
উপজেলা মৎস্য অফিস কর্তকৃ                      (Limited Environmental 

Assessment: LEA) কার্কৃ্রম পফিচালন ফনজদফৃিকা 

 

পফিজেজিি ফিফিিীলিা েোয় িাখাি েন্য ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকননালগ্রি টরািাম- টেি II রনিক্ট (এনএটিগ্রি-২) 

“                               (Environmental Management Framework: EMF)” এি 

আওিায় কাে কজি র্াজে। পািাপাফি ‘উত্তম মৎস্যচাষ অনুিীলন’ (Good Aquaculture Practice: GAP) অনুসিণ 

কিা প্রকজে ইজিামজে োেিামূলক কিা হজয়জে। GAP এি প্রধান প্রধান ফেষয়গুজলা EMF এ অন্তর্ভকৃ্ত।        উজেশ্য: 

পুকুজিি  পফিজেজিি ওপি সম্ভাব্য ননফিোচক প্রভােগুজলা মূল্যায়ন কজি নস অনুর্ায়ী পফিজেি সুিক্ষাি েন্য পফিজেিগি ব্যেিাপনা 

পফিকেনা (Environmental Management Plan: EMP) প্রণয়ন এেং িা মাঠ পর্াৃজয় োস্তোয়ন কিা। নর্জহতু 

                প্রভাে অজপক্ষাকৃি সীফমি (Limited),                      (Localized) এেং             

(Reversible) অর্াৃৎ পূোৃেিায় ফিফিজয় আনা সম্ভে, নসজহতু এই ধিজনি মূল্যায়নজক                      (Limited 

Environmental Assessment: LEA)     হ ।  প্রফিটি  প্রদিনৃীি LEA পফিচালনায় প্রকের্ভক্ত প্রফিটি উপজেলা 

অফিসজক ফনজনাক্ত কার্াৃেফল ধািাোফহকভাজে       কিজি হজে: 

1. ফসআইফেি  োফষকৃ            পফিকেনায় LEA কার্কৃ্রম অন্তর্ভকৃ্ত র্াকজে। এ ব্যাপাজি উপজেলা অফিস কাফিগফি 

পিামি ৃপ্রদান কিজে; 

2. ফসআইফেি োফষকৃ সম্প্রসািণ কম ৃপফিকেনায় অন্তর্ভফৃক্তি পি উপজেলা সম্প্রসািণ পফিকেনায়ও এটি র্র্ািীফি অন্তর্ভকৃ্ত 

হজে; 

3. উক্ত প্রফিটি           LEA পফিচালনাি েন্য প্রর্জম LEA েকপজেি (সংযুক্ত)  ‘ক’ অংি ও ‘খ’ অংি এেং পজি 

‘গ’ অংি পূিণ কিজি হজে;  

4. েকপে  ‘খ’ অংি           ‘গ’ অংি পূিণ কিজি হজে; 

5. প্রফিটি উপজেলাি সকল মৎস্যচাষ প্রদিনৃীি ‘গ’ অংিসমূহ যুক্ত কজি উপজেলাি পফিজেিগি ব্যেিাপনা পফিকেনা প্রণীি 

এেং োস্তোফয়ি হজে। 

 উজেখ্য, র্ফদ নকান           প্রভাে ফচফিি হয় িজে িা উপিজমি েন্য সম্ভাব্য কােসমূহ ফলখজি হজে এেং িাি 

েন্য প্রজয়ােনীয়       ফেষয়টি ‘গ’ অংজি উজেখ কিজি হজে। র্ফদ               প্রভাে                উজেখ 

কজি উপজেলাি প্রদিনৃী ফভফত্তক কার্কৃ্রম সমাপ্ত কিজি হজে। মজন িাখজি হজে, পফিজেিগি ব্যেিাপনা পফিকেনা 

প্রদিনৃী কার্কৃ্রজমি কাফিগফি ও আফর্কৃ প্রজয়ােনীয়িা তুজল ধিজে। উজেখ্য, অজর্িৃ প্রজয়ােন র্াকজল ফসআইফে 

কর্তপৃক্ষ িা েহন কিজে; 

 LEA         সংফিষ্ট     এেং ফসআইফে ননর্তবৃন্দ        উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কমকৃিাৃি ফনজদিৃ 

নমািজেক সকল সহজর্াফগিা প্রদান কিজেন; 

 পফিজেিগি ব্যেিাপনা পফিকেনা প্রদিৃনীি কার্কৃ্রমি অংি ফহজসজে ফেজেফচি হজে। অিএে নকান প্রদিনৃী নক্ষে 

ফচফিি  কিাি      পফিজেিগি ব্যেিাপনা পফিকেনা প্রণয়ন সমাপ্ত কিজি হজে; 

 ‘গ’ অংজিি ফভফত্তজি প্রদিনৃীি কার্কৃ্রম সমাফপ্তি অব্যেহৃি  পি উপজেলা কর্তপৃক্ষ এিদসংক্রান্ত উপজেলা প্রফিজেদন 

সংযুফক্ত -১  অনুর্ায়ী  প্রণয়ন কজি  কে োস্তোয়ন ইউফনট- মৎস্য অফধদপ্তি এি ফনকট পাঠাজেন । 

 

 

 

 

 

 

 



সংযুফক্ত- LEA েকপে
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ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকননালগ্রি টরািাম 

টেি II রনিক্ট (এনএটিগ্রি-২) 
মৎস্য অগ্রিদপ্তর,  মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা- ১০০০। 

 

 

                     (Limited Environmental Assessment: LEA)              
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