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িবষয:় নদীনদী  ষণষণ   র ােধরােধ   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ ।।
: পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালেয়র ারক ২২.০০.০০০০.০৭৫.৩২.০০৪.১৬-২১৮, তািরখ: ২৬

সে র ২০১৮।

     উপ  িবষয় ও  ারেক পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় হেত া  পে র ছায়ািলিপ এসােথ সং  করা
হল। উ  পে  ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র ক ক ৫৬  পৗরসভায় ন ন ন িনমাণ করা হে  এবং এসব ন হেত
িনগত ক ন এবং পয়:বজ  ারা নদীস েহর ষণ ঘটার স বনা রেয়েছ মেম উে খ করা হেয়েছ। িস  কেপােরশন ও পৗরসভা
এলাকায়  ক ন বজ  (Municipal Solid Waste) এবং পয়:বজ  ারা যােত নদী ষণ না ঘেট স লে  িন বিণত
কায ম হেণর জ  অ েরাধ করা হেয়েছ: 
১.   ক ন বেজ র (Municipal Solid Waste) পিরেবশস ত ব াপনা করা; 
২.   পয়:বজ  িনগমন পথেক কানভােবই Storm Water Drain (SWD) এর সােথ সং  না করা। এে ে  িত
িস  কেপােরশন এলাকায় েয়াজন অ যায়ী Sewerage Treatment Plan (STP) এর িনমাণ ও পিরচালনা করা

েয়াজন। STP হেত উ ুত Sludge Materials অত  ি ণ স  হওয়ায় তা জব সার িহেসেব বহার করা যেত
পাের।
৩.   Storm Water Drain (SWD) হেত িনগত পািনেত তলানীর (Sediment) পিরমান তথা অ া  ক ন
বজ  বিশ থাকায় এর মা েমও নদী ষণ হেয় থােক। এ ষণ রােধ Storm Water Drain (SWD) এর পািন এক
Detention Pond এর মা েম পিরেশাধন করা যেত পাের।
৪.   িস  কেপােরশেনর আওতা  িত  বািড়েত Rain Water Harvesting System এর চলন হেল
Storm Water Drain -এ Rain Water Flow -এর পিরমান উে খেযা  মা ায় কমেব। এই প িতেতও নদী
ষণ াস পায়।

৫.   বজ  ব াপনার ে  3R (Reduce, Reuse, Recycle) অ সরণ করা যেত পাের।
২। এমতাব ায়, নদী ষণ রাধ করােক সেবা  অ ািধকার দান কের উি িখত মতামত িবেবচনায় িনেয় পৗরসভাস েহর জ

েয়াজনীয় উ য়ন ক  হণ ও বা বায়েনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।
সং ি : বণণামেত .............. ফদ।

১-১-২০ ১৯

িবতরণ :
১) ধান েকৗশলী, ানীয় সরকার  েকৗশল অিধদ র
২) উপসিচব, িস  কেপােরশন-১ শাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) উপসিচব, পৗরসভা-২ শাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৪) ময়র/ শাসক, ....................... পৗরসভা(সকল)।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ
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