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পিরেবশগত ও সামািজক ব0ব1াপনা কাঠােমার িনব4াহী সার-সংে9প 

!"ািবত িব(ব)াংক-অথ/ায়নকৃত িবিবআইএন আ6িলক পিরবহন ও বািণজ) সুিবধা কম/সূিচর লD) হেলা উপ-অ6েল বািণজ) ও পিরবহেনর উG ব)েয়র !ধান 
চালকেক Hমাকােবলা করা, !ধান চালক Jেলা হেলা, বািণজ) ব)বKায় িনL "েরর !যুিNর ব)বহার, অপয/াO পিরবহন ও লিজিPক অবকাঠােমা, এবং মালবাহী 
গািড়র আUঃসীমাU চলাচেল িনয়Wক ও পXিতগত !িতবYকতা। কম/সূিচ[ বা"বায়েনর উে\শ) হল িবিবআইএন অUভু/ N HদশJিলেত দD এবং িKিতKাপক 
আ6িলক বািণজ) এবং পিরবহন িবকাশ করা। H!া`াম[ িনLিলিখত িতন[ "bেক িভিc কের dতির করা হেয়েছ, এই H!া`ােমর অধীেন বাংলােদশ, ভুটান, 
ভারত এবং Hনপাল (িবিবআইএন) – সব Jেলা  Hদেশ এই একই িনেদ/ শনা Hমেন !কj[ বা"বায়ন করা হেব।   

১. বািণেজ)র সুিবধােথ/ িডিজটাল ও lয়ংিmয় ব)বKা `হণ ও বা"বায়ন; 

২. আ6িলক পিরবহন অবকাঠােমার উoয়ন, Hশষ মাইল এবং পিqমা6লীয় সংেযাগ, এবং Jrcপূণ/ বািণিজ)ক Hগটওেয় (Kল বsর এবং কাPমস  

হাউস) আধুিনকীকরণ; এবং 
৩. উপ-অ6েল সমসামিয়ক বািণজ) সুিবধার পিরেবশ িনিqত করার জন) এবং !েয়াজনীয় সংtার করার জন) !যুিNগত সহায়তা এবং সািব/ক 

সDমতা বৃিX করা !েয়াজন।  
H!া`াম[ মািuেফজ H!া`াম)া[ক অ)াে!াচ (এমিপএ) ব)বহার করেব, পয/ায়mিমক ধােপ বািণিজ)ক অ6ল Jেলােক সংযুN করেত ব)বwত হেব।  
ইএসএমএফ 'িবিবআইএন িরিজওনাল yাzেপাট/  অ)া{ Hyড ফ)ািসিলেটশন H!া`াম - বাংলােদশ Hফজ ১ (িবিবআইএন - বাংলােদশ Hফজ ১)' কভার কের যা 
বাংলােদেশর জন) আইিডএ তহিবেল আনুমািনক $৭৫০ িমিলয়ন মািক/ ন ডলার !দান করেব। !"ািবত !কj উoয়ন উে\শ) হল "বাংলােদেশ আ6িলক 
পিরবহন এবং বািণেজ)র অবKার উoিতর জন) বািণজ)-সDম অবকাঠােমা, !যুিN এবং !িmয়াJিলেক বৃিX করা"।  
িবিবআইএন - বাংলােদশ পয/ায়-১ এর চার[ (০৪) উপাদান থাকেব যা িনLিলিখত মWণালয় এবং সংKাJিল �ারা বা"বািয়ত হেব: (১) বাংলােদশ Kলবsর 
কতৃ/ পD (িবএলিপএ), (২) জাতীয় রাজl Hবাড/  (এনিবআর), (৩) বািণজ) মWণালয় (এমওিস- ডি�উ[ও Hসল), এবং (4) সড়ক ও জনপথ িবভাগ (সওজ) 
�ারা বা"বায়ন করা হেব। বাংলােদশ Kল বsর কতৃ/ পD এক[ lায়cশািসত মWণালেয়র অধীেন, যা পিরবহন সংKা এবং বাংলােদেশর সম" Kল বsর 
পিরচালনা কের। এনিবআর (কাPমস উইং) যা অথ/ মWণালেয়র অভ)Uরীণ স�দ িবভােগর অধীেন রেয়েছ; �� ও কর সং`হ (এমওএফ), গাহ/ K) িশj রDা, 
বািণজ) উদারীকরণ এবং বািণজ) সুিবধার উপর কাজ কের। আর সড়ক, মহাসড়ক ও Hসতু মWণালেয়র (এমওআরএইচ ও িব) সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক 
িবভােগর এক[ সংKা আরএইচিড, এই িবভাগ[ জাতীয় মহাসড়ক, আ6িলক মহাসড়ক এবং Hজলা সড়কসহ !ধান সড়ক অUজ/ াল িনম/াণ ও রDণােবDেণর 
জন) দায়ী।  

%কে(র উপাদান সমূহ 

!কj[েত িনLিলিখত ৪ [ উপাদান রেয়েছ, !িত[র অধীেন Hবশ কেয়ক[ উপ-উপাদান রেয়েছ: 
উপাদান 1: বািণেজ)র সুিবধার জন) সয়ংিmয় !িmয়া 

উপ-উপাদান 1a: lয়ংিmয় সীমাU ব)বKাপনা !িmয়া (এিবএমএস) ($১৫ িমিলয়ন মািক/ ন ডলার, িবএলিপএ)। এই সাব-কে�ােন�[ বাংলােদশ 
Kল বsর কতৃ/ পD (িবএলিপএ) এবং অন)ান) সীমাU ব)বKাপনা অংশীদারেদর  !িmয়াJিল উoত করার জন)  এক[ lয়ংিmয় সীমাU ব)বKাপনা 
ব� সংKা !িmয়া যা �)াটফেম/র উoয়েন সহায়তা করেব। 
উপ-উপাদান 1b: বাংলােদHশর উoত বািণজ) !েবশপথ (২ িমিলয়ন মািক/ ন ডলার, এমওিস-ডি�উ[ও Hসল)।  এই সাব-কে�ােন�[ বাংলােদশ 
বািণজ) !েবশপেথর উoিতেত সহায়তা করেব। 

উপাদান 2: সবুজ এবং িKিতKাপক আ6িলক পিরবহন এবং বািণজ) অবকাঠােমা 
উপ-উপাদান 2a: িKিতশীল Kলবsর অবকাঠােমা ($২৫০ িমিলয়ন মািক/ ন ডলার, িবএলিপএ)।  এই উপ-উপাদান[ Hবনােপাল, Hভামরা এবং 
বুিড়মারী Kলবsেরর অবকাঠােমা এবং !িmয়াJিলর উoিত ঘটােনা করার জন) অথ/ায়ন করেব।  
উপ-উপাদান 2b: সবুজ কাPমস অবকাঠােমা ($১৭০ িমিলয়ন মািক/ ন ডলার, এনিবআর)।  এই উপ-উপাদান[ চ�`াম কাPমস হাউস এবং 
চ�`ােমর !িশDণ একােডিমর িKিতKাপক এবং সবুজ এবং িKিতKাপক উoয়নেক সমথ/ন করেব। 
উপ-উপাদান 2c: আ6িলক সংেযাগ পিরকাঠােমা ($২৬১ িমিলয়ন মািক/ ন ডলার, সওজ)।  এই উপ-উপাদান[ ৪৩ িকেলািমটার িসেলট-চরখাই-
Hশওলা-সুতারকািs সড়ক[েক �ই Hলেনর একক গািড়পথ Hথেক জলবায়ু-িKিতKাপক চার-েলেনর d�ত গািড়পHথ উoীত করার জন) অথ/ায়ন 
করেব।  

উপাদান 3: পিরবহন ও বািণেজ)র জন) !ািত�ািনক ও নীিত শিNশালীকরণ 
উপ-উপাদান 3a: বািণজ) সুিবধা চুিN বা"বায়ন (এমওিস-ডি�উ[ও Hসল)। 
উপ-উপাদান 3b: বািণজ) নীিত িবে�ষণ, পিরসংখ)ান, এবং আেলাচনা (এমওিস-ডি�উ[ও Hসল) এর জন) অেটােমেটড পিলিস সােপাট/  ইউিনট। 
উপ-উপাদান 3c: এক[ জাতীয় ট)ািরফ নীিত (এমওিস-ডি�উ[ও Hসল) !ণয়ন ও বা"বায়ন। 
উপ-উপাদান 3d: নারী ব)বসায়ী ও উেদ)াNােদর জন) বািণজ) সুিবধা সংmাU !িশDণ কম/সূিচ (এমওিস-ডি�উ[ও Hসল)। 
উপ-উপাদান 3e: কাPমস আধুিনকীকরেণর জন) !যুিNগত সহায়তা (এনিবআর)।  
উপ-উপাদান 3f: সমসামিয়ক সীমাU ব)বKাপনা (িবএলিপএ) উ�সািহত করার জন) !যুিNগত সহায়তা।  
উপ-উপাদান 3g: উoত আ6িলক পিরবহন সংেযাগ (সওজ) জন) !যুিNগত সহায়তা।   

উপাদান 4: জrরী !িতিmয়া ($ 0 িমিলয়ন মািক/ ন ডলার)।  উপাদান[র উে\শ) হ'ল অ!ত)ািশত জrির চািহদাJিল পূরণ করা। 

ইএসএমএফ এর উেDশF 
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উপাদান ৪ এর অধীেন িসেলট-চরখাই-েশওলা সড়েকর জন) এক[ অবKান িনিদ/ � ইএসআইএ ইিতমেধ)ই !�ত করা হেয়েছ, যা সওজ �ারা বা"বািয়ত হেব। 
এই ইএসএমএফ,�ধুমা� িবএলিপএ, এনিবআর এবং এমওিস-ডি�উ[ও Hসল (উপাদান ১, ২ এবং ৩) বাংলােদেশ পয/ায়-১ উপাদানJিলর এক[ অংশ িহসােব 
বা"বায়ন িনেদ/ িশকা এবং অন)ান) !েয়াজনীয় ই&এস নিথJিলর !কােশর জন) Hবােড/ র অনুেমাদন িনেয় উপাc তুেল ধেরেছ, যা ইএসএফ এবং গভ. অব 
বাংলােদশ (িজওিব) পিরেবশগত িনয়Wক কাঠােমার সােথ সাম�স)পূণ/। এই ইএসএমএফ, িবিবআইএন-এমিপএ H!া`াম-বাংলােদশ �ধুমা� Hফজ ১ কভার 
কের !�ত করা হেয়েছ এবং !কাশ করা হেয়েছ এবং পরবত� পয/ােয়র ই&এস ড�েমে�শন আলাদাভােব !�ত করা হেব। কে�ােন� ১ (িবএলিপএ) এর 
অধীেন বুিড়মারী Kলবsর এবং উপাদান ৪ (আরএইচিড) এর অধীেন িসেলট-চরখাই-েশওলা-সুতারকািs মহাসড়েকর উoয়ন নকশা এবং অবKানJিল অেনক 
উoত হওয়ায়,  �[ পৃথক ইএসআইএ !�ত করা হেয়েছ। যা-�ােয়�েদর �ারা !কj এবং মূল)ায়ন পয/ােয় �ারা !কাশ করা হেব। 
ইএসএমএফ !�িত িনLিলিখত িবষয় Jেলা িবেবচনা করা হয়: 

• সbাব) ইএস সমস)াJিলর !াথিমক মূল)ায়ন করার জন) সbাব)তা অধ)য়েনর !াথিমক !িতেবদেনর উপর িভিc কের িবিবআইএন-এমিপএ H!া`ােমর 
অধীেন বা"বািয়ত সম" উপ-!কj, উপাদান এবং কায/কলােপর পিরপূণ/ পয/েবDণ; 

• ওয়া /  ব)াংক ¡প (ডি�উিবিজ)-এর পিরেবশগত, lাK) ও সুরDা িনেদ/ িশকা (ইএইচএসিজ) এবং িবদ)মান িজওিব-এর পিরেবশগত মানJিলেত 
িনেদ/ িশত িনেদ/ িশকা এবং মান সহ সম" !েযাজ) ESSs িবেবচনা করা। 

• ওয়া /  বা¥(ডি�উিব), িজওিব এবং আUজ/ ািতক আইন/সে§লন/রীিতJিল িবেবচনা কের !"ািবত !কেjর কায/কলােপর জন) নীিতগত !ভােবর 
মূল)ায়ন, এবং ডি�উিব এবং িজওিব -এর মেধ) নীিতর ব)বধান িচি¨ত করা, এবং ব)বধান কমােনার িবকjJিলর পরামশ/ Hদওয়া; 

• উপ-!কj পয/েবDণ, পিরেবশগত এবং সামািজক !ভাব মূল)ায়ন (ইএসআইএ), পিরেবশ ও সামািজক ব)বKাপনা পিরকjনা (ইএসএমিপ) (!িত©ল 
ঝঁুিক এবং !ভাবJিল ¬াস, !শিমত এবং/অথবা অফেসট করার ব)বKা), পুনব/াসন কম/ পিরকjনার !�িতর জন) এক[ কাঠােমা এবং িনেদ/ িশকাJিলর 
িবকাশ (রা) যা Kানীয় ইএস আইন এবং ডি�উিব ইএসএফ এবং পিরেবশগত এবং সামািজক মান (ESSs) Hমেন চেল; 

• !কj-িনিদ/ � িজআরএম সহ !ািত�ািনক কম/প®া বা"বায়ন এবং পয/েবDণ ব)বKার িবষেয় সুপািরশ; 
• সbাব) !কj !ভািবত ব)িN, �ব/ল ও !ািUক Hগা�ী এবং নারী সহ সকল স¯দােয়র অUভু/ িN িনিqত করার জন) এবং তা SEP-Hত অUভু/ িNর 

জন) িmয়াকলাপ এবং ব)বKা স�েক/  তােদর মতামত এবং পরামশ/Jিল !কাশ করেত Hগা�ী/স¯দায়/েPকেহা ারেদর মতামত `হেণর জন) 
HPকেহা ার ম)ািপং এবং আেলাচনাসভা পিরচালনা !কj !�িত !িmয়া; 

• ইএস সDমতা বৃিXর পিরকjনার িবকােশ, িবএলিপএ, এনিবআর, সওজ এবং এমওিস- ডি�উ[ও Hসল -এর এক[ িব"ৃত ইএস দDতা মূল)ায়ন 
অUভু/ N থাকেব যা ঋণ`হীতার !ািত�ািনক ইএস দDতা উoয়ন পিরকjনায় অ)াকশন পেয়� িহসােব অUভু/ N করা হেব যা ইএসিসিপ-Hত 
!িতফিলত হেয়েছ। 

• ইএসএমএফ বা"বায়ন িনিqত করেত এবং অংশীদারেদর ইএস পিরচালনার দDতা িবকােশর জন) !কেjর বােজেটর িবধােন এক[ ব)য় সারণী এবং 
বােজট `হণ করা হেব। 

!কেjর পরবত� পয/ােয় !কj সাইটJিলর িবশদ পাওয়া Hগেল, ডি�উিব নীিত এবং িজওিব আইন অনুসাের ই&এস মূল)ায়ন এবং ব)বKাপনা পিরকjনার 
!েয়াজনীয়তা এবং !কার পয/ােলাচনা করা হেব এবং Hসই অনুযায়ী আপেডট করা হেব। 

িজওিব -এর %েযাজF আইন, িবধান ও নীিত 

!েযাজ) জাতীয় নীিত, আইন এবং িবিধJিল !াসি²ক িবভােগ আেলাচনা করা হেয়েছ। িবিবআইএন-এমিপএ H!া`ােমর পয/ায়-১ উপাদানJিলর জন) 
পিরেবশগত মূল)ায়েনর জন) !াসি²ক মূল আইনJিল হল ECA ১৯৯৫ এবং ECR ১৯৯৭, পরবত� সংেশাধনীJিল। আইন[ Hমেন চলার জন) এক[ 
·�াUমূলক িনেদ/ শনা dতির করার জন), বাংলােদশ সরকার ECR ১৯৯৭ এর মাধ)েম এবং এর পরবত� সংেশাধনী Jিল, িবিধ ৭(২) এ উে¸খ করা হেয়েছ, 
িবিভo ধরেণর িশj !কjJিলেক চার[ িবভােগ তািলকাভুN কের, যথা- সবুজ, কমলা A, কমলা B বা লাল, এ[ িনভ/ র কের এর সbাব) পিরেবশগত !ভােবর 
তীºতার উপর। 
ইিসআর ১৯৯৭ সংেশািধত ২০১০ অনুসাের, পিরকিjত !কেjর হ"েDপ এবং কায/mেমর !কৃিতর কারেণ, বাংলােদেশ িবিবআইএন-এমিপএ H!া`াম, পয/ায় 
- ১ লাল িবভােগর অধীেন পেড় এবং Hবনােপাল, Hভামরা, বুিড়মারীেত িবদ)মান অভ)Uরীণ বsর সুিবধাJিলেক আধুিনক করার জন) ইএসআইএ !েয়াজন 
হেব। (উপাদান ১, িবএলিপএ); আবািসক/বািণিজ)ক কমে�ে» Hবশ কেয়ক[ ব�তল ভবন িনম/াণ (এনিবআর এক[ ব�তল আবািসক ভবন, বাংেলা, অিফস 
ভবন, মািuপারপাস হল, ডরিমটির) tুল ভবন, সাইে�ান আ¼য় Hক½, মােক/ ট, Kানীয় সরকার অিফস ভবন ইত)ািদ) িনম/াণ করেব। কাPমস হাউস এবং 
!িশDণ একােডিমর অধীেন এলাকা (উপাদান ২, এনিবআর); এবং িসেলট-চরখাই-েশওলা-সুতারকািs ৪-েলন মহাসড়ক (উপাদান ৪, সওজ)। িপআইইউ 
Jেলা Hযমন, িবএলিপএ, এনিবআর, এমওিস-ডি�উ[ও Hসল এবং সওজ-এর দািয়¾ ইএসএমএফ অনুযায়ী ইএসআইএ পিরচালনা করা এবং DoE Hথেক 
পিরেবশগত ছাড়প�(ইিসিস) Hনওয়া।  িডিজ ও িডপাট/ েম� অফ এনভায়রনেম� (DoE) এর সংি�� িপআইইউ ইএসআইএ Pািড এবং এনভায়রনেম� 
ি�য়ােরz !দান করেব। 

িবQবFাংক এবং জাতীয় আইেনর আবিশFক িবষয়Uেলার মেধF বFবধান িবেWষণ 

পিরেবশগত ঝঁুিক এবং উoয়ন !কjJিলর !ভাব (েসেÁÂর ২০২১) Hমাকােবলার জন) বাংলােদেশর জাতীয় কাঠােমার পিরপূণ/ মূল)ায়েনর আেলােক 
িবিবআইএন-এমিপএ H!া`ােমর ইএস Dমতা মূল)ায়েনর অংশ িহসােব ডি�উিব-এর ESS এবং িজওিব !িবধানJিলর মেধ) ব)বধান িবে�ষণ করা হেয়িছল। 
ব)বধান িবে�ষেণর ফলাফলJিল িনেদ/ শ কের Hয, বাংলােদশ পিরেবশগত !ভাব মূল)ায়ন (ইআইএ) িসেPেম ও ডি�উিব ESS ১ এর HDে� িকছু উপাদানগত 
ব)বধান রেয়েছ। 
এJেলার মেধ) !ধান হল: (i) এ[ অন)ান) ডি�উিব ESS স�িক/ ত অেনক িবষয়েক অUভু/ N কের না; (ii) ইআইএ অধ)য়েনর সময় HPকেহা ারেদর 
স�ৃNতা !ায় অি"¾হীন বা খুব সীিমত, বলা বা�ল), িনম/ােণর সময় HPকেহা ারেদর জিড়ত করার Hকান !েয়াজন Hনই; (iii) এ[ !শমেনর ব)বKা িনব/াচন 
করার HDে� !শমন অনুmেমর !েয়ােগর উপর Hজার Hদয় না; (iv) এ[ �ধুমা� !াথিমক পিরেবশগত পরীDা (আইইই) এবং পিরেবশগত !ভাব মূল)ায়ন 
(ইআইএ) lীকৃিত Hদয় এবং অন)ান) মূল)ায়ন যেWর জন) !দান কের না, িবেশষ কের SEA, REA এবং mমবধ/মান মূল)ায়ন; এবং, (v) এর জন) িবকj এবং 
সংি�� সুিবধার িবে�ষেণর !েয়াজন Hনই। এক[ P)া{াড/  ইআইএ িসেPেমর সােথ তুলনা করার সময় এ[র িনজl িকছু সমস)াও রেয়েছ, যার মেধ) রেয়েছ: 
(i) এ[ পিরেবশগত ছাড়পে�র জন) !েয়াজনীয় !কjJিলর Hকানও আনু�ািনক সংÅা !দান কের না--আইন[ �ধুমা� "িশj" এবং “িশj ইউিনট" Hক 
Hবাঝায়; (ii) পয/েবDণ !িmয়া[ অপয/াO - Hকান !কj Hকান িবভােগ পড়েব তা িনধ/ারেণর জন) Hকান পXিত বা মানদÇ Hনই; এবং (iii) এর স§িত 
পয/েবDণ এবং !িতেবদেনর জন) আনু�ািনক পXিত Hনই। যিদও এই িবষয়Jিলর উপর ইআইএ িনেদ/ িশকাJিলেত পরামশ/ রেয়েছ, তেব িনেদ/ িশকাJিলর 
িবধােনর মেতা বাধ)তামূলক !ভাব Hনই৷ !িত[ ইএস P)া{াড/  (১-৮ এবং ১০) ইআইএ অধ)য়ন এবং ইএসএমিপ !ণয়েন িবেবচনা করা হয় এমন Hকান 
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িনqয়তা Hনই। যিদও পিরেবশগত িদকJিলর !িত ইআইএ ভারী, তেব মূল)ায়েনর HDে� আরও Hবিশ সামািজক সমস)া অUভু/ N করা হেয়েছ। অিধকÊ, 
সাধারণ পিরিKিতেত অনুশীলেন ¼ম ব)বKাপনার সমস)া অUভু/ N নয়। 
!েজË িনিদ/ � ইএসএমিপ !�িতর জন) আেরক[ Jr¾পূণ/ ব)বধান হেলা, !েয়াজনীয় িবধােনর অভাব। FIs-এর !কj স�িক/ ত ইএস ঝঁুিক ব)বKাপনার 
জন), DoE-এর িবদ)মান নীিত ECA ১৯৯৫ বা ECR ১৯৯৭ এবং পরবত� সংেশাধনীেত Hকােনা িবধান Hনই। Hযমন- ভূিম অিধ`হণ ব)বKার জন) পুনব/াসন 
কম/ পিরকjনা (RAP) !�ত করার !েয়াজন হয় না। Hদেশর িবদ)মান ভূিম অিধ`হণ আইন এবং ডি�উিব ESS-এর মেধ) অিনÎাকৃত পুনব/াসন এবং Dিত`" 
ব)িNেদর  শনাNকরণ Dিতপূরণ এবং িবিভo সংখ)ালঘু, আিদবাসী স¯দােয়র অংশ`হণ ইত)ািদ পিরপূণ/ ভােব অUভু/ N করা করা হয়না। !কjJিলর তােদর 
িনজl ¼ম ব)বKাপনা পXিত/পিরকjনা (এলএমিপ) !ণয়েনর !েয়াজন Hনই৷ ব)বধান Jিল পয/েবDণ কের, এই ইএসএমএফ মানদÇ Jেলা সÏক ভােব 
অনুসরণ করেব। 
!"ািবত শূন)Kান পূরেণর ব)বKা !াসি²ক িবভােগ Hদওয়া হেয়েছ। সারণী 1 এ ফাঁকJিল সংিDO করা হেয়েছ, এই ইএসএমএফ সবেচেয় কেঠার মান এবং 
!েয়াজনীয়তা অনুসরণ করেব। 
সারিণ ১: িজওিব আইন এবং ডিZউিব-এর ESS-এর মেধF বFবধান ]াস করণ 

ওয়া /  ব)াংক(ডি�উিব) ইএসএফ মানদÇ ব)বধান ¬াসকরণ 
ই এস এস ১: পিরেবশগত এবং সামািজক 4ভাব এবং ঝঁুিকর মূল;ায়ন এবং 
ব;ব>াপনা 

ইএসএমএফ পিরেবশ ব)বKাপনা পXিতর !াসি²ক িবভােগ Hদওয়া ESS-
১ !েয়াজনীয়তা অনুসরণ করার পরামশ/ িদেয়েছ। যিদ, DoE 
িনয়ম/িনয়মJিল ESS !েয়াজনীয়তাJিলেক কভার না কের, তাহেল 
ডি�উিব ইএসএফ অনুযায়ী আরও কেঠার সুরDার !েয়াজনীয়তাJিল 
অনুসরণ করার জন) আিথ/ক চুিN এবং !কj মূল)ায়ন নিথেত !াসি²ক 
ধারাJিল যুN করা উিচত৷ ESS1 !েয়াজনীয়তাJিল উপ-!কj 
ইএসআইএ/ইএসএমিপ-এর ই&এস !েয়াজনীয়তাJিলেকও অবিহত 
করেব এবং এJিল উপ-!কj িবিডং নিথেত ব)বহার করা হেব। 

ই এস এস ২: @ম এবং কােজর শতA  এই !কেjর অধীেন, ¼িমকেদর িনিদ/ � িজআরএম, কম/সংKােনর শত/ াবলী, 
dবষম)হীন এবং সমান সুেযাগ, ¼িমকেদর ইউিনয়ন গঠেনর অিধকার সুরDা 
এবং Hযৗথ দর কষাকিষেত জিড়ত সহ কােজর অবKা এবং কম�েদর স�ক/  
পিরচালনার জন) এক[ এলএমিপ !�ত করা হেয়েছ।  

ই এস এস ৩: সCদ দEতা এবং Fষণ 4িতেরাধ এবং ব;ব>াপনা 
 

িবিবআইএন- এমিপএ H!া`াম কে�ােন� ১, ২, এবং ৪-এর জন) dতির 
করা ইএসএমিপ এই সমস)া[র সমাধান করেব এবং Òষণ !িতেরােধর জন) 
!শমন ব)বKাJিলেক অUভু/ N করেব এবং !াকৃিতক স�েদর দD 
ব)বহােরর জন) িনেদ/ িশকা অUভু/ N করেব। 

ই এস এস ৪: সKদােয়র Lা>; এবং িনরাপMা উপ-!কj ইএসআইএ/ইএসএমিপ -এ উপযুN িবধােনর মাধ)েম ফাঁকJিল 
পূরণ করা হেব এবং এই ইএসএমএফ-এর ইএসএমিপ িনেদ/ িশকা অংেশ 
কভার করা হেব। এছাড়াও, Ïকাদার, অপােরটররা স¯দায় এবং Hপশাগত 
lাK) এবং িনরাপcা স�িক/ ত Ïকাদার পিরেবশ ও সামািজক ব)বKাপনা 
পিরকjনা (িস-ইএসএমিপ) !�ত এবং বা"বায়েনর জন) দায়ী থাকেব যার 
মেধ) ওএইচএস পিরকjনা, yািফক এবং সড়ক িনরাপcা ব)বKাপনা 
পিরকjনা ইত)ািদ অUভু/ N রেয়েছ। পাশাপািশ, এক[ SEA/ মূল)ায়ন 
পয/ােয় এসএইচ !�ত করা হেয়েছ। 
কাPম সুিবধা এবং িবি ংেয়র জন) ঝঁুিক মূল)ায়ন এবং ব)বKাপনা পিরকjনা 
ইএসআইএ/ইএসএমিপ -এর অংশ িহসােব স6ািলত হেব এবং ভােলা 
ই�ারন)াশনাল ই{ািÓ !)াক[স (GIIP) এর সােথ স²িতপূণ/ উপযুN 
ব)বKাপনা পিরকjনা !�ত করা হেব। 
একইভােব, ইএসআইএ !িmয়ার অংশ িহসােব, এক[ িনরাপcা ঝঁুিক 
মূল)ায়ন !�ত করা হেব, এবং !িত[ সাইেটর জন) সাম�স)পূণ/ িনরাপcা 
ব)বKাপনা পিরকjনা dতির করা হেব। 

ই এস এস ৫: ভূিম অিধPহণ, ভূিম ব;বহার সীমাবTতা, এবং অৈনিVক 
পুনবAাসন 

!কেjর জন) Hবসরকাির সংKার কাছ Hথেক জিম অিধ`হেণর !েয়াজন 
হেত পাের। জিম অিধ`হণ এবং অিনÎাকৃত পুনব/াসন এবং Hসইসােথ Hভৗত 
ও অথ/ৈনিতক Kানচু)িত সংmাU সমস)াJিলর সমাধােনর জন) সাইট-িনিদ/ � 
RAP/A-RAP-এর !�িতর জন) এক[ আরিপএফ dতির করা হেয়েছ। 

ই এস এস ৬:  
জীবৈবিচY; সংরEণ এবং জীবZ 4াকৃিতক সCেদর \টকসই ব;ব>াপনা 

ইএসএমএফ এর ইএসএমিপ !�িত িবভােগ এক[ িবশদ িনেদ/ িশকা Hদওয়া 
হেয়েছ। এছাড়াও, ডি�উিব ইএসএফ-এর সােথ স²িতপূণ/ !িত[ উপ-
!কj/িmয়াকলােপর জন) িবশদ পিরেবশগত অধ)য়ন সহ সাইট-িনিদ/ � 
ব)বKাপনা পিরকjনা !�ত করা হেব, যার মেধ) !াকৃিতক এবং/অথবা 
জ[ল বাসKানJিলেক সbাব)ভােব !ভািবত করার সময় !শমন 
H¼িণিবন)াস !েয়াগ করা এবং এনএনএল িনিqত করার জন) ব)বKাপনা 
পিরমাপ িডজাইন করা।  

ই এস এস ৭:  আিদবাসী জনেগা`ী !কেjর !াথিমক Öীিনংেয়র সময়, ESS7 মানদÇ পূরণ কের এমন Hকােনা 
স¯দায় িচি¨ত করা হয়িন। যাইেহাক, সাইট-িনিদ/ � 
ইএসআইএ/ইএসএমিপ !�িতর সময় যিদ Hকােনা আইিপ সনাN করা হয়, 
তাহেল ESS7 !েয়াজনীয়তা অনুসরণ কের এক[ DুØ নৃ-েগা�ী উoয়ন 
পিরকjনা (এসইিসিডিপ) !�ত করা হেব। 
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ওয়া /  ব)াংক(ডি�উিব) ইএসএফ মানদÇ ব)বধান ¬াসকরণ 
ই এস এস ৮: সাংbৃিতক ঐিতহ; 
 

!াথিমক Öীিনংেয়র সময় Hকান উে¸খেযাগ) সাংtৃিতক ঐিতহ) িচি¨ত 
করা হয়িন। যাইেহাক, সাইট-িনিদ/ � ইএসআইএ/ইএসএমিপ dতিরর সময় 
আরও মূল)ায়ন করা হেব এবং যিদ এই ধরেনর সাংtৃিতক ঐিতহ) পাওয়া 
যায়, তাহেল উপযুN !শমন ব)বKাJিল ইএসআইএ/ইএসএমিপ -Hত 
অUভু/ N করা হেব। এর মেধ) এক[ চাz ফাই{স পXিতও অUভু/ N 
থাকেব যা িবিডং এবং চুিNর নিথেত যুN করা হেব যােত Hকােনা 
সাংtৃিতক ঐিতহ) Hখাঁজার িবষেয় কী পদেDপ Hনওয়া হেব তা Hবাঝােনা 
হেব।  

ই এস এস ৯: অথAৈনিতক মধ;>তাকারী !াসি²ক না. 
ই এস এস ১০: \gকেহাhার সCৃiতা এবং তথ; উপ>াপন এই িবিবআইএন-এমিপএ H!া`ােমর অধীেন, সম" িপআইইউ-এর জন) 

এক[ এসইিপ dতির করা হেয়েছ যা িবিভo HPকেহা ারেদর িচি¨ত কের 
এবং তােদর জিড়ত করার উপায় এবং !িতিmয়া বY কের। 

পিরেবশগত এবং সামািজক 1বসলাইন 

সম" সাব-!কেjর সাইেট Hবসলাইেনর তথ) �ােয়ে�র �ারা dতির করা হয়িন তেব িসেলট-চারখাই এবং Hশওলা রা"া এর মেধ) অUভূ/ ত নয়। ইএসএমএফ 
!�িতর সময় !াথিমক তদU করা হেয়েছ এবং যা Hথেক িনিqত Hয িবএলিপএ-এর িতন[ Kল বsর এবং এনআরিব-এর কাPম হাউস/েyিনং একােডিমর 
!কj এলাকােত Hতমন Hকােনা উে¸খেযাগ) !াকৃিতক আবাসKল বা Hকােনা �মিকর স§ুখীন !াণী Hনই। উপাদান ১ এর অধীেন িবএলিপএ-এর জন) !ত)ািশত 
ভূিম অিধ`হণ  !েয়াজন !ায় ১২০ একর (যার মেধ) বুিড়মারীর জন) ২৫ একর িকÊ ২০ একর সরকাির জিম এবং মা� ৫ একর অিধ`হণ করেত হেব) এবং 
উভয় আইিন জিমর মািলকেদর উপর অিনÎাকৃত পুনব/াসন স�িক/ ত !ভাব জিড়ত িবেশষ কের Hভামরায় অনানু�ািনক দখলদার, ব)বসা, ভাড়ােট, বসতবািড়, 
আবািসক ও বািণিজ)ক ভবন। উপাদান ২-এর অধীেন এনিবআর-এর জন) Hকানও জিম অিধ`হণ !ত)ািশত নয় এবং Hকানও অনানু�ািনক দখলদারও Hনই। 
িতন[ উপাদােনর জন) ইএসএমএফ-এ !কেjর পিরেবশগত এবং সামািজক Hবসলাইেনর এক[ সাধারন বণ/না Hদওয়া হেয়েছ।  

বুিড়মারী Kলবsর: Kলবsর স¯সারেণর জন) !"ািবত জিমর পূব/ পােশ অবিKত ধরলা নদী। !"ািবত জিমর আেশপােশ Hবিশরভাগ গাছ বাঁেশর JÚ এবং 
িবিভo ধরেনর Kানীয় ফল, আম বাগান, Hম�Jিন, আকাশমুিন, কাঁঠাল ফল ইত)ািদ ১.০০ িকেলািমটার এলাকায় পাওয়া যায়। িকছু খাল ও িনচু জিম আেছ িকÊ  
তাও স�ূণ/ পিলযুN। !"ািবত জিমর দিDণ পােশ এক[ !শ" দীিঘ/েলক। বাংলােদেশর বন িবভােগর মািলকানাধীন Hকান মেনানীত বনা6ল Hনই। !"ািবত 
জিমর আেশপােশ ১.০০ িকেলািমটােরর মেধ) িকছু কৃিষ জিম আেছ িকÊ !"ািবত জিমেত Hকােনা চােষর জিম Hনই। !"ািবত জিমর আেশপােশ ২.০০ 
িকেলািমটােরর মেধ) এক[ Hবসরকাির কেলজ, উG িবদ)ালয়, !াথিমক িবদ)ালয়, িক{ার গােড/ ন tুল এবং মাØাসা রেয়েছ। !েজË সাইেট এবং এর আেশপােশ 
Hকান নাsিনক কাঠােমা পাওয়া যায় না। Hদেশর িবিভo অ6ল Hথেক বসিত Kাপনকারীরা !কj Kােনর আেশপােশ তােদর বািসsা কের এবং িবিভoভােব 
জীবনযাপেন িনযুN হন। !কj সাইেট এবং এর আেশপােশ Hকােনা জািতগত Hগা�ী/আিদবাসী পাওয়া যায়িন। িনকটবত� নদী ও দীিঘেত !াকৃিতক মাছ পাওয়া 
যায়। 

িসেলট-েশওলা মহাসড়ক: রা"া[ িসেলট শহেরর িকন িºেজর দিDণ !াU Hথেক �r হেয় পূব/ িদেক অ`সর হেয় চরখী বাজার পয/U ৩২ িকিম, তারপর 
সামান) ডানিদেক Hমাড় িনেয় �’[ নদী Hশাদাখাল (৩৪.৫ িকিম) ও �িশয়ারা (েশওলা Hসতু) পার হেয়েছ। ৩৮.৬ িকিম)। �িশয়ারা নদী Hপিরেয় ভারেতর সােথ 
সুতারকািs সীমাU (৪২ িকিম) পয/U রা"া[ বাম িদেক Hমাড় িনেয়েছ। !কj হ"েDেপর মেধ) রেয়েছ ৪৩.১০ িকেলািমটার হাইওেয় ২-েলন Hথেক ৪-েলেন, 
এবং Hমাট ৩৪ [ হাইেÜািলক কাঠােমা, যার মেধ) ২ [ বড় (>১০০িম.) Hসতু, এবং ৩২ [ Hছাট Hথেক মাঝাির Hসতু এবং কালভাট/ । !"ািবত ৪৩.১ িকেলািমটার 
দীঘ/ িসেলট-সুতারকািs !ািUককরণ[ জলাভূিমর মধ) িদেয় অিতmম করেব। সীিমত এবং dরিখক অিধ`হণ সেÞও, !কেjর সািরবXতার মেধ) ৬২১ [ 
পিরবার/ইউিনট রেয়েছ। রা"ার সািরবXকরেণর `ামীণ অংেশ, নতুন অিধ`হণ করা জিমJিল সাধারণত কৃিষিনভ/ র। !"ািবত সািরবXকরণ[ মূলত `ামীণ 
এলাকার মধ) িদেয় অিতmম কের যার গড় জনসংখ)ার ঘন¾ !ায় ৯৮০ জন/বগ/ িকিম। পিরবােরর !ধানেদর !ধান লাভজনক Hপশা হল ব)বসা (১১.০৮%), 
dদিনক কম� (৮.৩৯%), পিরবহন কম� (৬.০৪%), কৃিষকাজ (৩.৬৯%), এবং পিরেষবা (৩.৩৯%) (এস[আরিপিপএফ-II, সামািজক সমীDা ২০১৮)। !কেjর 
রা"ার সািরবXকরেণর জন) Hমাট ৩১৩.৯২ একর জিমর !েয়াজন হেব। এই জিম[ !কj িনম/ােণর জন) অিধ`হণ করেব আরএইচিড যা বত/ মােন জিমেত 
দখল করা পিরবার এবং ব)বসা !িত�ােনর পুনব/াসেনর মাধ)ম। অিধ`হণ করা জিমর !ায় ৭৫% কৃিষ; অবিশ� অংশ হল বািণিজ)ক জিম (১৫%) এবং বসতবািড়র 
জিম (১০%)।উপ-!কেj িবিভo আকার ও !জািতর গাছ অপসারেণরও !েয়াজন হেত পাের। এইভােব, পূব/াভািসত !ভাবJিলর জন) ইএসএমওফ-এর সােথ 
িবশদ পিরেবশগত এবং সামািজক Hবসলাইন অUভু/ N এক[ পৃথক ইএসআইএ !�ত করা হেয়েছ এবং !কাশ করা হেয়েছ। 

পিরেবশ ও সামািজক ঝঁুিক 19ণীিবভাগ (ইএসআরিস) 

কে�ােন� ১ এর অধীেন Hভামরা এবং Hবনােপাল Kলবsের এবং কে�ােন� ৪ এর অধীেন িসেলট সড়েক যেথ� জিম অিধ`হণ এবং অিনÎাকৃত পুনব/াসেনর 
কারেণ ইএসআরিস -Hক সামি`কভােব উG Hরট Hদওয়া হেয়েছ। জীবৈবিচে�)র মূল)েবাধ বা বা�তেWর Jr¾পূণ/ পিরেষবাJিলেত Hকানও উে¸খেযাগ) 
!ভাব Hনই এবং Jr¾পূণ/ আবাসKল বা সুরিDত এলাকায় Hকানও !ভাব Hনই। 

তৃতীয় Kল বsর, বুিড়মারী, কে�ােন� ১ এর অধীেন, !ায় ৫ একর জিম অিধ`হেণর সােথ �ধুমা� সামান) অিনÎাকৃত পুনব/াসেনর !ভাব রেয়েছ। বািক ২০ 
একর জিম সরকাির মািলকানাধীন। কে�ােন� ২ (এনিবআর) এর জন) ই&এস ঝঁুিকJিলেক 'মধ)ম' Hরট Hদওয়া হেয়েছ কারণ উভয় সাইেটর জন) Hকানও 
জিম অিধ`হণ !ত)ািশত নয় এবং এছাড়াও িসিভল কাজJিল শ�ের পিরেবেশ িবদ)মান অবKানJিলেত সীমাবX থাকেব। সাব-কে�ােন� 2C মূলত TA 
�ারা গÏত এবং ই&এস ঝঁুিকেত কম Hরট করা হেয়েছ। এমওিস (ডি�উ[ও Hসল) এর অধীেন কে�ােন� ৩-Hত িকছু আই[ আইেটম অধ)য়ন, !িশDণ 
এবং সং`েহর জন) [এ অUভু/ N রেয়েছ এবং ই&এস ঝঁুিকর HDে�ও কম Hরট Hদওয়া হেয়েছ। 

জিম অিধBহণ এবং অিনDাকৃত পুনবFাসন 

কে�ােন� ১-এর অধীেন িবএলিপএ-এর জন) !ত)ািশত ভূিম অিধ`হেণর পিরমাণ !ায় ১২০ একর এবং এেত আইিন জিমর মািলক, অনানু�ািনক দখলদার, 
ব)বসা, ভাড়ােট, বসতবািড়, আবািসক এবং বািণিজ)ক ভবন, িবেশষ কের Hভামরা এবং Hবনােপােল উভেয়র উপর উে¸খেযাগ) অিনÎাকৃত পুনব/াসন স�িক/ ত 
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!ভাব জিড়ত। বুিড়মারী Kলবsেরর জন) ২৫ একর !েয়াজন যার মেধ) মা� ৫ একর একর (১৬ এইচএইচ সহ) ব)িNগত মািলকেদর কাছ Hথেক অিধ`হণ 
করেত হেব। 

কে�ােন� ২-এর অধীেন এনিবআর-এর জন) Hকানও জিম অিধ`হণ !ত)ািশত নয় এবং Hকানও অনানু�ািনক দখলদারও Hনই। এনিবআর-এর অধীেন, 
!"ািবত পুনব/াসন এবং িবদ)মান অবকাঠােমার উoিত !কj এলাকার অভ)Uের িবি ং ফুটি!ে�র মেধ)ই হেব Hযখােন জিম অিধ`হণ, Kানীয় স¯দােয়র 
শারীিরক ও অথ/ৈনিতক Kানচু)িতর !েয়াজন Hনই। 

সওজ-এর !"ািবত সড়ক !কেjর িনম/ােণর জন) !ায় ৩১৩.৯২-একর জিমর !েয়াজন হেব। যার মেধ) ১৭৬.০৩-একর ফসিল জিম, ২৮.৪৮-একর বািণিজ)ক 
জিম এবং ৩১.৩২ একর বসতবািড়। শারীিরক ও অথ/ৈনিতকভােব Hমাট আmাU এইচএইেচর সংখ)া ৪৩৩৬২ জন এবং Hমাট PAP ১৭,৮৮৪ জন। 

সGাবH মূল পিরেবশগত, সামািজক, 9ম, 1পশাগত KাLH এবং িনরাপMা, সNদায় KাLH এবং িনরাপMা এবং িনরাপMা (ই&এস) Rভাব এবং 
ঝঁুিক 

িবিবআইএন H!া`াম - বাংলােদশ পয/ায় ১ কায/mম এবং এই ইএসএমএফ �ারা আÎািদত উপ!কjJিল সীিমত পিরেবশ ও সামািজক ঝঁুিক এবং !ভাব 
Hফলেব বেল আশা করা হেÎ। Hবিশরভাগ নাগিরক কাজ হল বাংলােদশ Kল বsর কতৃ/ পD এবং এনিবআর �ারা িবদ)মান অবকাঠােমার পুনব/াসন এবং উoিত 
বা সDমতা বৃিX, িসেPেমর উoিত এবং  হ"েDেপর সােথ স�িক/ ত। অতএব, িনম/ােণর সময় !ত)ািশত পিরেবশ ও সামািজক !ভাব এবং ঝঁুিকJিল সাধারণত 
বায়ু, শâ, জল এবং মা[ Òষণ, বজ/ ) জল, কÏন এবং হ)াজমট বজ/ ) !জã এবং ¼ম, Hপশাগত lাK) এবং ¼িমক এবং িনকটবত� স¯দােয়র িনরাপcা ঝঁুিকর 
মেতা নাগিরক কােজর সােথ যুN হয়।  

িmয়াকলাHপর সময়, !ত)ািশত পিরেবশ ও সামািজক !ভাব এবং ঝঁুিকJিল Hছাটখােটা বজ/ ) পািন এবং কÏন / হ)াজমত বজ/ ) ব)বKাপনার িবষয়Jিল হেব 
অিফস পিরচালনা, এনিবআেরর !িশDণ একােডিমর ল)াবেরটির এবং Kল বsর কায/mেমর সােথ স�িক/ ত, যার মেধ) রেয়েছ সাধারণ গৃহ বজ/ ) এবং কÏন 
বজ/ ), ই-বজ/ ), ল)াবেরটির িবপäনক বজ/ )। িকÊ আমদািনকারক / রOািনকারকেদর �ারা Hফেল Hদওয়া পচনশীল পণ)Jিল এর মেধ) সীমাবX নয়।  

বায়ুর Jণমােনর উপর Hকানও উে¸খেযাগ) !ভাব এর !ত)াশা করা হয় না বা িবদ)মান িmয়াকলাপJিল Hথেক মাঝাির !ভাব ব)তীত পিরেবশগত বা সামািজক 
!ভাবJিলর HDে� বড় উে�গ আশা করা হয় না। ¼ম, Hপশাগত lাK) এবং িনরাপcা এবং িনরাপcা িবষয় ও সুিবধাJিল এবং উপ-!কjJিল চূড়াU হওয়ার 
পের এবং ইএসএমিপ ব)বKাJিল বা"বািয়ত হওয়ার পের এ[ উoত হেব বেল আশা করা হেÎ।  

িবিবআইএন H!া`ােমর সbাব) পিরেবশগত এবং সামািজক !ভাব - বাংলােদশ পয/ায় ১ হল: 

• !াক িনম/াণ পয/ায় 
i. সাইট িনিদ/ � ভূিম আবরণ এবং ভূিম ব)বহার পিরবত/ ন 
ii. গােছর Dিত 
iii. বাসKােনর Dিত 
iv. HÜেনজ িভড় এবং জলাবXতা 
v. �ব/ল এবং সুিবধাবি6ত Hগা�ী/স¯দায়/ব)িNেদর উপর !ভাব 

• িনম/াণ পয/ায় 
i. বায়ু Òষণ 
ii. শâ এবং ক�ন Òষণ 
iii. জল Òষণ (পৃ� এবং ভূগভ/ K জল) 
iv. জিম ভরােটর !ভাব (িনম/াণ সাইেট) 
v. মা[ Òষণ 
vi. HÜেনজ িভড় এবং জলাবXতা 
vii. কÏন বজ/ ) এবং িবপäনক বজ/ ) dতির করা 
viii. Hপশাগত lাK) এবং িনরাপcা 
ix. িশ�¼ম এবং Hজারপূব/ক ¼ম, মানব পাচােরর ঝঁুিক সহ ¼ম, কােজর অবKা এবং ¼েমর ঝঁুিকর উপর !ভাব 
x. অৈনিÎক পুনব/াসেনর !ভাব 
xi. সাংtৃিতক ঐিতেহ)র উপর !ভাব 

• িনম/াণ পরবতী পয/ায় 
i. গাছপালা এবং বন)!াণী জীবৈবিচে�)র Dিত 
ii. কÏন বজ/ ) এবং িবপäনক বজ/ ) dতির করা 
iii. নেয়জ Hজনােরশন 
iv. জল Òষণ এবং িনçাশন 
v. Kানীয় জীিবকার উপর !ভাব 
vi. সড়ক �ঘ/টনার ঝঁুিক Hবেড় যায় 

!াসি²ক ই&এস ঝঁুিক এবং িmয়াকলাপJিলর সােথ স�িক/ ত !ভাবJিল সারিণ ২-এ !িতফিলত হেয়েছ। ই&এস !ভাব এবং ঝঁুিকJিল HযJিল িবেশষভােব 
!াসি²ক এবং Jr¾পূণ/ HসJিল উপ-!কj ইএসআইএ/ইএসএমিপ -Hত িবশদ িববরেণর জন) সংি�� ব)বKাJিলর সােথ হাইলাইট করা হেয়েছ। এJিল এর 
সােথ স�িক/ ত: 

• Hরিèজােরশন ইউিনেটর ব)বKাপনা, হ)াজামাট কােগ/া (েযমন éালািন, রাসায়িনক) এবং সbাব) �ঘ/টনাজিনত িছটেক পড়া। 
• বsর সুিবধাJিলেত ¼িমক ইউিনয়নJিলর সােথ Hলনেদন; 
• কে�ইনার এবং ভারী বািণিজ)ক আমদািন-রOািন y)ািফক বৃিXর সােথ স�িক/ ত স¯দােয়র ঝঁুিক; এবং 
• সীমাU িmয়াকলােপর সােথ স�িক/ ত িনরাপcা ঝঁুিক (েযমন মানব এবং অৈবধ মাদক পাচার, িনিষX, ইত)ািদ) 
• SEA/SH সহ Hপশাগত এবং স¯দােয়র lাK) ঝঁুিক 
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• অিফস, কে�ইনার HPােরজ, !িশDণ সুিবধা এবং ডরিমটিরর সােথ স�িক/ ত জীবন এবং অিë িনরাপcা; 
এই কম/সূিচর অধীেন, নতুন ভবনJিলেত নবায়নেযাগ) শিNর ব)বহার, বজ/ ) জেলর পুনঃব)বহার এবং dজব-অবচনেযাগ) বেজ/ )র কে�ািPং-এর মেতা উপ-
!কjJিলেত ব)বKা বৃিXর সুেযাগ রেয়েছ। 

1যৗন 1শাষণ এবং অপবHবহার, এবং 1যৗন হয়রািন (SEA/SH) 

!"ািবত Kলবsর িনম/াণ কাজ অিনবায/ভােব জনগেণর বৃহcর গিতশীলতার িদেক পিরচািলত করেব, যা অেনকJিল সামািজক সমস)া উìাপেন অবদান রাখেত 
পাের; যথা, ব)বসায়ী, ব)বসায়ী, দD ও অদD অিভবাসী ¼িমক, পিরবহন ¼িমক, ইত)ািদর মেতা বিহরাগতেদর আগমেনর কারেণ এইচআইিভ/এইডস সহ 
সংmামক এবং Hযৗন সংmামক Hরােগর বৃহcর সংíেশ/ যা Kানীয় স¯দােয়র মেধ) সামািজক উেcজনা সৃি� করেত পাের . 
দিDণ এিশয়ায় Hমেয়েদর এবং মিহলােদর লD) কের মানব ও Hযৗন পাচার এক[ সাধারণ ঘটনা Hযখােন Kল বsরJিলেত অিভবাসন পেয়�Jিল সbাব) 
আUঃসীমাU পাচােরর বাহক িহসােব কাজ করেত পাের। এক[ Hজ{ার এবং এসইএ/এসএইচ অ)াকশন �)ান !েজেËর জন) !�ত করা হেয়েছ যা 
!িতেরাধমূলক এবং িনরাময়মূলক উভয়ই !াসি²ক !শমন ব)বKার িবশদ িববরণ Hদয় এবং Hসই সােথ িল² ও নারীর Dমতায়নেক উoীত করার জন) িনিদ/ � 
পদেDপJিল অUভু/ N কের। 

পিরেবশগত এবং সামািজক Rভাব 1মাকােবলায় Rশমেনর বHবLা 

ইএসএমএফ !কেjর জন) সব/জনীন ই&এস ঝঁুিক এবং !ভাব িচি¨ত কের এবং !াসি²ক !শমন ব)বKা !দান কের। ইএসআইএ/ইএসএমিপ !�িতর সময় 
উপ-!কjJিলর সােথ স�িক/ ত আরও িনিদ/ � E&S !ভাব এবং ঝঁুিক িচি¨ত করা হেব। িচি¨ত ই&S ঝঁুিক এবং !ভাবJিলেক !াক-িনম/াণ, িনম/াণ, কিমশিনং 
এবং পিরচালনা পয/ায়Jিলর সােথ !"ািবত !শমন ব)বKাJিলর সােথ H¼ণীবX করা হেয়েছ যা সাইট-িনিদ/ � ইএসআইএ/ইএসএমিপ -Hত আরও মূল)ায়ন এবং 
িবশদ িববরণ Hদওয়া হেব। 
Jড ই�ারন)াশনাল ই{ািÓ !)াক[স (GIIP) !িত[ উপ-!কj কায/কলাপ এবং পয/ােয়র সােথ স�িক/ ত সম" িচি¨ত ই&এস !ভাব এবং ঝঁুিক কমােত 
!েয়াগ করা হেব এবং তােদর িস-ইএসএমিপ এবং ও-ইএসএমিপ -Hত বণ/না করা হেব। এই H!া`ােমর উপ-!কjJিলর উপর তােদর িবিভo পয/ােয় !ত)ািশত 
সাধারণ ই&এস !ভাব এবং ঝঁুিকJিলর িবrেX !শমন ব)বKাJিল, অধ)ায় ৫ এর সারিণ ৫.৩ এবং নীেচর সারণী ২-এ সংিDOভােব উে¸খ করা হেয়েছ: 

সারণী ২: িবিবআইএন-এমিপএ 1RাBােমর িবিভ^ পযF ােয় সGাবH পিরেবশগত এবং সামািজক Rভাব এবং Rশমেনর বHবLা 

সমসHা/ি_য়াকলাপ সGাবH E&S Rভাব R`ািবত Rশমন বHবLা 
দািয়a 

বা`বায়ন তbাবধান 

িনমFাণপূবF পযF ায় 

অিধ`হণ/ জিম অিধ`হণ(যিদ 
!েয়াজন হয়) 

• কৃিষ জিম, সাংtৃিতক Kান, মােছর 
আবাসKল ইত)ািদ দখল। 

• কৃিষ উৎপাদন, মৎস) স�েদর Dিত; 
• আয় এবং জীিবকা ¬াস; 

- সbাব) Hরাড এবং Hসতুর অবKান চূড়াU 
করার সময় কৃিষ জিম, সামািজক/ধম�য় 
Kাপনা, মােছর আবাসKল এিড়েয় চলুন; 
- Kায়ী ফসেলর জন) পয/াO Dিতপূরণ 
িদেত হেব; 
- সbব হেল কৃিষ জিম এিড়েয় চলুন; 

িপআইইউ,ই
&এস, 

পরামশ/দাতা, 
RAP 

বা"বায়Hন 
এনিজও 

িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

রা"া, অিফস, Hyিনং Hস�ার, 
হাউিজং 

● আবাসন এবং বািণিজ)ক কাঠােমার 
Dিত; 
● ধুেলা Òষণ; 
● আয় ও জীিবকার Dিত। 

- রা"া/িºেজর !ািUককরণ এবং অবKান 
চূড়াU করার সময় আবাসন এবং 
বািণিজ)ক কাঠােমা এিড়েয় চলুন; 
- িনম/াণ কায/mেমর পূেব/ Dিত`" 
ব)িNেদর যথাযথ Dিতপূরণ !দান করা 
হেব। 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

গাছপালা / গােছর Dিত ● !কেjর KানJিলেত গাছ/গাছপালা 
অপসারেণর সময় �ঘ/টনার ঝঁুিক; 
● পািখ এবং অন)ান) !জািত 
গাছ/গাছপালা Hথেক KানাUিরত হেত 
পাের; 

- গাছ, Hঝাপ এবং ফসল অপসারেণর 
সময় ¼িমকেদর জন) যথাযথ H&S 
ব)বKা (উপযুN িপিপই Hযমন হ)া{ 
ïাভস, সুরDা জুতা এবং Hহলেমট 
ব)বহার) Hনওয়া উিচত; 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

ইউ[িল[ অপসারণ ● ভারী িনম/াণ যWপািতর চলাচেলর 
সময় পূেব/ অপসারণ না করা হেল 
ইউ[িল[ পিরেষবাJিলেক Dিত 
করেত পাের; 
● অসাবধানতা বা অসতক/ তার কারেণ 
হঠাৎ dব�)িতক শক Hথেক মৃতু) ঘটেত 
পাের 

- িনম/াণ �r করার আেগ, ইউ[িল[ 
পিরেষবাJিল (ৈব�)িতক তার, Hটিলেফান 
লাইন, জল সরবরাহ পাইপলাইন, গ)াস 
সরবরাহ পাইপলাইন এবং ই�ারেনট 
লাইন) সংি�� সংKার পরামেশ/ KানাUর 
করা উিচত; 
 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

!ðতািÞক/ঐিতহািসক/সামািজ
ক/সাংtৃিতক/ধম�য় Kান 

●!ðতািÞক/ঐিতহািসক/সামািজক/
সাংtৃিতক/ধম�য় Kান দখল 
● বায়ু এবং ধূিলকণা Òষণ; 

- সাইট িনব/াচন এবং উoিত কােজর সময় 
!ðতািÞক/ঐিতহািসক/সামািজক Kান 
Jিলেক িবেবচনা করা, 
- ধুেলা Òষণ কমােত �ç পৃে� জল Hñ 
করা; 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 
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সমসHা/ি_য়াকলাপ সGাবH E&S Rভাব R`ািবত Rশমন বHবLা 
দািয়a 

বা`বায়ন তbাবধান 
¼ম িশিবর Kাপন ● জিম দখল; 

● ¼ম িশিবর Hথেক কÏন ও তরল বজ/ ) 
● SEA/SH ঝঁুিক সহ সbাব) 
স¯দােয়র lাK) 

- িবিডং নিথেত ¼ম, GRM, SEA/SH 
ইত)ািদর উপর E&S/ESMP িবধান এবং 
Hপেম� মাইলেPান সহ C-ESMP/O-
ESMP অUভু/ N কrন 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

িনমFাণ পযF ায় 

বায়ু Òষণ ● িনম/াণ সর�াম: িনম/াণ যWপািত Hথেক 
িনগ/মন এবং éালানীর দহেনর �ারা বায়ুর 
Jণমান !িত©লভােব !ভািবত হেত 
পাের; 
● িনম/াণ কায/mম: �ç সমেয়র মেধ) 
মা[ খনন, মা[ ও বািলর মজুদ Hথেক 
ধুেলা উৎপাদন। 

- éালািন-দD পXিতেত যানবাহন 
পিরচালনা কrন; 
- ধুেলা িনগ/মন কমােত কম/েDে� 
যানবাহেনর চলাচেলর উপর ৩০ 
িকিম/ঘ�া গিতর সীমা আেরাপ কrন; 
- অিতিরN Òষণ সৃি�কারী িনম/াণ সর�াম 
(েযমন ·শ)মান Hধাঁয়া) ব)বহােরর আেগ 
অিবলেÂ িনম/াণ সাইট Hথেক িনিষX করা 
হেব; 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

শâ Òষণ • িনম/াণ যানবাহন y)ািফক: যানবাহন 
চলাচেলর কারেণ ক�ন এবং শেâর 
মান খারাপ হেব। 
• িনম/াণ সর�াম: আওয়াজ এবং ক�ন 

পা(/বত� বািসsােদর উপর !ভাব 
Hফলেব। 
• িনম/াণ কায/কলাপ: আওয়াজ পা(/বত� 

বািসsােদর উপর !ভাব Hফলেব 

- িনম/াণ কায/mম চলাকালীন শâ Òষণ 
িনয়Wেণর জন) কেঠার ব)বKা `হণ করা 
!েয়াজন; 
- ন)াশনাল নেয়জ Hকায়ািল[ P)া{াড/  
(সময়সূচী-৪: P)া{াড/  ফর সাউ{, 
ইিসআর, ১৯৯৭ এবং শâ Òষণ (িনয়Wণ) 
িনয়ম ২০০৬ অনুসরণ কের Ïকাদার �ারা 
নেয়জ Hলেভল মিনটিরং করা উিচত। 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

ভূগভ/ K Òষণ ● Hসপ[ক ট)া¥ বা Hমাবাইল টয়েলেটর 
অভােবর কারেণ ভূগভ/ K জেলর Òষণ; 
● িনম/াণ িশিবর Hথেক িবপäনক তরল 
�ঘ/টনাজিনত কারেন ছিড়েয় পড়া। 

- Ïকাদার এমনভােব িনম/ােণর জন) 
!েয়াজনীয় জেলর ব)বKা করেব; 
- ন)াশনাল ওয়াটার Hকায়ািল[ P)া{াড/  
(সময়সূচী-৩: P)া{াড/  ফর ওয়াটার, 
ইিসআর, ১৯৯৭) অনুসরণ কের Ïকাদার 
কতৃ/ ক ভূগভ/ K পািনর Jণমান পয/েবDণ 
করা উিচত। 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

পৃ� পািন Òষণ ● িনম/াণ এবং িনম/াণ সাইেট থাকা 
সাধারণ বজ/ ); 
● িনম/াণ যানবাহন এবং িনম/াণ িশিবর 
Hথেক Hতল িছটেক মাছ এবং জলজ 
বন)!াণীর উপর !ভাব Hফলেত পাের 
(েযমন সাপ, ব)াঙ ইত)ািদ) 

- িনধ/ািরত বজ/ ) ডাি�ং এলাকায় Hফলা 
ছাড়া অন) Hকােনা বজ/ ) নদী/খাল/খােল 
Hফলা উিচত নয়; 
- ন)াশনাল ওয়াটার Hকায়ািল[ P)া{াড/  
(সময়সূচী -৩: P)া{াড/  ফর ওয়াটার, 
ইিসআর, ১৯৯৭) অনুসরণ কের Ïকাদার 
কতৃ/ ক মেনানীত ল)াবেরটিরেত পরীDা 
কের পৃে�র জল পয/েবDণ করা উিচত। 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

জিম/মা[ Òষণ • কৃিষ জিমর উৎপাদন Dমতা ¬াস করা; 
• জল বা বাতাস Hথেক জিম বা মা[র 

Dয়; 
• পিল Òষণ এবং অlÎতা বৃিX; 

- উৎপাদনশীল জিম, কৃিষ জিম, 
!ðতািÞক Kান ইত)ািদ এিড়েয় চলুন; 
- জিম/মা[র Jণমান িনিqত করেত হেব 
Ïকাদার কতৃ/ ক অবতরণ এলাকা এবং 
অ)াে!াচ Hরাড ভরাট করার জন); 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

বজ/ ) (কÏন, তরল এবং 
িবপäনক) Òষণ 
dজব বজ/ ): অবিশ� খাবার, 
পাতা, কাগজ, খড়, ফেলর 
আবরণ ইত)ািদ। 
অৈজব বজ/ ): পিলিথন, চশমা, 
িসে®[ক কাগজ, �ািPক 
ইত)ািদ। 
িবপäনক বজ/ ): রং, éালািন, 
রাসায়িনক, Hতল, Hপেyািলয়াম 
পণ), িবটুিমন ইত)ািদ। 

• িনম/াণ এবং সাধারণ তরল বজ/ ) Hযমন 
éালানী, লুিºেক�, রাসায়িনক এবং 
িবপäনক তরল অনসাইেটর 
অনুপযুN স6য় এবং পিরচালনা এবং 
এই তরল পদাথ/Jিল Hথেক সbাব) 
িনম/াণ ¼িমকেদর পিরেবশ এবং 
lােK)র Dিত করেত পাের। 

• অনুপযুN HPােরজ এবং িনম/াণ এবং 
সাধারণ কÏন বজ/ ) পিরচালনা। 

- কে�ািPং পXিতেত dজব বজ/ ) 
ব)বKাপনা করেত হেব। 3[ কD সহ 
এক[ কংিmট HচÂার সরবরাহ করা 
!েয়াজন। এক ঘের dজব বজ/ ) Hফলেত 
হেব এবং অন) ঘের অৈজব বজ/ ) Hফলেত 
হেব।  
- জাতীয় মান (সময়সূচী- ১০ িশj ইউিনট 
বা !কেjর বজ/ ) Hথেক বেজ/ )র জন) 
P)া{াড/ ) অনুসরণ কের Ïকাদার �ারা 
বজ/ ) জল পয/েবDণ করা উিচত। 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

হাইেÜালিজক)াল শাসন • সাইেট িনকাশী যানজট এবং বন)া; 
• সাইেট Dয় এবং পিল। 

- সাইেটর এক[ িবশদ হাইেÜালিজকাল 
এবং আকারগত অধ)য়ন (েসতু বা অন)ান) 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই
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সমসHা/ি_য়াকলাপ সGাবH E&S Rভাব R`ািবত Rশমন বHবLা 
দািয়a 

বা`বায়ন তbাবধান 
জল স�িক/ ত কাঠােমার HDে�) 
পিরচালনা করা উিচত; 
- Hকােনা জলাশেয়র কােছ বজ/ ) Hফলা 
উিচত নয়।  

এন- 
এমিপএ 

বািল উেcালন/নদী HÜিজং/খাল 
পুনঃখনন 

• নদীর পিরেবেশর উপর !ভাব 
• তীর ভাঙন এবং কৃিষ জিমর Dিত, 

ইত)ািদ সহ নদীর আকারিবদ)ার 
পিরবত/ ন। 

- Ïকাদারেদর Kানীয় নদীেত বািল আহরণ 
এবং/অথবা Hসািস/ংেয়র জন) নতুন এলাকা 
খুলেত িনেষধ করা হেব, যার মেধ) Kানীয় 
নদীJিলর এলাকাJিল HযJিল 
তুলনামূলকভােব ভাল !াকৃিতক 
পিরিKিতেত থােক এবং সংরDেণর 
Jrে¾র মাছেক সমথ/ন কের। 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

িনçাশন যানজট • নদী/খাল/খােলর উপর ডাইভারশন 
Hরাড িনম/ােণর ফেল িনçাশন 
যানজট সৃি� হয়; 

• নদী/খাল/খােল িনম/াণসাম`ী মজুদ 
করাও িনçাশেনর যানজেটর সৃি� 
কের। 

- িবদ)মান কাঠােমা Hভেঙ Hফলার সময় 
িবদ)মান Hসতু কাঠােমার িপয়ার এবং 
অন)ান) িনম/াণ বজ/ ) পিরçারভােব িনম/াণ 
সাইট Hথেক অপসারণ করা উিচত; 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

সড়ক yািফক এবং �ঘ/টনা • িনম/াণ যানবাহন সংকীণ/ পেথর 
পেথর পিথক yািফক ব)বহার কের 
lাÎs) !াথ�র পাসওয়াড/  এবং 
ব)বহারকারীেদর িবেশষ কের 
িনরাপcার অভাব হেব। 

- িনম/াণ �r করার সময় Ïকাদার কতৃ/ ক 
যথাযথ yািফক ম)ােনজেম� �)ান 
([এমিপ) !�ত করা উিচত এবং এ[ 
কেঠারভােব অনুসরণ করা উিচত; 
- এই [এমিপ -Hত, িনরবিÎo y)ািফক 
িনিqত করেত রা"ার িনরাপcা ব)বKা 
Hযমন িíড Hºকার, সতক�করণ 
িচ¨/লাইট, সড়ক িনরাপcা িচ¨, 
ö)াগম)ান ইত)ািদ অUভু/ N করা উিচত; 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

ল)া{েtপ এবং নাsিনকতা • ধােরর গত/  খনন, িনম/াণ সাম`ীর 
Pক "ূপ, িনম/াণ সর�াম Kাপন 
এবং িনম/াণ যানবাহন পািক/ ং; 

• িবদ)মান সড়ক Hনটওয়াক/  এবং 
অKায়ী রা"ার উপর িনম/াণ 
যানবাহন চলাচল; 

• ডাইভারশন Hরাড িনম/ােণর মাধ)েম 
িবদ)মান Hসতু বY করা। 

- সাইেটর নাsিনকতার Dিত এড়ােত 
িনম/াণ যানবাহেনর পািক/ ং এবং িনম/াণ 
সাম`ী/খনন করা মা[র মজুদ 
পXিতগতভােব করা উিচত; 
- মজুদ করার সময়কাল যতটা সbব কম 
করা উিচত; 
- িনম/াণ কাজ Hশষ হওয়ার পের গাছপালা 
Hরাপণ; 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

Hপশাগত lাK) ও িনরাপcা • িনম/াণ কম�েদর জন) ক)া�সাইট 
এবং িনরাপcা হল Jr¾পূণ/ Kান 
যা Kানীয় স�দ এবং কাছাকািছ 
স¯দােয়র অবকাঠােমােত 
Jr¾পূণ/ !ভাব Hফেল। 

- িনম/াণ ¼িমকেদর িশিবর[ িনকটতম 
বাসKান Hথেক কমপেD 500 িমটার Òের 
অবিKত হেব; 
- lাK) ও িনরাপcার !েয়াজনীয়তা বজায় 
রাখা এবং আচরণিবিধ স�েক/  ক)া� 
ব)বহারকারীেদর মেধ) সেচতনতা dতির 
কrন। 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

• সÏক অবকাঠােমা সুিবধার অভাব, 
Hযমন আবাসন, জল সরবরাহ এবং 
স)ািনেটশন সুিবধা Kানীয় 
পিরেষবাJিলর উপর চাপ বাড়ােব 
এবং িনLমােনর জীবনযা�ার মান 
এবং lােK)র ঝঁুিক dতির করেব 

- সব ¼িমেকর জন) পয/াO বাসKােনর 
ব)বKা করেত হেব Hবিশ ঝােমলা এিড়েয়; 
- িনরাপদ এবং িনভ/ রেযাগ) জল সরবরাহ; 
- lাK)কর স)ািনটাির সুিবধা এবং 
পয়ঃিনçাশন ব)বKা। 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

• পিরেবেশর উপর !ভাব কমােনার 
জন) বজ/ ) ব)বKাপনা অত)U 
Jr¾পূণ/। 

- আবািসক এলাকা Hথেক নূ)নতম ৫০০ 
িমটার Òের আবজ/ না গত/ /বজ/ ) িনçাশেনর 
Kান[ সনাN কrন যােত বজ/ ) ডাি�ং 
Kােন বেজ/ )র অ)ানােরািবক পচন Hথেক 
উৎপo গেY মানুষ িবরN না হয়। 

Ïকাদার িপআইইউ
/িবিবআই

এন- 
এমিপএ 

• িনম/াণ ¼িমক এবং সাইট 
িভিজটরেদর lাK) ও িনরাপcার 

- ¼িমকেদর এক[ িনরাপদ এবং lাK)কর 
কােজর পিরেবশ !দান; 

এমওিস, 
িবএলিপএ, 

DoE-এর 
সহায়তায় 
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সমসHা/ি_য়াকলাপ সGাবH E&S Rভাব R`ািবত Rশমন বHবLা 
দািয়a 

বা`বায়ন তbাবধান 
ঝঁুিক যা Jrতর আহত এবং মৃতু)র 
িদেক পিরচািলত কের। 

- জনlাK), সামািজক ও িনরাপcার 
িবষেয় কায/কর নজরদাির বজায় রাখার 
জন) িসিভল কাজ �r করার এবং িনম/াণ 
িশিবর Kাপেনর আেগ lাK), ধম�য় এবং 
িনরাপcার জন) দায়ী Kানীয় কতৃ/ পDেক 
অবিহত কrন। 

এনিবআর 
এবং সওজ 

সংি�� 
মWণালয় 

• অিবলেÂ আেশপােশ !াথিমক 
িচিকৎসা সুিবধা এবং lাK)েসবা 
সুিবধার অভাব ভুNেভাগীর 
lােK)র অবKােক আরও খারাপ 
করেব। 

- lাK)েসবা সুিবধা !দান এবং !াথিমক 
িচিকৎসা সুিবধা সহজলভ); 
- Hপশাগত �ঘ/টনা, Hরাগ, ঘটনা এবং 
গৃহীত পদেDেপর নিথ এবং !িতেবদন; 
- িনম/াণ এলাকায় এবং িনম/াণKেল রা"ার 
পােশ পয/াO আেলার ব)বKা কrন। 

এমওিস, 
িবএলিপএ, 
এনিবআর 

এবং সওজ 

DoE-এর 
সহায়তায় 
সংি�� 

মWণালয় 

কিমউিন[ lাK) এবং িনরাপcা • অ)াে!াচ Hরাড এবং িনম/াণ সাইেট 
�ঘ/টনা; 

• শâ এবং ধুেলা Òষণ; 
• সংmামক Hরাগ Kানীয় স¯দােয়র 

মেধ) ছিড়েয় পড়েত পাের। 
• SEA/SH এর ঝঁুিক 

- Hপেম� মাইলেPান সহ িস-
ইএসএমিপ/ও-ইএসএমিপ -Hত স�িক/ ত 
ই&এস িবধানJিল অUভু/ N কrন। 
- িনম/াণ কায/mম �r করার আেগ 
Ïকাদার Kানীয় স¯দায়েক অবিহত করা 
হেব; 
- SEA/SH এবং !কj GRM-এ কম�, 
স¯দায় এবং HPকেহা ারেদর মেধ) 
সেচতনতা বাড়ান 

এমওিস, 
িবএলিপএ, 
এনিবআর 

এবং সওজ 

DoE-এর 
সহায়তায় 
সংি�� 

মWণালয় 

িনমFাণ পরবতc পযF ায় 

বায়ু Òষণ • সাইট এলাকায় যানবাহেনর 
mমবধ/মান সংখ)া Hথেক ধুেলা 
িনগ/মন; 

• যানবাহন Hপাড়ােনা Hথেক éালানী 
িনগ/মন। 

- সাইেটর কাছাকািছ গািড়র গিত সীিমত 
করেত িíড Hºকার Kাপন কrন; 
- কেঠারভােব িবআর[এ িনয়ম ও !িবধান 
অনুসরণ কrন; 
- সংি�� কতৃ/ পেDর সােথ পরামশ/ কের 
উপযুN Kােন নতুন !জািতর গাছ Hযাগ 
কের বৃDেরাপেণর সংখ)া বৃিX কrন। 

এমওিস, 
িবএলিপএ, 
এনিবআর 

এবং সওজ 

DoE-এর 
সহায়তায় 
সংি�� 

মWণালয় 

ভূগভ/ K Òষণ • িবপäনক উপকরণ �ঘ/টনা �ারা 
ছিড়েয় পেড়; 

• বষ/াকােল মা[র Dয় কাছাকািছ 
পৃে�র জলেক Òিষত করেত পাের। 

- উপিরভােগর মা[র Dয় কমােত 
গাছ/গাছপালা লািগেয় খািল পৃ�েক 
আবৃত কrন; 
- �ঘ/টনার ঘটনা কমােত সাইেটর 
কাছাকািছ গিত িনয়Wণ ব)বKা; 

এমওিস, 
িবএলিপএ, 
এনিবআর 

এবং সওজ 

DoE-এর 
সহায়তায় 
সংি�� 

মWণালয় 

পৃ� পািন Òষণ • িবপäনক রাসায়িনক এবং 
উপকরেণর �ঘ/টনাজিনত 
িíেলজ। 

- �ঘ/টনার কমােত সাইেটর কাছাকািছ 
গিত িনয়Wণ ব)বKা; 
- ভূগভ/ K পািনর Òষণ কমােত !েয়াজনীয় 
ব)বKা িনেত সংি�� কতৃ/ পDেক অবিহত 
কrন। 

এমওিস, 
িবএলিপএ, 
এনিবআর 

এবং সওজ 

DoE-এর 
সহায়তায় 
সংি�� 

মWণালয় 

পািনিবদ)া এবং বন)া  • বন)া / জলাবXতা / িনçাশন অবKা 
বৃিX; 

• Dয় এবং পিলর জন) উ�সািহত 
কrন। 

- পিরকjনা পয/ােয় এবং সাইট িনব/াচেনর 
সময় Kানীয় পািনিবদ)া এবং বন)ার "র 
িবেবচনা করা হেব; 
- িনম/াণ কায/mম Hশষ হওয়ার পের 
সাইট[ সÏকভােব পিরçার করা উিচত 
যােত !াকৃিতক িনçাশন ব)বKা ব)াহত না 
হয়। 

এমওিস, 
িবএলিপএ, 
এনিবআর 

এবং সওজ 

DoE-এর 
সহায়তায় 
সংি�� 

মWণালয় 

শâ Òষণ • ø[পূণ/ ইি�ন এবং হাইেÜািলক হন/ 
শেâর মা�া বািড়েয় িদেত পাের। 

- চালকেদর জন) !েয়াজনীয় িনেদ/ শনা; 
- মসিজদ, িবদ)ালয়, মিsর, বাজার 
ইত)ািদ সংেবদনশীল িরেসÁেরর 
কাছাকািছ সাইনেবাড/  Kাপন। 

এমওিস, 
িবএলিপএ, 
এনিবআর 

এবং সওজ 

DoE-এর 
সহায়তায় 
সংি�� 

মWণালয় 
উিùদ ও !াণীজগত • বন)!াণীর মৃতু)র সংখ)া বৃিX এবং 

যানবাহেনর সােথ সংঘষ/; 
• আিভফাউনা যানবাহন চলাচল �ারা 

!ভািবত হেব; 
• মাছ এবং অন)ান) জলজ !াণী 

Dিত`" হেব। 

- রা"ার ঢােল বা !কj সাইেটর 
আেশপােশর উপযুN Kােন িবিভo 
উপযুN Kানীয় গােছর পুনঃেরাপন করা 
Hযেত পাের; 
- বন)!াণীর চলাচেলর পথ িনেদ/ শ কের 
িíড Hºকার বা সাইনেবাড/  Kাপন; 

এমওিস, 
িবএলিপএ, 
এনিবআর 

এবং সওজ 

DoE-এর 
সহায়তায় 
সংি�� 

মWণালয় 
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সমসHা/ি_য়াকলাপ সGাবH E&S Rভাব R`ািবত Rশমন বHবLা 
দািয়a 

বা`বায়ন তbাবধান 
- ডাইভারশন রা"া যত তাড়াতািড় সbব 
সÏকভােব অপসারণ করা উিচত; 

ল)া{েtপ এবং নাsিনকতা • !"ািবত !কj এলাকার জিমর 
ব)বহার পিরবত/ ন করা হেব; 

• িনম/াণ ক)া� সুিবধা এবং অন)ান) 
িনম/াণ বজ/ ) অপসারণ ল)া{েtপ 
এবং নাsিনকতা !ভািবত করেব। 

- উপযুN Kােন গাছ/গাছপালা লাগােনা; 
- কাজ Hশষ হওয়ার পের সাইট Hথেক 
িনম/াণ ক)া� সুিবধা এবং িনম/াণ বজ/ ) 
সÏকভােব অপসারণ; 

এমওিস, 
িবএলিপএ, 
এনিবআর 

এবং সওজ 

DoE-এর 
সহায়তায় 
সংি�� 

মWণালয় 

অনুশীলেনর পিরেবশগত 1কাড ( ইিসওিপএস) 

এনভায়রনেম�াল Hকাড অফ !)াক[স (ইিসওিপএস) হেলা Hজেনিরক, অ-সাইট- িনিদ/ � িনেদ/ িশকা। সম" পিরেবশগত এবং সামািজক সমস)াJিলর Hটকসই 
ব)বKাপনার জন) কûাËর/বা"বায়ন সংKাJিল �ারা অনুসরণ করা পিরেবশগত এবং সামািজক ব)বKাপনা িনেদ/ িশকা এবং অনুশীলনJিল ইেকওিপ িনেয় গÏত। 
কনyাËরেক HসJেলা অনুসরণ করেত হেব এবং সাইট- িনিদ/ � ব)বKাপনা পিরকjনাJিল !�ত করার জন) তােদর সাহায) করেত হেব। আেন» এইচ-এ 
তািলকাভুN ইিসওিপ Jিলর িববরণ Hদয়া হল।  

CERC এর ই & এস বHবLাপনা 

CREC পিরেবশগত ও সামািজক কারেণ অধ)বসায় এবং পিরেবশগত ও সামািজক ঝঁুিকJিলর ব)বKাপনা এবং !ধান !কেjর অধীেন অথ/ায়ন করHব। 
িmয়াকলাপJিলর নকশা ও বা"বায়েনর সােথ স�িক/ ত িবষয়Jিল এবং জrরী অবKার HDে� আইএ Jিলর জন) CREC সিmয়করHণর সােথ স�িক/ ত 
িবষয়Jিলর কায/mম Jেলা িনেজ সমথ/ন করেব। ইএসএমএফ অবকাঠােমাগত কাজ িনম/াণ !কj সহ উপাদান কায/mেমর পিরেবশগত ও সামািজক মূল)ায়েনর 
জন) িনেদ/ িশকা !দান কের এবং !াসি²ক পিরেবশগত ও সামািজক ব)বKাপনা পিরকjনা (ইএসএমিপ), DুØ জািতগত স¯দায় উoয়ন পিরকjনা 
(এসইিসিডিপ) এবং Hযখােন !েয়াজন। Hসখােন পুনব/াসন পিরকjনা (আরিপ) এর !�িত ও বা"বায়েনর জন) মাপনদÇ িনয়ামক Jেলা অUভু/ N কের। 
অ)ােন» Hক-েত এক[ িব"ািরত Hনিতবাচক তািলকা উপKাপন করা হেয়েছ।  

1gকেহাhােরর অiভুF িj এবং পরামশF 

এক[ িব"ািরত HPকেহা ার স�ৃNতা পিরকjনা !�ত করা হয় এবং পুেরা !কj জুেড় এই পিরকjনা অনুসরণ করা হেব। SEP !কেjর সম" ৪ [  
আইএ-এর (িবএলিপএ, এনিবআর, এমওিস এবং সওজ) এর জন) িনিদ/ � "!কj �ারা !ভািবত পD", "অন)ান) আ`হী পDJিল" এবং "অরিDত এবং 
সুিবধাবি6ত Hগা�ী" িচি¨ত কের এবং সম" HPকেহা ারেদর জিড়ত করার জন) !াসি²ক িবধান অUভু/ N কের, !কেjর সূচনা Hথেক !কj চেmর !িত[ 
ধােপ, Hশষ পয/U, !কj[র পিরচালনা "েরও এসব অUভু/ N করা হেব।  

এসইিপেক জীবU নিথ িহসােব িবেবচনা করা হেব এবং !কেjর H!Dাপট পিরবত/ ন করা ব)াে¥র ছাড়পে�র সােথ !েয়াজন হেল !েয়াজনীয় সংেশাধন করা 
হেব। অবেশেষ, এসইিপJিল ৪[ আইএ-এর জন) এক[ !কj-িনিদ/ � GRM dতির কের। 

বাংলােদেশ চলমান Hকািভড-১৯ পিরিKিত িবেবচনা কের এই ESMF dতিরর জন) ব)িNগত এবং ভাচু/ য়াল উভয়ভােব আেলাচনা সভা করা হেয়িছল। 
ইএসএমএফ এর অংশ িহসােব, িবএলিপএ, এনিবআর, এমওিস এবং সওজ �ারা িবিভo িদেন িতন[ (0৩) HPকেহা ার আেলাচনাসভা করা হেয়িছল; কাPম 
হাউস, চ�`ােম এবং Kলবsর কতৃ/ পD অিফস, বুিড়মারী, সাতDীরােত �[ অনলাইন এবং ব)িNগতভােব �[ dবঠক করা হেয়েছ।   

অিভেযাগ Rিতকার বHবLা 

চার[ বা"বায়নকারী সংKা; এনিবআর, এমওিস, আরএইচিড এবং িবএলিপএ !কj-িনিদ/ � অিভেযাগJিলর !িতকােরর জন) এক[ িজআরএম !িত�া এবং 
পিরচালনা করেব যা শনাNকরণ, পিরকjনা, নকশা এবং বা"বায়ন সহ !কj চেm সbাব)ভােব বৃিX Hপেত পাের। িজআরএম হেব ২ "েরর; সাইট "র, এবং 
িপএমইউ "র। ¼ম এবং এসইএ/এসএইচ স�িক/ ত অিভেযাগJিল Hমাকােবলা করার জন) িজআরএম Jিলেকও সিäত করা হেব। Hযেকান এসইএ/এসএইচ 
স�িক/ ত অিভেযাগ িল²-িভিcক সিহংসতার উপর ডি�উিব ভাল অনুশীলন Hনােট !দc িব(ব)াংেকর িনেদ/ িশকাJিলর সােথ স²িতপূণ/ Hগাপনীয়তার সােথ 
Hবঁেচ থাকা-েকি½ক পXিতর অনুসরণ কের পিরচালনা করা হেব। িজআরএম স�িক/ ত তথ) িপএিপএস এবং সাইট "র সহ বৃহcর HPকেহা ারেদর মেধ) 
ব)াপকভােব ছিড়েয় Hদওয়া হেব। িজআরএম সকেলর কােছ `হণেযাগ) হেব, গড় ১৪ িদেনর Hবিশ না হওয়া এক[ িনüিc সমেয়র মেধ) সম" অিভেযােগর 
সমাধান করা হেব। অিভেযাগ সমাধােনর সম" !িmয়া যথাযথভােব Hরকড/  করা হেব এবং ব)া¥েক িরেপাট/  করা হেব। 

তথH Rকাশ   

!কেjর সম" ই&এস স�িক/ ত নিথ এবং তথ) বা"বায়নকারী সংKাJিল তােদর ওেয়বসাইেট !কাশ করেব এবং !কেjর জীবনচm জুেড় !কj অিফেস 
হাড/  কিপJিল সংরDণ করা হেব। !কেjর 'উG' সামি`ক ই&এস Hর[ং Hদওয়া, িসেলট-চারখাই-েশওলা মহাসড়েকর ইএসআইএ এবং ইএসএমএফ -এর 
সােথ ৩[ অন)ান) আইএ/কে�ােনে�র উপর Hফাকাস কের মািক/ ন সরকােরর খসড়া ইএ নিথ/যেWর ১২০ িদেন !কােশর !েয়াজনীয়তা Hমেন চলার জন) 
আইএএস এবং ব)া¥ উভেয়র �ারা !কাশ করা হেয়েছ। এছাড়াও, িনLিলিখত অন)ান) ই&এস যWJিল dতির করা হেÎ এবং !কেjর মূল)ায়েনর আেগ !কাশ 
করা হেব: 

• পিরেবশ ও সামািজক !িতýিত পিরকjনা (ইএসিসিপ) । 
• HPকেহা ার এনেগজেম� �)ান (এসইিপ) এর সােথ অিভেযাগ !িতকার ব)বKা 
• ¼ম ব)বKাপনা পXিত (এলএমিপ) এর সােথ িনিদ/ � িজআরএম; 



11 
 

• িরেসেটলেম� পিলিস Hèমওয়াক/ (আরএফিপ)এবং 
• বুিড়মারী Kলবsেরর (ইএসআইএ); 

তথ) !কােশর পXিত[ সহজ এবং সকেলর কােছ সহজলভ) হওয়া উিচত। এখন অবিধ অনুসরণ করা �[ Jr¾পূণ/ উপােয়র মেধ) রেয়েছ িºিফং উপাদান 
এবং স¯দায় পরামশ/ Hসশেনর সংগঠন। িºিফং উপাদান (সব Kানীয় ভাষায় অথ/াৎ বাংলায় !�ত করেত হেব) আকাের হেত পাের (ক) ইশিতহার (!কেjর 
তথ), PAP-Hক Hদওয়া Dিতপূরণ এবং সহায়তা সহ এনটাইেটলেমে�র িব"ািরত; অিভেযাগ !িmয়া) রাখা Hযেত পাের Kানীয় সরকার অিফস (ইউিনয়ন 
পিরষদ অিফস) এবং !কj অিফেস; (খ) HপাPারJিল িবিশ� Kােন !দশ/ন করা হেব এবং (গ) িলফেলটJিল যা !কj এলাকায় িবতরণ করা Hযেত পাের। 
িনLিলিখত স¯দায়Jিল, লD) Hগা�ীর সুিবধােভাগী এবং Dিত`" ব)িNেদর পিরিচত করার জন) !কেjর �ারা িনয়িমত িবরিতেত পরামশ/ সভাও আেয়াজন 
করা উিচত: 

• উপাদান �ারা !কেjর সময়েরখা এবং অ`গিত; 
• উপকারেভাগীেদর অংশ`হেণর তথ); 
• অিনÎাকৃত Kানচু)িত, Dিতপূরণ এবং এনটাইেটলেমে�র তথ); 
• DুØ জািতগত স¯দােয়র অংশ`হেণর তথ); 
• HlÎায় দান, সরাসির mয় এবং অন) Hকােনা HlÎােসবী পXিত ব)বহার কের জিম অিধ`হেণর সময়সীমা। 

তথ) !কােশর পXিতJিল নাগিরক Hকি½ক এবং Hসইসােথ Hযেকান !েþর সমাধােনর জন) !েয়াজনীয় সম" ড�েমে�শন !দােনর জন) বাধ)তামূলক। 
তেথ)র !কাশ িব(ব)াংকেক চুিNর স§িত িনরীDণ করেত এবং ফলাফেলর উপর !ভাব মূল)ায়ন করেত সহায়তা করার জন) িবেশষভােব পয/েবDণ 
সূচকJিলেক শিNশালী করার HDে� !শাসন ও জবাবিদিহতা বাড়ােব। 

ঋণBহীতার Rািতmািনক nমতা মূলHায়ন 

বাংলােদশ Kলবsর কতৃ/ পD (িবএলিপএ), জাতীয় রাজl Hবাড/  (এনিবআর) এবং বািণজ) মWণালয় (এমওিস ডি�উ[ও Hসল) যথাmেম উপাদান ১ ,উপাদান 
২ এবং উপাদান ৩ বা"বায়ন করেব। িতন[ বা"বায়নকারী সংKা (আইএএস) বত/ মােন ব)াংেকর অথ/ায়েন পিরচািলত বাংলােদশ িরিজওনাল কােনিËিভ[ 
!েজË (িবআরিসিপ) বা"বায়ন করেছ, ব)াংেকর সুরDা নীিতJিলেক গাইিডং Hèমওয়াক/  িহেসেব ব)বহার করেছ। সম" আইএ-এর ব)া¥-অথ/ায়নকৃত 
!কjJিল বা"বায়েনর অিভÅতা রেয়েছ এবং তারা ব)াে¥র আিথ/ক ব)বKাপনা, সং`হ এবং পিরেবশ এবং সামািজক সুরDা নীিতJিলর সােথ পিরিচত এবং 
!ািত�ািনক ই&এস ঝঁুিক ব)বKাপনার পয/াO !ািত�ািনক Åান চার[ আইএ-এরই িবএলিপএ �ারা িনেবিদত ই&এস িবেশষেÅর সােথ !েজË ইমি�েমে�শন 
ইউিনট (িপআইইউএস) রেয়েছ। আরও, H!া`ােমর সময়কােলর পিরে!িDেত, সbাব)ভােব ১০-১২ বছেররও Hবিশ সময় ধের, বাংলােদেশ িবএলিপএ-েত 
এক[ !ািত�ািনক ইএ{এস ঝঁুিক ব)বKাপনা ইউিনট Kাপেনর সুেযাগ অেÿষণ করা হেব। কে�ােন� ৪ এর অন) আইএ, আরএইচিড িব(ব)াংেকর অথ/ায়েন 
Hবশ কেয়ক[ !কj বা"বায়ন কেরেছ। আরএইচিড-এর মেধ) এক[ ইন-হাউস Hসাশ)াল অ)া{ এনভায়রনেম�াল সােক/ ল (এসইিস) রেয়েছ যা একজন 
সুপািরনেটনিডং ইি�িনয়ােরর Hনতৃে¾ িনব/াহী !েকৗশলী পদময/াদার �জন কম/কত/ া (!িত[ পিরেবশ এবং সামািজক/পুনব/াসন সুরDার জন) এক[) �ারা 
সমিথ/ত। এই অিভÅতা সেÞও, আরএইচিড এখনও ই&এস ঝঁুিক ব)বKাপনায় সীিমত অভ)Uরীণ Dমতা বেল মেন করা হয়। 

পিরেবশগত ও সামািজক ঝঁুিক ব)বKাপনার জন) এবং িবএলিপএ , এনিবআর , এমওিস এবং আরএইচিড -এর িবদ)মান !ািত�ািনক Dমতা Hজারদার করার 
জন), !কj[ !াসি²ক ই&এস িসেPম িবকাশ ও বা"বায়ন করেব। !িত[ !েজË ইমি�েমি�ং ইউিনট (িপআইইউ ) এর মেধ) একজন Hডপু[ িডেরËেরর 
Hনতৃে¾ একজন Hযাগ) কম� থাকেবন িযিন এক[ Hসাশ)াল, এনভায়রনেম�াল এবং কিমউিনেকশন Hসল এর িবেশষÅ (পরামশ/দাতা)। 
িপআইইউএস/আইএএস িনম/াণ-স�িক/ ত ইএসএমিপএস এবং ইিসওিপএস-এর স�াদন সহ Ïকাদারেদর তÞাবধােনর জন) !কj তদারিক পরামশ/দাতােদর 
(িপএসিস) িনযুN করেব। ই&এস Hসেলর মেধ) পিরেবশগত এবং সামািজক িবেশষÅ িপআইইউ/আইএএস- Hক পিরেবশগত এবং সামািজক ব)বKাপনা 
সংmাU িবষেয় সহায়তা করেব, যার মেধ) রেয়েছ পিরেবশগত এবং সামািজক ঝঁুিকর িবষেয় িপএসিস এবং Ïকাদারেদর তÞাবধান করা, Ïকাদার এবং মাঠ 
কম�েদর ইএসএমিপ !েয়াজনীয়তাJিলর িদেক পিরচািলত করা, িপএসিস মািসক পয/ােলাচনা করা পয/েবDণ !িতেবদন, এবং বা"বায়েনর সময়কাল জুেড় 
!কj পিরচালক এবং িব(ব)াংেকর জন) ইএসএমিপ স§িতর উপর d�মািসক পয/েবDণ !িতেবদন ক�াইল করা। 

আইএ-এর সnমতা বৃিoর পিরকpনা 

ইএসএস -এর !েয়াজনীয়তা কায/করভােব বা"বায়েনর জন) সDমতা বৃিX ইএসআইএ/ইএসএমিপ-এর এক[ মূল উপাদান এবং এ[ আইএএস (এনিবআর , 
িবএলিপএ, আরএইচিড,এমওিস), !েজË ম)ােনজেম� কনসালট)া� (িপএমিস) সহ !কেjর সম" "ের স�o করা !েয়াজন। , এবং Ïকাদার। িপএমিস 
িনম/াণKেল সDমতা বৃিXর পিরকjনা বা"বায়েন Hনতৃ¾ Hদেব, যিদও Ïকাদাররা তােদর িনজl কম�েদর এবং কম�েদর !িশDেণর জন)ও দায়ী থাকেব। 
সDমতা বৃিXর আওতায় িবিভo িদকJিলর মেধ) রেয়েছ সাধারণ পিরেবশগত এবং সামািজক সেচতনতা, এলাকার মূল পিরেবশগত এবং সামািজক 
সংেবদনশীলতা, কম/সূিচর মূল পিরেবশগত এবং সামািজক !ভাব, ইএসএমিপ !েয়াজনীয়তা,ওএইচএস িদক এবং বজ/ ) িনüিc।  

আইএএস (এনিবআর, িবএলিপএ, আরএইচিড, এমওিস ) কম/কত/ ােদর এবং পিরেবশগত এবং সামািজক সমস)াJিলর উপর কম�েদর িনয়িমত িবরিতেত 
!িশDণ Hদওয়া হেব৷ এর মেধ) রেয়েছ ¼ম ব)বKাপনা এবং ওএইচএস, িজআরএম, িবপäনক বজ/ ) ব)বKাপনা (িবেশষ কের চ�`াম কাPম হাউেস এনিবআর 
ল)াবেরটির কম�েদর জন)), HPকেহা ার এনেগজেম�, িল² এবং এসইএ/এসএইচ , জিম অিধ`হণ এবং অৈনিÎক পুনব/াসন এবং ই&এস -এর সােথ 
ব)াংেকর ইএসএফ- এর এক[ ভূিমকা। পয/েবDণ আইএএস/িপআইইউJিল !াসি²ক/!েয়াজনীয় িহসােব সDমতা বৃিXর জন) তৃতীয় পেDর সংKানJিলেক 
িনযুN করেব। 

ইএসএমিপ বা`বায়ন খরচ 

ইএসএমএফ অনুসাের িনিদ/ � ইএসআইএ-েত !"ািবত সম" !শমন এবং পয/েবDণ ব)বKার জন) খরেচর অনুমান !�ত করেত ইএসএমিপ -েত িচি¨ত 
িকছু !শমন ব)বKার জন) খরচ অনুমান িসিভল ওয়াক/ স চুিNর অংশ হেব। ইএসআইএ  Hথেক !"ািবত িকছু কায/mম িকছু িনিদ/ � আইএ-এর জন) 
এনিজও/পরামশ/কারী সংKা িনেয়ােগর মাধ)েম বা"বায়ন করা হেব। জিম অিধ`হেণর খরচ বাদ Hদওয়া হেয়েছ এবং বােজট �ােয়ে�র িনজl স�দ Hথেক 
আসেব। িনেLাN বােজট হল িপআইইউ, ইএস !িশDণ ও সDমতা বৃিX, ইএসএমিপ বা"বায়ন, ইএস মিনটিরং, Hযাগােযাগ (সাম`ী এবং !চারণা), ওএইচএস 
সাম`ী (েযমন মাt/ জীবাণুনাশক Hñ/ হ)া{ওয়াশ ইত)ািদ) এর ইএস কম�েদর জন) Hয খরচ হেব তার Hযাগফল, ইত)ািদ। 
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!"ািবত H!া`ােমর জন) িবএলিপএ/ এনিবআর/ এনিবআর/ আরএইচিড-এর উoয়ন !কj !"াব  (িডিপিপ)/কািরগির সহায়তা !কj !"াব ([এিপিপ) 
H!া`ােমর সফল পিরেবশগত এবং সামািজক ব)বKাপনার জন) বােজেটর সােথ ইএসএমিপ কায/mম !িতফিলত করা হেব। ইএসএমএফ বা"বায়েনর জন) 
Hমাট ১.১৩ িমিলয়ন মািক/ ন ডলার অনুমান করা হেয়েছ যা আইিডএ Hথেক !"ািবত Hমাট !কj বােজেট সমÿয় করা হেব। 

Rিশnণ/ 1সিমনার 

 
 
1সিমনােরর িবষয়/ Rিশnণ মিডউল 

বােজট সময়সীমা 
িবএলিপএ 
[৩w Lলবxর] 

এনিবআর এমওিস 

িব(ব)াংক ESF এর ভূিমকা ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ৫০০,০০০ বছর ১ 
¼ম এবং কােজর পিরিKিত এবং OHS ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ৫০০,০০০ বছর ১ 
স¯দােয়র lাK) এবং িনরাপcা ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ০ বছর ১ 
অিভেযাগ !িতকার ব)বKা ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ০ বছর ১ 
HPকেহা ার স�ৃN ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ৫০০,০০০ বছর ১ 
Gender and SEA/SH/GBV ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ৫০০,০০০ বছর ১ 
RPF এবং RAP পয/ােলাচনা ৯০০,০০০ ০ ০ বছর ২ 
ইএসএমিপ স§িত পয/েবDণ ৬০০,০০০ ১০০,০০০ ০ বািষ/ক 

RAP স{িত পযFেবnণ 
 

৬০০,০০০ ০ ০ বািষ/ক 

OCHS এবং ¼ম ব)বKাপনা অিডট ৬০০,০০০ ১০০,০০০ ০ বািষ/ক 
চুিN এবং পরামশ/ক ব)বKাপনা মিডউল ৬০০,০০০ ১০০,০০০ ১০০,০০০ বছর ১ 
িনরাপদ রাসায়িনক এবং পরীDাগার 
ব)বKাপনা 

১,০০০,০০০ ৫০০,০০০ ০ বছর ১ 

উoত পরীDাগার !যুিN এবং যW 
পিরচালনা  

২,০০০,০০০ ৫০০,০০০ ০ বছর ১ 

OESMP !িশDণ ১,৫০০,০০০ ৪০০,০০০ ০ বছর ১ 
CESMP !িশDণ ২,০০০,০০০ ৫০০,০০০ ০ বছর ১ 
Hমাট (িবড[) ১৮,৮০০,০০০ ৫,২০০,০০০ ২,১০০,০০০ ২৬,১০০,০০০ 
Hমাট (ইয়ু এস িড) ২১৩,২২৩ ৬১,১৭৬ ২৪,৭০৬ ৩০৭,০৫৯ 
অন) ব�Jেলা বােজট সময়সীমা 

িবএলিপএ এনিবআর এমওিস 
'মণ ৬০০,০০০ ১০০,০০০ ০ পয/ায়mম 
ই&এস পয/েবDণ এবং িরেপা[/ ং ৬০০,০০০ ১০০,০০০ ০ পয/ায়mম 
 অধ)য়ন (lumpsum) ৫০০,০০০ ২০০,০০০ ১০০,০০০ বািষ/ক 
Hযাগােযাগ (উপাদান এবং !চারণা) ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ি�-বািষ/ক 

 
ওএইচ উপকরণ (েযমন মাt/ 
জীবাণুনাশক Hñ/ হাত Hধায়া ইত)ািদ) 

১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ৫০০,০০০ বািষ/ক 

Hমাট (িবিড[) ১৯,২০০,০০০ ৬,২০০,০০০ ১,০০০,০০০ ২৬,৪০০,০০০০ 
Hমাট (ইয়ু এস িড) ২২৫,৮৮২ ৭২,৯৪১ ১১,৭৬৪ ৩১০,৫৮৭ 

(১ ইউ এস িড= ৮৫ িব িড w) 

!িশDণ এবং অন)ান) ই অ)া{ এস স�িক/ ত ব)েয়র Hমাট ব)য় ২৬,৪০০,০০০ টাকা (৩১০,৫৮৭ মািক/ ন ডলার)। 
িবিবআইএন-এর ইঅ)া{এস ব)বKাপনার জন) Hমাট আনুমািনক বােজট ১৮৭,৫০০,০০০ টাকা (২.২ িমিলয়ন মািক/ ন ডলার)। 

উপসংহার 

!কেjর অধীেন সম" জায়গা িবদ)মান অবকাঠােমার স¯সারণ বা আধুিনকরন এর কােজ ব)বwত হেব। িmয়াকলাপJিল বত/ মান ই&এস পদিচে¨র উপর 
পিরচািলত হেব এবং !কj[, মূলত পিরবিত/ ত বাসKান িনেয় গÏত। !কj[র সbাব) !ভাবJিল সীিমত,  GIIP  এর মানদÇ, ব)াংেকর ইএসএফ এবং 
বাংলােদশী আইন Hমেন এবং ইএসএমিপ-েত !াসি²ক িবধানJিল !েয়াগ কের সহেজই পিরচালনা করা Hযেত পাের। Hবিশরভাগ !ভাব এবং ঝঁুিক স�িক/ ত 
সামািজক িদকJিলর সােথ স�িক/ ত Hযমন পুনব/াসন এবং অথ/ৈনিতক Kানচু)িত, ইউিনয়নযুN কম�েদর সােথ ব)াপকভােব কাজ করার কারেণ সbাব) ¼ম 
�, এবং আUজ/ ািতক সীমাU বsর অপােরশন স�িক/ ত িনরাপcা সমস)া। অন)ান) সম" সbাব) পিরেবশগত, সামািজক, ¼ম, Hপশাগত lাK) এবং িনরাপcা, 
!ভাব এবং ঝঁুিকJিল িবদ)মানJিলর মেধ) সীমাবX এবং mমবধ/মান এবং ব)াংেকর ইএসএফ এবং বাংলােদশী আইন Hমেন ইএসএমিপJিলেত P)া{াড/  
িজআইআইিপ এবং !াসি²ক িবধানJিল !েয়াগ কের পিরচালনা করা Hযেত পাের। 


