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পিরেবশ অিধদ�র 
�িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা (ইিসএ) �ব�াপনা 

 
��া�িতক অ��ল অব�ার কারেণ বাংলােদশ জীবৈবিচে�� স��। িক� অপিরণামদশ� কম �কাে�র ফেল �দেশর �িতেবশ ও 
জীবৈবিচ�� নানান ধরেনর �িতর স�ুখীন। ইেতামে� �দেশর অেনক ����ণ � �িতেবেশর মারা�ক �িত হেয় িগেয়েছ। 
এর ফেল �দেশর জীবৈবিচ�� �িত�� হেয়েছ এবং �কােনা �কােনা �িতেবেশর উৎপাদনশীলতাও কেম িগেয়েছ। �দেশর 
����ণ � �িতেবশ ও জীবৈবিচ�� �র�া এবং �া�িতক পিরেবশ সংর�ণ ও পিরেবশগত মােনা�য়েনর লে�� সরকার 
ক��ক বাংলােদশ পিরেবশ সংর�ণ আইন ১৯৯৫ (সব �েশষ সংেশািধত ২০১০) অ�সাের িবিভ� সমেয় িক� এলাকােক 
�িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA/ইিসএ) িহেসেব �ঘাষণা করা হেয়েছ। এ-
পয �� �দেশর ১৩� এলাকােক �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা �ঘাষণা করা হেয়েছ। 
 

�িমক ইিসএ-র নাম �িতেবেশর ধরন অব�ান �ঘাষণার 
বছর �জলা উপেজলা 

১ ��রবন ��রবন িরজাভ� ফেরে�র চ�িদ �েক 
১০ িকিম িব�ত এলাকা 

সাতি�রা আশা�িন ১৯৯৯ 

বােগরহাট মংলা 
�মােড়লগ� 
রামপাল 
শরনেখালা 

�লনা দােকাপ 
কয়রা 
পাইকগাছা 

িপেরাজ�র  মঠবািড়য়া 

বর�না পাথরঘাটা 
২ ক�বাজার-�টকনাফ স�� �সকত �াম, �িষজিম, পাহাড়, জ�ল, 

বন�িম, স��ৈসকত, খািড়, 
বািলয়ািড়, �ানে�াভ ও উপ�লীয় 
জলা�িমসহ উপ�লীয় এলাকা 

ক�বাজার 
 

ক�বাজার সদর 
রা� 
উিখয়া 
�টকনাফ 

১৯৯৯ 

৩ �স�মা� �ন �ীপ বািলয়ািড়, পাথরময় �জায়ার-ভাটা 
অ�ল,উপ�লীয় জলা�িম ও 
�কারালসহ সা�ি�ক �ীপ 

ক�বাজার  
 

�টকনাফ ১৯৯৯ 

৪ �সানািদয়া �ীপ  �ানে�াভ, খািড় ও বািলয়ািড়সহ 
উপ�লীয় �ীপ 

ক�বাজার  
 

মেহশখালী ১৯৯৯ 

৫ হাকা�িক হাওর হাওর এলাকা িসেলট 
 

�ফ�গ� 
�গালাপগ� 

১৯৯৯ 

�মৗলভীবাজার 
 

�লাউড়া 
�িড় 
বড়েলখা 

৬ টা�য়ার হাওর হাওর এলাকা �নামগ� 
 

তািহর�র 
ধম �পাশা 

১৯৯৯ 

৭ মারজাত বাওড় অ��রা�িত �দ িঝনাইদহ কািলগ� ১৯৯৯ 
৮ �লশান-বািরধারা �লক  নগর-জলা�িম ঢাকা ঢাকা মহানগর ২০০১ 
৯ �িড়গ�া নদী নদী ঢাকা মহানগেরর 

পােশ 
 ২০০৯ 

১০ �রাগ নদী নদী ঢাকা মহানগেরর 
পােশ 

 ২০০৯ 

১১ বা� নদী নদী ঢাকা মহানগেরর 
পােশ 

 ২০০৯ 

১২ শীতল��া নদী নদী ঢাকা ও 
নারায়ণগ� 
মহানগেরর পােশ 

 ২০০৯ 

১৩ জাফলং-ডাউিক নদী উভয় তীের ৫০০ িমটার �ে�র 
এলাকা ও খািসয়া�ি�সহ পাহাড় 
�থেক �নেম আসা নদী 

িসেলট 
 

�গায়াইনঘাট ২০১৫ 
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ইিসএ-�ত িন�বিণ �ত কায ��ম িনিষ� করা হেয়েছ: 
(১) �া�িতক বন ও গাছপালা কত�ন বা আহরণ; 

(২) সকল �কার িশকার ও ব��াণী হত�া; 

(৩) িঝ�ক, �কারাল, ক�প ও অ�া� ব��াণী ধরা বা সং�হ; 

(৪) �াণী ও উি�েদর আবাস�ল ধবংসকারী সকল �কার কায �কলাপ; 

(৫) �িম এবং পািনর �া�িতক �বিশ�� ন�/পিরবত�ন করেত পাের এমন সকল কাজ; 

(৬) মা�, পািন, বা� এবং শ� �ষণকারী িশ� বা �িত�ান �াপন; 

(৭) মাছ এবং অ�া� জলজ �াণীর �িতকারক �য �কােনা �কার কায �াবলী; 

(৮) নদী-জলাশয়-�লক-জলা�িমেত বসতবািড়, িশ��িত�ান এবং অ�া� �িত�ােনর পয়ঃ�ণালী�� বজ�� ও তরল 
বজ�� িনগ �মন এবং ক�ন বজ�� অপসারণ; 

(৯) যাি�ক বা �া�য়াল বা অ� �কােনা প�িতেত পাথরসহ অ� �য �কােনা খিনজস�দ আহরণ। 

 
�িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা �ব�াপনা কায ��ম 
জনগেণর অংশ�হেণর মা�েম �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকার �িতেবশ ও জীবৈবিচ�� সংর�েণর জ� পিরেবশ 
অিধদ�র ক��ক িবিভ� কা��ম �হণ ও বা�বায়ন করা হেয়েছ। 
 
হাকা�িক হাওর এবং ক�বাজার-�টকনাফ স��ৈসকত, �স�মা� �ন �ীপ ও �সানািদয়া �ীপ ইিসএ-�ত এলাকার জনগণেক 
সংগ�ত কের ৭৫� �াম সংর�ণ দল (Village Conservation Group-VCG/িভিসিজ) গঠন এবং সমবায় 
অিধদ�ের িনব�ন করা হেয়েছ। হাকা�িক হাওের �াম সংর�ণ দেলর সং�া ২৮� এবং ক�বাজাের ৪৭�। �িতেবশ ও 
জীবৈবিচ�� সংর�ণ কায ��ম পিরচািলত হয় �াম সংর�ণ দল�েলার সদ�েদর মা�েম। �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা 
�ব�াপনােক �ািত�ািনকীকরেণর জ� পিরেবশ অিধদ�েরর জনবল কাঠােমােতও �বশিক� পদ সি�েবশ করা হেয়েছ। 
 
�িতেবশগত সংকটাপ� এলাকার �িতেবশ ও জীবৈবিচ�� সংর�েণর জ� ২০০৩-২০১১ সমেয় এলাকার জনগণ এবং 
অ�া� সহেযাগী সরকাির-�বসরকাির সং�ার সহেযািগতায় িসেলট ও �মৗলভীবাজার �জলার হাকা�িক হাওর এবং 
ক�বাজার �জলার �স�মা� �ন �ীপ, ক�বাজার-�টকনাফ স��ৈসকত ও �সানািদয়া �ীেপ �কা�াল অ�া� ওেয়ট�া� 
বােয়াডাইভারিস� �ােনজেম� �ক� (িসডি�উিবএমিপ) বা�বায়ন করা হেয়েছ। 
 
২০১০-২০১৫ সমেয় �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকার জনগণ এবং অ�া� সহেযাগী সরকাির-�বসরকাির সং�ার 
সহেযািগতায় জীবৈবিচ�� সংর�ণ ও জলবা� পিরবত�ন অিভেযাজেন হাকা�িক হাওর এবং ক�বাজার-�টকনাফ স�� 
�সকত ও �সানািদয়া �ীপ ইিসএ-�ত কিমউিন� �বইসড অ�াডাপেটশন ইন িদ ইেকােলািজক�ািল ি��ক�াল এিরয়াস � 
বােয়াডাইভারিস� কনজারেভশন অ�া� �সাশাল �েটকশন �েজ� (িসিবএ-ইিসএ �ক�) বা�বায়ন করা হেয়েছ। 
 
এছাড়া ২০১৩-১৮ সমেয় হাকা�িক হাওর এবং ক�বাজার �জলার �স�মা� �ন �ীপ, ক�বাজার-�টকনাফ স��ৈসকত ও 
�সানািদয়া �ীপ এবং ��রবন �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকায় �াইেমট �রিজিলেয়� ইেকািসে�মস অ�া� লাইভিল�ড 
(CREL-ECA) �ক� বা�বায়ন করা হেয়েছ। 
 
কেয়ক� �কে�র মা�েম পিরেবশ অিধদ�র ক��ক িসেলট ও �মৗলভীবাজার �জলার হাকা�িক হাওর এবং ক�বাজার 
�জলার ক�বাজার-�টকনাফ স��ৈসকত ও �সানািদয়া �ীেপ �াপক কায ��ম বা�বায়ন করা হেয়েছ। িক� উে�খেযা� 
কায ��ম বণ �না করা হল। 
 
�ানে�াভ বন �জন ও সংর�ণ 
ক�বাজার �জলার মেহশখালী উপেজলার �সানািদয়া �ীপ, ক�বাজার সদর উপেজলার ��শ�ল রা�ারপাড়া এবং �টকনাফ 
এলাকায় �ানেগাভ বন (�ারাবন) �জন ও সংর�ণ করা হেয়েছ। ক�বাজার সদর উপেজলার �িনয়ারছড়ায় পিরেবশ 
অিধদ�েরর �িজত এবং সংরি�ত �ানে�াভ বন এলাকার �া�িতক পিরেবশ সংর�ণ ও উ�য়েন, জলবা� পিরবত�েনর 
অিভঘাত �মাকািবলাসহ �া�িতক �েয �াগ ঝড়-জেলা�াস �থেক জানমাল �র�ায় এবং পিরেবশবা�ব পয �টেনর িবকােশ 
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����ণ � �িমকা পালন করেছ। এই বন মাছসহ িবিভ� জলজ �াণীর নাস �াির িহেসেব ����ণ � �িমকা পালন কের এবং 
অেনক জলজ �াণীর আবা�ল ও ব��াণী এবং �ানীয় ও পিরযায়ী পািখর িনরাপদ আবাস। 
 

  
�িনয়ারছড়া �ানে�াভ বন, ক�বাজার 

 
জলজ বন �জন ও সংর�ণ 
হাকা�িক হাওের জলজ বন সংর�ণ এবং জলজ �জেনর মা�েম হাওেরর �িতেবশ �ব�ার উ�য়ন করা হেয়েছ। জলজ 
বন হাওেরর এক� ����ণ � �বিশ��। এই বন মাছসহ িবিভ� জলজ �াণীর নাস �ারী িহেসেব ����ণ � �িমকা পালন কের, 
বষ �া �মৗ�েম জলজ �াণীর আবা�ল ও �� �মৗ�েম ব��াণী এবং �ানীয় ও পিরযায়ী পািখর িনরাপদ আবাস। এই বন 
পিরেবশবা�ব পয �টেনর িবকােশ ����ণ � �িমকা পালন করেছ। 

 

  
হাকা�িক হাওের জলজ বন সংর�ণ                                     হাকা�িক হাওের জলজ বন �জন 

 
িবল-খাল �নঃখনেনর মা�েম জলা�িমর অভয়া�ম �িত�া 
হাকা�িক হাওের িবল-খাল �নঃখনেনর মা�েম �িতেবশ ও মৎস স�দসহ জলজ স�েদর সংর�ণ ও উ�য়েনর লে�� 
পেনর� জলা�িমর অভয়া�ম �িত�া করা হেয়েছ। অভায়�ম�েলা হাকা�িক হাওেরর জীবৈবিচ�� ও মৎ� স�দ 
সংর�েণ ����ণ � �িমকা রাখেছ। 
 

  
              হাকা�িক হাওের জলা�িমর অভয়া�ম                                হাকা�িক হাওের জলা�িমর অভয়া�ম 
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�সৗর শি�চািলত �সচ পা� �াপন 
�সৗর শি�চািলত �সচ �িবধা �দােনর উে�ে� হাকা�িক হাওর এবং ক�বাজাের প�চ� �সৗর শি�চািলত �সচ পা� 
�াপন করা হেয়েছ। জলবা� পিরবত�েনর অিভঘাত �শমেন �ানীয় �ষকেদর �সচ �িবধায় �সৗর শি�ৎচািলত �সচ পা� 
কায �কর �িমকা রাখেছ। 
 

  
ক�বাজাের �ািপত �সৗর শি�চািলত �সচ পা� 

 

  
হাকা�িক হাওের �সৗর শি�চািলত �সচ পা� 

 

�সৗর শি�ৎচািলত লবণ�� �েপয় পািন সরবরাহ �া� �াপন 
�গভ�� পািনেত লবণা�তা সম�া কবিলত ক�বাজার সদর উপেজলার �িনয়ারছড়ায় এবং �টকনাফ উপেজলার শাহপরীর 
�ীপ পি�মপাড়ায় িব�� খাবার পািন সরবরােহর লে�� �ই� �সৗর শি�ৎচািলত লবণ�� �েপয় পািন সরবরাহ �া� 
�াপন করা হেয়েছ। এর ফেল লবণা�তাজিনত জলবা� পিরবত�েনর অিভঘাত �শমেন �বই ����ণ � অ�গিত সািধত 
হেয়েছ। 
 

  
�সৗর শি�ৎচািলত লবণ�� �েপয় পািন সরবরাহ �া�, �িনয়ারছড়া, ক�বাজার। �া� উে�াধন করেছন পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন 

ম�ণালেয়র তৎকালীন সিচব ড. কামাল উি�ন আহেমদ ও পিরেবশ অিধদ�েরর তৎকালীন মহাপিরচালক জনাব �মাঃ রইছউল আলম ম�ল। 
উপি�ত আেছন পিরেবশ অিধদ�েরর বত�মান মহাপিরচালক ড. �লতান আহেমদ। 
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�� �লধন অ�দান �দান 
�া�িতক স�েদর উপর িনভ�রশীল জনেগা�ীর িবক� আয়�লক কায ��েমর জ� হাকা�িক হাওর এবং ক�বাজােরর �াম 
সংর�ণ দল�েলােক ১ �কা� ৫০ ল� টাকা �� �লধন অ�দান (Micro Capital Grant, MCG) �দান করা 
হেয়েছ। ২০০৩-২০১১ সমেয় িসডি�উিবএম �কে�র মা�েম �দান করা হেয়েছ �ই দফায় �মাট ৮২ ল� টাকা এবং 
২০১০-২০১৫ সমেয় িসিবএ-ইিসএ �কে�র মা�েম �দান করা হেয়েছ ৬৮ ল� টাকা। এ-ছাড়া কেয়ক শত পিরবারেক 
িবক� আয়�লক কােজর জ� �ক� হেত সরাসির উপকরণ সহায়তা �দান করা হেয়েছ এবং তােদর দ�তা�ি�র জ� 
িবিভ��খী �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

 
বােমর ছিব: ক�বাজাের এবং ডােনর ছিব: হাকা�িক হাওর এলাকায় �াম সংর�ণ দেলর সদ�েদর মােঝ �� �লধন অ�দােনর �চক হ�া�র 

করেছন পিরেবশ অিধদ�েরর তৎকালীন মহাপিরচালক জনাব �মাঃ রইছউল আলম ম�ল। উপি�ত আেছন পিরেবশ অিধদ�েরর বত�মান 
মহাপিরচালক ড. �লতান আহেমদ। 

 

  
                       িবক� কম �সং�ােনর লে�� �িশ�ণ কম ��িচ                         িবক� কম �সং�ােনর লে�� সহায়তা �দান 

 

 
হাকা�িক হাওর এলাকায় �িশ�ণ কম �শালা 
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ক�বাজাের �িশ�ণ কম �শালা 

 
�িতেবশ সংর�ণ �ক� ভবন িনম �াণ 
�িতেবশগত সংকটাপ� এলাকার �া�িতক স�দ ও জীবৈবিচ�� সংর�েণ িনেয়ািজত �াম সংর�ণ দেলর দ�র িহেসেব, 
দেলর কায ��ম ��ুভােব পিরচালনার �িবধােথ �  এবং পিরেবশ-�িতেবশ-জীবৈবিচ�� সংর�ণ কায ��মসহ এলাকার উ�য়ন 
কম �কাে�র �ক� িহেসেব �বহােরর লে�� হাকা�িক হাওের ছয়� এবং ক�বাজাের ক�বাজাের চার� �মাট দশ� 
�িতেবশ সংর�ণ �ক� িনম �াণ করা হেয়েছ। �কে� স�ােহ এক� িদন িনধ �ািরত থাকেব এলাকার নারীেদর জ� �যিদন 
�কবলমা� নারীরাই তােদর �েয়াজনীয় িবষয় আেলাচনার জ� �ক�� �বহার করেবন। �িত� �িতেবশ সংর�ণ �কে� 
এক� জীবৈবিচ�� িমউিজয়ামও �িত�া করা হেয়েছ। 
 

  
�িতেবশ সংর�ণ �ক�, �িধি��র, �ফ�গ�, িসেলট                �িতেবশ সংর�ণ �ক�, শাি�রবাজার, �গালাপগ�, িসেলট 

 

  
�িতেবশ সংর�ণ �কে� জীবৈবিচ�� িমউিজয়াম                        �িতেবশ সংর�ণ �কে� �াম সংর�ণ দেলর সভা 
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পিরেবশ টাওয়ার িনম �াণ 
স�� ও মেনারম �া�িতক পিরেবেশ জীবৈবিচ�� �র�ায় পাহারার জ� এবং পিরেবশবা�ব পয �টেনর �েযাগ �ি�র জ� 
হাকা�িক হাওের �ই� এবং ক�বাজাের �ই� পিরেবশ টাওয়ার নােম পিরিচিত�া� ওয়াচ টাওয়ার িনম �াণ করা হেয়েছ। 
 

  
হাকা�িক হাওের িনিম �ত পিরেবশ টাওয়ার ক�বাজাের �িনয়ারছড়া �ানে�াভ বন ও �িতেবশ সংর�ণ 

�কে�র পােশ পিরেবশ টাওয়ার 

 
িসিবএ-ইিসএ �কে�র ধারাবািহকতায় জীবৈবিচ�� সংর�ণ ও জলবা� পিরবত�ন অিভেযাজেন �িতেবশগত সংকটাপ� 
এলাকার জনগেণর সহেযািগতায় হাকা�িক হাওর এবং ক�বাজার-�টকনাফ স�� �সকত ও �সানািদয়া �ীপ ইিসএ-�ত 
বত�মােন ��ংেদিনং অ�া� কনসিলেডশন অব িসিবএ-ইিসএ �ক� বা�বায়ন করা হে�। এছাড়া পিরেবশ অিধদ�র ক��ক 
ইেকািসে�ম �বইসড �ডেভলপেম�, �ােনজেম� অ�া� কনজারেভশন অব িদ �স�মা� �ন আই�া� �ক� বা�বায়ন করা 
হে�। �স�মা� �ন �ীেপর �র�ার জ� সংি�� সকল ম�ণালয়, িবভাগ ও সং�ার সম�েয় কায ��ম �হণ করা হে�। 
 
�িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা �ব�াপনার জ� সরকার বাংলােদশ পিরেবশ সংর�ণ আইন ১৯৯৫ (সব �েশষ সংেশািধত 
২০১০)-এর অধীন �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা �ব�াপনা িবিধমালা ২০১৬ জাির কেরেছ। এছাড়া সরকার বাংলােদশ 
জীবৈবিচ�� আইন ২০১৭ �ণয়ন কেরেছ। 

 

  
 

  
সা�ি�ক কািছম সংর�ণ কায ��ম 
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এ-ছাড়া ইিসএ �ব�াপনায় পিরেবশ অিধদ�েরর উে�খেযা� অ�া� কায ��ম: 

(১) ক�বাজার-�টকনাফ স�� �সকত, �সানািদয়া �ীপ ও �স�মা� �ন �ীেপ সা�ি�ক কািছম সংর�ণ 

(২) হাকা�িক হাওর এবং ক�বাজার-�টকনাফ স�� �সকত ও �সানািদয়া �ীেপ আবাস�ল সংর�েণর মা�েম পািখ 
ও ব��াণী সংর�ণ 

(৩) হাকা�িক হাওর, ক�বাজার-�টকনাফ, �সানািদয়া �ীপ ও �স�মা� �ন �ীেপ ��েরাপণ 

(৪) �স�মা� �ন �ীেপ �কারাল সংর�ণ 

(৫) �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকার জনগেণর মােঝ �ালািন সা�য়ী পিরেবশবা�ব উ�ত �লা বা ব��লা �চলন 

(৬) ক�বাজার-�টকনাফ স�� �সকত, �সানািদয়া �ীপ ও �স�মা� �ন �ীেপ বািলয়ািড় সংর�ণ 

(৭) �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকার জনগেণর বসতবািড়েত �সালার �হাম িসে�ম �াপন 

(৮) জ�ির সংর�ণ কাজ এবং এনেফাস �েম�সহ �েয়াজনীয় কােজর জ� হাকা�িক হাওর ও ক�বাজার এলাকার 
দশ� উপেজলা ইিসএ কিম�েক ১ �কা� টাকা Endowment Fund �দান 

(৯) �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকার জনগণেক পিরেবশ-�িতেবশ-জীবৈবিচ�� সংর�ণ এবং জলবা� পিরবত�েনর 
অিভঘাত অিভেযাজেন ও �শমেন সেচতন কের �তালা। 

 

 

 
হাকা�িক হাওের পিরেবশ অিধদ�েরর মহাপিরচালক ড. �লতান আহেমদ 
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হাকা�িক হাওের জলা�িমর বন 

 
হাকা�িক হাওের জলা�িমর বন 
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হাকা�িক হাওের কািলম পািখ 

 
হাকা�িক হাওের বেকর সাির 
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�িনয়ারছড়া �ানে�াভ, ক�বাজার 

 
�িনয়ারছড়া �ানে�াভ, ক�বাজার 
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�সানািদয়া �ীপ 

 
�সানািদয়া �ীেপ �েনা রাজহ�স (ছিব: �মাঃ জাফর িসি�ক) 
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�স�মা� �ন �ীেপ জলা�িম 

 
�স�মা� �ন �ীেপ বািলয়ািড় 




