
পিরেবশ অিধদ�র 
বাংলােদেশর �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা (ইিসএ) 

 
��া�িতক অ��ল অব�ার কারেণ বাংলােদশ জীবৈবিচে�� স��। িক� অপিরণামদশ� কম �কাে�র ফেল �দেশর �িতেবশ ও জীবৈবিচ�� নানান 
ধরেনর �িতর স�খুীন। ইেতামে� �দেশর অেনক ����ণ � �িতেবেশর মারা�ক �িত হেয় িগেয়েছ। এর ফেল �দেশর জীবৈবিচ�� �িত�� 
হেয়েছ এবং �কােনা �কােনা �িতেবেশর উৎপাদনশীলতাও কেম িগেয়েছ। �দেশর ����ণ � �িতেবশ ও জীবৈবিচ�� �র�া এবং �া�িতক পিরেবশ 
সংর�ণ ও পিরেবশগত মােনা�য়েনর লে�� সরকার ক��ক বাংলােদশ পিরেবশ সংর�ণ আইন ১৯৯৫ (সব �েশষ সংেশািধত ২০১০) অ�সাের 
িবিভ� সমেয় িক� এলাকােক �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA/ইিসএ) িহেসেব �ঘাষণা করা 
হেয়েছ। এ-পয �� �দেশর ১৩� এলাকােক �িতেবশগত সংকটাপ� এলাকা �ঘাষণা করা হেয়েছ। 

�িমক ইিসএ-র নাম �িতেবেশর ধরন অব�ান �ঘাষণার 
বছর �জলা উপেজলা 

১ ��রবন ��রবন িরজাভ � ফেরে�র চ�িদ �েক ১০ 
িকিম িব�ত এলাকা 

সাতি�রা আশা�িন ১৯৯৯ 

বােগরহাট মংলা 
�মােড়লগ� 
রামপাল 
শরনেখালা 

�লনা দােকাপ 
কয়রা 
পাইকগাছা 

িপেরাজ�র  মঠবািড়য়া 
বর�না �জলা পাথরঘাটা 

২ ক�বাজার-�টকনাফ 
স�� �সকত 

�াম, �িষজিম, পাহাড়, জ�ল, বন�িম, 
স��ৈসকত, খািড়, বািলয়ািড়, �ানে�াভ ও 
উপ�লীয় জলা�িমসহ উপ�লীয় এলাকা 

ক�বাজার 
 

ক�বাজার সদর 
রা� 
উিখয়া 
�টকনাফ 

১৯৯৯ 

৩ �স�মা� �ন �ীপ বািলয়ািড়, পাথরময় �জায়ার-ভাটা 
অ�ল,উপ�লীয় জলা�িম ও �কারালসহ 
সা�ি�ক �ীপ 

ক�বাজার  
 

�টকনাফ ১৯৯৯ 

৪ �সানািদয়া �ীপ �ানে�াভ, খািড় ও বািলয়ািড়সহ উপ�লীয় 
�ীপ 

ক�বাজার  
 

মেহশখালী ১৯৯৯ 

৫ হাকা�িক হাওর হাওর এলাকা িসেলট 
 

�ফ�গ� 
�গালাপগ� 

১৯৯৯ 

�মৗলভীবাজার 
 

�লাউড়া 
�িড় 
বড়েলখা 

৬ টা�য়ার হাওর হাওর এলাকা �নামগ� 
 

তািহর�র 
ধম �পাশা 

১৯৯৯ 

৭ মারজাত বাওড় অ��রা�িত �দ িঝনাইদহ কািলগ� ১৯৯৯ 
৮ �লশান-বািরধারা 

�লক  
নগর-জলা�িম ঢাকা ঢাকা মহানগর ২০০১ 

৯ �িড়গ�া নদী নদী ঢাকা মহানগেরর 
পােশ 

 ২০০৯ 

১০ �রাগ নদী নদী ঢাকা মহানগেরর 
পােশ 

 ২০০৯ 

১১ বা� নদী নদী ঢাকা মহানগেরর 
পােশ 

 ২০০৯ 

১২ শীতল��া নদী নদী ঢাকা ও নারায়ণগ� 
মহানগেরর পােশ 

 ২০০৯ 

১৩ জাফলং-ডাউিক নদী উভয় তীের ৫০০ িমটার �ে�র এলাকা ও 
খািসয়া�ি�সহ পাহাড় �থেক �নেম আসা নদী 

িসেলট 
 

�গায়াইনঘাট ২০১৫ 

 

ইিসএ-�ত িন�বিণ �ত কায ��ম িনিষ� করা হেয়েছ: 
(১) �া�িতক বন ও গাছপালা কত�ন বা আহরণ; 
(২) সকল �কার িশকার ও ব��াণী হত�া; 
(৩) িঝ�ক, �কারাল, ক�প ও অ�া� ব��াণী ধরা বা সং�হ; 
(৪) �াণী ও উি�েদর আবাস�ল ধবংসকারী সকল �কার কায �কলাপ; 
(৫) �িম এবং পািনর �া�িতক �বিশ�� ন�/পিরবত�ন করেত পাের এমন সকল কাজ; 
(৬) মা�, পািন, বা� এবং শ� �ষণকারী িশ� বা �িত�ান �াপন; 
(৭) মাছ এবং অ�া� জলজ �াণীর �িতকারক �য �কােনা �কার কায �াবলী; 
(৮) নদী-জলাশয়-�লক-জলা�িমেত বসতবািড়, িশ��িত�ান এবং অ�া� �িত�ােনর পয়ঃ�ণালী�� বজ�� ও তরল বজ�� িনগ �মন এবং ক�ন 

বজ�� অপসারণ; 
(৯) যাি�ক বা �া�য়াল বা অ� �কােনা প�িতেত পাথরসহ অ� �য �কােনা খিনজস�দ আহরণ। 




