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সিআরজেড ৩

১২৩৪

৫০০ মিটার
রেখা

পুস্তিকাটিতে রঙের যে ধরন
ব্য
বহার করা হয়েছে, তা অনুসরণ
করে আমরা প্রতিটি অঞ্চলকে
অনুরূপ রঙ ও সংখ্যা দ্বারা
চিহ্নিত করেছি।
১ চিহ্নিত করছে ১এ ও ১বি-এর
অধীনস্থ এলাকা সহ সিআরজেড
১-এর সমগ্র এলাকা
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৩ চিহ্নিত করছে ৩* এবং
৩** -এর অধীনস্থ এলাকা সহ
সিআরজেড ৩-এর সমগ্র এলাকা
৩*চিহ্নিত করছে সিআরজেড ৩
অর্থাৎ উন্নয়ন রহিত অ্যয
্ ঞ্চল
(এনডিজেড)
৩**চিহ্নিত করছে সিআরজেড ৩
অর্থাৎ ২০০-৫০০ মিটার
৪ চিহ্নিত করছে সিআরজেড ৪

১. প্রয়োজনীয় নথিপত্র: ফর্ম-১,
দ্রত
ু সম্পাদিত পরিবেশগত প্রভাব
মূলয
্ ায়ন (ইআইএ), সর্বার্থসাধক
পরিবেশগত প্রভাব মূলয
্ ায়ন
(কম্পর
্ িহেন্সিভ ইআইএ), বিপর্যয়
ব্যব
স্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন,
ঝুক
ঁ ি-মূলয
্ ায়ন প্রতিবেদন, চারটি
পৃথক সিআরজেড মানচিত্র

৫০০ মিটার
রেখা

২. উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা
কর্তপ
ৃ ক্ষের (সিজেডএমএ-র)
সুপারিশ
৩. এমওইএফ অথবা এসইআইএএ থেকে
প্রাপ্ত ছাড়পত্র
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জোয়ার রেখা বা তার কাছাকাছি
পর্যন্ত যেসব এলাকার উন্নয়ন
হয়েছে এবং যেখানে বর্ধিত এলাকা
৫০%-এর বেশি। ‘উন্নত এলাকা’
বলতে সেইসব এলাকা বোঝানো হচ্ছে
যা বিদ্যম
ান পৌর এলাকার বা
বিধিসম্মতভাবে চিহ্নিত অন্যান্য
বিদ্য
মান নগর-এলাকার সীমার
অন্তর্ভক
ু ত
্ ।

১২৩৪

১বি চিহ্নিত করছে সিঅআরজেড
১বি

প্রকল্পের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

সিআরজেড ২

উচ্চ জোয়ার রেখা

বিধিনিষেধ ও তার ব্যতিক্রম
প্রযোজ্য হতে পারে এমন
অ্ঞ্চলগুলিকে সংখ্য
া দ্বারা
চিহ্নিত করা হয়েছে।
তটের সাথে
সম্পর্কযুক্ত
ক্রিয়াকলাপ

১বি. জোয়ার-রেখা ও ভাঁটা-রেখার
মধ্য
বর্তী এলাকা অথবা জোয়ারভাঁটার মধ্যব
র্তী অঞ্চল

ভুমি

এই কার্ডগুলি ব্যবহার করতে
হবে কীভাবে।
এই কার্ডগুলি এমনভাবে তৈরি
করা হয়েছে যাতে তা পুস্তিকাটির
সাথে ব্যবহার করা যায় অথবা
এমন ক্ষেত্রে ব্যব
হার করা
যায় যেখানে দ্রুত কোনো
বিধিনিষেধের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার
প্রয়োজন হয়। এখানে দেওয়া
তথ্যগুলি পুস্তিকাটি থেকে নেওয়া
সংক্ষিপ্তসার, তাই আরো বিশদ
তথ্যর জন্যপুস্তিকাটি দেখতে
অনুরোধ করা হচ্ছে।

বলবৎকরণ

১এ. যে এলাকাগুলি
বাস্তুতান্ত্রিকভাবে সংবেদনশীল
এবং যেখানে এমন ভূ-সংস্থানগত
বৈশিষ্ট্যরয়েছে, যা সমুদ্রসৈকতের
সংহতি ও মান বজায় রাখা্য
ভূমিকা নেয়।

উন্নয়ন রহিত
অঞ্চল
উচ্চ জোয়ার
রেখা

সমুদ্র

১০০ মিটার রেখা

ভুমি

ভুমি

৪. ছাড়পত্র পাওয়ার পাঁচ বছরের
মধ্যে প্রকল্প নির্মাণ শুরু করতে
হবে5.

উচ্চ জোয়ার
রেখা

৫. নির্ধারিত শর্ত পালনের অর্ধবাৎসরিক মান্যতা প্রতিবেদন
সিজেডএমএ-র কাছে জমা দিতে হবে

সমুদ্র

৬. নিয়ন্তর
্ ক কর্তপ
ৃ ক্ষের
ওয়েবসাইটে শর্ত পালনের মান্যতা
প্রতিবেদন প্রদর্শিত করতে হবে

যে এলাকাগুলি আপেক্ষিকভাবে
অবিঘ্নিত এবং (গ্রামাঞ্চলের
উপকূল এলাকা সহ) সিআরজেড ১
অথবা ২-এর মধ্যে বা বিদ্যম
ান
পৌর এলাকা ও অন্যান্য
বিধিসম্মতভাবে নির্দেশিত নগরএলাকার মধ্যে পড়ে না, যে
এলাকাগুলি যথেষ্ট ভালোভাবে
নির্মিত হয়ে ওঠেনি।
৩* এনডিজেড - সমুদ্র সন্নিহিত
অঞ্চলের ক্ষেত্রে জোয়াররেখা
1
থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত
স্থলাভিমুখী এলাকা এবং জোয়ারভাঁটা প্রভাবিত জলাশয়ের ক্ষেত্রে
কিনারা বরাবর স্থলের দিকে ১০০
মিটার অথবা খাঁড়ির প্রস্থের সমান
দৈর্ঘ্য পর্যন্ত এলাকার মধ্যে যেটা
কম। প্রজ্ঞাপিত বন্দর সীমানার
মধ্য
ে পড়ে এমন এলাকা এনডিজেডএর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ছাড়পত্র পাওয়ার পর নজরদারি

দক্ষিণ ফাউন্ডেশন
www.dakshin.org

ভুমি

নিম্ন ভাঁটা রেখা
সমুদ্র

৩** সিআরজেড ৩ অঞ্চলে ২০০৫০০ মিটার

সিঅআরজেড ৪

ভাঁটার রেখা থেকে সমুদর
্ ের দিকে
১২ নটিকাল মাইল পর্যন্ত জল
এলাকা। এর মধ্যে জোয়ার-ভাঁটা
প্রভাবিত জলাশয়ের সমুদর
্ ের দিকের
মুখ থেকে শুরু করে যতটা পর্যন্ত
জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব পড়ে ততটা
জল-এলাকা অন্তর্ভক
ু ত
্ ।

১২ নটিকাল মাইল

এমন বহু পরিবেশ-সংক্রান্ত
1
আইন রয়েছে
যেগুলির
মৎস্যজ
 ীবী সম্প্রদায়ের
ক্ষেত্রে উল্লখযোগ্য
তাৎপর্য থাকতে পারে, যার
মধ্য
ে কয়েকটি ইতিবাচক,
বাকিগুলি নেতিবাচক।এই
কারণে মৎস্যজ
 ীবী
সম্প্রদায়ের নেতা, কর্মী
এবং বুদ্ধিজীবীদের এই
সমস্ত আইনের বিশদ
বিষয়াবলি জানার সুযোগ
থাকা প্রয়োজন। আমরা
এমন একটা উপস্থাপনা
তৈরি করার চেষ্টা করেছি
যা সিআরজেড ২০১১
সম্পর্কে একটা বাস্তব
ধারণা তুলে ধরে। এই
উপস্থাপনাটি বেশ কয়েকজন
মৎস্যজীবী মেতা ও কর্মীর
ধারণা এবং মতামত নিয়ে
প্রস্তুত করা হয়েছে।

ক্ষেত্র

শিল্প

নির্মাণ ও বাসগৃহসমূহ

মৎস্যপ্রক্রিয়াকরণ

নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ
করা

গুদামঘর সহ মৎস্য
প্রক্রিয়াকরণ শিল্প তৈরি
বা সম্প্রসারণ

জমি পুনরুদধ
্ ার, বাঁধ নির্মাণ
এবং পরিবর্তনসাধন

বর্জ্য ব্যব
 স্থাপনা

তৈল এবং বিপজ্জনক
পদার্থসমূহ

খনিজ উত্তোলন

তৈল ভাণ্ডার প্রস্তুত
১২৩৪
বা ব্যব
হার করা অথবা
বিপজ্জনক বস্তু নিষ্কাশন

বালি, পাথর এবং
অন্য
ান্যভূগর্ভস্থ
পদার্থ উত্তোলন

ভূগর্ভস্থ জল

বন্দর ও পোতাশ্রয়

যে কাজগুলো কেউ করতে
পারবে না
নতুন শিল্প স্থাপন করা
অথবা বর্তমান শিল্প
সম্প্রসারণ করা

১২৩৪

১৩*

বিদ্যমান রাস্তা অথবা
অনুমোদিত কাঠামোর
সমুদ্রাভিমুখে কোনো কিছু
নির্মাণ করা

২

নগর ও গ্রাম পরিকল্পনার
বিদ্য
মান বিধিনিষেধ লঙ্ঘন
করে নির্মাণ করা

২

অনুমোদিত ঘরবাড়ি
পুনর্নির্মাণ যদি তা চালু
ব্য
বহারের পরিবর্তন ঘটায়
অথবা চলতি রীতিনীতি
লঙ্ঘন করে

২

ফাঁকা জমির উন্নয়ন করা

১২৩

সমুদ্র থেকে জমি উদ্ধার, ১২৩৪
বাঁধ নির্মাণ অথবা
সমুদ্র জলের স্বাভাবিক
প্রবাহের বিঘ্ন ঘটানো

আবর্জনা ও তরল বর্জয
্  ১২৩
নিষ্কাশনের সংস্থা
বা পদ্ধতি স্থাপন বা
সম্পর
্ সারণ

বাণিজ্য
িক উদ্দেশ্যে
১২৩৪
সমুদ্র থেকে জমি উদ্ধার

শিল্প, শহর, নগর অথবা
১২৩
অন্যকোনো মনুষয
্ বসবাসের
স্থান থেকে অশোধিত
আবর্জনা ও তরল বর্জয
্ 
নিষ্কাশন

বালিয়াড়ি, পাহাড়,
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের
বিন্যাস বা
পরিবর্তনসাধন

১২৩৪

১২৩৪

বিধি লঙ্ঘন করে তেল
অথবা গ্যাস অনুসন্ধান
ও নিষ্কাশন, খনন, খনিজ
উত্তোলন, ভাসমান নৌআবাস বা জাহাজ চলাচলের
কারণে দূষণ ঘটানো

সমুদ্র সৈকতের অতি
১২৩৪
ক্ষয়প্রবণ এলাকায় বন্দর
ও পোতাশ্রয় প্রকল্পের
কাজ করা

২০০-৫০০ মিটার
১২৩*
অঞ্চলের মধ্য
ে
যান্ত্রিক উপায়ে
ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন
করা

নির্মাণকার্যের ভগ্নাবশেষ, ১২৩
শিল্পের কঠিন বর্জয
্ , জমি
ভরাটের কাজে ব্য
বহৃত ফ্লাই
অ্য
াশ সহ শহর ও নগরের
বর্জয
্ খালাস করা

৩**

জোয়ার-রেখার ২০০
১২৩*
মিটারের মধ্যে ভূগর্ভস্থ
জল উত্তোলন করা এবং
তার সঙ্গে সম্পর্কিত
নির্মাণকাজ করা

যান্ত্রিক উপায়ে
ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন
করা

৩**

৪

সম্ভাব্যব্যত
 িক্রম
নদনদী ও সমুদ্রের তট
সংলগ্ন এলাকার সাথে
যুক্ত কার্যকলাপ

১২৩৪

সমুদ্রে স্মারকস্তম্ভ,
স্মৃতিসৌধ এবং সেসবের
সঙ্গে সম্পর্কিত
সুযোগসুবিধা নির্মাণ

৪

জলবায়ু রাডার এবং
তটাঞ্চল নজরদারি
অন্তর-বন্দর সামুদ্রিক
সংযোগ পথ

১

সংবাহক নল এবং তার

১এ
১বি২৩
২৩

অ-প্রচলিত শক্তি
প্রকল্পসমূহ

১২৩৪

স্থানীয় অধিবাসীদের
জন্যগণ সুযোগ-সুবিধা

অ-প্রচলিত শক্তি
প্রকল্পসমূহ

২৩৪

অনুমোদিত বাসগৃহের
পুনর্নির্মাণ ও মেরামতি

লবণাক্ততা মুক্ত
করারকারখানা

১বি২৩৪

স্থানীঁয় সম্পর
্ দায়ের
১বি২৩৪
পুনর্নির্মাণ এবং মেরামতির
কাজ
প্রজ্ঞাপিতবন্দর
১বি২৩**
এলাকায় অ-বিপজ্জনক
পণ্যসামগ্রীর গুদাম
সৌর বাস্পায়নের মাধ্যম
ে ১বি
লবণ প্রস্তুত করা
কৃষি,উদ্যানপালন, বাগান,
চারণভূমি, পার্ক, খেলার
মাঠ এবং বনসৃজন

৩*

সমুদ্রের জল থেকে লবণ
প্রস্তুত করা

৩*

১এ৩*

হোটেল এবং সৈকত
পর্যটন কেন্দর
্

২৩**

অনুমোদিত এলাকায়
ডিমপোনা উৎপাদন
সংস্থা এবং প্রাকৃতিক
উপায়ে মাছ শুকানো

৩**

১বি৩*
স্থানীয় মৎস্যজীবী
সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়
সুযোগসুবিধা

বন্দর, জেটি,
১বি২৩৪
অবতরণস্থল,
পারঘাটা, সেতু-র মতো
সমুদ্রসৈকত অগ্রবর্তী
সংস্থান প্রতিষ্ঠা,
নির্মাণ,
আধুনিকীকরণ
অথবা সম্প্রসারণ

পরিশোধিত তরলবর্জ্য ১বি২৩৪
বহির্গমনের জন্য
ব্য
বস্থাদি

রাস্তা এবং খুঁটির ওপর ১বি২৩৪
সমুদ্র সংযোগ নির্মাণের
জন্য জমি পুনরুদ্ধার।
(জমি পুনরুদ্ধারের কারণে
পরানগাছ ধ্বংস হলে যত
গাছ ধ্বংস হবে. তার
তিন গুণ গাছ নতুন করে
লাগাতে হবে।)

আবর্জনা ও তরল
২৩৪
বর্জ্যপরিশোধনের জন্য
প্রয়োজনীয় ব্যব
স্থাদি

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা
সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম
ভূমিক্ষয় রোধ করা

১২৩৪
১বি২৩৪

১বি২৩৪
জলপথ, প্রণালী ও
বন্দর রক্ষণাবেক্ষণ ও
পরিষ্কার
বালুতট প্রতিরোধে
ব্য
বস্থাদি, সামুদ্রিক
জলোচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্র্ক
স্থাপন, ঝড়জনিত জলের
বহির্গমনের নালা বসানো
অথবা লবণাক্ততা ফিরিয়ে
দেওয়া এবং টাটকা জল
প্রবেশের ব্যব
স্থাদির
জন্যপ্রয়োজনীয়
পদক্ষেপসমূহ

২৩৪

ঝড়ঝঞ্ঝাজনিত জলের ১বি২৩৪
নালা এবং পাম্প করার
জন্যসহায়ক সংস্থানসমূহ

নালা এবং নিষ্কাশনের
সুবিধাদি

১বি

বাসস্থানের ময়লা
জল পরিশোধন এবং
নিষ্কাশনের জন্য সংস্থান
এবং সহায়ক কাঠামো
নির্মাণ

৩*

জাহাজ থেকে বন্দরে,
টার্মিনালে ও
শোধনাগারে বা বিপরীত
অভিমুখে বিপজ্জ্নক
পদার্থ চালান করা

২৩৪

অ্য
াসেটিক অ্য
াসিড
এবং মনো ইথাইলিন
গ্লাইকল গুদামজাত
করার ব্যব
স্থাদি

২৩৪

পেট্রোলিয়ামজাত
দ্রব্যএবং তরলায়িত
প্রাকৃতি্ক গ্যাস
সংগ্রহ ও গুদামজাত
করার ব্যব
স্থাদি
সামুদ্রিক তৃণভূমি
হিসেবে নথিভুক্ত
নয় এমন এলাকায়
তরলায়িত প্রাকৃতি্ক
গ্য
াসের পুনর্গ্যাসীভবন
প্রজ্ঞাপিত বন্দরে
সার এবং তা
উৎপাদনের জন্য
কাঁচা মাল সংগ্রহ
ও গুদামজাত করার
সুবিধাদি

১বি২৩৪

সিআরজেড এলাকার
বাইরে পাওয়া যায় না
এমন দুর্লভ খনিজ
পদার্থ

১বি২৩৪

হোটেল ও সমুদ্র
সৈকতের কাঠামোগত
ভিত ও সুইমিং পুলের
জন্যবালি উত্তোলন

২৩**

প্রাকৃতিক গ্যাসের
অনুসন্ধান ও নিষ্কাশন
তৈল ও প্রাকৃতিক
গ্য
াসের অনুসন্ধান ও
নিষ্কাশন

১২৩৪

১বি৩**

১বি
২৩৪

যে সব জায়গায় স্থানীয় ১বি২৩
সম্প্রদায়ের লোক
বসবাস করে এবং
শুধুমাত্র তাদের ব্যবহারের
জন্য ভূগর্ভস্থ জল
উত্তোলন করা
যে সব জায়গায় অন্য
৩**
কোনো জলের উৎস্য
নেই এবং সাধারণ কুয়া
থেকে হাতে করে পান
করা, উদ্যান, কৃষি ও
মৎস্যক্ষেত্রের জন্য জল
তোলা হয়

সেই-সব প্রকল্প
১বি২৩৪
যেগুলিকে অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ ও
প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত
বলে চিহ্নিত করা
হয়েছে

