
অনুবন্ধন-ক :  পৰিববশ বযৱস্থাপনাি আঁচৰনি আৰহি  

ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

পবূি ৰনমিান 
১ অভাৰহেড লাইন 

টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ 
মাটিৰ তলৰ 
বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ 
সংস্থাপনৰ আবেি ৷ 

স ৰক্ষা বিষয়ক 
বিপদৰ ম খাম বখ 

িাসগৃেৰ সমীপিতী অভাৰহেড 
লাইনৰ আবেি  আৰ  শবিৰ অন হমাবদত 
ঘনত্ব আৰ  বনয়মীয়া পবৰদশিন 
 

টাৱাৰৰ স্থান আৰ  
অভাৰহেড/ 
আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড সংস্থাপন 
িাছবন ওচৰৰ ঘৰৰ 
ক্ষক্ষত্ৰত 
 

িাসগৃেৰ পৰা 
দৰূত্ব  

কাৰ্িকৰীকৰণ 
সংস্থা (আইএ) 

আংবশকভাহি 
অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইনৰ 
চাহভি  আৰ  সংস্থাপনৰ 
আবেি ৰ সামবগ্ৰক চাহভি ৷ 

২ সজ বল সমূে আৰ  
এইহিাৰৰ আবেি ৰ 
মাপকাঠি 

ৰসায়ন আৰ  
ক্ষগছৰ 
বনগিমন(িায় ,পা
নী আৰ  
মাটিত) 
 

উপ ট্ৰন্সফমিাৰ আৰ  অনযানয প্ৰকল্পৰ 
ক্ষক্ষত্ৰত বপবচবি িযৱোৰ কৰা নে’ি 
 

ট্ৰান্সফমিাৰৰ আবেি  ক্ষটণ্ডাৰ 
বিহশষীকৰণত 
উহেখ কৰা 
ক্ষট্ৰন্সফমিাৰৰ 
ক্ষক্ষত্ৰত বপবচবিৰ 
yuf$YgkdlkjC 

আইএ সজ বলসমূেৰ িাহি 
ক্ষটণ্ডাৰ বিহশষীকৰণ 
 

প্ৰবিয়া, সজ বল আৰ  িযৱস্থাসমূেত 
ক্ষেলনহক ধবৰ ক্লৰ’ফ্ল’ৰ’কািিন িযৱোৰ 
নকৰা, ৰ্বদ কৰা েয়, িতি মান চবল 
থকা িযৱস্থাসমূে চৰকাৰী বনহদিশনা 
অন সবৰ বনষ্কাষণ কৰা৷ 

প্ৰবিয়া, সজ বল আৰ  
িযৱস্থাৰ আবেি ৷  

ক্ষটণ্ডাৰত উহেখ 
কৰা অন সবৰ 
বচএফবচৰ িবেষ্কৰণ 
–এিাৰ  

আইএ সজ বলৰ িাহি ক্ষটণ্ডাৰ 
বিহশষীকৰণৰ এটা 
অংশ  

িযৱোৰ কবৰ  
থকা ে’ক্ষল ক্ষফজ 
আউট কাৰ্িিম 
প্ৰস্তত কৰা৷ 

সজ বল আৰ  প্ৰবিয়া 
আবেি ৰ অংশ৷  

৩ ক্ষট্ৰন্সবমছন/বিতৰ
ণ লাইনৰ আবেি  
 

ইহলক্ট্ৰহমগহনটিক 
শবিৰ সংস্পশিলল 
অো 
 

অভাৰহেড পাৱাৰ লাইনৰ পৰা অো 
ইহলক্ট্ৰহমগহনটিক শবিৰ বনয়ন্ত্ৰণ 
কবৰি পৰা লাইনক আবেি  প্ৰস্তত 
 

লাইনৰ আবেি ৰ িাহি 
ইহলক্ট্ৰহমগহনটিক 
ক্ষক্ষত্ৰৰ ক্ষমতা 
 

সংবিষ্ট মানদণ্ড 
অন সবৰ লাইনৰ 
আবেি  প্ৰস্তত কৰা- 
এিাৰ 

আইএ আবেি  মাপকাঠিৰ অংশ 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

৪ চািহষ্টচনৰ স্থান 
আৰ  আবেি  

শব্দৰ সংস্পশি শব্দৰ বনয়ামক অন সবৰ আবেি  প্ৰস্তত চািহষ্টচনৰ আবেি  
অন সবৰ শব্দৰ 
বনয়ন্ত্ৰণ কৰা 

বনয়ামক অন সবৰ 
প্ৰস্তত কৰা- এিাৰ 

আইএ সামবগ্ৰক চাহভি  আৰ  
আবেি ৰ অংশ 

সামাবজ অসমতা সািধানতাহৰ স্থানৰ িাছবন কৰা 
ডাহত সামাবজক, সাংসৃ্কবতক অথিা 
ভ তত্বৰ ক্ষক্ষত্ৰত ক্ষসই ভ বম 
সংহিদনশীল নেয়৷(হৰ্হন, পবিত্ৰ 
স্থান, মবৰশালী অথিা ধমীয় 
উপাসনাৰ স্থল, মন হমন্ট আবদ) 

ছািহষ্টচনৰ স্থান 
িাছবন  কৰা 
স্পশিকাতৰ এহলকাৰ 
পৰা আুঁতৰত) 
  

স্থানীয় 
কতৃপক্ষ/স্বায়ত্ব 
পবৰষদহৰ 
আহলাচনা 

আইএ সামবগ্ৰক চাহভি  আৰ  
আবেি ৰ অংশ 

৫ অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ 
মাটিৰ তলৰ 
বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ 
সংস্থাপনৰ আবেি ৷ 

জলভ বমৰ 
ওপৰত প্ৰভাি  

বৰ্মান পাবৰ জলভ বম িজি ন কৰা৷ 
জলভ বমৰ মাজত টাৱাৰ স্খাপন 
কৰাহটা পাৰ্িমাহন িজি ন কৰা 
 

অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ সংস্থাপনৰ 
আবেি ৷(জলভ বমৰ 
পৰা ইয়াৰ দৰূত্ব) 

স্থানীয় কতৃপক্ষহৰ 
আহলাচনা -এিাৰ 

আই এ টাৱাৰ /খ টাক আংবশক 
সমীক্ষা আৰ  
আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড/অভাৰহেড 
লাইন সংস্থাপনৰ আবেি ৰ 
সামগ্ৰীক সমীক্ষা 
 

সামাবজক 
অসমতা 

স্পশিকাতৰ এহলকা িজি ন কবৰি 
পৰালক বিহশষ পথৰ িাছবন 

অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ সংস্থাপনৰ 
আবেি  িাছবন৷(িাসগৃে 
আৰ  সামাবজক 
অন ষ্ছঠানৰ পৰা 
দৰূত্ব) 

স্থানীয় 
কতৃপক্ষ/স্বায়ত্ব 
পবৰষদহৰ 
আহলাচনা, মাটিৰ 
মাবলকহৰ 
আহলাচনা- এিাৰ 

আইএ টাৱাৰ /খ টাক আংবশক 
সমীক্ষা আৰ  
আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড/অভাৰহেড 
লাইন সংস্থাপনৰ আবেি ৰ 
সামগ্ৰীক সমীক্ষা 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

কৃবষভ বমৰ ওপৰত প্ৰভাি সীবমতকৰণ 
 

অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ সংস্থাপনৰ 
আবেি  
িাছবন৷(কৃবষভ বমৰ 
পৰা দৰূত্ব) 

স্থানীয় 
কতৃপক্ষ/স্বায়ত্ব 
পবৰষদহৰ 
আহলাচনা, মাটিৰ 
মাবলকহৰ 
আহলাচনা- এিাৰ 

সািধানতাহৰ স্থানৰ িাছবন কৰা 
ডাহত সামাবজক, সাংসৃ্কবতক অথিা 
ভ তত্বৰ ক্ষক্ষত্ৰত ক্ষসই ভ বম 
সংহিদনশীল নেয়৷(হৰ্হন, পবিত্ৰ 
স্থান, মবৰশালী অথিা ধমীয় 
উপাসনাৰ স্থল, মন হমন্ট আবদ) 

 

অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ সংস্থাপনৰ 
আবেি  
িাছবন৷(স্পশিকাতৰ 
এহলকাৰপৰা দৰূত্ব 

স্থানীয় 
কতৃপক্ষ/স্বায়ত্ব 
পবৰষদহৰ 
আহলাচনা- এিাৰ 

৬ ছািহষ্টচনৰ িাহি 
ভ বম সংৰক্ষণ 

ভ বমৰ ক্ষবত/ 
সামাবজক 
বস্থবতত আয়ৰ 
পবৰিতি ন আবদ 

ভ বম অবধগ্ৰেণৰ ক্ষক্ষত্ৰত 
আৰএফবচটিএলএআৰআৰএ,২০১৩ 
অন সবৰ ক্ষবতপূৰণ বদয়া 
 

ভ বম দখল কৰাৰ 
আগহত 
ক্ষবতপূৰণ/ধন/ 
স বিধা আদায় বদয়া 
 

আইনৰ উহেখ 
কৰা বনহদিশনা 
অন সবৰ  

ৰাজয চৰকাৰ ছািহষ্টচন বনমিান 
কৰাৰ আগহত 

৭ সংৰবক্ষত/লজৱ 
বিবচত্ৰৰ এহলকাৰ 
মাহজহৰ লাইন 
পবৰিেন  

মূলযিান 
বজিলিবচত্ৰ 
ক্ষবত/ মূলযিান 
জীি/ জন্তৰ 
োবন 
 

এহলকাৰ সঠিক িাছবন কবৰ এহন 
এহলকাৰ মাজহৰ লাইন সংস্থাপন 
কৰাহটা িজি ন কৰা(ৰাষ্ট্ৰীয় উদযান, 
িনযপ্ৰাণী উদযান, সংৰবক্ষত িনাঞ্চল/ 
বজি বিবচত্ৰত এহলকা) 
 

  

অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ সংস্থাপনৰ 
আবেি  িাছবন৷(লজৱ 
বিবি্ত্ৰপূণি/স্পশিকাতৰ 
এহলকাৰপৰা দৰূত্ব) 

স্থানীয় িন 
বিভাগৰ সহত 
আহলাচনা-এিাৰ 

আইএ বচটিং আৰ  
এলাইনহমন্টৰ আবেি ক 
সামগ্ৰীক সমীক্ষা 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

আৰঅডবিউ িযৱোৰ কবৰ প্ৰহয়াজন 
সীবমত কৰা 

অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ সংস্থাপনৰ 
আবেি  িাছবন৷ 

স্থানীয় কতৃপক্ষ 
আৰ  অবভৰ্ন্তাৰ 
সহত আহলাচনা 

আইএ বচটিং আৰ  
এলাইনহমন্টৰ আবেি ৰ 
সামগ্ৰীক সমীক্ষা 

৮ বনৰ্দ্ি াবৰত 
েস্তী/পবৰভ্ৰমী 
পক্ষাৰ পথত 
লাইন সংস্থাপন 
কৰা 
 

িনযপ্ৰাণী/পক্ষীৰ 
লগহত লাইনৰ 
ক্ষবত 
 

োতীৰ অো ক্ষৰ্াৱা কৰা পথ এৰাই 
চবলিৰ িাহি ক্ষতহন পথৰ বিষহয় 
অধযয়ন৷ ভ বমৰপৰা পৰ্িাপ্ত উচ্চতা, 
চাবকি ট ক্ষেকাৰ, িািিড ৱায়াৰ 
িযৱোৰ কৰা৷ ৰ্বদ প্ৰহয়াজন েয়৷ 

অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ সংস্থাপনৰ 
আবেি  িাছবন৷  

ন নযতম/ সিিাবধক 
ভ বমৰ পৰা দৰূত্ব 

স্থানীয় িন 
বিভাগৰ সহত 
আহলাচনা-এিাৰ                 

পৰ্িাহলাচনা –
বতবনমােৰ অন্তহৰ 
অন্তহৰ 

আইএ বচটিং আৰ  
এলাইনহমন্টৰ আবেি ক 
সামগ্ৰীক সমীক্ষা/আবে 
আৰ  অপাহৰচন 

বনৰ্দ্ি াবৰত বনবিত পবৰভ্ৰমণৰ পথ 
িজি ন কৰা৷ ফ্লাইচ ডাইভাটি াৰ/ 
বৰহফ্লক্টৰ, িাডি  গাডি , জাম্পাৰ ল প, 
ওখ খ ুঁটা, িাধা প্ৰদান কাৰী ক্ষদৱাল 
আবদ প্ৰহয়াজন সাহপহক্ষ স্থাপন কৰা৷  

অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ সংস্থাপনৰ 
আবেি  িাছবন৷ 

স্থানীয় িন 
বিভাগৰ সহত 
আহলাচনা-এিাৰ 

আইএ বচটিং আৰ  
এলাইনহমন্টৰ আবেি ক 
সামগ্ৰীক সমীক্ষা/আবে 
আৰ  অপাহৰচন 

9 িনাঞ্চলৰ মাহজহৰ 
লাইন 

িনাঞ্চল ধ্বংস 
আৰ  বজি 
বিবচত্ৰৰ ক্ষবত 

এলাইনহমন্ট িাছবনৰ ক্ষক্ষত্ৰত 
সািধানতা অিলম্বন কবৰ িনাঞ্চলৰ 
মাহজহৰ লাইন সংস্থাপনত িাধা প্ৰদান 
কৰা 

অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ সংস্থাপনৰ 
আবেি  িাছবন৷ 

(সমীপিতী সংৰবক্ষত 
িনাঞ্চলৰ পৰা দৰূত্ব) 

স্থানীয় কতৃপক্ষহৰ 
আহলাচনা -এিাৰ 

আইএ বচটিং আৰ  
এলাইনহমন্টৰ আবেি ক 
সামগ্ৰীক সমীক্ষা/আবে 
আৰ  অপাহৰচন 

িতি মান চবল থকা টাৱাৰ িযৱোৰ 
কবৰ প্ৰহয়াজন পূৰণ কৰা, ক্ষৰ্বতয়া 
প্ৰহয়াজন েয়৷ 

স্থানীয় কতৃপক্ষ 
আৰ  অবভৰ্ন্তাৰ 
সহত আহলাচনা-
এিাৰ 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

জন্তৰ প্ৰহিশত িাধাৰ িযৱস্থা গ্ৰেণ 
কৰা 

জন্তৰ প্ৰহিশত িাধা স্থানীয় িন 
বিভাগৰ সহত 
আহলাচনা-এিাৰ 

চৰকাৰৰ পৰা বক্লয়াৰন্স গ্ৰেণ কৰা 
 

চৰকাৰৰ পৰা বআনী 
অন হমাদন 
 

আইন অন সবৰ 
পবৰচালনা কৰা- 
প্ৰবতহটা প্ৰকল্প ৰ 
ক্ষক্ষত্ৰত 
 ক্ষৰ্বতয়া প্ৰহয়াজন েয় স্বায়ত্ব 

পবৰষদহৰ আহলচনা 
স্বায়ত্ব পবৰষদৰ 
অন হমাদন/ 
আপবিেীনতাৰ 
প্ৰমাণপত্ৰ 

স্বায়ত্ব পবৰষদহৰ 
আহলাচনা- এিাৰ 
টাৱাৰ সংস্থাপনৰ 
সময়ত 

১০ কৃবষভ বমৰ 
মাহজহৰ লাইন 
পবৰিেন 

কৃবষজাত 
উুঁপাদনৰ ক্ষবত/ 
শষয উুঁপাদনৰ 
পবৰিতি ন 

প্ৰহয়াজনৰ পাৰ্িমাহন চবল থকা 
টাৱাৰৰ িযৱোৰ 

অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ সংস্থাপনৰ 
আবেি  িাছবন৷ 

 

 

 

স্থানীয় কতৃপক্ষ 
আৰ  অবভৰ্ন্তাৰ 
সহত আহলাচনা-
এিাৰ 

আইএ সামবগ্ৰক চাহভি  আৰ  
আবেি ৰ অংশ 

সম্ভি ে’ক্ষল কৃবষভ বমত নত ন টাৱাৰ 
স্থাপন িজি ন কৰক 

অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ সংস্থাপনৰ 

স্থানীয় কতৃপক্ষ 
আৰ  অবভৰ্ন্তাৰ 
সহত আহলাচনা-
এিাৰ 

সামবগ্ৰক চাহভি  আৰ  
আবেি ৰ অংশ 

১১ শব্দৰ সহত 
সংগবত থকা 

চ ি ৰীয়া 
সম্পবিৰ ক্ষবত 

শব্দই ৰ্াহত অস বিধাৰ সৃবষ্ট নকহৰ 
তাৰ িাহি চািহষ্টচনৰ স্থান আৰ  
আবেি  স বনবিত কৰা 
 

শব্দৰ স্তৰ ক্ষটণ্ডাৰ নবথত 
শব্দৰ স্তৰ উহেখ 
থাবকি লাবগি- 
এিাৰ 

আইএ সজ বলৰ সামবগ্ৰক 
আবেি ৰ অংশ 

১২ নদিমাৰ িযৱস্থা/ 
জলবসঞ্চনত িাধা 

িানপানীৰ 
সমসযা/ কৃবষ 
উুঁপাদনৰ ক্ষবত 

নলাত িাধা নপৰাহক টাৱাৰৰ উবচত 
সংস্থাপন 

অভাৰহেড লাইন 
টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ মাটিৰ 
তলৰ বিতৰক লাইন 

স্থানীয় কতৃপক্ষ 
আৰ  অবভৰ্ন্তাৰ 
সহত আহলাচনা-

আইএ এলাইনহমন্ট আৰ  
আবেি ৰ সামবগ্ৰক 
সমীক্ষাৰ অংশ 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

আৰ  ইয়াৰ সংস্থাপনৰ 

আবেি  িাছবন(িানপানী 
ক্ষোৱা স্থানৰপৰা 
দৰূত্ব) 

এিাৰ 

১৩ প্ৰদষূণ সৃবষ্ট 
কবৰিপৰা 
উপাদানৰ 
বনগিমন 

পবৰহিশ প্ৰদষূণ  অইল বস্পল কনহটইনহমন্ট বচহষ্টম, 
আৰ  পাৰপ’জ বিল্ট অইল, ইন্ধন 
সংৰক্ষণ িযৱস্থা থকা ক্ষট্ৰন্সফমিাৰত 
বস্পল ক্লীবনঙৰ স বিধা থাহক  

প্ৰদশূণকাৰী উপাদান 
আৰ  এইহিাৰ 
বনয়ন্ত্ৰণৰ স বিধা 

ক্ষটণ্ডাৰ নবথত 
বিহশষভাহি উেখ 
থাবকি লাবগি-
এিাৰ 

আইএ সজ বলৰ সামবগ্ৰক 
আবেি ৰ/ ছবিৰ অংশ 

ছািহষ্টচনত নদিমা আৰ  বনষ্কাষণ 
পৰ্দ্বত অন্তভ ি ি কবৰি লাবগি ৰ্হত 
অঞ্চলহটাত প্ৰদষূণৰ সৃবষ্ট নেয়৷ 
 

ছািহষ্টচন নদিমাৰ 
আবেি 

স্থানীয় কতৃপক্ষ 
আৰ  অবভৰ্ন্তাৰ 
সহত আহলাচনা-
এিাৰ 

আইএ ছািহষ্টচনৰ সামবগ্ৰক 
আবেি ৰ/ ছবিৰ অংশ 

১৪ িানপানীত জাে 
ক্ষৰ্াৱা সজ বল 

বৰবচপ্চৰৰ 
প্ৰদষূণ  

িানপানীৰ সম্ভািয স্তৰতলক উচ্চতাত 
ফাউহণ্ডচন স্থাপন কবৰ চািহষ্টচন 
বনমিান কৰা 
 

িানপানীৰ সহিিাচ্চ 
স্তৰতলক ওপৰত 
চািহষ্টচ বনমিান 
কৰা( িানপানীৰ 
উচ্চতা িৃবৰ্দ্ৰ 
সমান্তৰালভাহি 
চািহষ্টচনৰ উচ্চতা 
িৃবৰ্দ্ কৰা৷ 

ক্ষটণ্ডাৰ নবথত 
বিহশষভাহি উেখ 
থাবকি লাবগি-
এিাৰ 

আইএ ছািহষ্টচনৰ সামবগ্ৰক 
আবেি ৰ/ ছবিৰ অংশ 

১৫ বিহফাৰণ/ 
অবিকাণ্ড 

জীৱনৰ শংকা  অবিবনিিাপনৰ অতযাধ বনক সজ বলহৰ 
সবিত 

অবিকাণ্ড বনয়ন্ত্ৰণ 
সজ বল আৰ  
ক্ষকাডসমূহেহৰ 
চািষহটচনৰ বনমিান 
সম্পূণি কৰা৷ 

ক্ষটণ্ডাৰ নবথত 
বিহশষভাহি উেখ 
থাবকি লাবগি-
এিাৰ 

আইএ ছািহষ্টচনৰ সামবগ্ৰক 
আবেি ৰ/ ছবিৰ অংশ 

ক্ষট্ৰন্সফমিাৰৰ ওচৰহত ক্ষপাৱালক 
অবিবনিিাপনৰ সজ বল মজ ত ৰখা 

ৰনমিান 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

১৬ সজ বলৰ ল’আউট 
আৰ  সংস্থাপন 

শব্দ আৰ  
ক্ষজাকাৰবণ 

ভ খণ্ডৰ ৰ্াহত ক্ষকাহনা অস বিধা নেয় 
তাৰ প্ৰবত লক্ষয ৰাবখ সজ বল আৰ  
পৰ্দ্বত িাছবন কৰা 

বনমিান পৰ্দ্বত আৰ  
সুঁজ বল 

ভ খণ্ডৰ ৰ্াহত 
ক্ষকাহনা অস বিধা 
নেয় তাৰ প্ৰবত 
লক্ষয ৰাবখ সজ বল 
আৰ  পৰ্দ্বত িাছবন 
কৰা – প্ৰবতহটা 
বনমিানৰ পূহিি 
এিাৰ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

১৭ শাবৰৰীক বনমিান কৃবষকাৰ্িত 
অস বিধা 

কৃবষকাৰ্িত অস বিধা নে’িৰ িাহি 
বনমিানৰ উপৰ্ ি সময় বনৰ্দ্ি াৰণ 
(কৃবষ চহপাৱাৰ এমােৰ বভতৰহত 
সম্ভি ে’ক্ষল) 
 

বনমিান আৰম্ভ কৰাৰ 
সময় 

কৃবষত অস বিধা- 
কৃবষ সামৰাৰ 
পাছত 
তাুঁজ্ক্ক্ষবণকভাহি 

পৰৱতী কৃবষকালৰ 
আগত 

আইএ  

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

১৮ ক্ষমকানাইজন 
বনমিান 

শব্দ ক্ষজাকাৰবণ 
আৰ  অপাহৰটৰৰ 
স ৰক্ষা, সক্ষম 
অপাহৰচন 
 

বনমিান সুঁজ বল ভালদহৰ পবৰচালনা 
কৰা 

বনমিান সুঁজ বল- শব্দ 
কমলক কৰা 

স্থানীয় 
কতৃপক্ষৰপৰা 
আপবি গ্ৰেণ – প্ৰবত 
দ ই সপ্তােৰ অন্তহৰ 
অন্তহৰ 

আইএ 

 (কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

শব্দ, ক্ষজাকাৰবণ 
সজ বলত ফাুঁট 
ক্ষমলা 

িযৱোৰ নকৰা প্লান্ট িন্ধ কবৰ ৰখা বনমিান সুঁজ বল- শব্দ 
কমলক কৰা আৰ  
পবৰচালনাৰ সময় 

স্থানীয় 
কতৃপক্ষৰপৰা 
আপবি গ্ৰেণ – প্ৰবত 
দ ই সপ্তােৰ অন্তহৰ 
অন্তহৰ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

১৯ ৰ্াতায়তৰ িাহি 
পথৰ বনমিাণ 

িতােত 
ধ বলকণাৰ িৃবৰ্দ্  

লাইনলল ৰ্াতায়তৰ িাহি নত ন পথৰ 
বনমিানৰ পবৰিহতি  িতি মানৰপথসমূেৰ 
ক্ষমৰামবত 

সংহৰ্াগী পথ, 
উপপথ(নত নলক 
বনমিান কবৰিলগাপথৰ 
বদঘয আৰ  প্ৰস্থ) 

cted) 

পূিিৰ পথ 
ৰ্াতায়তৰ িাহি 
িযৱোৰ 
 প্ৰবত দ ই সপ্তােৰ 
অন্তহৰ অন্তহৰ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

সামবয়ক 
প্ৰহয়াজনৰ িাহি 
ভ বমৰ িবৰ্দ্ি ত 
প্ৰহয়াজন 

নত ন সংহৰ্াগী পথৰ িযৱোৰ 
সীবমতকৰণ 

প্ৰস্থ(বমটাৰ) নত ন সংহৰ্াগী 
পথৰ িযৱোৰ 
সীবমতকৰণ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

২০ বনমিান 
কাৰ্িকলাপ  

স্থানীয় 
গাুঁওিাসীৰ 
স ৰক্ষা 

বনমিানৰ সময়ৰ িাহি স্থানীয় জাবতৰ 
সহত সমন্বয়, বনমিানস্থলী ক্ষিবৰহকহডহৰ 
স ৰবক্ষত কৰা আৰ  স্থানীয় ক্ষলাকৰ 
মাজত সজাগতা িৃবৰ্দ্ কৰা  

সামসাহপক্ষ আৰ  
বনয়মীয়া প্ৰবতহিন/ 
স ৰক্ষা িযৱস্থাৰ 
পবৰদশিন  

ঘটনাৰ সংখযা 
সপ্তােত এিাৰ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

স্থানীয় 
ৰ্াতায়তত িাধা  

স্থানীয় কতৃপক্ষৰ সহত সমন্বয়/ স চল 
পবৰিেনৰ িাহি অন হমাদন বিচৰা 
 

ৰ্ান িােনৰ গবত 

(ৰ্াতায়তত িাধা) 
ঘনত্ব (সময়)- 

প্ৰবতবদহন 
আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

২১ িযৱোৰত 
সামবয়ক িাধা 

অবধক বনগিমন, 

বনগিমনত হ্ৰাস 
স্পশিকাতৰ নলাত আিজি না বনষ্কাষণত 
িাধা বদয়াৰ িাহি িযৱস্থা গ্ৰেণ 
 

সামবয়ক বফল 
ক্ষপ্লচহমন্ট (এম৩) 

স্পশিকাতৰ 
ক্ষেইহনজ এৰীয়াত 
িাধা ম কবল কৰা– 

প্ৰবত চাবৰ সপ্তেৰ 
অন্তহৰ অন্তহৰ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

২২ চাইট বক্লয়াহৰন্স  ঘাুঁে পবৰষ্কাৰ 
কৰা 

ঘাুঁেবনৰ এহলকা বনৰ্দ্ি াৰণ আৰ  
বক্লয়াহৰঞ্চৰ পহিি ম কবল কৰা, ন নযতম 
এহলকা পবৰস্কাৰ কৰা বনবিত কৰাৰ 
িাহি স্পষ্ট বনহদিশনা৷ 
 

ঘাুঁেবন বচনািকৰণ 
আৰ  পবৰস্কাৰ (এহলকা 
িগিবমটাৰত) 

বনৰ্দ্ি াবৰত এহলকাত 
ঘাুঁেবন পবৰস্কাৰ 
কৰাহটা স বনবটটত 
কৰা- প্ৰবত দ ই 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

ঘাুঁে বনমূিল কৰা অথি কীটনাশক 
ৰসায়ন িযৱোৰ নকৰা 

সপ্তােৰ অন্তহৰ 
অন্তহৰ৷ 

২৩ বনৰ্দ্ি াবৰত 
এহলকাত গছৰ 
কলম কটা/ গছ 
কটা 

অবিকাণ্ডক 
আশংকা 

গছহিাৰক এটা বনৰ্দ্ি াবৰত উচ্চতালল 
িৃবৰ্দ্ ে’িলল বদয়া৷ কণ্ডাক্টৰ আৰ  
গছৰ মাজত বনহদিশনা অন সবৰ এটা 
বনবিত িযৱধান স বনবিত কৰা 
 

সংবিষ্ট বিভাগৰ 
বনহদিশনা অন সবৰ 
বিহশষ ধৰণৰ গছৰ 
সংৰক্ষণ (গছৰ গড় 
আৰ  সিিাবধক উচ্চতা, 
বমটাৰত)  

বিহশষ গছৰ 
উপবস্থবত ঘাুঁেবন 
পবৰস্কাৰৰ ক্ষক্ষত্ৰত 

– এটা এহলকাত 
এিাৰ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

ঘাুঁেবন নষ্ট আৰ  
িনাঞ্চল ধ্বংস 

সম্পূণিলক কটাৰ পবৰিহতি  কলম কবৰ 
ৰাবখি পৰা গছহিাৰ কলম কবৰ সৰ  
কবৰি লাহগ৷ 

সংবিষ্ট বিভাগৰ 
বনহদিশনা অন সবৰ 
বিহশষ ধৰণৰ গছৰ 
সংৰক্ষণ 

বিহশষ গছৰ 
উপবস্থবত ঘাুঁেবন 
পবৰস্কাৰৰ ক্ষক্ষত্ৰত 

– এটা এহলকাত 
এিাৰ  

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

কটা গছ অথিা কলম কৰা ডাল 
আবদ সংবিষ্ট বিভাগৰ বনহদিশনা 
অন সবৰ বনষ্কাষণ কবৰি লাহগ৷ 

চাফ কৰা ঘাুঁেবন , 
গছৰ ডাল আবদ 
সংবিষ্ট বিভাগৰ 
বনহদিশনা অন সবৰ 
বনষ্কাষণ কবৰি 
লাহগ৷ (চাফা কৰা 
এহলকা িগিবমটাৰত) 

গছ গছবন িযৱোৰ 
কবৰহল িা িযৱোৰ 
কবৰিলল আগ্ৰে 
কবৰহল সংবিষ্ট 
বিভাগৰ পৰা 
অন হমাদন গ্ৰেণ 
কবৰি লাহগ- এটা 
এহলকাত এিাৰ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

২৪ কাঠ ঘাুঁে সংগ্ৰে ঘাুঁেবনৰ ক্ষবত 
আৰ  িন ধ্বংস 

প্ৰকল্পৰ এহলকাত শ্ৰবমকসকলৰক ঘাুঁে 
আৰ  কাঠ সংগ্ৰে কৰাত িাধা প্ৰদান 
কবৰি লাহগ৷ (স্থানীয়ভাহি বনৰ্ বি 
বদয়া শ্ৰবমকৰ ক্ষক্ষত্ৰত এই বনয়ম 
প্ৰহৰ্জয নেয়৷) 

ক্ষিআইনী কাঠ/ঘাুঁে 
আেৰণ (এহলকা 
িগিবমটাৰত, ঘটনাৰ 
সংখযা) 

স্থানীয় ক্ষলাহক 
অবভহৰ্াগ দাবখল 
কৰা ক্ষিআইনী 
সংগ্ৰেৰ সংখযা 
আৰ  প্ৰমাণ- প্ৰবত 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

দ সপ্তােৰ অন্তহৰ 
অন্তহৰ৷ 

২৫ অবতবৰি মাটি বি গহল জল 
প্ৰদষূণ ে’ি 
পাহৰষ ক্ষগটা 
আিজি না 
বনষ্কাষণ 

টাৱাৰ স্থাপনৰ িাহি/ ছািহষ্টছনৰ 
আধাৰ স্থাপনৰ িাহি খন্দা মাটি 
ওচৰৰ পথ, আৰ  অন হৰাধ সাহপহক্ষ 
চ ি ৰীয়া িাসগৃেত বদি পাবৰ 

মাটি ক্ষপহলাৱা স্থান 
আৰ  আকাৰ 

(িগিবমটাৰত) 

গ্ৰেণহৰ্াগয মাটি 
ক্ষপহলাৱা স্থান – 

প্ৰবত দ সপ্তােত 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

২৬ চািহষ্টছন বনমিান মাটিৰ ক্ষবত মাটিৰ ক্ষবত ক্ষকাহনা ডাঙৰ সমসযা 
নেয় কাৰণ খাবন্দ উবলওৱা মাটি 
আন ঠাইত ভৰািৰ িাহি িযৱোৰ 
কৰা েয়৷ আনোহত ৰ্বদ অবধক 
মাটিৰ প্ৰহয়াজন েয় ক্ষকাহৱৰী অথিা 
প খ ৰী অবধক দলক খাবন্দ অথিা 
ওচৰহত থকা পবৰতযি মাটিৰপৰা 
স্থানীয় কতৃপক্ষৰ অন মবতসাহপহক্ষ 
খাবন্দ িযৱোৰ কবৰি পাবৰ৷ 

মাটি খন্দা এহলকাৰ 
অৱস্থান (এহলকাৰ 
িযস িগিবমটাৰত, 
আৰ  আন মাবনক 
আকাৰ িগিবমটাৰত)  

মাটি 
অনাগ্ৰেণহৰ্াগয 
এহলকা বৰ্ আন 
স বিধা প্ৰদান 
কহৰ- প্ৰবত দ ই 
সপ্তােত 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

জল প্ৰদষূণ বনমিানকাৰ্ি ৰ্’ত মাটিৰ ক্ষবতসাধন 
কৰা েয় (ক্ষৰ্হন ছািহষ্টচনৰ মাটিৰ 
পবৰিতি ন) িাবৰষাৰ সময়ত এই কাম 
কৰা নেয় 

িতৰ অন সবৰ আৰম্ভ 
কৰা আৰ  শীহে সম্পূণি 
কৰা(বপএইচ, 
বিঅবড/বচঅবড, ক্ষগটা 
আিজি না, অনযানয) 

মূখয কামহিাৰৰ 
সময় –বনমিানকাৰ্ি 
আৰম্ভ কৰাৰ পূহিি 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

২ ৭  স্থান পবৰস্কাৰ  ঘাুঁে িন কটা বনমিানকাৰ্িত সেজ ক্ষোৱাৰ িাহি গছ 
কটাত অন্তভ ি ি েয় মাটিৰ 
সমান্তৰাললক গছ কটা আৰ  গছৰ 

গছ কটাৰ সময়াত 
মাটিৰ অস বিধা (এহলা 
িগিবমটাৰত) 

মাটিৰ ক্ষবতৰ 
পবৰমাণ –প্ৰবত 
দ সপ্তােত 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 

বনমিানৰ সময়সীমা 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

প্ৰহয়াজন অন সবৰ গা-গছ আৰ  বশপা 
ৰাবখ কলম বদয়া৷  

স্থানীয় অন হমাদন গছ কটাৰ িাহি 
আইনী অন হমাদন- 
প্ৰবত এহলকাত 
এিাৰ 

কনহট্ৰক্টৰ) 

২৮ চািহষ্টচনৰ 
আধাৰ/ টাৱাৰ 
স্থাপনৰ সময়ত 
অতযাবধক মাটিৰ 
বনষ্কাষণ 

আিজি না 
বনষ্কাষণ 

চািহষ্টচনৰ আধাৰৰ/টাৱাৰৰ  
অবতবৰি মাটি স্থানীয় কতৃপক্ষৰ 
অন হমাদনসাহপহক্ষ সমীপৱতী পথৰ 
কাষত ক্ষপহলাৱা৷ 

ক্ষপলনীয়া সামগ্ৰীৰ 
আকাৰ আৰ  পবৰমাণ 
(িগিবমটাৰত) 

মাটি ক্ষপহলাৱাৰ 
উি স্থান – প্ৰবত 
দ সপ্তােত 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

২৯ ৰসায়ন সাৰ  
সামগ্ৰীৰ 
মজ তকৰণ 

ধৰকৰ প্ৰদষূণ 

(মাটি পানী, 
িায় ) 

ইন্ধন আৰ  অনযানয বিপিক সামগ্ৰীৰ 
িানপানীৰ স্তৰতলক ওপৰত ৰখাৰ 
িযৱস্থা কৰা 

বিপিনক সামগ্ৰী 
ৰখাৰ স্থান( বচটিবকি 
পৰা স্মগ্ৰীৰ ধৰণ, 
আকাৰ(হকবজ িা 
িগিবমটাৰত) বনয়ন্ত্ৰণ 
আৰ  পবৰস্কাৰ কবৰিৰ 
িাহি গ্ৰেণ কবৰিলগা 
পদহক্ষপ  

ইন্ধন সঠিক 
স্থানক মজ ত কৰা 
– প্ৰবত দ সপ্তােত 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

৩০ বনমিানৰ 
িমবণকা 

চ ি ৰীয়াৰ ক্ষক্ষত্ৰত 
শব্দৰ প্ৰদষূণ 

বনমিানকাৰ্ি ক্ষকৱল বদনৰ ভাগত কৰা 
ে’ি আৰ  বনমিানকাৰ্িৰ সমসীমাৰ 
বিষহয় স্থানীয় কতৃি পক্ষক অৱগত 
কৰা ে’ি৷ 

বনমিানকাৰ্িৰ সময় 
আৰ  শব্দ বনয়ন্ত্ৰণ 
কৰা [dB(A)] 

ক্ষকৱল বদনৰ 
ভাগত বনমিানকাৰ্ি 
– প্ৰবত দ সপ্তােত 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

৩১ বনমিান শ্ৰবমকৰ 
িাহি সা- 
স বিধা 

প্ৰদষণ (মাটি 
পানী , িায় ) 

বনমিান শ্ৰবমকসকলক অনাময়, 
ক্ষখাৱাপানী আৰ  আৱজি না বনষ্কাষণৰ 
স বিধা প্ৰদান কৰা আবদ স বিধাসমূে 
প্ৰদান কবৰি লাবগি৷. 

শ্ৰবমকসকলৰ সা- 
স বিধা 

অনাময়, 
ক্ষখাৱাপানী আৰ  
আৱজি না বনষ্কাষণৰ 
স বিধা  উপবস্থবত– 

প্ৰবতহটা 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

বনমিানহক্ষত্ৰত এিাৰ 
৩২ িবেৰাগত 

শ্ৰবমকৰ আগমন 
স্থানীয় ক্ষলাকৰ 
সহত স্থানীয় 
সমল িযৱোৰৰ 
ক্ষক্ষত্ৰত সংঘাত 

স্থানীয় কমিচাৰী বনবদিষ্ট কামৰ িাহি 
িযৱোৰ   

প্ৰহয়াজনীয় সমলৰ 
ক্ষৰ্াগান িৃবৰ্দ্ কবৰ 
সংঘাত বনম িল/এৰাই 
চলাৰ িযৱস্থা 

অৱহলাকন আৰ  
পবৰদশিন- প্ৰবত 
সপ্তােত 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

৩৩ কৃবষভ বমৰ 
মাহজহৰ লাইন 

কৃবষ উৎপাদনত 
হ্ৰাস 

ইবতপূহিি থকা পথৰ িযৱোৰ কৰা ইবতপূহিি থকা সা 
স বিধা িযৱোৰ কৰা 

স্থানীয় ক্ষলাক/ 
কতৃপক্ষৰ পৰা 
অবভহৰ্াগ গ্ৰেণ 
কৰা- প্ৰবত দ ই 
সপ্তােৰ অন্তহৰ 
অন্তহৰ ev 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

জলবসঞ্চন িযৱস্থা সঠিক ৰ পত চবল 
থকাহটা স বনবিত কৰা 

িতি মানৰ সা 
স বিধাসমূেৰ বস্থবত 

ওপৰৰ মাটি স ৰবক্ষত ৰাবখ/ সংৰক্ষণ 
কবৰ বনমিানকাৰ্ি সম্পূণি কৰাৰ বপছত 
ক্ষসই মাটি প নৰ সংস্থাবপত কৰা 

স বিধাসমূেৰ বস্থবত 

(মাটি িগিবমটাৰত) 

বনমিান সম্পূণি ক্ষোৱাৰ বপছত ক্ষবতগ্ৰস্ত 
ক্ষোৱা সম্পবিৰ ক্ষমৰামবত কৰা 

স বিধাসমূেৰ বস্থবত 

(মাটি িগিবমটাৰত)) 

উপাজি নৰ ক্ষবত. মাটিৰ মাবলক/ কৃষক বনয়ম অন সবৰ 
কৃবষ উৎপাদনত ক্ষোৱা ক্ষয় ক্ষবতৰ 
ক্ষবতপূৰণ আদায় বদয়া 

স্থানীয় িন বিভাগৰ 
সহত পৰামশি কবৰ 
কটা গছৰ িািদ 
ক্ষবতপূৰণ আদায় 
বদয়া(কাঠ আেৰণ 
কৰা গছৰ) আনোহত 
কৃবষ বিভাগৰ সহত 
আহলচনা কবৰ(ফল 
উৎপাদনকাৰী গছৰ) 

প্ৰকল্পৰ কাম 
কৰাৰ আগহত 
ক্ষবতগ্ৰস্ত ে’িপৰা 
মাটিৰ মাবলকৰ 
সহত আহলাচনা 
কৰক 

আইএ 

  

বনমিানৰ সময়সীমা 

৩৪ অবনয়বন্ত্ৰত 
ভ বমস্খলন/মাটি 

মাটিৰ অপিযয়, 
নামবন অংশ 

সংহৰ্াগী পথ কম কৰা, িতি মান চবল 
থকা পথৰ িযৱোৰ কৰা  

মূল আবেি  আৰ  
বনমিান প্ৰবিয়া 

উিম আবেি  আৰ  
বনমিান িযৱস্থাপনাৰ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
বনমিানৰ সময়সীমা 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

বি ক্ষৰ্াৱা ক্ষিাকাময় ক্ষোৱা  কাম বে থকা এহলকা পবৰস্কাৰ 
কৰাহত গছ কটা সীমািৰ্দ্ ৰখা 

(পানীত ক্ষগাটা 
আৱজি না ক্ষপহলাৱা; 
প নৰ িনানীকৰণ; 

ক্ষবতগ্ৰস্ত এহলকাৰ 
ক্ষমৰামবত [বদঘিয 
বমটাৰত, এহলকা িগি 
বমটাৰত, আকাৰ 
িগিবমতাৰত ) 

অভযাস –  প্ৰবতহটা 
চাইটৰ িাহি এিাৰ 

স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

কাম সম্পূণি কৰাৰ বপছত ক্ষসই 
এহলকাত গছ ক্ষৰাপন কৰা (ৰ্’ত 
প্ৰহয়াজন েয়) 

িাবৰষা খন্দনকাৰ্ি এৰাই চলা 
িান্ধ আৰ  প খ ৰীৰ িযৱোৰ কবৰ 
পানী দষূ্ত ক্ষোৱাত িাধা বদয়া 

৩৫ চ ি ৰীয়া 
সম্পবিৰ ক্ষবত 

চ ি ৰীয়া মাটিৰ 
িযৱােৰ/ মূলযৰ 
ক্ষবত 

চ বিত বনমিান বনয়মসমূে স্পষ্টভাহি 
উহেখ কৰা  

চ বিৰ ধাৰা  উিম বনমিান কাৰ্ি 
কৰা– প্ৰবতহটা 
চাইটত এিাৰ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

িতি মান চবল থকা পথসমূে পাৰ্িমাহন 
িযৱোৰ কৰা  

আবেি ৰ আধাৰ আৰ  
ক্ষল’আউট 

উিম বনমিান কাৰ্ি 
কৰা– প্ৰবতহটা 

বনমিানকাৰ্ি সম্পূণি ক্ষোৱাৰ পৰৱতী 
সময়ত উৎপাদনজ্ঞম ভ বমৰ উৰ্দ্াৰ 

ভ বমৰ প নহৰাৰ্দ্াৰ 

(ক্ষবতগ্ৰস্ত এহলকা 
িগিবমটাৰত) 

ক্ষবতগ্ৰস্ত ক্ষোৱা 
পক্ষৰ সহত 
আহলাচনা-বনমিান 
সম্পূণি ক্ষোৱাৰ 
বপছত আৰ  
কৃবষকাৰ্ি কৰাৰ 
বপছত 

মাটিৰ অসমতা উৎপাদনৰ জ্ক্ক্ষবত ে’ক্ষল ক্ষবতপূৰণ 
আদায় বদয়া 

গছ/শসযৰ ক্ষবতপূৰণ 

(আদায় বদয়া ধন) 

ক্ষবতগ্ৰস্ত ক্ষোৱা 
পক্ষৰ সহত 
আহলাচনা প্ৰবত 
বতবনমােৰ অন্তহৰ 
অন্তহৰ এিাৰ 

আইএ বনমিানৰ পূহিি 

৩৬ বনমিানকাৰ্িৰ 
ফলত প্ৰাকৃবতক 
নলাত িাধা 
বদয়াৰ িাহি 
িানপানীৰ 
আশংকা  

িানপানী আৰ  
প্ৰদষূণৰ আশংকা 
(মাটি পানী) 

বনমিানকাৰ্িৰ িাহি পাকৃবতক নলা/ 
নদিমাৰ স বিধা/িন্ধ/ বদশ সলবন কৰা 

চ বিৰ ধাৰা (উদােৰণ 
স্বৰ হপ ক্ষপলনীয়া মাটি 
আৰ  বিঅড্/বচঅ’বড 
পানীত ক্ষপহলাৱা) 

উন্নত বনমিান 
িযৱস্থাপনা 
অভযাস- প্ৰবতহটা 
বনমিানৰ ক্ষক্ষত্ৰত 
এিাৰ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

৩৭ সজ বল িানত 
ড ি ক্ষৰ্াৱা  

ধাৰকৰ প্ৰদষূণ 

(মাটি পানী) 

িানপানীৰ সহিিাচ্চ স্তৰতলক ওপৰত 
সজ বলসমূে মজ ত কৰা 

িানপানীৰ সহিিাো্চ্চ 
স্তৰতলক ওপৰত 
ক্ষগাদান ঘৰ বনমিান 

(উচ্চতা বমটাৰত) 

ক্ষগাদান ঘৰৰ 
উচ্চতা িানপানীৰ 
স্তৰৰ ত লনাত -
এিাৰ 

আইএ বনমিানৰ সময়সীমা 

৩৮ মাটি খন্দা 
এহলকা 
প্ৰহয়াজনলক কম 

(ক্ষকাহৱৰী 
এহলকা) 

মাটিৰ মূলযৰ 
জ্ঞবত  

িতি মান চবল থকা মাটি খন্দা এহলকা 
প নৰ িযৱাোৰ কৰা 

চ বিৰ ধাৰা  উন্নত বনমিান 
িযৱস্থাপনা 
অভযাস- প্ৰবতহটা 
বনমিানৰ ক্ষক্ষত্ৰত 
এিাৰ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 

৩৯ স্বাস্থয আৰ  
স ৰক্ষা 

স্থানীয় ক্ষলাক 
আৰ  শ্ৰবমক 
আঘাতপ্ৰাপ্ত ক্ষোৱা 
িা অস খত পৰা 

বনমিান শ্ৰবমকৰ িাহি স ৰক্ষা সজ বল চ বিৰ ধাৰা (ঘটনাৰ 
সংখয আৰ  
আঘাতপ্ৰাপ্ত ক্ষোৱাৰ 
িাহি ক্ষবত ক্ষোৱা 
কমি বদনৰ সংখযা 

চ বিৰ ধাৰা 
সম্পূণি – প্ৰবত বতবন 
মােত এিাৰ 

আইএ 

(কনহট্ৰক্টৰ 
স বিধা অন সবৰ 
কনহট্ৰক্টৰ) 

বনমিানৰ সময়সীমা 
চ বিত বনমিান ক্ষকম্পৰ প্ৰহয়াজনীয় 
সংখযা উহেখ কৰা 
ঠিকাদাহৰ স্বাস্থয আৰ  স ৰক্ষাৰ আুঁচবন 
প্ৰস্তত কবৰি. 

ঠিকাদাহৰ স্বাস্থয আৰ  স ৰক্ষা বিষয়ক 
কমিশালাৰ আহয়াজন কবৰি 

৪০ অসম্পূণি বনমিানৰ 
স্তৰ পবৰদশিন 

ক্ষবতৰ পবৰমান 
িিৃবৰ্দ্ 

পবৰহিশ পবৰদশিন বিষয়াৰ প্ৰবশক্ষণ প্ৰবশক্ষণৰ সূচী অন ষ্ঠানৰ প্ৰবতজন 
ক্ষলাহক অংশগ্ৰেণ 
কৰাৰ বদন- 
িছৰত এিাৰ 

আইএ বনমিানৰ সময়ত 
ৰ টিনমাবফকভাহি 

চ বি অন সবৰ কাৰ্িকৰী পবৰহিশ 
পবৰদশিন আৰ  প্ৰবতহিদন আৰ  
ক্ষচকবলষ্ট িযৱস্থাৰ ৰ পায়ন 

চ বি অন সবৰ 
ক্ষচকবলষ্ট আৰ  
প্ৰহয়াজনীয় কাৰ্িপন্থা 

প্ৰবতহটা চাইটহৰ 
সম্পূণি ক্ষচকবলহষট 
দাবখল- এিাৰ 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

পবৰহিশ স ৰক্ষাৰ িযৱস্থা স বনবিত 
কবৰিৰ িাহি চ বিৰ উপৰ্ ি ধাৰা 
ৰ পায়ন 

চ বি অন সবৰ 
পবৰহিশ সম্পকীয় 
প্ৰবতহিদন ৰ্ গুহতাৱা 

প্ৰবতহটা চ বিত 
চ বি অন সবৰ 
পবৰহিশ সম্পকীয় 
প্ৰবতহিদন 
ৰ্ গুহতাৱা – once 

 

পৰিচালনা আিু জমইনবেবনন্স 
৪১ অভাৰহেড লাইন 

টাৱাৰ/ খ ুঁটা/ 
মাটিৰ তলৰ 
বিতৰক লাইন 
আৰ  ইয়াৰ 
সংস্থাপনৰ 
আবেি ৷ 

স ৰক্ষা বিষয়ক 
শংকাৰ ম খাম বখ 

শবি পবৰিােী লাইনৰ তলত 
িাসগৃেৰ বসবথত আৰ  শবিৰ ঘনত্বৰ 
পবৰদশিন 

িাসগৃেৰ পৰা দূৰত্ব সমূপৱতূি  ঘৰৰপৰা 
দৰূত্ব – প্ৰবত 
বতবনমােত এিাৰ 

এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

পবৰচালনাৰ সময়ত 

৪২ চৰাই ক্ষৰ্াৱা, 
বপ্ৰভ্ৰমী পক্ষীৰ 
পথত লাইন 
স্থাপন 

শবি পবৰিােী 
তাৰত লাবগ 
চৰাই িাদ বলৰ 
আঘাত মৃত য 

পবৰভ্ৰমী পথ পবৰোৰ কৰা (চৰাই 
আৰ  িাদ বলফ্লাইটা ডাইভাৰটাৰ/ 
বৰহফ্লক্টৰৰ িযৱোৰ, ওখ ক্ষপবন্সং, অনয 
পথৰ িযৱস্থা, এখ খ ুঁটাৰ বনমিান 
প্ৰহয়াজনসাহপহক্ষ৷ 

আঘাত/ মৃত যৰ 
বনয়মীয়া পবৰদশিন 

ঘটনাৰ সংখযা- 
মােত এিাৰ 

এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

আবেি  আৰ  পবৰচালনা 

৪৩ িানপানী সজ বল 
জাে ক্ষৰ্াৱা 

প্ৰদষূণ (মাটি 
পানী) 

িানপানীৰ সম্ভািয স্তৰতলক উচ্চতাত 
ফাউহণ্ডচন স্থাপন কবৰ সজ বল মজ ত 
কৰা 
 

িানপানীৰ সম্ভািয 
স্তৰতলক উচ্চতাত 
ফাউহণ্ডচন স্থাপন 
কবৰ চািহষ্টচন বনমিান 
কৰা 
 

িানপানীৰ সম্ভািয 
স্তৰতলক উচ্চতাত 
ফাউহণ্ডচন স্থাপন 
- এিাৰ 
 

এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

পবৰচালনাৰ সময়ত 

৪৪ ক্ষতলৰ বচটিকবন সমীপৱতী মাটি 
জলভ বমৰ প্ৰদষূণ 

চািহষ্টচনৰ ক্ষট্ৰন্সফমিাৰ কাষত পৰ্িাপ্ত 
ঠাই ৰাবখ আৰ  অন্তত ক্ষট্ৰন্সফমিাৰৰ 
িাহি প্ৰহয়াজন ক্ষোৱা ক্ষতল ১০০% 

চািহষ্টচনত িান্ধ 
বদয়া   (অইল চাম্প) 

িান্ধ(অইল চাম্প) 

ক্ষমতা আৰ  
িেনক্ষমতা- এিাৰ 

এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

পবৰচালনাৰ সময়ত 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

ৰাবখি পৰালক বৰজাভি  ক্ষটাংক বনমিান 
কৰা৷ 

৪৫ এছ এফ৬ 
িযৱস্থাপনা  

বজএইচ বজ 
সলবন কৰা 
উপাদান বনয়ন্ত্ৰণ   

কৰা 

প ৰবণ ছীল, সজাগতা িৃবৰ্দ্ৰ 
জবৰয়হত, ইনহভন্টৰীৰ সঠিক 
িযৱোৰৰ জবৰয়হত, আৰ  নত ন 
পৰ্দ্বত িযৱোৰ কবৰ এছএফ৬ হ্ৰাস 
কৰা 

ক্ষগছৰ ঘনত্ব/বনগিমন বনয়মীয়া পবৰদশিন  এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

পবৰচালনাৰ সময়ত 

৪৬ কামৰ সময়ত 
কমী/ শ্ৰবমকৰ 
স ৰক্ষা িযৱস্থাৰ 
অভাি 

কমী/ শ্ৰবমক 
আঘাতপ্ৰাপ্ত, 
অস স্থ ক্ষোৱা  

বিপদ দৰূ কৰাৰ িাহি উপৰ্ ি 
প্ৰৰ্ বিৰ িযৱোৰ কৰা 

িাহি উপৰ্ ি 
প্ৰৰ্ বিৰ িযৱোৰ 
কৰা (আঘাতপ্ৰাপ্ত, 
অস স্থ ক্ষোৱাৰ িাহি 
কমিবদনৰ ক্ষবত) 

প্ৰহয়াজনৰ সময়ত 
িযৱোৰ কবৰিৰ 
িাহি উপৰ্ ি 
প্ৰৰ্ বি মজ ত ৰখা 

এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

আবেি  আৰ  পবৰচালনা 

স ৰক্ষা বিষয়ক সজাগতা িৃবৰ্দ্ প্ৰবশক্ষণ/ ম’ক বেল 
সজাগতা িৃবৰ্দ্ৰ িাহি 

অন ষ্ঠানৰ সংখযা 
আৰ  সামবৰ ক্ষলাৱা 
শ্ৰবমকৰ োৰ  – 

প্ৰবত িছহৰ এিাৰ 

অবিকাণ্ড সংঘটিত ক্ষোৱাৰ সময়ত 
িযৱোৰ কবৰিলল কৰ্িপন্থা প্ৰস্তত 

পৰ্িাপ্ত অনাময় আৰ  পানী ক্ষৰ্াগান স বিধা প্ৰদান কৰা 
 

 

 

প্ৰবত দ সপ্তােত 
এিাৰ শ্ৰবমক/ 
কমীৰ পৰা 
অবভহৰ্াগ গ্ৰেণ 
 

৪৭ বিদ যৎস্পৃষ্ঠ 
ক্ষোৱাৰ আশংকা 

সাধাৰণ ৰাইজ/ 
শ্ৰবমক 
আঘাতপ্ৰাপ্ত 
ক্ষোৱা/মৃত য 

সম্ভািনা হ্ৰাস কবৰিৰ িাহি 
সাৱধানতাহৰ আবেি  প্ৰস্তত কৰা 

সঠিক প্ৰৰ্ বিৰ 
িযৱোৰ ( ক্ষবত 
ক্ষোৱা কমিবদনৰ 
সংখযা) 

প্ৰহয়াজনৰ সময়ত 
প্ৰৰ্ বি িযৱোৰ 
কবৰিৰ িাহি সাজ  
থকা- মােত 
এিাৰ 

এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

আবেি  আৰ  পবৰচালনা 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

ঘটাৰ আশংকা চািহষ্টচনৰ চাবৰওবদহশ স ৰক্ষা ক্ষিৰা 
বদয়া 

ক্ষিৰাৰ ক্ষচাৱাবচতা ক্ষমৰামবত- প্ৰবত 
দ সপ্তােত 

ক্ষট্ৰন্সবমচন টাৱাৰ স লহকাৱা অথািা 
িহগাৱাত িাধা বদয়াৰ িাহি ক্ষিৰা 
বদ.য়া 

ক্ষিৰাৰ ক্ষমৰামবত 

সাৱধান ছাইনহিাডি  সাৱধানিানীৰ ক্ষিাডি ৰ 
ক্ষচাৱাবচতা 

প্ৰকল্প এহলকাত বিদ যতৰ পৰা স ৰক্ষা 
বিষয়ক সজাগতা 

সংবিষ্ট সকহলাহৰ 
িাহি প্ৰবশক্ষণ, 
কমিশালা আৰ  ম’ক 
বেল 

অন ষ্ঠানৰ সংখযা 
আৰ  সামবৰ ক্ষলাৱা 
মান েৰ োৰ- 
িছৰত এিাৰ 

৪৮ পবৰচালনা আৰ  
িযৱস্থাপনাত কম 
দক্ষ কমিচাৰী 

বিবভন্ন ধৰণৰ 
পবৰহিশৰ ক্ষবত 

চািহষ্টচন আৰ  ক্ষট্ৰন্সবমচন/ বিতৰণ 
লাইনৰ কমিচাৰীৰ প্ৰবশক্ষণ/  

সংবিষ্ট সকহলাহৰ 
িাহি প্ৰবশক্ষণ, 
কমিশালা আৰ  ম’ক 
বেল 

অন ষ্ঠানৰ সংখযা 
আৰ  সামবৰ ক্ষলাৱা 
মান েৰ োৰ- 
িছৰত এিাৰ 

এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

পবৰচালনা 

ক্ষষ্টণ্ডডি  অপাহৰটিং ক্ষপ্ৰবক্টচৰ িাহি 
প্ৰবশক্ষণ 

৪৯ অপৰ্িাপ্ত পবৰহিশ 
পবৰদশিন  

বজৱলিবচত্ৰ আৰ  
সামাবজক মূলযৰ 
অিক্ষয় 

পবৰহিশ পবৰদশিন আৰ  পবৰচালনাৰ 
িাহি কমিচাৰীসকলক প্ৰবশক্ষণ বদয়া৷ 

সংবিষ্ট সকহলাহৰ 
িাহি প্ৰবশক্ষণ, 
কমিশালা আৰ  ম’ক 
বেল 

অন ষ্ঠানৰ সংখযা 
আৰ  সামবৰ ক্ষলাৱা 
মান েৰ োৰ- 
িছৰত এিাৰ 

এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

পবৰচালনা 

৫০ সজ বল 
বিহশষীকৰণ 
আৰ  আৰ  
আবেি ৰ মাপকাঠি 

ৰসায়ন আৰ  
ক্ষগছৰ বনগিমন 

(পানী, িায়  
মাটি) 

প্ৰবিয়া, সজ বল আৰ  িযৱস্থাসমূেত 
ক্ষেলনহক ধবৰ ক্লৰ’ফ্ল’ৰ’কািিন িযৱোৰ 
নকৰা, ৰ্বদ কৰা েয়, িতি মান চবল 
থকা িযৱস্থাসমূে চৰকাৰী বনহদিশনা 
অন সবৰ বনষ্কাষণ কৰা৷ 

প্ৰবিয়া সজ বল আৰ  
িযৱস্থাৰ আবেি  

িযৱোৰ কবৰ  
থকা ে’ক্ষল ক্ষফজ 
আউট কাৰ্িিম 
প্ৰস্তত কৰা৷ 

এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

পবৰচালনা 

৫১ ক্ষট্ৰন্সবমচন/ 
বিতৰণ লাইনৰ 
ক্ষমৰামবত 

ইহলক্ট্ৰহমগহনটিক 
শবিৰ সংস্পশিলল 
অো 

ক্ষট্ৰন্সবমচন/ বিতৰণ লাইনৰ ক্ষমৰামবত 

অভাৰহেড পাৱাৰ লাইনৰ 
ইহলক্ট্ৰহমগহনটিক শবিৰ প্ৰবত লক্ষয 

 মাটিৰ পৰা 
প্ৰহয়াজনীয় িযৱধান 
(বমটাৰত)  

মাটিৰ পৰা দূৰত্ব 
এিাৰ   

এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

পবৰচালনা 
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ধাৰা 
ক্ৰমাাংক  

প্ৰকল্প কাৰ্িক্ৰম সাম্ভাবয প্ৰভাব প্ৰস্তাৰবত ৰবপদ হ্ৰাসকিণ পদবেপ লেণীয় মাপকাঠি জ াখ আিু ঘনত্ব প্ৰৰতষ্ঠানি 
কতি বয 

কাৰ্িকিীকিণি 
ক্ৰমৰণকা 

ৰাবখি লাবগি 
৫২ িনৰ অবনয়বন্ত্ৰত 

িৃবৰ্দ্ 
গছ/ িাুঁেৰ 
অবতমাত্ৰা িৃবৰ্দ্ৰ 
ফলত অবিকাণ্ডৰ 
আশংকা 

মাহজ সমহয় গছৰ িৃবৰ্দ্ ক্ষৰাধ কৰাৰ 
িাহি কলম বদি লাহগ 
কীটনীশক আৰ  ঘাুঁেনাশক িযৱোৰ 
নকৰা 

পবৰস্কাৰ কবৰিলগীয়া 
এহলকা 
(িগিবমটাৰত) 

িনবিভাগৰ সহত 
আহসাচনা কবৰ 
বসৰ্দ্ান্ত গ্ৰেণ কৰা- 
িছৰত 
এিাৰ(িাবৰষাৰ 
আগত- িাবৰষাৰ 
বপছত) 

এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

পবৰচালনা 

৫৩ শব্দ সংিান্তীয় চ ি ৰীয়াৰ 
অস বিধা 

শব্দই ৰ্াহত অস বিধাৰ সৃবষ্ট তকবৰি 
ক্ষনাৱাহৰ তাৰ প্ৰবত লক্ষয ৰাবখ 
চািহষ্টচনৰ স্থান বনণিয় কৰা. 

শব্দৰ স্তৰ {বডবি(এ)} প্ৰভাি পৰা 
চ ি ৰীয়াৰ সীমাত 
শব্দৰ স্তৰ - এিাৰ 

এইজিজিএল/ 

এজিজিজিএল 

পবৰচালনা 

 

 

 


