমুি। 
 

আিকি ি ভৎসালনে ফাখফ ঘৰুৱা ফজােে ভভলয প্ৰা় 133 ৰিাটট টিা আিলন িো জহখছ ,

এই িাম িলাখটা শ্চিভ ফংগ ,িাকভলনাডু ,ভহাোষ্ট্ৰ ,উত্তে-ভফ াণ্ডে োজয আৰু িীে 

কিছুভান কনকদ্ষ্ট অঞ্চলি সীভাফি। এই আাঁচকনেখন আিকি ি ভাছে উৎাদ্ন ফশৃ্চি িকেফবল ,

এি-ো-এণ্ড ৰমাগান শংৃেলে কফিাশ আৰু গ্ৰাভয জীকৱিা ফশৃ্চিে ফাখফ ফাসস্থ্ানে িত্নাৱধানে 

ফাখফ ঘৰুৱা ইউকনট সৃটষ্ট িোি উদ্গকন কদ্ফ। আঁচৰনখদ্দন একুৰিয়াম এটা বজাই িখাি সুৰবধাি 
ওিত উদ্দভাক্তা ৰশ্ক্ষা  উদেৰন ৰদব আিু িাজহুৱা প্ৰৰতষ্ঠানত একুৰিয়া স্থানত উদেৰন 
ৰদব। মৰিলা আিু যুৱস দ্দল উযুক্ত িস্তদ্দক্ষি কযাদ্দেদ্দি মদ্দনাদ্দযাে প্ৰাপ্ত  ৰিব। 
 

ফিভাখন ,অনুভান িো জহখছ ৰম ফনেী়াে ো প্ৰা় 41 শিাংশ আংলঙী়া প্ৰজাকি সংগ্ৰহ 

িো হ় ,ভুেযি উত্তে-ভফ য োজযসভভহে াফ িয প্ৰফাহ ফা উিভ লী় অঞ্চল আৰু দু্েন িী 

অঞ্চলে কিছুভান অঞ্চলে িািি অৱকস্থ্ি ভুেয প্ৰফাল ফাসস্থ্ানে ো। কমখহিু এই ফনেী়া 

উৎসে প্ৰজাকিখফাখে অকধি ভভলয প্ৰদ্ান িখে ,ৰিওাঁখলািে শসযে ওেি চা মখথষ্ট আৰু 

ফশৃ্চি হ়। আাঁচকনে হস্তখক্ষখ কনশ্চিি িকেফ ৰম এখন সম্পদ্খফাে অনুিভ লবাখৱ সংগ্ৰহ িো 

হ় আৰু ফনেী়া আিকি ি জীৱািুে কস্থ্েিা কনশ্চিি িকেফবল প্ৰখ়াজনী় কন়ন্ত্ৰি স্থ্ান িো 

হ'ফ।   
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 আংিলে ফাখফ এণ্ড -ao- এণ্ড ছাপ্লাই ৰচইন ৰছট আ িো। 
 

 কফখদ্শে ো উভডষ্টি প্ৰান্ভ িোি সহা় িো। 
 

 ি়-ৰফি ফযৱস্থ্াে জসখি প্ৰকিালন িো কে়ালখফােবল লাবাে প্ৰজনন আৰু কফিেিে 

ফাখফ ফাকিশ্চজযি ৰস্কল অাখেটেি উৎসাকহি িো।    
 

 ঘে আৰু িভ স্থ্ানি এিিুকে়া েো। 
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 ভজলী়া আৰু কু্ষি কেসেে আিে্ংিােি উখদ্যাগ গাে ফাখফ গ্ৰাভয ভকহলা আৰু 

মুৱসিলে ফাখফ উখদ্যাগ গক ৰলাৱা।  
 

 আিে্ংিাকেি ভৎসালনে কফিাশে ফাখফ জলী়া আৰু অনযানয সাভগ্ৰী কনভ ািি 

ভজলী়া আৰু কু্ষি উখদ্যাগি সহা় িো।   
 

6.3.6 অন্তবূতভৰ নললাইন ভাষ্টটৰ পলপ্ৰস়ু ফযৱহাৰ 
 

ৰদ্শি কনভে প্ৰবাকৱি ভাটটে িলে এখলিাখটা গুজোট )2.22 nhm( , উত্তে প্ৰখদ্শ )5.23 nhm( ,

ভহাোষ্ট্ৰ )3.25 nhm( , শ্চিভ ফংগ )3.22 nhm ( আৰু স্থ্ান )3.24 nhm ( োজযসভভহে জসখি প্ৰা় 

2.32 কনমুি ৰহক্টে )nhm ( হ'ফ অনুভান িো জহখছ। এখন সম্পদ্ থিা আন োজযখফােে 

কবিেি আখছ ঞ্জাৱ আৰু হাকে়ানা। জলকসঞ্চনে উখেখশয জলকসঞ্চন োলে ানীে 

অমুশ্চিিে ফযৱহাে ভাটটে ৰলকলনািেিে এটা ভুেয িােি ফুকল গিয িো হ়। চালাইন 

ভাটটখফাখে ৰিৱল উৎাদ্নশীলিা হ্ৰাস নিখে ,লগখি িৃকি আৰু অনযানয উখেশয ৰমখন 

কনভ াি আকদ্ে ফাখফ ভাটট অপ্ৰখ়াজনহ় িখে।  অৱখশয ,কপন আৰু ৰশ্বল ভাছে ৰেকিে 

ৰমাখগখে এখন বভ কভে ফযৱহােে ফাখফ ৰক্ষত্ৰ-েীক্ষা িো প্ৰমুশ্চি উলব্ধ। এখন প্ৰমুশ্চিখ় 

ইকিভখধয হাকে়ানা ,ঞ্জাৱ ,োষ্টস্থ্ান আৰু ইউ কে ৰচলাইনঅঞ্চলি সম্ভাৱনা ৰদ্েুৱাইখছ ম'ি 

িৃিিসিখল ি'লা ফাঘ কভছাভাছ )ক ভখনাডন (আৰু প্ৰশান্ত ভহাসাগেী় ৰহাৱাইটখলগ কভছাভাছ ,

এলবাননাকভৰিালাি সপল জহখছ। ি'িথিা এখলিাখফােে দ্খে ,আন কি়খনা আবযন্তেীি 

ৰচলাইন অঞ্চলখফােে সাভানয জফিকল্পি ফযৱহাে আখছ।  অৱখশয ,কমখিাখনা দ্ীঘ ভযাদ্ী প্ৰবাৱ 

প্ৰকিহি িকেফবল জো়-ুৰাো েো আৱজনা কনষ্কাশন িোখটা উকচি কফখফচনাে প্ৰখ়াজন হ'ফ। 
 

ভুেয নীকি উখদ্যাগি সম্ভাৱয ৰক্ষত্ৰকচনাি িো আৰু জো়ুিীিেিে ফাখফ ৰসইখফােে 

আৱণ্টন িো হ'ফ ;িৃিিসিলি সফ খিষ্ঠ প্ৰমুশ্চি প্ৰদ্ান িো ,ম'ি প্ৰখ়াজন হ় ানীে 

ফহনক্ষভ ফযৱহাে ;সম্প্ৰসােি সভথ ন আৰু হাি-ধকে েো ;কফদ্াশংিা হ্ৰাস িোে ফাখফ 

সম্ভাৱয পনভাছ প্ৰজাকি ৰমখন সাগেী় ৰফছ আৰু ভাখটচ প্ৰচলন ;জো়ুখেকিে ো ৰহাৱা 

প্ৰৱাহ-প্ৰস্ৰাৱ আৰু কচকিৎসাে ফাখফ শব্দ িকি ;আৰু প্ৰশান্ত ভহাসাগেী় ৰহাৱাইটখলগ 

কভছাভাছ ,ভাখ়টাচ আৰু কচফাচ আৰু েৱিঅ সাভগ্ৰীে কফননি সহা়ে দ্খে প্ৰজাকিে ফীজ 

আৰু আহােে ৰমাগানে ফাখফ আগফা আৰু কছো সংখমাগ স্থ্ান িো। ম'ি ৰচলাইন 

ভাটটি িৃকিে ফাখফ উমুি ডাঙে এখলিা উলব্ধ ,ক ফযৱস্থ্াে ৰমাখগখে কফখশি িৃকি ৰক্ষত্ৰে 

কফিাশে ওেখিা কফখফচনা িো হ'ফ। 
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 সম্ভাৱয ৰক্ষত্ৰখফাে কচনাি িো আৰু ক্লাষ্টাে আধােি প্ৰখ়াজনী় সভথ ন ৰসৱাে জসখি 

উমুি িৃকি িকি গ্ৰহি িোে ফাখফ িৃিিসিলি আৱণ্টন িো। 
 

 ভানদ্ণ্ডে ফীজে উলব্ধিা আৰু িৃিিসিলি শলাগে অঞ্চলি কভছাভাছ ৰেকি িো 

িজনী প্ৰদ্ান িো। 
 

 িৃিিসিলে প্ৰকশক্ষি আৰু দ্ক্ষিা কফিাশি সহা় িো আৰু লগখি সাভগ্ৰীখটাে 

কফনন।  
 

6.3.7 জী়াই থকা জনৰিুৰ স্বাস্থয আৰু জজৱ স়ুৰক্ষা ফজাই ৰখা 
 

সত্ৰাকধিােে ৰশিে পালে ো ৰমকি়া ৰদ্শি জফজ্ঞাকনি ভাছ িৃকি িকিখ় ভভল লাব 

িকেকছল ,িৃকিে কফিাশ অবভ িভফ  জহ আখছ। ৰেকি িো প্ৰজাকিখফােে সাধােি স্বাস্থ্য 

ফযৱস্থ্ানাে উখিগে উকেও ,কভছাভাছে কভঠা ভাছি একজটুটি আলচাখেটটব কচণ্ড্ৰভ 

)ইইউএছ (আৰু কভছাভাছ জলিী়াি ৰহাৱাইট ৰোট কচণ্ড্ৰভ ৰোগ )ডকিউএছকড (অিীিি 

ৰদ্শি ফহৃৎ কেভািে ভৃিুযে ভুেয িােি জহ আকহখছ।  তমবহিু আগলল অহা ফছৰবফাৰি 

কৃতি কৃতি মবথি অতধক ফৃজিৰ ফাবফ সাজ়ু আৰু জনসংখযাৰ খাদয আৰু ়ুষ্টিৰ 
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প্ৰব়াজনী়িা ূৰি কবৰ ,স্বাস্থয ফযৱস্থানাসহ কৃতি প্ৰিালীৰ সকবলা 

তদশম াপ্তবাবৱ মত্ন নলাৱাবটা ওআৱশযকী়।     
 

নশহিী়া সভ়ি ,কৃতি িতিৰ প্ৰসাৰ ,তফবদশী জলজ প্ৰজাতিৰ অতৰকল্পনানকৰা 

প্ৰচলন আৰু জীৱন্ত জলজ জনৰিুৰ অতন়ভী়া সীভাৱিঅ চলাচল জহবছ 

ডতিউএছএছতডৰ দবৰ ফহবুিা ভহাভাৰীৰ ভূল কাৰি। ই়াৰ উতৰও ,অম াপ্ত 

জফজ্ঞাতনক জ্ঞান আৰু এবন তৰতস্থতিৰ নভাকাতফলা কৰাি দক্ষিা আৰু ক্ষভিাৰ 

অবাবৱ সভসযাবটা ফৃজি কতৰবছ।   
 

মতদও জলজ জনৰিুৰ স্বাস্থয সভসযাৰ নভাকাতফলা কৰাৰ ফাবফ নশহিী়া ফছৰবফাৰি 

ফহবুিা তচতকৎসাভূলক ফযৱস্থা আৰু প্ৰবটাকল আৰু প্ৰজে়া তফকতশি কৰা জহবছ ,

িথাত বাল কৃতি ফযৱস্থানা প্ৰিালী ,কৃতি ফযৱস্থাক আৰু শ্ৰতভকসকলৰ উন্নি 

দক্ষিা আৰু ক্ষভিা ,এক ৰাষ্ট্ৰী় জলজ জনৰিুৰ স্বাস্থয তনৰীক্ষি আৰু প্ৰতিবফদন 

প্ৰিালী ,নৰাগ প্ৰতিবৰাধ আৰু তন়ন্ত্ৰি প্ৰসৰিুতি ,জলজ জনৰিুৰ স্বাস্থয ফযৱস্থানাৰ 

ফাবফ প্ৰাথতভক গবৱিিা প্ৰব়াজনী়িা অন্তগ ি কৰা অতধক সাজ়ু প্ৰবচিা।  ,ধ্বতন 

প্ৰতিবৰাধী আৰু নৰাগ তন়ন্ত্ৰি ফযৱস্থা ,নচতনবটৰী আৰু দাথ -নচতনবটৰী তদশ ,

'আভদাতন তফদাশংকা ভূলযা়ন'ি তনি ়  নলাৱাি উন্নি ক্ষভিা আৰু নশিি 

তৰতস্থতিউন্নি কৰাৰ ফাবফ কাম কৰী সভাজ ননটৱতকং প্ৰব়াজন।   
 

িাৎক্ষকনি আাঁচকনে হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 আগিী়া সিকিা প্ৰিালী স্থান কৰা ,তফদাশংকা ভূলযা়ন কৰা ,তনৰীক্ষি আৰু 

অকিভান তৰকল্পনা স্থান কৰা আৰু নৰাগৰ প্ৰাদ়ুবাৱ ৰক্ষাৰ ওৰি ধ্বতন 

প্ৰতিবফদন।  
 

 ৰাষ্ট্ৰী় আৰু ৰাজয তন়াভক ক্ষভিা শজিশালী কৰা।   
 

 জৰা়়ু জনৰিুৰ স্বাস্থযৰ ফযৱস্থানাৰ ফাবফ সফ বশ্ৰষ্ঠ প্ৰিালীৰ প্ৰচাৰ কৰা। 
 

 ৰাজহৱুা আৰু ফযজিগি দ়ুব়াটা খণ্ডি নেবেইন স়ুতফধা (ৰাজহৱুা খণ্ডি )আৰু 

জলজ জনৰিুৰ স্বাস্থয ৰীক্ষাগাৰ আৰু তনি ়  ক্ষভিাৰ তহচাি আন্তঃগাাঁথতন 

স্থান কৰা।  
 

 গবৱিিা আৰু তফকাশৰ প্ৰব়াজনী়িা ফৃজি কৰা (জী়াই জনৰিুৰ স্বাস্থয 

ফযৱস্থানাি তৰ তফকাশসহ)। 
 

 জৰুৰী জনৰিুৰ স্বাস্থয ফযৱস্থানাি সীভাসীভাৰ সভসযাৰ তফদাশংকা হ্ৰাস 

কতৰফলল আঞ্চতলক সভন্ব়ৰ ফাবফ প্ৰিালী স্থান কৰা। 
 

 সকবলা স্তৰি ক্ষভিা (ভানৱ সম্পদ তফকাশ )তনভ াি কৰা।  
 

 আইতচএৰা প্ৰতিষ্ঠান ,নিট তডঅ'এপ আৰু ভৎসালন কবলজৰ সজে় 

অংশগ্ৰহবিবৰ ভাছবৰাগ আৰু স্বাস্থয তনৰীক্ষি ননটৱকৰ ফাবফ ননটৱক শজিশালী 

কৰা। 
 

 ননটৱতকং আৰু িথয তফিৰিৰ ফাবফ ধ্বতন প্ৰিালী নছট আ কৰা। 

 

৬.৪ আন্তঃগাাঁথতন 
 

বােখি ছখিটটছে ভাজবাগে ো ভাছ েো হাফ াে )এপএইচ (আৰু ভাছ ৰলশ্চণ্ডং ৰচণ্টাে 

)এপএলকচ (কনভ াি আেম্ভ িকেকছল আৰু প্ৰা় প্ৰা় ফছে ধকে ফৃহৎ সংেযি ভুেয আৰু 

সৰু এপ.এইচ .আৰু এপ.এল.কচ .কনভ াি িো জহখছ। অৱখশয ,ফকধ ি ৰফট নম্বে আৰু 

আিাখে একি়াবলখি সৃটষ্ট িো সুকফধাখফাে িবি অকধি জহখছ আৰু অনুভান িো জহখছ 
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ৰম ফিভানে আন্তঃগা াঁথকনখদ্শেখন ৰদ্শেনে ভুঠ ৰফটআিােে প্ৰা় 21-23 শিাংশ ভেি 

িখে। এই কেকস্থ্কিখ় ৰলশ্চণ্ডং ইণ্টি জাঁ ট েক্ষা িকেখছ আৰু ৰিচ ৰটা কফিী িোি 

লভ জহখছ আৰু লগখি েৱিঅ ভাছ ধো ভ্ৰভিে ফাখফ জাহাজখফাে ুনে ফযৱস্থ্া াে 

ফাখফ লভ জহখছ। ই়াে অকধি জহখছ এপ.এইচ .আৰু এপ.এল.কচ .- ি সুকফধাে অবাৱ 

আৰু কেেন্নিা আৰু অনািাংক্ষাে কদ্ে ো ৰিওাঁখলািে দু্ফ ল িত্নাৱধান। 

সশ্চঞ্চিবাখৱ ,এই সিখলা ৰফাে ি্ুটটে পলি ভাছে কফশাল অচ় হ়।  
 

ইণ্ট ভাছজাহাজি থিা কফন্দেু ো শসযে কছি আেম্ভ হ়। আাঁচকনেখন ,িৎেিাে কফি় 

কহচাখ ,এবলখি কনধ ােি িো সভগ্ৰ আন্তঃগা াঁথকন সুকফধা আৰু েণ্ডখটাে প্ৰখ়াজনী়িা ভেি 

িোে ফাখফ ৰিওাঁখলািে আধুকনিীিেিে ওেি গুৰুত্ন কদ্ফ। এইখটাখৱ  নাওখফাে মাখি 

ভাছদ্ভকিি ফা নষ্ট িোে অনুভকি কনকদ্খ় ৰসই ৰফাে কেকস্থ্কিি েোখটা কনশ্চিি িোে িকিখফাে 

ৰ়াচাফ। সভগ্ৰ ৰদ্শে আন্তঃগা াঁথকনে প্ৰখ়াজনী়িাে ফাখফ এি ভাষ্টাে আাঁচকনে ওেি 

আধাকেি িকে ,ম'ি প্ৰখ়াজন হ় অকিকেি সুকফধা সৃটষ্ট িো হ'ফ মাখি ভাছ ধো লীটি ম ান্ভ 

অৱিেি আৰু ৰফকেং সুকফধা প্ৰদ্ান িো হ়। ভাষ্টাে আাঁচকনেখন চটটং ,কেষ্কাে ,কনলাভ আৰু 

ৰকিং আৰু অনযানয আন্তঃগা াঁথকনে প্ৰখ়াজনী়িা ৰমখন কেষ্কাে াত্ৰ ানী েো আৰু 

ভানদ্ণ্ডে ফেপে উলব্ধিাে ফাখফ প্ৰখ়াজনী় সিখলা ৰফি-আ সুকফধাে ওেখিা 

গুৰুত্নভি  হ'ফ। আাঁচকনেখন োজহুৱা ুাঁশ্চজ ,ফযশ্চিগি ফা োজহুৱা-ফযশ্চিগি কফত্তী়িাে 

ৰমাখগখে আৰু কফড-ওন-অাখেট )OII( , কফড-অাখেট-ৰিন্ফপাে )কফওটট (আৰু কফড-

অাখেট-ৰিন্ফপাে )OIIB ( আকদ্কফকবন্ন কফিেি আৰু িাম িেী প্ৰিালী ফযৱহাে িোে দ্খে 

কফকবন্ন কফিল্পে প্ৰকি ভনি োকে নিুন আন্তঃগা াঁথকন সৃটষ্ট িোে ফাখফ িাম ক্ষভিা কফখফচনা 

িকেফ।   
 

কমখহিু এপ.এইচ .আৰু এপ.এল.কচ .জহখছ সাভুকিি ধো ভৎসালনে ো়ু ৰিন্দ্ৰ ম'ি আগবল 

আৰু কছো সংখমাগও এিশ্চত্ৰি হ় ,এি োষ্ট্ৰী় ভছশ্চজদ্ হাফ াে িিৃ ক্ষ স্থ্ান িোখটা 

চেিােে প্ৰখচষ্টা হ'ফ আৰু অন্তৱ িঅ সভ়ি ৰিন্দ্ৰ ়ী় চেিাে আৰু উিভ লী় োজয/ৰিন্দ্ৰে 

সংকিষ্ট ভন্ত্ৰাল়/কফবাগি অন্তগ ি এি আন্তঃভন্ত্ৰাল়/কফবাগ সকভকি গঠন িো হ'ফ।     
 

ভজিু থিা এপ.এইচ.এইচ .আৰু এপ.এল.কচ .- ে প্ৰখ়াজনী়িা ৰফাে িোে উকেও ,

আাঁচকনেখন কফচ নাও ৰোৱা ৰিন্দ্ৰখফােে ফাখফ আন্তঃগা াঁথকন সুকফধাে প্ৰখ়াজনী়িাখফােও 

কনেীক্ষি িকেফ। ৰদ্শেনি প্ৰা় 2,233 ভাছ ধো গাওাঁ  আখছ আৰু <53 শিাংশ গাওাঁি 

ােম্পকেি আৰু ভটেিো নাও আখছ।  এখন ফহুখিা গাওাঁি ফহৃৎ সংেযি নাও আখছ মাে 

ফাখফ ভাছখফাে স্বাস্থ্যিে কেকস্থ্কিি ফা ফ'ড আৰু এংিকেং ইণ্টি নাভবখোৱা ৰটািা নাই। 

এখন কফএলকচ-ে প্ৰখ়াজনী়িা এি ধ্বকন জেী আৰু ভভলযা়নে ওেি আধাকেি িকে ,

প্ৰখ়াজনী় সহা় কফখফচনা িো হ'ফ।  
 

আবযন্তেীি েণ্ডি ,জলাধাে ,হ্ৰদ্ আৰু নদ্ীে সন্ভুেি অৱকস্থ্ি ভুেয অৱিেি স্থ্ানে ফাখফ 

ভাছ ৰলশ্চণ্ডং ৰপ্লটপভ  আৰু সৰু কনলাভ আৰু ৰকিং স্থ্ানে ৰক্ষত্ৰি আন্তঃগা াঁথকনসুকফধাে 

প্ৰখ়াজন হ'ফ। এখন সুকফধাখফাে অৱিেি েো স্থ্ানে ফাখফ অকধি অিযাৱশযিী় হ'ফ ম'ি 

শসয িো ভাছখফাে কফননে ফাখফ দ্ীঘলী়া দ্ভেত্নি কেফহন িকেফ লাকগফ।  এই ৰক্ষত্ৰি ,

কেফহন সুকফধা সৃটষ্টে ফাখফ ম ান্ভ সভথ ন িো হ'ফ কম শসযখফাে সটঠি কস্থ্কিি আৰু কনম্নিভ 

সভ়ে জসখি ৰিওাঁখলািে গন্তফযস্থ্ানি উনীি হ'ফ াখে।     
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 ভাছ ধো ৰফটে প্ৰখ়াজনী়িা ভেি িকেফবল ৰফি-আ আন্তঃগা াঁথকনে জসখি প্ৰখ়াজনী় 

সংেযি আধুকনি ভাছ ভছশ্চজদ্ আৰু ভাছ অৱিেি ৰিন্দ্ৰ প্ৰদ্ান িো। 
 

 ভজিু থিা সুকফধাখফাে আধুকনিীিেি িো।  
 

 ভাছে অৱিেি আৰু কেফহনি সহা় িকেফবল জলাধাে ,হ্ৰদ্ আৰু নদ্ীে সন্ভুেি 
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প্ৰখ়াজনী় আন্তঃগা াঁথকনসুকফধা সটৃষ্ট িো। 
 

 এটা োষ্ট্ৰী় ভাছ ধো হােফাে িিৃ ক্ষ স্থ্ান িো 
 

 আন্তঃগা াঁথকন সুকফধাে ভাষ্টােখপ্লন আৰু িাম িেী ফযৱস্থ্ানা েোে ফাখফ ৰিন্দ্ৰী় চেিাে 

আৰু োজয/ৰিন্দ্ৰী় শাকসি অঞ্চলআৰু অনযানয সংকিষ্ট অংশগ্ৰহিিােীসিলে জসখি 

সংকিষ্ট ভন্ত্ৰাল়/কফবাগে জসখি এি আন্তঃ-ভন্ত্ৰাল়/কফবাগ সকভকি গঠন িো।    

 

6.5 শসযৰ তছৰ আৰু ফাতিজয 
 

এি োদ্য ভভলয শংৃেল )এপকবকচ (সিখলা অংশগ্ৰহিিােী থাখি কম োদ্য সাভগ্ৰী কনভ ািে ফাখফ 

প্ৰখ়াজনী় সভকন্ি উৎাদ্ন আৰু ভভলয ৰমাগ েিাভি অংশগ্ৰহি িখে। এি ৰটিনশীল   

এপকবকচ-ে ভুেয গুিখফাখে কনশ্চিি িখে ৰম ই )i ( ই়াে সিখলা ম া়ি লাবজনি 

)অথ বনকিি কস্থ্েিা ( ;)2 ( সভাজে ফাখফ কফসিৃ্ি-আধাকেি লাবালাব আখছ )সাভাশ্চজি 

কস্থ্েিা ( ; আৰু )iii ( প্ৰািৃকিি কেখৱশে ওেি ইকিফাচি ফা কনেখক্ষ প্ৰবাৱ )াকোকশ্ব ি 

কস্থ্েিা(।  বতয মাদ্দন ,সভুি আৰু আবযন্তেীি দু্খ়াটা েণ্ডি শসযে কছে ক্ষকি জহখছ আৰু এখন 

ক্ষকি হ্ৰাস িোে অকিকেি আৰু সুেকক্ষি ভাছ গ্ৰাহিসিলে ফাখফ উলব্ধ হ়। এই 

উখেশযখফাে ভেি িকেফবল ,আাঁচকনেন কনম্নকলকেি দ্খক্ষখফােি কনখদ্কশি িো হ'ফ।  
 

6.5.1 নমাগান শৃংখল আৰু ভূলয শৃংখল উন্নি কৰা 
 

ৰমাগান শংৃেলাখটা হ়খিা বােিে ভৎসেণ্ডি অকবমানে সভগ্ৰ শংৃেলাে আটাইিবি দু্ফ ল 

সংখমাগ আৰু ই়াে পলি অাখেটে সিলে লগখি োষ্ট্ৰী় অথ নীকিে ফাখফ ওচেবল প্ৰচুে 

ক্ষকি হ়। 'নাওে ো ৰপ্লট 'আৰু 'ৰেকিে ো পি 'জল ৰমাগান শংৃেল উন্নি িকে ভাছ 

সংগ্ৰহিােী ,িৃিি ,প্ৰখচছে আৰু ৰশিি গ্ৰাহিসিলি ফহুখিা লাবালাব আকনফ াখে। এই 

এটা অঞ্চল মখথষ্ট অৱখহকলি জহ আখছ আৰু শসযে কছে ৰলািচান হ্ৰাস িকেফবল ,

ৰলািসিলি সুেকক্ষি োদ্য প্ৰদ্ান িকেফবল ,আৰু শংৃেলাি অংশগ্ৰহিিােীসিলে অথ নীকি 

উন্নি িোে ফাখফ মখথষ্ট উন্নি িকেফ লাকগফ। ৰমাগান শংৃেলাে উন্ন়নে ফাখফ কনম্নকলকেি ভুেয 

আাঁচকনে উখদ্যাগখফােে আখৱগ হ'ফ। 
 

শূনয অচ় :শাৰীতৰক আৰু ভানদণ্ডৰ নলাকচানৰ তহচাি ভাছৰ অচ় হ্ৰাস 

কতৰফলল ,জাহাজি ভাছৰ সঞ্চালন আৰু সংৰক্ষিৰ উন্নিকৰাৰ ফাবফ নীতি 

উবদযাগবফাৰ তনবদশনা কৰাহ'ফ। ৰডি জহখছ সংেশ ে প্ৰথভ কফন্দ ু ,আৰু মকদ্ ভাছখটা 

ৰভািাকফলা িো হ় আৰু সটঠিবাখৱ সংেক্ষি িো হ় ৰিখন্ত দ্ভকিি ৰহাৱাে সম্ভাৱনা হ্ৰাস 

িো হ়। কেষ্কাে ফেপে ফযৱহাে আৰু ফা ৰেকিখজখেটে সাগেী় ানী/স্লকে আইচ সুকফধাে 

ফযৱস্থ্া িোখটা আখটাো আৰু ভাছ ধো জাহাজখফাে কেষ্কাে ফেপ আৰু ফা এখন অনযানয 

শীিলসুকফধাে জসখি ফযৱস্থ্া িোখটা কনশ্চিি িো হ'ফ।  
 

ৰিচখটা নাকভ ৰমাৱাে কছি ,আাঁচকনে উখদ্যাগখফাখে বালদ্খে কফিকশি কফিেি ৰচখনল আৰু 

শীিল শংৃেল ফযৱস্থ্াে লক্ষয োকেফ মাখি শসযখটা অকি িভ সম্ভৱ সভ়ি গ্ৰাহিবল স্থ্ানান্তে 

িো হ়। লগখি ৰমাগান শংৃেলি ৰনাডাল কফন্দেু সংেযা হ্ৰাস িো আৰু কফিেি ৰচখনলখফাে 

হ্ৰাস িোখটা গুৰুত্নভি । ভভলয শংৃেলি অকবখনিাসিলে অংশীদ্ােীত্ন স্থ্ান িোবহখছ 

সাভগ্ৰীখফােে ফাখফ সফ খিষ্ঠ ভভলয ৰফাে প্ৰান্ভ িোে চাকফ। উমুি োজহ গা াঁথকন ,কম ভৎসআৰু 

িৃিিসিলি ম ান্ভ ক্ষকিভেি কনশ্চিি িখে আৰু ৰিওাঁখলািে জীকৱিা সুেকক্ষি িখে ,ভভলয 

প্ৰান্ভিোি ৰিওাঁখলািে অংশগ্ৰহি কনশ্চিি িোে ফাখফ প্ৰখ়াজনী়। 
 

সাভুকিি ৰিচাে কপছােী ভালবভ কভ আৰু ৰমাগান শংৃেলে ােি ভাছে অচ় হ্ৰাস 

নহ় ,আগন্তি ফছেখফােি ,েন্ভাকনে ফাখফ ৰিাঁ চা ভালে অবাৱ হ 'ফ াখে। ৰটকেপ সহ 

ফাকিজয নীকিখফাখেও ভাছ উৎাদ্ন আৰু আন্তজাকিি ফাকিজযি মখথষ্ট আিাে প্ৰদ্ান 
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িখে। ঘৰুৱা ফজােি ভভলয শংৃেল উন্নি িোে ফাখফ প্ৰখ়াজনী় আাঁচকন েো েোে ফাখফ 

প্ৰখ়াজনী় আাঁচকনে ফযৱস্থ্াখফােে কবিেি আখছ এি সুসংগটঠি ৰমাগান শংৃেল স্থ্ান 

িো ,আৰু অৱিেি স্থ্ানখমখন কেষ্কাে ানী ,কেষ্কাে ফেপ আৰু সটঠি সংেক্ষিি 

ম ান্ভ সুকফধা উলব্ধ িো। ৰমাগান শংৃেলে কফকবন্ন স্থ্ানি ভাইি'জজকৱি কফদ্ আখছ 

ৰসই কচনািিেিে ওেি আধাকেি িকে কফদ্ কফখিিি ভাোত্ধি কন়ন্ত্ৰি কফন্দু 

)এইচএকচকচক (প্ৰিালী ৰূা়ি িোে ফাখফ ,ৰসইখফাে কন়ন্ত্ৰি িকেফবল আাঁচকনে ফযৱস্থ্া 

িো হ'ফ। 
 

ভূলয নমাগ :ভাছ ানীৰ ফাতহৰবহাৱাৰ লবগ লবগ ভূলয নমাগ আেম্ভ হ'ফ াখে। আগখি 

উখেে িো অনুসকে সটঠি অন-ফ'ড েোে পলি অচ় আৰু অন-ফ'ড কগকলং আৰু গাটটং 

আৰু ম ান্ভ ফেপে জসখি ভাছখফাে ৰিটি োকেফ াকেখল ভভলয আৰু অকধি ফশৃ্চি হ'ফ াখে। 

এপ.এইচ .ফা এপ.এল.কচ .- ি অৱিেি িোে কছি ,ভাছ ,ৰবিুৱাভ ৰকিং আকদ্ িাখাে 

ককন্ধ আৰু িাে কছি ই়াি কেখটইল ফজােবল স্থ্ানান্তে িকে অকধি ভভলয ৰমাগ হ'ফ াখে।  

আকভ ভভলয সংখমাজন ফশৃ্চি িখো াঁ ,ুটষ্টে ভভলয ফশৃ্চি িকেফবল ,ৰশ্বল্ফ জীৱন ফশৃ্চি িো আৰু 

ভাছে সাভগ্ৰী ফযৱহাে িোে সুকফধা অনবুৱ িকেফবল কফখশি উাদ্ান ৰমাগ কদ্ ভভলযফশৃ্চি 

িকেফ াকে। লগখি অনা-োদ্য ,পাভ াকচউটটখিল, আৰু নািাখচউটটখিল সাভগ্ৰী কফিকশি িোে 

মখথষ্ট সুখমাগ আখছ। 
 

ভূলয সৃষ্টি :কচএটিকপখিচন আৰু ৰলখফকলং আাঁচকন আৰু াকোকশ্ব ি আৰু সাভাশ্চজিবাখৱ দ্া়ফি 

উৎাদ্নে ফাখফ অনুিেিখমাগযিাই নিুন ফজাে সৃটষ্ট িকেফ আৰু এই সাভগ্ৰীখফাে কফশ্বফযাী ফযৱসা় 

িকেফ াকে। এই দ্খক্ষখফাখে াকোকশ্ব ি উখিগে ওেিগুৰুত্ন কদ়্ি আৰু 

ভৎসালনি কস্থ্েিা প্ৰান্ভ িকেফবল ৰচষ্টা িখে। প্ৰভািীিেখি উৎাদ্িসিলি উন্নি ফা 

ফাহাল েো ফজাে প্ৰখৱশাকধিাে ,আৰু সম্ভাৱয ভভলয েোে জকে়খি অনযানয লাবালাব প্ৰদ্ান 

িকেফ াখে। িাম িেী এভকচএছ আৰু এটা  'েণ্ড শংৃেল 'িকিখ় সভগ্ৰ ভাছ ৰমাগান শংৃেলখটা 

অনুিেি আৰু ৰেিড িোে উা় প্ৰদ্ান িকে েণ্ডখটাে স্বেিা ফশৃ্চি িকেফাখে ,আৰু 

জনসাধােি ,উখদ্যাগ আৰু গ্ৰাহিসিলি কস্থ্েিা ,আৰু োদ্য সুেক্ষাে কফিখ় জসভান িকেফ াখে।  
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 শভনয অচ়ে পাখল ৰমাৱাে ফাখফ কফিেি ৰচখনলখফাে উন্নি িো। 
 

 ভভলয শংৃেল অংশগ্ৰহিিােীসিলি উৎসাকহি আৰু সভথ ন িো আৰু ভভলয ফশৃ্চি আৰু 

ভভলয সটৃষ্টে ফাখফ ৰিওাঁখলািে ক্ষভিা ফশৃ্চি িো।  
 

 সংকিষ্ট অংশীদ্ােীসিলে সম্পভি  সম্পিে জসখি ফাছকন িো ভৎসালনে ইখিা-ৰলখফল 

ক়়ং িো।  
 

6.5.2 ঘৰুৱা  তফনন তফকাশ কৰা 
 

ৰদ্শেনে েন্ভাকন ফজােে ফাখফ আটাইিবি আধুকনি প্ৰশ্চি়ািেি আন্তঃগা াঁথকন আখছ  ,

ঘৰুৱা কফননে ফাখফ এ়া নহ়। ভাছখফাে অৱিেি স্থ্ানি আৰু ফা াইিােী /েুচুো 

ফজােি আটাইিবি অস্বাস্থ্যিে বাখৱ কফিী িো হ়। এপ.এইচ .আৰু এপ.এল.কচ .

আৰু ভাছফজাে েক্ষা/উন্নি িোে ফাখফ চেিাখে মখথষ্ট সহা় উলব্ধ িো স্বখত্নও ,

কেকস্থ্কিউন্নি ৰহাৱা নাই। ফাংলাখদ্শ ,িীলংিা আৰু থাইখলণ্ডে দ্খে প্ৰকিখৱশী 

ৰদ্শখফােে িুলনাি বােিি ভাছে কফিী আৰু ফযৱহাে ফৃশ্চি নিোে ফাখফও এ়া এটা 

িােি। দ্ুবাগযজনিবাখৱ ,আটাইিবি অস্বাস্থ্যিে বাখৱ ৰভািাকফলা িো ভাছ কিকনফবল 

িভ উখবািা প্ৰকিখোধ িো জহখছ।  
 

মকদ্ও ৰদ্শি ভাছে ফযৱহাে ফৃশ্চিে ৰলখহভ গকি ,ভাছে অিযাকধি স্বাস্থ্য আৰু ুটষ্টে 

লাবালাব স্বখত্নও ,সভখ় সভখ় ফৃশ্চি িো জহখছ ,কিন্িু DIVOC-55 ভাকভ ি কফ়াে 
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কছি প্ৰিৃি কচিুটট অনুবৱ িো জহখছ। েন্ভাকন ফজাে ফন্ধ ৰহাৱাে জসখি  ,

উৎাদ্িসিখল ঘৰুৱা ফজাে কফিাশে প্ৰখ়াজনী়িা অনুবৱ িকেখছ মাখি েন্ভাকনে 

ওেি কনবেশীলিা হ্ৰাস িকেফ াকে। এই সম্পিি আাঁচকনে উখদ্যাগখফাে  ,

গ্ৰাহিসিলে ভাজি সজাগিা সৃটষ্টিোে উকেও ,ঘৰুৱা ৰমাগান শংৃেলঅকধি 

শশ্চিশালী িো আৰু ৰিওাঁখলািে সাভগ্ৰীে িাকলিাি ভাছ অন্তবুি িোে ফাখফ কেখটইল 

ৰচইনি অকেহিা প্ৰদ্ান িো। সু্কলী়া কশশুসিলি প্ৰদ্ান িো ভধযািি  ৰবাজনি ভাছ 

অন্তবুি িোে ফাখফ নীকি উখদ্যাগও িো হ'ফ ম'ি ভাখছ আহােে এি কন়ভী়া অংশ 

সৃটষ্ট িখে। ৰিওাঁ খলািে সাভগ্ৰীে ৰেশ্চজষ্টচলাচলে ফাখফ িৃকি েণ্ডবল সম্প্ৰসাকেি িো 

সুকফধাখফােখে ৰে'ল ,থ ফা ফা়ুখে ভাছে কেফহনে ফাখফপ্ৰদ্ান িো হ 'ফ।   
 

এখিদ্খে ,সৰু প্ৰখচছে স্থ্ানে ফাখফআাঁচকন ইনখচকণ্টব ৰফাে ৰ়াৱা হ 'ফ কম ৰফাখে শসয 

িিাসিলে জসখি সংখমাগ স্থ্ান িকেফ আৰু সাভগ্ৰীখটা ৰানটী়াবি ৰেি্টুখেণ্ট ফা 

আন আউটখলটে জসখি ৰভকলি ভভলয ৰমাগ ফজােে জসখি। এই কদ্শি  ,আাঁচকনেনে লক্ষয 

জহখছ কু্ষি প্ৰশ্চি়ািেি আৰু কেখটইল ভাখিটটংি ভকহলাসিলে বভ কভিা শশ্চিশালী িো 

আৰু ৰিওাঁখলািি ফযৱসা়ে কফিখ় সশ্চি় িকে আৰু কফিনে এই েণ্ডি ভুেয বভ কভিা 

ালন িোে ফাখফ প্ৰখ়াজনী় সভথ ন প্ৰদ্ান িো।  
 

ৰশিি ,অনলাইন ভাছ কফননে কফিাখশ একি়া মখথষ্ট সংেযি গ্ৰাহিি প্ৰশ্চি়ািো ভাছে 

ৰমাগানে ফাখফ মখথষ্ট সুখমাগ সৃটষ্ট িকেখছ। ভভলয শংৃেলে এই হ্ৰাস িোখটা ভৎসালনে ফাখফ 

কেিভিে হ'ফ কি়খনা গ্ৰাহিে টিাে ফকধ ি অংশ থাকিফ। প্ৰখচছখে ভৎসালনে জসখি 

ৰানটী়া সংখমাগে ফাখফ উন্নি ভভলয শংৃেল শাসন কনশ্চিি িকেফ াখে। সভ়ে জসখি ,মকদ্ 

ভৎসসিখল প্ৰখ়াজনী় দ্ক্ষিা কফিকশি িকেফ াখে ,ৰিওাঁখলাখি এি ৰশিে ো 

ৰশিসংখমাগে জসখি ৰিখৱট ভভলয শংিা স্থ্ান িকেফ াখে। আাঁচকনেখন এখন উখদ্যাগি 

সভথ ন আৰু উদ্গকন প্ৰদ্ান িকেফ। 
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ : 
 

 ভাছ ফযৱহােে সুকফধাে কফিখ় গ্ৰাহি সজাগিা সৃটষ্ট িো আৰু ভাছে ফযৱহাে জনকপ্ৰ় 

িোে ফাখফ উনযাসে উা় অখন্িি িো।  
 

 ভাছে অকবগভযিা ,সােত্ন আৰু উলব্ধিা িৎে িকেফবল ৰমাগান শংে উন্নি িো।  
 

 সাভগ্ৰী কফিাশ আৰু নিুন ভাখিটটং িকি ৰমখন অনলাইন ভাখিটটং ে প্ৰচাে িো।  
 

 ভধযখবাগীে বভ কভিা হ্ৰাস িকেফবল কনিট-কনটটি স্থ্ানী় প্ৰখমাজি-প্ৰখচছে ভভলয 

শংৃেল সভথ ন িো।   
 

6.5.3 ফাতিজয  আৰু খাদয স়ুৰক্ষাৰ প্ৰচাৰ 
 

বােিে ভাছে ফাকিজয কভছাভাছে ওেি মখথষ্ট কনবেশীল। ই়াি কেভািে কেভািে প্ৰা় 

23 শিাংশ আৰু ভভলযে ৰক্ষত্ৰি 24 শিাংশ েন্ভাকন আখছ। এই কেকস্থ্কিি ,কচন্তাে কফি় ৰটা 

জহখছ ৰম ৰমাৱা 22 ফছেি ৰমকি়া ফাকিজযে ভভলয 52 গুি আৰু কেভাি 1 গুি ফশৃ্চি াইখছ ,

বােিে েন্ভাকনে ৰটাালে প্ৰিৃকি এখিই থাখি।  দ্ীঘ ভযাদ্ী কফিাশে ফাখফ ,বােিে েন্ভাকনে 

সম্ভাৱনা কফকচত্ৰ আৰু ৰিচাে আৰু সংসৃ্ককি েক্ষিাখফক্ষি সম্পভি ৰূখ উলকব্ধ িোখটা 

গুৰুত্নভি ।  ই়াে উকেও ,ভুেয ফজােে প্ৰখ়াজনী়িা ৰফাে কনেীক্ষি িকে বােিী় 

প্ৰশ্চি়ািেি েণ্ডে ফাখফ উচ্চ-িভে ভভলয ফশৃ্চিবল স্থ্ানান্তে িোখটা প্ৰখ়াজনী়।  
 

ফজােে ৰক্ষত্ৰি ,ৰসই সভ়খছাৱাি ,বােখি ভাকিন ফজােি এিশ্চত্ৰি জহখছ কিন্িু ইউখোী় 

ইউকন়নে ফজােি ইভান সপল ৰহাৱা নাই। বােখি চীন ,ভধয প্ৰাচয আৰু দ্কক্ষি-ভৱ একছ়াি 

নিুন ফজাে ৰোলাি সপল জহখছ। এি প্ৰকিখমাকগিাভভলি কফকচত্ৰ অপাখে বােিি এই 

ফজােখফােি ই়াে কস্থ্কি অকধি সুসংহি িোি সহা় িকেফ।  
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অৱখশয ,কফশ্বফযাী ফাকিজয কফকবন্ন ফাধা আৰু কপল্টােে সন্পকি িভাকন্ি জহ উটঠখছ। 

কফখশিবি ,ভাকিন ,ইউখোী় ইউকন়ন আৰু জাানে উচ্চ ভভলযে ফজােখফাে ফকধ ি ফাধাে 

সন্ভুেি আখছ ,ভুেযিঃ সুেক্ষা আৰু কেেন্নিা আৰু জলী় িা াঁেসংেক্ষিে ফাখফ )ৰমখন িছােী 

আৰু স্তনযানীে সুেক্ষা(। ৰসখ়খহ ,আাঁচকনে হস্তখক্ষখ প্ৰকিখমাকগিাভভলিিা কনশ্চিি িোে 

ফাখফ সম্পভি  ৰমাগান শংৃেলি ভানদ্ণ্ড কন়ন্ত্ৰি আৰু অনুিেিখমাগযিা ফজাই েোে ওেি 

গুৰুত্ন কদ্ফ।  
 

বােখি ,ই়াে ফকধ ি অথ বনকিি কস্থ্কি আৰু অনযানয িােিে জসখি আটাইিবি ৰপ্ৰকছবাে 

ৰটকেপ চুশ্চি ুনে প্ৰান্ভ িকেফবল ৰহৰুওৱা/কফপল ৰহাৱাে সম্ভাৱনা আখছ। ৰসখ়খহ ,নিুন 

কফিাশশীল ৰদ্শখফােে উবকি  অহাে কফেীখি বােিি প্ৰকিখমাকগিাভভলি িকে েো ,অগ্ৰাহয কস্থ্কি 

ৰহৰুওৱা ,ফা আন িথাি ,এি কফশ্বফযাী অ-সভফা় ফাকিজয কেখৱশে প্ৰকি আাঁচকনে কনখদ্শনাও 

আগফা হ'ফ। 
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 েন্ভাকন ফজাে আৰু েন্ভাকনভভলয সম্প্ৰসাকেি িকেফবল প্ৰজাকি আৰু সাভগ্ৰীে 

কফিােফৃশ্চি িো।  
 

 নিুন ফজাে অখন্িি িো আৰু 'ৰব্ৰণ্ড ইশ্চণ্ড়া 'সাগেী় োদ্যে প্ৰচাে। 
 

 আন্তজাকিি ভানদ্ণ্ড ভেি িো ভাছ আৰু ভাছে সাভগ্ৰী কনশ্চিি িকেফবল এপ .এইচ .

আৰু এপ.এল.কচ .- ি কেেন্নিা আৰু কেেন্নিা উন্নি িো। 
 

 সংেক্ষি সাঁহাকেখফােে ফযৱহাে েক্ষা িকে কফদ্ান্ন প্ৰজাকিে সুেক্ষা কনশ্চিি িো।  
 

 ৰমাগান শংৃেলি অনুিেিখমাগযিা আকনফ।     
 

৬.৬ তৰবৱশ আৰু জলফা়়ু তৰৱিন 
 

6.6.1 জলফা়়ু তৰৱিন 
 

 

জলফা়ু কেৱিন জহখছ ৰশহিী়া সভ়ি ভাৎসী় েণ্ডে সন্ভুেীন ৰহাৱা আটাইিবি ডাঙে প্ৰিযাহ্বান 

আৰু ৰদ্শি ভৎসালন আৰু জলিী়াে কফিাশে প্ৰি়ন ফাহাল েোে ফাখফ সভ়-কনধ াকেি 

অকবৰূআৰু ফযৱস্থ্ানা কেিল্পনা প্ৰখ়াজন। সভিু ভাছভেী়াে ওেি জলফা়ু কেৱিনে প্ৰবাৱ 

বােিী় ইইশ্চজ আৰু চাকেওপালে উচ্চ সাগেি মখথষ্ট দৃ্শযভান। ৰদ্শি ভাছ েক্ষা প্ৰকিষ্ঠানসভভখহ িো 

ৰিইফাটাও অধয়খন ভাছে প্ৰজাকি, ৰিওাঁখলািে প্ৰাচুম , প্ৰজনন আচেি আৰু অনযানয প'ৰনাশ্চজখিল 

গুিে কফিেিে কেৱিন আকনখছ, কম এখন কেৱিনে জসখি সম্পকিি উষ্ডিা ফৃশ্চি ফা সাগেি শকলিা 

প্ৰিােি স্থ্ানান্তে িো। আাঁচকনেখন ভাছে সাভগ্ৰীে ওেি জলফা়ু কেৱিনে প্ৰবাৱে ওেি গুৰুত্ন 

কদ়্া অধয়নখফােি উদ্গকন কদ্ফ কম এখন জলফা়ু-ৰপ্ৰকেি কেৱিনে কফিখ় আভাে ফুজাফুশ্চজ উন্নি িকেফ 

াখে আৰু ভাছ ধো আৰু িৃকি সম্প্ৰদ্া়খফােি সভ়কনধ াকেি বাখৱ অকবখমাজনী প্ৰিালী প্ৰদ্ান িকেফ 

াখে মাখি ৰিওাঁখলািে জীৱনধাকেি জীৱনধােি প্ৰবাকৱি নহ়। জলফা়ু কেৱিনে ওেি বােিে 

আন্তজাকিি প্ৰকিশ্ুকিে অংশ কহচাখ, ভাছ ধো আৰু ভাছ ধো সম্পিঅ় িাম িলাে ো গ্ৰীি হাউচ 

ৰগছ )শ্চজএইচশ্চজ( কনগ ভি হ্ৰাস িকে ৰসউজী়া ভাছ ালনে ধােিাখটা উৎসকগ ি িাম িলাে ৰমাখগখে 

উদ্গকন কদ়্া হ'ফ।  
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 ভাছ ধো আৰু ভাছ ৰেকিে ওেি জলফা়ু কেৱিনে প্ৰবাৱ বালদ্খে ফুশ্চজফবল 

অধয়নখফাে সভথ ন িো। 
 

 জলফা়ু আৰু ই়াে সংকিষ্ট প্ৰািৃকিি ঘটনাে িাো অনা কেৱিনে ওেি ভাছ 

আৰু ভাছ িৃিিে ৰূা়িে ওেি াইলট ৰূা়ি িো। 
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 ভাছ ধো নাও ,এপ.এইচ .আৰু এপ.এল.কচ .আৰু ভাছে ৰেকিে িাভে দ্খে ভাছে 

আন্তঃগা াঁথকনি ৰসে শশ্চিে ফযৱহাে েক্ষা িো।  
 

 বগ্নী সংস্থ্া আৰু ফযশ্চিগি েণ্ডে জসখি সহখমাকগিা আৰু সভন়্ি জলফা়ু-প্ৰকিখোধী 

প্ৰমুশ্চি কফিকশি িো।  
 

6.6.2 ইকনতচষ্টটৰ স্বাস্থয আৰু অখণ্ডিা তনজিি কৰা 
 

 

প্ৰদ্ভিিে ফাখফ বােিে সভুি আৰু অন্তবভ কভ দ্ুখ়াটা ানীে কেখৱশে অৱস্থ্া চাি আখছ আৰু ই হ়খিা 

ভাছে সাভগ্ৰী হ্ৰাস ৰহাৱাে এটা িােি। বভ কভে ওেি ফকধ ি এংথখোশ্চজি িাম িলা আৰু কনষ্কাশন 

কচকিৎসাে ফাখফ অম ান্ভ প্ৰিালীে জসখি, িটঠন আৱজনাে প্ৰাচুম  আৰু কফখশিবি প্লাটষ্টিে )কফখশিবি 

ভাইি'প্লাটষ্টি িিা( সাগেে লগখি অন্তবভ কভে ানীি ভানৱী় ফৃশ্চি িকেখছ, মাে পলি জীৱ-জগি 

আৰু জীৱ-জগিে ওেি ৰনকিফাচি প্ৰবাৱ ৰলাইখছ। লগখি ৰিইফাটাও ব়াৱহ অধয়ন আখছ কম 

ভাছে োদ্য চিে ৰমাখগখে ভানুহবল ভাইি'প্লাটষ্টিে িিাে চলাচলসভকচি িখে। সাগেি ভাছ ধো ৰনট 

েৱান আৰু আন-কনকফচো ৰকণ্টংখ়ও বভি ভাছ ধোে উকেও ভাইি'ি'লি অকেহনা ৰমাগাকন্ি িকে 

আখছ, কম ভাছে সাভগ্ৰীপ্ৰবাকৱি িকে আখছ। আাঁচকনে কনখদ্শনাখফােে লক্ষয জহখছ বভ কভ আৰু সাগেকবকত্তি 

প্ৰদ্ভিি িাম িেীবাখৱ কন়ন্ত্ৰি িো আৰু কেকস্থ্কিখফাে কনেীক্ষি িোখটা কনশ্চিি িোে ফাখফ প্ৰদ্ভিি 

কন়ন্ত্ৰিে ফাখফ কন়াভি প্ৰিালী শশ্চিশালী িো। ভাছ ভছশ্চজদ্খফাখে প্ৰখ়াজনী় ফযৱস্থ্া, ভাছ ধো জাহাজে 

কডজাইন আৰু কনভ ািি আৰু েৱিঅ সভ়ি কগখ়েে ফযৱহােি ৰিাখনা প্ৰিাখে সাভুকিি প্ৰদ্ভিিি 

অকেহনা নাোকেফবল সিখলা ৰচষ্টা িকেফ। আাঁচকনেখন ফাকহযি িােি ৰমখন ফাসস্থ্ানে অৱনভন, প্ৰদ্ভিি, 

আৰু জলফা় ু কেৱিন সভাধান িকেফ কম অন্তবভ কভ আৰু সভিু ভৎসালনপ্ৰবাকৱি িখে। উন্নি 

ফযৱস্থ্ানাি ভাছে সাভগ্ৰীহ্ৰাস ৰহাৱাে সম্ভাৱনা আখছ, মাে পলি ভাছে ফা়'ভাছ েস আৰু উৎাদ্ন ফৃশ্চি 

হ় আৰু আন্তগ াকেি আৰু সাভুকিি ভাছ ালনে ফাখফ ফাকি ি অথ বনকিি ৰনট লাবালাব ফৃশ্চি হ় আৰু 

ৰশিি এই েণ্ডে ভাছ আৰু অনযানয অংশীদ্ােীসিলি অথ বনকিি লাবালাব উন্নি িখে। আাঁচকনেখন 

ভাছ ভৎসফযৱস্থ্ানাে ফাখফ সম্ভাৱয ৰগভ-কেৱিি আৰু ফহনক্ষভ কফিাশ প্ৰান্ভ িোি সহা় িকেফ ো 

নিুন িথয আৰু প্ৰমুশ্চিে প্ৰফাহ েক্ষা িকেফবল কনেন্তে প্ৰখচষ্টা িকেফ। আন্তঃগা াঁথকনে কদ্ওাঁখি, এপ.এইচ. 
আৰু এপ.এল.কচ. কফিাশে পলি ৰিকি়াফা উিভ লে িািি ক্ষ় আৰু ফৃশ্চি হ়। এই কফিাশখফাখে 

ি'িথিা িনকপগাখেশ্বনে কেৱিন আকনফ াখে, মাে পলি িখণ্টষ্ট'ল, ইি'ল'কচআৰু ৰশিি 

ভৎসালনে ওেি প্ৰবাৱ কেফ াখে। চেিাখে উিভ লি আন্তঃগা াঁথকনে কফিাশকফখফচনা িখো াঁখি এই 

কদ্শখফােে টঠিনাে ফাখফ ম ান্ভ ফযৱস্থ্া স্থ্ান িোে ওেি কফখফচনা িকেফ। 
 

 

এইখটা বালদ্খে জনা মা় ৰম, িো আৰু অন্তগ ি ানী জহখছ ৰটইল-এণ্ড ইখিাকচষ্ট আৰু ই়াি থিা 

সাভুকিি ভাছে সম্পদ্খফাে ুটষ্ট সটৃষ্ট িো কভঠাই আৰু কচিে প্ৰফাহে ওেি মখথষ্ট কনবেশীল। অৱখশয, 

এই জলজ ৰফাে এংথখোখজন চাে সকন্নকফষ্ট, মাে পলি াকোকশ্ব ি ভানদ্ণ্ডহ্ৰাস হ় আৰু কভহকল ানীে 

প্ৰফাহ হ্ৰাস হ়। এখন কেৱিখন ৰিইফাটাও গুৰুত্নভি  এচ'কেন আৰু সাভুকিি ভাছভেী়া সম্পদ্ে ষ্টি 

প্ৰবাকৱি িখে, কফখশিবি উচ্চ ভভলযে কভছাভাছ, কম এই অন্তবভ কভ েক্ষিাখফক্ষি জলি ৰিওাঁখলািে জীৱন 

চিে এি ম া় সম্পভি  িখে। ৰসখ়খহ, এখন ৰটইল-এণ্ড ইখিাখষ্টিে াকোকশ্ব ি অেণ্ডিা সেুকক্ষি 

িোে ফাখফ, আাঁচকনেখন এি ৰলণ্ডখস্ক-ে ো-কচখস্ক দৃ্টষ্টবঙ্গী ফশৃ্চি িোে ফাখফ ফযৱস্থ্া গ্ৰহি িকেফ ম'ি 

অন্তবভ কভে জল সম্পদ্ে শব্দ ফযৱস্থ্ানা আৰু জল প্ৰফাহে অনুিভ ল স্তে ফজাই েোে পলি ওিপ্ৰান্তী় 

কেকস্থ্কিে স্বাস্থ্য আৰু িলযাি কনশ্চিি হ'ফ।  
 

অন্তবভ কভ েণ্ডি ,নদ্ী আৰু ৰিওাঁখলািে উনদ্ীে ওেি কনভ াি িো ফান্ধ আৰু 

ৰফখেজখফাখে প্ৰাখ় ৰিওাঁখলািে জজকৱি জীৱন-চিে কিছু অংশ সম্পভি  িোে ফাখফ ওেবল 

আৰু িলবল চলাচল িো ভাছে প্ৰজাকিে প্ৰব্ৰজন সীকভি িখে। আাঁচকনে হস্তখক্ষখ নদ্ী 

আৰু ৰিওাঁখলািে উনদ্ীখফােে ওেি বকৱিযিে সিখলা আন্তঃগা াঁথকন কফিাশি 

প্ৰখ়াজনী় সুেক্ষা স্থ্ান িোখটা কনশ্চিি িকেফ আৰু লগখি ভজিু থিা গা াঁথকনখফােে 

কেকস্থ্কি সংখশাধন িোে ফাখফ ৰচষ্টা িকেফ ,ম'ি সম্ভৱ হ়।   
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
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 Sৰিংকথং আেৰমখন uataory mb  etn আইএছ টটওকচ ও এন ও এন ক ওললাট এ এন টট এছ ,

প্লাটষ্টিসহ ,আৰু ভাছ ধোে ো প্ৰদ্ভিি হ্ৰাস িোে ফাখফ প্ৰখ়াজনী় ফযৱস্থ্া গ্ৰহি িকে 

উদ্াহেখিখে উদ্গকন কদ্ফবল। 
 

 উন্নি ফযৱস্থ্ানা ফযৱস্থ্াে ৰমাখগখে ফাসস্থ্ানে হ্ৰাস ৰহাৱা আৰু জলফা়ু কেৱিনে 

কফৰুখি নভনা ফশৃ্চি িো আৰু ম'ি উলব্ধ হ় নিুন প্ৰমুশ্চি গ্ৰহি িো। 
 

 ভৎসসম্পিঅ় আন্তঃগা াঁথকনে কফিাশে ৰনকিফাচি প্ৰবাৱ হ্ৰাস িো। 
 

 নদ্ী আৰু ৰিওাঁখলািে উনদ্ীে ওেি কনভ ান িো ফান্ধ আৰু ৰফখেজে ােি 

প্ৰৱাহিােী ভাছে প্ৰজাকিে কফনাভভলী়া চলাচল কনশ্চিি িো।  
 

 অৱবভ কভ আৰু িীথ স্থ্ানে কেিকিি সুেক্ষাে ফাখফ ৰলণ্ডখস্ক-ে ো কচখস্ক-ে দ্খক্ষ 

েক্ষা িো। 

 

6.6.3 তকিন প্ৰজাতি আৰু প্ৰতিবাক তৰবৱশ ৰক্ষা কৰা 
 

 

ফহনক্ষভ ভৎসালনে কফিাশি উদ্গকন কদ্ওাঁখি, আাঁচকনেখন অন্তবভ কভ আৰু সভিু কেখৱশে াকোকশ্ব ি 

অেণ্ডিা ফনাফবল গুৰুত্ন কদ্ফ, মাখি কফদ্ান্ন, কফদ্াশংিা িো ফা সেুকক্ষি প্ৰজাকিে ওেি ৰিাখনা 

কফৰূ প্ৰবাৱ নাথাখি। ৰভনখগ্ৰাব, সাগেী় ঘা াঁহ কফচনা, আৰু প্ৰফাল কেপবহখছ িীথ ে সভিু কেসেে এি 

অকফখেদ্য অংগ আৰু ফহুখিা ভাছে প্ৰজাকি আৰু সভিু স্তনযাত্ৰীে ফাখফ অবযাসসহ কফকবন্ন কেসেে 

ইখিাকচ়'াটটচ ৰসৱা প্ৰদ্ান িখে )ৰমখন দ্ুগং(। এদ্দন ৰিণৰতদ্দবাি এংদ্দৰাৰৰন  প্ৰভাৱি িা সুিৰক্ষত  িা 
ি'ফ। এখিদ্খে, ফহুখিা কফন্ন প্ৰজাকিখ়ও নদ্ীি ফাস িখে )গাংখগটটি ডলকপন( আৰু ৰসইখফােি 

ৰিওাঁখলািে জনসংেযা ফাহাল েোে ফাখফ সেুকক্ষি িো হ'ফ।  
 

6.6.4 ভাছৰ আহাৰ উৎাদন আৰু তকবশাৰৰ ফনৰী়া সংগ্ৰহ তন়ন্ত্ৰি কৰা 
 

বােি জহখছ ভাছে আহাে উৎাদ্নি এি নিুন প্ৰখফশিােী। এই সিখলা ফছেি ,ভাছে 

আহাে আভদ্াকন িো জহকছল কিন্িু একি়া ঘৰুৱা প্ৰখ়াজনী়িা ভেি িোে কছি ,বােি 

জহখছ ভাছে আহােে এি ৰনট েন্ভাকনিিা। ভাছখোৱা উৎাদ্ন আৰু ফীজ সংগ্ৰহে ওেি 

এি নীকি কনখদ্শনাও েণ্ডখটা ফাহাল েোে ফাখফ এি জৰুেী প্ৰখ়াজনী়িা। সাধােিখি 

জলিী় ,ভাছে আহাে আৰু ফীজ উৎাদ্নে জসখি সম্পকিি জহ থাখিা াঁখি ,ফাস্তৱি ,

ৰিচাে আৰু সংসৃ্ককি েক্ষিাখফক্ষিে িছখোডি হ় আৰু দু্খ়াখি প্ৰবাকৱি িকেফ াখে। 

ৰেকিে ুেুেীি জভা েোে ফাখফ ফা ভকেসংসৃ্ককিে ফাখফ ফনেী়াে ো সংগ্ৰহ িো ফীখজ লক্ষয 

প্ৰজাকি ৰফাে ফাহাল েোে সভ়ি ফজন িো আন ফহুখিা প্ৰজাকিে জনসংেযা প্ৰবাকৱি 

িখে। ভাছ ৰোৱা উৎাদ্ন এিি ,আনহাখি এহাখি 'আৱজনাভাছ'ে উৎাদ্নশীল 

ফযৱহােি সহা় িকেখছ কিন্িু এখন এিি ৰফােে প্ৰসােে প্ৰশ্চি়াি ,ভাছ ৰোৱা 

জাহাজখফাখে একি়া ধ্বংসাত্ধি কগ়াে ফযৱহাে িকে আখছ মাখি ভাছ ৰোৱা উশ্চিদ্ে ফকধ ি 

প্ৰখ়াজনী়িা ভেি িকেফবল আিাে আৰু সংেক্ষিকস্থ্কি কনবে নিোবি ডাঙে ৰিচ সংগ্ৰহ 

িো হ়। িি াটিি অৱকস্থ্ি উশ্চিদ্ি উৎাদ্ন িো ফহৃৎ কেভািে ভাছে আহাখেও সৰু 

আিােে চাকডন ফযৱহাে িখে ,মাে চাকডে জনসংেযাে কস্থ্েিাে ওেি ৰনকিফাচি প্ৰবাৱ 

আখছ। নীকি উখদ্যাগখফাখে এখন ৰূান্তেে ফাখফ োদ্যাকবলা ভাছে প্ৰজাকিে ফযৱহাে 

কনৰুৎসাকহি িকেফ।  ই়াে উকেও ,জফিকল্পি উৎসে ো ভাছে আহাে উৎাদ্ন আৰু 

কনেন্তে বাখৱ সংগ্ৰহ িো ভাছ ালনে ওেি আে এণ্ড কড-ি উদ্গকন কদ়্া হ'ফ আৰু 

ভানদ্ণ্ডে ভাছে আহােে কস্থ্ে ৰমাগান কনশ্চিি িোে ফাখফ সিখলা েণ্ডে )ৰাৱালী ,িৃকি 

ইিযাকদ্ (ফাখফ ভুঠ ভাছে আহােে প্ৰখ়াজনী়িা অনুভান িো হ'ফ। 
 

6.6.5 নীলা অথ নীতি আৰু সাভ়ুতিক স্থাতনক তৰকল্পনা 
 

বােিে সভুি আৰু সভুি কেখৱশ জহখছ উচ্চ উৎাদ্নশীলিাে জসখি কফশ্বে আটাঁে 

কেখফশে কবিেি এটা। ফ্লু ইখিানকভখ় এই প্ৰািৃকিি সম্পদ্খফাে প্ৰান্ভ িোে এি ভহান 
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সুখমাগ প্ৰদ্ান িখে আৰু োদ্য সুেক্ষা আৰু লাবৱান কনখ়াগ কনশ্চিি িখে ,ৰিৱল মকদ্ 

সম্পদ্খফাে কস্থ্েবাখৱ সংেক্ষি আৰু সু-ফযৱস্থ্ানা িো হ়। বােখি নীলা অথ নীকিে এি 

িাম িেী সংজ্ঞা এখনদ্খে কফিকশি িকেখছ - " নীলা অথ নীকিবহখছ সাগেে স্বাস্থ্য সংেক্ষি 

িখো াঁখি আথ -সাভাশ্চজি কফিাশে ফাখফ বােিে আইনী নযা়াকধিেিে অধীনি থিা সাগে 

আৰু সাগেে সম্ভাৱনা অখন্িি আৰু অনুিভ কলি িো।  ফ্লু ইখিানকভ-এ উৎাদ্ন আৰু 

ফযৱহােি ক্ষভিাে জসখি সংখমাগ িখে আৰু অথ বনকিি কফিাশ আৰু াকোকশ্ব ি কস্থ্েিাে ফাখফ 

এি সভকন্ি দৃ্টষ্টবঙ্গী কেিল্পনা িকেখছ। ই দ্ুখ়াটা সাভুকিি আৱখে, কম জহখছ অৱিেিে 

সম্পদ্ ,লগখি সভুি ,কম জহখছ উ-প্ৰান্তী় সম্পদ্। "ফিভানে অনুভান অনুসকে ,ভুঠ ভভলয 

ৰমাগ )শ্চজকবএ (ভা িো বােিি নীলা অথ নীকিে আিাে কনেন্তে ভভলযি 4.6 লাে ৰিাটট টিা 

আৰু  2016-17  চনি ফিভান ভভলযি 5.5 লাে ৰিাটট টিা। 
 

ভৎসালন আৰু িৃকি েণ্ডখটা বােিী় অথ নীকিে এি গকিশীল েণ্ড কহচাখ গবল আকহখছ 

আৰু আগন্তি সভ়ি এি গুৰুত্নভি  কফিাশে গকিে কদ্শি অৱকস্থ্ি। ভৎসালন আৰু িৃকি 

ও ফ্লু ইখিানকভ উখদ্যাগে গুৰুত্নভি  উাদ্ান।  এই উখদ্যাগখফােে উখেশয জহখছ োদ্য 

সুেক্ষা ,দ্কেিিা হ্ৰাস ,আৰু জো়ী সম্পদ্ে ৰটিনখৱল ৰভখনজখভণ্টে সভথ নি কফকনখ়াগ 

আৰু উিাৱন ফশৃ্চি িো। এই উখদ্যাগখটাখৱ সাগেী় োদ্যভভলয শংৃেলে প্ৰকি কফখশি 

ভখনাখমাগ ৰ়খে ানীে সম্পদ্ে স্থ্া়ী কফিাশ আৰু ফযৱস্থ্ানা উন্নি িোে ফাখফ এি 

সাভকগ্ৰি দৃ্টষ্টবঙ্গী গ্ৰহি িখে।  
 

 

অৱখশয, ভহাসাগেী় স্থ্ানে প্ৰকিখমাগী দ্াফীে প্ৰকিিভখ, সভিু ৰেকচখ়ল কেিল্পনাে প্ৰখ়াজনী়িা, কম 

জহখছ ফ্লু ইিনকভ ৰূা়িে ফাখফ এি গুৰুত্নভি  সাঁজকুল, িাৎম  ফহন িখে। সাগেে ো েকনজ আৰু 

ৰিল অখন্িি/কনষ্কাশনে ফকধ ি চাকহদ্াে জসখি, সভিু ফাকিশ্চজযি মাত্ৰীে ফকধ ি কেভাি আৰু ৰিশলগি 

প্ৰকিেক্ষাে ফাখফ স্থ্ান সংেক্ষি, ভাছ ালনে ফাখফ উলব্ধ স্থ্ান হ্ৰাস াইখছ। এই সভিালীন কফিাশখফাে 

প্ৰকি কনেীক্ষি িকে, সিখলা অথ বনকিি িাম িলাখ ৰিওাঁখলািে সটঠি স্থ্ান প্ৰান্ভ িোখটা কনশ্চিি 

িকেফবল আাঁচকনেখন এি সটঠি MSPে ওেি জকেভনা কদ্ফ আৰু প্ৰশ্চি়াি, সংঘাি হ্ৰাস হ়। ম'ি 

প্ৰখ়াজন হ়, গখৱিিা প্ৰকিষ্ঠানে ো প্ৰখ়াজনী় গখৱিিা সভথ ন ও কফচো হ'ফ।  

 

6.7 সাভাজজক স়ুৰক্ষা আৰু স়ুৰক্ষা ননট 
 

6.7.1 ক্ষ়ু ি-তৰসৰৰ ভৎসালন আৰু কৃতিক স়ুৰক্ষি কৰা 
 

সভুি আৰু আবযন্তেীি ানীি িাভ িো বােিী় ভৎসালনে ৰভকলি কফখশিত্ন জহখছ 

কু্ষি-কেসেে ভৎসালনে কপ্ৰকবখডণ্ট )এছএছএপ(। এদ্দ  ধিণি ছৰব ও জিায়দ্দত কদখা যায় 
য'ি ভাছে ৰফকছবাগ িৃিিে অকি সৰু আিাে েো হ় আৰু গহৃস্থ্ানে ুেুেীি ভাছ ফশৃ্চি 

িখে। েণ্ডখটাে এই গুিে সম্ভাৱনা আৰু সভসযা দু্খ়াটা আখছ। সম্ভাৱনাখফাে জহখছ কনখ়াগ 

উৎাদ্ন ,ুাঁশ্চজে কনম্ন প্ৰখ়াজনী়িা ,সেল প্ৰমুশ্চিে ফযৱহাে ইিযাকদ্ে ৰক্ষত্ৰি। সভসযাখফাে 

ফহৃৎ সংেযিে ৰক্ষত্ৰি আৰু কোো় অঞ্চলে জসখি ,গ্ৰাভয অঞ্চলআৰু ি'িথিা অঞ্চলি 

অকি ভাত্ৰা কফ়ক োে পলি প্ৰখ়াজনী় আন্তঃগা াঁথকন সৃটষ্ট ,হাি-বকে আৰু জ্ঞান আৰু 

প্ৰমুশ্চি ,কফনন ,কনেীক্ষি আৰু কফকনখ়াগ আৰু ইনবখিটটং ি কনম্ন ক্ষভিা আকদ্ সৃটষ্ট িোে 

ফাখফ এি প্ৰিযাহ্বান সৃটষ্ট িো জহখছ।  
 

এছ.এছ.এপ .সুেকক্ষি িোে ফাখফ প্ৰখ়াজনী় প্ৰথভ আৰু অগ্ৰসে নীকি হস্তখক্ষ জহখছ ) :i (

আন্তজাকিি কনখদ্শনা আৰু োষ্ট্ৰী় আখলাচনা অনুসেি িকে আইনি 'কু্ষি-কেসেে 

ভৎসালন 'শব্দখটা কনধ ােি িো।  আাঁচকন সভথ ন িোে আন ভুেয ৰক্ষত্ৰখফাে জহখছ ) :2 (

ফযৱসা় িকেফবল স্ব-সংগটঠি িোে ফাখফ কু্ষি-কেসেে অাখেটেে ফাখফ ইনখচকণ্টব 

কডজাইন িো  ;)iii ( দ্ক্ষিা ,দ্ক্ষিা আৰু উখদ্যাগ কফিাশ  ;)ii ( ৰিওাঁখলািি আত্ধসহা়ি 

ৰগাট )এছএইচশ্চজ/(সভফা়/কপচাে এছ'কচখ়চন /FFZI- ি সংগটঠি িোি সহা় িো আৰু 

ৰিওাঁখলািে উখদ্যাগ ফশৃ্চি িো  ;)i ( এছ.এছ.এপ .- ে ফাখফ প্ৰািৃকিি আৰু কফত্তী় 
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সম্পদ্কচকিি/কফিেি  ;)ii ( টুলফক্সে কফিাশ ,কফখশিবি এছ.এছ.এপ .ভকহলাসিলে ফাখফ 

কভকচং দ্ক্ষিা আৰু সম্পদ্ প্ৰান্ভ িো ;আৰু )কবকব (নভনাআৰু সাভাশ্চজি সুেক্ষা ৰনট উন্নি 

িো ,কফখশিবি জীৱনে ফীভাে ৰমাখগখে ,ৰিওাঁখলািে িলা আৰু কগ়াে ,আৰু প্ৰিৃকিে 

অবাৱে ো অনযানয সম্পকত্তে ৰমাখগখে। 
 

বভ কভ আৰু ানী ফযৱহাে নীকি ,ম'ি প্ৰখ়াজন হ় ভাছ ধো ক্ষভিা অনুিভ কলি িো ,সভুি 

আৰু আন্তঃবভ কভে ানীে জফিকল্পি ফযৱহাে আকদ্ আথ -সাভাশ্চজি কফিাশভভলি আখলাচনাি 

এছ.এছ.এপ .- ে সম্পভি  অংশগ্ৰহি কনশ্চিি িকেফবল আাঁচকন সভথ নে প্ৰখ়াজন। এখন 

িকেফবল এইখটাও অিযাৱশযিী় ৰম ভাৎসী় আৰু িৃকি েণ্ডবল এছ.এছ.এপ .- ে অৱদ্ানে 

ওেি ম ান্ভ িথয সংগ্ৰহ িো ৰটা অিযাৱশযিী় ,কম প্ৰাখ় ৰগান আৰু অজ্ঞাি থাখি। 
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 েণ্ডখটা কনধ ােি িকেফবল এছ.এছ.এপ .- ে কেকধ আৰু গুিাগুিে ওেি সন্পি ৰহাৱা। 
 

 আথ -সাভাশ্চজি কফিাশভভলি আখলাচনাি এছ.এছ.এপ .- ে সম্পভি  অংশগ্ৰহি আৰু 

কনমুশ্চি কনশ্চিি িো। 
 

6.7.2 সাভাজজক স়ুৰক্ষা ,তলঙ্গ ইক়ু ইষ্টট আৰু গাৰ নভৰভৰ জসবি তভলাওক 
 

 

চেিাখে ফিভানিলযািভভলি ফযৱস্থ্া অফযাহি েোে িথা কফখফচনা িকেফ আৰু প্ৰিযক্ষ লাবালাব স্থ্ানান্তে 

আাঁচকন )কডকফটটএছ(ে ৰমাখগখে ৰদ্শি ভাছ িকভি/ভাছ িভঅসিলি ম ান্ভ সেুক্ষা ৰনট প্ৰদ্ান িোে 

ফাখফ ৰিওাঁখলািি আৰু অকধি শশ্চিশালী িকেফ। এখন দ্খক্ষে কবিেি আখছ সভাজ িলযাি, ফীভা, গহৃ 

আৰু ভাছ ালনে ফাখফ অনযানয সা-সুকফধা। অিযাকধি প্ৰিৃকিে ফিেে ঘটনা ৰমখন ধুভুহা উকে ফিাখহ, 

দ্ুদ্ুখম াগ িেংগ আৰু ফানানীি প্ৰািৃকিি দ্ুখম াগ কহচাখ গিয িো হ'ফ। এখিটা কশোখি, ৰিল কফ়ক 

োে দ্খে ভানৱ-কনকভ ি দ্ুখম াগি দ্ুখম াগ কহচাখও কফখফচনা িো হ'ফ আৰু প্ৰবাকৱি ভাছ ধো 

সম্প্ৰদ্া়খফােি ৰিওাঁখলািে জীৱনে নুস্থ্ ানি গ্ৰহিখমাগয সভথ ন/সহা় প্ৰদ্ান িো হ'ফ। সাগেি 

ভাছভেী়াে জীৱন ৰহৰুওৱাে ৰক্ষত্ৰি, ক্ষকিভেিে প্ৰশ্চি়াখফাে সহজ িো হ'ফ মাখি প্ৰবাকৱি ভাছ 

ভৎসকে়ালখফােে লাবালাব এি মুশ্চিসঙ্গি সভ়ে কবিেি প্ৰদ্ান িো হ়। প্ৰব্ৰজনিােীসিখল সভিু 

ভৎসালন আৰু িৃকি েণ্ডি িভ শশ্চিে এি গুৰুত্নভি  অংশ ি কেিি জহখছ। েম্পোগিবাখৱ, 

িাকভলনাডু আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰখদ্শে ো ভাছ ভছশ্চজদ্ে ওেি িভ কহচাখ িাভ িকেফবল অনয োজযবল 

প্ৰব্ৰজন িকে আকছল। অৱখশয, ৰশহিী়া ফছেখফােি, অসভ, ফংগ আৰু কফহােে দ্খে ওবেঅঞ্চলে 

প্ৰব্ৰজনিােীসিখল সাভকুিি ভাছ ধো নাও আৰু িৃকি ৰেকিে ওেি িাভ িকে আখছ। অম ান্ভ দ্ক্ষিা 

আৰু কচনািিেি ৰেিডে অবাৱে জসখি, এখন প্ৰব্ৰজনিােী িভঅসিখল জীকৱিাে ফাখফ ৰিওাঁখলািে 

জীৱন কফদ্াশংিা িকে আখছ। আাঁচকনে উখদ্যাগখফাখে এখন প্ৰব্ৰজনিােী িকভিি অন্তবুি িোে 

প্ৰশ্চি়াখটা সুচল িকেফ, মাে কবিেি আখছ ভাছ ধো নাওখফােে ওেি িাভ িোি প্ৰকশক্ষিে ফযৱস্থ্া, 

ৰিওাঁখলািে ৰেিড েক্ষিাখফক্ষি, আৰু সাগেি আঘাি ফা ভিুৃযে সভ়ি ফীভা লাবালাব। এখিদ্খে, ভাছে 

ৰেকি আৰু ৰহচােী আৰু প্ৰখচকছং উশ্চিদ্ে ওেি িাভ িোসিলি বাল িাভে কস্থ্কিপ্ৰদ্ান িো হ'ফ। 

ভাছে সাভগ্ৰীে স্বাস্থ্যে ওেি ভাছ ধো কনকিি িোে ইকিফাচি প্ৰবাৱখফাে এি ফৃহৎ অংশে অংশে 

অংশগ্ৰহিিােীসিখল িণ্ঠস্বে িকে আখছ। কিছুভান ি'িথিা োজয আৰু অংশীদ্ােীসিখলও ফিভানে 61 
কদ্নে ো ফান েভযাদ্ ফৃশ্চি িোে প্ৰখ়াজনী়িা স্বীিাে িকেখছ। অংশীিােীসিলে ফান আৰু 

সহখমাকগিাে লাবজনি প্ৰবাৱে প্ৰকি কনেীক্ষি িকে, চেিাখে ভাছ ধো কনকিি িোে সভ়খছাৱাি ভাছ 

ভৎসেিসিলে ফাখফ উলব্ধ ফিভানে প্ৰকিভেি ৰখিজখটা অকধি শশ্চিশালী িকেফ। ই ৰিৱল সম্পদ্ 

সংেক্ষিি অংশগ্ৰহিফৃশ্চি িোি উদ্গকন কদ্ফ নহ়, লগখি ভাছে সাভগ্ৰীনুৰুিাে আৰু ুনৰুিােি 

সহা় িকেফ কম হ্ৰাস/হ্ৰাস ৰহাৱাে লক্ষি ৰদ্েুৱাইখছ। 
 

 

ফছেখফােি ভৎসালন সভফা়খফাখে গকি লাব িকেখছ আৰু কিছুভান োজয/োজযি, এখন সভফা়খফাখে 

ৰিওাঁখলািে সপলিা প্ৰদ্শ ন িকেখছ। ভাছ ভৎসসভফাহিসিখল বাল ফযৱসাক়ি ভখডল গ্ৰহি িকেখল 

সভাজি সফ খিষ্ঠবাখৱ ৰসৱা িকেফ াখে ম'ি শসয আৰু শসযে কছে দ্ুখ়াটা িাভ অন্তবুি থাকিফ। 

চেিাখে দ্ক্ষিা কফিাশ আৰু িাকেিেী আৰু কফত্তী় সহা়ে ৰমাখগখে ভৎসশ্চি়া সভফা় আৰু FFPO-ি 
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অকধি সহা় আৰু শশ্চিশালী িকেফ, ম'ি প্ৰখ়াজন হ়। ভৎসালন আৰু জলফা়ু সম্পিঅ় কফি়ে 

ৰভািাকফলা িোে ফাখফ কফজ্ঞান কবকত্তি দৃ্টষ্টবঙ্গী এটা ালন িোি সভফা়খফােি উদ্গকন আৰু শশ্চিশালী 

িো হ'ফ। ভাছ ধো িাম িেী আৰু িলা ি়ে ফাখফ ভাছভেী়াসিলে ফাখফ আনুষ্ঠাকনি ৰিকডটে 

উলব্ধিা প্ৰাখ় অকি িটঠন প্ৰভাকিি জহখছ, আৰু লাবালাবে কফদ্জনি প্ৰিােে পলি ফহুখিা 

ভাছভেী়া ফযশ্চিগি কফত্তী় আৰু ভধযস্থ্িািােীে ঋি েদ্ি কে কেখছ। এই কেকস্থ্কিে প্ৰকিিাে েোে 

ফাখফ, চেিাখে উদ্াে চিাৱলী আৰু কন়ভাৱলীে জসখি ভৎসালনিােীসিলি োজহুৱা কফত্ত প্ৰদ্ান িোে 

ওেি কফখফচনা িকেফ। এখিদ্খে, আাঁচকনেখন ভাছ ধো সম্পকত্ত ৰমখন কগ়াে আৰু িাফ্টি ফীভাে 

অধীনবল আকনফ। ই ভৎসালনিােীসিলি প্ৰািৃকিি দ্ুখম াগে সভ়ি ক্ষকি অপ িোি সহা় িকেফ 

আৰু ৰিওাঁখলািে কন়ন্ত্ৰিে ফাকহেি অনযানয িাভ িকেফ। এখিদ্খে, জলিী়া িৃিিে ফাখফ, আাঁচকনেখন 

শসয ফীভা প্ৰদ্ান িো আৰু লগখি ৰিওাঁখলািে সম্পকত্ত ৰমখন এখেটে, ৱাটাে াম্প আকদ্ফীভা প্ৰদ্ান িো। 

ভৎসালন েণ্ডি শসযে কছে িাম িলাি ভকহলাসিল ভুঠ িভ শশ্চিে প্ৰা় 69 শিাংশ। কে়ালখফাে 

ফৃশ্চি িোে উকেও, ভকহলাসিখল ভকহলা এছ.এইচ.শ্চজ.-ে ৰমাখগখে ভাছ শুখিাৱা, ৰোল সংগ্ৰহ, ৰনট 

ৰভশ্চণ্ডং আৰু অনযানয ভভলয ফৃশ্চিে িাম িলাি গুৰুত্নভি  বভ কভিা ালন িখে। একি়া ভাছ ধো 

িাম িলাি ভকহলাসিখলঅংশগ্ৰহি িোে উদ্াহেি ফৃশ্চি াইখছ। চেিাখে ভকহলাসিখল ালন িো 

বভ কভিাি ই়াে অৱদ্ানসভথ ন অফযাহি োকেফ আৰু ভকহলা সভফা় গঠনিকে সভথ ন আৰু ফৃশ্চি িকেফ; 

ভকহলা-অনুিভ ল কফত্তী় সভথ ন আাঁচকন; বাল িাভে কস্থ্কি ম'ি এপ.এইচ. আৰু এপ.এল.কচ.-ি 

সুেক্ষা,সেুক্ষা আৰু কেেন্নিাঅন্তবুিথাকিফ; কেখটইল ভাখিটটংে ফাখফ কেফহন সকুফধা; সৰু-সুো ভাছ 

ধো, ভভলয-ৰমাগে িাম িলা গ্ৰহি িকেফবল উদ্গকন; আৰু লগখি ভৎসালন ফযৱস্থ্ানাি ৰিওাঁখলািে 

সশ্চি় সম্পিি সহা় িখে, মাে কবিেি আখছ সহ-ফযৱস্থ্ানা গা াঁথকন, ম'ি ৰসইখফাে গঠন িো হ়। 
 

এখিটা কশেি আৰু অন্তবুিিাে প্ৰকি ই়া প্ৰকিশ্ুকি অনুসেি িকে ,নীকি কনখদ্শনাখফাখে 

ৰলছখফইন ,ৰগ ,উবিাভী ,ৰিংজাডাে ,িুইে (uQere)  আৰু দু্ই-স্পেকেট আৰু অনযানয 

কেচ় )LQTBG2 (+ ভৎসালন আৰু জলিী় সম্পিঅ় জীৱনে ফাখফও সভথ ন িকেফ।   
 

 

ফকধ ি সভুি ভৎসালন সম্পদ্ে প্ৰকি ভনি োকে, সাভকুিি অঞ্চলে সিখলা ৰিখনই কফসিৃ্ি ৰহাৱা মখথষ্ট 

সংেযি ভৎসসম্প্ৰদ্া়ে ফাখফ অকিকেি/জফিকল্পি উৎস েো েো হ'ফ। এই ৰক্ষত্ৰি ভকেসংসৃ্ককি আৰু 

কেখিা-ম টনগুৰুত্নভি  ফুকল গিয িো হ় আৰু দ্ুখ়াজখন অকিকেি/জফিকল্পি উৎসে ফাখফ বাল 

সম্ভাৱনা প্ৰদ্ান িখে।  

 
 

ৰশহিী়া সভ়ি ,আন্তজাকিি সাভুকিি সীভা ৰেো )OSOL ( অকিিভ িো বােিী় 

ভৎসেখফােে ঘটনা ফশৃ্চি াইখছ। এই ফশৃ্চিে িােি জহখছ ফহুখিা িােিি ,ৰিওাঁখলািে এটা 

হ'ল ৰহগে স্থ্া়ী ভধযস্থ্িা আদ্ালখি কদ়্া কসিান্তে আধােি আইএভকফএল-ে ুনে-কনধ ােি 

িো। এখন ঘটনা হ্ৰাস িকেফবল ,চেিাখে ভৎসালনি প্ৰখ়াজনী় সজাগিা আৰু প্ৰকশক্ষি 

প্ৰদ্ান িোে কফিখ় কফখফচনা িকেফ মাখি আইএভকফএল ে িকছং কেহাে িো হ়। 
 

ই়াে উকেও ,জাহাজ কনভ াি গজ েো আৰু ভাছ ধো জাহাজ কনভ াি ৰদ্শি এি অকন়ভী়া 

িাম িলা জহখছ ,মাে পলি দু্ফ ল ভানদ্ণ্ডে জাহাজ কনভ াি িো হ় কম ৰফাখে কস্থ্েিা ,ভাছে 

ফাখফ সখফ াৎিৃষ্ট স্থ্ান ,ি্ুে ফাসস্থ্ান ,আৰু োন্ধনীশাল আৰু ৰশচাগােে ফাখফ ফযৱস্থ্াে জসখি 

আখাচ িখে। পাইফাে কেপচড প্লাটষ্টিে )পাক  (ফকধ ি ফযৱহােে জসখি ,এখন গজে িাো 

দু্ফ ল ভানদ্ণ্ডে নাও কনভ ািে সম্ভাৱনা ফশৃ্চি জহখছ। এই আাঁচকনেখন জাহাজ কনভ াি গজে 

ঞ্জী়ন ,সাগেী়িাে ফাখফ ভাছ ধো জাহাজে এি ফাকি ি জেী ,আইআেএছ/এখি ধেিে 

িাকেিেী সংগঠনে ৰমাখগখে ৰমাগাখমাগ আৰু সুেক্ষা সাঁজকুলে কন়ভী়া কনেীক্ষি ,ভাছ ধো 

জাহাজে ফাখফ ভানি কডজাইন েো ,কনভ াি সাভগ্ৰী আৰু ৰিন্দ্ৰ আৰু োজয চেিাখে জাহাজ 

কনভ ািে কনেন্তে কনেীক্ষি আৰু কন়ন্ত্ৰিে ফাখফ প্ৰশ্চি়াঅন্তবুি িোে ফাখফ সভুি 

োজয/ৰিন্দ্ৰী় চেিােে সাভুকিি ভাছ ধো অকধকন়ভ অকধকন়ভ )এভ.এভ.আে.এ(.ে কেসে 

ফশৃ্চি িোে প্ৰখ়াজনী়িা স্বীিাে িকেফ। 
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
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 ভাছ েক্ষা  সভাজ/ভাছ িভঅসিলে উন্নকি আৰু সুেক্ষাে ৰনট কনশ্চিি িোে ফাখফ সভাজ 

অফযাহি েো আৰু ফশৃ্চি িো। 
 

 ভৎসালন আৰু িৃকিি িাভ িো প্ৰৱাহিােী িকভিসিলি কচনাি িো আৰু 

ৰিওাঁখলািি এি প্ৰখ়াজনী় সুেক্ষা েক্ষাে ৰনট প্ৰদ্ান িো। 
 

 সংেক্ষি আৰু ফযৱস্থ্ানা ফযৱস্থ্াি িাম িেী অংশগ্ৰহিে ফাখফ ভৎসালনে ফাখফ সহা় 

ফশৃ্চি িো। 
 

 ম'ি প্ৰখ়াজন হ়, সংগঠনভভলি আৰু দ্ক্ষিা কফিাশ আৰু িাকেিেী আৰু কফত্তী় সহা়ে 

ৰমাখগখে ভৎসালন সভফা় আৰু FFPO ে সুকফধা আৰু শশ্চিশালী িো। 

 আনুষ্ঠাকনি ৰিকডট প্ৰান্ভ িকেফবল আৰু ভাছ ধো সম্পকত্তে ফাখফ ফীভাে কেসে অখন্িি 

িকেফবল ভাছ ভৎসআৰু িৃিিে সহজ প্ৰখৱশাকধিাে প্ৰদ্ান িো। 
 

 ভকহলা সভফা়/এছএইচশ্চজ /PPFF , লক্ষয আাঁচকন আৰু িাম স্থ্ানে কেখৱশ উন্নি িোে 

ৰমাখগখে ভৎসালনি ভকহলাে অংশগ্ৰহিি উদ্গকন কদ়্ি। 
 

 ভৎসেি অকধি সংগ্ৰহ িো সম্পদ্ে ওেি কনবেশীলিা হ্ৰাস িো ,জাহাজে কডজাইন 

আৰু ৰনকবখগচন সজাগিা সটৃষ্ট উন্নি িোি উদ্গকন কদ়্া মাখি সেল সীভাে 

দ্ুঘ টনাজকনি িকছং কেহাে িো হ়। 

 

৬ .৮ ভৎসশাসন 
 

6.8.1 অন্তবূতভ আৰু সভ়ুি সম্পদৰ নটকনৱযআৰু জ্ঞানী ফযৱহাৰ তন়ন্ত্ৰি কৰা 
 

 

12 nm ে অকধি ানীি সম্পদ্ে ৰশািিে কফিাশে প্ৰকি লক্ষয োকে, ইইখজআৰু একফএনখজ-ি োষ্ট্ৰী় 

ফ্লীটে িাো ভাছ ধো েোে ফাখফ ফযাি আইন প্ৰি়ন িোে জৰুেী প্ৰখ়াজনী়িা আখছ। ইইখজডে 

ফযৱস্থ্ানাে ফাখফ দ্া়ফি ৰনাডাল সংস্থ্াে ফাখফ েষ্টবাখৱ এখজণ্ডা কনধ ােি িকেফ আৰু 

ভৎসালনিােীসিখল এি েষ্ট কন়ভ অনসুেি িো আৰু এভকচএছ সংস্থ্াখফােি ৰূা়ি িোখটা সহজ 

হ'ফ। বােিি সভিু ভৎসালন িকি আৰু সম্পদ্ েক্ষাি কনেন্তে কেৱিনে জসখি গকিশীল। 

এভ.ক.আে.এ. 1980-ে আেম্ভকিে ো অশ্চস্তত্নবল আকহখছ আৰু ৰিইটাভান োজয/ইউটট ফাদ্ কদ্, 
1990-ে ভাজবাগবল এভ.ক.আে.এ. স্থ্ান িো জহকছল। ভুেয আন্তজাকিি চুশ্চি/ফযৱস্থ্া )1982 
UNCLES, 1992 UNFSA, 1995 FAOCCRF) গ্ৰহি িোে আগখি ৰফকছবাগ এভএপআেএ গ্ৰহি িো 

জহকছল, এই আাঁচকনেখন এভএপআেএ-ি ভৎসালন েোে ফাখফ ভজিু থিা কন়ভ আৰু কন়ভখফাে 

উন্নীি িোি সভথ ন িকেফ আৰু লগখি ৰিওাঁখলািি আন্তজাকিি সাঁজকুল/ফযৱস্থ্াে জসখি সংখেকেি িকেফ 

মাখি ৰিওাঁখলাখি ভৎসালন ফযৱস্থ্ানাে সিখলা কদ্শ আৱখে। এইখটা ি'িথিা োজয/ইউটট-ে 

কফখফচনাে ফাখফ ভখডল কফল প্ৰস্িুি িকে সম্পন্ন িো হ'ফ। এখিদ্খে, অন্তবভ কভ ভৎসালন আৰু িৃকিে 

ফাখফ এি ভখডল কফল প্ৰসিু্ি িোে প্ৰখ়াজনী়িা আখছ, মাি োজয/ইউটটখছ হ় ৰিওাঁখলািে ভজিু 

থিা আইনফাকিল িোে ফাখফ ফা ৰিওাঁখলািি সভিালীন িকে োকেফবল আৰু ট'কখিল প্ৰখ়াজনী়িা 

ালন িোে ফাখফ সংখশাধন িোে ফাখফ ফযৱহাে িকেফ াখে। িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভেুয ৰক্ষত্ৰখফােে 

কবিেি আখছ: এভ.ক.আে.এ.-ি ভৎসালন েোে ফাখফ ভজিু থিা কন়ভ আৰু কন়ভখফাে আখডট 

িো আৰু লগখি আন্তজাকিি সাঁজকুল/ফযৱস্থ্াে জসখি সংখেকেি িো। ইইশ্চজ-ে 12-200 নটটকিল ভাইল 

অঞ্চলি ভৎসালনে কন়ভ। অন্তবভ কভ ভৎসালন আৰু িৃকিে ফাখফ 'ভখডল কফল' প্ৰস্িুি িো, মাি 

োজয/োজযই ৰিওাঁখলািে ভজিু থিা আইনফাকিল ফা সংখশাধন িোে ফাখফ ফযৱহাে িকেফ াখে।  
 

৬.৮.২ প্ৰতিষ্ঠান 
 

সভাজ প্ৰতিষ্ঠান কনভ াি :  সপল সম্পদ্ ফযৱস্থ্ানাে ফাখফ এি ভফ চি জহখছ সম্পকত্তে অকধিােে 

উমুি ধাম যিেি ,অথ াৎ সম্পদ্ে অকধিােী ,কম সংেক্ষিে ফাখফ দ্া়ফি ,কম সম্পদ্ ফযৱহােে ো 

লাব প্ৰান্ভ িখে ,ইিযাকদ্। বােিি ,ভাকলিীস্বত্নে কফি়খটা ফািকৱিবাখৱ অেষ্ট। আনহাখি 

োজযে প্ৰকিকনকধ কহচাখ চেিাখে সম্পদ্খটাে ভাকলি ,সভাজেখনও ভাকলিীস্বত্নে 

ােম্পকেি অকধিাে দ্াফী িখে। দু্খ়াটা কস্থ্কি ি'ে ফাখফ এি উা় জহখছ সহ-ফযৱস্থ্ানাে 
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ৰমাখগখে। ৰিোলা আৰু িাকভলনাডু োজয আৰু ইউটট ইউটট অপ াডুখচেীখ় একি়া কফকবন্ন 

প্ৰশাসকনি ম যা়ি )কবখলজ ,শ্চজলা ,োজয (সহ সহ-ফযৱস্থ্ানা গা াঁথকন স্থ্ান িকেখছ ,মাে 

কবিেি আখছ ৰিওাঁখলািে অকধিােে চাটাে ,আৰু দ্াক়ত্নে চাটাে ,আৰু লগখি 

আইনী/প্ৰশাসকনি সভথ ন প্ৰদ্ান িকেখছ। আাঁচকনকনখদ্শনাে লক্ষয হ'ফ এখন উখদ্যাগখফাে 

আন আবযন্তেীি আৰু চুটট োজয/ইউটটবল আগফখাৱা।   
 

ইন়ুট আৰু আউট়ুট নমাগান নচবনলবফাৰ একজিি কৰা :নমাগান নচবনলৰ জ্ঞান 

জহবছ তমবকাবনা ফযৱসাত়ক প্ৰকিষ্ঠানে চাকফ। এি আদ্শ  ৰছটটংি ,উৎাদ্ন ইউকনটি 

ভধযস্থ্িািােী সাভগ্ৰীে ভানদ্ণ্ড আৰু কেভািে সম্পভি  জ্ঞান থাকিফ লাখগ ,মাি ৰিওাঁখলাখি 

ফজােি অকন্তভ উৎাদ্ন উৎাদ্ন িকেফবল ফযৱহাে িকেফ াখে। নাও ফা ৰেকিি 

ভৎসালন েো হ়। অৱখশয ,ভধযস্থ্িািােী সাভগ্ৰীে ওেি ৰিওাঁখলািে িভ কন়ন্ত্ৰি আখছ। 

উদ্াহেি স্বৰূখ ,নাও কনভ াি গজি ভানি ধাম যিেি নাই ,কম কনশ্চিি িকেফ াখে ৰম 

ভৎসালনিােীসিখল ৰিওাঁখলািে ধনে ফাখফ ভভলয প্ৰান্ভ িকে আখছ আৰু এি জলিী়া 

পাভ ে ফীজে ওেি িভ কন়ন্ত্ৰি থাখি আৰু ৰিওাঁ আন উৎসে ো ি় িো োদ্যে 

ওেি িভ কন়ন্ত্ৰি থাখি। এখি সভ়খি, ভৎসালন িােী আৰু িৃিিসিখল ৰিওাঁখলািে 

সাভগ্ৰীে অকন্তভ গন্তফযস্থ্ানে ওেি প্ৰাখ় ৰবিুৱাভ জহ থাখি।   পলপ্ৰসভবাখৱ ,ভভলয শংৃেলে 

প্ৰকিজন অংশগ্ৰহিিােীখ় এি ভাওকি উৎাদ্ন ৰিশল অনুসেি িখে ফা 'কচখলা'ি িাভ 

িখে কম ৰিওাঁখলািে ভভলয সৃটষ্টঅনুিভ ল নিখে ফা সম্পদ্খফােে কস্থ্েিা কনশ্চিি নিখে। 

আাঁচকনেখন ভানি কনকদ্ষ্টিা আৰু চুশ্চিে ৰমাখগখে ৰিন্দ্ৰি ভাছ ধো নাও/ৰেকিে জসখি ভভলয 

শংৃেল সৃটষ্ট িোি উদ্গকন কদ্ফ। সভাজেখন ভভলয শংৃেলে কনজা ৰহাৱাখটা কনশ্চিি িকেফবল ,

ভাছভে/িৃিি সভফা় /FFZI/ সহ-ফযৱস্থ্ানা সংস্থ্া স্থ্ানি উদ্গকন কদ়্া   হ'ফ। 
 

একক-উইবণ্ডা প্ৰিালী তফকতশি কৰা :ৃথক ভৎসালন ভন্ত্ৰাল় ,শুালন আৰু 

দ়ুগ্ধজাি ভন্ত্ৰাল়ৰ অধীনি ভৎসতফবাগ এটা স্থানৰ জতৰ়বি নিুন আন়ুষ্ঠাতনক 

সংস্কাবৰ এই খণ্ডবটাৰ ওৰি গুৰুত্ব ফৃজি কৰাৰ স়ুবমাগ সৃষ্টি কতৰবছ। অৱখশয ,

ফযৱসা় েো কন়ভে ৰক্ষত্ৰি ,নিুন কফবাগে আখদ্শ ফশৃ্চি িো ৰহাৱা নাই ৰসখ়খহ ই়াে 

সম্ভাৱনা সীকভি িো জহখছ। ভৎসালন িাম িলাে এিাকধি ভাত্ৰা )ভানৱ আৰু প্ৰিৃকিে ভাজি 

ফািালা ;বভ কভ-ৰস্ক ে ো সাগে-ৰস্ক ;স্থ্ানী় ,আঞ্চকলি ,আন্তজাকিি কন়ভ ;োদ্য আৰু কনখ়াগ 

সুেক্ষা ;ফাকহযি শশ্চিে প্ৰকি কফদ্জনিিা ;ফাকিজয কন়ভে ৰমাখগখে ভাছ ালন েক্ষাে ফাখফ 

আন্তজাকিি প্ৰখচষ্টা ;ইিযাকদ্ (প্ৰদ্ান িকে ,নিুন কফবাগখটা শাসন ,সভন়্ আৰু নীকি কনধ ােিে ওেি 

গুৰুত্ন আখো িকে এি ছািা সংস্থ্া কহচাখ কফিকশি িকেফ লাকগফ )ফযৱসা়ে ৰক্ষত্ৰি (আৰু 

িাম িেী ভৎসশাসনে ফাখফ োজয/ৰিন্দ্ৰী় অঞ্চলসভভহে ভাজি সভন়্ স্থ্ান। 
 

ওখোিখফাে প্ৰান্ভ িোে ফাখফ আে এণ্ড কড ,এভকচএছ ,ফাকিজয ,আন্তজাকিি সম্পি ,

কফিাশ আকদ্ অন্তবুি িো ভখনাকনখফশ িাম িলা ৰফাে িোে ফাখফ কফবাগে অধীনি এি 

কফখশি সংস্থ্া েোে প্ৰখ়াজন হ'ফ। আন িথাি ই়াে ফাখফ ওচেে প্ৰখ়াজন হ'ফ ৰসখ়খহ 

কফকক্ষন্ভ প্ৰকিষ্ঠানখফােি নিুন কফবাগে অধীনবল আকনফ। এই ৰক্ষত্ৰি আগফাক ,এই 

আাঁচকনেনে লক্ষয হ'ফ 'ভৎসালন আৰু সেহী়া কেিভা ভন্ত্ৰাল় 'সৃটষ্ট িো কম প্ৰকি ৰটািা 

অনুসকে েণ্ডখটাে ফকধ ি প্ৰখ়াজনী়িা ভেি িকেফ আৰু এই প্ৰশ্চি়াি চেিাখে কেিকল্পি 

বাখৱ নীলা অথ নীকিে সাভকগ্ৰি লক্ষযি েণ্ডখটাে অৱদ্ান উন্নি িকেফ।  
 

ভৎসালন কফবাগে কবিেি ,ভজিু থিা চাকেটা ভৎসালন প্ৰকিষ্ঠান )বােিী় ভৎসালন 

জেী [এপএছআই ] , ৰচি্খিল ইনটষ্টটটউট অপ কপচাখেজ নটটিাল এণ্ড ইশ্চঞ্জকন়াকেং 

প্ৰকশক্ষি [কচআইএপখনট ] , ৰচি্খিল ইনটষ্টটটউট অপ ি'ষ্টখনল ইশ্চঞ্জকন়াকেং পে কপচাখেেী 

[কচআইকচইএপ ]আৰু ৰনচখনল ইনটষ্টটটউট অপ হাচ-হাউষ্ট ৰটিন'লজী এণ্ড ৰিকডঙে 

[নাইপপাট (]ৰিওাঁখলািে কনখদ্শনা ,িাভ আৰু উখমাকগিা অনুসকে ুনেীক্ষি িকেফ 

লাকগফ। এখিদ্খে ,এই সিখলা প্ৰকিষ্ঠানখিখন ুনে সংখেকেি িকেফ াকে ফা মকদ্ প্ৰখ়াজন 

হ় ভানৱশশ্চি আৰু সম্পদ্ে িাম িেী ফযৱস্থ্ানাে ফাখফ এিশ্চত্ৰি িকেফ াকে আৰু ৰস্কলে 
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প্ৰখ়াজনী় অথ নীকি আকনফবল োষ্ট্ৰী় ভৎসকফিাশ ৰফাড )এন.কড.কড.কফ (.ুনেীক্ষি িকেফ 

লাকগফ।  'ভকছং আৰু সােভেকেকেি েো েো 'এি কনখদ্শনা স্থ্ান িকেখল ,াাঁচটা 

সংগঠনে জসখি এিশ্চত্ৰি িকেখল আগন্তি দ্শি ি আৰু িাে ফাকহেি েণ্ডখটাে কফিাশে 

ফাখফ প্ৰখ়াজনী় আনুষ্ঠাকনি সভথ ন আৰু কফচো ৰজাে প্ৰদ্ান িকেফ।   
 

 

ভৎসালন েণ্ডি কফকবন্ন প্ৰকিষ্ঠানে জসখি ওলাইখছ কমখফাে িৎে োজয/ৰিন্দ্ৰী় চেিাখে )কডঅ'এপ(, 

ৰিন্দ্ৰী় চেিাে )এভএপএএইচ এণ্ড কড, িৃকি আৰু িৃিি িলযাি ভন্ত্ৰাল়, গহৃ ভন্ত্ৰাল়, ফাকিজয আৰু 

উখদ্যাগ ভন্ত্ৰাল়, কেখৱশ, ফন আৰু জলফা়ু কেৱিন ভন্ত্ৰাল়, জলসম্পদ্, নদ্ী উন্ন়ন আৰু গংগা 

ুনৰুৎাদ্ন ভন্ত্ৰাল়, শশ্চি ভন্ত্ৰাল়, প্ৰকিেক্ষা ভন্ত্ৰাল়, ৃকথৱী কফজ্ঞান ভন্ত্ৰাল় ইিযাকদ্( আৰু জফজ্ঞাকনি 

সংস্থ্াে অধীনি খে। এই এিাকধিিাগি শাসন গা াঁথকনে ফাখফ এভ.এপ.এ.এইচ.এ.এছ.এ.কড. আৰু 

উিভ লী় োজয/ৰিন্দ্ৰী় শাকসি অঞ্চলে ভাজি এিহাখি শশ্চিশালী সভন়্ে প্ৰখ়াজন আৰু আনখটা 

প্ৰান্তি ৰিন্দ্ৰী় চেিােে কফকবন্ন ভন্ত্ৰাল়/কফবাগে ভাজি শশ্চিশালী সভন়্ে প্ৰখ়াজন। ই়াে উকেও, 

ভৎসালন আৰু িৃকিফযৱস্থ্া ম যখৱক্ষি েোখটা কনশ্চিি িকেফবল োজয/োজয/ইউটটে কবিেি এখি 

ধেিে সহখমাকগিা অিযাৱশযিী় হ'ফ। এই ৰক্ষত্ৰি, আাঁচকনেখন আন্তঃ-ভন্ত্ৰাল়/কফবাগ সকভকি আৰু 

অনযানয সভন়্েসংস্থ্াে ৰমাখগখে সিখলা সংকিষ্ট সংস্থ্াে ভাজি উন্নি সভন়্ে অনুভকি কদ়্াে ফাখফ এি 

প্ৰিালী স্থ্ান িো। 
 

িৃকিেণ্ডি িৃকিে জসখি সভিা কহচাখ কফখফচনা িোে ফাখফ জলজেণ্ডে দ্ীঘ কদ্নী়া দ্াফী 

আখছ মাখি ই হ্ৰাস িো শুল্ক আৰু িে ,ানী আৱণ্টন ,কফদ্ুযৎ আৰু িৃকি েণ্ডে ফাখফ উলব্ধ 

অনযানয সভথ ন সুকফধাে সুকফধা উখবাগ িকেফ াখে। িৃকিে দ্খে িৃকি ও জহখছ োদ্য িৃকিি 

কনমুশ্চি িো এি প্ৰাথকভি িাম িলা আৰু ৰসখ়খহ ,এি স্তেে ৰক্ষত্ৰই ই়াে সম্প্ৰসােিি 

উদ্গকন কদ্ফ আৰু ই়াে োদ্য আৰু ুটষ্টে প্ৰখ়াজনী়িা ভেি িোি ৰদ্শেনি সভথ ন 

িকেফ। ই়াে উকেও ,ৰিকডট প্ৰখৱশাকধিাে ,ফীভা আৰু ৰেকিে ো পিবল ভভলয শংৃেল 

শশ্চিশালী িোে প্ৰখ়াজনী়িা ভেি িকেফবল আাঁচকন সভথ ন প্ৰদ্ান িো হ'ফ।   

 

ক্ষভিা তনভ াি :ভৎসালন আৰু িৃকি েণ্ডি প্ৰকিষ্ঠান কনভ ািে ফাখফও প্ৰখ়াজন হ় ৰম এই 

েণ্ডখটা কেচালনা িো ৰলািসিখল ৰিওাঁখলািে ৰভকলি কশক্ষা ,আৰু প্ৰকশক্ষি আৰু 

ৰিওাঁখলািে জ্ঞানে আধাে আৰু িাকেিেী ুনে-কদ্শে ভযাদ্ী ৰসৱা ফশৃ্চিে ৰক্ষত্ৰি সক্ষভ। 

আনহাখি েণ্ডখটা সিখলা ৰক্ষত্ৰখি ফশৃ্চি জহখছ ,উৎাদ্নে ো ভভলয উৎাদ্নবলখি ,এই 

েণ্ডখটা কেকস্থ্ি িো ভকহলা আৰু ুৰুিে ক্ষভিা মখথষ্ট কনম্ন স্তেি থাখি।   এই কফখিিি 

কফকবন্ন ম যা়খমখন ৰসৱা সংগঠন , ৰিডে-কফশ্চডং ,ইনচাচন-স্তে আৰু ৰসৱাপ্ৰকশক্ষিে সুখমাগ ,

ৰিকে়ােে সুখমাগ ,উন্নি প্ৰকশক্ষি আকদ্ আৰু িৃকি ,আৰু শু কচকিৎসা আৰু শু ালনে দ্খে 

অনযানয প্ৰাথকভি উৎাদ্ন েণ্ডে দ্খে িলি আখছ। ৰশহিী়া সভ়ি েণ্ডখটা প্ৰান্ভ িো গুৰুত্নে 

জসখি কভলাফবল ,ৰদ্শে োদ্য আৰু ুটষ্টে প্ৰখ়াজনী়িা ভেি িকেফবল ই়াে দ্াক়ত্ন আৰু 

উৎাদ্নলক্ষযে প্ৰসাে ,েণ্ডখটা কেচালনা িো ভানৱ সম্পদ্ে ক্ষভিা কনভ ািে প্ৰখ়াজনী়িা 

প্ৰাথকভিিা কদ়্া আৰু ফশৃ্চি িোখটা অিযাৱশযিী়।       
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 োজয/োজযি ভৎসালন সহ-ফযৱস্থ্ানা গা াঁথকন গঠন িোি উদ্গকন কদ়্া আৰু 

সুকফধাপ্ৰদ্ান িো। 
 

 ৰমাগান শংৃেলে ওেি সভাজে ভাকলিীস্বত্ন উৎসাকহি িো। 
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 আনুিকঙ্গি িাম িলা অন্তবুি িকে এিশ্চত্ৰি এণ্ড টু এণ্ড চাপ্লাই ৰচইনউৎসাকহি িো। 
 

 িাম িলাে সংকভিি েোে ফাখফ আৰু এিএিি উইখণ্ডা প্ৰিালীে ৰমাখগখে ফযৱসা়ে 

সহজিাে ফাখফ আে এণ্ড কড ,এভকচএছ ,ফাকিজয ,আন্তজাকিি সম্পি ,কফিাশ আকদ্ 

ভখনাকনখফশ িোে ফাখফ কফবাগে অধীনি কফখশি শাোে এি ৰছট গক ৰলাৱাে উা় 

অখন্িি িো। 
 

 ভৎসালন আৰু সেহী়া কেিভা ভন্ত্ৰাল় আৰু ভৎসালন আৰু সেহী়া কেিভা 

ভন্ত্ৰাল় স্থ্ানে পাখল আগফাক আখছ  
 

 ৰদ্শে ভৎসালন েণ্ডি আদ্শ  িো িভ চােীসিলে ক্ষভিা গাে ফাখফ এি 

কপ্ৰণ্টকফিকশি িো।  
 

 িৃকিে জসখি িৃকিে সভেি িৃকি িকওৱা। 
 

6.8.3 DRH আৰু উদযভীিা 
 

 

স্বাধীনিাে কছখে ো, ৰমই ভৎসালন এি উবকি ৰমাৱা িাম িলাে ো এি েশ িািে ফাকিশ্চজযি 

িাম িলাবল ৰূান্তকেি জহকছল, ভৎসালন আৰু অনযানয অংশীদ্ােীসিলে )উবৱআৰু িলে দ্ুখ়াটা( 
উদ্যভীে কেৱিন ৰহাৱা নাই। েণ্ডখটাে িাম িলা আৰু সংগঠনখটাআঠালগা প্ৰকিখোধী কেৱিন জহ 

আখছ। এই সম্পিি নীকি গকিি হস্তখক্ষি অন্তবুি থাকিফ প্ৰকশক্ষি, ক্ষভিা কনভ ািে ফাখফ দ্খক্ষ 

আৰু লগখি িলািুশলী ভাছ ধো/িৃকিে ো ৰিওাঁখলািে ফৃকত্ত ালন িোে অকধি অথ বনকিি আৰু দ্ক্ষ 

উা়বল ৰমাৱাে ফাখফ ােম্পকেি ভাছ আৰু ভাছ িৃিিসিলে প্ৰমুশ্চিগি দ্ক্ষিা উন্নি িো। 
 

ভাছ ভৎস আৰু িৃকিে ফাকিশ্চজযিীিেিে লাবালাবে ো সম্পভি ৰূখ লাব িকেফবল ,ভাছ 

আৰু ভাছ িৃিিসিলে উদ্যভদ্ক্ষিা কফিকশি িো হ'ফ আৰু ৰিওাঁখলািি ভাছ ালনভভলয 

শংৃেলআৰু আধুকনি ভাছ ালন েণ্ডে অনযানয প্ৰখ়াজনী়িা ফশৃ্চি িকেফবল উৎসাকহি িো 

হ'ফ। ৰদ্শ-প্ৰান্তি স্থ্ান িো ভৎসালন িখলজসভভখহ ই়াি বভ কভিা ালন িকেফ াখে। 

ই়াে উকেও ,কিছুভান আে এণ্ড কড প্ৰকিষ্ঠাখন কফকবন্ন স্তেি অংশীিােীসিলে উদ্যভী িা াঁে 

কনভ ািে ফাখফ উৎসকগ ি িাম যসভচী ও গ্ৰহি িকেফ াখে।  
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 ৰিওাঁখলািে গ্ৰাহিে কদ্শ উন্নি িকে প্ৰকশক্ষি ,ক্ষভিা কনভ াি ,ফযৱস্থ্ানা আাঁচকনে 

কফিাশি ভৎসালন আে এণ্ড কড আৰু কশক্ষা প্ৰকিষ্ঠানখফাে িৎে িো।  
 

6.8.4 িথয-তবতি 
 

ধ্বকন ডাটা জহখছ ধ্বকন নীকি প্ৰস্িুি িোে ফাখফ এি ভুেয ভফ -প্ৰখ়াজনী়। অকন্তভ 2-1 টা 

ৰক্ষত্ৰি ভৎসেণ্ডে ভযাকনখপাড ৰহাৱাে জসখি ,ডাটা সংগ্ৰহে ফাখফ প্ৰিালী আৰু ৰিওাঁখলািে 

সংগ্ৰহ কছ কে আখছ। আনহাখি আন্তজাকিিবাখৱ গ্ৰহি িো িকি আৰু প্ৰখটািল 

অনুসেি িকে সভুি ভাছঅৱিেিে িথয কন়ভী়াবি সংগ্ৰহ িো হ় ,আন েণ্ডি এ়া ৰহাৱা 

নাই। সভুি ভৎসালন েণ্ডে ফাখফ িো া াঁচ ফছেী়া জনগিনাে ফাকহখে ,িৃকিখি ধকে 

অন্তবভ কভভ ভৎসালনে ফাখফও এখি ধেিে িথয উলব্ধ নহ়। গখৱিিা প্ৰিাশনে ৰমাখগখে 

উলব্ধ িথযফাদ্ ,জজকৱি কদ্শখফােে প্ৰিালীফি আৱেি আৰু সভাজ/সম্পকিি 

অংশীদ্ােীসিলে আথ -সাভাশ্চজি গুিাগুি িভ।  
 

ওখোিখটা ভনি োকে আৰু এই িথা ৰটা গ্ৰহি িো ৰম ধ্বকন ডাটাে উলব্ধিা কফিাশ েো 

েোে কেিাঠাখভাি এি দু্ফ ল সংখমাগ জহ আখছ ,আাঁচকন উখদ্যাগখফাখে ডাটা সংগ্ৰহে ফাখফ 

প্ৰিালী সৃটষ্ট িোে ওেি গুৰুত্ন কদ্ফ কম েণ্ডখটাে কফকবন্ন ভুেে ম ান্ভ আৱেি কনশ্চিি িখে ,

জহখছ সভখ়াদ্া়ি আৰু কনবেখমাগয ,ডাটা সংগ্ৰহ প্ৰিালী স্বে আৰু ডাটাে প্ৰখৱশাকধিাে 
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ভসৃি আৰু ফাধাভি । কেসংেযা আৰু কেিল্পনা ৰূা়ি ভন্ত্ৰাল়ি )এভ.ও.এছ.ক.আই (.

কন়ভী়া জি ভাছ আৰু ভাছ িৃিিে ফাখফ 'কেকস্থ্কি ভভলযা়ন জেী 'িকেফবল অনুখোধ িো 

হ'ফ।  ভৎসালন িথয অকধগ্ৰহি প্ৰশ্চি়া েক্ষা িকেফবল আৰু িথয সংগ্ৰহ ,সংগ্ৰহ আৰু 

সম্প্ৰসােিি অৱদ্ান আগফাফবল সংস্থ্াখফােি প্ৰখ়াজনী় ইনখচকণ্টব প্ৰদ্ান িোে ফাখফ 

এি োষ্ট্ৰী় ম া়ে ভঞ্চ সৃটষ্ট িো হ'ফ।   

 
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 প্ৰশ্চি়াখটা ম খৱক্ষি িকেফবল আৰু িথয সংগ্ৰহ ,সংগ্ৰহ আৰু সম্প্ৰসােিি অৱদ্ান 

আগফাফবল প্ৰখ়াজনী় ইনখচকণ্টব প্ৰদ্ান িকেফবল এি োষ্ট্ৰী় স্তেে ভঞ্চ কফিাশ িো। 
 

6.8.5 জ্ঞান প্ৰদান কৰা আৰু কাতৰকৰী সভথ ন সম্প্ৰসাতৰি কৰা 
 

বােিে কফশ্বে ভৎসালন আে এণ্ড কড প্ৰকিষ্ঠানে এি অকি প্ৰসাকেি ৰনটৱি আখছ। 

আইকচএো ছত্ৰে িলি থিা আঠটা ভৎসালন প্ৰকিষ্ঠান ;এভ.এপ.এ.এইচ.এণ্ড কড .- ে 

অধীনি ছ়টা আে এণ্ড কড প্ৰকিষ্ঠান ,মাে কবিেি আখছ এি আধা-নযাক়ি সংস্থ্া ,ি'ষ্টল 

ৱািুখৱি অথকেটট ;সাভুকিি সাভগ্ৰী েন্ভাকন কফিাশ িিৃ ক্ষে অধীনি কিকনটা প্ৰকিষ্ঠান ;

কৃথৱী কফজ্ঞান ভন্ত্ৰাল়ে অধীনি চাকেটা প্ৰকিষ্ঠান ;আৰু সভিু ভৎসালনে জসখি সম্পকিি 

কফকবন্ন োজয/ৰিন্দ্ৰি অৱকস্থ্ি ভৎসালন ে 23 েন িখলখজ ৰদ্শি ভৎসালন আৰু িৃকি 

কফিাশে ফাখফ এি অকেফকিি অকবজ্ঞিাপ্ৰান্ভ ভানৱ সম্পদ্ প্ৰদ্ান িখে। অনুশাসন আৰু 

বভ খগালে প্ৰকি ৰিওাঁখলািে আৱেি প্ৰসাকেি।  
 

আইকচএো ভৎসালন ে ক্ষােি ৰফাে ৰিওাঁখলািে প্ৰকিষ্ঠানে আেম্ভকিে োই ভৎস গখৱিিা 

আৰু কফিাশভভলি উখদ্যাগে ৰক্ষত্ৰি আগফাক আকহখছ। আইএভকচ আৰু কফখদ্শী প্ৰজাকিে 

ম'ি ভাছ ৰেকি )ৰূালী িা  ,গ্ৰাছ িা  আৰু িভন িা  (আৰু ফীজ উৎাদ্ন প্ৰমুশ্চিে 

ফাখফ সত্ৰসেে দ্শিে ৰশিে পাখল ৰদ্শি প্ৰথভ 'নীলা কফপ্লৱ 'সৃটষ্ট িো ৰটা ভুেযিঃ আইকচএে 

সফ  বােিী় সভকন্ি গখৱিিা প্ৰিল্পে ৰমাখগখে ভাছ িৃিিসিলি উলব্ধ িো সম্প্ৰসােি 

ৰসৱা আৰু হাি-ধো আৰু ৰসই সভ়ে িৃকি আৰু সহখমাকগিা ভন্ত্ৰালখ় ভাছ িৃিি কফিাশ 

সংস্থ্া )এপএপকডএ (স্থ্ান িো।  ফা়ু-উশাহ ভাছ ,েোহীানী জলিী়া আৰু জলাধাে 

ভাছে কফিাশে িৃকিি এখি ধেিে কফিাশ ঘটটকছল। সভুি েণ্ডি ,আইকচএআে প্ৰকিষ্ঠানখফাখে 

এি সুিী়া বভ কভিা ালন িকে আখছ ,মাে কবিেি আখছ এি উৎসকগ ি নভুনা িকিে 

ৰমাখগখে সভুি ভাছালনে িথযে কন়ভী়া ফযৱস্থ্া ,সংগ্ৰহ িকেফ ো ফাকিশ্চজযি প্ৰজাকিে 

কনম্নিভ আইনী আিােে ফাখফ ৰফঞ্চ-কচি কনধ ােি িো ,ষ্টি ভভলযা়ন ,ভকেিালচােে ফাখফ 

ফহুখিা ফাকিশ্চজযিবাখৱ ফযৱহােখমাগয ভাছ প্ৰজাকিে জীৱন চি সম্পভি  িো ,সাভুকিি ভাছ 

েো েণ্ডে া াঁচ ফছেী়া জনগিনা ,উন্নি শসযে কছে প্ৰমুশ্চি।  ,নিুন নাওে কডজাইন আৰু 

ভানদ্ণ্ড কন়ন্ত্ৰি।   
 

অৱখশয ,আশ্চজ ,ৰমকি়া িৃকি েণ্ডে ো গুৰুিে ফশৃ্চিে িল্পনা িো হ় আৰু ভাছ েন্ভাকন 

অনুিভ ল স্তেি োকেফ লাখগ ,ভাছ ালন প্ৰকিষ্ঠানখফােে প্ৰিযাকশি বভ কভিাঅকধি িাৎম  

ফহন িখে। গ্ৰাহিসিলে িৎক্ষিাৎ প্ৰখ়াজনী়িা ভেি িো প্ৰমুশ্চিখফাে জহখছ কদ্নখটাে 

প্ৰখ়াজনী়িা।  ৰভকলি কফজ্ঞান আৰু এোইটটব গখৱিিাে ভাজি বােসাভয েোে 

প্ৰখ়াজন। সম্প্ৰসােি ৰসৱা আৰু হাি-ধকে েোে প্ৰখ়াজনী়িা আগিবি ফহু ৰফকছ অনুবৱ 
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িো হ়। আন িথাি ,গখৱিিাকফিাশে আগবল আগফাক ফাউকচি মাখি পলাপলখফাে 

অিীিি ৰহাৱা দ্খে কফিাশপ্ৰশ্চি়াি ৰশািি িো হ়। আে এণ্ড কড প্ৰকিষ্ঠানখফাখেও 

ফযশ্চিগি েণ্ডে জসখি এি শশ্চিশালী সম্পি গকফ লাকগফ আৰু সম্পদ্খফাে অকন্বকভষ্ট 

িকেফবল এখিদ্খে িাভ িকেফ লাকগফ আৰু লগখি ৰলফে ো বভ কভবল প্ৰমুশ্চি স্থ্ানান্তেে ভযাদ্ 

হ্ৰাস িকেফ লাকগফ। নীকি উখদ্যাগখফােে লক্ষয জহখছ গখৱিিা আৰু কফিাশে ভাজি আন্তঃষৃ্ঠ 

আৰু সংখমাগ অকধি শশ্চিশালী িো। নীকি ফযৱস্থ্াই দ্াক়ত্নখমাগয আে এণ্ড কড আৰু 

ৰিওাঁখলািে ভৎসালন কফিাশ আৰু শাসনি সভীিেি কনশ্চিি িকেফ।  
 

অকন্তভ ভাইলবলখি জ্ঞান েোখটা আাঁচকনে এি ভেুয উখেশয হ'ফ। সাক্ষেিাে হাে ফশৃ্চি আৰু 

ইণ্টােখনট আৰু স্মাটখপানে সদ্া ফকধ ি ফযৱহােে জসখি ,জ্ঞানে সম্প্ৰসােি ভুেযিঃ বাচুখৱল 

ৰপ্লটপভ ে ৰমাখগখে িো হ'ফ ,কম ৰসইখফাে ৰিৱল িিু আৰু ফয়-িাম িেী নহ় কিন্িু লগখি 

কনশ্চিি িকেফ ৰম ৰিাখনা ৰলাি কছ কে থিা নাই।   আাঁচকনে হস্তখক্ষি ভাছ ভৎস আৰু 

ভাছ ে িৃিিসিলি ফাস্তৱ সভ়ে কবকত্তি উলব্ধ িকেফ ো িথয সংগ্ৰহ ,সংগ্ৰহ আৰু 

প্ৰশ্চি়ািেিে ফাখফ আইটট-আধাকেি জ্ঞান 'হাফ আৰু ৰোি 'স্থ্ান িোে ওেি গুৰুত্ন 

কদ়্া হ'ফ। লগখি কনশ্চিি িো হ'ফ ৰম ৰশি ফযৱহােিােীসিলি প্ৰদ্ান িো এখন িথয স্থ্ানী় 

বািাি আখছ মাখি সভীিেি সহজ হ়। সভিু েণ্ডি ,ভৎসকফবাখগ প্ৰৱজন িো 'সাগে 

কভত্ৰ'ে ফযৱস্থ্া অংশগ্ৰহিিােীসিলে ফাখফ এি উখমাগী ৰমাগাখমাগ কফন্দ ুহ'ফ।   
 

িাৎক্ষকনি হস্তখক্ষে ভুেয ৰক্ষত্ৰখফােে কবিেি আখছ: 
 

 উন্নি ডাটা ফযৱস্থ্ানা নীকি ,অকন্তভ ভাইল সম্প্ৰসােি ৰসৱা আৰু আন্তঃ-ম টন 

সহখমাকগিাে ৰমাখগখে জ্ঞান ফযৱস্থ্ানা ফশৃ্চি িো।  
 

 ফহনক্ষভ ভৎসালন আৰু িৃকিে ফাখফ প্ৰমুশ্চি/ফযৱস্থ্ানা প্ৰিালীে িাম িেী আৰু িিু 

কফিাশ আৰু প্ৰসােে ফাখফ ভৎসেণ্ডি আে এণ্ড কড সংখমাগ শশ্চিশালী িো।  
 

৬.৯ আঞ্চতলক/আন্তজাতিক প্ৰতিশৰুতি 
 

6.9.1 আঞ্চতলক সহবমাতগিাক উৎসাতহি কৰা 
 

 

বােিী় উ-ভহাখদ্শ শ্চিভি আৰু ভৱি ফঙ্গউসাগেে িাো কেখফটষ্টি। এখিলখগ, দ্ুেন সাগে 

ওেে ভহাসাগেে অংশ। শ্চিভ উিভ লি, বােখি াকিস্তান আৰু ভালিীে জসখি ই়াে সােভসীভা 

বাগ ফিো িখে, আনহাখি ভৱ উিভ লি, সীভাখফাে িীলংিা, ফাংলাখদ্শ, ভাভ াে, থাইখলণ্ড আৰু 

ইখণ্ডাখনকছ়াে জসখি বাগ-ফিো িো হ়। কিছুভান ৰক্ষত্ৰি, ই ৰিৱল বাগ ফখটাৱাো িো সােসী় সীভাই 

নহ়, ৰমখন বােি আৰু িীলংিাে ভাজি ভাননাে উগ'ল আৰু ালি ৰফআকদ্ে দ্খে সভবাগী কেসে; 

ফাংলাখদ্শ আৰু বােিে ভাজে সুন্দেফংশী; আৰু আন্দাভান সাগেে ভাইি )ৰভেগুই( িাৱবভ কভ। আখফে 

সাগে আৰু ফখঙ্গাসাগে দ্ুখ়াটা ই প্ৰৱাহিােী আৰু লগখি স্ৰাডভাছষ্ট, ৰমখন টুনা আৰু টুনা সেসপ্ৰজাকি, 

হাি আৰু স্পেকনছ ৰভখিখেল। কেকস্থ্কিে প্ৰখ়াজন ৰহাৱা ফাখফ, চেিাখে সম্পদ্খফােে ফযৱস্থ্ানা আৰু 

ফহনক্ষভ ফযৱহােি শশ্চিশালী আঞ্চকলি সহখমাকগিা আগফাফ, ম'ি প্ৰখ়াজন হ়, প্ৰজাকি/ষ্টি সংেক্ষি 

সহ। ভৎসে সেুক্ষা আৰু সেুক্ষাি সহখমাকগিাও প্ৰখ়াজন। উচ্চ বােি ভহাসাগে, কফখশিবি ফঙ্গউসাগে 

আৰু ৰশহিী়া ফছেখফােি আখফেভহা সাগখেও উচ্চ সংেযি প্ৰকিিভ ল ফিেে ঘটনা ৰদ্ো কদ্খছ আৰু প্ৰকি 

ফছখে ফহুখিা ভাছভেী়াই জীৱন ৰহৰুৱা় ফা অিযাকধি িষ্টে সন্ভুেীন হ়। ই়াে উকেও, াকোকশ ি 

ফযৱস্থ্াে ৰমাখগখে আৰু লগখি আঞ্চকলি ভৎসালন আৰু কেখৱশ সংস্থ্াি অংশগ্ৰহি িকে সভিু 

ভৎসালনে ৰক্ষত্ৰি সহখমাকগিা ফৃশ্চি িো হ'ফ। এখন সহখমাকগিাই বাগ ফখটাৱাো িো সম্পদ্ আৰু বাগ 

ফখটাৱাো িো কেকস্থ্কিফযৱস্থ্ানািোি সহা় িকেফ; সীভা-কেসেে সম্পদ্ে অনুিভ কলি সংগ্ৰহে 

লক্ষযখে নীকি আৰু িাম যসভচীে সুসংগিিা; ভানৱ অকধিােে সেুক্ষা, কফখশিবি আন ৰদ্শে ানীি 

কফথগাভী ৰহাৱা ভৎসালনে ফাখফ। বােিী় ভৎসালনি ৰিওাঁখলািে দ্ক্ষিা, অিিাত্নভি  প্ৰিৃকি আৰু 

প্ৰিযাহ্বানজনি কেকস্থ্কিি িাভ িোে সাভথ যে ফাখফ অঞ্চলখটাে আন ৰদ্শি ফহুলবাখৱ স্বীিৃকি কদ়্া হ়। 

ই়াে পলি, বােিে ো অকধি ভাছ ভৎসে সিখল একি়া আন ৰদ্শে ভাছ ধো জাহাজি কনখ়াগ কফচাকে 

ৰছখছ। ফহু সভ়ি, বােিী় ভাছ ভৎসালনিােীসিলি প্ৰকিখৱশী ৰদ্শখফােি ধো ৰখলাৱা জহখছ, 
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ৰমখনদ্খে ৰিওাঁখলাখি অজাকনখি আন ৰদ্শে ইইজবল কফথগাভী হ়, কম ৰটা সাধােি ৰচখনলে ৰমাখগখে 

ৰিওাঁখলািে ভুশ্চি সেুকক্ষি িোখটা চেিােে ফাখফ িটঠন িকে ৰখলাৱা ৰটা িটঠন জহ কেকছল। আাঁচকনেখন 

ভাছ ভৎসালনে ফাখফ কনখদ্শনা স্থ্ান িকেফ মাখি আন ৰদ্শি ভাছ ালন েণ্ডি কনমশু্চিে ফাখফ ইেুি 

সিলে ম ান্ভ দ্ক্ষিা আৰু জ্ঞান আখছ আৰু আনুষ্ঠাকনি চেিােী অনুখভাদ্নে ভাখজখে মাফ। 

আন্তজাকিি প্ৰকিশ্ু কিে কফিখ়, ই়াে দ্া়ফিিা ভেি িো আৰু ৰটিনখৱল কফিাশ লক্ষযভেিে 

কফশ্বফযাী এখজণ্ডাি সভথ ন িোখটা চেিােে প্ৰখচষ্টা হ'ফ, কফখশিবি লক্ষয 14- ানীে িলে জীৱন। 
 

6.9.2 বাৰিক অঞ্চলবটাৰ ননিা তহচাব অৱস্থান কৰা 
 

ভৎসালনে কফশ্বফযাী ধাো এখন ৰম ই়াে ভৎসালন ফযৱস্থ্ানাি ৰদ্শ এেনে 

কফশ্বাসখমাগযিা ই়াে ফাকিজয সম্ভাৱনাে এি কনধ ােি জহ উটঠখছ। ভাছ ধো জাকিখফাখে 

ৰিওাঁখলািে ভাছ ভৎস ফযৱস্থ্ানাে ফাখফ প্ৰশংসা িকেখছ ,ৰমখন অখষ্ট্ৰকল়া ,নেখৱ ,

কনউশ্চজখলণ্ড আৰু অনযানয ৰদ্শ ,ই়াি এি দু্ভুেী়া প্ৰশ্চি়াে ৰমাখগখে প্ৰান্ভ িো হ়।  

প্ৰথখভ ,ৰদ্শখফাখে ফযৱস্থ্ানা ফযৱস্থ্া স্থ্ান িখে ,মাি আন্তজাকিি সম্প্ৰদ্া়ে িাো উচ্চ 

ভভলযা্কনন িো জহকছল ,আৰু ৰিওাঁখলািে িাম িােীিা কফকবন্ন সভচিি প্ৰান্ভ িো হ়। 

কিিী়খি ,ৰিওাঁখলাি জ্ঞানে অগ্ৰিী েন্ভাকনিিা জহ কেকছল। জ্ঞান েন্ভাকনিিা জহ ,

ৰিওাঁখলাখি ৰিওাঁখলািে বাল ফযৱস্থ্ানাে কেচ় অকধি সুসংগি িকে োকেকছল। কবছ-আ-

কবখছ,বােিি উৎিৃষ্ট ক্ষভিাথিা এডাল জফজ্ঞাকনি প্ৰকিষ্ঠান আখছ কিন্িু োষ্ট্ৰী় সীভাে ফাকহেি 

ৰিাখনা এক্সখাজাে ফা ধ্বকন স্বীিৃকিনাই। আন্তজাকিি সংেশ ে অবাৱে ফাখফ ,বােিী় 

কফজ্ঞানীসিখল কফশ্বফযাী কফিি আৰু কফশ্বফযাী এখজণ্ডাি েুফ িভ প্ৰদ্শ ন িখে কম 

কফশ্বফযাী ভৎসালন আৰু জলিীজে বকৱিযিি আিাে প্ৰদ্ান িখে। োষ্ট্ৰী় আে এণ্ড কড 

ৰছট আি উদ্গকন কদ্ফবল ,আঞ্চকলি সংগঠনখফােি প্ৰথখভ ৰিওাঁখলািে অংশগ্ৰহিি 

উদ্গকন কদ়্া আৰু ফহু-ৰদ্শী় প্ৰকশক্ষি ,সহখমাকগিাভভলি গখৱিিা িাম যসভচী আকদ্ে ৰমাখগখে 

আঞ্চকলি ৰনিৃত্ন কনশ্চিি িোে ফাখফ এি আাঁচকনে প্ৰখ়াজন। আঞ্চকলি ৰনিৃত্ন স্থ্ান 

ৰহাৱাে কছি অঞ্চলখফাে অকধি সম্প্ৰসাকেি িকেফ লাখগ। উদ্াহেি স্বৰূখ ,দ্কক্ষি একছ়াে 

ো আেম্ভ িকেফবল ,িাে কছি একছ়া আৰু আকিিা জল ইিযাকদ্।  আঞ্চকলি সংগঠনি 

সভথ ন িো আৰু এখন সংগঠনি ৰনিৃত্ন ৰলাৱাখটা ই়াে ফাখফ প্ৰখ়াজনী় হ'ফ ,কি়খনা ই 

ৰদ্শে গবধােি প্ৰদ্শ ন িকেফ।  
 

6.12নৱ আগফবাৱা জহবছ 
 

আগে অনুখেদ্ি ফি নাি ৰদ্শি ভৎসালন আৰু িৃকি কফিাশে কফকবন্ন কদ্শ আৱকে 53 টা 

কফি় আৰু 24 টা কফি়ে অধীনি নীকি হস্তখক্ষে িাকলিা কদ়্া জহখছ।  কিছুভান কফি় 

ৰষ্টণ্ডঅ'ল ৰনোখন প্ৰিােে ,আন ফহুখি িছিাটটং িকে আখছ আৰু এখি লখগ ৰভািাকফলা 

িকেফ লাকগফ। এি অকি কফকচত্ৰ েণ্ড ৰমখন ভৎসালন আৰু িৃকিে দ্খে আৰু 

অংশীলধােীসিলে এি ফহৃৎ জনসংেযাে জসখি আাঁচকনে হস্তখক্ষ ৰূা়ি িোখটা 

কনঃসখন্দখহ এি দ্ীঘ কদ্ন ধকে ৰলাৱা প্ৰশ্চি়া আৰু ই়াে ভুেি এি প্ৰিযাহ্বানকিন্িু 

অসহগাভী নহ়।  প্ৰখিযি ৰটািাে অধীনি 'ৰূা়ি কেিল্পনা'ে জকে়খি িাম য কফন্দেু 

কফৱেি প্ৰদ্ান িো এি প্ৰিালীফি প্ৰশ্চি়া ,আৰু ৰিওাঁখলািে ফযৱহােখমাগযিা প্ৰদ্শ ন 

িকেফবল কিছুভান দ্খক্ষ ৰলাৱা হ'ফ। প্ৰধান ভন্ত্ৰী ে ভিা সম্পাণ্ডা আাঁচকনে 

)কএভএভএছৱাই (অধীনি িাকলিাবুি আাঁচকন আৰু িাম যসভচীখফাখে ৰফকছবাগ 

আাঁচকনউখদ্যাগ গ্ৰহি িোে ফাখফ প্ৰখ়াজনী় আখৱদ্ী় সভথ ন প্ৰদ্ান িখে।  কন়ভী়া 

কনেীক্ষি আৰু ভধযিালীন ভভলযা্কনন ৰূা়ি ৰিশলে এি অিযাৱশযিী় অংশ হ'ফ। 

অংশীদ্ােী ,কফখশিবি ভাছ ভৎস আৰু ভাছ েো িৃিিসিলে আত্ধকফশ্বাস আৰু কফশ্বাস গক 

ৰিালাে লগাই সহা়ি হ'ফ ,মাখি ৰিওাঁখলাখি এই প্ৰশ্চি়াি সশ্চি় অংশীদ্ােী হ় আৰু 

োষ্ট্ৰী় ভৎসনীকি ৰূা়িে এই দ্ীঘ কদ্নী়া িাভি চেিােে জসখি হাি ৰমাগ কদ্ফ াখে।  
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ৰশিি ,এ়া কেধান িো জহখছ ৰম োষ্ট্ৰী় ভৎসনীকিে ফিভানে সভ়-ভযাদ্ দ্হ ফছে কহচাখ 

েো জহখছ ,অৱখশয ,ই়াে সপল ৰূা়খি িভাগি সভ়বলও লাবালাবে প্ৰফাহ কনশ্চিি 

িকেফ।  
 

 
*** 
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আক্ষতৰক 
 

একফএনখজ োষ্ট্ৰী় নযা়াকধিেিে ফাকহেে অঞ্চলসভভহ 
OSZM সফ খিষ্ঠ ফযৱস্থ্ানা প্ৰিালী 

কচআইইপ ভধয ভৎসালন ে ফাখফ ি'ষ্টল ইশ্চঞ্জকন়াকেং প্ৰকিষ্ঠান 

কচ.ই.প.ৰনট ৰিন্দ্ৰী় ভৎসালন প্ৰকিষ্ঠান নটটকিল আৰু অকবমাকন্ত্ৰি প্ৰকশক্ষি 
COIM CiercB OrfrniB emfsnre আাঁচকন 
CoF ভৎসালন কফবাগ 
MFFS ভৎসালন ফযৱস্থ্ানাে ফাখফ ইি'কচটটিকি 
MOFM াকোকেকিি আৰু জজকৱিবাখৱ গুৰুত্নভি  ৰক্ষত্ৰসভভহ 
MMP এিখচটট়া অথ বনকিি অঞ্চল 
PTF কফন্ন ,কফদ্ান্ন আৰু সেুকক্ষি 
PUS একজটুটি আলচাখেটটব কচণ্ড্ৰভ 
FFI োষ্ট্ৰসংঘে োদ্য আৰু ৰেকি ়সংস্থ্া 
FFZIs ভাছ িৃিি উৎাদ্ি সংগঠন 
FHM ভাছ ধো েস 
FLD ভাছ অৱিেি ৰিন্দ্ৰসভভহ 
PZ আাঁহ সভিৃ প্লাটষ্টি 
FMO বােিে ভৎসজ জেী 
FVD োদ্য ভভলয শৃংেল 

ৰগ বাল এক্ৱাকিি িকি 
HHHM গ্ৰীি হাউচ ৰগছ 
HVF ভুঠ ভান ৰমাগ িো জহখছ 
HFDZ কফদ্ কফখিিি ভাোত্ধি কন়ন্ত্ৰি কফন্দু 
ODFP বােিী় িৃকি গখৱিিা কেিদ্ 
ODH বােিী় উিভ ল েক্ষি 

ইখলা আন্তজাকিি িভ সংগঠন 
OSOL আন্তজাকিি সভুহ সীভা ৰেো 

আই এভ কচ ইশ্চণ্ড়ান ৰভজে িােচ 
OSI আন্তজাকিি সােভেসংস্থ্া 
OI িথয প্ৰমুশ্চি 
OII অবফধ ,অপ্ৰকিখফদ্ন িো আৰু কন়কন্ত্ৰি ভাছ ধো 
SDM কনেীক্ষি ,কন়ন্ত্ৰি আৰু কনেীক্ষি 

SFFH&C  ভৎসালন ,শুালন আৰু দ্ুগ্ধজাি ভন্ত্ৰাল় 
SFiPFM সভুি ভাছ ধো অকধকন়ভ আইন 
OM নৱভ আইনী আিাে 
SSI কভকল়ন ৰভটিি টন 
SZFs সাভুকিি সেুকক্ষি অঞ্চলসভভহ 

SMZ  Smeifr MpmBimlplfifg  
PZZ জািী় ভৎসনীকি 

কনপZHFII ৰনচখনল ইনটষ্টটটউট অপ ৰিষ্ট-ষ্ট ৰটিন'লজী এণ্ড ৰিইনশ্বন 
PS নটটকিল ভাইল 

PZIF-SDM  ম টন ,কন়ন্ত্ৰি আৰু কনেীক্ষিে ফাখফ োষ্ট্ৰী় িাম য কেিল্পনা 
ZFP সম্ভাৱয ভাছ ধো অঞ্চল 
ZSSMP প্ৰধান ভন্ত্ৰী ে ভিাদ্শ  সম্পাদ্ আাঁচকন 
ZZZ োজহুৱা ফযশ্চিগি অংশীদ্ােী 
ZP সম্ভাৱয উৎাদ্ন 
MHHM স্ব-সহা়খগাটসভভহ 
MMF সৰু-ৰস্কল ে ভৎসালন 
MI স্থ্ান প্ৰমুশ্চি 
IMPFs ভৎসালনে ফাখফ ৰটকেটকে়ল ইউজ অকধিাে 
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ইউটট ৰিন্দ্ৰী় শাকসি অঞ্চলসভভহ  
VSM দ্ুফ চব সাভুকিি কেপ্ৰি় 
DMMC ৰহাৱাইট েট কচণ্ড্ৰভ ৰোগ 

 

*** 
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নফচলাইন দৃশযট1 
A.neGeS l reneG ষ্টটং 

প্ৰাচল ভান 

ৰদ্শে ৰক্ষত্ৰপল )কভকল়ন ফগ  কিকভ( 2.25  

জনসংেযা )কভকল়ন( 5253.55 

চহেী়া কে়ালে ভঠু সংেযা *
 ) কভকল়ন( 43.22 

গ্ৰাভয কে়ালে ভুঠ সংেযা *
 ) কভকল়ন( 524.34 

ঘৰুৱা গ আিাে *
 ) চহেী়া) (ফযশ্চি( 2.5 

ঘৰুৱা গ আিাে *
 ) গ্ৰাভয) (ফযশ্চি( 2.2 

 *ৰাষ্ট্ৰী় জনসংখযা জনগিনা 0900 

বাৰিী় অথ নীতিি ভৎসখণ্ড 

ঘাাঁহ ভূলয নমাগ (জজতবএ )আৰু ফৃজিৰ হাৰ ( )%(তনৰন্তৰ ভূলয  :2011-12)  

ফছৰসভূহ ভৎসখণ্ডৰ 

জজতবএ (নকাষ্টট 

টকা) 

ৰাষ্ট্ৰী় জজতবএ 

(নকাষ্টট টকা) 

Y-O-Y তফকাশৰ 

হাৰ (ভৎসখণ্ড) 

Y-O-Y ফৃজিৰ 

হাৰ(ৰাষ্ট্ৰী়) 

2009-10  61,269  71,31,836  3.53  6.86  
2010-11  64,663  77,04,514  5.54  8.03  
2011-12  68,027  81,06,946  5.20  5.22  
2012-13  71,362  85,46,275  4.90  5.42  
2013-14  76,487  90,63,649  7.18  6.05  
2014-15  82,232  97,12,133  7.51  7.15  
2015-16  90,205  1,04,91,870  9.70  8.03  
2016-17  99,627  1,13,28,285  10.45  7.97  
2017-18  1,14,248  1,20,74,413  14.68  6.59  
2018-19  1,28,011  1,28,03,128  12.05  6.04  

উৎস :ৰাষ্ট্ৰী় তৰসাংতখযক কাম যাল় ,তৰসংখযা আৰু কাম যসূচী ৰূা়ি ভন্ত্ৰাল় ,বাৰি চৰকাৰ 
 

ফৃজিৰ হাৰ  )%(গ্ৰাছ ভূলয নমাগ (জজতবএ( )তনৰন্তৰ ভূলয  :2011-12)  

ফছৰসভূহ ভৎসজে় খণ্ড )%( জািী় )%( 

Y-O-Y ফৃজিৰ 

হাৰ 

গ ফৃজিৰ হাৰ  Y-O-Y ফৃজিৰ 

হাৰ 

গ ফৃজিৰ হাৰ 

2009-10  3.53 

5.27 

6.86 

6.32 
2010-11  5.54 8.03 
2011-12  5.20 5.22 
2012-13  4.90 5.42 
2013-14  7.18 6.05 
2014-15  7.51 

10.87 

7.15 

7.16 

2015-16  9.70 8.03 
2016-17  10.45 7.97 
2017-18  14.68 6.59 
2018-19  12.05 6.04 

উৎস :োষ্ট্ৰী় কেসাংকেযি িাম যাল় ,কেসংেযা আৰু িাম যসভচী ৰূা়ি ভন্ত্ৰাল় ,বােি চেিাে 

 
 
 
 
 

তফ ইনবলণ্ড ভৎসালন 

                                                      
1 সকবলা িথয ই়াৰ জসবি সম্পতকি stitastats/ai.vog.fod//:ptth আৰু অনযথা উবেখ নকৰাললবক বাৰি 

চৰকাৰৰ ভৎসালন তফবাগ ,ভৎসালন তফবাগ ,শু ালন আৰু দ়ুগ্ধজািকৰি ৰ দ্বাৰা প্ৰকাতশি 

নহণ্ডফ়ুক অপ ভাৎচাৰী তৰসংখযা 2012। 

http://dof.gov.in/statistics
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প্ৰাচল ভান 

সম্পদসভূহ  

নদী আৰু খাল (তকতভ) 0,90,695.65 

সৰু ,ভধযভ আৰু ডাঙৰ জলাধাৰ (সংখযা) 5,314 

সৰু ,ভধযভ আৰু ডাঙৰ জলাধাৰ (a )  35,06,706.08 

ৰটংি আৰু ুেুেী (a )  06,78,063.00 

োোনী (a )  00,69,060.59 

কফলচ   (a )  6,06,859.93 

অক্সখফা নলকচ (a )  0,07,899.65 

তৰষ্কাৰ ানী (a )  0,39,036.38 

নদ্ী আৰু খালৰ ফাতহবৰ (a )  3,99,706.50 

আৰ আইবাৰ আৰু খাল )Hm( ফাদ্ কদ্ ভঠুজলশৰীৰ 80,36,660.07 

2353-54 চনি ভাছ উৎাদ্ন )কভকল়ন টন( 8.99 
 

তচ সাভ়ুতিক 

প্ৰাচল ভান 

সম্পদসভূহ  

িখণ্টষ্টখৱলে জদ্ঘ য )কিকভ( 4,554 

এিখচটট়া অথ বনকিি অঞ্চল )কভকল়ন ফগ  কিকভ( 2.32 

িখণ্টখণ্টকণ্টি ৰশ্বল্ফ এখলিা )আনুভাকনি) (কভকল়ন ফগ  কিকভ( 3.12 

অৱিেি ৰিন্দ্ৰসভভহ 5,123 

ভাছ ধো গা াঁওসভভহ 2,233 

ভাছভেী়া ৰলাি জনসংেযা 3,776,577 

ভাছ ধৰা সম্পদসভূহ (সম্ভাৱয উৎাদন)  

কডখভচল )ৰভইনখলণ্ড) (টন( 2,254,245 

ৰখলশ্চজি )ৰভইনখলণ্ড) (টন( 2,225,423 

লক্ষীুে )ওচকে়ি ফাদ্ কদ্) (টন( 52,253 

এণ্ড এন িীুঞ্জ )ওে েসে ো ফাদ্ কদ্) (টন( 22,352 

ওে )সম্পভি  ইইজে ফাখফ) (টন( 2,23,422 

অনযানয )টন( 55,225 

ভুঠ সম্ভাৱয উৎাদ্ন )টন( 5,309,593 

তনম়ুজি  

সজে় ভাছভৰী়া (সংখযা ( )0906)  907,980 

ভাছ ধৰা ৰসৰ কাম কলা (সংখযা ( )0906)  500,765 

ভাছ ধৰা আৰু সহবমাগী কাম কলাি ভ়ুঠ তনৰন্তৰ (0906)  0,668,806 

ঞ্জীবুি গবীৰ সাগৰলল নমাৱা ভাছ ধৰা জাহাজ (0909 )

(সংখযা) 

53 

ঞ্জীবুি ভটৰকৃি অ-মাতন্ত্ৰক (সংখযা) 036,909 

ঞ্জীবুি ভটৰকৃি মাতন্ত্ৰক (সংখযা) 66,098 

ঞ্জীবুি নন-ভটৰকৃি (সংখযা) 65,876 

ভ়ুঠ ঞ্জীবুি ভাছ ধৰা জাহাজ (সংখযা) 069,967 

2353-54 চনি ভাছ উৎাদ্ন )কভকল়ন টন( 3.69 
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তড .ভৎসজনসংখযা 

r.oN । 
  

ৰাজয/ৰাজযসভূহ 
  

ভাছভৰী়াৰ জনসংখযা 

ভ়ুঠ সাভ়ুতিক ইনবলণ্ড 

5  অন্ধ্ৰ প্ৰখদ্শ 52,23,125 1,53,221  5,23,352 

2  অৰুনাচল প্ৰখদ্শ 22,351  -  22,351 

2  অসভ 21,22,532  -  21,22,532 

2  কফহাে 23,23,231  -  23,23,231 

1  চত্তীশগ 2,23,211  -  2,23,211 

2  গৱা 53,121  52,215  -2,532  

3  গুজোট 1,14,255 2,12,552  2,32,255 

4  হাকে়ানা 5,54,211  -  5,54,211 

5  হ'ল- 55,432  -  55,432 

53  জমু্ম আৰু িািীে 53,252  -  53,252 

55  ঝােেণ্ড 5,23,453  -  5,23,453 

52  িি াটি 5,32,232 5,13,545  4,52,243 

52  ৰিোলা 53,22,225 1,22,532  2,43,214 

52  ভধয প্ৰখদ্শ 22,22,422  -  22,22,422 

51  ভহাোষ্ট্ৰ 51,54,224 2,22,455  55,12,225 

52  ভাোকন 23,355  -  23,355 

53  ৰভভ'লখৱ 52,123  -  52,123 

54  কবজােভ 2,245  -  2,245 

55  নাফাগ  3,514  -  3,514 

23 ওকশযা 51,53,132 1,53,222  5,55,515 

25  াঞ্জাফ 3,155  -  3,155 

22  োষ্টস্থ্ান 13,223  -  13,223 

22  কছকক্কভ 145  -  145 

22  িাকভলনাডু 52,42,315 3,51,334  2,44,322 

21 ৰিঙ্গানা 4,22,225  -  4,22,225 

22  ত্ৰাকে 3,325  -  3,325 

23  উত্তোেণ্ড 4,212  -  4,212 

24  উত্তে প্ৰখদ্শ 25,33,331  -  25,33,331 

25  শ্চিভ ফংগ 22,22,225 2,24,452  24,23,221 

23 &P িীুঞ্জ 21,525  22,125  -143  

25  চশ্চণ্ডগ 122  -  122 

22 দ্াদ্ো আৰু নগে হাখবলী ,দ্ভন আৰু কদ্উ 23,352  51,422  22,543 

22  কদ্েী 253  -  253 

22 লাডে 22  -  22 

21  লক্ষীুে 2,154  23,522  -25,252  

22  াডুখচেী 5,33,232  13,233  13,332 

ভুঠ 2,43,55,225 23,32,133  2,22,23,332 

  বােিে ভঠু জনসংেযা 0,37,03,69,359 

  ভাছভেী়া )ভুঠ জনসংেযাে(% 2.32 

  সাভুকিি ভাছভেী়া )ভাছে জনসংেযাে(%  52.24  

  আবযন্তেীি ভাছভেী়া )ভুঠ জনসংেযাে(% 42.12 

 



0906-05 ৰ ৰা 0908-09 চনলল ৰাজয/ইউষ্টট-ৰ দ্বাৰা অন্তবূতভ আৰু সাভ়ুতিক ভাছ উৎাদন (লাখ টনি) 

M.Po । অৱস্থা /TU's  
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ইনবলণ্ড সাভ়ুতিক ভ়ুঠ ইনবলণ্ড সাভ়ুতিক ভ়ুঠ ইনবলণ্ড সাভ়ুতিক ভ়ুঠ ইনবলণ্ড সাভ়ুতিক ভ়ুঠ ইনবলণ্ড সাভ়ুতিক ভ়ুঠ 

5  অন্ধ্ৰ প্ৰখদ্শ 51.32 2.31 55.35 54.22 1.23 22.12 25.42 1.43 23.22 24.21 2.31 22.13 22.52 4.31 22.23 

2  অৰুনাচল প্ৰখদ্শ 3.32 3.33 3.32 3.32 3.33 3.32 3.32 3.33 3.32 3.32 3.33 3.32 3.31 3.33 3.31 

2  অসভ 2.42 3.33 2.42 2.52 3.33 2.52 2.33 3.33 2.33 2.23 3.33 2.23 2.25 3.33 2.25 

2  কফহাে 2.43 3.33 2.43 1.33 3.33 1.33 1.35 3.33 1.35 1.44 3.33 1.44 2.32 3.33 2.32 

1  চত্তীশগ 2.52 3.33 2.52 2.22 3.33 2.22 2.33 3.33 2.33 2.13 3.33 2.13 2.45 3.33 2.45 

2  গৱা 3.32 5.51 5.54 3.31 5.33 5.52 3.32 5.52 5.54 3.32 5.54 5.22 3.31 5.51 5.23 

3  গুজোট 5.55 2.54 4.53 5.52 2.53 4.53 5.53 2.55 4.52 5.22 3.35 4.21 5.22 2.55 4.22 

4  হাকে়ানা 5.55 3.33 5.55 5.25 3.33 5.25 5.22 3.33 5.22 5.53 3.33 5.53 5.43 3.33 5.43 

5  হ'ল- 3.55 3.33 3.55 3.52 3.33 3.52 3.52 3.33 3.52 3.52 3.33 3.52 3.52 3.33 3.52 

53  জম্মু আৰু িািীে 3.23 3.33 3.23 3.23 3.33 3.23 3.23 3.33 3.23 3.25 3.33 3.25 3.25 3.33 3.25 

55  ঝােেণ্ড 5.32 3.33 5.32 5.52 3.33 5.52 5.21 3.33 5.21 5.53 3.33 5.53 2.34 3.33 2.34 

52  িি াটি 2.22 2.33 2.22 5.25 2.52 1.45 5.15 2.55 1.13 5.44 2.52 2.32 5.54 2.45 1.43 

52  ৰিোলা 2.32 1.22 3.22 2.55 1.53 3.24 5.25 2.25 1.52 5.24 2.52 1.22 5.22 1.25 3.52 

52  ভধয প্ৰখদ্শ 5.35 3.33 5.35 5.51 3.33 5.51 5.25 3.33 5.25 5.22 3.33 5.22 5.32 3.33 5.32 

51  ভহাোষ্ট্ৰ 5.22 2.22 2.34 5.22 2.22 1.43 2.33 2.22 2.22 5.25 2.31 2.32 5.33 2.23 1.24 

52  ভাোকন 3.25 3.33 3.25 3.22 3.33 3.22 3.22 3.33 3.22 3.22 3.33 3.22 3.22 3.33 3.22 

53  ৰভভ'লখৱ 3.32 3.33 3.32 3.55 3.33 3.55 3.52 3.33 3.52 3.52 3.33 3.52 3.52 3.33 3.52 

54  কবজােভ 3.32 3.33 3.32 3.33 3.33 3.33 3.34 3.33 3.34 3.34 3.33 3.34 3.33 3.33 3.33 

55  নাফাগ  3.34 3.33 3.34 3.34 3.33 3.34 3.35 3.33 3.35 3.35 3.33 3.35 3.35 3.33 3.35 

23 ওকশযা 2.22 5.22 2.33 2.33 5.21 1.25 2.11 5.12 2.34 1.22 5.15 2.41 1.33 2.12 3.15 

25  াঞ্জাফ 5.51 3.33 5.51 5.23 3.33 5.23 5.22 3.33 5.22 5.23 3.33 5.23 5.22 3.33 5.22 

22  োষ্টস্থ্ান 3.21 3.33 3.21 3.22 3.33 3.22 3.13 3.33 3.13 3.12 3.33 3.12 3.12 3.33 3.12 

22  কছকক্কভ 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 

22  িাকভলনাডু 2.23 2.13 2.54 2.22 2.23 3.35 5.53 2.32 2.25 5.41 2.53 2.42 5.22 1.52 2.31 

21 ৰটকলনগান 2.24 3.33 2.24 2.23 3.33 2.23 5.55 3.33 5.55 2.33 3.33 2.33 2.52 3.33 2.52 

22  ত্ৰাকে 3.21 3.33 3.21 3.25 3.33 3.25 3.32 3.33 3.32 3.33 3.33 3.33 3.32 3.33 3.32 

23  উত্তোেণ্ড 3.32 3.33 3.32 3.32 3.33 3.32 3.32 3.33 3.32 3.31 3.33 3.31 3.31 3.33 3.31 

24  উত্তে প্ৰখদ্শ 2.52 3.33 2.52 1.31 3.33 1.31 2.54 3.33 2.54 2.25 3.33 2.25 2.22 3.33 2.22 

25  শ্চিভ ফংগ 52.24 5.35 52.53 52.52 5.34 52.35 51.21 5.33 53.32 51.13 5.41 53.22 51.44 5.42 53.33 
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ই .ভৎসালন উৎাদন আৰু ফযৱহাৰ 
 

ভাছ আৰু কভছাভাছ ই  ) চহেী়া) (ৰিশ্চজ( ফাকি ি প্ৰকি ফযশ্চি ফযৱহাে 2.33 

ভাছ আৰু কভছাভাছ ই  ) গ্ৰাভয) (ৰিশ্চজ( ফাকি ি প্ৰকি ফযশ্চি ফযৱহাে 2.22 

চহেী়া কে়ালে সংেযাই ভাছ
M ) কভকল়ন(

 ৰসৱন িখে 52.43 

গ্ৰাভয কে়ালে সংেযাই ভাছ
M ) কভকল়ন(

 ৰসৱন িখে 22.12 

E  = ভাৎসাৰী তৰসংখযা 0908 আৰু ৰাষ্ট্ৰী় জনসংখযা জনগিনা 0900- ৰ নহণ্ডফ়ুকৰ ৰা অন়ুভান কৰা জহবছ। 
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 F আৰু P 

িীঞু্জ 3.33 3.23 3.23 3.33 3.23 3.23 3.33 3.25 3.25 3.33 3.25 3.23 3.33 3.25 3.25 

25  চশ্চণ্ডগ 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 

22  কড&নগে হবকল 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 

22  দ্ভান আৰু কদ্উ 3.33 3.22 3.22 3.33 3.22 3.22 3.35 3.22 3.22 3.33 3.22 3.21 3.33 3.22 3.21 

22  কদ্েী 3.35 3.33 3.35 3.35 3.33 3.35 3.35 3.33 3.35 3.35 3.33 3.35 3.35 3.33 3.35 

21  লক্ষীুে 3.33 3.52 3.52 3.33 3.52 3.52 3.33 3.23 3.23 3.33 3.25 3.25 3.33 3.22 3.22 

22  াডুখচেী 3.32 3.22 3.23 3.33 3.23 3.12 3.32 3.22 3.13 3.33 3.22 3.13 3.33 3.21 3.12 

 বােি 22.55 21.25 532.23 35.22 22.33 533.22 34.32 22.21 552.25 45.32 22.44 521.53 51.42 25.32 523.14 

উৎস :ভৎসালন কফবাগ ,োজয চেিাে  /ইউটট প্ৰশাসন 


