উকযণ ১৩
ওয়াককভবন্যুঃমভাোংরাভার্ ককর্তক ক্ষতারযখুঃ24-28 Sept 2017
১। ক)রচরিত মফায নাভুঃফজকব্যফস্থানায় wastage burn house
১। খ) মফা গ্রণকাযী কাযা?:ফন্দযকর্তকভক্ষযকভককতকা ও কভকচাযীবৃন্দ
২। ক) মফাটি ফতকভাভন রকবাভফ মদয়া য়?(রফফযণুঃবুভরর্ ভয়ন্ট আকাভয অথফা প্রভ ম্যা আকাভয মদয়া মমভত াভয)





ফন্দযএরাকায়রফরবন্নস্থানাযআভাভরনরদ কষ্টস্থানব্যরততআফজকনাস্তুফআকাভযযাখা
ভোংরাআফজকনারতাাতাঅাযভনযজন্যরনরদ কষ্টম কাপ্তজনফর ও মানফানভনই
রফরক্ষপ্তবাভফভারাআফজকনাভাড়াভনা
ফায়ুদুলভনযাভথাভথঅরিকাভেযম্ভাফনা

২। খ) রচরিত মফা প্রদান কযায মক্ষভে রফদ্যভান ভস্যা ও ভস্যায মূর কাযণুঃ
রফদ্যভান ভস্যা
ভস্যায মূর কাযণ
ভোংরা আফজকনা মপরায রনধ কারযত স্থান
স্থান রচরিত কযা য়রন ও উভদ্যাগও
মনই
মনওয়া য়রন

ভস্যায কাযভণ মফাগ্রীতাভদয মবাগারি
স্থানায মৌন্দয্য নাই

অরনয়রভত বাভফ ভয়রা আফজকনা
রফরক্ষপ্তবাভফ মাড়াভনা স্তুকযন
রযভফ দূলন, ফায়ু, দুলন, অরিকাভেয,
রফরক্ষপ্তবাভফ আফজকনা মাড়াভনা
রনরদ কষ্ট মকান রনভদ কনা মনই
আোংখা
ভস্যা ও তায কাযণ ম্পভকক রফবৃরতুঃ (Where, Who, How much,What and Why)
ফন্দয এরাকায় রফরবন্ন স্থানায আভ াভ ভয়রা আফজকনা মপরায রনরদ কষ্ট স্থান না থাকায কাযভন মে তে ভয়রা আফজকনা ভয
থাভক এফোং অরনয়রভত বাভফ মাড়াভনা, মায পভর স্থানায মৌন্দয্য নষ্ট ও রযভফ দূলন ও অনাকারিত দূঘ কঠনা আোংখা থাভক
অাযভনয ব্যফস্থানায অবাফ

৩। ভস্যায ভূক্তভবাগী কাযা?

ম কাপ্ত জনফভরয অবাফ

:কর্তকভক্ষয কভককতকা ও কভকচাযীবৃন্দ ও ফন্দয ব্যফাযকাযীগন

৪। ভস্যা ভাধাভন প্রদত্ত আইরিয়াটিয রভযানাভুঃ ফজকয ব্যফস্থানায় Wastage burn house রনভকান

৫। ভাধান প্ররিয়াুঃ
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ক) আইরিয়ায রফফযণুঃ
ফজকব্যফস্থানায় wastage burn
houseনাথাকায়কর্তকক্ষভকরফলয়টিজানাভনা /
গুরুত্ত্বঅফরতকযণ
কর্তকভক্ষয রদ্ধাি ভভত প্রকল্প গ্রন
ফান ক াউভজয অফকাঠাভভা গঠন
রনরদ কষ্ট ভভয় স্ব স্ব স্থানা এরাকায় ভয়রা আফজকনা
মপরায রনরদ কষ্ট স্থান রনধ কাযন ফান ক স্থান
প্রভয়াজনীয় মরাকফভরয ব্যফস্থা
প্রভয়াজন অন্মায়ী রযফভনয ভাধ্যভভ ভয়রা আফজকনা burn house ম কি স্থানািয কযা

রনরদ কষ্ট রনয়ভ অন্মায়ী ভয়রা আফজকনা ধ্বোং কযা
ফন্দয এরাকা রযস্কায রযছন্ন ও স্বাস্থয ম্মত রযভফ রফযাজভান
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৫। খ) নতুন প্রভ ম্যাুঃ (কাস্টভাভযয রনকর্ একটি মফা মমবাভফ মৌভছ মদওয়া ভফ, তা বুভরর্ ভয়ন্ট আকাভয ধাযাফারকবাভফ ররখভত ভফ)

Start

Infrastructure Building
Procure vehicle

Awarene Vehicle
Awareness create / miking Notice

Wastage Collection carry to burn
house by vehicle
Others
Necessary
action

না
List Burnable
যাঁ
Desposible
End

৫। গ) উভদ্যাগটিয ভভধ্য নতুনত্ব রক? (মারফদ্যভানআইন/ ার্ককরায/ নীরতভারায়ফরায়রন?)
 ভয়রাআফজকনাভপরাযস্থানরনধ কাযনএফোংফান কস্থান
 রনরদ কষ্টভয়রনধ কাযন
 রযভফদূলনপ্ররতভযাধ
মেতে ভয়রা আফজকনা মাড়াভনায পভর অরিকাভেয অনাকারিত দূঘ কঠনা এড়াভনা
৫। ঘ উভদ্যাগটি ফাস্তফায়ন কযায )জন্য নতুন কী কী াি কওয়যায ?অফকাঠাভভা রাগভফ / যঞ্জাভারদ /অফকাঠাভভা রাগভফ?
াি কওয়যাযুঃ
 টিন মি মরভ burn house ততযী
 ইয়াি ক ররনোং গাড়ী
 ভয়রা আফজকনা অাযভনয োংরিষ্ট উকযন
 রনরদ কষ্ট রযফন ব্যফস্থা
 ভয়রা আফজকনা burn কযায জন্য প্রভয়াজনীয় উকযন
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 জনফভরয ব্যফস্থা কযণ
৫। (ঙ) উভদ্যাগটি ফাস্তফায়ন কযায জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউে ওয়াকক কযভত ভফ?
 ফান ক াউজ এয জন্য স্থান রনধ কাযন
 স্ব স্ব স্থান এরাকায় ভয়রা আফজকনা মপরায স্থান রনধ কাযন
 ফান ক াউভজয রফভনভদ করকা ততযী কযণ
৬। প্রতযারত পরাপর (TCV):
ভয়

খযচ

রযস্কায যাখা ম্ভফ

আইরিয়া ফাস্তফায়ভনয আভগ

য় না
াফ কক্ষরনকবাভফ

আইরিয়া ফাস্তফায়ভনয ভয

রযস্কাভয ম্ভফ ভফ

মাতায়াত

১৮-২০ রক্ষ ম কি
৭-৮ রক্ষ ম কি

আইরিয়া ফাস্তফায়ভনয পভর মফাগ্রীতায প্রতযারত মফরনরপর্
অন্যান্য সুরফধাুঃ ভয়রা আফজকনা রযস্কায থাকায় রযভফ রযস্কাভয থাকভফ
৭।
রযভা ক ম্যাুঃ
প্রভয়াজনীয় ম্পদ
খাত
জনফর
ফস্তুগত
অন্যান্য
প্রভয়াজনীয় মভার্ অথ ক

মকাথা ভত াওয়া মাভফ?
প্রভয়াজনীয় অথ ক

রফফযণ
রফদ্যভান জনফর মথভক
ফান ক াউজ, রফররনয় গাড়ী

৮। ফাস্তফায়নকাযী টিভুঃ (উভদ্যাগটিয াইরর্ ফাস্তফায়ন কযায জন্য প্ররতটি অরপভ মম টিভ গঠন কযা প্রভয়াজন )
টিভ ররিায
দস্য
দস্য
দস্য
রযীন আপভযাজ অন্
কাযী প্রভকৌর

ট্রারপক অরপায

পুয প্রভকৌরী

কাযী ব্যফস্থাক

দস্য
কাযী প্রভকৌরী (মারিক)
এররিএ কাভ করম্পউর্ায
অাভযর্য MLSS

৯। আইরিয়া াইরর্ কযায জন্য প্রভয়াজনীয় কাম কিভুঃ
৯ .আইরিয়া াইরর্ কযায জন্য প্রভয়াজনীয় কাম কিভ
ভাইরভস্টান
অন্ভভাদন
টিভগঠন
ফাভজর্ততযী
উকযনোংগ্র
প্ররক্ষণ

একটিরবটি
রররখত
রররখত
ভাভককর্মাচাইকযণ
মর্োযপ্ররিয়াম্পাদন

মক কযভফ?
মচয়াযম্যান
টিভররিায
টিভররিায

Page |4

Time
অভটাফয নভবম্বয রিভম্বয ----

জুন

জুরাই

নতুনদ্ধরত
ভরনর্রযোং
মূল্যায়ন

করভঠিগঠন
রযভার্ কততযী

রফবাগীয়প্রধান
মূল্যায়নকরভটি

১০। সুরফধাভবাগীয ধযন ও োংখ্াুঃ



ধযণুঃ
োংখ্াুঃ



১১। ঝরুঁ কুঃ প্রভমাজয নয়
ঝরুঁ ক

ঝরুঁ কযউৎ

ঝরুঁ কযধযণ (gravity)
উচ্চ

মথামথ ব্যফায
মারিক ত্রুটি

ভধ্যভ


রনম্ন

ঝরুঁ কযম্ভাফনা
(probability)
উচ্চ
ভধ্যভ
রনম্ন




ঝরুঁ কটিরনযনকযা
ম্ভফরকনা
যাঁ
না






রকবাভফরনযনকযা
মফ
PPR
রফরধঅন্াভয

১২। Details of the owner:
নাভ

দফী

কভকস্থর

মভাফাইর নোং

ই-মভইর

ররযন
আপভযাজ অন্

কাযী প্রভকৌ

মাুঃ তরড়ৎ
রফবাগ

০১৭১৬৪৬৪৫৪৫

Eng.shirin.ac@gmail.com

মভাুঃ রভজান্য
যভান

ট্রারপক
অরপায

ট্রারপক
রফবাগ

০১৯৫৫৮১২৯২২

মভাুঃ াভীভ
াওরাদায

ট্রারপক
অরপায

ট্রারপক
রফবাগ

০১৭১৪৫৯৭৬০৫

মাভর যানা

কাযী প্রভকৌ

মাুঃ তরড়ৎ
রফবাগ

০১৯১২৪১৩৪১৯

মভাুঃ তুরন
মযজা
রভলার চন্দ্র
উৎর

এর রি এ

ট্রারপক
রফবাগ

০১৭৬৬৬১৭৭৯৪

আইরিয়া
াইরটিোং
এরাকা

samim_howlder@yahoo.com

sohel_me@live.com

ররবর ও
াইভরা

১৩।মভন্টভযয তথ্যুঃ (রফবাগীয় করভনায অরপ পূযণ কযভফ)
নাভ
দফী

কভকস্থর
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মভাফাইর নোং

ই-মভইর

