
অনুবিভাগ-৭: ইউর াপ 

বাাংলাদেশ স কা  কর্তকৃ গৃহীত বিবভন্ন উন্নয়ন কর্কৃান্ড িাস্তিায়রন  লক্ষ্যর্াত্রা অর্রৃন  র্ন্য অর্নৃনবতক সম্পক ৃবিভারগ  ইউর াপ 

অনুবিভাগ বিবভন্ন ইউর াপীয় উন্নয়ন সহরযাগী সংস্থা/ দেশ যর্াাঃ Department for International Development 

(DFID), The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC),ফ্রান্স এিং AgenceFrancaise 

De Development (AFD), ইউর াপীয় ইউবনয়ন (ইইউ), ইউর াপীয় ইনরভস্টরর্ন্ট ব্াংক (ইআইবি), দিলবর্য়ার্, প্রর্াতন্ত্রী 

র্ার্াৃন এ  কাব গব  সহায়তাোনকা ী সংস্থা GIZএিং আবর্কৃ সহায়তাোনকা ী সংস্থা KfW,দনো ল্যান্ডস, ইটালী,  াবশয়ান 

দেডার শন প্রভৃবত উন্নয়ন সহরযাগী দর্রক অনুোন সহায়তা এিং ঋণ গ্রহণ কর  র্v‡K। রুপপু  পা র্াণবিক বিদ্যযৎ দকন্দ্র বনর্াৃরণ  

লরক্ষ্য  াবশয়ান দেডার শন স কা  ঋণ সহায়তা প্রোন ক রে। 

এ অনুবিভারগ  আওতায় উন্নয়ন সহরযাগী দেশ/সংসস্থাসমূহ মূলত বশক্ষ্া, স্বাস্থয, কৃবি উন্নয়ন, োব দ্র বিরর্াচন, র্ানি সম্পে উন্নয়ন, 

শ্রর্ পব রিশ ও েক্ষ্তা উন্নয়ন, সুশাসন ও র্ানিাবিকা , অর্নৃনবতক ও িাবণবর্যক উন্নয়ন, পব রিশ, দ্যরয ৃাগ ব্িস্থাপনা ও র্লিায়ু 

পব িতনৃ, খাদ্য বন াপত্তা ও পুবি, বিদ্যযৎ ও জ্বালানী, নিায়নরযাগ্য জ্বালানী, পব িহন ও দযাগারযাগ অিকাঠারর্াসহ সার্াবর্ক ও 

অর্নৃনবতক অিকাঠারর্া খারত  কর্সৃূচীসমূহ িাস্তিায়রন বিরেবশক সহায়তা প্রোন কর  র্ারক। 

২০১৬-১৭ অর্িৃের  চলর্ান প্রকরে  িাস্তিায়ন অগ্রগবত, খসড়া ঋণ চুবি পয ৃারলাচনা, নতুন প্রকরে  অর্াৃয়ন প্রবিয়াক রণ 

আন্তাঃর্ন্ত্রণালয় সভা, দনরগাবসরয়শন সভা ও দযৌর্ কবর্শন সভা এিং অন্যান্য সভাসহ  ইউর াপ অনুবিভারগ দর্াট ৫৭ টি সভা অনুবিত 

হরয়রে। ২০১৬-১৭ অর্ ৃিের  ইউর াপ অনুবিভারগ  আওতায় দর্াট ১৩টি প্রকরে  ঋণ/ অনুোন চুবি স্বাক্ষ্ব ত হরয়রে।  

7.1 ২০১৬-১৭ অর্িৃের  সম্পাবেত গুরুত্বপূণ ৃকায ৃািলীাঃ 

গত ২৬ জুলাই ২০১৬ তাব রখ ১১.৩৮ বিবলয়ন ইউএসবড সম্ববলত ব্ারয় গণপ্রর্াতন্ত্রী িাংলারেশ স কা  এিং  াবশয়ান দেডার শন 

স কার   র্রে “রুপপু  পা র্াণবিক বিদ্যযৎ দকন্দ্র বনর্াৃরণ মূল পয ৃারয়  কারর্  র্ন্য Intergovernmental Credit 

Agreement (IGCA) স্বাক্ষ্ব ত হয়। 

গত ২৪-২৫ অরটাি  ২০১৬ তাব রখ র্ার্াৃনী  িাবলরৃন German-Bangladesh Negotiation-2016 অনুবিত হয়। গত ২২ 

এিং ২৩ দর্ ২০১৭ তাব রখ ফ্রারন্স  প্যাব রস িাংলারেশ স কা  এিং এএেবড  র্রে2nd Annual Consultation Meeting 

অনুবিত হয়। ২৩ দর্ ২০১৭ তাব রখ উি সভা Summary Record of Discussionsস্বাক্ষ্ব ত হয়। গণপ্রর্াতন্ত্রী িাংলারেশ 

স কার   পরক্ষ্ অর্নৃনবতক সম্পক ৃবিভারগ  সবচি কার্ী শবেকুল আযর্ স্বাক্ষ্  কর ন এিং Mr. Pascal Pacaut Head of 

Asia Department AFD-AgenceFrancaise de Development D³ Record of Discussions-টি স্বাক্ষ্  

কর ন।  

২০১৬-১৭ অর্ ৃিের  ইউর াপ অনুবিভারগ অনুবিত  স্ব-স্ব উন্নয়ন সহরযাগী/সংস্থা  সারর্ সম্পাবেত গুরুত্বপূণ ৃকায ৃািলী/প্রকেসমূরহ  

িণনৃা বনরে প্রোন ক া হলাঃ  

7.2 গূরুত্বপূণ ৃপ্রকরে  অনুোন/ঋণ চুবি স্বাক্ষ্র   বিি ণীাঃ 

উন্নয়ন সহরযাগীাঃ AgenceFrancaise De Development (AFD) 

(১) প্রকরে  নার্াঃ “A Preparatory Study on Implementation of Paurashavas’ Water and Sanitation 

Master Plan under DPHE”এিং “Developing Capacity Building Framework for Green Industry in 

RMG Sector” 

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ১৯.০১.২০১৭ 



• িাস্তিায়নকা ী র্ন্ত্রণালয়/বিভাগাঃ স্থানীয় স কা  বিভাগ এিং িাবণর্য র্ন্ত্রণালয় 

• অনুোরন  পব র্ানাঃ ০.৫ বর্বলয়ন ইউর া 

• প্রকে িাস্তিায়রন  দর্য়াোঃ ১ (এক) িে  

 

 A Preparatory Study on Implementation of Paurashavas’ Water and Sanitation Master 

Plan under DPHE” প্রকরে  উরেশ্য বনেরুপাঃ 

 

 (a) To identify potential pourashavas for development project for 10 pourashavas (preferably 

sited on big river bank) out of a list;  

    (b) To modify and refine the detail drawing and design of selected pourashavas;. 

    (c) To update the feasibility report of selected pourashavas.’ 

 “Developing Capacity Building Framework for Green Industry in RMG Sector”-শীিকৃ 

প্রকরে objectives: 

‘(a) To find out  present conditions of  the RMG industries according to the national and 

international standards for Green Industry aspect; 

   (b) To identify the potential investment areas for the RMG sector of Bangladesh; 

   (c) To mapping out the required investment eco-system for capacity building and Green 

Industry  Development, ensuring the factory security retrofits and resource efficiency  

(energy, water, and chemical) as well as ensuring the 3R (reduce, recycle and  reuse) 

mechanism in the RMG sector’ 

উরেখ্য, উি প্রকেদ্যটি  র্ন্য এএেবড  সারর্ র্াত্র একটি অনুোন চুবি স্বাক্ষ্ব ত হরয়রে। 

 

উন্নয়ন সহরযাগীাঃ European Union (EU): 

(২)   প্রকরে  নার্াঃ ‘GCCA+ Support for Enhancing Communities Resilience to Climate Changes 

and Related Disasters’ 

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ২৮ বডরসম্ব  ২০১৬ । 

• িাস্তিায়নকা ী র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় স কা , পেী উন্নয়ন ও সর্িায় র্ন্ত্রণালয় 

• িাস্তিায়নকা ী সংস্থা : স্থানীয় স কা  বিভাগ (এলবর্বড) 

• অনুোরন  পব র্াণ: ০৮ বর্বলয়ন ইউর া                                               

• প্রকে িাস্তিায়রন  দর্য়াে: বডরসম্ব  ২০১৬ হরত দসরেম্ব  ২০২২ পযনৃ্ত। 

 

প্রকরে  উরেশ্য: প্রকেটি  মূল উরেশ্য হল র্লিায়ু পব িতরৃন  দক্ষ্রত্র কবর্বনউটি-বভবত্তক সবহষ্ণুতা বৃবি ও অবভরযার্রন সহায়তা 

প্রোরন  লরক্ষ্য স্থানীয় স কা  পয ৃারয় একটি সর্বিত ও উন্নত স্থানীয় পব কেনা পিবত এিং আবর্কৃ ব্িস্থাপনা কাঠারর্া প্রবতিা 

ক া। এ প্রকরে  র্ােরর্ স্থানীয় পয ৃারয়  পব কেনারক র্লিায়ু পব িতরৃন  সারর্ সংরিেনশীল ক াসহ র্লিায়ু পব িতরৃন  ঝ ুঁবক 

হ্রাস করে স্থানীয় স কা  প্রবতিানসমূহ এিং ঝ ুঁবকপূণ ৃপব িা গুরলারক সহায়তা প্রোন ক া হরি।  



 

(৩) প্রকরে  নার্াঃ ‘Food and Nutrition Security Program for Bangladesh 2015’ 

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ০৮ বডরসম্ব , ২০১৬ 

• িাস্তিায়নকা ী র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ : খাদ্য র্ন্ত্রণালয় 

• িাস্তিায়নকা ী সংস্থা : খাদ্য র্ন্ত্রণালরয়  তত্ত্বািিারন র্াবতসংরে  কৃবি ও খাদ্য সংস্থা (এেএও) এিং Call for 

Proposal -এ  র্ােরর্ বনরয়াগকৃত কবতপয় এনবর্ও কর্তকৃ িাস্তিাবয়ত হরি 

• অনুোরন  পব র্াণ: ৮৫.০০ বর্বলয়ন ইউর া 

• প্রকে িাস্তিায়রন  দর্য়াে: বডরসম্ব  ২০১৬ হরত বডরসম্ব  ২০২৪ পযনৃ্ত। 

 

প্রকরে  উরেশ্য: কর্সৃূবচটি  মূল উরেশ্য হল খাদ্য বন াপত্তাহীনতা এিং অপুবি হ্রারস সহায়তা প্রোরন  র্ােরর্ বশশু  পুবি ও র্ার্ত 

স্বারস্থয  উন্নয়ন সািন ক া। 

 (৪) প্রকরে  নার্াঃ Strengthening Inclusion and Participation in Decision Making and Accountability 

Mechanisms in Bangladesh’ Project 

 

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ০৮ বডরসম্ব , ২০১৬ 

• িাস্তিায়নকা ী র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ : র্বন্ত্রপব িে বিভাগ 

• িাস্তিায়নকা ী সংস্থা : প্রকেটি র্বন্ত্রপব িে বিভারগ  তত্ত্বািিারন বিটিশ কাউবন্সল কর্তকৃ িাস্তিাবয়ত হরি 

• অনুোরন  পব র্াণ: ১৩.০০ বর্বলয়ন ইউর া 

• প্রকে িাস্তিায়রন  দর্য়াে: বডরসম্ব  ২০১৬ হরত বডরসম্ব  ২০২২ পযনৃ্ত। 

 

প্রকরে  উরেশ্য: প্রকেটি  মূল উরেশ্য হল স কার   বসিান্ত গ্রহণ এিং র্িািবেবহ প্রবিয়ায় সািা ণ নাগব ক এিং বসবভল 

দসাসাইটি অগাৃনাইরর্শরন  কাযকৃ  অংশগ্রহণ বনবিত ক া  লরক্ষ্য অবিকত  উপরযাগী পব রিশ সৃবি ক া। 

(৫) প্রকরে  নার্াঃ "Skills 21 – Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth" 

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ১২ বডরসম্ব , ২০১৬ 

• িাস্তিায়নকা ী র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ : বশক্ষ্া র্ন্ত্রণালয় 

• িাস্তিায়নকা ী সংস্থা : কাব গব  ও র্াদ্রাসা বশক্ষ্া বিভাগ 

• অনুোরন  পব র্াণ: ২০.০০ বর্বলয়ন ইউর া 

• প্রকে িাস্তিায়রন  দর্য়াে: বডরসম্ব  ২০১৬ হরত বডরসম্ব  ২০২২ পযনৃ্ত। 

 

প্রকরে  উরেশ্য: প্রকেটি  মূল উরেশ্য হল শ্রর্ িার্ার   চাবহো অনুযায়ী একটি সর্বিত, চাবহো-চাবলত (Demand 

driven)এিং প স্প  সম্পবকতৃ েক্ষ্তা ঊন্নয়ন পিবত প্রবতিা  র্ােরর্ দেরশ  উৎপােনশীলতা বৃবি এিং অবিকত  ভাল 

কর্সৃংস্থারন  সুরযাগ সৃবি ক া। 

উন্নয়ন সহরযাগীাঃ The Russian Federation 

(৬) প্রকরে  নার্াঃ রুপপু  পা র্াণবিক বিদ্যযৎ দকন্দ্র স্থাপন (মূল পয ৃায়)  

 

• চুবি  নার্াঃ Intergovernmental Credit Agreement (IGCA) 

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ২৬ জুলাই ২০১৬  

• িাস্তিায়নকা ী র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিজ্ঞান ও প্রযুবি র্ন্ত্রণালয়  



• িাস্তিায়নকা ী সংস্থা : িাংলারেশ প র্াণু শবি কবর্শন 

• ঋরণ  পব র্াণ: ১১.৩৮বিবলয়ন র্াবকনৃ ডলা  ( ৯১,০৪০,০০.০০ লক্ষ্ টাকা) 

• প্রকে িাস্তিায়রন  দর্য়াে: জুলাই ২০১৬-বডরসম্ব  ২০২৫ 

প্রকরে  উরেশ্য: রুপপু  পা র্াণবিক বিদ্যযৎ দকন্দ্র বনর্াৃরণ  মূল কাযিৃর্ সম্পােন ও দসিা প্রোন ক া 

 

গত ২৬ জুলাই ২০১৬ তাব রখ গণপ্রর্াতন্ত্রী িাংলারেশ স কা  এিং  াবশয়ান দেডার শন স কার   র্রে “রুপপু  পা র্াণবিক 

বিদ্যযৎ দকন্দ্র বনর্াৃরণ মূল পয ৃারয়  কারর্  র্ন্য Intergovernmental Credit Agreement (IGCA)স্বাক্ষ্ব ত হয়। 

 

উন্নয়ন সহরযাগীাঃ Federal Republic of Germany: 

(৭) প্রকরে  নার্াঃ ‘Social and Labour Standards in the Textile and GarmentSector in Asia (SLSG)         

• র্ন্ত্রণালয়/বিভারগ  নার্াঃ িাবণর্য র্ন্ত্রণালয় 

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ১৪ জুলাই ২০১৬      

• অনুোরন  পব র্ানাঃ ৫ বর্বলয়ন ইউর া অর্াৃৎ (প্রায় ৫.৬৮ বর্বলয়ন র্াবকনৃ ডলা ) 

• িাস্তিায়নকালাঃ র্াচ ৃ২০১৬-র্ানুয়াব  ২০১৮   

• উন্নয়ন সহরযাগীাঃ G I Z  

চুবি  উরেশ্যাঃ িাংলারেরশ  দটক্সটাইল এিং গারর্নৃ্টস বশরে  শ্রবর্করে  সার্াবর্ক ও শ্রর্র্ান উন্নত ক া  লরক্ষ্য স কাব  ও 

দিস কাব  এিং এবশয়া  অন্যান্য দেরশ  (করম্বাবডয়া, পাবকস্তান, র্ায়ানর্া  ও চীন) এ খারত  সারর্ র্বড়ত সংবিিরে  র্রে আন্তাঃ 

ও আঞ্চবলক সহরযাবগতা ও  দযাগারযাগ দর্া ো  ক া। 

(৮) চুবি  নার্াঃ Study and Expert Fund- Strengthening the Capacity of the Economic  Relations 

Division (ERD) of the Ministry of Finance-Improving Bangladesh-German Cooperation 

 

• র্ন্ত্রণালয়/বিভারগ  নার্াঃ ইউর াপ উইং, অর্নৃনবতক সম্পক ৃবিভাগ 

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ২১ দসরেম্ব  ২০১৬ 

• ঋণ ও অনুোরন  পব র্ানাঃ ০.১৫ বর্বলয়ন ইউর া (প্রায় ০.১৭ বর্বলয়ন র্াবকনৃ ডলা ) 



• িাস্তিায়নকালাঃ দসরেম্ব  ২০১৬/আগি ২০১৭ 

• উন্নয়ন সহরযাগীাঃ GIZ 

চুবি  উরেশ্যাঃ  ইআ বড (ইউর াপ উইং) এিং র্ার্াৃন  দডরভলপরর্ন্ট দকা-অপার শন (GDC)এ  র্েকা  কাযিৃর্ সংবিি 

পা স্পব ক সর্র াতা  আর া বৃবি ক া এিং প্রকে/কর্সৃূবচ অবিকত  কাযকৃ  ও েক্ষ্ পিবতরত সর্িয় ও িাস্তিায়রন ভূবর্কা 

পালন ক া।  

 

গত ২১ দসরেম্ব   ২০১৬ তাব রখ প্রর্াতন্ত্রী র্ার্াৃন স কা  এিং িাংলারেশ স কার   র্রে ০.১৫ বর্বলয়ন ইউর া সম্ববলত একটি  

অনুোন চুবি স্বাক্ষ্ব ত হয়। 

(৯) চুবি  নার্াঃ ‘Resilient and Inclusive Urban Development (RUID)’ 

• র্ন্ত্রণালয়/বিভারগ  নার্াঃ স্থানীয় স কা  বিভাগ 

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ২৩ নরভম্ব  ২০১৬ 

• অনুোরন  পব র্ানাঃ ৩.৫ বর্বলয়ন ইউর া অর্াৃৎ (প্রায় ৩.৯৭ বর্বলয়ন র্াবকনৃ ডলা ) 

• িাস্তিায়নকালাঃ জুলাই ২০১৬-বডরসম্ব  ২০১৮ 

• উন্নয়ন সহরযাগীাঃ GIZ 

চুবি  উরেশ্যাঃ বনিাৃবচত বকছু বসটি করপাৃর শন এিং দপৌ  সভায় র্লিায়ু পব িতনৃর্বনত বিরূপ প্রভাি দর্াকাবিলায় েব দ্র র্নরগাবি 

বিরশিত িবস্তিাসী র্নগরণ  অবভরযার্ন সার্র্থ্ৃ বৃবি ও দর্ৌবলক দসিা প্রাবি  সুরযাগ সৃবি। 

(১০) চুবি  নার্াঃ ‘Climate Change Adaptation in Urban Development Program (Barishal 

Component) 

• র্ন্ত্রণালয়/বিভারগ  নার্াঃ স্থানীয় স কা  বিভাগ, স্থানীয় স কা , পেী উন্নয়ন ও সর্িায় র্ন্ত্রণালয় 

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ১২ দেব্রুয়াব  ২০১৭   

• অনুোরন  পব র্ানাঃ ১১.৪ বর্বলয়ন ইউর া অর্াৃৎ (প্রায় ১২.৯৫ বর্বলয়ন র্াবকনৃ ডলা ) 

• িাস্তিায়নকালাঃ    

• উন্নয়ন সহরযাগীাঃ KfW 
 



চুবি  উরেশ্যাঃ িব শাল বসটি করপাৃর শরন র্লিায়ু পব িতরৃন  সারর্ অবভরযার্রন সক্ষ্র্ অিকাঠারর্া বনর্াৃণ ও পুনিাৃসন ব্িস্থা  

উন্নতক ণ। 

 

  গত ১২ দেব্রুয়াব  ২০১৭তাব রখ প্রর্াতন্ত্রী র্ার্াৃন স কা  এিং িাংলারেশ স কার   র্রে ১১.৪ বর্বলয়ন ইউর া সম্ববলত একটি   

অনুোন চুবি স্বাক্ষ্ব ত হয়। 

উন্নয়ন সহরযাগীাঃ Netherlands    

 (১১) চুবি  নার্াঃ চুবি  নার্াঃ  ‘Program for Integrated Sustainable Economic Development by 

Improving the Water and Productive Sectors in Selected Polders (Blue Gold Program)’     

• র্ন্ত্রণালয়/বিভারগ  নার্াঃ কৃবি সম্প্রসা ণ অবিেি    

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ২৯ বডরসম্ব  ২০১৬ 

• অনুোরন  পব র্ানাঃ অবতব ি ১২.০৭ বর্বলয়ন ইউর া অর্াৃৎ (প্রায় ১৩.৭১ বর্বলয়ন র্াবকনৃ ডলা ) 

• িাস্তিায়নকালাঃ র্ানুয়াব  ২০১৩ /বডরসম্ব  ২০১৮ 

 উন্নয়ন সহরযাগীাঃ  Netherlands   

চুবি  উরেশ্যাঃ খুলনা ও  ার্শাহী অঞ্চরল িসিাস ত র্লিায়ু পব িতরৃন  কা রন সৃি র্লিায়ু অবভিাসীরে  দর্ৌবলক দসিা প্রোন ও 

প্ররয়ার্নীয় অিকাঠারর্াগত সহায়তা প্রোরন  র্ােরর্ র্ীিনযাত্রা  র্ান উন্নয়ন ক া। 

(১২)  চুবি  নার্াঃ “Formulation of the Bangladesh Delta Plan (BDP) 2100" 

• র্ন্ত্রণালয়/বিভারগ  নার্াঃ িা ণ অর্নৃীবত বিভাগ 

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ১৯ র্ানুয়াব  ২০১৭ 

• অনুোরন  পব র্ানাঃ অবতব ি ১.০৮ বর্বলয়ন ইউর া অর্াৃৎ (প্রায় ১.২৩ বর্বলয়ন র্াবকনৃ ডলা ) 

• িাস্তিায়নকালাঃ জুলাই ২০১৩/বডরসম্ব  ২০১৭    

• উন্নয়ন সহরযাগীাঃ Netherlands   

চুবি  উরেশ্যাঃ িাংলারেরশ  পাবন সম্পরে  সুি ুব্িহা  ও খাদ্য বন াপত্তা বনবিতক ণসহ দটকসই অর্নৃনবতক প্রবৃবি অর্রৃন  লরক্ষ্য 

একটি েীে ৃদর্য়াবে কাঠারর্া ও পব কেনা প্রণয়ন ক া। 

 



 (১৩)  চুবি  নার্াঃ “Implementation Phase and Operation and Maintenance Phase of Rehabilitation 

of Water Management Infrastructure in Bhola” 

• র্ন্ত্রণালয়/বিভারগ  নার্াঃ পাবন সম্পে র্ন্ত্রণালয় 

• চুবি স্বাক্ষ্র   তাব খাঃ ২৯ বডরসম্ব  ২০১৬ 

• অনুোরন  পব র্ানাঃ ২২.৯ বর্বলয়ন ইউর া অর্াৃৎ (প্রায় ২৬.০০ বর্বলয়ন র্াবকনৃ ডলা ) 

• িাস্তিায়নকালাঃ   

• উন্নয়ন সহরযাগীাঃ Netherlands    

চুবি  উরেশ্যাঃ দভালা দর্লা  চা পারশ  ডাইক, িাুঁিসমূহ শবিশালীক ণসহ দয সর্স্ত এলাকা র্া াত্মক ভাঙ্গরন  সম্মুখীন দসগুরলারক 

 ড়/র্লিায়ু পব িতরৃন  প্রভাি, প্রাকৃবতক দ্যরয ৃাগ, আরসবৃনক দূিণ, লিণ পাবন  অনুপ্ররিশ দ াি, র্লািিতা, নেী ভাঙ্গন, র্রলাচ্ছ্বাস 

সর্স্যা দর্রক দভালা দর্লা  র্নগণরক সু ক্ষ্া দেয়া। 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


