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ইএএএফপি এমওপি১০/পি১: ইষ্ট এপিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেপিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয়
িার্টনারপিি ২০১৯-২০২৮ কমট িপরকল্পনা

ভূপমকা
ইষ্ট এশিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয়(ফ্লাইওস্ট্রয়)রাশিয়ান সু দূর পূ র্ট ও আোস্কা থেস্ট্রে, েশিস্ট্রণ পূ র্ট এশিয়া এর্াং েশিণ-পূ র্ট এশিয়া হস্ট্রয়
অস্ট্রেশেয়া এর্াং শনউশিেযান্ডস্ট্রে শিস্ট্রর ২২ টি থেস্ট্রি শর্স্তৃত আস্ট্রে। ইষ্ট এশিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয়টির অন্তগটত ২৫০ এরও থর্শি
শর্শভন্ন িনর্িশতর মস্ট্রযয ৫০ শমশেয়ন এর উপস্ট্রর অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের আর্াস রস্ট্রয়স্ট্রে, এোড়াও ২৮ টি শর্শ্বর্যাপী হুমশের সম্মু িীন
প্রিাশত এরমস্ট্রযয অন্তভুটক্ত আস্ট্রে।অশভর্াসস্ট্রনর প টাস্ট্রয় িেচর পাশিগুশে তাস্ট্রের িােয ও শর্শ্রাস্ট্রমর িনয উচ্চ প্রিনন িমতা সম্পন্ন
আর্াস িৃ ঙ্খস্ট্রের উপর শনভট র েস্ট্রর ও তাস্ট্রের পরর্তী াত্রা সু চারুরুস্ট্রপ সম্পন্ন েরস্ট্রত প টাপ্ত িশক্ত উৎপন্ন েস্ট্রর।প্রচরনিীে পশরসীমািু স্ট্রড়
অশভর্াসী িেচর পাশি ও তাস্ট্রের আর্াসস্থেগুস্ট্রো থ টির উপর তারা শনভট র েস্ট্রর থসগুস্ট্রো সাংরিন ও প্রশতরিার েরার থিস্ট্রত্র
আন্তিটাশতে সহস্ট্র াশগতা অপশরহা ট।
২০০২ সাস্ট্রে, েশিন আশিোর থিাহাস্ট্রনসর্ারস্ট্রগট অনুশিত “ েযা ওয়াল্ড সাশমর্ অর্ সাস্ট্রেস্ট্রনস্ট্রর্ে থিভোপস্ট্রমন্ট(িার্েু এস এস শি)”
িীর্টে সস্ট্রম্মেস্ট্রন িাপান ও অস্ট্রেশেয়ার সরোর এেসস্ট্রে ওস্ট্রয়র্েযান্ড ইন্টারস্ট্রনিানাস্ট্রের সাস্ট্রে ুক্তভাস্ট্রর্ পূ র্ট এশিয়া, েশিণ পূ র্ট এশিয়া
ও অস্ট্রেশেয়ার অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের িনয আন্তিটাশতে গুরুস্ট্রের িায়গাগুশে সাংরিণ এর্াং থর্েসই র্যর্হাস্ট্ররর িনয সাফস্ট্রেযর
সাস্ট্রে এেটি অনানুিাশনে ও থেচ্ছাস্ট্রসর্ী প্রোর II অাংিীোশরে র্া ইনফরমাে এন্ড থভাোনর্াশর র্াইপ ২ পার্টনারশিপ প্রস্থার্না থপি েস্ট্রর।
ইে এশিয়ান-অোস্ট্রেশসয়ান ফ্লাইওস্ট্রয় পার্টনারশিপ (ইএএএফশপ) েনিারস্ট্রভিন অফ অযাশিোন-ইউস্ট্ররশসয়ান মাইস্ট্রের্রী ওয়ার্ারর্ািটস
(AEWA) এর চুশক্ত, এশিয়া-পযাশসশফে অশভর্াসী অশভর্াসী িেচর পাশি সাংরিণ থেৌিে (এশপএমিাব্লুশসএস), এর্াং এনাটিশি, সারস

এর্াং থিারর্ািটস্ট্রসর িনয েমটপশরেল্পনার উপর শভশি েস্ট্রর ততশরেৃত। ১৯৯৬ সাে থেস্ট্রে, অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের আন্তিটাশতেভাস্ট্রর্
গুরুেপূ ণট আর্াসস্থেগুস্ট্রো সাংরিন ও প্রশতরিার শনশমস্ট্রি এই থেৌিে ও েমটপশরেল্পনাগুশে আন্তিটাশতে সহস্ট্র াশগতা ও সমন্বয় এর্াং
ো টেোপস্ট্রে প্রিাশরত ও থনতৃে শেস্ট্রয় আসস্ট্রে।
২০০৪ সাস্ট্রের নস্ট্রভম্বস্ট্রর, একুিটি সরোস্ট্ররর প্রশতশনশযরা, আন্তঃসরোরী এর্াং থর্সরোরী সাংস্থাগুশের প্রশতশনশযেে েশিন থোশরয়া়া্র
শসওসাস্ট্রন তর্ঠে েস্ট্রর র্াইপ II অাংিীোশরে মস্ট্রিেটি র্যর্হার েস্ট্রর অশভর্াসী িেচর পাশি সাংরিস্ট্রনর িনয ভশর্র্যস্ট্রত আঞ্চশেে
সহস্ট্র াশগতা শনস্ট্রয় আস্ট্রোচনা েস্ট্ররন।তারা এই অাংিীোশরস্ট্রের থিস্ট্রত্র এই মস্ট্রমট সম্মত হস্ট্রয়স্ট্রেন থ , এই অাংিীোশরে সরোর, আন্তঃসরোরী সাংস্থা এর্াং থর্সরোরী সাংস্থা সহস্ট্র াশগতার র্ৃ শি ির্াস্ট্রর্ এর্াং সহস্রাব্দ উন্নয়ন েিযমাত্রা অিটস্ট্রন র্যাপে ভূশমো রািস্ট্রর্।
২০০৬ এর থির্শেস্ট্রে, ইস্ট্রদাস্ট্রনশিয়ার থর্াস্ট্রগাস্ট্রর, িন নয়টি িাতীয় সরোর, দুটি আন্তিটাশতে সরোরী সাংস্থা (আইশিও) এর্াং েয়টি
আন্তিটাশতে থর্সরোরী সাংস্থা (আইএনশিও) ফ্লাইওস্ট্রয়স্ট্রত অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের প্রিাশতর সাংরিস্ট্রন সহস্ট্র াশগতা েরার িনয
শনর্ন্ধন েস্ট্ররশেে, তিন ইষ্ট এশিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয় পার্টনারশিপ (ইএএএফশপ) এই র্যাপাস্ট্রর এেমত থপার্ণ েস্ট্ররশেে।র্তট মান
অাংিীোরী পর্টস্ট্রের সেসয সাংিযার ৩৭ এরমস্ট্রযয ১৮ টি িাতীয় সরোর, ৮ টি আইশিও, ১০ টি আইএনশিও এর্াং ১ টি েস্ট্রপটাস্ট্ররর্
অাংিীোর অন্তভুটক্ত আস্ট্রে।

আন্তর্টাপিক র্েচর িাপি সংরক্ষণ প্রস্ট্রচষ্টাসমূ স্ট্রের অবদান
অাংিীোশর নশেটি এই অস্ট্রেট থচনা ায় থ , অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের িনয সাইর্ থনর্ওয়ােট ততশর এর্াং প্রচার েস্ট্রর এর্াং র্াস্তুসাংস্থান
পশরস্ট্রর্র্ার থর্েসই শর্তরণ শনশিত েরার িনয স্থানীয় প টাস্ট্রয় সিমতা র্ৃ শি েরার মযযস্ট্রম অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের সাংরিণ অর্স্থার
আরও উন্নশত ির্স্ট্রর্।এই অাংিীোশরেটি এর্াও শনশিত েস্ট্রর থ , অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের রিার িনয এেটি ফ্লাইওস্ট্রয়র প্রিস্ত পন্থা া
তাস্ট্রের সাংরিস্ট্রণর শস্থশত র্াড়াস্ট্রনার সর্স্ট্রচস্ট্রয় ো টেরী উপায়।
ইএএএফশপ এমওশপ ১০ শসধ্বান্তমাো 1
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এই অাংিীোশরে থর্ি েস্ট্রয়েটি আন্ত-সরোরী চুশক্ত এর্াং অনযানয আন্তিটাশতে োঠাস্ট্রমা র্াস্তর্ায়স্ট্রন অর্োন রাস্ট্রি ার
মস্ট্রযয ওয়ার্ারেযান্ড সম্পশেট ত েনস্ট্রভনিন (রামসার), অশভর্াসী প্রিাশত সম্পশেট ত েনস্ট্রভনিন, েনস্ট্রভনিন অন র্াস্ট্রয়ােশিেযাে
িাইভারশসটি (শসশর্শি) (৭.৪ এর্াং ৭.২৮ থরস্ট্রিাশেউিন), ইউএনশিশপ এর্াং ইউএনইশপ প্রেস্ট্রল্পর অোশযোর এর্াং শনস্ট্রেটশিোসমূহ,
ইউএনইশপ িে নীশত এর্াং তৃতীয় শর্শ্ব িে থফারাস্ট্রম প্রণীত িে োরিক্রম সমু স্ট্রহর থপার্টস্ট্রফাশেও অন্তভুটক্ত রস্ট্রয়স্ট্রে। অাংিীোশরস্ট্রের
অনুস্ট্রমােনটি রামসার েনস্ট্রভনিস্ট্রনর োঠাস্ট্রমার মস্ট্রযয আঞ্চশেে উস্ট্রেযাগ শহস্ট্রসস্ট্রর্ থরস্ট্রিাশেউিন ৯.৭ এ শর্র্ৃ ত া ফ্লাইওস্ট্রয়স্ট্রত এই
অাংিীোশরস্ট্রের গুরুস্ট্রের উপর উস্ট্রেিস্ট্র াগয েীেৃশত শহস্ট্রসস্ট্রর্ শর্স্ট্রর্শচত।

অপভবাসী র্েচর িাপি ও িাস্ট্রদর আবাসস্থে সংরক্ষস্ট্রণ ককৌিেগি িদস্ট্রক্ষি
গত ১২ র্েস্ট্রর, ইএএএফ অাংিীোশরস্ট্রের সহায়তায় ২ টি র্াস্তর্ায়ন পশরেল্পনা (২০০৭-২০১১ এর্াং ২০১২-২০১৭) প্রশতপাশেত হস্ট্রয়স্ট্রে।
েীেৃশতেরূপ, অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের উপকূেীয় এর্াং অন্তস্ট্রেটিীয় আর্াসস্থেগুশে এিনও দ্রুত িনসাংিযা র্ৃ শি এর্াং
অেটননশতে শর্োি, শর্স্ট্রির্ত েশিণ এর্াং েশিণ পূ র্ট এশিয়া থেস্ট্রে আসা ক্রমর্যটমান চাস্ট্রপর মস্ট্রযয শেস্ট্রয় রস্ট্রয়স্ট্রে, ইএএএফশপ থেৌিেগত
পশরেল্পনা ২০১৯-২০২৮ টি অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থে থ চাপগুশে দ্বারা প্রভাশর্ত হয় থসগুস্ট্রো শচশিত েস্ট্রর সমাযান
েরার িনয পূ র্টর্তী প্রস্ট্রচষ্টাগুস্ট্রোস্ট্রে গঠন ও র্ৃ শি েরার িনয শর্েশিত েরা হস্ট্রয়স্ট্রে।
থেৌিেগত পশরেল্পনাটি থসই সম্প্রোয়গুশের িনয অেটননশতে থিস্ট্রত্র ো টের ফোফে অিটস্ট্রনর গুরুেস্ট্রেও উপেশি েস্ট্রর, ারা
গুরুেপূ ণট স্থানগুশে অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের সাস্ট্রে ভাগ েস্ট্রর েস্ট্রর থনয়, তিন না প টন্ত অশভর্াসী িেচর পাশির িনসাংিযা র্িায়
রািার িনয প্রস্ট্রয়ািনীয় গুণমান সম্বশেত আর্াসস্থস্ট্রের প্রাপযতা শনশিত হয়।
অাংিীোশর নশেস্ট্রত উস্ট্রেিেৃত, ইএএএফ অাংিীোশরস্ট্রের েিয এর্াং উস্ট্রেিয গুশে হেঃ
উস্ট্রেিয – থেেস্ট্রহাল্ডারস্ট্রের এেটি পশরসীমা মস্ট্রযয সাংোপ, সাহা য এর্াং সহস্ট্র াশগতার প্রচারনার িনয ফ্লাইওস্ট্রয়র এেটি শর্স্তৃত োঠাস্ট্রমা
প্রোন েরা, ার মস্ট্রযয অন্তভুটক্ত আস্ট্রে, সরোস্ট্ররর সমস্ত স্তর, সাইর্ পশরচােে, র্হুপিীয় পশরস্ট্রর্ি চুশক্তসমূ হ, প্র ুশক্ত প্রশতিানসমূহ,
ইউএন এস্ট্রিশি,উন্নয়ন সাংস্থা, শিল্প ও থর্সরোরী িাত, এোস্ট্রিশম, থর্সরোরী সাংগঠন, সম্প্রোয় থগািীসমূহ, এর্াং স্থানীয় থোস্ট্রেরা
অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থে সাংরিস্ট্রণর িনয শনস্ট্রয়াশিত; এর্াং,
েিয - ইষ্ট এশিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয়র অন্তগটত অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থেসমূহ িনগণ এর্াং িীর্
তর্শচস্ট্রত্রযর সু শর্যার িনয েীেৃত এর্াং সু রশিত শে না থসটি প টস্ট্রর্িণ েরা।

ইএএএফপি ককৌিেগি িপরকল্পনা ২০১৯-২০২৮ এর েক্ষয এবং উস্ট্রেিয
ইষ্ট এশিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয় অাংিীোশর থেৌিেগত পশরেল্পনা ২০১৯-২০২৮ উস্ট্রেিয হে অাংিীোশর নশের উস্ট্রেিয এর্াং
েিযস্ট্রে অনুসরণ েরা। এটি পূ র্টর্তী দুটি র্াস্তর্ায়ন পশরেল্পনা (২০০৭-২০১১ এর্াং ২০১২-২০১৮) া ইশতমস্ট্রযয গৃ হীত হস্ট্রয়স্ট্রে থসই
প্রস্ট্রচষ্টাস্ট্রে প্রশতফশেত েস্ট্রর শেন্তু অাংিীোশরস্ট্রের েিযগুশে উস্ট্রেিস্ট্র াগয ফোফস্ট্রের সাস্ট্রে শর্োি এর্াং অেগশতর সাস্ট্রে অিটস্ট্রনর েরস্ট্রত
হস্ট্রে আরও ১০ র্ের সময় োগস্ট্রর্।

২০১৯- ২০২৮ ইএএএফপি কাঠাস্ট্রমা ওস্ট্রকৌিেগি িপরকল্পনা
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পার্টনারশিপ ফর ইষ্ট এশিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয় সহস্ট্র াগী পর্টস্ট্রের েিম সভা।
চাাংশিয়াাং, গণচীন, ১০~১৪ই শিস্ট্রসম্বর, ২০১৮

অাংিীোশর নশেস্ট্রত পাাঁচটি উস্ট্রেিয শর্শহত আস্ট্রে।এই নশেস্ট্রত অাংিীোশর ো টক্রস্ট্রমর ১০ র্েস্ট্ররর থেৌিেগত শেেশনস্ট্রেটিনা
প্রোন েরস্ট্রত ইএএএফশপ থেৌিেগত পশরেল্পনা ২০১৯-২০২৮ শর্োস্ট্রির িনয শনস্ট্রেটিনা থেয়া হস্ট্রয়স্ট্রে।
অাংিীোশরস্ট্রের পাাঁচটি উস্ট্রেিয ইএএএফ অাংিীোশরে নশেস্ট্রত উস্ট্রেি েরা হস্ট্রয়স্ট্রে:
উস্ট্রেিয ১ - ইষ্ট এশিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয়র সাস্ট্রে অশভর্াসী িেচর পাশি সাংরিস্ট্রণর িনয আন্তিটাশতে গুরুস্ট্রের সাইর্
থনর্ওয়াস্ট্রেটর শর্োি েরা, এশপএমিশিউশসএস থনর্ওয়ােট গুশে সাফস্ট্রেযর শভশিস্ট্রত ততশর েরা।
উস্ট্রেিয ২ - অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থেগুশে মূেয সম্পস্ট্রেট র্ু ঝাস্ট্রত থ াগাস্ট্র াগ, শিিা এর্াং িনসস্ট্রচতনতা র্াড়ান।
উস্ট্রেিয ৩ - িেচর পাশি তাস্ট্রের আর্াসস্থে সম্পশেট ত তেয শর্শনময় প্রচারনা ও জ্ঞান ততশরর িনয ফ্লাইওস্ট্রয় গস্ট্রর্র্ণা ও প টস্ট্রর্িণ
ো টক্রম র্াড়ান ।
উস্ট্রেিয ৪ - প্রােৃশতে সম্পে, পশরচােে, শসিান্ত েহণোরী এর্াং স্থানীয় থেেস্ট্রহাল্ডারগণস্ট্রের অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের
আর্াসস্থে পশরচােনার সিমতা ততশর েরা।
উস্ট্রেিয ৫ - অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের সাংরিস্ট্রণর শস্থশত র্াড়াস্ট্রনার িনয শর্স্ট্রির্ত অোশযোর প্রিাশত এর্াং আর্াসস্থেগুশের িনয
ফ্লাইওস্ট্রয়র প্রিস্ত পন্থা শর্োি েরা।
পশরেল্পনয়াটি এেটি সু সাংগত এর্াং থেৌিেগত োঠাস্ট্রমা প্রোন েরার িনয ততশর েরা হস্ট্রয়স্ট্রে, া অাংিীোর, সশচর্ােয় এর্াং ইএএএফশপ
সাংস্থাগুশেস্ট্রে (পশরচােনা েশমটি,তাস্ট্রের মস্ট্রযয শফনাি সার্-েশমটি, থর্েশনেযাে সার্-েশমটি, ওয়াশেট াং গ্রুপ এর্াং র্াস্ক থফাস্ট্রসটস)
র্াস্তর্ায়স্ট্রন শেেশনস্ট্রেটিনা থেস্ট্রর্। তাস্ট্রের প্রস্ট্রচষ্টায় অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থে সু রশিত হস্ট্রর্ এর্াং পশরস্ট্রর্ির্ান্ধর্
উপাস্ট্রয় পশরচাশেত হস্ট্রর্।
অাংিীোশরস্ট্রের এেটি মূে উপাোন হে ইএএ ফ্লাইওস্ট্রয় ফ্লাইওস্ট্রয় সাইর্ থনর্ওয়ােট র উন্নশত েরা এর্াং আন্তিটাশতেভাস্ট্রর্ গুরুেপূ ণট
িোভূশম সাইস্ট্রর্র থচইনগুস্ট্রো ভশর্র্যতর িনয েীেৃত এর্াং পশরস্ট্রর্ির্ান্ধর্ উপাস্ট্রয় পশরচাশেত হস্ট্রচ্ছ শে না থসটি শনশিত েরা। অশভর্াসী
িেচর পাশিস্ট্রের িনস্ট্রগািী ইএএ ফ্লাইওস্ট্রয় িু স্ট্রড় তাস্ট্রের িীর্নচক্র সম্পূ ণট েরার থিস্ট্রত্র সিমতার িনয এই থচইন সাইস্ট্রর্র উপর তারা
শনভট রিীে।এই অাংিীোশরে অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের সম্পস্ট্রেট জ্ঞান র্ৃ শি ও সস্ট্রচতনতা র্াড়াস্ট্রনার িনয শর্শভন্ন যরস্ট্রনর শক্রয়ােেস্ট্রে ও
সমেটন েস্ট্রর িন থর্েসই র্যর্স্থাপনার িনয সিমতা ততশর ও অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের আর্াসস্থেগুশের সাংরিণ ইএএ ফ্লাইওস্ট্রয়স্ট্রত
র্রার্র অর্স্থান েস্ট্রর।
থেৌিেগত পশরেল্পনা ইএএএফ- অাংিীোশর েশেে এ শনযটাশরত পাাঁচটি উস্ট্রেিযস্ট্রে ো টের েরার োঠাস্ট্রমা প্রোন েস্ট্রর। প্রশতটি উস্ট্রেিযর
অযীস্ট্রন, মূে ফোফে প্রোনোরী অঞ্চেগুশে, তাস্ট্রের সূ চেসমূহ, াচাইস্ট্রয়র পিশত এর্াং োশয়েপ্রাপ্ত প্রশতস্ট্রর্েন সাংস্থাগুস্ট্রোর উন্নয়স্ট্রনর
িনয দৃিযপর্ স্থাপন েরার থিস্ট্রত্র শর্স্তৃত থেৌিেগত শেেশনস্ট্রেটস্ট্রির িনয রূপস্ট্ররিা স্থাপন েরা হস্ট্রয়স্ট্রে।
মূে ফোফে অঞ্চেগুশে (থেআরএ) অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থেগুশে িনয ২০১৯-২০২৮ সময়োস্ট্রের মস্ট্রযয উন্নত ও
স্থায়ী ফোফে অিটস্ট্রনর থিস্ট্রত্র অাংিীোশরস্ট্রের শেেশনস্ট্রেটি সরর্রাহ েরস্ট্রর্।

মূ েযায়ন এবং ির্ট াস্ট্রোচনা
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পার্টনারশিপ ফর ইষ্ট এশিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয় সহস্ট্র াগী পর্টস্ট্রের েিম সভা।
চাাংশিয়াাং, গণচীন, ১০~১৪ই শিস্ট্রসম্বর, ২০১৮

অেগশতর মূেযায়স্ট্রনর সাস্ট্রে থেৌিেগত পশরেল্পনা র্াস্তর্ায়স্ট্রনর থিস্ট্রত্র র্াস্তর্ায়ন ো টক্রস্ট্রমর উপর অাংিীোরস্ট্রের সভা

(এমওশপ) থেস্ট্রে অাংিীোরস্ট্রের দ্বারা েৃত প্রশতস্ট্রর্েন এেটি অপশরহা ট উপাোন। এই শর্র্য়টি ও গুরুেপূ ণট থ , এগুস্ট্রো প্রশতটি অোশযোর
এমওশপ-থত প টাপ্ত পশরমাস্ট্রন মিু ে োস্ট্রে, াস্ট্রত সশচর্ােয় থেস্ট্রে অাংিীোরস্ট্রের োস্ট্রির র্ণটনাটি অনুযার্ন েরস্ট্রত সিমতা অিটন েরা
সম্ভর্ হয়।
থেআরএ র্া সূ চে প টাস্ট্রয় েরা হােনাগাে ো টক্রস্ট্রমর অেগশত প্রশতফশেত েরার উস্ট্রেস্ট্রিয, শে প্রস্ট্রয়ািন মস্ট্রন েরা হয়, থেৌিেগত
পশরেল্পনা গুস্ট্রো প টায়ক্রস্ট্রম প টাস্ট্রোচনা েরা থ স্ট্রত পাস্ট্রর। তস্ট্রর্ থেৌিেগত পশরেল্পনাটি অশভপ্রায় হে, ইএএএফশপ ো টক্রস্ট্রমর উপর
এেটি েীিট থময়ােী পশরস্ট্রপ্রশিত প্রোন েরা া পু স্ট্ররা থময়াস্ট্রে এই সময়োস্ট্রের মস্ট্রযয থসটির তর্যতাস্ট্রে প্রশতফশেত েরস্ট্রর্।
থেৌিেগত পশরেল্পনাটি ও অাংিীোরস্ট্রের শর্র্রণ, সহি প্রশতস্ট্রর্েন েরার পািাপাশি থেৌিেগত পশরেল্পনার মস্ট্রযয থেআরএ থসস্ট্রর্র
অিটস্ট্রনর সাস্ট্রে এর অেগশত প টস্ট্রর্িণ েরস্ট্রত সিম েস্ট্রর। এই থেৌিেগত পশরেল্পনায় অাংিীোরস্ট্রের তাস্ট্রের স্তস্ট্ররর শনিে র্াস্তর্ায়ন
পশরেল্পনা শর্োস্ট্রির িনয আমশিত েরা হয়।
এোড়াও, সশচর্ােস্ট্রয়র েমট পশরেল্পনাটি পশরষ্কার, পশরমাপস্ট্র াগয শক্রয়ােোস্ট্রপর িনয থেৌিেগত পশরেল্পনায় থেআরএ থসস্ট্রর্র সহস্ট্র াগী
েস্ট্রর থতাো হস্ট্রর্ থ িাস্ট্রন সময়, র্াস্ট্রির্ এর্াং োশয়েপ্রাপ্ত র্যশক্তস্ট্রের অন্তভুটক্ত েরা হস্ট্রর্।সশচর্ােস্ট্রয়র োস্ট্রির পশরেল্পনা এমওশপ এর
োস্ট্রে প্রস্ট্রয়ািনীয় মস্ট্রন হস্ট্রে পস্ট্রর শনয়শমতভাস্ট্রর্ পু নঃনীশরিা েরা থ স্ট্রত পাস্ট্রর িন থেৌিেগত পশরেল্পনাটি ইএএএফশপ পশরচাশেত
েীিটস্ট্রময়ােী অনুর্েগুস্ট্রোর সরর্রাহ র্িায় রাস্ট্রি।
প্রশতস্ট্রর্েস্ট্রনর থর্ম্পস্ট্রের্টি ১০ র্েস্ট্ররর সময়োস্ট্রের িনয প্রশতটি এমওশপস্ট্রে সরর্রাহ েরা হস্ট্রর্ থ িাস্ট্রন থেৌিেগত পশরেল্পনা র্াস্তর্ায়স্ট্রন
অেগশত সম্পশেট ত তেয োেস্ট্রর্।

অংিীদাপর সংস্থান িপরকল্পনা/ িার্টনারপিি পরস্ট্রসাপসট ং প্ল্যান
ইএএএএফশপ থেৌিেগত পশরেল্পনা ২০১২-২০১৮ এর েিয শেে র্াস্তর্সম্মত উপাস্ট্রয় সস্ট্রর্টাচ্চ ইএএএফশপ র্াস্তর্ায়ন েরা। র্াস্তর্ায়ন
থের্ে তিনই শনশিত েরা ায় িন উপ ুক্ত অেট এর্াং মানর্সিমতা উভয়ই অাংিীোশরস্ট্রের িনয উপেব্ধ োস্ট্রে। থেৌিেগত
পশরেল্পনা র্াস্তর্ায়স্ট্রনর িনয প্রস্ট্রয়ািনীয় সম্পে সহিেভয েরাস্ট্রে অাংিীোশরস্ট্রে উচ্চ অোশযোর থেয়া হয়। পার্টনারশিপ শরস্ট্রসাশসটাং প্ল্যান
থেৌিেগত পশরেল্পনা ও শসইশপএ েমটপশরেল্পনা এর্াং এর ১০ র্েস্ট্ররর সময়োস্ট্রে অোশযোরমূেে শক্রয়ােোপগুশেস্ট্রত অেটায়স্ট্রন সহায়তা
েরস্ট্রর্।শরস্ট্রসাশসটাং প্ল্যান থেৌিেগত পশরেল্পনার তহশর্স্ট্রের অোশযোর এর্াং এর শর্োি সৃ শষ্ট েস্ট্রর এস্ট্রিস্ট্রত্র সশচর্ােস্ট্রয়র সহায়তায়
ফাইনযাি সার্ –েশমটির িনয এটিস্ট্রে এেটি অোশযোর মুেে োি শহসাস্ট্রর্ শর্স্ট্রর্চনা েরা হয়।
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২.০ ইএএএফপি ২০১৯-২০২৮ ককৌিেগি িপরকল্পনার পবিদ বণট না
অংিীদাপরস্ট্রের উস্ট্রেিয ১- অপভবাসী র্েচর িাপি সংরক্ষস্ট্রণর র্নয ফ্লাইওস্ট্রয় কনর্ওয়াকট এর আন্তর্টাপিক গুরুস্ট্রের সাইর্গুপের উন্নপি করা, এপিয়া-িযাপসপফক অপভবাসী র্েচর িাপি সংরক্ষণ
ককৌিে অর্টন প্রপিষ্ঠার সাস্ট্রে এর মূ ে েক্ষয েে, একটি কর্কসই বযবস্থািনার বযবোর কস্ট্রর ির্ট াপ্ত এবং দক্ষ কনর্ওয়াকট তিপর করা।
অাংিীোররা সাংিযা ও গুরুস্ট্রের শভশিস্ট্রত ফ্লাইওস্ট্রয় সাইর্ থনর্ওয়ােট ততশরস্ট্রত অেসর হস্ট্রয়স্ট্রে। ফ্লাইওস্ট্রয় থনর্ওয়ােট সাইর্গুশে অশভর্াসী িেচর পাশিগুশের িনয আন্তিটাশতে গুরুে র্িায় রািস্ট্রত পশরচাশেত
হয়।আন্তিটাশতেভাস্ট্রর্ গুরুেপূ ণট এোোগুশেস্ট্রত শর্রূপ প্রভার্ এড়াস্ট্রত উস্ট্রেিস্ট্র াগয অেগশত হস্ট্রয়স্ট্রে। আন্তিটাশতে মানেণ্ড সমূহ(আন্তিটাশতে ফাইনাি েস্ট্রপটাস্ট্ররিন (আইএফশস) র্া সমমান) ফ্লাইওস্ট্রয় থনর্ওয়ােট এর
অন্তগটত/সাংেগ্ন সাইর্ এর্াং অনযানয আন্তিটাশতেভাস্ট্রর্ গুরুেপূ ণট িেচর পাশির এোোগুশেস্ট্রত র্যর্হৃত হয়। িাতীয় এর্াং সাইর্ অাংিীোশরস্ট্রের শর্োস্ট্রি ভােই অেগশত চেস্ট্রে।ফ্লাইওস্ট্রয় সাইর্ থনর্ওয়ােট ব্র্যান্ডটি
অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের িনয আন্তিটাশতেভাস্ট্রর্ গুরুেপূ ণট িেচর পাশির এোোগুশের েীেৃশত এর্াং দৃিযমানতা র্ৃ শির িনয ততশর েরা হস্ট্রয়স্ট্রে। ফ্লাইওস্ট্রয় সাইর্ থনর্ওয়ােট স্থানীয় সম্প্রোয় থে এর্াং সাইর্
র্যর্স্থাপনা থিস্ট্রত্র সু শর্যা প্রোন েস্ট্রর োস্ট্রে।
মূ ে ফোফে অঞ্চেসমূ ে
ককআরএ ১.২ র্ািীয় এবং স্থানীয় স্তস্ট্রর ইএএএফপি
বাস্তবায়স্ট্রন সমন্বয় ঘর্াস্ট্রনার র্নয র্ািীয় এবং সাইর্
অংিীদাপরস্ট্রের পবকাি েস্ট্রয়স্ট্রে

সূ চক
সূ চে ১.১.১ ফ্লাইওস্ট্রয় সাইর্ থনর্ওয়ােট অশভর্াসী িেচর পাশি সাংরিস্ট্রনর িনয েমপস্ট্রি
অশতশরক্ত ৪০ টি আন্তিটাশতেভাস্ট্রর্ গুরুেপূ ণট এোোগুশের থেৌিেগত অন্তভুটশক্তর িনয
প্রসাশরত হস্ট্রয়স্ট্রে। ার মস্ট্রযয শেেু সু রশিত এোোয় নাও োেস্ট্রত পাস্ট্রর।
সূ চে ১.২.১ িাতীয় এর্াং সাইস্ট্রর্র অাংিীোশরে সম্মত ও শর্েশিত সম্মত হস্ট্রয়স্ট্রে থসগুস্ট্রো প্রশতিা
ও পশরচােনার িনয শেেশনস্ট্রেটিনা থেয়া।

ককআরএ ১.৩ ফ্লাইওস্ট্রয় কনর্ওয়াকট সাইর্গুপে সমার্
দ্বারা মানসম্মিভাস্ট্রব িপরচাপেি

.
সূ চে ১.২.২. েমপস্ট্রি ৫০% সরোরী অাংিীোস্ট্ররর োস্ট্রে সশক্রয় িাতীয় অাংিীোশরে এর্াং সাইর্
অাংিীোশরে আস্ট্রে া েমপস্ট্রি ৫0% ফ্লাইওস্ট্রয় থনর্ওয়ােট সাইস্ট্রর্স্ট্রে উন্নত েস্ট্ররস্ট্রে।
সূ চে ১.৩.১েমপস্ট্রি ৫০% ফ্লাইওস্ট্রয় থনর্ওয়ােট র আওতায় র্তট মান র্যর্স্থাপনা পশরেল্পনা রস্ট্রয়স্ট্রে
থ টি সাইর্গুশের অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থে সাংরিস্ট্রনর শনশেট ষ্টেিযএর্াং
থসগুশে প টাপ্তভাস্ট্রর্ ো টের েরা হস্ট্রচ্ছ শেনা থসটিস্ট্রে সস্ট্রম্বাযন েস্ট্রর।র্যর্স্থপনা পশরেল্পনাগুশেস্ট্রত
অাংিীোরস্ট্রের অাংিেহণ রস্ট্রয়স্ট্রে এর্াং এটি সাংশিষ্ট সাংস্থাগুশে দ্বারা অনু স্ট্রমাশেত।
সূ চে ১.৩.২ েমপস্ট্রি ৫০% ফ্লাইওস্ট্রয় সাইর্গুশে ফ্লাইওস্ট্রয় সাইর্ থনর্ওয়ােট স্ট্রে ইএএএফ-এ
অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থে সাংরিস্ট্রণর ব্র্যান্ড শহসাস্ট্রর্ েীেৃশত থেয়
গণ

প্রপিিাদস্ট্রনর উিায়

অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন,এস্ট্রপনশিক্স
শভ(v)
অাংিীোশরে
েশেে

প্রপিস্ট্রবদন সত্তা
সমস্ত অাংিীোর

.

শনস্ট্রেটশিো।

সশচর্ােয়, অাংিীোর

অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন

অাংিীোর,সশচর্ােয়,

অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন

অাংিীোরগণ

অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন সমূ হ ,
সশচর্ােস্ট্রয়র প্রশতস্ট্রর্েনসমূ হ,
ইএএএফশপ ওস্ট্রয়র্সাইর্ এর্াং

অাংিীোরগণ,সশচর্ােয়
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পার্টনারশিপ ফর ইষ্ট এশিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয় সহস্ট্র াগী পর্টস্ট্রের েিম সভা।
চাাংশিয়াাং, গণচীন, ১০~১৪ই শিস্ট্রসম্বর, ২০১৮

সূ চে ১.৩.৩সমস্ত অাংিীোররা এফএনএস এর্াং অনযানয আন্তিটাশতে গুরুেপূণট িেচর পাশির
সাইর্গুশের সাংেগ্ন ও আভযন্তরীণ উন্নয়স্ট্রনর িনয আন্তিটাশতে মানেণ্ড (আইএফশস র্া সমমান)
র্যর্হার ও অনু সরণ েরস্ট্রে।
ককআরএ ১.৪ উির্ু ক্তিার পভপত্তস্ট্রি, স্থানীয়
র্নস্ট্রগাষ্ঠীর র্ীপবকা পনবট াস্ট্রের র্নয ফ্লাইওস্ট্রয়
কনর্ওয়াকট সাইর্গুপে কর্কসইভাস্ট্রব বযবহৃি েস্ট্রে।
ককআরএ ১.৫
ফ্লাইওস্ট্রয় কনর্ওয়াকট সাইর্গুপেস্ট্রি হুমকী পদস্ট্রি িাস্ট্রর
এরকম কার্ট কোি সমূ স্ট্রে অংিীদার এবং স্থানীয়
কেকস্ট্রোল্ডাররা পিয়াকোিগুপেস্ট্রি প্রপিপিয়া
র্ানাস্ট্রি বযস্ত োস্ট্রক।
ককআরএ ১.৬
ইএএএফপি পসোর সাইর্ কপ্রাগ্রাম প্রসাপরি েস্ট্রয়স্ট্রে
ককআরএ ১.৭
ইএএএফপির সদসযিদ অপভবাসী র্েচর িাপি এবং
িাস্ট্রদর আবাসস্থে গুপের র্নয আরও িপক্তিােী
ফোফে প্রদাস্ট্রনর র্নয প্রসাপরি েস্ট্রয়স্ট্রে

শনউিস্ট্রের্ার।
অাংিীোর শরস্ট্রপার্ট, শনরীিণ র্াস্ক
থফাসট.

অাংিীোরগণ.

সূ চে ১.৪.১ ফ্লাইওস্ট্রয় থনর্ওয়ােট সাইর্ থ গুস্ট্রো স্থানীয় সম্প্রোস্ট্রয়র িীশর্ো শনর্টাস্ট্রহর িনয এর
প্রােৃশতে
সম্পস্ট্রের উপর শনভট রিীে, এটি অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থস্ট্রে থোন প্রোর
শর্রূপ প্রভার্ ততশর না েস্ট্ররই পশরচাশেত হস্ট্রচ্ছ।
সূ চে ১.৫.১ ফ্লাইওস্ট্রয় থনর্ওয়ােট সাইর্গুশের প্রশত হুমশের প্রশতশক্রয়া র্যক্ত েরস্ট্রত ইএএএফশপ
অাংিীোর এর্াং স্থানীয় সম্প্রোস্ট্রয়র সহস্ট্র াগ এর স্তরটি অনু শিত সভা এর্াং ইস্ট্রভন্টসমূ হ এর্াং
অাংিেহনোরীস্ট্রের সাংিযার উপর প্রশতফশেত হ্য়।

অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েনসমূ হ,
ইএএএফশপ ওস্ট্রয়র্সাইর্ এর্াং
শনউিস্ট্রের্ার.

অাংিীোরগণ,সশচর্ােয়
.

অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েনসমূ হ সম্পশেট ত
ওয়াশেট াং গ্রুপ এর্াং র্াস্ক থফাসট
শরস্ট্রপার্ট

অাংিীোর, সম্পশেট ত
ওয়াশেট াং গ্রুপ এর্াং েমী
র্াশহনী।

সূ চে ১.৬.১.েমপস্ট্রি পাাঁচটি নতু ন ইএএএফশপ শসোর সাইস্ট্রর্র সম্পেট গস্ট্রড় উস্ট্রঠস্ট্রে

অাংিীোর এর্াং সশচর্ােস্ট্রয়র
শরস্ট্রপার্টসমূ হ।
অাংিীোশর নশের এস্ট্রপনশিক্স ১)

অাংিীোর, সশচর্ােয়।

সূ চে ১.৭.১ সেসযপে র্ৃ শি থপস্ট্রয়স্ট্রে

সশচর্ােয়, পশরচােনা েশমটি

অংিীদাপরস্ট্রের উস্ট্রেিয ২ - অপভবাসী র্েচর িাপি এবং িাস্ট্রদর আবাসস্থস্ট্রের মূ েয সম্পস্ট্রকট র্ানান কদয়ার র্নয কর্াগাস্ট্রর্াগ, পিক্ষা, অংিগ্রেণ এবং সস্ট্রচিনিা (পসইপিএ) বৃ পি করা।
অাংিীোররা অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থস্ট্রের সাংরিস্ট্রণ শসইশপএ-থত থেেস্ট্রহাল্ডারস্ট্রের িশড়ত হওয়ার গুরুেস্ট্রে েীেৃশত থেয়। অাংিীোররা ো টের থ াগাস্ট্র াগ, শিিা এর্াং সস্ট্রচতনতা র্ৃ শি ো টক্রম পশরেল্পনা ও
ো টেরভাস্ট্রর্ র্াস্তর্ায়ন েস্ট্রর এর্াং অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থেগুশের থর্েসই র্যর্স্থাপনার িনয সহস্ট্র াশগতা শুরু েস্ট্রর।এই িোভূশম অশভভার্েস্ট্রের িনয এে থময়াস্ট্রে সহায়তার মাযযস্ট্রম এটি অিটন েরা হস্ট্রর্,
এরমস্ট্রযয স্থানীয় সম্প্রোয়রা, অাংিীোরগণ ারা তেয ভাগ েস্ট্রর থনওয়ার িনয ফ্লাইওস্ট্রয় নস্ট্রেি থনর্ওয়ােট এর উন্নশত েস্ট্রর, েিতা এর্াং জ্ঞান, তাস্ট্রের শসইশপএ শক্রয়ােোস্ট্রপর মাযযস্ট্রম ঐশতহযগত পশরস্ট্রর্ি জ্ঞান সহ এর ভাে অনুিীেস্ট্রনর
অশভজ্ঞতা আস্ট্রে তারা অন্তভুটক্ত োেস্ট্রর্।
মূ ে ফোফে অঞ্চেসমূ ে
ককআরএ ২.১

সূ চক
সূ চে 21 শসইশপএ েমটপশরেল্পনা ইএএএফশপস্ট্রে অর্শহত েরার িনয প্রস্ট্রয়ািনমত প টস্ট্রর্িণ,

প্রপিিাদস্ট্রনর উিায়
অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন, িাব্লুশি এর্াং টিএফ এর্াং

প্রপিস্ট্রবদন সত্তা
অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন, িাব্লুশি এর্াং টিএফ
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পার্টনারশিপ ফর ইষ্ট এশিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয় সহস্ট্র াগী পর্টস্ট্রের েিম সভা।
চাাংশিয়াাং, গণচীন, ১০~১৪ই শিস্ট্রসম্বর, ২০১৮
ইএএএফপি কমট িপরকল্পনা (২০১৯২০২৮) এর উিাত্তস্মুস্ট্রের কৃপিে

সশচর্ােস্ট্রয়র প্রশতস্ট্রর্েনগুশে।.

প টাস্ট্রোচনা আপস্ট্রির্ েরা হস্ট্রয়স্ট্রে

এর্াং সশচর্ােস্ট্রয়র প্রশতস্ট্রর্েনগুশে।

অংিীদাপরস্ট্রের উস্ট্রেিয 3 - ফ্লাইওস্ট্রয় গস্ট্রবষণা ও ির্ট স্ট্রবক্ষণ কার্ট িম বাডাস্ট্রনা এবং অপভবাসী র্েচর িাপি এবং িাস্ট্রদর আবাসস্থে সম্পপকটি জ্ঞান তিপর ও িস্ট্রেযর পবপনমস্ট্রয়র বযিাস্ট্রর প্রচারনা
চাোন।
অংিীদাপরস্ট্রের উস্ট্রেিয ৩ - ফ্লাইওস্ট্রয় গস্ট্রবষণা ও ির্ট স্ট্রবক্ষণ কার্ট িম বাডাস্ট্রনা এবং অপভবাসী র্েচর িাপি এবং িাস্ট্রদর আবাসস্থে সম্পপকটি জ্ঞান তিপর ও িস্ট্রেযর পবপনমস্ট্রয়র বযিাস্ট্রর প্রচারনা
চাোন।
অাংিীোর, ো টশনর্টাহী থগািী এর্াং শর্স্ট্রির্ েমীেে এেটি ো টেরী থপ্রাোম ও সহায়তা প্রশক্রয়া স্থাপন েস্ট্ররস্ট্রে া িের্ায়ু পশরর্তট স্ট্রনর প্রভার্ সম্পশেট ত জ্ঞান এর্াং অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থে সাংরিস্ট্রণ থর্েসই
র্যর্হাস্ট্ররর থিস্ট্রত্র অর্োন রািস্ট্রে।গস্ট্রর্র্ণা থপ্রাোমগুশে প্রাসশেে এর্াং থসগুস্ট্রোর সাংরিণ ও থর্েসই পশরচােনার প্রস্ট্রচষ্টায় (শর্স্ট্রির্ত স্থানীয় িীশর্োর সু শর্যার িনয সাংস্থানসমূ স্ট্রহর থর্েসই র্যর্হার) মূ েযর্ান সহায়তা প্রোন েস্ট্রর।
ো ে ঐশতহযর্াহী ও স্থানীয় জ্ঞান এর্াং তেয থ গুস্ট্রো গস্ট্রর্র্ণা ো টক্রম এর্াং থেস োশির মাযযস্ট্রম উত্পন্ন হস্ট্রয়স্ট্রে থসগুস্ট্রো গস্ট্রর্র্ণার তেয শহসাস্ট্রর্ র্যর্হার েস্ট্রর ফোফেগুশে অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াস সাংরিস্ট্রণ
র্যর্হার ও ভাগ েস্ট্রর থনওয়া হয়।সাংরিণ র্যর্স্থাপনার থিস্ট্রত্র অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের িনয আন্তিটাশতে গুরুেপূ ণট স্থানগুশের তাশেো হােনাগাে েরা হস্ট্রর্ এর্াং অোশযোর থেওয়া হস্ট্রর্। তাশেোয় অন্তগটত অশভর্াসী িেচর পাশির
িনসাংিযার প্রর্ণতা এর্াং র্ন্টনগুশে অাংিীোরস্ট্রের দ্বারা পশরচাশেত হস্ট্রর্। এিাস্ট্রন নাগশরে শর্জ্ঞাস্ট্রনর র্যর্হারস্ট্রে প টস্ট্রর্িণ েরা হস্ট্রর্ এর্াং এটিস্ট্রে গস্ট্রর্র্ণা চাোস্ট্রনার উপাি শহসাস্ট্রর্ গণয েরা হয় এর্াং অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের হ্রাস ও
তাস্ট্রের সু রিীত আর্াসস্থস্ট্রের অর্নশতর থিস্ট্রত্র চােেস্ট্রের শচশিতেরণ ও সাংস্ট্রিাযন েরার িনয শসিান্ত েহণ েরা হস্ট্রর্।

মূ ে ফোফে অঞ্চেসমূ ে
ককআরএ ৩.১.অপভবাসী র্েচর িাপি এবং িাস্ট্রদর আবাসস্থেগুপের
পস্থপি পনর্ট ারস্ট্রণর র্নয র্ািীয় ির্ট স্ট্রবক্ষণ বযবস্থা প্রপিপষ্ঠি করা,
কসগুস্ট্রো রক্ষণাস্ট্রবক্ষণ এবংআরও উন্নি করা।

ককআরএ ৩.২
অপভবাসী র্েচর িাপিস্ট্রদর র্নস্ট্রগাষ্ঠীর প্রর্নন বৃ পি সম্পস্ট্রকট
োেনাগাদ েওয়ার র্নয সংরক্ষস্ট্রণর পস্থপি ির্ট াস্ট্রোচনার
পিয়াকোিস্ট্রক অগ্রাপর্কার কদয়া েয়।

সূ চক

প্রপিিাদস্ট্রনর উিায়

প্রপিস্ট্রবদন সত্তা

সূ চে ৩.১.১ অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্ট্রনর
িনয এেটি মানসম্পন্ন
প টস্ট্রর্িণ পিশত িাতীয়ভাস্ট্রর্ সমশন্বত প টস্ট্রর্িণ েমটসূশচস্ট্রত
শর্োি এর্াং র্যর্হৃত হয়।

অাংিীোর শরস্ট্রপার্ট, প টস্ট্রর্িণ র্াস্ক থফাস্ট্রসটর
প্রশতস্ট্রর্েন

অাংিীোর, শনরীিণ র্াস্কস্ট্রফাসট

সূ চে ৩.১.২ সমস্ত থেস্ট্রির অাংিীোরস্ট্রের িাতীয়ভাস্ট্রর্ সমশন্বত
মশনর্শরাং থপ্রাোম রস্ট্রয়স্ট্রে।

অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন

অাংিীোর, শনরীিণ র্াস্কস্ট্রফাসট।

সূ চে ৩.২.১ অাংিীোশরস্ট্রে র্ণটনাক্রৃত িেচর পাশিস্ট্রের
িনসাংিযার শহসাস্ট্রর্র তেয, প্রর্ণতা এর্াং শর্তরস্ট্রণর িেেশর্
এিাস্ট্রন উপেব্ধ আস্ট্রে।
সূ চে ২.২.২ ওয়ার্ারর্ািট িনসাংিযার প্রাক্কেস্ট্রনর দুটি আপস্ট্রির্

অাংিীোরস্ট্রের প্রশতস্ট্রর্েনগুশে, সাংরিস্ট্রণর
শস্থশত প টাস্ট্রোচনা।

অাংিীোর,ওস্ট্রয়র্েযণ্ড
ইন্টারনযািনাে, প্র ু শক্তগত উপেশমটি, সম্পশেট ত ওয়াশেট াং গ্রুপ।
ওস্ট্রয়র্েযণ্ড ইন্টারনযািনাে,

প্র ু শক্তগত উপ-েশমটি প্রশতস্ট্রর্েনগুশে,
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পার্টনারশিপ ফর ইষ্ট এশিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয় সহস্ট্র াগী পর্টস্ট্রের েিম সভা।
চাাংশিয়াাং, গণচীন, ১০~১৪ই শিস্ট্রসম্বর, ২০১৮

ককআরএ ৩.৩ সংরক্ষণ বযবস্থািনার ও অগ্রাপর্কাস্ট্ররর র্নয অপভবাসী
র্েচর িাপিস্ট্রদর র্নয আন্তর্টাপিক গুরুস্ট্রের সাইস্ট্রর্র োেনাগাদ
িাপেকা।
ককআরএ ৩.৪অপভবাসী র্েচর িাপি ও িাস্ট্রদর আবাসস্থস্ট্রে র্েবায়ু
িপরবিট স্ট্রনর অস্ট্রিপক্ষি প্রভাব সম্পস্ট্রকট একটি আরও িপক্তিােী
কবাঝািডা তিপর করা েস্ট্রয়স্ট্রে এবং এটি িপরকল্পনা এবং সাইর্
িপরচােনস্ট্রক অবপেি করা েস্ট্রয়স্ট্রে।
ককআরএ ৩.৫ সংরক্ষণ এবং কর্কসই িপরচােনার প্রস্ট্রচষ্টাকস্ট্রল্প
কার্ট কর সোয়িা প্রদাস্ট্রনর র্নয সেস্ট্রর্াপগিামূ েক গস্ট্রবষণা কার্ট িম
তিপর করা েয় পবস্ট্রিষি স্থানীয় র্ীপবকা পনবট াস্ট্রের সু পবর্ার র্নয
সংস্থানসমূ স্ট্রের কর্কসই বযবস্থািনা কার্ট কর করস্ট্রি সোয়িা প্রদাস্ট্রনর
করা েয়।

ককআরএ ৩.৬ঐপিেযবােী জ্ঞাস্ট্রনর সংস্ট্রর্ার্ন সে অপভবাসী র্েচর
িাপি এবং বাসস্থান সংরক্ষণ কমট সূচীর র্নয সস্ট্রবটাত্তম অনু িীেস্ট্রনর
পনস্ট্রদটিনাগুপে পবকাপিি এবং উিেভয করা েস্ট্রয়স্ট্রে।

সৃ ষ্ট এর্াং প্রোশিত হস্ট্রয়স্ট্রে।
সূ চে ৩.৩.১আন্তিটাশতে গুরুস্ট্রের অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের
রিা র্যর্স্থাপনা ও অোশযোর সাংরিস্ট্রণর িনয হােনাগােশক্রত
সাইস্ট্রর্র তাশেো অাংিীোশরস্ট্রের দ্বারা র্িায় রািা হস্ট্রর্।
সূ চে ৩.৪.১ হুমশের শর্র্স্ট্রয় জ্ঞান র্ৃ শি েরা ার মস্ট্রযয অশভর্াসী
িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থেগুশের উপর িের্ায়ু
পশরর্তট নিশনত প্রভার্ এর শর্র্স্ট্রয় জ্ঞান ভাগ েস্ট্রর থনয়ার
র্যপারটিও রস্ট্রয়স্ট্রে এর্াং থ িাস্ট্রন সম্ভর্ ো ে র্যর্স্থা থনওয়া।
সূ চে ৩.৫.১.১ সাংরিণ োি ও থর্েসই পশরচােনার উন্নয়স্ট্রন
গস্ট্রর্র্ণার ফোফে র্ৃ শি থপস্ট্রয়স্ট্রে।

ইএএএফশপ ওস্ট্রয়র্সাইর্ এর্াং শনউিস্ট্রের্ার
অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন, সম্পশেট ত ওয়াশেট াং
গ্রুস্ট্রপর প্রশতস্ট্রর্েনগুশে, ইএএএফশপ
ওস্ট্রয়র্সাইর্ এর্াং শনউিস্ট্রের্ার
অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন, গস্ট্রর্র্ণা প্রশতিাস্ট্রনর
প্রশতস্ট্রর্েনগুশে, সম্পশেট ত ওয়াশেট াং গ্রুপ এর্াং
র্াস্কস্ট্রফাস্ট্রসটর প্রশতস্ট্রর্েন, ইএএএফশপ
ওস্ট্রয়র্সাইর্ এর্াং শনউিস্ট্রের্ার।
অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন, গস্ট্রর্র্ণা প্রশতিাস্ট্রনর
শরস্ট্রপার্ট, ওয়াশেট াং গ্রুস্ট্রপর প্রশতস্ট্রর্েনগুশে,
ইএএএফশপ ওস্ট্রয়র্সাইর্ এর্াং শনউিস্ট্রের্ার।

প্র ু শক্তগত উপ-েশমটি, সশচর্ােয়
অাংিীোর, োশরগশর উপ-েশমটি,
সম্পশেট ত ওয়াশেট াং গ্রুপ, সশচর্ােয়

অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন, ওয়াশেট াং গ্রুস্ট্রপর
প্রশতস্ট্রর্েনগুশে, ইএএএফশপ ওস্ট্রয়র্সাইর্ এর্াং
শনউিস্ট্রের্ার

সশচর্ােয়, অাংিীোরগণ, প্র ু শক্তগত
উপ-েশমটি, প্রাসশেে ো টশনর্টাহী
েে এর্াং ো ট র্াশহনী।

অাংিীোর, প্র ু শক্তগত উপ-েশমটি,
সম্পশেট ত ওয়াশেট াং গ্রুপ এর্াং র্াস্ক
থফাসট, সশচর্ােয়
.অাংিীোর, প্র ু শক্তগত উপ-েশমটি,
সম্পশেট ত ওয়াশেট াং গ্রুপ এর্াং র্াস্ক
থফাসট, সশচর্ােয়

সূ চে .৩.৫.৫.২অশভর্াসী িেচর পাশি আন্তিটাশতেভাস্ট্রর্
গুরুেপূ ণট এোোগুশের মস্ট্রযয েমপস্ট্রি ৫০ প্রাপ্ত জ্ঞান ফশেত
হস্ট্রয়স্ট্রে।

সূ চে ৩.৬.১ সস্ট্রর্টািম অনু িীেস্ট্রনর শনস্ট্রেটিনাগুশে ইএএএফশপ
ওস্ট্রয়র্সাইস্ট্রর্ উপেব্ধ আস্ট্রে।

অংিীদাপরস্ট্রের উস্ট্রেিয ৪ - প্রাকৃপিক সম্পদ বযবস্থািক, পসিান্ত গ্রেণকারী এবং স্থানীয় কেকস্ট্রোল্ডারস্ট্রদর আবাসস্থে এবং অপভবাসী র্েচর িাপি িপরচােনা ক্ষমিা তিপর করা।
অোশযোরশভশিস্ট্রত েীেৃতভাস্ট্রর্ ফ্লাইওস্ট্রয় েিতা ততশর েরা।অাংিীোর এর্াং সশচর্ােয় সাইর্ র্যর্স্থাপে, শরস্ট্রসাসট র্যর্স্থাপে, শসিান্ত েহণোরীেে এর্াং স্থানীয় থেেস্ট্রহাল্ডারস্ট্রের প্রস্ট্রয়ািনীয় প্রশিিস্ট্রণর সরঞ্জাম এর্াং সহায়তা সরর্রাহ
েস্ট্ররস্ট্রে। অশভর্াসী িেচর পাশি সাংরিণ, িোভূশম পশরচােনা সাংক্রান্ত সমসযা, সাইর্গুশের থর্েসই র্যর্স্থাপনা এর্াং স্থানীয় িীশর্োর শর্র্য়গুশে ো টেরভাস্ট্রর্ থর্াঝার শর্র্য়টি েিতা র্ৃ শির থিস্ট্রত্র অশর্স্ট্রচ্ছেয অে শহসাস্ট্রর্ গৃ হীত হস্ট্রয়স্ট্রে।
অাংিীোররা সফে এর্াং উদ্ভার্নী েিতা সমূ হ অশভজ্ঞতা ও উপাি ততশরস্ট্রত ভাগ েস্ট্রর থনয়।
মূ ে ফোফে অঞ্চেসমূ হ

সূ চে

প্রশতপােস্ট্রনর উপায়

প্রশতস্ট্রর্েন
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সিা
ককআরএ ৪.১ ইএএএফপি উিেব্ধ প্রপিক্ষণ সরঞ্জামগুপের বযবোর সম্পপকটি
প্রচারনা চাোয় এবং ফ্লাইওস্ট্রয় কনর্ওয়াকট সাইর্গুপেস্ট্রি চযাস্ট্রেঞ্জ
কমাকাস্ট্রবোয় সোয়িা সরবরাে কস্ট্রর।

ককআরএ ৪.২ ইএএএফপি েক্ষযগুপে অনু সরণকারী অংিীদার কফাকাে
িস্ট্রয়ন্ট এবং সাইর্ মযাস্ট্রনর্ারস্ট্রদর সক্ষমিা বৃ পি কিস্ট্রয়স্ট্রে

ককআরএ ৪.৩ কস্ট্রিটাস্ট্ররিনগুপে অপভবাসী র্েচর িাপি উির প্রভাব কফেস্ট্রি
অপভর্ান িপরচােনা করস্ট্রে এবং ২অপভবাসী র্েচর িাপি এবং িাস্ট্রদর
আবাসস্থে সংরক্ষস্ট্রণর র্নয আরও ভাে ফোফে সরবরাস্ট্রে পনর্ু ক্ত রস্ট্রয়স্ট্রে।

সূ চে ৪.১.১ সমস্ত অাংিীোর এর্াং সশচর্ােস্ট্রয়র জ্ঞান, সরঞ্জাম এর্াং
অশভজ্ঞতার ভাগ েস্ট্রর থনওয়ার সু শর্যাস্ট্রেট সিমতা র্ৃ শির র্যর্স্থা রস্ট্রয়স্ট্রে
সূ চে ৪.১.২ অাংিীোর এর্াং সশচর্ােয় প্রেল্প প্রস্তার্গুশেস্ট্রত সিমতা র্ৃ শি
মূ েযায়ন অন্তভুটক্ত েস্ট্রর
সূ চে ৪.১.৩ ফ্লাইওস্ট্রয় সাইর্ মযাস্ট্রনিাররা ফ্লাইওস্ট্রয় সাইর্ পশরচােনার িনয
ইএএএফশপ অনোইন প্র ু শক্তগত প্রশিিণ মযানু য়ােগুশের েমপস্ট্রি ৫০%
তাস্ট্রের দ্বারা সমশেটত এর্াং র্যর্হৃত হস্ট্রয়স্ট্রে।
সূ চে.৪.২.১স্ট্রফাোে পস্ট্রয়ন্টগুশের িনয ইএএএফশপ এর প্রায়শগে মযানু য়াে
উত্পাশেত এর্াং শর্তরণ েরা হয়, ইএএএফশপ র্াস্তর্ায়ন এর্াং সস্ট্রচতনতার
িনয সাংস্থার সামেীর এেটি থসর্ ও সরর্রাহ েরা হয়।
সূ চে ৪.২.২ সাইর্ মযাস্ট্রনিার সহ অাংিীোর থফাোে পস্ট্রয়ন্টগুশের র্াশর্টে
েমপস্ট্রি এেটি সভা অনু শিত হয়।
সূ চে ৪.২.৩ সমস্ত অাংিীোশর থফাোে পস্ট্রয়ন্ট প্রশতটি এমওশপ-র আস্ট্রগ
তাস্ট্রের অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন িমা থেয়।
সূ চে ৪.৩.১ এেটি র্শযটত সাংিযে আন্তিটাশতেভাস্ট্রর্ গুরুেপূ ণট এোো এর্াং
থপ্রাোম সমূ হ, থ িাস্ট্রন েস্ট্রপটাস্ট্ররিনগুশে অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের
আর্াসগুশের িনয ইশতর্াচে ফোফস্ট্রের থিস্ট্রত্র অর্োন রািস্ট্রে।

ইএএএফশপ থফাোে পস্ট্রয়ন্ট মযানু য়াে,
সশচর্ােয় শরস্ট্রপার্ট
.অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন, সশচর্ােস্ট্রয়র শরস্ট্রপার্ট
.অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন, সশচর্ােস্ট্রয়র শরস্ট্রপার্ট

অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন, ইএএএফশপ
শনউিস্ট্রের্ার, প্রশিিস্ট্রণর প্রশতস্ট্রর্েনগুশে,
সশচর্ােস্ট্রয়র প্রশতস্ট্রর্েনগুশে
অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েনগুশে, ইএএএফশপ
শনউিস্ট্রের্ার, প্রশিিস্ট্রণর প্রশতস্ট্রর্েন,
সশচর্ােস্ট্রয়র প্রশতস্ট্রর্েন
অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন, সশচর্ােস্ট্রয়র প্রশতস্ট্রর্েন
অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন, সশচর্ােস্ট্রয়রপ্রশতস্ট্রর্েন।

সশচর্ােয়
অাংিীোর,
সশচর্ােয়
অাংিীোর,
সশচর্ােয়
অাংিীোর,
সশচর্ােয়।
অাংিীোর,
সশচর্ােয়।
অাংিীোর,
সশচর্ােয়।
অাংিীোর,
সশচর্ােয়।

অংিীদাপরস্ট্রের উস্ট্রেিয ৫. অপভবাসী র্েচর িাপিস্ট্রদর সংরক্ষস্ট্রণর অবস্থা বাডাস্ট্রনার র্নয পবস্ট্রিষি অগ্রাপর্কার প্রর্াপি এবং আবাসস্থেগুপের র্নয ফ্লাইওস্ট্রয়র প্রিস্ত িন্থা র পবকাি করা
অোশযোর অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের র্শযটতও িনসাংিযার হুমশে থেস্ট্রে সু রশিত আস্ট্রে। অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের র্াসস্থান হুমশের পশরমাণ হ্রাস থপস্ট্রয়স্ট্রে। এই প্রস্ট্রচষ্টা সম্পশেট ত তেয ফ্লাইওস্ট্রয় অাংিীোশরস্ট্রের সাস্ট্রে ভাগ েরা হস্ট্রয়
োস্ট্রে।অাংিীোররাও ইএএএএফ-এ অশভর্াসী অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থে সাংরিস্ট্রণর িনয পশরমাপস্ট্র াগয পশরশ্রস্ট্রমর সাস্ট্রে সশক্রয়ভাস্ট্রর্ সহস্ট্র াশগতা েরস্ট্রে। অাংিীোররা প্রাসশেে র্হুপাশিে আঞ্চশেে ও
শদ্বপাশিে চুশক্তসমূ হ এর্াং অনযানয আঞ্চশেে প্রশক্রয়া র্যর্হার েস্ট্রর,এইসাস্ট্রে িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের আর্াসস্থেস্ট্রে সাংরিস্ট্রণর থিস্ট্রত্র িের্ায়ু পশরর্তট স্ট্রনর প্রভার্গুশের সাস্ট্রে অশভস্ট্র ািন সহ িাতীয় নীশতর উপািগুস্ট্রো মূ েযারায়
সাংরিস্ট্রণ র্যর্হার েরস্ট্রে। এই অাংিীোশরেটি অনযানয ফ্লাইওস্ট্রয় উস্ট্রেযাস্ট্রগর সাস্ট্রে আরও ভাে সহস্ট্র াশগতা এর্াং তেয ভাগ েস্ট্রর থনওয়ার িনয প্রশতশ্রুশতর্ি।
মূ ে ফোফে অঞ্চেসমূ ে

সূ চক

প্রপিিাদস্ট্রনর উিায়

প্রপিস্ট্রবদন সত্তা
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পার্টনারশিপ ফর ইষ্ট এশিয়ান-অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয় সহস্ট্র াগী পর্টস্ট্রের েিম সভা।
চাাংশিয়াাং, গণচীন, ১০~১৪ই শিস্ট্রসম্বর, ২০১৮

ককআরএ ৫.১ অংিীদাররা
ইএএএফ-এর সীমানা র্ু স্ট্রড
অপভবাসী র্েচর িাপি এবং
িাস্ট্রদর আবাসস্থে সংরক্ষস্ট্রণর
র্নয দৃপষ্টভপি তিপরস্ট্রি
সপিয়ভাস্ট্রব সেস্ট্রর্াপগিা করস্ট্রে

সূ চে ৫.১.১ অাংিীোরস্ট্রের েমপস্ট্রি ৫০% িাতীয়
সীমানা িু স্ট্রড় অশভর্াসী িেচর পাশি সাংরিস্ট্রণর
িনয শর্স্ট্রির্ েস্ট্রর হুমেীস্ট্রত োো অশভর্াসী
অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের িনয সহস্ট্র াশগতা
েরস্ট্রে।

অাংিীোরীস্ট্রের প্রশতস্ট্রর্েন, সম্পশেট ত েমটগ্রুপ এর্াং র্াস্ক থফাস্ট্রসটর
প্রশতস্ট্রর্েন, প্র ু শক্তগত উপ-েশমটির প্রশতস্ট্রর্েন,ইএএএফশপ’র
ওস্ট্রয়র্সাইর্ ও শনউিস্ট্রের্ার

অাংিীোর, প্রাসশেেওয়াশেট াং গ্রুপ এর্াং র্াস্কস্ট্রফাসট, থর্েশনেযােসার্েশমটি, সশচর্ােয়

ককআরএ৫.২ হুমপকস্ট্রি
োকা অপভবাসী র্েচর
িাপিস্ট্রক হুমপক কেস্ট্রক
রক্ষা এবং সংিযা পস্থপিিীে বা
বৃ পি িাস্ট্রে

সূ চে ৫.২.১ আইইউশসএন, র্ািটোইফ
ইন্টারনযািনাে এর্াং ওস্ট্রয়র্েযান্ডস
ইন্টারনযািনাস্ট্রের থনতৃ স্ট্রে পার্টনারশিপটি, ঝুাঁ শেপূ ণট
অশভর্াসী িেচরপাশি থগািীর এেটি তাশেো
হােনাগাে ও রিণাস্ট্রর্িণ েরস্ট্রে এর্াং
িাতীয় আইস্ট্রনর আওতায় এই হুমেীস্ট্রত োো
পাশির সাংিযা রিায় সরোরী অাংিীোরস্ট্রের
উত্সাশহত েরস্ট্রে।

অাংিীোরীস্ট্রের প্রশতস্ট্রর্েন, সম্পশেট ত েমটগ্রুপ এর্াং র্াস্ক থফাস্ট্রসটর
প্রশতস্ট্রর্েন, প্র ু শক্তগত উপ-েশমটির প্রশতস্ট্রর্েন, সাংরিস্ট্রণর শস্থশত
প টাস্ট্রোচনা, অশভর্াসী িেচর পাশির সাংিযা অনু মান এর্াং
আইইউশসএন োে তাশেো

অাংিীোর, প্র ু শক্তগতউপেশমটি, প্রাসশেেওয়াশেট াং গ্রুপ এর্াং র্াস্কস্ট্রফাসট

সূ চে ৫.২.২ ইএএএফ-এ হুমশেস্ট্রত
োো অশভর্াসী িেচর পাশিস্ট্রের প্রািাশতর
িনয এেে প্রিাশত েমটপশরেল্পনা শর্োি ও
প্রস্ট্রয়াগ েরা হয়।
সূ চে ৫.২.৩ হুমশেস্ট্রত োো অশভর্াসী িেচর
পাশিস্ট্রের সাংিযা শস্থশতিীে র্া র্ৃ শি পাস্ট্রচ্ছ।

অাংিীোরীস্ট্রের প্রশতস্ট্রর্েন, সম্পশেট ত র্াস্কস্ট্রফাসট শরস্ট্রপার্ট

অাংিীোর, প্রাসশেের্াস্ক থফাসট

অাংিীোরীস্ট্রের প্রশতস্ট্রর্েন, সম্পশেট ত েমটগ্রুপ এর্াং র্াস্ক থফাস্ট্রসটর
প্রশতস্ট্রর্েন, প্র ু শক্তগত উপ-েশমটির প্রশতস্ট্রর্েন, সাংরিস্ট্রণর শস্থশত
প টাস্ট্রোচনা, অশভর্াসী িেচর পাশির সাংিযা অনু মান এর্াং
আইইউশসএন োে তাশেো
সম্পশেট ত র্াস্কস্ট্রফাসট শরস্ট্রপার্ট

অাংিীোর, প্র ু শক্তগতউপেশমটি, প্রাসশেেওয়াশেট াং গ্রুপ এর্াং র্াস্কস্ট্রফাসট

অাংিীোরীস্ট্রের প্রশতস্ট্রর্েন, অনর্য শিোর এর্াং অশভর্াসী পাশির
র্াশণিয প্রশতস্ট্ররায র্াস্ক থফাস্ট্রসটর প্রশতস্ট্রর্েন, ইএএএফশপ’র

অনর্য শিোর এর্াংঅশভর্াসী পাশির

ককআরএ ৫.৩ ইএএএস্ট্রফর
অগ্রাপর্কার কভৌগপেক অঞ্চস্ট্রের
আঞ্চপেক কমট িপরকল্পনা র্নয
পবকাি ও প্রস্ট্রয়াগ করা েয়

সূ চে ৫.৩.১ ইএএএস্ট্রফর সাযারণ হুমশেসহ
অোশযোর থভৌগশেে অঞ্চস্ট্রের িনয আঞ্চশেে
েমট পশরেল্পনা শর্োি ও র্াস্তর্ায়ন

ককআরএ ৫.৪

সূ চে ৫.৪.১ সমস্ত সরোরী অাংিীোরস্ট্রের অনর্য
শিোর, অশভর্াসী িেচর পাশি র্যর্সা ও র্াশণিয

অাংিীোর, প্রাসশেের্াস্ক থফাসট
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ওস্ট্রয়র্সাইর্ ও শনউিস্ট্রের্ার

হ্রাস করার বযবস্থা
এবং অপভবাসী
িাপির অববর্ বাপণর্য ও
পিকাস্ট্ররর পবকাি এবং
বাস্তবায়ন র্িদূর সম্ভব পনমূ ট ে
করস্ট্রি েস্ট্রব।

হ্রাস েরার ও দূর েরার র্যর্স্থা রস্ট্রয়স্ট্রে।

ককআরএ ৫.৫ অপভবাসী র্েচর
িাপি এবং িাস্ট্রদর আবাসস্থে
সংরক্ষণ র্ািীয় আইন এবং /
অেবা র্েবায়ু িপরবিট স্ট্রনর
প্রভাবগুপের সাস্ট্রে অপভস্ট্রর্াপর্ি
নীপিমাোয় অন্তভুটক্ত

সূ চে ৫.৫.১ সমস্ত সরোরী অাংিীোরস্ট্রের প্রাসশেে
িাতীয় আইন এর্াং / অের্া নীশত উপেরণগুশে
অনু ায়ী অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং তাস্ট্রের
আর্াসস্থে সাংরিণ সম্পশেট ত শর্যানগুশে অন্তভুটক্ত
েস্ট্রর।

অাংিীোর প্রশতস্ট্রর্েন

সরোরী অাংিীোর।

ককআরএ ৫.৬ অপভবাসী র্েচর
িাপি এবং িাস্ট্রদর আবাসস্থে
সংরক্ষণ প্রাসপিক বহুিাপক্ষক
এবং পদ্বিাপক্ষক চুপক্ত ও
অনযানয আঞ্চপেক বযবস্থায়
একীভূি েয়।

সূ চে ৫.৬.১ প্রাসশেে পশরস্ট্রর্িগত চুশক্তগুশে
ইএএএফশপস্ট্রে অশভর্াসী িেচর পাশি এর্াং
তাস্ট্রের আর্াসস্থে সাংরিস্ট্রণর িনয এেটি ো টের
আঞ্চশেে োঠাস্ট্রমা শহসাস্ট্রর্ েীেৃশত থেয়।

প্রাসশেে এমইএ এর্াং শর্এ দ্বারা গৃ হীত শসিান্তগুশে

সশচর্ােয়, অাংিীোর

র্াশণিয প্রশতস্ট্ররায র্াস্কস্ট্রফাসট,অাংিীোর
সশচর্ােয়।
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