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১। িযাস্যারীর উপযুক্ত জযােগযা নিরয্াচি
আহ�যাছযােযা জযােগযা ; জহ�র র্রস্যা ; জ� নিকযািী র্রস্যা ; রযানির কযাহছ ; উপযুক্ত যযযাগযাহযযাগ 
র্রস্যা। 

২। উপযুক্ত মযানি নির্যাচি
য�যাঁেযাি মযানি ; আ�ু, গম, সনরষযার জনম যেহক মযানি সংগ্রে িযা করযা ; পনিি জযােগযা যেহক মযানির 
উপনর ভযাহগর ৪” – ৬” গি্ কহর যেহ� ন�হে িযার নিহচর অংি যেহক মযানি নিহি েহর।

৩। মযানির ধরণ অিুযযােী নমশ্রণ
ক) যন� যরহ� মযানি েে, িযােহ� ১ ঝুনি যরহ� মযানির সযাহে ১ ঝুনি এঁহি� মযানি যমিযাহি েহর

খ) যন� এঁহি� মযানি েে, িযােহ� ১ ঝুনি এঁহি� মযানির সযাহে ১ ঝুনি যরহ� মযানি যমিযাহি েহর

৪। মযানির সযাহে কহ্যাষ্ট/হগযারর সযাহরর নমশ্রণ   
 y ৩ ঝুনি মযানির সযাহে ১ ঝুনি যগযারর যমিযাহি েহর 

 y প্রহেযাজহি অহধ্ক অহধ্ক েহি পযাহর

 y মযানির সযাহে ছযাই যমিযাি যযাহর িযা

 y মযানির সযাহে সযার যমিযাহিযার পর যকযােযাি্যার ইনচি যিহির চযা�ুিী ন�হে মযানি যচহ� নিহি েহর

৫। িযাস্যারী যরহডর মযাপ
 y প্যাহকহির মযাপ অিুযযােী যরহডর মযাপ েে 

 y যন� প্যাহকি ৪” x ৬”-৭” েে িযােহ� প্রনি ১০০০ এর জি্ ৭ েযাি �ম্যা ৩ েযাি চওিযা ৬” 
গি্ কহর মযানি যকহি রযাইহর যেহ� ন�হি েহর

 y প্রহেযাজহি রযাইহর যেহক মযানি নিহে এহস ৬”-১২” উঁচু কহর যরড রযািযাহি েহি পযাহর 

৬। প্যাহকহি মযানি ভনি্ 
 y প্যাহকহি ঝুরঝুহর মযানি এমি কহর ভরহি েহর যযি প্যাহকি খুর িক্ত িযা েহে যযাে আরযার খুর 
িরম যযি িযা েযাহক 

 y অরি্ই যখেযা� রযাখহি েহর প্যাহকি যযি খযান� িযা েযাহক। প্যাহকহির িীহচর ন�হক যযি ৪-৫ 
নি নছদ্র েযাহক যযাহি অনিনরক্ত জ� যরর েহে যযাে

 y প্যাহকি অরি্ই সযানররদ্ধ ভযাহর সযাজযাহি েহর 
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৭। প্যাহকহি রীজ/চযারযা য�ওেযার পদ্ধনি 
 y রীহজর আকযার প্রকযার ও সেজযাি ধম্হভহ� নরনভন্ন রীজ নরনভন্ন সমে অিুযযােী জহ� যভজযাহি েহর

 y রীহজর আকযার প্রকযার অিুযযােী প্যাহকহি সরযাসনর �ুনি আঙু্হ� চযাপ ন�হে মযানিহি পঁুহি ন�হি েহর

 y নকছু নকছু রি রীজ আহছ যযগুন� আঙু্� ন�হে যচহপ প্যাহকহি য�যাকযাহিযা যযাহর িযা। হসই যষেহরে 
অল্প মযানি প্যাহকি যেহক িুহ� নিহে রীজ ন�হি েহর, পহর ঐ েযাহির মযানি ন�হে �যাকযা ন�হি েহর

 y নকছু নকছু রীজ আহছ যযগুন� সরযাসনর প্যাহকহি রীজ য�ওেযা যযাে িযা। হসগুন� মযা�যার যরহড চযারযা 
তিনর কহর প্যাহকহি ন�হি েে

৮। জ� য�ওেযার পদ্ধনি 
 y প্রহেযাজি অিুযযােী সকযা� নরকযাহ� ঝযানির সযােযাহয্ জ� ন�হি েহর

 y রযা�নি রযা অি্ যকযাি ভযাহর য�ওেযা যযাহর িযা 

 y জ� য�ওেযার পর অরি্ই খি অেরযা শুকহিযা সুপযারী পযািযা ন�হে প্যাহকিগুন� �যাকযা ন�হি েহর

 y চযারযা ২”-৩” ইনচি যরর েহ� �যাকযা সনরহে নিহি েহর

৯। �যাকযা/মযা�চ্  হকি 
 y প্যাহকহির মযানি ধুহে ও িক্ত েহে যযাহর িযা 

 y আগযাছযা জন্যাহর িযা

 y প্রচন্ড যরৌহদ্রর িযাহপ মযানির আদ্রি্যা রজযাে েযাকহর, এক কেযাে জ� কম �যাগহর 

১০। কখি চযারযা নিেনিং করযা উনচি
 y চযারযা যখি ৬” ইনচি েহর িখি নিেনিং করযা উনচি 

 y অরি্ই তরকযাহ� করযা �রকযার 

 y সকযাহ� উনচি িে

 y নিেনিং করযার পর রযা মযা�যার যরড যেহক চযারযা িুহ� প্যাহকহি (এিযাও তরকযাহ� করযা উনচি) 
য�ওেযার পর অরি্ই ৩-৪ ন�ি িযার উপহর ছযােযার র্রস্যা করহি েহর  

১১। চযারযা নিেনিং/িযািযাচযািযা যকি 
 y যরহডর নভির অহিক খযান� প্যাহকি েযাহক



 y প্যাহকহির চযারযার নিকি মযানির িীহচ চহ� যযাে, যযার েহ� চযারযা স্যািযান্তনরি করহ� মযারযা যযাে

 y কযান্ড �ূর্� েে

১২। যরড কে প্রকযার 
 y যরড প্রধযািি ৩ ধরহির 

 y আকযার প্রকযার যভহ� যরড নরনভন্ন েে 

১৩। রীজ সংগ্রে 
 y কমপহষে ২০ রছর রেসী সুস্ সর� ও নিহরযাগ গযাছ যেহক রীজ যিওেযা �রকযার    

 y সযাধযারণি যরনির ভযাগ রীজ েযাল্গুি-চচরে মযাহস সংগ্রে করহি েে 

 y এমি নকছু রীজ আহছ যযা যখহে অেরযা পযাকযা রীজ সহঙ্ সহঙ্ �যাগযাহি েে। হরিীন�ি সংরষেণ 
কহর রযাখহ� গযাছ যরর েে িযা 

১৪। রীজ যিযাধি 
 y যগযামূরে অেরযা যগযারর জহ� ১২ ঘণ্যা নভনজহে রযাখযা 

১৫। গযাহছর যরযাগ 
 y যছযাি অরস্যাে গযাহছর সযাধযারণি যগযািযা পচযা ও ধ্বসযা যরযাগ েে। িযার জি্ কযঁাচযা িযািকযা যগযারর জ� 
অেরযা জ� ও যগযামূরে নমশ্রণ (৪ ভযাগ জ� ও ১ ভযাগ যগযামূরে) হ্রে করহ� ভযাহ�যা ে� পযাওেযা যযাে 

১৬। যপযাকযার জি্ 
 y যছযাি অরস্যাে য��যা ও শুহেযা যপযাকযার উপদ্রর েে। িযার জি্ সযারযাি যকহরযানসহির দ্ররণ য্রে 
করহ� ভযাহ�যা ে� পযাওেযা যযাে (৪ চযা চযামচ যকহরযানসি দ্ররণ ও ২ চযা চযামচ য�িী যগযা�যা সযারযাি 
প্রনি ন�িযার জহ� গুহ� নমশ্রণনি তিরী করহি েহর।)

১৭। গযাছ নির্যাচি 
 y পশুখযা�্, জ্যা�যািী, আসরযানর, ে�মূ�, হভষজ/রহিৌষনধ রযা র্রসযার জি্ চযারযা করহ� এ�যাকযার 
চযানে�যা অিুযযােী করযা উনচি।

িরন�িযা-র পহষে ৫/১/২/নজ, কণ্নেল্ড যরযাড, ক�কযািযা – ৭০০০১৯ যেহক প্রকযানিি ও নড আর নস এস নস যেহক মুনদ্রি।

AHEAD Initiatives


