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এবিবব এশ়ীয় উন্নয়ন বযাাংক 

এই (AE) অযাবেবিবেি এনটিটি বা অনুবমাবেত সাংস্থা  

ববএইউ ববজবনস অযাজ ইউজুয়াল বা গতানুগবতক  

বববসবসআিএফ বাাংলাবেশ জলবায়ু পবিবতথ ন সহায়ক তহববল  

বববসবসএসএবপ বাাংলাবেশ জলবায়ু পবিবতথ ন বকৌশল ও কমথপবিকল্পনা  

বববসবসটিএফ বাাংলাবেশ জলবায়ু পবিবতথ ন ট্রাস্ট তহববল  

ববটিএমএ বাাংলাবেশ বেক্সোইল বমলস অযাবসাবসবয়শন 

বসও২ কাবথন িাই-অক্সাইি 

বিএই িাইবিক্ট অযাবক্সস এনটিটি বা গবতবববধ্-অবাবিত-এমন সাংস্থা 

বিবজ মহাপবিচালক  

বিওই পবিববশ অবধ্েপ্তি 

ই অযান্ড এস পবিববশগত ও সামাবজক  

ইবসএ পবিববশ সাংিক্ষে আইন  

ইবসএ পবিববশ আোলত আইন  

ইবসবস পবিববশ ছাড়পত্র সনে  

ইবসআি পবিববশ সাংিক্ষে বববধ্মালা  

ইবিবি পবিববশগত সাববথক পদ্ধবতগত তেন্ত  

ইই ববদ্যযবতক েক্ষতা  

ইএইচএস পবিববশ, স্বাস্থয ও সুিক্ষা 

ইএসআইএ পবিববশগত ও সামাবজক প্রভাব মূলযায়ন 

ইএসএমএফ পবিববশগত ও সামাবজক বযবস্থাপনা কাঠাবমা  

ইএসএস পবিববশগত ও সামাবজক সুিক্ষাবযবস্থা  

ইএসএসএফ পবিববশগত ও সামাবজক সুিক্ষা কাঠাবমা  

ইটিবপ তিল বজথ য পবিবশাধ্নাগাি 

বজবসএফ সবুজ জলবায়ু তহববল 
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আইএফবস ইন্টািনযাশনাল ফাইনযাি কবপথাবিশন 

আইএনবিবস 

ইনবেবন্ডি নযাশনাবল বিোিবমনি কবিববউশন বা জাত়ীয়ভাবব বস্থি়ীকৃত কাবিত 

অবোন   
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বপএস পািফিমযাি স্টযান্ডািথ  বা কমথননপুবেযি মানেণ্ড  

বপইউবস পবলউশন আন্ডাি কবিাল বা দূষে বনয়ন্ত্রে ছাড়পত্র  

এসবপবভ বেশাল পািপাস বভবহবকল বা বববশষ উবেবশয বযবহৃত যানবাহন 

ইউএনবিবপ জাবতসাংঘ উন্নয়ন কমথসূবচ  

ইউএসবি মাবকথ ন িলাি 

বভইবস ভযালুি এনভাইিনবমন্ট কবম্পাবনন্ট বা মূলযবান পবিববশগত উপাোন 

িবিউবব ববশ্ব বযাাংক 
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1. ভূরমকা 

1.1 পটভূরম 

এই েবলল হবলা অর্থায়বনি জনয সবুজ জলবায়ু তহববল বিাবি জমা বেওয়া 'বাাংলাবেবশি বস্ত্রখাবতি জনয বযাপকাকাবি ববদ্যযৎসাশ্রয়়ী প্রযুবি ও সিঞ্জামাবে 

গ্রহবেি মাধ্যবম ববসিকাবি বববনবয়াগ উৎসাবহতকিে' প্রকবল্পি একটি খসড়া পবিববশগত ও সামাবজক বযবস্থাপনা কাঠাবমা (ইএসএমএফ)। বাাংলাবেবশি বস্ত্রখাবত 

জ্বালাবন েক্ষতাবৃবদ্ধি মাধ্যবম প্রকল্পটি প্রবত বছি 0.32 tCO2e বজএইচবজ বনিঃসিে পবিহাি কিবত সক্ষম কিবব, আি এভাবব জলবায় ুপবিবতথ ন প্রশমবন অবোন 

িাখবব। প্রকল্পটিি বযাপাবি ববস্তাবিত জানবত অনুগ্রহ কবি অর্থায়ন প্রস্তাবনা ও বসটিি পবিবশষ্টাবল়ী বেখুন।  

 

ইএসএমএফ আেবত পাবন বযবস্থাপনা, জ়ীবনববচত্রয সাংিক্ষে, বেকসই বন বযবস্থাপনা ও বববশ্বক উষ্ণায়ন বমাকাববলাি মবতা জরুবি ববষয়গুবলাি সমাধ্ান খুুঁজবত 

চায়। এমনসব অগ্রাবধ্কািমূলক ববষয় বাস্তুতবেি সম্ভাবয অবক্ষবয়ি অনুষঙ্গ়ী যাবক যর্াযর্ভাবব বমাকাববলা না কিা হবল মানুবষি অবস্তত্বই ববপন্ন হবত পাবি। 

সামাবজক দৃবষ্টবকাে বর্বক, বেকসই উন্নয়বনি মবধ্য িবয়বছ মানব ও শ্রম অবধ্কাবিি প্রবত শ্রদ্ধা, বববচত্রয ও স্থান়ীয় সাংসৃ্কবতি স্ব়ীকৃবত এবাং োবিদ্র্য ও আয়নবষময 

হ্রাস। বেকসই উন্নয়ন সামাবজক ও সাাংসৃ্কবতক বন্ধন বজািোি কিবতও ভূবমকা িাবখ। 

 

1.2 প্রকবেি রূপবিখা 

প্রস্তাববত কমথসূবচটি দ্যটি উপাোবনি মাধ্যবম সম্পােন কিা হবব:  

উপাোন ১: বাস্তবায়ন বযয় ও প্রযুবিগত সহায়তা কাযথেম। 

উপাোন ১ এি বক্ষবত্র, সুববধ্াজনক ঋে বাস্তবায়বন সহায়তা কিবত এবাং ঋেগ্রহ়ীতা, জ্বালাবন পবিবষবা ও প্রযুবি সিবিাহকাি়ী, এবাং এলএফআইগুবলাি ঝুুঁ বক 

হ্রাস কিাি জনয কাবিগবি সহায়তা প্রোন ও অ-আবর্থক কমথবকৌশল ববকবশত কিাি উবেবশয বজবসএবফি অনুোন বর্বক তৃত়ীয় পক্ষ়ীয় েক্ষতাি উপি অর্থায়ন 

কিবব। এসব বিবসাসথ একটি সুদৃঢ় ও েক্ষ কমথসূবচি গযািাবন্ট বেবত সহায়তা কিবব, পাশাপাবশ স্থান়ীয় সক্ষমতা বাড়াবনাি ববষয়টিও বনবিত কিবব যাবত োতাি 

সহায়তা বশষ হওয়াি পিও বকাবনা স্থায়়ী কমথবকৌশল ববেযমান র্াবক। তর্যগত ববসাদৃশয বমাচন, প্রকবল্পি বনভথ িবযাগয পুনগথঠন, প্রচাি ও সক্ষমতাবৃবদ্ধ কাযথেম 

এবাং অনযানয আনুষবঙ্গক বছােখাবো বযয়ও জনয সম্পে বিােও এই উপাোবনি আওতায় ববববচয। বস্ত্রখাবতি ঋেগ্রহ়ীতাবেি সাবর্ সমন্বয় কবি আইবিবসওএল 

বনবথাহ়ী সাংস্থা বহসাবব কাজ কিবব।  

উপাোন ২: বস্ত্রখাবতি জনয বববশষ হাবি ববদ্যযৎসাশ্রয়়ী প্রযুবি ঋে। 

এই উপাোবনি আওতায়, আইবিবসওএল সিাসবি বস্ত্রখাবতি ঋেগ্রহ়ীতাবেিবক বববশষ হাবি বময়াে়ী ঋে প্রোন কিবব, আি ঋেগ্রহ়ীতািা জ্বালাবন-েক্ষ সিঞ্জামাবে 

বযবহাবিি বেবক প্রাপ্ত তহববল কাবজ লাগাবব। ববদ্যযৎসাশ্রয়়ী প্রযুবি ও সিঞ্জাম েয়বাবে খিচই এই ঋবেি প্রধ্ান ববষয় হবব, যা ঋেগ্রহ়ীতািা তাবেি কািখানা, 

উৎপােন প্রবেয়া ও অবকাঠাবমা পবিবধ্থন এবাং/অর্বা সম্প্রসািে কিবত বযবহাি কিবব। ববদ্যযৎসাশ্রয়়ী প্রযুবি স্থাপন ও চালনাি আনুষবঙ্গক বযয় বযমন পবিবহন, 

বজাড়া লাগাবনা ও স্থাপন, প্রবশক্ষে ও প্রযুবি হস্তান্তি, শুল্ক, ববমা ও সহায়ক সিঞ্জাম, সাংবযাগ ও সিঞ্জামাবে এবাং অনযানয আনুষবঙ্গক খিবচি বক্ষবত্রও বযবহাি 

কিা বযবত পাবি। 

এই উপাোবনি আওতায় প্রধ্ান প্রধ্ান কমথকাবণ্ডি মবধ্য পবড় ঋবেি েিখাস্ত মূলযায়ন/সাববথক পদ্ধবতগত তেন্ত এবাং প্রকবল্পি কাযথকাবিতা পযথববক্ষে ও মূলযায়ন। 

বকাম্পাবনি জনয একটি পূবথবনধ্থাবিত বযাগযতাি মানেণ্ড, প্রকল্প/ঋবেি নূযনতম বযাবপ্ত, পূবথবনধ্থাবিত মান ও বববশবষ্টযি আবলাবক বযাগয ববদ্যযৎসাশ্রয়়ী প্রযুবি ও 

সিঞ্জাবমি তাবলকা প্রভৃবত এই কমথসূবচি আওতায় ঋে বেওয়াি বক্ষবত্র একটি স্বচ্ছ, সিল ও শবিশাল়ী মূলযায়ন মানেবণ্ডি প্রবতষ্ঠাবক সহজতি কিবব।  
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অর্থাবয়ত উপ-প্রকল্পগুবলাি সফল বাস্তবায়ন বজএইচবজ বনগথমন হ্রাস কিবত ভূবমকা িাখবব, যা বেবশি জলবায়ু পবিবতথ ন ববষয়ক লক্ষয অজথ বন সহায়তা 

কিবব। কমথসূবচি কমথকাবণ্ডি মবধ্য অর্থায়ন এবাং অ-অর্থায়ন বযবস্থা অন্তভুথ ি র্াবক, যাি অভ়ীষ্ট হবলা ইমবিবমবন্টাং এনটিটি বা বাস্তবায়নকাি়ী সাংস্থা (আইই) ও 

বস্ত্র-কািখানা-মাবলক কতৃথ ক স্থান়ীয় কাবিগবি সক্ষমতা ও ববদ্যযবতক েক্ষতায় (ইই) বববনবয়াবগি বযাপাবি জ্ঞাবনি উন্নবতসাধ্ন কিা।  

এই কমথসূবচ এমন বযৌর্ তহববল গঠবনি স্বপ্ন বেবখ বযখাবন বসবনয়ি বলান বহসাবব বজবসএফ তহবববলি ১০০ বমবলয়ন মাবকথ ন িলাি, আইবিবসওএল বর্বক ২০ 

বমবলয়ন মাবকথ ন িলাি এবাং ববসিকাবি ঋেগ্রহ়ীতাবেি ২০ বমবলয়ন মাবকথ ন িলাি ইকুবয়টি বববনবয়াগ র্াকবব। 

বচত্র 1: বাবজে বববিবেি রূপবিখা 

প্রকবল্পি সময়কাল:  

ক) অর্থপ্রোবনি সময়কাল: ০৫ বছি 

খ) ঋে পবিবশাবধ্ি সময়কাল, প্রবযাজয হবল:  আইবিবসওএল কতৃথ ক 

বজবসএফ-বক: ২০ বছি (০৫ বছবিি বগ্রস বপবিয়ি সহ, ০৬-২০ সাল বর্বক)  

আইই কতৃথ ক আইবিবসওএল-বক: একক ঋবেি জনয সবথাবধ্ক ১০ বছি 

(সবথাবধ্ক ২ বছবিি বগ্রস বপবিয়ি সহ) 

পবিমাে:  

বজবসএফ ঋে: ১০০.০০ বমবলয়ন মাবকথ ন িলাি  

 

বজবসএফবয়ি কাছ বর্বক কাবিগবি সহায়তা (অনুোন): ২.৭০ বমবলয়ন মাবকথ ন 

িলাি 

 

সহ-অর্থায়ন: ৪০.০০ বমবলয়ন মাবকথ ন িলাি 

 

৩০টি বস্ত্রকািখানাি জ্বালাবন েক্ষতা উন্নয়বন বববনবয়াগ সহজতি ও ববসৃ্তত কিাি মাধ্যবম এই প্রকল্প বাস্তবায়বনি ফবল প্রবত বছি 0.32 tCO2eq ও ১৫ বছবি 

4.89 MtCO2 বজএইচবজ বনগথমন হ্রাস কিাবত সক্ষম হবত পাবি। বাছাইকৃত বস্ত্রকািখানায় জ্বালাবন েক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পগুবলাি মবধ্য সিঞ্জাম ও প্রযুবিগত 

কবমথাবেযাগ অন্তভুথ ি িবয়বছ।  

 

 

1.3 োস্তোয়বনি েবদােস্ত 

আইবিবসওএল িাইবিক্ট অযাবক্সস এনটিটি বা গবতবববধ্-অবাবিত-এমন সাংস্থা (বিএই) বহসাবব সবুজ জলবায়ু তহববল (বজবসএফ) বর্বক সুববধ্াজনক ঋবেি 

ববদাবস্ত কিবব, যাবত জ্বালাবন-েক্ষ-সিঞ্জামাবে গ্রহবেি জনয বাাংলাবেবশি বস্ত্র বযবসায় অর্থায়ন ঘবে। এবক্ষবত্র আইবিবসওএল হবলা ঋেগ্রহ়ীতা ও এবক্সবকউটিাং 

এনটিটি বা বনবথাহ়ী সাংস্থা (ইই), আি বস্ত্র মাবলকিা হবলা ইমবিবমবন্টাং এনটিটি বা বাস্তবায়নকাি়ী সাংস্থা (আইই)। ইন্ডাবস্ট্রয়াল অযান্ড এনাবজথ  এবফবসবয়বি ফাইনযাি 

বা বশল্প ও জ্বালাবন েক্ষতায় অর্থায়ন (আইইইএফ) ইউবনে চূড়ান্ত সুববধ্াবভাগ়ী, বস্ত্র ঋেগ্রহ়ীতাবেি কাবছ ঋে প্রবাবহত কিবব। আইবিবসওএবলি এই ইউবনে 

ঋেগ্রহ়ীতাবেি সাবর্ প্রার্বমক বযাগাবযাগ কিবব। অযাবেবিবেি এনটিটি বা অনুবমাবেত সাংস্থা (এই) ও বনবথাহ়ী সাংস্থা বা এবক্সবকউটিাং এনটিটি (ইই) বহসাবব 

আইবিবসওএলবয়ি বভন্ন বভন্ন ভূবমকা র্াকবব। বাস্তবায়বনি প্রস্তাববত ববদাবস্তটি বনম্নরূপ: 
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বচত্র 2: চুবি কাঠাবমা 
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2. আইন ও নীরতমািা 

 

2.1 োাংিাবদ্বিি আইরন কাঠাবমাি পর্যাবিািনা  

2.1.1 পরিবেি ও িিোয়়ু পরিেতয ন 

বতথ মাবন বাাংলাবেশ পবিববশ আইন ও তাি বাস্তবায়বনি উপি বজাি বেবচ্ছ যাবত এই খাতটিবক আবিা প্রবতবযাবগতামূলক ও েক্ষ কবি বতালা যায়। যবেও 

বকাবনা বনবেথ ষ্ট আইবনি দ্বািা বস্ত্রখাত পবিচাবলত হয় না, তবব ১৯৯৫ সাবল প্রে়ীত পবিববশ সাংিক্ষে আইন (ইবসএ) ও ১৯৯৭ সাবল প্রে়ীত পবিববশ সাংিক্ষে 

বববধ্মালাি (ইবসআি) আওতায় এই খাত সাংবিষ্ট সব পবিববশ সাংোন্ত ববষয়াবল়ী বববববচত হয়। এই দ্যটি আইনবক বাাংলাবেবশি পবিববশ আইবনি প্রাে ববল গেয 

কিা হয়। বাাংলাবেবশি সব বশল্পখাবতি পবিববশ ববষয়ক ইসুযগুবলা সাধ্ািেত এই দ্যটি আইবনি আওতায় পবড়। পবিববশ সাংোন্ত ববষবয় এসব বেকবনবেথ শনাি 

পাশাপাবশ এই দ্যটি আইন পবিববশ আোলত আইবনি আওতায় বববশ কাযথকি। কািখানাি বজথ য ও আবজথ নাি বযবস্থাপনা ও বনষ্কাশবনি বযাপাবি বেবশি বন ও 

পবিববশ মন্ত্রোলয় সুবনবেথ ষ্ট বেকবনবেথ শনা প্রোন কবিবছ।1 তাছাড়া এই মন্ত্রোলবয়ি অধ়্ীবন খুব শ়ীঘ্রই ববশুদ্ধ বায়ু আইন প্রে়ীত হবত যাবচ্ছ। ২০১০ সাবলি 

পবিববশ আোলত আইবনি (ইবসএ) আওতায় বাাংলাবেবশ বববশষাবয়ত পবিববশ আোলতও িবয়বছ। এই আইবনি আওতায় বকবল পবিববশ সাংিক্ষে আইন 

১৯৯৫ ও বাাংলাবেশ সিকাবিি বগবজবে বনধ্থাবিত অনয বকাবনা আইন কাযথকি হয়2। 

 

A. পবিববশ সাংিক্ষে আইন (ইবসএ) ১৯৯৫ 

পবিববশ সাংিক্ষে আইন (ইবসএ) ১৯৯৫ হবলা বাাংলাবেবশ পবিববশ সুিক্ষা সাংোন্ত প্রধ্ান আইবন েবলল। বযাপকবভবিক এই আইবন একাধ্াবি পবিববশ 

সাংিক্ষবেি ববধ্ান বযমন আবছ, বতমবন িবয়বছ পবিববশগত মান উন্নয়ন ও পবিববশ দূষে বনয়ন্ত্রে ও প্রশমবনি ববষয়ও। এই আইন পবিববশ অবধ্েপ্তি প্রবতষ্ঠাি 

নযাযযতা প্রোন কবি এবাং এি মহাপবিচালকবক প্রবয়াজন়ীয় বযবস্থা গ্রহবেি ক্ষমতা বেয়। মহাপবিচালক (পবিববশ অবধ্েপ্তবিি প্রধ্ান) বযসব বযবস্থা গ্রহে কিাি 

ক্ষমতা িাবখন বসগুবলাি মবধ্য িবয়বছ তেন্ত, পবিববশ সাংোন্ত সম্ভাবয দ্যঘথেনা প্রবতবিাধ্, সিকািবক পিামশথ োন, অনযানয কতৃথ পক্ষ বা অযাবজবিি সবঙ্গ 

সমন্বয়সাধ্ন, ও পবিববশ দূষে সম্পবকথ  তর্য সাংগ্রহ ও প্রকাশ। এই আইন (ধ্ািা ১২) অনুসাবি, মহাপবিচালবকি বনকে হবত, বববধ্ দ্বািা বনধ্থাবিত পদ্ধবতবত, 

পবিববশগত ছাড়পত্র (ইবসবস) বযবতবিবক বকান বশল্প প্রবতষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহে কিা যাবব না।  ২৮. এই আইন ২০০৬ সাবল সাংবশাধ্ন কিা হয় (এসআিও 

নাং-১৭৫-অযাক্ট/২০০৬, তাবিখ ২৯ আগস্ট ২০০৬) এবাং এবত পবিববশ সাংিক্ষবেি লবক্ষয বযবহৃত/অবকবজা বযাোবি সঠিক পদ্ধবতবত সাংগ্রহ ও 

বিসাইবকলকিে, পবিববশগত মান উন্নয়ন ও পবিববশ দূষে বনয়ন্ত্রে ও প্রশমবনি উপি গুরুত্বাবিাপ কিা হয়। সাংবশাধ্ন়ী অনুসাবি, পবিববশ অবধ্েপ্তবিি ছাড়পত্র 

ছাড়া বযাোবি বিসাইবকলকিে অনুবমাবেত নয়। এবত বযবহৃত বযাোবি বা বযবহৃত বযাোবিি বকান অাংশ বখালা জায়গা, জলাশয়, আবজথ না বাবক্স বফলা বনবষদ্ধ কিা 

হয়। সকল পবিতযি বযাোবি যত দ্রুত সম্ভব পবিববশ অবধ্েপ্তি কতৃথ ক অনুবমাবেত বযাোবি বিসাইবকবলাং কািখানায় পাঠাবনাি আবশযকতা আবিাপ কিা হয়, 

বসই সাবর্ বযবহৃত/পবিতযি বযাোবিি জনয বয বকান আবর্থক বলনবেন বনবষদ্ধ কিা হয়। তবব, এই আইন ২০০৮ সাবল আবািও একই ইসুযবক সামবন বিবখ 

সাংবশাধ্ন কিা হয় (এসআিও নাং-২৯-অযাক্ট/২০০৮, তাবিখ ১১ বফব্রুয়াবি ২০০৮) যাবত পািেবিক মনতবকযি বভবিবত বনধ্থাবিত খিবচি আবর্থক বলনবেন 

অনুবমাবেত হয়। বাাংলাবেশ পবিববশ সাংিক্ষে (সাংবশাবধ্ত) আইন ২০০৩-এ বলা হবয়বছ বয পবিববশ আোলত পবিববশ-সাংোন্ত মামলাি পাশাপাবশ সাধ্ািে 

মামলা-বমাকেমাও বনষ্পবি কিবত পািবব এবাং বাাংলাবেবশি সাধ্ািে বেওয়াবন আোলবতি ক্ষমতা ও কাযথাবে প্রবয়াগ কিবত পািবব। 

 

B. পবিববশ সাংিক্ষে বববধ্মালা (ইবসআি) ১৯৯৭ 

 
1 (২০১৯)। বযখান বর্বক উদ্ধাি কিা হবয়বছ: 

https://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/publications/2398e6c5_c300_472d_9a0c_0
385522748f3/Bangladesh%20Standards%20and%20Guideline%20for%20sludge%20managhttps://doe.port
al.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/publications/2398e6c5_c300_472d_9a0c_0385522748f3/
Bangladesh%20Standards%20and%20Guideline%20for%20sludge%20management-
%20September%202016.pdfement-%20September%202016.pdf 
2 পবিববশ আোলত আইন ২০১০, ধ্ািা ২গ 
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'বাাংলাবেশ পবিববশ সাংিক্ষে আইন ১৯৯৫' বাস্তবায়বনি জনয সিকাি 'বাাংলাবেশ পবিববশ সাংিক্ষে বববধ্মালা ১৯৯৭' প্রেয়ন কবি। বাাংলাবেশ পবিববশ 

সাংিক্ষে আইন ১৯৯৫ ক়ীভাবব বাস্তবায়ন কিবত হবব তা বববধ্মালায় ববস্তাবিতভাবব বেথনা কিা হবয়বছ। পবিববশ সাংিক্ষে বববধ্মালা ১৯৯৭-এি আওতায় 

পবিবববশি উপি প্রভাব বতবি কবি এমন বয বকাবনা প্রকল্প বা বশল্পবক অবশযই পবিববশ ছাড়পত্র (ইবসবস) বনবত হবব3 বববধ্ ৭/১, এবাং বয প্রকাি প্রভাব বতবি 

কবি বস অনুযায়়ী বশল্প/প্রকল্প চািটি েবল ভাগ কিা হয়: 

a. সবুজ 

b. কমলা-ক 

c. কমলা-খ 

d. লাল 

ইবসএ ১৯৯৫,4, ধ্ািা ১২-এি উপি মবনাবযাগ বিবখ, বববধ্ ৭ ও এি সমস্ত আববশযক উপবববধ্ অনুসিে কবি, বয বকাবনা প্রকল্প বা বশল্প ইবসবস বপবত পাবি। 

পবলউশন আন্ডাি কবিাল বা দূষে বনয়ন্ত্রে ছাড়পত্র (বপইউবস) ইসুযি বনয়মাবল বববধ্ ৭ক-এ বেথনা কিা হবয়বছ। কযাোবলটিক কনভােথ াি ও বিবজল পাটিথ কুবলে 

বফল্টাি আমোবনি উপি সহ অনযানয বববধ্বনবষধ্ বববধ্ ৭খ-বত উবেখ কিা হবয়বছ। কািখানাগুবলা অবশযই বববধ্ ৮-এি আওতায় তাবেি বজথ য বনিঃসিে ও 

বনগথমবনি মানমাত্রা বনধ্থািবেি বযাপাবি ইবসবস ছাড়পবত্রি বময়াে যাচাই কিবব। বসই চাি বশ্রে়ীভূি বযবকাবনা বশল্প কািখানা বকাংবা প্রকবল্পি বববধ্ ১৩ অনুসিে 

কিা আবশযক। ইবসবস ছাড়পত্র বনওয়া খুবই গুরুত্বপূেথ, এি বময়াে একটি বনবেথ ষ্ট সময় পযথন্ত র্াবক। ইবসবস বনওয়াি ও নবায়বনি বফ সাংোন্ত বববিে জানা যাবব 

বববধ্ ১৪-বত। ইবসএ ১৯৯৫ অনুসাবি, বকাবনা ববধ্ান লঙ্ঘন বা বকাবনা বেকবনবেথ শনা অমানয কিা হবল, বা উবেবখত বকাবনা কাবজি জনয, বসসববি ববপি়ীবত বয 

জবিমানাি উবেখ িবয়বছ তা আবিাপ কিা বযবত পাবি। 

ইবসআি ১৯৯৭-এি আওতায় বববভন্ন ও োববি জনয চািটি বভন্ন বভন্ন ফিম বেওয়া হয়, এগুবলা হবলা ১ বর্বক ৪ নম্বি ফিম। প্রবতকাবিি আববেন ও বসোি 

যর্াযর্ প্রবেয়া উবেখ কিা হবয়বছ, নমুনা সাংগ্রবহি উবেবশয বেয়া ববজ্ঞবপ্ত, ইবসবস ও বপইউবস ছাড়পবত্রি জনয আববেন এই চািটি ববষবয়ি জনয বতথ মাবন চািটি 

ফিম বযবহাি কিা হয়। 

ইবসআি ১৯৯৭-এি অধ়্ীবন মান বজায় িাখাি বববভন্ন প্রবেয়া ও বফ-এি জনয ১৪ টি তফবসল বেওয়া হবয়বছ। তফবসল ১ বর্বক ১৪ এি মবধ্য বয বয ববষবয় 

দৃবষ্টপাত কিা হবয়বছ তা হবলা: অবস্থান ও পবিবববশি উপি প্রভাববি আবলাবক বববভন্ন বশল্প প্রবতষ্ঠান বা প্রকবল্পি বশ্রে়ীববভাগ, বায়ু, পাবন, শব্দ, বমােিযান বা 

যাবন্ত্রক বনৌযানজবনত শব্দ, বমােিযানজবনত বনিঃসিে, যাবন্ত্রক বনৌযানজবনত বনিঃসিে, ঘ্রাে, পয়িঃবনগথমন, বশল্প প্রবতষ্ঠান বা প্রকবল্পি বজথ য বনগথমন, বশল্প প্রবতষ্ঠান বা 

প্রকবল্পি গযাস়ীয় বনগথমন, বশল্পবশ্রে়ীবভবিক বজথ য বনিঃসিে বা বনগথমন প্রভৃবতি মানমাত্রা, পবিববশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন বফ, পবিববশ অবধ্েপ্তি কতৃথ ক 

পাবন, তিলবজথ য, বায়ু ও শবব্দি নমুনা বববিষে এবাং বববিষেজাত বববভন্ন তর্য বা উপাি সিবিাহ সাংোন্ত বফ। 

 

C. বাাংলাবেশ পবিববশ সাংিক্ষে (সাংবশাবধ্ত) আইন, ২০১০ 

 

আইবনি এই সাংবশাধ্ন়ী বযসব বক্ষবত্র নতুন কবয়কটি বববধ্বনবষধ্ যুি কবিবছ বসগুবলা হবলা:   

ক) পবিববশ দূষে ও স্বাস্থযঝুুঁ বক বিাবধ্ ববপজ্জনক ববজথ যি যর্াযর্ বযবস্থাপনা বনবিতকিে;  

খ) সিকাবিি অনুমবত বযাত়ীত বকান জলাশয় ভিাে বা পবিবতথ ন কিা যাবব না, যবে জাত়ীয় স্বাবর্থ তা কিাি প্রবয়াজন হয়, তবব সাংবিষ্ট ববভাগ বর্বক ছাড়পত্র 

বনবয় কিা বযবত পাবি; এবাং    

গ) বকাবনা প্রকল্প/কািখানা, বযখান বর্বক বজথ য বনগথমন হয়, তাি কতৃথ পক্ষ বনগথমবনি ববেযমান মাত্রা যাবত অবতেম না কবি যায় বসজনয পবিববশ দূষেমূলক 

বনগথমন বনয়ন্ত্রবে বাধ্য র্াকবব। 

 

D. বাাংলাবেশ জলবায়ু পবিবতথ ন বকৌশল ও কমথপবিকল্পনা (বববসবসএসএবপ) ২০০৯ 

 
3 পবিববশ সাংিক্ষে বববধ্মালা ১৯৯৭ 
4 পবিববশ সাংিক্ষে আইন ১৯৯৫ 
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বাাংলাবেশ জলবায়ু পবিবতথ ন বকৌশল ও কমথপবিকল্পনা (বববসবসএসএবপ) হবলা নযাশনাল অযািাপেযাশন বপ্রাগ্রাম অব অযাকশন বা জাত়ীয় অবভবযাজন 

কমথসূবচ (২০০৫ ও ২০০৯)-এি উপি বভবি কবি গবড় উঠা একটি জ্ঞানবভবিক বকৌশল। এবত ছয়টি বকৌশলগত বক্ষবত্র বাাংলাবেশ স্বল্প, মাঝাবি ও ে়ীঘথ বময়াবে 

বয ৪৪টি কমথসূবচ গ্রহে কিবব তা উবেখ কিা হবয়বছ। বসই ছয়টি বক্ষত্র হবলা: 

- খােয বনিাপিা, সামাবজক সুিক্ষা ও স্বাস্থয 

- সামবগ্রক দ্যবযথাগ বমাকাববলা 

- অবকাঠাবমা 

- গববষো ও জ্ঞান বযবস্থাপনা 

- প্রশমন ও কাবথন বনিঃসিন কম বিবখ উন্নয়ন 

- সক্ষমতা বৃবদ্ধ ও প্রবতষ্ঠান শবিশাল়ীকিে 

এই সমস্ত বকৌশলগত বক্ষত্র জুবড় একটি সাধ্ািে ববষয় হবলা েবিদ্র্ ও নাজুক নাি়ী ও বশশুবেি বববশষ দৃবষ্ট বেওয়া। সমস্ত কমথসূচ়ী সিকাবিি রূপকল্প ২০২১-এি 

সাবর্ তাল বমবলবয় এগুবব ববল আশা কিা হবচ্ছ। 

 

E. জলবায়ু পবিবতথ ন ট্রাস্ট তহববল আইন ২০১০ 

এই আইন এমন সময় পাস কিা হয় যখন সিকাি জলবায়ু পবিবতথ বনি সাবর্ অবভবযাজবনি জনয পেবক্ষপ বনওয়াি বযাপাবি বেশ়ীয় সাড়াি ত্ববড়ৎ সূচনা কবি। 

বসই সব অবভবযাজন কমথকাবণ্ডি পবিকল্পনা কিা হবয়বছল বববসবসএসএবপ-ি মাধ্যবম। তাই এই আইন বববসবসএসএবপ-ি সাবর্ বনববড়ভাবব সাংবিষ্ট। এবত বলা হয় 

বয ২০০৯ বর্বক ২০১১ সাবলি মবধ্য বতন বছবিি জনয প্রবত বছি ১০০ বমবলয়ন মাবকথ ন িলাি প্রার্বমক বাবজে বিাে বেওয়া হবব। এবত বলা হবয়বছ, বাবজবেি 

৬৬% বযয় হবব বববসবসএসএবপ-বত অগ্রাবধ্কািপ্রাপ্ত প্রকল্প/কমথসূবচ বাস্তবায়বন। বাবক ৩৪% জরুবি পবিবস্থবতি জনয সবিত তহববল বহসাবব জমা িাখা হবব। জমা 

কিা আমানবতি উপি অবজথ ত সুে প্রকল্প বাস্তবায়বন বযয় কিা হবব। বববসবসটিএফ বর্বক প্রাপ্ত তহববল সিকাবি খাত ও ববসিকাবি প্রকবল্পি অর্থায়বন বযবহাি কিা 

বযবত পাবি। প্রেি আবর্থক বছবিি মবধ্য পুবিা অনুোবনি অর্থ বযয় কিাি বাধ্যবাধ্কতা নাই। 

 

F. জাত়ীয় জ্বালাবন ন়ীবত ১৯৯৫ 

জাত়ীয় জ্বালাবন ন়ীবতি (১৯৯৫) অভ়ীষ্ট হবলা জ্বালাবনি উৎসসমূবহি ববকাশ ঘটিবয় এবাং জ্বালাবনখাবতি পবিচালনায় সিকাবি ও ববসিকাবি খাতবক সমৃ্পি কবি 

বেকসই অর্থননবতক প্রবৃবদ্ধ ঘোবনা। এই ন়ীবত জ্বালাবন খাবতি কমথননপুবেয উন্নবত ঘোবনাি সাববথক কাঠাবমা ঠিক কবি। এই ন়ীবতি লক্ষযমালাি মবধ্য িবয়বছ: 

বেকসই অর্থননবতক প্রবৃবদ্ধি জনয জ্বালাবন সিবিাহ কিা, সমস্ত বেশ়ীয় জ্বালাবন উৎবসি (বতল ও গযাস, কয়লা, জলববদ্যযৎ) সববথাচ্চ ববকাশ বনবিত কিা, জ্বালাবন 

ইউটিবলটিগুবলাি বেকসই পবিচালনা বনবিত কিা, পুবিা জ্বালাবন উৎসগুবলাি বযৌবিক বযবহাি বনবিত কিা, পবিববশগতভাবব বনিাপে জ্বালাবন উন্নয়ন কমথসূবচ 

বনবিত কিা, জ্বালাবন খাবতি উন্নয়ন ও বযবস্থাপনায় সিকাবি ও ববসিকাবি খাবতি অাংশগ্রহেবক উৎসাবহত কিা, ২০২০ সাল নাগাে পুবিা বেশবক ববদ্যযতায়বনি 

আওতায় আনা, জনগবেি কাবছ যুবিসঙ্গত ও সাশ্রয়়ী মূবলয জ্বালাবনি বনভথ িবযাগয সিবিাহ বনবিত কিা এবাং জ্বালাবন বনিাপিা বনবিত কিবত বাবেবজযক 

জ্বালাবনি বযৌবিক আোন-প্রোবনি জনয আিবলক জ্বালাবন মাবকথ বেি ববকাশ ঘোবনা। 

 

G. (ইনবেবন্ডি) নযাশনাবল বিোিবমনি কবিববউশন বা জাত়ীয়ভাবব বস্থি়ীকৃত (কাবিত) অবোন (এইএনবিবস) ২০১৫ 

জলবায়ু পবিবতথ ন বমাকাববলাি বববশ্বক প্রবচষ্টায় বাাংলাবেবশি অবোবনি বক্ষবত্র আইএনবিবস ববশ কবয়কটি প্রশমন কমথকাণ্ড বনধ্থািে কবিবছ যা বেবশি 

বজএইচবজ বনগথমনবক স়ীমাবদ্ধ কিবত সহায়তা কিবব। এসব কমথকাবণ্ডি মবধ্য বনম্নবলবখত প্রশমন উপাোনসমূহ িবয়বছ:   

• ববেযমান সম্পবেি উপি বভবি কবি, ২০৩০ সাবলি মবধ্য শবি, পবিবহন ও বশল্পখাবত বজএইচবজ বনগথমবনি পবিমাে ববজবনস অযাজ ইউজুয়াল বা 

গতানুগবতক (ববএইউ) স্তি বর্বক ৫ শতাাংশ কবমবয় আনাি শতথ হ়ীন অবোন িাখা। 

• অর্থসাংস্থান, বববনবয়াগ, প্রযুবিি উন্নয়ন ও হস্তান্তি, ও সক্ষমতা বৃবদ্ধি আকাবি যর্াযর্ আন্তজথ াবতক সহায়তা সাবপবক্ষ, ২০৩০ সাবলি মবধ্য শবি, 

পবিবহন ও বশল্পখাবত বজএইচবজ বনগথমবনি পবিমাে ববজবনস অযাজ ইউজুয়াল বা গতানুগবতক (ববএইউ) স্তি বর্বক ১৫ শতাাংশ কবমবয় আনাি 

শতথ যুি অবোন িাখা। 

 



I 
 

 
  পরিরিষ্ট ৬ — পরিবেিগত ও সামারিক েযেস্থাপনা কাঠাবমা 

  সবুজ জলবায়ু তহববল অর্থসাংস্থান প্রস্তাবনা 

 
 
সমস্ত গুরুত্বপূেথ ন়ীবতমালা ও খাবত জলবায়ু পবিবতথ ন অবভবযাজন কাযথেম বৃবদ্ধ কিবত বাাংলাবেশ সম্প্রবত দ্যটি উদ্ভাবন়ী তহববল প্রবতষ্ঠা কবিবছ: 

বাাংলাবেশ জলবায়ু পবিবতথ ন ট্রাস্ট তহববল (বববসবসটিএফ), যা সিকাবিি বনজস্ব বাবজবে বতবি, এবাং বাাংলাবেশ ক্লাইবমে বচঞ্জ বিসাইবলন্ট ফান্ড বা বাাংলাবেশ 

জলবায়ু পবিবতথ ন সহায়ক তহববল (বববসবসআিএফ), যা উন্নয়ন সহবযাগ়ীবেি সহায়তায় বতবি। বাাংলাবেশ ২০০৫ সাবল নযাশনাল অযািাপেযাশন বপ্রাগ্রাম অব 

অযাকশন বা জাত়ীয় অবভবযাজন কমথসূবচ (এনএবপএ) জমা বেয় (২০০৯ সাবল সাংবশাধ্ন কবি) এবাং একটি জলবায়ু পবিবতথ ন কমথপবিকল্পনা (২০০৯ সাবল 

বাাংলাবেশ জলবায়ু পবিবতথ ন বকৌশল ও কমথপবিকল্পনা) প্রস্তুত কবি। এবত বাাংলাবেশ জ্বালাবন েক্ষতা ও সাংিক্ষে মাস্টািিযান ২০৩০-এি আবলাবক প্রধ্ান প্রধ্ান 

বশল্পখাবত জ্বালাবন েক্ষতা ও সাংিক্ষে ববষয়ক পেবক্ষপগুবলাবক প্রবোবেত কিবত জ্বালাবন বনি়ীক্ষা সম্পােবনি জনয প্রশমন পেবক্ষবপি রূপবিখা ও সুপাবিশ 

কিা হবয়বছ এবাং বশল্পখাবত জ্বালাবন বযবহাবিি গতানুগবতক স্তি বর্বক ১০% জ্বালাবন বযবহাি হ্রাস কিাি লক্ষযমাত্রা বনধ্থািে কিা হবয়বছ5। 

 

প্রকল্পটি আইএনবিবস বাাংলাবেশ ২০১৫ ও বাাংলাবেশ জলবায়ু পবিবতথ ন বকৌশল ও কমথপবিকল্পনা (বববসবসএসএবপ) ২০০৯ অনুসাবি কাজ কবি এবেি অগ্রাবধ্কাি 

বক্ষত্রগুবলাবক এবগবয় বনয়। 

 

H. ইমািত বনমথাে আইন ১৯৫২  

এই আইন শহিািবল ইমািত বনমথাবে বসেবযাক ও উঁচু োলান বতবি ইতযাবে ববষবয় বববধ্বনবষধ্ প্রোন কবি। এই আইবন ইমািত বনমথাে ও োাংবক খনবনি উপি 

বববধ্বনবষধ্ও বেওয়া িবয়বছ যা বাাংলাবেবশি বকছু বনবেথ ষ্ট অিবলি পবিকল্পনায় হস্তবক্ষপ কিবত পাবি এবাং এই আইবনি উবেশয পূিবে সিকািবক (ধ্ািা ১৬) 

বকাবনা উপযুি বববধ্মালা বতবি কিবত সক্ষম কবি বতাবল। 

 

I. ইমািত বনমথাে বববধ্মালা, ২০০৮ 

এই বববধ্মালা ১৯৮৪ সাবলি ইমািত বনমথাে বববধ্মালাবক িবহত কবি। এই বববধ্মালা উন্নয়ন বনয়ন্ত্রবেি প্রবেয়াটি িেবভবিক ও বকইসবভবিক কিবত চায়। এই 

বববধ্মালা বসেবযাক, বকাবনা জায়গায় বনবমথত ইমািবতি অনুপাত, গযাবিজ বনমথাে, িবে যাওয়াি উপায়, বলফে র্াকাি সুবযাগ, িবে ভূবমি বযবহাি ও ভববনি 

উচ্চতা ইতযাবেি উপি শতথ াবিাপ কবি উন্নয়ন বনয়ন্ত্রে কবি। ইমািত বনমথাে বববধ্মালায় ইমািবতি উচ্চতা স়ীমাবদ্ধকিে বকাবনা জায়গাি জনঘনত্ব বনয়ন্ত্রবে ও 

নগবিি বৃবদ্ধি বযবস্থাপনায় সহায়তা কবি। ঢাকা মহানগি ইমািত বনমথাে বববধ্মালা ২০০৮ ঢাকা মহানগি অিবলি জনয ১৯৯৬ সাবল বতবি পূবথবতী বববধ্মালাবক 

িবহত কবি এবাং িাজউকবক বনম্নবলবখত উপাবয় আবিা কতৃথ ত্ব প্রোন কবি: ক) নগবিি উন্নয়ন তোিবকি আবিা সুেষ্ট োবয়ত্ব অপথে; খ) সাংবিষ্ট বববভন্ন 

বযবিববগথি মাবঝ োবয়ত্ব বণ্টন; গ) ইমািত নকশাকাি, কাঠাবমাগত প্রবকৌশল়ী, জায়গা-তত্ত্বাবধ্ায়বকি োয়োবয়ত্ব ও োবয়বত্বি অববহলায় তাবেি জবিমানাি 

বযবস্থা ইতযাবে উবেখ কিা হয়। 

J. বাাংলাবেশ নযাশনাল বববডাং বকাি বা বাাংলাবেশ জাত়ীয় ইমািতবববধ্ (ববএনবববস) ২০১৪ 

ববএনবববস বকাি নাবম সমবধ্ক পবিবচত বাাংলাবেশ জাত়ীয় ইমািতবববধ্টি বনিাপে বাবড় ও ভবন বনমথাে ববষবয় বাাংলাবেবশ চূড়ান্ত বকাি। ভূবমকম্প ও বববভন্ন 

ইমািত বনমথাে বযবস্থাি বায়ু প্রভাব এই বকািটিবত অন্তভুথ ি কিা হবয়বছ। তাছাড়া, এই বকািটি অবনকাাংবশ এবসআই বকাবিি মবতা, যা বববশ্বি অনযতম 

সববচবয় চবচথ ত ইমািত বনমােথ বকাি বহসাবব স্ব়ীকৃত। তবব বকছু পার্থবকযি জায়গা িবয়বছ, বযমন এবত বাাংলাবেবশি বজববক, পবিববশগত ও ভূতাবত্ত্বক উপাোন 

ববববচনায় বনবয় সাংবশাধ্ন কিা হবয়বছ। অবধ্কন্তু, এই বকাি বতবি কিাি সময় আর্থ-সামাবজক উপাোনও ববববচনায় বনওয়া হবয়বছ। 

K. স্থাবি সম্পবি অবধ্গ্রহে ও হুকুমেখল অধ্যাবেশ, ১৯৮২  

 স্থাবি সম্পবি অবধ্গ্রহে ও হুকুমেখল অধ্যাবেশ ১৯৮২ সাবল কাযথকি হয়। অবধ্গ্রহে, পুনবথসবত ও পুনবথাসন সম্পবকথ ত বতথ মাবনি সমস্ত সবেয়তাি প্রধ্ান বভবি 

এই আইন। আইনটিি প্রাসবঙ্গক ও প্রধ্ান বববশবষ্টযি মবধ্য ক্ষবতপূিে বনধ্থািবে বববববচত ববষয়াবল়ী অন্তভুথ ি: ক) সম্পবিি বাজাি মূলয; খ) অবধ্গ্রহবেি কািবে 

েণ্ডায়মান ফসল বা গাবছি ক্ষবত; গ) সাংবিষ্ট কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক অনুমবত গ্রহবেি প্রকৃত সমবয় অনয সম্পবি বর্বক অবধ্গ্রহেকৃত সম্পবি বববচ্ছন্ন কিাি কািবে সৃষ্ট 

ক্ষবত; ঘ) অনযানয সম্পবি বা উপাজথ বনি উপি ক্ষবত; ঙ) আবাস স্থানান্তবিি জনয বযয়; ও চ) অবধ্গ্রহবেি বনাটিশ প্রোন ও প্রকৃত অবধ্গ্রহবেি মাবঝ অবজথ ত 

সম্পবিি মুনাফা কমাজবনত ক্ষবত।  

 
5 জাত়ীয়ভাবব বস্থি়ীকৃত অবোন (এনবিবস) ২০১৫ 
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  পরিরিষ্ট ৬ — পরিবেিগত ও সামারিক েযেস্থাপনা কাঠাবমা 

  সবুজ জলবায়ু তহববল অর্থসাংস্থান প্রস্তাবনা 

 
 
প্রকবল্পি দ্বািা ক্ষবতগ্রস্থ বযবিববগথি (বপএবপ) পুনবথসবত ও পুনবথাসবনি ববষবয় বতথ মান আইন ও বববধ্ববধ্ান খুব েষ্ট নয়। এখাবন এনোইবেলবমন্ট বা 

অবধ্কাবিি অর্থ হবলা প্রকবল্পি দ্বািা ক্ষবতগ্রস্থ বযবিবগথ কতৃথ ক প্রকল্প কতৃথ পবক্ষি কাছ বর্বক  ক্ষবতপূিে বহসাবব বকছু বনবেথ ষ্ট সুববধ্াপ্রাবপ্তি অবধ্কাি িবয়বছ। 

ক্ষবতি মবধ্য জবম ও অনযানয স্থাবি সম্পবি, আয়, েণ্ডায়মান ফসল, েখল ইতযাবে অন্তভুথ ি র্াকবত পাবি। ক্ষবতপূিে প্রায়শই নগে অনুোন রূবপ বেওয়া হয়, 

তবব প্রবশক্ষে ও ঋে সুববধ্া এবাং পুনবথসবত ও পুনবথাসবনি অনযানয প্রবয়াজন়ীয় সুববধ্া রূবপও বেওয়া হবত পাবি। 

 

2.1.2 সামারিক 

বববভন্ন উপাোবনি আওতায় বকছু কাবজ েক্ষ, আধ্া-েক্ষ এবাং অেক্ষ শ্রবমক প্রবয়াজন। শ্রম ও কাবজি পবিবস্থবত বনয়ন্ত্রে কবি এমন প্রধ্ান প্রধ্ান আইন বনবচ 

বেওয়া হবলা: 

 

L. বাাংলাবেশ কািখানা আইন ১৯৬৫ 

আইনটি কািখানাি শ্রবমকবেি বপশাগত অবধ্কাি ও সুিক্ষা এবাং একটি স্ববস্তোয়ক কমথপবিববশ ও যুবিসঙ্গত কমথপবিবস্থবতি সাবর্ সম্পবকথ ত। এই আইন 

কািখানা পবিেশথবনি ববদাবস্ত এবাং স্বাস্থযবববধ্, বায়ুচলাচল, বভড়, িাবতি কাজ, সুিক্ষা, ববপজ্জনক যন্ত্রপাবত, ছুটি, ওভািোইম, কযাবন্টন এবাং বশশু যবেি 

ববষয়গুবলা বনয়ন্ত্রে কবি। এই আইবন কািখানায় ১৪ বছবিি কম বয়স়ী বশশুবেি কমথসাংস্থান বনবষদ্ধ।  ১৪ বছবিি বববশ বয়স়ী বশশুবেি বনববন্ধত কিবত হবব এবাং 

তািা কাবজি সময় সাংোন্ত বববধ্ববধ্ান সাবপবক্ষ চাবলত হবব। কািখানা আইন ১৯৬৫ (শুরুবত বছল পূবথ পাবকস্তান কািখানা আইন ১৯৬৫) তৎকাল়ীন সিকাি 

কতৃথ ক গৃহ়ীত হবয়বছল। আইনটিি লক্ষয বছল কািখানায় শ্রবমক বনবয়াগ, তাবেি মজুবি ও কািখানায় তাবেি কমথপবিবস্থবত, বযমন, স্বাস্থয ও স্বাস্থযবববধ্, সুিক্ষা, 

কলযাে, কমথঘণ্টা, ছুটি ও সামবয়ক ছুটি এবাং আববশযক শতথ াবে অমানয কিাি জনয মাবলক ও শ্রবমক উভবয়ি জনয শাবস্ত ও জবিমানাি ববষয়াবল়ী বনয়ন্ত্রে কিা। এই 

আইবন ১১টি অনুবচ্ছে ও ১১৬টি প্রধ্ান ধ্ািা িবয়বছ। এবত প্রধ্ান পবিেশথবকি কাছ বর্বক কািখানা পবিকল্পনাি (কািখানা বনমথাে বা সম্প্রসািে, কািখানাি বশ্রে়ী 

বা ধ্িে সহ) অনুবমােন আোবয়ি ববধ্ানাবল়ী অন্তভুথ ি িবয়বছ। এই আইন অনুসাবি, প্রবতটি কািখানা পবিষ্কাি-পবিচ্ছন্ন িাখবত হবব এবাং বকাবনা নেথ মা, 

বশৌচাগাি বা অনয স্থান বর্বক উদ্ভূত বজথ য বর্বক মুি িাখবত হবব। প্রবতটি কািখানায় বজথ য ও জঞ্জাল অপসািে, ধু্লাবাবল ও বধ্াুঁ য়া জবম যাওয়া বিাধ্, ঘবিি 

তাপমাত্রা বজায় িাখা ও যর্াযর্ বায়ুচলাচবলি জনয কাযথকি বযবস্থা গ্রহে কিবত হবব। এই আইবন, কািখানাবত আগুন বর্বক সুিক্ষাি পযথাপ্ত বযবস্থা বনবিত 

কিা, আগুন লাগবল পালাবনাি উপযুি উপায় এবাং ববপজ্জনক ও দ্যঘথেনাপ্রবে যন্ত্রাবে, ববদ্যযবতক ও যাবন্ত্রক উপকিে, স্বয়াংবেয় বমবশন ইতযাবে বর্বক 

শ্রবমকবেি সুিক্ষা বেওয়া আবশযক। বকাবনা শ্রবমকবক ববপজ্জনক বকাবনা যন্ত্র বযবহাি কিাি কাবজ লাগাবনাি আবগ তাবক যর্াযর্ প্রবশক্ষে বেবয় বনবত হবব। 

বেন বা অনযানয ভাবি মালামাল উবিালবনি যন্ত্র, বলফে ইতযাবে বনয়ন্ত্রবেি সিঞ্জাম খুবই ভাবলাভাবব বনবমথত হবত হবব এবাং ভাবলা উপাোবন বতবি ও যবর্ষ্ঠ 

শবিশাল়ী হবত হবব। কািখানাি বমবঝ বা প্রাঙ্গবে খানাখদক, যা ববপবেি কািে হবত পাবি, সুিবক্ষতভাবব আবৃত বা ববড়াযুি হওয়া উবচত এবাং শ্রবমকবেি 

বচাখ িক্ষাি জনয কাবলা চশমা বা যর্াযর্ভাবব বতবি বচাবখি ঢাকনা সিবিাহ কিবত হবব। প্রবতটি কািখানায় প্রক্ষালন ও বগাসবলি জনয পযথাপ্ত ও উপযুি 

সুববধ্া র্াকবত হবব এবাং প্রার্বমক বচবকৎসাি ওষুধ্ ও সিঞ্জাম সিবিাহ কিবত হবব। 

 

M. বাাংলাবেশ শ্রম আইন ২০০৬: (সাংবশাধ্ন়ী  ২০১৩, ২০১৫) 

বাাংলাবেবশ শ্রবমকবেি সাবর্ সম্পকথ  ২০০৬ সাবলি বাাংলাবেশ শ্রম আইন (২০১৩ সাবল সাংবশাবধ্ত) ও ২০১৫ সাবলি শ্রম বববধ্মালা অনুসাবি পবিচাবলত হয়। 

শ্রম আইন ২০০৬-এি সাংবশাধ্ন়ী এবক আন্তজথ াবতক শ্রম মাবনি সাবর্ আবিা সামঞ্জসযপূেথ কবি তুবলবছ। নতুন শ্রম আইবন শ্রবমবকি অবধ্কাি আবিা 

বজািোিকিবে ৮৭টি সাংবশাবধ্ত ধ্ািা ববেযমান, যাি বভতি সবমবত কিাি স্বাধ়্ীনতাি (বযমন বট্রি ইউবনয়ন গঠবনি) বযাপাবি অবধ্কতি সুিক্ষা এবাং বপশাগত 

স্বাস্থয ও সুিক্ষা পবিবস্থবতি উন্নবত ঘেবনাি কর্া বলা হবয়বছ। বাাংলাবেশ শ্রম আইন ও ২০১৫ সাবলি শ্রম বববধ্মালা (শ্রম আইবনি আওতায় প্রে়ীত) বাাংলাবেশ 

কতৃথ ক অনুবমাবেত আইএলওি মূল কনবভশনগুবলাি সাবর্ সামঞ্জসযপূেথ। আইএলও কনবভনশন ১৩৮ (নূযনতম বয়স ববষয়ক কনবভনশন) বযত়ীত বাবক সব মূল 

কনবভনশন বাাংলাবেশ অনুবমােন কবিবছ। তবব, আইএলও ১৩৮-এি সাবর্ সামঞ্জসয বিবখ বাাংলাবেশ শ্রম আইন কাবজি জনয নূযনতম বয়স বিবখবছ ১৪ বছি 

(যবেও একটি বববশষ ক্লবজ বলা হবয়বছ বয ১২ বর্বক ১৪ বছি বয়বসি বশশুিা তাবেি স্বাস্থয, উন্নয়ন, ও বশক্ষাি ক্ষবত কবি না 'হালকা কাজ' কিাি জনয বনযুি 

হবত পাবি)। আইনটি কািখানাি শ্রবমকবেি বপশাগত অবধ্কাি ও সুিক্ষা এবাং একটি স্ববস্তোয়ক কমথপবিববশ ও যুবিসঙ্গত কমথপবিবস্থবতি সাবর্ সম্পবকথ ত। এই 

আইবনি ষষ্ঠ পবিবচ্ছবে বববফািক বা জ্বলনবযাগয ধু্লা/গযাস, বচাবখি সুিক্ষা, আগুবনি ববরুবদ্ধ সুিক্ষা, বেন এবাং অনযানয উবিালবনি যন্ত্রপাবত বনবয় কাজ 

কিা, অবতবিি ওজন উবিালবনি বক্ষবত্র বনিাপিা সতকথ তাি বেথনা বেওয়া হবয়বছ বযখাবন অষ্টম পবিবচ্ছবে প্রার্বমক বচবকৎসাি সিঞ্জাম, সুিক্ষা বিকিথ  

বইবয়ি িক্ষোববক্ষে, বাচ্চাবেি জনয ঘি, আবাসন সুববধ্া, বচবকৎসাবসবা, বগাষ্ঠ়ী ববমা ইতযাবে ববষবয় সুিক্ষা বযবস্থাি কর্া বলা হবয়বছ।  
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N. বাাংলাবেশ অযাকিথ  অন ফায়াি অযান্ড বববডাং বসফটি বা বাাংলাবেশ অবি ও ভবন সুিক্ষা চুবি (অযাকিথ ): 

অযাকিথ  হবলা বাাংলাবেবশ বনিাপে ও স্বাস্থযকি বপাশাক ও বস্ত্র বশবল্পি বেবক কাজ কিাি জনয বববশ্বক ব্র্যান্ড ও বিবেইলাি এবাং ইন্ডাবস্ট্রয়াল বলাবাল ইউবনয়ন ও 

ইউএনআই বলাবাল ইউবনয়ন এবাং বাাংলাবেবশ তাবেি সাবর্ যুি আেটি ইউবনয়বনি মবধ্য একটি আইবন-বাধ্যতামূলক চুবি। ২০১৩ সাবলি ২৪ এবপ্রল িানা 

িাজা ভবনধ্ববস ১,১৩৩ জন শ্রবমবকি মৃতুয ও আবিা হাজাবিা শ্রবমক গুরুতি আহত হওয়াি পিপি এই চুবি স্বাক্ষবিত হয়। ২২০টিিও বববশ সাংস্থা এই পাুঁ চ 

বছি বময়াবে চুবিবত স্বাক্ষি কবিবছ এবাং ২০১৮ সাবলি বম মাবসি মবধ্য এই চুবিি কাজ লক্ষ লক্ষ বাাংলাবেশ়ী বপাশাক শ্রবমকবেি জনয বনিাপে কমথবক্ষত্র 

বতবিবত উবেখবযাগয অবোন িাবখ।  

২০১৩ সাবলি অযাকিথ  চুবিি অধ়্ীবন অবজথ ত অগ্রগবত ধ্বি িাখবত ও সম্প্রসাবিত কিবত ১৯০টিিও বববশ ব্র্যান্ড ও বিবেইলাি বববশ্বক ইউবনয়নগুবলাি সাবর্ 

২০১৮ সাবল ট্রানবজশন অযাকিথ  চুবি স্বাক্ষি কবি। নবাবয়ত এই চুবি ২০১৮ সাবলি ১ জুন কাযথকি হয়। 

বনবচ অযাকবিথ ি মূল বেক ও বববশবষ্টযি বতাবল ধ্িা হবলা: 

1. ব্র্যান্ড ও বট্রি ইউবনয়নগুবলাি মবধ্য আইবন-বাধ্যতামূলক চুবি 

2. ব্র্াবন্ডি কাছ বর্বক সুিক্ষা প্রবতকাি সম্পন্ন কিাি বনিয়তা ও আবর্থকভাবব সম্ভবপি এমন প্রবতশ্রুবত 

3. স্বাধ়্ীন সুিক্ষা পবিেশথন ও প্রবতকাি কমথসূবচ 

4. পবিেশথন প্রবতববেন ও সাংবশাধ্নমূলক কমথপবিকল্পনা প্রকাশ কিা 

5. সুিক্ষা কবমটি ও সুিক্ষা প্রবশক্ষে কমথসূবচ 

6. সুিক্ষা ও স্বাস্থয ববষয়ক অবভবযাগ োবখবলি প্রবেয়া 

7. অবনিাপে কাজ কিবত অস্ব়ীকৃবত জানাবনাি অবধ্কাি সাংিক্ষে 

8. সুিক্ষা এবগবয় বনওয়াি জনয সবমবত গঠবনি স্বাধ়্ীনতা বা বফ্রিম অফ অযাবসাবসবয়শন (এফওএ)-এি অবধ্কািবক েমাগত উৎসাহোন 

9. এফওএ অবধ্কাি অন্তভূথ ি কবি প্রবশক্ষে ও অবভবযাগ বপ্রাবোকল 

10. বহাম বেক্সোইল এবাং কাপড় ও বসলাই আনুষবঙ্গক সিবিাহকাি়ীবেি ঐবচ্ছক তাবলকা 

11. চুবিি কাযথেমবক জাত়ীয় বনয়ন্ত্রক সাংস্থায় রূপান্তি কিা 

 

O. বাাংলাবেবশি সামাবজক ন়ীবত ও বনয়ন্ত্রক কাঠাবমাি পযথাবলাচনা 

সামাবজক সুিক্ষাি সাবর্ সম্পবকথ ত বাাংলাবেবশি সামাবজক বনয়ামক কাঠাবমাবক গত কবয়ক েশবক প্রবতবষ্ঠত ববশ কবয়কটি আইবনি সাবর্ সামঞ্জসযপূেথ কিা 

হবয়বছ এবাং জাত়ীয় স্বার্থ অনুসাবি বকছু আইন ইবতামবধ্য সাংবশাবধ্ত হবয়বছ।   

যখনই সিকাবিি মবন হয় বয বকাবনা অিবল বয বকাবনা সম্পবি জনকলযাবে বা জনস্বাবর্থ প্রবয়াজন বা বকাবনা প্রবয়াজন হওয়াি সম্ভাবনা আবছ, বসবক্ষবত্র 

সম্পবিি বববশষ এখবতয়াি বযবহাি কবি তা অবধ্গ্রহে কিা হয়। অবকাঠাবমা প্রকবল্পি জনয বববশষ এখবতয়াি দ্বািা জবম অবধ্গ্রহে বাাংলাবেশ সিকাবিি স্থাবি 

সম্পবি অবধ্গ্রহে ও হুকুমেখল আইন (এআিআইবপএ) ২০১৭ দ্বািা পবিচাবলত হয়। এই আইনটি ১৮৯৪ সাবলি ভূবম অবধ্গ্রহে আইন ও ১৯৮২ সাবলি স্থাবি 

সম্পবি অবধ্গ্রহে ও হুকুমেখল অধ্যাবেশসহ পূবথবতী আইনগুবলাবক িবহত কবি। এই আইবনি পাশাপাবশ পাবথতয চট্টগ্রাবমি (বসএইচটি) বজলাগুবলাি বয 

বকাবনা জবম বা বনভূবম অবধ্গ্রহবেি জনয পাবথতয চট্টগ্রাম (ভূবম অবধ্গ্রহে) আইন (১৯৫৮), বসএইচটি আিবলক কাউবিল আইন ১৯৯৮ ও বন আইন (১৯২৭) 

এি আওতায় অনুমবতি প্রবয়াজন হয়। উন্নয়ন প্রকবল্পি জনয সাংিবক্ষত বন, প্রাকৃবতক জলাশয়, প্রেতাবত্ত্বক স্থান এবাং ঐবতহাবসক স্থান অবধ্গ্রহে কিা হয় না। 

অধ্যাবেবশি অধ়্ীবন বজলা প্রশাসকবক (বিবস) বয বকাবনা পাববলক অবকাঠাবমা প্রকবল্পি জনয জবম অবধ্গ্রহবেি োবয়ত্ব বেওয়া হয়। বয সাংস্থা জনয েিকাি বসটি 

প্রশাসবনক মন্ত্রনালবয়ি অনুবমােবনি পি বিবসবক প্রস্তাব অনুযায়়ী প্রবয়াজন়ীয় জবম অবধ্গ্রহবেি জনয অনুবিাধ্ কবি।  

িাবেি বয বকাবনা কাযথকলাবপি কািবে ববরূপভাবব প্রভাববত নাগবিকবেি পুনবথসবত/পুনবথাসবনি (প্রবেয়া যাই বহাক না বকন) ববষবয় সাধ্ািে বেকবনবেথ শনা 

সাাংববধ্াবনক বমৌবলক অবধ্কাি বর্বক বনওয়া হয়। সাংববধ্াবনি ৪০ অনুবচ্ছবে েষ্টভাবব বলা হবয়বছ, প্রবতযক নাগবিবকি বয বকান আইনসঙ্গত বপশা বা বৃবি-

গ্রহবেি অবধ্কাি িবয়বছ, যাি মাবন যা বকছুই বসই অবধ্কািবক বাধ্াগ্রস্থ কবি তা (ক) কিা উবচত নয় বা (খ) ক্ষবতগ্রস্থ নাগবিবকি ক্ষবতপূিে কিাি জনয 

পবিপূিক বযবস্থা গ্রহে কিা উবচত।  অবকাঠাবমাগত প্রকবল্পি কািবে ক্ষবতগ্রস্থবেি পুনবথসবত ও পুনবথাসবনি ববষয়টি পবিপূিক বযবস্থাি এই প্রবয়াজবনি মবধ্য 

পবড়। তবব, ধ্ািা ৪২, উপ-ধ্ািা ২, অনুসাবি, জবম অবধ্গ্রহবেি জনয ক্ষবতপূিে অপ্রতুল বছল এই মবমথ োবব কবি ক্ষবতপূিবেি বকাবনা আইনবক আোলবত 

চযাবলঞ্জ কিা যাবব না।   
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বাাংলাবেবশি জবম অবধ্গ্রহবেি বক্ষবত্র মূলত স্থাবি সম্পবি অবধ্গ্রহে ও হুকুমেখল অধ্যাবেশ ২ (১৯৮২) বক মানা হয়। এটি সম্পবিি মাবলকানা বিকিথ , 

বযমন েবলল, স্বত্ব বা চুবি অনুযায়়ী 'ববধ্' মাবলকবেি বক্ষবত্র প্রবযাজয, যািা অবধ্কৃত জবম বা জবমি উপি অববস্থত বযবসা, কাঠাবমা, গাছ ও ফসবলি জনয 

ক্ষবতপূিে বপবত পাবি। ভূবম অবধ্গ্রহবেি কাজ কিাি জনয ভূবম মন্ত্রোলয় (এমওএল) অনুবমাবেত প্রবতষ্ঠান। ভূবম মন্ত্রোলয় তাি বকছু কতৃথ ত্ব ববভাগ়ীয় পযথাবয় 

কবমশনাি ও বজলা পযথাবয় বজলা প্রশাসবকি কাবছ অপথে কবি। অধ্যাবেবশি আওতায় জবম অবধ্গ্রহে ও অবধ্গ্রহেকৃত জবমি ববধ্ মাবলকবেি ক্ষবতপূিে 

প্রোবনি জনয বজলা প্রশাসক (বিবস) ভূবম মন্ত্রোলয় কতৃথ ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।   

পূবথবঙ্গ িাজয অবধ্গ্রহে ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০, ১৯৯৪ সাবল সাংবশাবধ্ত, (ধ্ািা ৮৬ ও ৮৭) বেবশি নে়ীগবভথ  বজবগ ওঠা চি (পাবয়াবস্থ) এবাং নে়ীগবভথ  ববল়ীন 

হবয় যাওয়া জবমি (নে়ীবসকবস্ত) মাবলকানা ও বযবহাবিি অবধ্কাি সাংজ্ঞাবয়ত কবি। আইবন ভাষায়, অযালুবভওন-বিলুবভয়ন (এবি) লাইবনি অভযন্তবি নে়ীগবভথ  

ববল়ীন হবয় যাওয়া জবম (বসকবস্ত) (অর্থাৎ বনমবজ্জত জবম বা িুববা জবম সহ) খাস জবম বহসাবব বচবিত কবি বঘাবষত হয়। তবব, ৩০ বছবিি মবধ্য প্রাকৃবতক 

প্রবেয়াি মাধ্যবম পুনিায় চি উঠবল "ববধ্" মাবলক(িা) জবমটি োবব কিবত পািবব। 

সিকাি ২০০৮ সাবল অননবচ্ছক পুনবথাসবনি ববষবয় একটি খসড়া জাত়ীয় ন়ীবত প্রস্তুত কবি যা সিকাবিি সাধ্ািে ন়ীবতি সাবর্ সামঞ্জসযপূেথ, বযখাবন উন্নয়ন 

প্রকল্প, নে়ীভাঙ্গন ও ববস্ত উবচ্ছবেি কািবে বাস্তুচুযত বযবিবেি অবধ্কািবক পুবিাপুবি সম্মান কিা হবব এবাং তাবেি সাবর্ মযথাোপুেথ আচিে কিা হবব এবাং 

তাবেি কলযাে এবাং জ়ীববকা বনবথাহ কিাি জনয তাবেি উপাবধ্, বলঙ্গ এবাং জাবতবভে বনববথবশবষ সহায়তা কিা হবব। ৫৩. কু্ষদ্র্ নৃবগাষ্ঠ়ী সম্পবকথ ত আইন ও 

ন়ীবতমালা: গেপ্রজাতন্ত্র়ী বাাংলাবেবশি বপ্রক্ষাপবে, বাাংলাবেবশি সাংববধ্ান বাাংলাবেবশি সাাংসৃ্কবতক ও জাবতগত সাংখযালঘুবেি অবস্তবত্বি কর্া উবেখ কবি না। 

কু্ষদ্র্ নৃবগাষ্ঠ়ীি জনয একমাত্র সুিক্ষামূলক ববধ্ান যা ন়ীবতবনধ্থািকিা প্রায়শই উবেখ কবিন তা হবলা ধ্ািা ২৮(৪), বযখাবন বলা হবয়বছ বয বকাবনা বকছুই িােবক 

নাি়ী, বশশু ও বপবছবয় পড়া জনবগাবষ্ঠি অগ্রগবতি পবক্ষ বববশষ ববধ্ান বতবি কিা বর্বক ববিত িাখবত পািবব না। উপবিাি ববধ্ানটি দ্বযর্থক এবাং 'বপবছবয়' পড়া 

বলবত বক বা কািা িবয়বছ তা বনধ্থািে কবি না। 

তবব, সিকাি 'উপজাবত জনবগাষ্ঠ়ীি' অবস্তত্ব ও তাবেি বেবক বববশষ নজি বেয়াি প্রবয়াজন়ীয়তাি স্ব়ীকৃবত বেয় এবাং সাধ্ািেভাবব উপজাবত মানুষবক মূলত 

পিাৎপে, েবিদ্র্ এবাং আর্থ-সামাবজক ও সাাংসৃ্কবতকভাবব বনম্নবশ্রে়ীি বহসাবব ববববচনা কিা হয়। এই লবক্ষয, ১৯৯৬-৯৭ সাবল প্রধ্ানমন্ত্র়ীি সবচবালবয়ি একটি 

বববশষ কমথসূবচ শুরু হবয়বছল, যা পাবথতয চট্টগ্রাবমি বাইবিি আবেবাস়ীবেি আর্থ-সামাবজক অবস্থাি উন্নবতি লবক্ষয কাজ কবি।   

পাবথতয চট্টগ্রাম বববধ্মালা, ১৯০০ (১৯০০ সাবলি প্রববধ্ান ১) হবলা পাবথতয চট্টগ্রাম অিবল বসবাসকাি়ী আবেবাস়ীবেি ঐবতহযগত অবধ্কাবিি উবধ্বথ  িাে়ীয় 

সাবথবভৌমবত্বি জনয আইবন কাঠাবমা। এগুবলা স্থান়ীয় িাজস্ব সাংগ্রহকাি়ী িাজস্ব সাবকথ ল প্রধ্ানবেি মাধ্যবম পবিচাবলত হয়, যািা আমলনামা (সিকাি কতৃথ ক 

অনুবমাবেত) পযথববক্ষে কবি। বকে়ীয় সিকাি বর্বক বজলা প্রশাসক ও কবমশনাি পাহাবড়-বাবসদা বা অ-পাহাবড় বাবসদাবেি মবধ্য জবম ববদাবস্ত কিাি জনয বা 

পাবথতয চট্টগ্রাবম বশল্প স্থাপবনি জনয জবম (হস্তান্তিবযাগয নয়) বলজ বেওয়াি ক্ষমতা সাংিক্ষে কবিন।  

বন আইন, ১৯২৭ (১৯২৭ সাবলি অযাক্ট ১৬), ২০০০ সাবল সাংবশাবধ্ত, সাংিবক্ষত বন, গ্রাবমি বন, সুিবক্ষত বন, সিকাবিি সম্পবি নয় এমন জবমি বন বনয়ন্ত্রে 

ইতযাবে ববষয়ক।   

১৯৯৮ সাবলি ২৪ বম বাাংলাবেবশি জাত়ীয় সাংসে  ১৯৯৭ সাবলি শাবন্ত চুবিবক পাবথতয চট্টগ্রাবমি আিবলক কাউবিল আইন ১৯৯৮ (১৯৯৮ সাবলি অযাক্ট ১২) 

বহসাবব পাস কবি। পুনিায় শাবন্ত প্রবতষ্ঠাি পাশাপাবশ এই চুবি আবেবাস়ীবেি ভূবমি অবধ্কাি, সাংসৃ্কবত, ভাষা ও ধ্বমথি অবধ্কািবক স্ব়ীকৃবত বেয়। চুবিটি পাবথতয 

চট্টগ্রাবম বনজস্ব শাসনবযবস্থা শবিশাল়ীকিে এবাং জবম সাংোন্ত সববচবয় জরুবি সমসযাগুবলা সমাধ্াবনি জনয ববসৃ্তত ববধ্ান িাবখ। পাবথতয বজলাি আবেবাস়ীবেি 

মধ্য বর্বক একজনবক মন্ত্র়ী বহবসবব বনবয়াবগি মাধ্যবম পাবথতয চট্টগ্রাম ববষয়ক মন্ত্রনালয় প্রবতষ্ঠা কিা হয়। পাবথতয চট্টগ্রাম অিবলি একটি উপবেষ্টা কাউবিল 

এই মন্ত্রোলয়বক সহায়তা কবি। তবব পাবথতয চট্টগ্রাম ববষয়ক মন্ত্রনালবয়ি পবিবধ্ বাবড়বয় বেবশি অনযানয অিবলি আবেবাস়ীবেিবক অন্তভুথ ি কিাি োবব 

িবয়বছ। ৫৮. োবিদ্র্য বববমাচন বকৌশলপত্র (বপআিএসবপ), ২০০৫-এ কু্ষদ্র্ নৃবগাষ্ঠ়ীি অবধ্কাি অাংবশ পাবথতয চট্টগ্রাবমি বভতবি ও বাইবি অবস্থানিত নৃবগাষ্ঠ়ীি 

মানুষবেি সাাংসৃ্কবতক, সামাবজক ও অর্থননবতক পবিচয় ও স্বার্থ সাংিক্ষবেি জনয বকৌশলগত পিামশথ অন্তভুথ ি িবয়বছ। 

 

প্রকল্পটি কাযথকি কিাি সময় উপবিাি সমস্ত আইন ও অনযানয প্রবয়াজন়ীয় আইবন বববধ্ববধ্ান অনুসিে কিা হবব। এসব আবশযকতা মানাি বক্ষবত্র প্রার্বমক 

োবয়ত্ব বাস্তবায়নকাি়ী সাংস্থা কিা। আি এই (AE) শ্রম ও কমথপবিববশ সম্পবকথ ত বেকগুবলাি প্রবয়াজন়ীয় তোিবক ও প্রবতববেন বতবি বনবিত কিবব।   

   

2.2 আইরিরসওএিবয়ি সামারিক ও পরিবেিগত মানদ্বেি পর্যাবিািনা 

বাাংলাবেবশ মাঝাবি বর্বক বৃহৎ অবকাঠাবমা ও জ্বালাবনসাশ্রয়়ী-নবায়নবযাগয শবি প্রকল্প উন্নয়বনি জনয ববসিকাবি খাবত অর্থায়বনি জনয আইবিবসওএলবয়ি 

মযাবন্ডে িবয়বছ। আইবিবসওএল পবিববশ, স্বাস্থয/সুিক্ষা ও অবকাঠাবমা উন্নয়বন সামাবজক ববববচনাি তাৎপযথ স্ব়ীকাি কবি এবাং বেকসই উন্নয়বন ববশ্বাস কবি। 



I 
 

 
  পরিরিষ্ট ৬ — পরিবেিগত ও সামারিক েযেস্থাপনা কাঠাবমা 

  সবুজ জলবায়ু তহববল অর্থসাংস্থান প্রস্তাবনা 

 
 
উপবিাি লক্ষয অজথ বনি জনয, আইবিবসওএল যা যা কিবত প্রবতশ্রুবতবদ্ধ:  

  (ক). অবকাঠাবমা প্রকল্প মূলযায়ন ও অর্থায়ন কিাি সময় মূলধ্ািাি পবিববশ, স্বাস্থয/সুিক্ষা ও সামাবজক (E&S) বেকগত ববববচনা বনওয়া যাবত তাি ববরূপ 

প্রভাব ও ঝুুঁ বক এড়াবত/কবমবয় আনা যায় এবাং পবিববশ ও বলাকজবনি ঝুুঁ বক কবম   

(খ). সমস্ত প্রাসবঙ্গক ই অযান্ড এস (E&S) ন়ীবত ও আইবন আবশযকতা ও বয এলাকায় কাবজি সাবর্ এটি জবড়ত বসখানকাি আইন বমবন চলাি ববষয়টি বনবিত 

কিা এবাং আন্তজথ াবতক ভাবলা অনুশ়ীলবনি মান বজায় িাখাি বযাপাবি ই অযান্ড এস আবশযকতাি প্রবত সাংববেনশ়ীল র্াকা  

(গ). উপযুি স্থান বা প্রকবল্পি নকশা বাছাইবয়ি মাধ্যবম জবম অবধ্গ্রহে ও পুনবথাসন এবড়বয়/কবমবয় আনা  

(ঘ). বযখাবন ভূবম অবধ্গ্রহে অপবিহাযথ, বসখাবন অবধ্গ্রহেকৃত জবমি/সম্পবিি প্রবতস্থাপন মূলয বাস্তুচুযবতি আবগ প্রোন কিা হবব বা আবাসন ও বমৌবলক 

অবকাঠাবমাগত সুববধ্াগুবলাি মবতা সমান মূলয ও মান সবমত জবমবত প্রবতস্থাপন কিা হবব।  

(ঙ). অর্থননবতক ও সামাবজকভাবব সুববধ্াববিত, নাি়ী, বশশু, শাি়ীবিক প্রবতবন্ধ়ী ও আবেবাস়ীবেি মবতা নাজুক জনবগাষ্ঠ়ীি সুিক্ষা বনবিত কিা এবাং তাবেি 

প্রাসবঙ্গক জ়ীববকাকমথ বফবিবয় আনাি জনয যর্াযর্ বযবস্থা গ্রহে কিা। 

 

আইবিবসওএল ইএসএসএবফি উবেশয হবলা: 

• প্রকবল্পি শুরুবত বা আইবিবসওএল-এি প্রকবল্প প্রববশ কিাি সময়, তাবেি পবিববশগত ও সামাবজক (E&S) প্রভাব বনধ্থািবেি জনয আইবিবসওএল 

দ্বািা অর্থাবয়ত প্রকবল্পি অবকাঠাবমা পবিমাপ কিা  

• বববভন্ন ববহস্থ অাংশ়ীজনবেি (বাাংলাবেশ সিকাবিি বববভন্ন প্রবতষ্ঠান এবাং বলাবাল আবর্থক প্রবতষ্ঠান, বযমন এবিবব, ববশ্ববযাাংক, আইএফবস ইতযাবে) দ্বািা 

প্রেি সমস্ত ই এন্ড এস বাধ্যবাধ্কতা সনাি ও সম্পন্ন কিা  

• প্রকল্প যাবত আইনগতভাবব ই এন্ড এস বমবন চবল তা বনবিত কিা  

• আইন মানা বনবিত কিাি জনয এবাং ই এন্ড এস ঝুুঁ বকগুবলা বনয়ন্ত্রে কিবত ক্লাবয়ন্ট ও বনবচি বেবকি এবজবিগুবলাি উপি প্রভাব ও মযাবন্ডে 

(প্রাসবঙ্গক হবল) বজায় িাখুন  

• আইবিবসওএল দ্বািা অর্থাবয়ত উপ-প্রকল্প পবিববশ, অননবচ্ছক পুনবথাসন ও আবেবাস়ী6 জনগবেি উপি ক়ী প্রভাব বফবল এবাং প্রভাব বনয়ন্ত্রবেি জনয 

ন়ীবত, পদ্ধবত, ভূবমকা ও োয়োবয়ত্ব সাংজ্ঞাবয়ত করুন ও রূপবিখা বতবি করুন। 

 

আইবিবসওএলবয়ি পবিববশগত ও সামাবজক সুিক্ষা কাঠাবমাবক (ইএসএসএফ) বনবচি বলা িায়াগ্রাবমি মাধ্যবম বযাখযা কিা বযবত পাবি। 

 
6 ইবন্ডবজনাস বপপলস বহসাবব আন্তজথ াবতক সাংস্থাগুবলা বয জনবগাষ্ঠ়ীবেি ববাঝায় তাবেিবক বাাংলাবেবশ কু্ষদ্র্ নৃবগাষ্ঠ়ী বা আবেবাস়ী বহসাবব উবেখ কিা বযবত পাবি। 

'জাত়ীয় অবনচ্ছাকৃত পুনবথসবত ও পুনবথাসন ন়ীবত ২০০৮'-এি খসড়ায় আবেবাস়ী শব্দটি বযবহৃত হবয়বছ।  বাাংলাবেবশ আবেবাস়ীবেি মবধ্য চট্টগ্রাম পাহাড়গুবচ্ছ চাকমা ও 

অনযানয জনবগাষ্ঠ়ী, মধু্পুি ববন গাবিা, বসবলবে খাবস, কক্সবাজাি/পেুয়াখাল়ীবত িাখাইন, িাজশাহ়ী/বেনাজপুবি সাওতাল এবাং অনযানয বছাে সম্প্রোয় িবয়বছ। 
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বচত্র 3: আইবিবসওএলবয়ি পবিববশগত ও সামাবজক সুিক্ষা কাঠাবমা (ইএসএসএফ)7 

 
 

আইবিবসওএলবয়ি জনয প্রবয়াজন হবলা বয সমস্ত প্রকল্প বনবষদ্ধ বববনবয়াগ কমথকাবণ্ডি তাবলকায় নাই (আইবিবসওএল ইএসএসএফ সিবিাহকৃত তাবলকায় 

জ্বালাবন সাশ্রয়়ী প্রকল্প র্াবক না) তাবেি জনয ইএসএসএফ-এ ঝুুঁ বক বিটিাংবয়ি মানেণ্ড অনুসিে কিা। এটি বযমন বগ্রনবফড প্রকবল্পি জনয প্রবযাজয বতমবন 

আইবিবসওএল-অর্থাবয়ত ববেযমান/পবিবধ্থন বভবিক প্রকবল্পি বক্ষবত্রও প্রবযাজয। মানেবণ্ডি একটি সাংবক্ষপ্ত স্ন্যাপশে বনবচ বেওয়া হবলা: 

a. নতুন প্রকবল্পি বক্ষবত্র, প্রকল্পটি বকাবনা বশ্রে়ীি উপি বভবি কবি (লাল, কমলা-ক, কমলা-খ ও সবুজ) বিওই বর্বক অবস্থান ও পবিববশগত ছাড়পবত্রি 

মবতা বকাবনা আইবন বাধ্যবাধ্কতা পূিে কবিবন বক?  

পুন-অর্থায়বনি প্রকবল্পি বক্ষবত্র, প্রকল্পটিি বকাবনা বিওই ছাড়পত্র বা প্রবয়াজন়ীয় অপাবিটিাং লাইবসি এবাং সাংবিষ্ট বনয়ন্ত্রক কতৃথ পবক্ষি কাছ বর্বক 

ইএইচএবস অনুমবত পাওয়া মুলতবব িবয়বছ? 

b. প্রকল্পটি বক পবিববশগতভাবব অবতগুরুত্বপূেথ এলাকাি (জাত়ীয় উেযান, জলাভূবম, বনযজ়ীববনি আবাসস্থল, গুরুত্বপূেথ পাবখ বাসস্থল, ও সুিবক্ষত অিল) খুব 

কাবছ অববস্থত (ববরূপ প্রভাববি কািে হবত পাবি)? সূত্র: খসড়া পবিববশগতভাবব অবতগুরুত্বপূেথ অিল বববধ্মালা, ২০১০ 

c. প্রকবল্পি বনমথাে এবাং/অর্বা কাযথপবিচালনা বক বববচত্রযময়, অপবিবতথ ন়ীয় এবাং/অর্বা নবজিববহ়ীন পবিববশগত প্রভাব সৃবষ্টি বেবক ধ্াববত কবি? এই প্রবেি 

উিি বেওয়াি জনয প্রকল্প এলাকা পবিেশথবনি সময় নাগাবল র্াকবল আইইই/ইআইএ প্রবতববেন অর্বা পবিববশগত সাববথক পদ্ধবতগত তেন্ত (ইবিবি) 

বেখুন। 

 
7 The Environmental and Social Safeguards Framework (ESSF), Policy and Procedures, IDCOL, 2011 



I 
 

 
  পরিরিষ্ট ৬ — পরিবেিগত ও সামারিক েযেস্থাপনা কাঠাবমা 

  সবুজ জলবায়ু তহববল অর্থসাংস্থান প্রস্তাবনা 

 
 
d. প্রকবল্পি জনয ক়ী অননবচ্ছক পুনবথাসবনি প্রবয়াজন িবয়বছ যাি ফলস্বরূপ জবম বা জ়ীববকাি ক্ষবত হয় অর্বা ২০০ জবনি অবধ্ক বযবিি স্থানচুযত 

ঘোয়? 

e. প্রকবল্পি এলাকায় বা তাি আশপাবশ সামাবজকভাবব নাজুক বা আবেবাস়ীবেি মাবলকানাধ়্ীন বা েখলকৃত জবম িবয়বছ এবাং তাবেি সাংসৃ্কবত ও পবিচবয়ি 

উপি প্রকল্পটি ববরূপ প্রভাব বফলবত পাবি? 

f. প্রকল্পটিি বক জলবায়ু পবিবতথ ন সম্পবকথ ত প্রভাব সাংবিষ্ট নাজুকতা িবয়বছ? 

 

ঋেগ্রহ়ীতাি ই অযান্ড এস সক্ষমতা 

a. ঋেগ্রহ়ীতাি বক ই অযান্ড এস কমথননপুবেযি বকাবনা নবর্ভুি ন়ীবত আবছ? 

b. ঋেগ্রহ়ীতা বক ই অযান্ড এস ববষবয় কাজ কিাি জনয বনবববেত মানব সম্পে িবয়বছ? 

c. ঋেগ্রহ়ীতা বক প্রকল্প এসবপবভ-ি জনয অর্বা অবভভাবক বকাম্পাবনবত পবিববশগত, স্বাস্থয ও সুিক্ষা বযবস্থাপনা বসবস্টম এবাং সামাবজক জবাববেবহতা 

বসবস্টম স্থাপন ও বাস্তবায়ন কবিবছ? 

 

2.3 রিরসএফ পরিবেি ও সামারিক স়ুিক্ষাি পর্যাবিািনা 

২০১৪ সাবলি ১৯ জুন তাবিবখ বজবসএফ ববািথ  সভায় অন্তবথতীকাল়ীন পবিববশগত ও সামাবজক সুিক্ষাবযবস্থা বহসাবব আইএফবস মানমাত্রাবক গৃহে কবি। আেটি 

পািফিমযাি স্টযান্ডািথ  বা কমথননপুবেযি মানেণ্ড (বপএস) এবাং প্রবতযকটিি উবেশয বনবচ ববেথত হবয়বছ।  

 

1. বপএস১: পবিববশগত-সামাবজক ঝুুঁ বক ও প্রভাব মূলযায়ন এবাং বসসববি বযবস্থাপনা: 

কমথননপুবেযি মানেণ্ড ১-এি উবেশয হবলা: 

a) অর্থায়ন প্রস্তাবনাি পবিববশগত ও সামাবজক ঝুুঁ বক ও প্রভাব বচবিতকিে;  

b) প্রশমন শৃঙ্খলা গ্রহে করুন: পূবথানুমান, এড়াবনা; হ্রাসকিে; ক্ষবতপূিে বা সমতাববধ্ান;  

c) বকাবনা পবিববশগত ও সামাবজক বযবস্থাপনা বসবস্টবমি মাধ্যবম কমথক্ষমতা বৃবদ্ধ কিা;  

d) তহববল প্রস্তাব চবেি পুবিাো জুবড় ক্ষবতগ্রস্থ জনবগাষ্ঠ়ী বা অনযানয অাংশ়ীজবনি সাবর্ সমৃ্পিতা। এি মবধ্য িবয়বছ বযাগাবযাগ ও অবভবযাগ োবখল 

প্রবেয়া।  

 

2. বপএস২: শ্রম ও কমথপবিববশ  

কমথননপুবেযি মানেণ্ড ২-এি উবেশয হবলা: 

a) নযায়সঙ্গত আচিে, ববষমযহ়ীনতা, সমান সুবযাগ;  

b) ভাল কমী-বযবস্থাপনা সম্পকথ ;  

c) জাত়ীয় কমথসাংস্থান ও শ্রম আইন বমবন চলা;  

d) কমী, নাজুক বগথভূি বযবিবেি সুিক্ষা প্রোন;  

e) স্বাস্থয ও সুিক্ষা বাড়াবনা;  

f) বাধ্যতামূলক শ্রম অর্বা বশশুশ্রবমি বযবহাি পবিহাি কিা। 

 

3. বপএস৩: সম্পে েক্ষতা ও দূষে প্রবতবিাধ্  

কমথননপুবেযি এই মানেণ্ড আন্তজথ াবতকভাবব প্রচাবিত প্রযুবি ও অনুশ়ীলবনি সাবর্ সামঞ্জসয বিবখ সম্পে েক্ষতা ও দূষে প্রবতবিাধ্ এবাং বনয়ন্ত্রবেি একটি 

প্রকল্প-স্তবিি কমথপদ্ধবতি রূপবিখা প্রোন কবি। কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৩-এি উবেশযাবল়ী হবলা: 

a) প্রকল্প-সাংবিষ্ট দূষে এড়াবনা, স়ীবমত কিা বা হ্রাস কিা;  

b) জ্বালাবন ও পাবন সহ সম্পবেি আবিা বেকসই বযবহাি;  

c) প্রকল্প-সাংবিষ্ট বগ্রনহাউস গযাস বনিঃসিে হ্রাস। 
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4. বপএস৪: জনবগাষ্ঠ়ীি স্বাস্থয, সুিক্ষা ও বনিাপিা  

জনগবেি স্বাস্থয, সুিক্ষা ও বনিাপিা উন্নয়বন সিকাবি কতৃথ পবক্ষি ভূবমকা স্ব়ীকাি কবি বনব য়, কমথননপুবেযি মানেণ্ড - ৪ প্রকবল্পি ফলস্বরূপ জনবগাষ্ঠ়ীি 

স্বাস্থয, সুিক্ষা, ও বনিাপিাি ঝুুঁ বক ও প্রভাব এড়াবত বা হ্রাস কিবত ক্লাবয়বন্টি োয়বদ্ধতাবক সামবন িাবখ। এবত নাজুক জনবগাষ্ঠ়ীি উপি মবনাবযাগ বেওয়া 

হয়। কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৪-এি উবেশয হবলা: 

ক) ক্ষবতগ্রস্থ জনবগাষ্ঠ়ীি স্বাস্থয ও সুিক্ষাি উপি ববরূপ প্রভাববি পূবথানুমান কিা ও এড়াবনা;  

(a) প্রাসবঙ্গক মানবাবধ্কাি ন়ীবতি আবলাবক কমী ও সম্পবিি সুিক্ষা  

 

5. বপএস৫: জবম অবধ্গ্রহে ও অননবচ্ছক পুনবথাসন  

কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৫ স্ব়ীকাি কবি বনয় বয প্রকল্প-সাংবিষ্ট জবম অবধ্গ্রহে ও জবম বযবহাবি বববধ্বনবষধ্ আবিাবপি ফবল বসই জবম বযবহািকাি়ী জনবগাষ্ঠ়ী 

ও বযবিববগথি উপি ববরূপ প্রভাব পড়বত পাবি। কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৫-এি উবেশয হবলা: 

(a) জবম অবধ্গ্রহে বা জবম বযবহাবিি উপি বববধ্বনবষধ্ আবিাপজবনত ববরূপ সামাবজক ও অর্থননবতক প্রভাব এবড়বনা/কমাবনা:  

I. বাস্তুচুযবত এড়াবনা/ কমাবনা;  

II. ববকল্প প্রকল্প নকশা প্রোন;  

III. বজািপূবথক উবচ্ছে এবড়বনা।  

(b) জ়ীববকা ও জ়ীবনযাত্রাি মাবনি উন্নবত বা পুনরুদ্ধাি;  

(গ) সিবিাবহি মাধ্যবম বাস্তুচুযত বযবিবেি জ়ীবনযাত্রাি উন্নবত কিা:  

I. পযথাপ্ত আবাসন;  

II. বময়াবেি সুিক্ষা।  

 

6. বপএস৬: জ়ীবনববচত্রয সাংিক্ষে ও জ়ীববত প্রাকৃবতক সম্পবেি বেকসই বযবস্থাপনা  

কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৬-এি উবেশয হবলা:  

(a) জ়ীবনববচত্রয িক্ষা ও সাংিক্ষে;  

(b) বাস্তুতাবন্ত্রক বযবস্থাি সুববধ্াবে বজায় িাখা;  

(c) জ়ীববত প্রাকৃবতক সম্পবেি বেকসই বযবস্থাপনাি ববস্তাি ঘোবনা;  

(d) সাংিক্ষে চাবহো ও উন্নয়ন অগ্রাবধ্কাি একসাবর্ বমলাবনা  

 

7. বপএস৭: আবেবাস়ী মানুষ  

কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৭ স্ব়ীকাি কবি বনয় বয আবেবাস়ীিা জাত়ীয় সমাবজি মূলধ্ািাি বগাষ্ঠ়ীগুবলাি বর্বক পৃর্ক পবিচবয়ি সামাবজক বগাষ্ঠ়ী বহসাবব প্রায়শই 

জনসাংখযাি সববচবয় প্রাবন্তক ও দ্যবথল অাংবশি মবধ্য পবড়।   

ফলস্বরূপ, আবেবাস়ীিা অ-আবেবাস়ী বগাষ্ঠ়ীবগাবলাি বচবয় প্রকল্প উন্নয়ন-সাংবিষ্ট প্রবতকূল প্রভাববি জনয বববশ ঝুুঁ বকবত র্াকবত পাবি। এই নাজুকতাি মবধ্য 

পবিচয়, সাংসৃ্কবত ও প্রাকৃবতক সম্পে-বভবিক জ়ীববকাি হািাবনাি পাশাপাবশ োবিদ্র্য ও বিাবগি সাংেবশথ আসাি মবতা ববষয়গুবলা অন্তভুথ ি র্াকবত পাবি। 

কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৭-এি উবেশয হবলা:  

(a) আবেবাস়ীবেি সমূ্পেথ সম্মান বনবিত কিা  

I. মানবাবধ্কাি, মযথাো, আকািা;  

II. জ়ীববকা;  

III. সাংসৃ্কবত, জ্ঞান, অনুশ়ীলন;  

(b) ববরূপ প্রভাব এড়াবনা/কমাবনা;  

(c) বেকসই ও সাাংসৃ্কবতক বেবক বর্বক যর্াযর্ উন্নয়ন সুববধ্া ও সুবযাগ;  



I 
 

 
  পরিরিষ্ট ৬ — পরিবেিগত ও সামারিক েযেস্থাপনা কাঠাবমা 

  সবুজ জলবায়ু তহববল অর্থসাংস্থান প্রস্তাবনা 

 
 

(d) বকছু সুবনবেথ ষ্ট পবিবস্থবতবত স্বাধ়্ীন, আগাম ও স্বজ্ঞান সম্মবত/অনুমবত।  

 

8. বপএস৮: সাাংসৃ্কবতক ঐবতহয  

কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৮-এি উবেশয হবলা:  

 

(a) সাাংসৃ্কবতক ঐবতহয সুিক্ষা ও সাংিক্ষে;  

(b) সাাংসৃ্কবতক ঐবতহযজবনত সুববধ্াবেি নযায়সঙ্গত ভাগাভাবগ উৎসাবহতকিে। 

 

ইন্টািনযাশনাল বফনাি কবপথাবিশন (আইএফবস)-এি বপএস এখাবন বেখা যাবব: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES   

 

এই প্রকবল্পি সাবপবক্ষ বনম্নবলবখত সািবেটি বনবচি আইএফবস কমথননপুবেযি মানেবণ্ডি সাংবক্ষপ্তসাি তুবল ধ্বি: 

ছক1: আইএফবস কমথননপুবেযি মানেবণ্ডি প্রবয়াগবযাগযতা 

আইএফরস কমযননপ়ুবযযি মানদ্ে প্রবয়াগবর্াগযতা যর্ৌরিকতা 

পবিববশগত ও সামাবজক ঝুুঁ বক ও প্রভাব মূলযায়ন ও 

বযবস্থাপনা/কমথননপুবেযি মানেণ্ড ১ 
হযাুঁ  

জ্বালাবন েক্ষতা খাবত বযাগযতাসম্পন্ন প্রকল্পগুবলাি ই অযান্ড এস প্রভাব 

র্াকবত পাবি। বপএস১ এি লক্ষয হবলা ই অযান্ড এস ঝুুঁ বক সনাি কিা এবাং 

এই জাত়ীয় ঝুুঁ বক এড়াবত বা কমাবত উপযুি প্রশমন বযবস্থা ঠিক কিা। এটি 

বকাবনা প্রকবল্পি জনয ই এন্ড এস ঝুুঁ বক বযবস্থাপনাি প্রাসবঙ্গক বক্ষত্র, 

প্রবয়াজন়ীয় সাাংগঠবনক ক্ষমতা ও তোিবক প্রবেয়াবক সাংজ্ঞাবয়ত কবি। 

অাংশ়ীজবনি সমৃ্পিতা, তর্য প্রকাশ, পিামশথসভা ও জনবগাষ্ঠ়ীগুবলাি 

অাংশগ্রহে, আবেবাস়ী জনগে ও অবভবযাবগি প্রবতকাি প্রবেয়াি উপি 

গুরুত্ব বেওয়া হয়। 

শ্রম ও কাবজি পবিবস্থবত / কমথননপুবেযি মানেণ্ড ২ হযাুঁ  

বপ্রাগ্রাম কতৃথ ক অর্থাবয়ত প্রকল্পগুবলা আববশযকভাবব বযমন তাবেি 

প্রবতষ্ঠাবনি অভযন্তবি যর্াযর্ শ্রম ও কাবজি পবিবস্থবত বনবিত কিবব, 

বতমবন তাবেি ঠিকাোিবেি জনযও তা কিবব। প্রকল্প বনমথাে ও বাস্তবায়ন 

উভয় পববথই বপএস২ এি আবশযকতা প্রবযাজয। 

সম্পে েক্ষতা ও দূষে প্রবতবিাধ্ / কমথননপুবেযি 

মানেণ্ড ৩ 
হযাুঁ  

প্রবতযকটি আলাো প্রকবল্পি জনয পবিচাবলত ই এন্ড এস ঝুুঁ বক মূলযায়ন 

প্রাকৃবতক সম্পবেি অবতবযবহাবিি মাধ্যবম (বযমন পাবনি বযবহাি) 

জনগবেি ও পবিবববশি উপি সব ধ্িবেি দূষবেি সম্ভাবয বনবতবাচক প্রভাব 

সনাি কিা আবশযক। শুধু্মাত্র বনমথাবেি পযথাবয় র্াকা প্রকল্প ছাড়াও এই 

ধ্িবনি প্রভাব বফলবত পাবি এমন সব প্রকবল্পি জনয বপএস৩ প্রবযাজয 

হবব। 

জনবগাষ্ঠ়ীি স্বাস্থয, সুিক্ষা ও বনিাপিা / 

কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৪ 
হযাুঁ  

বপএস৩-এি সাবর্ সামঞ্জসয বিবখ, প্রকবল্পি পুবিাো জুবড় প্রবতযকটি 

আলাো প্রকবল্পি জনয প্রকবল্পি মাবলক ও তাবেি ঠিকাোি উভবয়ি বক্ষবত্রই 

স্বাস্থয, সুিক্ষা ও বনিাপিাি বেকগুবলা ববববচনা কবি একটি ই এন্ড এস ঝুুঁ বক 

মূলযায়ন কিবব।  

জবম অবধ্গ্রহে ও অননবচ্ছক পুনবথাসন / 

কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৫ 
না 

এই কমথসূবচি আওতাধ়্ীন প্রকল্পগুবলাবত বকাবনা প্রাকৃবতক ও অর্থননবতক 

বাস্তুচুযবতি আশঙ্কা নাই, বকননা আইআি-সাংবিষ্ট বকাবনা ভূবম অবধ্গ্রহে 

এই প্রকবল্পি জনয উপযুি নয়। 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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  সবুজ জলবায়ু তহববল অর্থসাংস্থান প্রস্তাবনা 

 
 

আইএফরস কমযননপ়ুবযযি মানদ্ে প্রবয়াগবর্াগযতা যর্ৌরিকতা 

জ়ীবনববচত্রয সাংিক্ষে ও জ়ীববত প্রাকৃবতক সম্পবেি 

বেকসই বযবস্থাপনা/  কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৬ 
না 

এই কমথসূবচি আওতায় এমন বকাবনা কমথকাবণ্ডি কর্া ভাবা হয়বন যা 

জ়ীবনববচত্রয ও জ়ীবন্ত প্রাকৃবতক সম্পবেি জনয হুমবকস্বরূপ। 

আবেবাস়ী (আইবপ) / পািফিমযাি স্টযান্ডািথ  ৭ না 

আবেবাস়ী জনগবনি উপি প্রভাব পড়বত পাবি এমন সব প্রকবল্প বপএস৭ 

প্রবযাজয হবব, প্রার্বমক ই এন্ড এস ঝুুঁ বক মূলযায়বনি মাধ্যবম এই জাত়ীয় 

প্রভাব বচবিত কিা হয়। বপএস৭ দ্বািা সাংজ্ঞাবয়ত বকাবনা পবিবস্থবতবত 

আবেবাস়ীিা যখন বকাবনা প্রকবল্পি দ্বািা প্রভাববত হয় তখন আগাম ও 

স্বজ্ঞান সম্মবত বনবত হবব। বযবহতু এই কাযথেবম বকান অননবচ্ছক পুনবথাসন 

প্রতযাবশত নয়, তাই এি অধ়্ীবন এমন বকাবনা কাযথকলাপ অনুবমাবেত হবব 

না যা আবেবাস়ীবেি প্রভাববত কবি এবাং যাি কািবে বপএস৭ এখাবন 

প্রবযাজয হবব না। 

সাাংসৃ্কবতক ঐবতহয / কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৮ না 

বপএস৮ েশথন়ীয় বস্তু ও এলাকা এবাং সাংসৃ্কবতি অেময রূপ উভয়বকই 

সাাংসৃ্কবতক ঐবতহয বহসাবব সাংজ্ঞাবয়ত কবি। এই প্রকবল্পি আওতায় 

ঐবতহযবাহ়ী স্থাবন বকাবনা হস্তবক্ষবপি কর্া ববববচনা কিা হয়বন। 

 

কমথননপুবেযি মানেণ্ড বনবেথ বশকা: আেটি বপএবসি প্রবতযকটিি সাবর্ সম্পবকথ ত বনবেথ বশকা বপএবসি আবশযকতাি ববষবয় বেকবনবেথ শনা বেয়। উপিন্তু, 

ববশ্ববযাাংবকি পবিববশগত, স্বাস্থয ও সুিক্ষা (ইএইচএস) বনবেথ বশকা হবলা উিম আন্তজথ াবতক অনুশ়ীলবনি সাধ্ািে ও বশল্প-বনবেথ ষ্ট নমুনা সম্ববলত কাবিগবি আকি 

েবলল, যা বপএস২ ও বপএস৩ এি মাধ্যবম বপএবসি সাবর্ যুি িবয়বছ।  

 

বপএস বনবেথ বশকা ও ইএইচএস বনবেথ বশকা পাওয়া যাবব এখাবন:  

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Fram

ework/Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/ 

 

সবুজ জলবায়ু তহবববলি বনজস্ব পবিববশ ও সামাবজক ন়ীবত িবয়বছ যা তহবববলি প্রবতশ্রুবতসমূহ তুবল ধ্বি এবাং  বজবসএবফি ন়ীবত ও মানেণ্ড, বযগুবলাি কাবছ  

বজবসএফ বনবজ োয়বদ্ধ, েষ্ট কবি। এই েবলল ববািথ  কতৃথ ক বসদ্ধান্ত B.19/10-এ গৃহ়ীত ন়ীবতবক ধ্ািে কবি। ন়ীবতটি ববাবিথ ি কাবছ আবলাচনাি জনয পাঠাবনা 

হবয়বছল B.19-এ েবলল GCF/B.19/06-এ আি এি বশবিানাম বছল 'পবিববশগত ও সামাবজক বযবস্থাপনা বসবস্টম: পবিববশগত ও সামাবজক ন়ীবত'। এই ন়ীবত 

বনধ্থািে কবি ক়ীভাবব বজবসএফ পবিববশ ও সামাবজক ঝুুঁ বক ও প্রভাব বনয়ন্ত্রে কিবব এবাং ক়ীভাবব বজবসএফ জাত়ীয় ও আন্তজথ াবতক আইন ও অনযানয প্রাসবঙ্গক 

মানেবণ্ডি আওতায় তাি োয়বদ্ধতাি সাবর্ সামঞ্জসয বিবখ তাি কমথসম্পােন ও বববনবয়াগবক সামবগ্রকভাবব বেকসই কিবব। বজবসএবফি পবিববশ ও সামাবজক 

ন়ীবত পাওয়া যাবব এখাবন:  

 

https://www.greenclimate.fund/documents/environmental-social-policy  

 

2.4 প্রকবেি পরিবেিগত ঝ়ুুঁ রক রেভাবগি যেরযরেনযাবসি পদ্ধরতগুবিা Pro 

ইকুবয়েি বপ্রবিপলস বা বনিক্ষ়ীয় আেশথ অনুযায়়ী কাঠাবমাবদ্ধ সব প্রকল্পবক তাবেি সামাবজক ও পবিববশগত ঝুুঁ বক ও প্রভাব মাত্রাি আবলাবক বশ্রবেকিে কিা 

হয়। আইএফবস কতৃথ ক ববকাবশত বশ্রবেকিে বযবস্থাটি বনবচি ছবক ববেথত হবয়বছ: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/
https://www.greenclimate.fund/documents/environmental-social-policy
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আইএফরস 

রপএস ো 

রিরসএফ 

অন়ুসাবি 

যেযীরেভাগ 

প্রভাে/ঝ়ুুঁ রক প্রধান বেরিষ্টযােিী আেিযকতা 

ক অর্বা ১১ উচ্চ: 

ঝুুঁ বকপূেথ এবাং/অর্বা উবেখবযাগয প্রবতকূল পবিববশ ও 

সামাবজক প্রভাব যুি প্রকল্প (একাবধ্ক, অপবিবতথ ন়ীয় বা 

অভূতপূবথ) 

সাববথক পদ্ধবতগত তেন্ত এবাং সামবয়ক পবিববশগত ও 

সামাবজক তোিবক সম্পােবনি জনয স্বাধ়্ীন বনি়ীক্ষক 

বনবয়াগ কিবত হবব।  

খ বা ১২ মাঝাবি: 

ঝুুঁ বকপূেথ এবাং/অর্বা স়ীবমত প্রবতকূল পবিববশ ও সামাবজক 

প্রভাবযুি প্রকল্প, সাধ্ািেত স্থান়ীয়, হয়বতা পবিবতথ ন়ীয় 

এবাং প্রশমন বযবস্থা দ্বািা বনয়ন্ত্রেবযাগয।  

ববভাগ-ক-এি আওতায় বযমন পবিববশগত ও 

সামাবজক বনি়ীক্ষায় বতমবন একই বাধ্যবাধ্কতা পূিে 

কিবত হবব। 

বকাবনা পবিববশগত ও সামাবজক বনি়ীক্ষ: পবিববশগত 

ও সামাবজক িকুবমবন্টশন, প্রকল্প কমথপবিকল্পনা ও 

ইএমএস জমা বেবত হবব না। 

গ অর্বা ১৩ বনম্ন 

নূযনতম ঝুুঁ বক এবাং সহজ প্রশমন/ক্ষবতপূিে সহ 

প্রবতবতথ নবযাগয পবিববশগত এবাং সামাবজক প্রভাবযুি 

প্রকল্পগুবল। 

পবিববশগত এবাং সামাবজক িকুবমবন্টশন সঙ্গবতপূেথ 

হবত হবব এবাং প্রবযাজয বক্ষবত্র কমথ পবিকল্পনা 

উপস্থাপন কিা হবব।  

ববশ বকছু কািে একটি প্রকবল্পি বশ্রবেববনযাসবক প্রভাববত কবি। এি মবধ্য বকান প্রকবল্পি প্রভাবগুবলি বস্কল, অবস্থান, সাংববেনশ়ীলতা এবাং ববশালতা 

অন্তভুথ ি িবয়বছ এবাং বকান বনবেথ ষ্ট বববশষ্টয অনুসাবি তা পবিববতথ ত হবত পাবি। 

ববভাগ ক 

সম্ভাবয ঝুুঁ বকযুি এবাং/বা উবেখবযাগয একাবধ্ক, অপবিবতথ ন়ীয় বা নবজিববহ়ীন বনবতবাচক পবিববশগত ও সামাবজক প্রভাব সহ প্রকল্পগুবলবক ববভাগ ক ("উচ্চ 

ঝুুঁ বক") বহসাবব বশ্রবেবদ্ধ কিা হবয়বছ। এই প্রকল্পগুবলি অধ়্ীবন ঋেগ্রহ়ীতাবক যর্াযর্ প্রবচষ্টায় এবাং পযথায়েবমকভাবব পবিববশ ও সামাবজক পযথববক্ষে কিাি 

জনয একজন স্বাধ়্ীন পবিববশগত ও সামাবজক বনি়ীক্ষক বনবয়াগ কিা প্রবয়াজন়ীয়। 

 

ববভাগ খ 

স়ীবমত ঝুুঁ বকপূেথ সম্ভাবনা এবাং / অর্বা স়ীবমত সামাবজক এবাং পবিববশগত প্রভাববি সম্ভাবনা িবয়বছ এমন প্রকল্পগুবলা যা স্থান়ীয় এবাং সম্ভবত স্থান়ীয়, সম্ভবত 

ববপি়ীতমুখ়ী এবাং প্রশমন বযবস্থাি মাধ্যবম বনয়ন্ত্রেবযাগয, এগুবলা "মাঝাবি" প্রভাব / ঝুুঁ বক ববভাগ বব প্রকল্প বহসাবব বশ্রবেবদ্ধ কিা হয়। বকছু প্রভাব / ঝুুঁ বক যবে 

ঘবনষ্ঠ মবনাবযাবগি প্রবয়াজন হয় তবব বশ্রন়ী অধ্যয়বনি জনয একটি অবিে সাংস্থাবক বনবয়াগ বেওয়া বযবত পাবি, বযমন ববভাগ এ বহসাবব A. 

যবে, যর্াযর্ মূলযায়বনি পবি প্রকল্পটি স্বতন্ত্র বনি়ীক্ষকগে দ্বািা পযথায়েবম অনুসিে কিা প্রবয়াজন আবছ ববল মবন কিা হয় তবব "উচ্চ" প্রভাব প্রকবল্পি 

পদ্ধবতগুবল অনুসিে কিবত হবব। যবে প্রকল্পটি স্বতন্ত্র বনি়ীক্ষক দ্বািা বনি়ীক্ষবেি প্রবয়াজন না হয় তবব ঋেগ্রহ়ীতা আইবিবসওএল দ্বািা  প্রে়ীত বনবেথ ষ্ট ববিবতবত 

তাবেি কাজ বা কাযথকলাবপি পযথববক্ষে প্রবতববেন সিবিাবহি জনয োয়বদ্ধ। আইবিবসওএল যবে বকানও অসঙ্গবত এবাং/অর্বা পবিববশগত ও সামাবজক ঝুুঁ বক 

বচবিত কবি, তবব প্রকল্পটি পযথববক্ষবেি জনয স্বতন্ত্র বনি়ীক্ষকবেি বনবয়াবগি জনয অনুবিাধ্ কিবত পাবি। ববভাগ ক এবাং ববভাগ খ এি জনয  প্রকল্পগুবলি 

পবিববশগত ও সামাবজক পযথববক্ষে (বনি়ীক্ষা সহ বা ছাড়া) বছবি কমপবক্ষ একবাি হওয়া উবচত। 

 

ববভাগ গ 
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ববভাগ গ-এি স্বল্প ঝুুঁ বক/প্রভাবযুি প্রকল্পগুবল হল প্রবতবতথ নবযাগয পবিববশগত ও সামাবজক প্রভাবগুবল এবাং নূযনতম ঝুুঁ বক বা সহবজ প্রশমন/ক্ষবতপূিে 

কিা যায় এমন ঝুুঁ বকগুবল উপস্থাপন কবি। এই বক্ষবত্র, ঋেগ্রহ়ীতা পবিববশ সাংস্থাি সাবর্ সম্মবত প্রমাবেি পবিববশগত এবাং সামাবজক প্রমােপত্র প্রোবনি 

পাশাপাবশ একটি পবিববশগত ও সামাবজক বযবস্থাপনা এবাং ঝুুঁ বক বযবস্থা িবয়বছ তা প্রমাে কিাি প্রবয়াজন হয় এবাং পবিববশ সাংস্থাি এবাং/অর্বা  জবড়ত 

অনযানয পবক্ষি দ্বািা প্রবয়াজন়ীয় পবিববশগত লাইবসি এবাং পবিকল্পনাি শতথ গুবল পূিবেি জনয একটি কাযথ পবিকল্পনা উপস্থাপন কিবত পাবি। 

 

পবিববশগত ও সামাবজক সুিক্ষা (ইএসএস) ববভাগটি এই প্রকবল্পি জনয ববভাগ বব বা বযো বজবসএফ পবিভাষা অনুসাবি ববভাগ ১২, ধ্বি বনয়া হয় 

আইবিবসওএল এই ববভাবগি বেক্সোইল এবাং গাবমথন্টস সাংস্থাগুবলবক ঋে প্রসাবিত কিবব এবাং প্রোন কিবব। এই প্রকবল্প আবর্থক বববনবয়াবগি বযাপাি র্াকবব: 

আবর্থক মধ্যস্থতাকাি়ীবেি উপি বা আবর্থক মধ্যস্থতায় জবড়তবেি সমৃ্পি কবি ববতিে বকৌশবলি মাধ্যবম। ঝুুঁ বকি মবধ্য বেক্সোইল সাংস্থাগুবলবত পাবন দূষে 

বাড়া এবাং তাবেি শ্রম বযবস্থাপনা ও কাবজি পবিবস্থবত যা ইএসএস২, বববশষভাবব বপাশাক উত্পােন বক্ষবত্র শ্রবমবকি অবধ্কাি, কলযাে, বনিাপিা এবাং 

বপশাগত স্বাস্থয ও সুিক্ষা জবড়ত র্াকবব। এই ঝুুঁ বকগুবল কমথস্থল শৃঙ্খলা এবাং সিঞ্জাবম যর্াযর্ ন়ীবত এবাং মানেন্ড বমবন সহবজই হ্রাস কিা যায়। 

 

2.5 পিামবিযি সািসাংবক্ষপ 

প্রকল্পটি বববভন্ন পবিববশগত এবাং সামাবজক বস্থবতমাপ বুঝবত অাংশ়ীজন এবাং সম্প্রোবয়ি অাংশগ্রহবেি বভবিবত বতবি কিা হবয়বছল। ইএসএমএফ বিজাইবন 

অন্তভুথ ি কিবত অাংশ়ীজন েবলি পিামবশথি মাধ্যবম তাবেি মতামত এবাং অন্তদৃথবষ্ট ধ্ািে কিাি জনয বেক্সোইল বসক্টবি জ্বালাবন েক্ষতাি গুরুত্ব এবাং পবিববশ, 

সমাজ এবাং বলবঙ্গি উপি এি প্রভাব ববাঝাি জনয একটি বস্কাবপাং কমথশালা পবিচাবলত হবয়বছল।  

 

ইএসএমএফ প্রকল্পটি সম্প্রোয় এবাং সাংবিষ্ট অাংশ়ীজনবেি কাবছ জানাবনা হবব। সমস্ত অাংশ়ীজনবেি ভূবমকা এবাং োবয়ত্ব স্থান়ীয় ভাষায় জানাবনা হবব। পিবতী 

কমথশালায় ইএসএমএফ এি পাশাপাবশ অবভবযাগ বনিসন প্রবেয়া সম্পবকথ  জানাবনা হবব। অনযানয অাংশ়ীজবনিা ইএসএমএফ পবিচালনাি একটি অবববচ্ছেয অঙ্গ 

হবব।   
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3. পরিবেিগত ও সামারিক েযেস্থাপনা কাঠাবমা 

প্রকবল্পি প্রস্তাববত কমথকাবণ্ডি নকশা ও বাস্তবায়ন বাাংলাবেশ সিকাবিি জাত়ীয় আইন ও আইএফবস কমথননপুবেযি আেটি মানেণ্ড বমবন বতবি কিা। প্রকবল্পি 

পুবিা সময় জুবড় এগুবলা বমবন চলা হবব। এসব বাধ্যবাধ্কতা বমবন চলাি জনয, প্রকবল্পি সুববধ্াবভাগ়ীিা জাত়ীয় আইন ও আইএফবস কমথননপুবেযি মানেবণ্ডি 

সাবর্ সামঞ্জসয বিবখ এই পবিববশগত ও সামাবজক বযবস্থাপনা কাঠাবমা, এলাকাি জনয বনবেথ ষ্ট পবিববশগত বচকবলস্ট এবাং প্রাকৃবতক ও সামাবজক পবিবববশ 

প্রকবল্পি বববনবয়াবগি সম্ভাবয প্রভাব সনািকিে, এড়াবনা এবাং/বা হ্রাস কিবত বা ক্ষবতপূিে কিবত ইএসএমবপ প্রস্তুত কবিবছ। বযবিগত জবম বা সম্পবেি 

বকাবনা ক্ষয়ক্ষবতি আশঙ্কা কিা হয় না এবাং প্রার্বমক পি়ীক্ষায় যবে বনবেথ ষ্ট বববনবয়াবগি জনয এমন বকান বনবতবাচক প্রভাব বেখা বেয় তবব নকশাটি পবিবতথ ন 

কিা হবব/ববকল্প এলাকা বচবিত কিা হবব বযখাবন এই ধ্িবনি বকান প্রভাব পড়বব না। স্থান়ীয়ভাবব বনমথােকাজ বাস্তবাবয়ত হবব বযখাবন বসখানকাি প্রবতটি 

এলাকাি জনয এই ইএসএমএফ-বক বভবি কবি বনবেথ ষ্ট বিবনাং বচকবলস্ট এবাং পবিববশগত ও সামাবজক বযবস্থাপনা/প্রশমন পবিকল্পনা (ইএসএমবপ) প্রস্তুত কিা 

হবব, বযখাবন নাগবিক কাবজি জনয েয় শুরু হওয়াি আবগ জনগবনি পিামশথ বনওয়া হবব এবাং তা স্থান়ীয়ভাবব প্রকাশ কিা হবব। 

3.1 ইএসএমএবফি সেযেযাপী নীরত 

ইএসএমএফ-বক পবিচাবলত কিাি জনয সবথবযাপ্ত ন়ীবতগুবলা হবব ইনফ্রাস্ট্রাকচাি বিভলপবমন্ট বকাম্পাবন বলবমবেি (আইবিবসএল), সবুজ জলবায়ু তহববল ও 

প্রবযাজয জাত়ীয় পবিববশ ন়ীবতমালা। 

  

3.2 ইএসএমএফ-এি উবেিযােিী 

ইএসএমএফ হবলা একটি বযবস্থাপনাি সিঞ্জাম যা পবিবববশি উপি বনবতবাচক প্রভাব কমাবত এবাং পবিববশগত বকছু লবক্ষয বপৌুঁছাবত সহায়তা কবি।  প্রকবল্পি 

পবিববশগত উবেশয পূিে কিা বনবিত কিবত, পবিবববশি ববরূপ প্রভাব এড়াবত বা প্রশবমত কািাি জনয প্রবয়াজন়ীয় পবিববশ বযবস্থাপনা সুিক্ষা কাঠাবমা গঠন ও 

বনয়ন্ত্রে কিবত এই ইএসএমএফ বযবহাি কিা হবব। 

 

প্রকবল্পি পবিববশগত ও সামাবজক উবেশযাবল়ী হবলা: 

a) বাাংলাবেবশি বস্ত্রখাবত জ্বালাবন খিচ হ্রাস কিবত এবাং বগ্রনহাউস গযাস বনগথমন কমাবত খাতটিবত জ্বালাবন-েক্ষ সমাধ্ান সিবিাহ 

b) পবিকল্পনা, প্রবতশ্রুবত ও বনিববচ্ছন্ন উন্নবতি মাধ্যবম জ্বালাবন-েক্ষ সিঞ্জাম ও প্রযুবি স্থাপন উৎসাবহত কিা  

c) পবিববশ ও সমাজ সুিক্ষাি জনয প্রবযাজয সমস্ত আইন, বববধ্ববধ্ান ও মানেণ্ড বমবন চলা; এবাং 

d) পবিববশগত বনবতবাচক প্রভাব প্রবতবিাধ্ বা হ্রাস কিাি জনয সববথািম অনুশ়ীলনবযাগয উপায় অবলম্বন কিা। 

e) পবিবববশি উপি বনবতবাচক প্রভাব সনাি কিাি জনয প্রবয়াজন়ীয় সমস্ত তোিবক পদ্ধবতি বববিে বেওয়া; এবাং 

f) পবিববশগত বাধ্যবাধ্কতা সম্পবকথ  প্রকল্প কমী ও ঠিকাোিবেি কতথ ববযি একটি সাংবক্ষপ্ত বববিে সিবিাহ কিা। 

 

3.3 সাধািয েযেস্থাপনা কাঠাবমা ও দ্ারয়ত্ব 

আইবিবসওএল ঠিকাোিবক পবিববশগত ববষয়াবে এবাং পবিববশ তোিবক ও প্রবতববেন কিাি বযাপাবি বববশষজ্ঞ পিামশথ বেবব। বস্ত্র কািখানাগুবলা 

আইবিবসওএল বর্বক প্রকল্প বযবস্থাপনা েবলি সহায়তায় প্রকবল্পি পুবিা বনমথাবেি োবয়বত্ব র্াকা ঠিকাোবিি সঠিক পবিববশগত কমথননপুেয বনবিত কিবত এবাং 

ইএসএমএফ বমবন চলা বনবিত কিবত োয়বদ্ধ র্াকবব। 

 

প্রকল্প বযবস্থাপনা েবলি মাধ্যবম আইবিবসওএল, অর্থায়ন চবেি আবগ ও অর্থায়ন চবেি সময় প্রাসবঙ্গক তোিবক কমীবেি দ্বািা ইএসএমএফ-এি বাস্তবায়ন 

বনি়ীক্ষে কিাি জনয োয়বদ্ধ র্াকবব। প্রকল্প বযবস্থাপনাি সময়, বস্ত্র কািখানাগুবলা ইএসএমএফ বাস্তবায়বনি জনয োয়বদ্ধ র্াকবব। প্রকল্পগুবলাবত কাজ কিা 

ঠিকাোিবেি পবিববশগত ও সামাবজক বনবতবাচক প্রভাব প্রবতবিাধ্ বা হ্রাস কিাি োবয়ত্ব িবয়বছ। 
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3.4 প্রতযারিত পরিবেিগত ও সামারিক প্রভাে (ইরতোিক ও যনরতোিক) এোং প্রিমন েযেস্থা 

 

এই ইএসএমএবফি মাধ্যবম সম্ভাবয পবিববশগত ও সামাবজক প্রভাব সনাি কিাি ও উপযুি প্রশমন বযবস্থা বনধ্থািবেি বচষ্টা কিা হবয়বছ। 

প্রকবেি ইরতোিক প্রভাে: 

পবিববশগত: প্রকবল্পি বনজস্ব বববশবষ্টযি মবধ্যই পবিববশ ও জলবায়ু পবিবতথ ন ববষবয় বকছু অন্তবনথবহত সুববধ্াবে িবয়বছ: 

• জ্বালাবন েক্ষতায় উন্নবতি কািবে জ্বালাবন বযবহাি হ্রাবসি ফবল চািটি বক্ষবত্র ঝুুঁ বকি মাত্রা কবমবয় জ্বালাবন বসবস্টবমি বনিাপিা বাড়াবনা বযবত পাবি: 

জ্বালাবনি প্রাপযতা (ভূতাবত্ত্বক), অবধ্গত কিাি ক্ষমতা (ভূ-িাজননবতক), সাশ্রয়়ীকিে (অর্থননবতক) এবাং গ্রহেবযাগযতা (পবিববশগত ও সামাবজক)।  

• জ্বালাবন-েক্ষ সিঞ্জাম স্থাপবনি মাধ্যবম বগ্রনহাউস গযাস বনগথমন হ্রাস কিা   

• বনগথমন হ্রাবসি কািবে উন্নত গুেমানসম্পন্ন বায়ু 

• জ্বালাবন-েক্ষ ইটিবপ স্থাপবনি মাধ্যবম তিল বজথ য বশাধ্বনি উন্নবত ঘোবনাি সুবযাগ 

• বস্ত্রখাত বর্বক জ্বালাবনি চাবহো হ্রাস পাওয়াি কািবে ইউটিবলটিগুবলাি সিবিাবহি উন্নবত ঘোি সম্ভাবনা 

সামাবজক: প্রকল্পটি সমাবজি উপি ইবতবাচক প্রভাব বফবল এবাং নাি়ীি অন্তভুথ বি বাড়ায় ও বজন্ডাি ববষয়ক উবদ্ববগি জায়গাগুবলাবক সামবন আবন, বযমন: 

• স্থান়ীয় শ্রবমকবেি বনবয়াগ বৃবদ্ধ ও সবুজ কমথসাংস্থান সৃবষ্টি মাধ্যবম স্থান়ীয় ও খাতওয়াবি অর্থন়ীবত গবতশ়ীল হয়। 

• প্রকবল্পি বজন্ডাি অযাকশন িযান বাস্তবায়বনি মাধ্যবম বজন্ডাি ইকুযইটি সম্পবকথ  সবচতনতা বৃবদ্ধ পায়। 

• সহবজই নাি়ীবেি দ্বািা পবিচাবলত কিা যায় এমন ববদ্যযবতক সিঞ্জাম স্থাপবনি মাধ্যবম হস্তচাবলত যন্ত্রপাবত হ্রাস কিা। 

• উৎপােন েক্ষতাি উন্নবত ঘোবনাি মাধ্যবম নাইে বশফে হ্রাস কিাি সম্ভাবনা বাবড় যাি ফবল নাি়ীবেি কাবজ জবড়ত হওয়াবক উৎসাবহত কবি। 

• ভাবলা সিঞ্জাম ও বসগুবলা কাবজ লাগাবনাি ভাবলা অনুশ়ীলন বনবিতকিবেি কািবে শ্রবমবকি স্বাস্থয ও বনিাপিা বাবড়। 

• জ্বালাবন েক্ষতায় উন্নবতি ফবল জ্বালাবন ববল কমাবনাি মাধ্যবম বস্ত্র কািখানাি জ্বালাবন সাশ্রয়়ীকিে কবি। 

• উন্নত উৎপােন বযবস্থা ও সক্ষমতাি সদ্বযবহাি এবাং যবন্ত্রি কম বযবহাি ও িক্ষোববক্ষবেি ফবল উৎ্পােনশ়ীলতা ও প্রবতবযাবগতা বাবড়।  

প্রকবেি যনরতোিক প্রভাে: 

প্রকবল্পি প্রধ্ান হস্তবক্ষবপি জায়গা হবলা সািা বেশজুবড় বস্ত্রখাবতি বশল্পগুবলাবত জ্বালাবন-েক্ষ সিঞ্জাম ও প্রযুবিি (বগ্রনবফড এবাং ব্র্াউনবফড) হালনাগােকিে 

বা গ্রহে। প্রকবল্পি পবিববশগত প্রভাব বববশিভাগ বক্ষবত্র ইবতবাচক হবলও বকছু ববরূপ প্রভাবও বতবি হবত পাবি।   

পুনবধ্থন কাবজি জনয বনমথাে ও স্থাপন কাবজি আসবল সম্ভাবয পবিববশগত প্রভাব স়ীবমত, অস্থায়়ী ও পবিবতথ ন়ীয় এবাং বনমথাবেি ভাবলা অনুশ়ীলবনি মাধ্যবম 

সহবজই পবিচাবলত কিা যায়। কাবজি চুবিি মাধ্যবম বকছু ববষয় বমবন চলাি জনয ঠিকাোিবেি বনববড় তোিবকি আওতায় এবন এই সমস্ত প্রভাব কাযথকিভাবব 

বিাধ্ কিা, কবমবয় আনা বা প্রশবমত কিা বযবত পাবি। সুতিাাং, প্রাকৃবতক সম্পবেি দূষে ও ক্ষয় বিাবধ্ি লবক্ষয এসব প্রভাব প্রকবল্পি নকশা, পবিকল্পনা ও বনমথাে 

তোিবক প্রবেয়াি পাশাপাবশ প্রকল্প বযবস্থাপনাি সময় অন্তভুথ ি কিা হবব। যাবহাক, প্রবতটি উপ-প্রকবল্পি বক্ষবত্র সম্ভাবয প্রভাব বনয়ন্ত্রে কিাি জনয পবিববশগত ও 

সামাবজক বচকবলস্ট এবাং ইএসএমবপ প্রস্তুত কিা হবব।   

প্রকল্প বাস্তবায়বনি সম্ভাবয ববরূপ প্রভাব মূলত ভাঙ্গা/বনমথাে কাবজি সাবর্ সম্পবকথ ত, যাি মবধ্য অন্তভুথ ি র্াকবত পাবি:  

• ভাঙ্গা/বনমথাে ববজথ যি কািবে দূষে বৃবদ্ধ (প্রতযক্ষ, স্বল্প-বময়াে়ী এবাং অপবিহাযথ);   

• ট্রাক ও যন্ত্রপাবত চলাচবলি কািবে ধূ্বলকো, শব্দ ও কম্পন উৎপােন (প্রতযক্ষ, স্বল্প-বময়াে়ী এবাং অপবিহাযথ);    

• জঞ্জাল, অযাসববস্টস ও অযাসববস্টসযুি উপাোন, বা ট্রাক ও যন্ত্রপাবত বর্বক জ্বালাবন ও বতল, কাবজি সময় বা দ্যঘথেনােবম ছবড়বয় পড়াি কািবে 

ঝুুঁ বক (প্রতযক্ষ, স্বল্পবময়াে়ী ও এড়াবনা যায়);   
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• বনমথাবেি সময় সড়বক গাবড়ি পবিমাে সামানয বৃবদ্ধ, যা এলাকাি বলাকজবনি উপি প্রভাব বফলবত পাবি (পবিাক্ষ, স্বল্পবময়াে়ী ও অপবিহাযথ);   

• বনমথাে কাযথেম চলাকাল়ীন সমবয় শ্রবমক ও এলাকাি বলাকজবনি স্বাস্থয ও সুিক্ষাি উপি প্রভাব (েমবধ্থমান, স্বল্পবময়াে়ী ও এড়াবনা যায়);   

• কাজ বশষ হওয়াি পবি বনমথােস্থল যর্াযর্ভাবব আবগি অবস্থায় না বফবিবয় বনওয়া (পবিাক্ষ, স্বল্পবময়াে়ী ও এড়াবনা যায়);   

• সাাংসৃ্কবতকভাবব গুরুত্বপূেথ ভববনি উপি সম্ভাবয বনবতবাচক প্রভাব (পবিাক্ষ, স্বল্পবময়াে়ী ও এড়াবনা যায়);   

• ইমািবতি কাজ চলাকাল়ীন সমবয় বযখাবন সিঞ্জাম স্থাপন কিা হবব বসখাবন অবনিাপে বকান অনুশ়ীলন (পবিাক্ষ, স্বল্পবময়াে়ী ও এড়াবনা যায়)।  

নতুন সিঞ্জাম ও প্রকবল্পি কাবজি সময় সম্ভাবয প্রভাববি মবধ্য সুিক্ষা সমসযা, জ়ীবাশ্ম জ্বালাবন বপাড়াবনাি কািবে বায়ু বনিঃসিে, কঠিন বজথ য উৎপােন অন্তভুথ ি 

র্াকবত পাবি। 

 

৩.৫ আইএফরস কমযননপ়ুবযযি মানদ্ে ও ইএইিএস রনবদ্য রিকাি রেরুবদ্ধ প্রিমন েযেস্থা  
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আইএফরস কমযননপ়ুবযযি মানদ্ে প্রবয়াগবর্াগযতা প্রিমন েযেস্থা 

পবিববশগত ও সামাবজক ঝুুঁ বক ও প্রভাব মূলযায়ন ও 

বযবস্থাপনা/কমথননপুবেযি মানেণ্ড ১ 
হযাুঁ  

• অর্থায়বনি জনয প্রস্তাববত প্রকল্পগুবলাি পবিববশগত মূলযায়ন (ইএ) কিা, যাবত বসগুবলা পবিবববশি জনয ভাবলা ও বেকসই হওয়া এবাং 

বসদ্ধান্তগ্রহবে উন্নবতববধ্ান কিা যায়। 

• পবিববশগত মূলযায়ন (ইএ) বকাবনা প্রকবল্পি প্রভাববলবয়ি মবধ্য তাি সম্ভাবয পবিববশগত ঝুুঁ বক এবাং প্রভাব মূলযায়ন কবি; প্রকবল্পি ববকল্প 

পি়ীক্ষা কবি; প্রবতকূল পবিববশগত প্রভাব প্রবতবিাধ্, হ্রাস, প্রশমন বা ক্ষবতপূিে প্রোন এবাং ইবতবাচক প্রভাব বাড়াবনাি মাধ্যবম প্রকল্প বনবথাচন, 

স্থান বনবথাচন, পবিকল্পনা, নকশা ও বাস্তবায়বনি উন্নবত কিাি উপায় বচবিত কবি; এবাং প্রকল্প বাস্তবায়বনি সময় প্রবতকূল পবিববশগত প্রভাব 

হ্রাস ও বনয়ন্ত্রে প্রবেয়া অন্তভুথ ি কবি। 

• প্রকবল্পি পি়ীক্ষা ও বশ্রবেকিবেি বভবিবত পবিববশগত মূলযায়ন (ইএ) গ্রহে কিা আবশযক। 

• যবে প্রকল্পটি পবিচালনাি জনয অনুবমাবেত হয়, বকন্ত এটিি জনয বববধ্ববধ্ান অনুসাবি সুবনবেথ ষ্ট পািবমে প্রবয়াজন হয়, বসবক্ষবত্র প্রকল্পটি বস 

জাত়ীয় পািবমে গ্রহে কিবব। 

• ইওএসএমবপ-এি অাংশ বহসাবব প্রকল্পটিবক বনম্নবলবখত ববষয়াবল়ী ববববচনা কিবত বলা হবব:  ১. প্রবতষ্ঠাবনি সক্ষমতা ও পািেবশথতা ২ প্রবশক্ষে: 

ক) জরুবি পবিবস্থবতবত সাড়াপ্রোন ও প্রস্তুবত; খ) জনবগাষ্ঠ়ীবক সমৃ্পিকিে; এবাং গ) তোিবক, পযথাবলাচনা এবাং বিবপােথ  কিা। 

শ্রম ও কাবজি পবিবস্থবত / কমথননপুবেযি মানেণ্ড ২ হযাুঁ  

• প্রবযাজয বববধ্ বমাতাববক পাবিশ্রবমক ও ক্ষবতপূিে পাওয়াি অবধ্কাি সহ বাাংলাবেশ সিকাবিি অবধ্কাি এবাং বাধ্যবাধ্কতাি সাবর্ সামঞ্জসয 

বিবখ কমীবেি পবিচালনা কিা 

• প্রশাসবনক এবাং কাবজি বববধ্ উভবয়ি বক্ষবত্র ভাল কাবজি পবিবস্থবত বযমন কাবজি সময়, ওভািোইম, অসুস্থতাি কািবে অবফস ছাড়াি 

অনুমবত, সন্তান প্রসববি পাশাপাবশ সুিক্ষা, বযমন সামাবজক ব়ীমা ও স্বাস্থয ব়ীমা সিবিাহ কিা 

• িাসায়বনক পোর্থ ঘাুঁ োঘাুঁ টি, সিঞ্জাম পবিচালনা ও কাজ সম্পবকথ ত ঝুুঁ বক ববববচনা কবি শ্রবমকবেি বনিাপে, স্বাস্থযকি এবাং সুিবক্ষত কাবজি 

পবিববশ। প্রকল্প বযবস্থাপনায় বপশাগত দ্যঘথেনা বিাবধ্ বযবস্থা বনওয়া উবচত। 

• বজন্ডাি, নৃবগাষ্ঠ়ী, ধ্মথ, বনবয়াবগি প্রবেয়া সহ িাজননবতক মতামত, ক্ষবতপূিে (ববতন এবাং ভাতা), কাবজি শতথ  এবাং চাকবিি ধ্িে, প্রবশক্ষে, 

পবোন্নবত, বিখাস্তকিে বা বপনশন এবাং শাবস্তমূলক বযবস্থাি বক্ষবত্র বকান ববষময না কবি বাাংলাবেিশ সিকাবিি বববধ্ বমাতাববক শ্রবমকবেি 

জনয সমান সুবযাগ ও নযায়ববচাি প্রবতষ্ঠা কিা।   

• কমীবেি বিখাস্তকিবেি ববরূপ প্রভাব হ্রাস কিাি জনয ববলষ্ঠ পবিকল্পনা বতবি কিা। 

• বশশুবেি অর্থননবতক স্বাবর্থ বনবয়াগ কিা উবচত নয় নতুবা এই বাচ্চাবেি পড়াশুনাি ক্ষবত হবত বা বাুঁ ধ্া আসবত পাবি বা তাবেি স্বাস্থয বা 

শাি়ীবিক, মানবসক, আধ্যাবিক, বনবতক বা সামাবজক ববকাবশ সবহাংসতাি বশকাি হবত পাবি। সমস্ত শ্রবমবকি বয়স কমপবক্ষ ১৮ বছি হবত হবব 

এবাং অবশযই ববেযমান সিকাবি বববধ্বববধ্ অনুযায়়ী আইন়ীভাবব বনবয়াগবযাগয হবত হবব। 

• কািখানাগুবলি উবচত শ্রবমকবেি জনয একটি পিামশথোতা বযবস্থা বতবি এবাং বাস্তবায়ন কিা 



I 
 

 
  পরিরিষ্ট ৬ — পরিবেিগত ও সামারিক েযেস্থাপনা কাঠাবমা 

  সবুজ জলবায়ু তহববল অর্থসাংস্থান প্রস্তাবনা 

 
 

আইএফরস কমযননপ়ুবযযি মানদ্ে প্রবয়াগবর্াগযতা প্রিমন েযেস্থা 

সম্পে েক্ষতা ও দূষে প্রবতবিাধ্ / কমথননপুবেযি 

মানেণ্ড ৩ 
হযাুঁ  

• প্রকবল্পি মাটি, পাবন এবাং বাতাবস দূবষত পোর্থ বছবড় বেয়া এড়াবনা উবচৎ। যবে এটি এড়াবনা সম্ভব না হয় তবব প্রকল্পটিি মুবিপ্রাপ্ত দূবষত 

পোবর্থি পবিমাে বা ত়ীব্র্তা হ্রাস বা বনয়ন্ত্রে কিা উবচত। বনয়বমত বা অবনয়বমত কাযথকলাবপ বা বলাকজন ও পবিবববশি উপি সম্ভাবয বনবতবাচক 

প্রভাব বফলবত পাবি এমন বয বকানও কাযথকলাবপি বক্ষবত্র পবিববশ-বান্ধব কাযথকলাবপি ন়ীবতমালা অনুসাবি পবিমাপবযাগয অভযন্তি়ীে 

পেবক্ষপ সম্পােবনি মাধ্যবম ঝুুঁ বকি মূলযায়নগুবল কিা েিকাি। 

• প্রকল্পটিি বযখাবনই সম্ভব, ববপজ্জনক ও ববষাি পোবর্থি পবিমাে হ্রাস কিবত হবব ১) হ্রাস পদ্ধবত বা বজথ য উত্পােন হ্রাস কবি এবাং ২) পুনিায় 

বযবহাি পদ্ধবত বা বকান উপকাি়ী কাবজি জনয একই বজথ য পুনিায় বযবহাি কবি ৩) পুনবথযবহািবযাগয পদ্ধবত বা বজথ য পুনবথযবহািবযাগয কবি। যবে 

এগুবলা কিা অসম্ভব হয় তবব প্রকল্পটি পবিববশগতভাবব বনু্ধত্বপূেথ এবাং বববধ্ববধ্ান বমবন এমন পদ্ধবতবত ববপজ্জনক উপাোনগুবলা 

প্রবেয়াজাত, ধ্বাংস এবাং সামবয়কভাবব জবমবয় িাখা উবচত। 

• পাবিপাবশ্বথক অবস্থাি উপি প্রকবল্পি ববরূপ প্রভাব কাটিবয় উঠবত, প্রকল্পটিি বনয়বমত বভবিবত পাবিপাবশ্বথক অবস্থাি পবিমাপ বিকিথ  কিা এবাং 

তুলনা কিা উবচত। 

• পবিবববশ দূবষত পোর্থ কমাবনা বা হ্রাস কিা পাবিপাবশ্বথক পবিবস্থবত বজায় িাখাি অনযতম প্রস্তাববত উপায় এবাং এটি পাবিপাবশ্বথক অবস্থাি সম্ভাবয 

পবিবতথ বনি ঝুুঁ বক হ্রাস কিািও একটি উপায়। 

• যবে বকানও উবেখবযাগয বৃবদ্ধ সনাি হয় তাহবল প্রকল্পটিি কািেগুবল খুুঁবজ ববি কিবত হবব এবাং প্রবয়াজন়ীয় কমথ পবিকল্পনা বতবি কিবত 

হবব। 

• প্রকল্পটিবত গ্র়ীনহাউস গযাস প্রশমন কাযথেম প্রবয়াগ কিা উবচত এবাং প্রাক-বনমথাে, বনমথাে এবাং বনমথাে বশবষি পাশাপাবশ অপাবিশনাল পযথায় 

পযথন্ত প্রকবল্পি বববভন্ন পযথাবয় সম্ভাবয গ্র়ীনহাউস গযাস বনগথমবনি পবিমাে অনুমান কিা উবচত। 

জনবগাষ্ঠ়ীি স্বাস্থয, সুিক্ষা ও বনিাপিা / 

কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৪ 
হযাুঁ  

• প্রকবল্পি নকশা, বনমথাে, সম্পােন এবাং পবিচালনাি সময় শ্রবমকবেি এবাং প্রভাববত সম্প্রোবয়ি সুিক্ষা ও স্বাবস্থযি উপি প্রভাব  মূলযায়ন কিা 

উবচৎ এবাং বচবিত ঝুুঁ বক ও প্রভাবগুবলি সাবর্ সামঞ্জসয বিবখ এগুবলাবক কাটিবয় উঠবত প্রবতবিাধ্মূলক বযবস্থা বতবি কিা উবচত। 

• প্রকবল্পি নকশা, বনমথাে, সম্পােন এবাং পবিচালনাি কাঠাবমাগত উপাোন বা উপাোনগুবল প্রবযাজয প্রববধ্ান (বববডাং বববধ্ এবাং বকাি) অনুসাবি 

হওয়া উবচত এবাং ববপবেি সম্ভাবয ঝুুঁ বক ববববচনা কিা উবচত, বববশষত যবে কাঠাবমাগত উপাোনগুবল জনসাধ্ািবেি জনয উনু্মি হয় বা যবে 

বনমথাে ও কাবজি সময় কাঠাবমাগত বযর্থতাগুবল মানুবষি আহত হওয়াি কািে হয়। 

• প্রকল্প পবিচালকবেি একইসাবর্ সিঞ্জাম বযবহাি ও সাইবে চলাচবলি কািবে ঘবে যাওয়া ঘেনা ও দ্যঘথেনা বিাধ্ কিাি বচষ্টা কিা উবচত 

• কািখানাগুবল শ্রবমকবেি উপযুি কাবজি বপাশাক এবাং মাস্ক বনবিত কিবব  
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আইএফরস কমযননপ়ুবযযি মানদ্ে প্রবয়াগবর্াগযতা প্রিমন েযেস্থা 

o পুবিা শি়ীি ঢাকা কাবজি বপাশাক, কাবজি জুতা এবাং বধ্ায়া যায় বা একবাি বযবহাি কিা যায়  এমন েুবপ বযবহাি কিা  

o ববপজ্জনক চুবে বনগথমবন বনশ্বাস বনয়া এড়াবত সমূ্পেথ সুিক্ষা মাস্ক (সাধ্ািে কাপবড়ি বতবি নাবকি মাস্ক নয়) বযবহাি কিা 

o খাওয়া বা ধূ্মপান কিাি আবগ এবাং কাজ ছাড়াি আবগ কাবজি কাপড় খুবল বফলা  

o কাপড় পবিবতথ বনি জনয কাবজি বক্ষত্র বর্বক আলাো একটি বক্ষত্র বযবহাি কিা  

o পৃর্ক কাবজি কাপড় এবাং কাবজি বাইবিি কাপড় সিবিাহ কিা  

o কাবজি কাপড় বনয়বমত বধ্ায়া 

• কািখানাগুবল শ্রবমকবেি বযবিগত স্বাস্থযবববধ্ অনুশ়ীলন প্রচাি কিবব  

o আপনাি বঠাুঁ ে এবাং মুখ বর্বক হাত দূবি িাখুন  

o কমথবক্ষবত্র খাওয়া বা ধূ্মপান এবড়বয় চলা  

o মুবখ জামাি আবস্তন ঘষা এবড়বয় চলুন  

o ববিবত বেওয়াি আবগ সবথো সাবান ও পাবন বেবয় ভাল কবি হাত এবাং মুখ ধু্বয় বনন   

o খাওয়া বা ধূ্মপাবনি আবগ মুখ ধু্বয় বফলুন 

o পুরুষ এবাং মবহলাবেি জনয পৃর্ক েয়বলে স্থাপন করুন 

o আগুন বর্বক সুিক্ষা বযবস্থা গ্রহে করুন; 

• তিল বজথ য বনগথমন, প্রকল্প এলাকায় দূষে, ববপজ্জনক পোবর্থি সমসযা (বযো প্রবযাজয) 

o বজথ য সাংিক্ষবেি স্থান বর্বক বমবর্ন বনগথমন  

o অযাবনবিাববক পচন প্রবাহ-পযাবর্াবজনস, বস্তুকো, বসওবি/ববওবি বনষ্পবি হওয়ায় ভূপৃষ্ঠ এবাং ভূগভথ স্থ পাবনি দূষে  

o বাবয়াগযাস জ্বলবনি কািবে নাইবট্রাবজন অক্সাইি, সালফাি অক্সাইি, কো, িাইঅবক্সন সহ যবর্ষ্ট পবিমাে ববষাি পোবর্থি বনগথমন  

o বজথ য সাংিক্ষবেি কািবে প্রভাবগুবল: গন্ধ, চাকু্ষষ অনুপ্রববশ, বায়ুি মাধ্যবম ববয় যাওয়া জঞ্জাল, মাবছ এবাং ইুঁদ্যি আকষথে 

o প্রকল্পটি নষ্ট হওয়া বাল্বগুবল বর্বক কাুঁ বচি উপকিেগুবল পুনবথযবহাি কিাি ববকল্পগুবলও সন্ধান কিবব এবাং পাওয়ািবসবলি 

বাাংলাবেবশি বসএফএল বিসবপাজাল গাইিলাইনস অনুসাবি প্রবযাজয হবল বসএফএলগুবলি বযবস্থা কিবব। 

• প্রকবল্প শ্রবমকবেি ও সম্পবেি বনিাপিা কমী ববধ্াবনি জনয কমী বা ঠিকাোি বনবয়াগ কিা উবচত 

জবম অবধ্গ্রহে ও অননবচ্ছক পুনবথাসন / 

কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৫ 
না • উপ-প্রকল্পগুবলবত ভূবম অবধ্গ্রহবেি ফবল অননবচ্ছক পুনবথাসন অনুবমাবেত এবাং উপযুি নয়। 
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আইএফরস কমযননপ়ুবযযি মানদ্ে প্রবয়াগবর্াগযতা প্রিমন েযেস্থা 

• অননবচ্ছক পুনবথাসন এবাং আবেবাস়ীবেি বেকগুবলি বিবনাংবয়ি জনয, সামাবজক সম্মবতি জনয একটি সু-কাঠাবমাযুি প্রেপত্র অনুসিে কিা হবব। 

• প্রকল্পগুবলি জনয বযসব বযবিগত জবমগুবল ববতবকথ ত বা েখবল িবয়বছ (অনানুষ্ঠাবনক বসবত স্থাপনকাি়ী, অবখতাবধ্াি়ী সিা) বসগুবল বযবহাি 

কিা হবব না।  

• এই জাত়ীয় উোহিে গ্রামািবল খুব ববিল এবাং এই প্রকবল্প বকানও কঠিন বনবতবাচক প্রভাব প্রতযাবশত নয়। 

জ়ীবনববচত্রয সাংিক্ষে ও জ়ীববত প্রাকৃবতক সম্পবেি 

বেকসই বযবস্থাপনা/  কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৬ 
না 

• এই কমথসূবচি আওতায় এমন বকাবনা কমথকাবণ্ডি কর্া ভাবা হয়বন যা জ়ীবনববচত্রয ও জ়ীবন্ত প্রাকৃবতক সম্পবেি জনয হুমবকস্বরূপ। 

• এ সম্পবকথ ত বয বকান কাযথকলাপ অনুবমাবেত নয়। 

আবেবাস়ী (আইবপ) / কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৭ না 

• প্রকবল্পি সমস্ত আবেবাস়ী এবাং স্থান়ীয় জনবগাষ্ঠ়ী যািা প্রকবল্পি অিবল ক্ষবতগ্রস্থ হবত পাবি তাবেি সনাি কিবত হবব, পাশাপাবশ তাবেি উপি 

সামাবজক, সাাংসৃ্কবতক এবাং পবিববশগত প্রভাববি ধ্িে ও স্তিগুবল সনাি কিবত হবব এবাং বনবতবাচক প্রভাবগুবলবক যর্াসম্ভব প্রবতবিাধ্ 

কিবত হবব। ক্ষবতকািকভাবব আবেবাস়ী জনগনবক প্রভাববত কবি এমন বকানও কাযথকলাবপি অনুমবত বেওয়া হবব না। 

• যবে প্রবতবিাধ্ অসম্ভব ববল মবন হয় তবব প্রকল্প পবিচালকবেি ববেযমান স্থান়ীয় সাাংসৃ্কবতক জ্ঞাবনি সাবর্ সামঞ্জসয বিবখ এই প্রভাবগুবল 

কমাবনা, প্রশমন কিা বা ক্ষবতপূিে বেওয়া উবচত। 

• এই প্রকবল্প আবেবাস়ীবেি উপি বকানও বনবতবাচক প্রভাব প্রতযাবশত নয় 

সাাংসৃ্কবতক ঐবতহয / কমথননপুবেযি মানেণ্ড ৮ না 
• বপএস৮ েশথন়ীয় বস্তু ও এলাকা এবাং সাংসৃ্কবতি অেময রূপ উভয়বকই সাাংসৃ্কবতক ঐবতহয বহসাবব সাংজ্ঞাবয়ত কবি।  

• এই প্রকবল্পি আওতায় ঐবতহযবাহ়ী স্থানগুবলবত বকানও হস্তবক্ষপ ধ্িা হয়বন এবাং এ ধ্িবনি বকান অনুমবত বেওয়া হবব না। 
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ইএইিএস রনবদ্য রিকা 

বপ্রাগ্রাবমি সমস্ত উপ-প্রকল্পগুবলবত ইএন্ডএস ববববচনাগুবল যে সহকাবি বচবিত এবাং মূলধ্ািায় বনবয় আসা হবয়বছ তা বনবিত কিাি জনয, আইএফবস 

ইএইচএস বনবেথ বশকা গৃহ়ীত হবব। এই বনবেথ বশকাগুবল ইএসএমবপ এি নকশা এবাং বাস্তবায়বনি অাংশ বহসাবব গ্রহে কিা হবব, পাশাপাবশ বপ্রাগ্রাবমি আওতায় 

বববববচত সমস্ত উপ-প্রকল্পগুবলি জনয অনযানয প্রবযাজয ইএন্ডএস ঝুুঁ বক বযবস্থাপনাি সিঞ্জাম বহসাবব গৃহ়ীত হবব। ইএইচএস বনবেথ বশকাগুবলবত এমন কাবজি স্তি 

এবাং মাপকাঠি িবয়বছ যা সাধ্ািেত বাবেবজযকভাবব প্রাপ্ত প্রযুবি দ্বািা যুবিসঙ্গত বযবয় অজথ নবযাগয বহসাবব বববববচত। বনষ্কাবশত বজথ য, বায়ু বনগথমন এবাং অনযানয 

সাংখযা সাংোন্ত বনবেথ বশকা এবাং কমথক্ষমতা সূচকগুবল, পাশাপাবশ ইএইচএস গাইিলাইবন অন্তভুথ ি অনযানয প্রবতবিাধ্ ও বনয়ন্ত্রবেি পদ্ধবতগুবল নতুন প্রকল্পগুবলি 

জনয প্রবযাজয পূবথবনধ্থাবিত মান বহবসবব বববববচত হবব, যবেও ববকল্প কাযথ সম্পােবনি মাত্রা এবাং পেবক্ষপ ববববচনা কিা বযবত পাবি।  বজনাবিল ইএইচএস 

বনবেথ বশকাগুবলি মবধ্য পবিববশগত, বপশাগত স্বাস্থয ও সুিক্ষা, সম্প্রোবয়ি স্বাস্থয ও সুিক্ষা এবাং বনমথাে এবাং ক্ষয়ক্ষবতি ববষয়গুবলি ববসৃ্তত পবিসবি বনবেথ শনা 

অন্তভুথ ি িবয়বছ। এগুবল বশল্প খাবতি ইএইচএস গাইিলাইনগুবলি সাবর্ সমান্তিাবল বযবহাি কিা উবচত।  ইএইচএস সাধ্ািে বনবেথ বশকাি বক্ষত্রগুবল বনবচি 

সািবেবত সাংবক্ষপ্তভাবব বেয়া হবয়বছ।   

ছক2:  িাব্লুবববজ / আইএফবস বজনাবিল ইএইচএস বনবেথ বশকাগুবলাি সাংবক্ষপ্তসাি 

১  পরিবেিগত    ২  যপিাগত স্বাস্থয ও স়ুিক্ষা  

১.১  বায়ু বনগথমন ও চতুবেথ বকি বায়ুি গুেমান    ২.১  সাধ্ািে ফযাবসবলটি নকশা ও পবিচালনা  

১.২  জ্বালাবন সাংিক্ষে    ২.২  বযাগাবযাগ ও প্রবশক্ষে  

১.৩  
তিল বজথ য ও চতুবেথ বকি পাবন  

গুেগতমান  
  ২.৩  শাি়ীবিক ঝুুঁ বক  

১.৪  পাবন সাংিক্ষে    ২.৪  িাসায়বনক ঝুুঁ বক  

১.৫  ববপজ্জনক বজথ য বযবস্থাপনা    ২.৫  বজববক ঝুুঁ বক  

১.৬  বজথ য বযবস্থাপনা    ২.৬  বতজবিয়তাি ঝুুঁ বক  

১.৭  বকালাহল    ২.৭  বযবিগত সুিক্ষা সিঞ্জাম (বপবপই)  

১.৮  দূবষত জবম    ২.৮  বববশষ ববপজ্জনক পবিববশ  

      ২.৯  মবনেবিাং  

          

৩  করমউরনটি স্বাস্থয ও স়ুিক্ষা    ৪  রনমযায ও ধ্বাংস  

৩.১  পাবনি গুেগতমান এবাং সহজলভযতা    ৪.১  পবিববশ  

৩.২  
প্রকবল্পি কাঠাবমাগত সুিক্ষা  

অবকাঠাবমা  
  ৪.২  বপশাগত স্বাস্থয ও সুিক্ষা  

৩.৩  জ়ীবন ও অবি বনিাপিা (এলএন্ডএফএস)   ৪.৩  কবমউবনটি স্বাস্থয ও সুিক্ষা  

৩.৪  সড়ক বনিাপিা        

৩.৫  ববপজ্জনক পোর্থ পবিবহন        

৩.৬  বিাগ প্রবতবিাধ্        

৩.৭  
জরুবি অবস্থাি জনয প্রস্তুবত এবাং  

সাড় া  
      

(সূত্র: আইএফবস / িবিওবববজ (২০০৭)। পবিববশগত, স্বাস্থয এবাং সুিক্ষা ববষয়ক সাধ্ািে বনবেথ বশকা। ৩০ এবপ্রল ২০০৭ পাওয়া যাবব এখাবন: 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final++General+EHS+Guidelines.pdf?MOD=AJPERES 

[Accessed 02/12/18] 

ইএসএমএফ অনুসিে কিবত এই বশল্প বয বয প্রশমন বযবস্থা গ্রহে কিবত পাবি তাি ববশে বববিে পবিবশষ্ট ১ ও পবিবশষ্ট ৩ এ বেওয়া হবয়বছ। 
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রিঙ্গীয় সমতা ও সামারিক অন্তভ়ুয রি 

বজন্ডাি ইকুযইটি ও ক্ষমতায়ন মূলধ্ািায় বনবয় আসাি ববষয়টি ইবতমবধ্য প্রকবল্পি একটি বকে়ীয় মবনাবযাবগি জায়গা। উপ-প্রকল্পগুবলাবত জ়ীববকা পুনরুদ্ধাি 

সম্পবকথ ত কমথকাবণ্ড নাি়ীি চাবহো গুরুত্বসহকাবি বববববচত হবব। প্রকবল্পি আওতায় একটি বজন্ডাি অযাবসসবমন্ট বিবপােথ  অযান্ড অযাকশন িযান বতবি কিা হয় যা 

উপ-প্রকবল্পি প্রস্তুবতি পযথাবয় ও প্রেয়বনি সমবয় বজন্ডাি ইসুয বববিষবে সহায়তা কবি। উপ-প্রকল্প স্তবি, বলঙ্গ বববিষে সামাবজক মূলযায়বনি অাংশ হবব এবাং 

প্রার্বমক তর্য সাংগ্রবহি প্রবেয়া এবাং উপলব্ধ বগৌে বিো প্রাবপ্তি সময় বজন্ডাি সম্পবকথ ত বনবেথ ষ্ট প্রবেি প্রাবপ্তি উপি বভবি কবি বববিষে কিা হবব। পবিমােগত 

এবাং গুেগত বববিষে বলঙ্গ ববষময, প্রবয়াজন়ীয়তা, স়ীমাবদ্ধতা এবাং অগ্রাবধ্কাি সম্পবকথ ত বযৌনতা সম্পবকথ ত বিো এবাং ববষয়গুবলা আনবব; পাশাপাবশ বলঙ্গ 

বভবিক অসম ঝুুঁ বক, সুববধ্া এবাং সুবযাগগুবলাি সম্ভাবনা আবছ বকনা তা ববাঝাি পাশাপাবশ। বববিষবেি উপি বভবি কবি, বনবেথ ষ্ট হস্তবক্ষপগুবলা বিজাইন কিা 

হবব এবাং প্রবয়াজবন বজন্ডাি অযাকশন পবিকল্পনা প্রস্তুত কিা হবব। প্রকবল্পি সামবগ্রক পযথববক্ষে কাঠাবমাি মবধ্য বলঙ্গ ববযুি সূচক এবাং বলঙ্গ সম্পবকথ ত প্রাসবঙ্গক 

অন্তভুথ ি র্াকবব।    

উপকািবভাগ়ীবেি অাংশগ্রহে এবাং োবিদ্র্য বনিসবনি বেবক দৃবষ্ট বনবদ্ধ কিা হ'ল বয বকানও প্রকবল্পি কাযথকাবিতা এবাং বেকসইতাি আিও দ্যটি মূল বনধ্থািক। বয 

বকানও প্রকবল্প প্রকবল্পি নকশা, বনমথাে, এবাং পযথববক্ষে ও মূলযায়বন (এমএন্ডই) মবহলাবেি অাংশগ্রহবেি প্রবতবন্ধকতাগুবলাি সমাধ্ান কিবত হবব। প্রকল্পটি 

অবশযই বজন্ডাি এবাং োবিবদ্র্যি মবধ্য বযাগসূবত্রি উপি নজি িাখবত হবব, উোহিেস্বরূপ, মবহলাবেি দ্বািা পবিচাবলত পবিবাি এবাং বসইসব পবিবাবিি বববশষ 

প্রবয়াজন। 

প্রকবল্পি বিজাইনগুবলা বলঙ্গ বববিষবেি বভবিবত বজন্ডাি প্রবতবেয়াশ়ীল হওয়া উবচত এবাং এএসআইএ নবর্বত অন্তভুথ ি কিা উবচত। প্রকবল্পি পবিকল্পনাি সময় 

বজন্ডাি বববিষে বর্বক প্রাপ্ত ফলাফল এবাং সুপাবিশগুবলা এবাং বাস্তবায়বনি সময় উপকািবভাগ়ীবেি প্রবতবেয়াগুবলা পিবতী পেবক্ষবপি প্রবয়াজন়ীয়তা 

বনধ্থািবেি জনয অবশযই পুবিাপুবি আবলাচনা কিা উবচত। মূল কমথপন্থাগুবলা বনবচ তাবলকাভূি কিা হল:   

 

রিঙ্গ ও সামারিক রদ্কসমূহ মূিযায়বনি িনয সাধািয যিকরিস্ট 

• বলঙ্গবভবিক এবাং মবহলাবেি অাংশগ্রহবেি মূল ববষয়গুবলা বচবিত করুন।  

• প্রকবল্পি লক্ষযগুবলা বর্বক বলবঙ্গি ভূবমকা বচবিত করুন। 

• গ্রাহক পবক্ষি বজন্ডাি বববশষজ্ঞ বা সামাবজক উন্নয়ন বববশষবজ্ঞি জনয বিফাবিবিি শতথ াবে (টিওআি) প্রস্তুত করুন  

• সামবগ্রক সামাবজক মূলযায়বনি অাংশ বহসাবব বজন্ডাি বববিষে পবিচালনা করুন।  

• বলঙ্গ অনুযায়়ী মূল ভূিভুবগ বশ্রে়ীি অভ়ীষ্ট জনগে এবাং পৃর্ক বিো    

লক্ষয জনসাংখযায় মূল বস্টকবহাডাি গ্রুপগুবলাি একটি আর্থ-সামাবজক বপ্রাফাইল আুঁকুন এবাং বলঙ্গ অনুসাবি পৃর্ক বিো।  

• জ্ঞান, দৃবষ্টভবঙ্গ, অনুশ়ীলন, ভূবমকা, বস্থবত, মঙ্গল, বাধ্া, প্রবয়াজন়ীয়তা এবাং অগ্রাবধ্কাি এবাং এই পার্থকযগুবলাবক প্রভাববত কবি এমন উপাোনগুবলাি 

মবধ্য বলঙ্গগত পার্থকয পি়ীক্ষা করুন Ex 

• অাংশ বনওয়াি জনয পুরুষবেি এবাং মবহলাবেি ক্ষমতা এবাং বসই ক্ষমতাবক প্রভাববত কিাি কািেগুবলা মূলযায়ন করুন।  

• প্রকবল্পি সম্ভাবয বলঙ্গ-বববভেযুি প্রভাব এবাং সবথাবধ্কতি সুববধ্া এবাং প্রবতকূল প্রভাবগুবলা হ্রাস কিাি ববকল্পগুবলাি মূলযায়ন করুন।  

• প্রকল্প বাস্তবায়বনি সময় বযবহাি কিা বযবত পাবি এমন সিকাবি সাংস্থা এবাং ববসিকাবি সাংস্থা (এনবজও), সম্প্রোয়বভবিক সাংস্থা (বসববও) এবাং মবহলা 

গ্রুপগুবলা সনাি করুন। তাবেি সক্ষমতা মূলযায়ন করুন।  

• প্রবয়াজন়ীয় বহসাবব বলঙ্গ সম্পবকথ ত ন়ীবত এবাং আইন পযথাবলাচনা করুন।  

• উপবিি ববষয়গুবলা সম্পবকথ ত তর্য ফাুঁ কগুবলা বচবিত করুন।  

• প্রকল্প নকশায় পুরুষ ও মবহলাবেি জবড়ত করুন।  

• প্রকবল্পি নকশায় বলঙ্গ সম্পবকথ ত ফলাফলগুবলা অন্তভুথ ি করুন।  

• বলঙ্গ সাংোন্ত উবদ্বগগুবলা প্রাসবঙ্গক ববভাগগুবলাবত (প্রকবল্পি উবেশয, সুবযাগ, োবিদ্র্য ও সামাবজক বযবস্থা, বযবয়ি অনুমান, প্রাবতষ্ঠাবনক বযবস্থা, 

সামাবজক পবিবশষ্ট এবাং বাস্তবায়বনি জনয পিামশথক এবাং টিওআি সহ এম এবাং ই সমর্থন সহ) সমাধ্ান কিা হবয়বছ তা বনবিত করুন।  

• প্রধ্ান বলঙ্গ কবমথি তাবলকা বেন।  

• বলঙ্গ-পৃর্ক়ীকিে সূচক এবাং পযথববক্ষে পবিকল্পনা ববকাশ। 
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3.5 ইএসএমএফ-এি িনয প্রারতষ্ঠারনক আেরিযকতা - অাংিীিনবদ্ি ভূরমকা ও দ্ায়দ্ারয়ত্ব 

বযবহতু এনাবজথ  এবফবসবয়বি প্রকল্পগুবল আাংবশকভাবব আইবিবসএল এি মাধ্যবম বগ্রন ক্লাইবমে ফান্ড দ্বািা অর্থায়ন কিা হবব, তাই সমস্ত কাজ (নাগবিক এবাং 

বনমথাে ঠিকাোিবেি কাবজি মবধ্য স়ীমাবদ্ধ নয়) অবশযই যর্াযর্ পবিহাি এবাং প্রশমন বযবস্থা গ্রহবেি সাবর্ সাবর্ ইএসএমএফ বমবন কিবত হবব। বকানও প্রকল্প 

গ্রহবেি আবগ আইবিবসওএল দ্বািা প্রবতটি প্রকবল্পি জনয ইএসএমএফ মূলযায়ন কিা হবব। ইএসএমএফ প্রকল্পগুবলি মবধ্য পবিববশগত এবাং সামাবজক ববষয়গুবলি 

জনয সম্ভাবয ঝুুঁ বক বচবিত কবি এবাং বসই ঝুুঁ বকগুবল বনয়ন্ত্রবেি জনয এবাং অনাকাবিত পবিববশগত ও সামাবজক প্রভাবগুবল হ্রাস কিাি জনয বকৌশলগুত 

রূপবিখা বেয়। 

আইবিবসওএল ইএসএমএফ পযথববক্ষবেি জনয োয়বদ্ধ র্াকবব। তত্ত্বাবধ্ায়ক প্রবকৌশল়ী বযখাবন প্রবয়াজন বসখাবন ঠিকাোি কতৃথ ক সমবয়াবচত প্রবতকািমূলক 

বযবস্থা গ্রহবেি ববষয়টি বনবিত কিববন। 

সাইট স়ুপািভাইিাি 

সাইে তত্ত্বাবধ্ায়ক বযখাবন প্রবযাজয বসখাবন ইএসএমএফ এি সাবর্ সম্মবত বনবিত কিাি জনয োয়বদ্ধ। সাইে তত্ত্বাবধ্ায়ক প্রকবল্পি কাযথকি পবিববশ 

বযবস্থাপনাি ববষবয় বেক্সোইল কািখানা, আইবিবসওএল, প্রবকৌশল়ী এবাং সমস্ত বনমথাে সাইে কমীবেি পিামশথ প্রোন কিববন। প্রকবল্পি কমীবেি পবিববশগত 

সবচতনতা যর্াযর্ প্রবশক্ষবেি মাধ্যবম বজায় িাখা বনবিত কিাও সাইে তত্ত্বাবধ্ায়বকি কাজ।  প্রবয়াজন়ীয় বববববচত এবাং বনমথাে-পিবতী সমবয় সম্মবতি একটি 

স্বাধ়্ীন পযথাবলাচনা গ্রহে কিা বযবত পাবি।  

 

পরিবেিগত পদ্ধরত এোং প্রকে ও কমযকাে-রনরদ্য ষ্ট কমযপরিকেনা / রনবদ্য িােিী 

পবিববশগত পদ্ধবতগুবল বকভাবব পবিববশগত উপাোনগুবল পবিচালনাি উবেশযগুবল পাওয়া যাবব তা বেথনা কবি একটি বলবখত পদ্ধবত সিবিাহ কবি। এগুবলবত 

সাইে বা কাযথকলাপ-বনবেথ ষ্ট প্রবয়াজন়ীয় ববশে বববিে িবয়বছ এবাং সমস্ত বনমথাে কাবজ এগুবলা অনুসিে কিা প্রবয়াজন। সাইে এবাং কাযথকলাপ-বনবেথ ষ্ট কাবজি 

পবিকল্পনা এবাং বনবেথ শাবল়ী বনম্নবলবখত পদ্ধবতগুবলি মাধ্যবম জাবি কিা হবব: 

পবিববশগত ও ঘেনা বিবপােথ  কিা  

ইএসএমএবফি পদ্ধবতগুবলি সাবর্ সঙ্গবতহ়ীন সহ বয বকানও ঘেনাি একটি ঘেনা বিকিথ  িাখবত হবব এবাং বিবজস্টাবি পূেথ বববিবে বলখবত হবব। বয 

বকানও ঘেনাি ফবল বকান উপাোন বা পবিববশগত মািািক ক্ষবতি কািে হয় বা হওয়াি সম্ভাবনা র্াবক তাি জনয সাইবেি তত্ত্বাবধ্ায়ক যত তাড়াতাবড় 

সম্ভব বনািাল ববভাগ ও পবিববশ অবধ্েফতবি (বিওই) অববহত কিববন। পবিববশ অবধ্েফতবিি অনুবমােন অনুযায়়ী প্রবতকাি  না হওয়া পযথন্ত 

ঠিকাোিবক কাজ বন্ধ কিবত হবব। 

বেবনক ও সাপ্তাবহক পবিববশ পবিেশথন বচকবলস্ট 

প্রাসবঙ্গক সাইে তত্ত্বাবধ্ায়ক দ্বািা প্রবতটি কাবজি সাইবে একটি বেবনক পবিববশগত বচকবলস্ট সম্পন্ন কিবত হবব এবাং একটি বিবজস্টাবিি মবধ্য 

িক্ষোববক্ষে কিবত হবব। একটি সাপ্তাবহক পবিববশগত বচকবলস্টটি সম্পন্ন কিবত হবব যাবত সাইে তত্ত্বাবধ্ায়ক দ্বািা বেবনক বচকবলস্টগুবলবত বচবিত 

বয বকান ববষয়গুবলি উবেখ র্াকবব। 

সাংবশাধ্নমূলক কাজ 

ইএসএমএফ-এি সাবর্ সঙ্গবতহ়ীন ববষয়গুবল সাপ্তাবহক পবিববশ পবিেশথনগুবলবত বনাে কিবত হবব এবাং বিবজস্টাবি উবেখ কিবত হবব। সঙ্গবতহ়ীন 

ববষয়গুবলি ত়ীব্র্তাি উপি বনভথ ি কবি সাইে তত্ত্বাবধ্ায়ক সাপ্তাবহক সাইে পবিেশথন প্রবতববেবন একটি সাংবশাধ্নমূলক পেবক্ষপ উবেখ কিবত পাবিন। 

সমস্ত সাংবশাধ্নমূলক কাযথকলাবপি অগ্রগবত বিবজস্টাি বযবহাি কবি বচবিত কিা হবব।  

অবভবযাগ বিবজস্টাি 

বনমথাবেি সময় সম্প্রোবয়ি দ্বািা উত্থাবপত বয বকানও উবদ্বগ বিকিথ  কিাি জনয একটি অবভবযাগ বিবজস্টাি স্থাপন কিা হবব। অবভবযাগটি তেন্ত কিা হবব 

এবাং তেবন্তি পবি অনুসিে কিা হবব; যবে এটি বকানও গুরুত্বপূেথ ঘেনাি সাবর্ সম্পবকথ ত হয় তবব ববষয়টি মন্তবয এবাং/বা পিামবশথি জনয 

আইবিবসওএলবক বপ্রিে কিা হবব।  
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অবভবযাবগি প্রবতকাি প্রবেয়া 

প্রকবল্পি প্রস্তাবকাি়ী একটি বতন সেবসযি অবভবযাগ বনিসন কবমটি (বজআিবস) গঠন কিববন, বযখাবন প্রকবল্পি প্রস্তাবকাি়ীি প্রবতবনবধ্ত্বকাি়ী একজন 

কমথকতথ া র্াকববন যাি পেমযথাো বাস্তবায়নকাি়ী কমথকতথ াি বনবচ হববনা, প্রকল্প এলাকা বর্বক একজন বনবথাবচত সেসয (স্থান়ীয়) র্াকববন এবাং জনসাধ্ািে 

বর্বক একজন সেসয র্াকববন বযবন সম্প্রোবয়ি মবধ্য বনষ্ঠা, সুববচািকাি়ী একজন বযবি বহসাবব পবিবচত এবাং সম্প্রোবয়ি মবধ্য শ্রদ্ধাি পাত্র। বজআিবস-ি 

অবস্তত্ব প্রভাববত বযবিবেি মবধ্য মুবদ্র্ত হযান্ডআউবেি মাধ্যবম ছবড়বয় বেওয়া হবব যাবত অবভবযাগ বনিসন কাঠাবমা ও প্রবেয়া সম্পবকথ ত ববশে বববিে 

র্াকবব।   

পযথাবলাচনা এবাং বনি়ীক্ষে 

ইএসএমএফ এবাং এি পদ্ধবতগুবল আইবিবসওএল কমীবেি কমপবক্ষ প্রবত দ্যই মাবস একবাি পযথাবলাচনা কিবত হবব।  পযথাবলাচনাি উবেশযটি হল বনমথাে 

কাযথকাবল প্রাপ্ত জ্ঞানবক প্রবতফবলত কিা এবাং নতুন জ্ঞান ও পবিববতথ ত সম্প্রোবয়ি মানেন্ড (মান) প্রবতফবলত কিাি জনয িকুবমন্টটি সাংবশাধ্ন কিা। 

ইউএনবিবপ কমীি সাবর্ পিামশথ কবি বয বকানও পবিবতথ ন সম্প্রসািে ও প্রবয়াগ কিবত হবব। সাংবশাধ্ন কিা হবয় বগবল, সমস্ত সাইে কমীবেি 

তাত্ক্ষবেকভাবব একটি েুলবক্স বমটিাংবয়ি মাধ্যবম সাংবশাধ্ন সম্পবকথ  সবচতন কিবত হবব। 

 

অনুসন্ধান, উবদ্বগ এবাং অবভবযাবগি জনয বযাগাবযাবগি পবয়ন্ট বহসাবব প্রকল্প পবিচালক েল কতৃথ ক প্রচাবিত একটি বেবলবফান নম্বি পুবিা প্রকল্প সময় 

জুবড় িাখা হবব। সমস্ত অনুসন্ধান, উবদ্বগ এবাং অবভবযাগগুবল একটি বিবজস্টাবি বলবপবদ্ধ কিা হবব এবাং উপযুি পবিচালকবক অববহত কিা হবব। 

 

বযখাবন বকানও সম্প্রোয় ইসুয উত্থাবপত হয়, বনম্নবলবখত তর্য বিকিথ  কিা হবব: 

• সময়, তাবিখ এবাং তেবন্তি প্রকৃবত, অবভবযাগ বা উবদ্বগ; 

• বযাগাবযাবগি ধ্িে (বযমন বেবলবফান, বচঠি, বযবিগত বযাগাবযাগ); 

• নাম, বযাগাবযাবগি ঠিকানা এবাং বযাগাবযাবগি নম্বি; 

• তেন্ত, অবভবযাগ বা উবদ্ববগি কািবে প্রবতবেয়া এবাং তেন্ত পবিচাবলত হবয়বছ; এবাং 

• পেবক্ষপ বনওয়া এবাং অবভনয় কিা বযবিি নাম। 

 

বকছু অনুসন্ধান, অবভবযাগ এবাং উবদ্ববগি সমাধ্াবনি জনয ববধ্থত সময় প্রবয়াজন হবত পাবি। অবভবযাগটি সাংবশাধ্ন কিাি বেবক অগ্রগবতি ববষবয় অববহত 

কিা হবব। সমস্ত অনুসন্ধান, অবভবযাগ এবাং উবদ্বগ তেন্ত কিা হবব এবাং সময়মত অবভবযাগকাি়ীবক বেওয়া একটি প্রবতবেয়া। ঠিকাোি এবাং বস্ত্র কািখানাি 

জনয বকানও কমী মবনানয়বনি প্রবয়াজন হবব সমস্ত তেন্ত, অবভবযাগ এবাং উবদ্ববগি একটি পযথাবলাচনা কিাি এবাং প্রবতটি ববষবয় সমাধ্াবনি বেবক 

অগ্রগবত বনবিত কিাি জনয োয়বদ্ধ র্াকবব। 

 

ঠিকাদ্ািবদ্ি প্ররিক্ষয 

• প্রধ্ান ঠিকাোবিি বযবস্থা িবয়বছ যাবত বযবস্থা িবয়বছ তা বনবিত কিাি জনয যাবত প্রাসবঙ্গক কমথচাি়ী, ঠিকাোি এবাং উপ-ঠিকাোিিা ইএসএমএফ সহ 

বনমথাবেি জনয পবিববশগত এবাং সামাবজক প্রবয়াজন়ীয়তা সম্পবকথ  অবগত র্াবক। 

• সমস্ত বনমথােকমী একটি আবববগ অাংশ বনবব যা স্বাস্থয, সুিক্ষা, পবিববশ এবাং সাাংসৃ্কবতক প্রবয়াজন়ীয়তাগুবলা অন্তভুথ ি কবি। 

 

প্রিাসন 

• প্রকল্প বযবস্থাপনাি েলটি কাবজি সময় এই েস্তাববজটিি সাংবশাধ্ন বা আপবিবেি জনয োয়বদ্ধ র্াকবব। েস্তাববজটি আপবিে হবয়বছ তা বনবিত 

কিাি জনয যাি কাবছ নবর্ জাবি কিা হয় তাি োবয়ত্ব। 

• সাইে সুপািভাইজাি বনমথাে সাইবেি বেবনক পবিববশ পবিেশথনগুবলাি জনয োয়়ী র্াকববন।  
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• ঠিকাোি সমস্ত প্রশাসবনক এবাং পবিববশগত বিকিথ  বজায় িাখববন এবাং িাখববন যাবত অবভবযাগগুবলাি কািে প্রশবমত কিবত বয 

বকানও বযবস্থা গ্রহবেি বিকিথ  সহ অবভবযাবগি লগ অন্তভুথ ি র্াবক। 

• ESMF এি প্রবতবেন বমবন চলাি জনয ঠিকাোি োয়বদ্ধ র্াকবব। 

• তোিবক প্রবকৌশল়ী / প্রকল্প পবিচালক ঠিকাোিবক তোিবক কিববন। 

 

িনগবযি সাবে পিামিয 

(তাবিখ) বর্বক (বেনগুবলাি সাংখযা) বেবনি মবধ্য আইবিবসএবলি ওবয়বসাইবে পবিববশগত এবাং সামাবজক পবিচালনাি বফ্রমওয়াকথ  প্রকাবশত হবব।  এই 

বলবঙ্কি মাধ্যবম আগ্রহ়ী পক্ষগুবলা পবিববশগত এবাং সামাবজক প্রভাবগুবলাি মূলযায়ন এবাং প্রস্তাববত ঝুুঁ বক হ্রাস বযবস্থা, প্রবতকূল প্রভাব প্রশমন এবাং প্রকবল্পি 

ববধ্থত সুববধ্াগুবলা সম্পবকথ ত মন্তবয, পিামশথ এবাং সমাবলাচনা বপ্রিে কিবত পাবি। 

প্রাপ্ত মন্তবয, পিামশথ এবাং সমাবলাচনা বিকিথ  কিা হবব, বববিষে কিা হবব এবাং যর্াযর্ বহসাবব পবিববশগত এবাং সামাবজক পবিচালনা বফ্রমওয়াবকথ  সাংযুি 

কিা হবয়বছ। পিামশথ প্রবেয়াটিি একটি সাংবক্ষপ্ত বববিে পবিববশগত এবাং সামাবজক পবিচালন কাঠাবমাি চূড়ান্ত সাংস্কিবেি সাবর্ সাংযুি কিা হবব। 

 

 

3.6 কমযসূরিি প্রস্তুরতস্তবি রিরিত সামারিক ও পরিবেিগত রদ্কগুবিাি সাবে সম্পরকয ত প্রধান ঝ়ুুঁ রকসমূহ 

রনেযারিত ঝ়ুুঁ রক ফযাক্টি ১ 

বশ্রে়ী সম্ভাবযতা প্রভাব 

কাবিগবি ও কাযথকি বনম্ন মাঝাবি: 

বেথনা 

সুিক্ষা ঝুুঁ বক বযমন দ্যঘথেনা, আহত হওয়া ও অবিকাবন্ডি ঘেনা এবাং সিঞ্জাম ও কমথচাি়ীবেি অনযানয বপশাগত ক্ষয়ক্ষবত। 

প্রশমন বযবস্থা 

এটি ইএসআইএ প্রকল্প বমবন চলা বাধ্যতামূলক কবি যা প্রবয়াজন়ীয় পবিহাি, প্রশমন এবাং ক্ষবতপূিে বযবস্থা সিবিাহ কবি; এছাড়াও যখন প্রবয়াজন তখন জাত়ীয় আইন ও 

ন়ীবতসমূহ  8 এবাং অযাকিথ  অন ফায়াি অযান্ড বববডাং বসফটি ইন বাাংলাবেশ (অযাকিথ )/ অযালাবয়ি ফি বাাংলাবেশ ওয়াকথ াি বসবকউবিটি (অযালাবয়ি)/ নযাশনাল অযাকশন িযান অন 

ফায়াি বসফটি অযান্ড স্ট্রাকচািাল ইবন্টবগ্রটি (এনএবপ) বা সিকাি বনধ্থাবিত অনয বয বকান বনয়ন্ত্রক শতথ  বমবন চলবব। 

এগুবলি সাবর্ সমন্বয় অবিকাবন্ডি কািবে সৃষ্ট ঘেনা, দ্যঘথেনা বা আহত হওয়া এবাং অনযানয বপশাগত ক্ষবতি ঝুুঁ বক উবেখবযাগযভাবব হ্রাস কিবব। 

শ্রম ও কমথসাংস্থান মন্ত্রোলবয়ি বনয়ন্ত্রক মান এবাং আইবিবসওএল ইএইচএবসি ন়ীবতমালা ও বনবেথ বশকা এবাং েষ্ট চুবিবত বপশাগত স্বাস্থয ও সুিক্ষাি প্রাবয়াবগক কাযথেবমি 

প্রবয়াজন়ীয়তাি আবশযক বনয়মগুবল বমবন চলা হবচ্ছ বক না তা পযথববক্ষে কিা হবব। 

রনেযারিত ঝ়ুুঁ রক ফযাক্টি ২ 

বশ্রে়ী সম্ভাবযতা প্রভাব 

অনয বনম্ন মাঝাবি: 

বেথনা 

বস্ত্র খাবত জ্বালাবন েক্ষতাি সুববধ্া এবাং এি জনয আবর্থক উপকিবেি প্রাপযতা সম্পবকথ  সবচতনতা ও জ্ঞাবনি অভাবজবনত ঝুুঁ বক।  

প্রশমন বযবস্থা 

প্রকবল্পি প্রযুবিগত সহায়তা অাংবশি অধ়্ীবন আইবিবসওএল বেক্সোইবলি শবি েক্ষতা সম্পবকথ  সবচতনতা বাড়াবত একাবধ্ক জাত়ীয় অাংশ়ীজন অাংশগ্রহে ইবভবন্টি বযবস্থা কিবব 

এবাং এ বক্ষবত্র অর্থায়বনি প্রাপযতা অজথ বনি জনয সহায়তা কিবব।  

অর্থ বযবস্থাপনাি অবস্তত্ব এবাং কাযথকাবিতা সম্পবকথ  সবচতনতাি অভাব সম্পবকথ ত ঝুুঁ বক কমাবনাি জনয জ্ঞান পেয, ববপেন সামগ্র়ী, কমথশালা এবাং আউেবিচ বপ্রাগ্রামগুবলি মাধ্যবম 

জ্ঞাবনি বযবধ্ানটি বমাকাববলা কিা হবব। 

 
8 পবিববশ সাংিক্ষে আইন (ইবসএ) ১৯৯৫; পবিববশ সাংিক্ষে বববধ্মালা (ইবসআি) ১৯৯৭; পবিববশ আোলত আইন (ইবসএ) ২০১০ 
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রনেযারিত ঝ়ুুঁ রক ফযাক্টি ৩  

বশ্রে়ী সম্ভাবনা প্রভাব 

অনযানয মাঝাবি: বনম্ন 

বেথনা 

েক্ষতা বৃবদ্ধ, প্রবশক্ষে, কমথশালা এবাং নতুন সিঞ্জাম ও যন্ত্রপাবত বর্বক প্রাপ্ত চাকবিি সুবযাগগুবল বর্বক বকান সামাবজক েল এবাং আবেবাস়ী সম্প্রোয়গুবলবক বাে বেওয়াি মবতা 

সামাবজক ঝুুঁ বক। 

প্রশমন বযবস্থা 

বাাংলাবেশ সামাবজক বনয়ন্ত্রক কাঠাবমা, আইবিবসএল এি ইএসএসএফ, বজবসএবফি বনবেথ বশকা এবাং ইএসআইএ এি সাবর্ সামঞ্জসয কিবল তাবলকাভুি সামাবজক ঝুুঁ বকগুবলি 

বকানটি কখবনা ঘেবব না তা বনবিত কিবব। 

রনেযারিত ঝ়ুুঁ রক ফযাক্টি ৪ 

বশ্রে়ী সম্ভাবনা প্রভাব 

অনযানয বনম্ন মাঝাবি: 

বেথনা 

প্রবশক্ষবেি বক্ষবত্র বজন্ডাি ইকুযইটিি অভাব এবাং নতুন সিঞ্জাম ও যন্ত্রপাবত সাংহতকিবেি জনয েক্ষতা বৃবদ্ধি বক্ষবত্র বজন্ডাি ববষয়ক ঝুুঁ বকগুবল। 

প্রশমন বযবস্থা 

প্রকল্প বাস্তবায়বনি পুবিা সময় জুবড় বজন্ডাি অন্তভুথ বিকিে এবাং ইকুযইটি প্রচাি কিা হবব। প্রকবল্পি অাংশগ্রহেকাি়ীিা বজন্ডাি ববষয়ক ঝুুঁ বক হ্রাস এবাং প্রশমন বনবিত কিাি লবক্ষয 

শ্রম আইন ও শ্রম বববধ্, নাি়ী উন্নয়ন ন়ীবত ২০১১ এবাং বজবসএফ এি বজন্ডাি ন়ীবত বমবন চলবব। 

এই প্রকবল্পি বজন্ডাি অযাকশন পবিকল্পনা বমবন সক্ষমতা বৃবদ্ধি উবেযাবগ নাি়ীবেি অাংশগ্রহে বনবিত কিবব। 

রনেযারিত ঝ়ুুঁ রক ফযাক্টি ৫ 

বশ্রে়ী সম্ভাবনা প্রভাব 

অনযানয মাঝাবি: বনম্ন 

বেথনা 

পবিববশ ঝুুঁ বকি জনয োয়়ী বশল্প কািখানাি আধু্বনক়ীকিে প্রবেয়াি ফবল উৎপাবেত কঠিন এবাং তিল আবজথ না।  

প্রশমন বযবস্থা 

ইএসআইএ পবিববশ সম্পবকথ ত উধ্বথ মূখ়ী সমসযাগুবল সনাি এবাং বববিষে কবি যা প্রকল্প ও বসক্টিবক ক্ষবতগ্রস্থ কিবত পাবি এবাং একইভাবব এি বনিশন বযবস্থাি পিামশথ বেয়। এটি 

প্রস্তাববত পবিববশ প্রশমন ও বধ্থনমূলক পেবক্ষবপি বাস্তবায়ন, পযথববক্ষে এবাং বিবপাটিথ াংবয়ি জনয উপযুি বযবস্থাপনাি পবিকল্পনাও অন্তভুথ ি কবি। ইএসআইএ -এি মাধ্যবম 

পবিববশগত ঝুুঁ বকি প্রাক-সনািকিে কিা হবব এবাং এই ঝুুঁ বকি ঘেনা ও ত়ীব্র্তা হ্রাস কিাি জনয এটি প্রস্তুত কিা হবব। 

ইএসআইএ বমবন চলা অপবিহাযথ বযবহতু এটি জাত়ীয় আইন এবাং আইবিবসওএল বনবেথ বশকাগুবল অনুসাবি চবল। 

রনেযারিত ঝ়ুুঁ রক ফযাক্টি ৬ 

বশ্রে়ী সম্ভাবনা প্রভাব 

অনযানয বনম্ন বনম্ন 

বেথনা 

বস্ত্র কািখানাি নানা প্রবেয়া বর্বক উৎপন্ন ধূ্বলকো, বভওবস ও িাসায়বনবকি সাবর্ শ্বাস-প্রশ্বাস ও ত্ববকি সাংেশথ বর্বক বয স্বাস্থযঝুুঁ বক তা ফুসফুবসি কযািাবিি কািে হবত পাবি 

এবাং শ্বাসনাল়ীি ক্ষবত কিবত পাবি। 

প্রশমন বযবস্থা 

স্বাস্থযঝুুঁ বক বনম্ন মাত্রাি এবাং ঘোি আশঙ্কা কম। পৃর্ক প্রশমন বযবস্থাি প্রবয়াজন হবব না, কািে এই ঝুুঁ বক ইবতামবধ্যই কবম এবসবছ জ্বালাবনসাশ্রয়়ী সিঞ্জাম বযবহাবিি ফবল; যা বকনা 

অনুবমােনপ্রাপ্ত ও ববেযমান সিঞ্জাবমি তুলনায় অবধ্ক গ্রাহক ও পবিববশ বান্ধব।  গ্রাহক পযথাবয় বনবিত কিবত হবব বয সিঞ্জাম ও বসগুবলা স্থাপন কমথসূবচি ইএসআইএ-এি সাবর্ 

সঙ্গবতপূেথ এবাং তা জাত়ীয় বববধ্ববধ্ান ও আইবিবসওএল বনবেথ বশকা বমবন কিা। 
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পরিরিষ্ট ১ পরিবেিগত ও সামারিক েযেস্থাপনা পরিকেনাি নম়ুনা 

পবিববশগত ও সামাবজক বযবস্থাপনা পবিকল্পনা (ইএসএমবপ) হবলা সম্ভাবয প্রভাবসমূহ বচবিত কিাি পি প্রকল্প বাস্তবায়বনি উপি দৃবষ্ট বনবদ্ধ কিা মূল েবলল। 

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়বনি সময় প্রকবল্পি প্রভাবসমূহ যাবত গ্রহেবযাগয পযথাবয় বনবম আবস তা বনবিত কবি এই পবিকল্পনা। সুতিাাং, প্রকবল্পি প্রভাবাধ়্ীন বক্ষবত্রি 

সাববথক পবিববশগত মান সাংিক্ষে/উন্নত কিাি জনয ইএসএমবপ হবয় ওবঠ পূবথবতী সব বববিষে কাবজ লাগাবনা বনবিত কিাি েবলল। ইএসএমবপ েবললটি এমন 

হওয়া উবচত যাবত তা সুবনবেথ ষ্টভাবব উপ-প্রকল্পমুখ়ী হয়, এবাং এবত ববরূপ প্রভাবসমূহ সুেষ্ট ও সাংবক্ষপ্ত রূবপ উবেবখত র্াবক, প্রভাবসমূহবক গ্রহেবযাগয 

পযথাবয় নাবমবয় আনাি জনয বাছাইকৃত কতগুবলা বযবস্থাপনা পেবক্ষপ ও বসসব বাস্তবায়বনি সময়বিখা বতাবল ধ্িা র্াবক। েবললটিবত নানা অাংশ়ীজবনি ভূবমকা 

ও োয়োবয়ত্বও েষ্ট কবি উবেবখত র্াকা উবচত। ইএসএমবপবয়ি গাঠবনক উপাোনগুবলা হবলা:  

I. সম্ভাবয ববরূপ প্রভাব বচবিত এবাং প্রশবমতকিে বযবস্থা গ্রহে কিা বযবত পাবি, একসাবর্ বয শতথ গুবলাি মবধ্য এক বা অনয পেবক্ষপ প্রবযাজয হবব 

এবাং পযথায়েবম তাবেি এক়ীকিে - প্রাক-বনমথাে, বনমথাে / বাস্তবায়ন এবাং অপাবিশন  

II. ইবতবাচক প্রভাব ববধ্থতকিে পবিকল্পনা   

III. বনবেথ শক, কমথবকৌশল, পুনিাবৃবি, অবস্থান সহবযাবগ তোিবক পবিকল্পনা 

IV. উপবিাি সব কাযথেবমি জনয বাবজে বিাে।  

V. প্রবতটি কমথকাণ্ড ও প্রশমন বযবস্থাি জনয প্রাবতষ্ঠাবনক ববদাবস্ত  

VI. প্রবতটি কমথকাণ্ড বাস্তবায়বনি সময়সূচ়ী এবাং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়স়ীমাি সাবর্ তা সাংহতকিে।  

VII. পবিববশগত এবাং সামাবজক সমসযা সম্পবকথ ত অবভবযাগগুবলা সমাধ্াবনি জনয বিবপাটিথ াং পদ্ধবত।  

 সম্ভাবয সমসযাগুবলা এবাং সম্ভাবয প্রভাব ও প্রশমন বযবস্থাি সাংবক্ষপ্তসািগুবলা আিও উপ-প্রকল্পগুবলা বচবিত হওয়াি সাবর্ সাবর্ আসন্ন ইএসএমবপগুবলাি 

প্রস্তুবত পবিচালনাি জনয বনম্নবলবখত ববভাবগ উপস্থাপন কিা হবয়বছ। বজবনবিক ইএসএমবপ বকবল একটি গাইিলাইন িকুবমন্ট এবাং এবত উপ-প্রকবল্পি 

প্রতযাবশত প্রভাবগুবলা বমাকাববলা কিা এবাং প্রশমন বযবস্থা গ্রহবেি প্রস্তাব বেওয়া েিকাি।  

রিবপাটয  কিাি হাি: েছবি দুই োি (৬ মাস) 

ছক3: প্রকবল্পি জনয নমুনা ইএসএমবপ 

রেষয় রনয়ন্ত্রয কমযকাে (ও উৎস) সরিয়তাি সময় দ্ারয়ত্ব 

বৃবদ্ধপ্রাপ্ত শব্দমাত্রা 

সিঞ্জাম ইনস্টবলশন এবাং বকানও সম্পবকথ ত বনমথাবেি সময় শবব্দি বনগথমন 

হ্রাস কিা উবচত তা বনবিত কিবত সিঞ্জাম এবাং বনবেথ ষ্ট নকশাি কাবজি 

অনুশ়ীলনগুবলা বনবথাচন করুন  

সব পবথ ঠিকাোি 

সাইবলিািগুবলাি মবতা বনবেথ ষ্ট শব্দ কমাবনাি বিভাইসগুবলা সাইে িযান্ট 

এবাং সিঞ্জামগুবলাি উপযুি বহসাবব ইনস্টল কিা হবব। 

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সমবয় 
ঠিকাোি 

প্রবয়াজবনি পবিমাে হ্রাস করুন এবাং বনগথমন যতো সম্ভব স়ীমাবদ্ধ করুন 

যবে শব্দ উৎপন্ন বনমথাবেি কাজগুবলা সমবয়ি বাইবি পবিচাবলত কিা হয়: 

সকাল ৭ো -  ববকাল ৫ো (বসাম - শুে) 

বনমথাবেি েশা সব কমী 

শব্দ সাংোন্ত সম্পবকথ ত সমস্ত অবভবযাবগি অবভবযাগ এবাং অ-বাধ্যবাধ্কতা 

সাইবেি ঘেনাি বিবপাটিথ াং পদ্ধবত অনুসাবি বিবপােথ  কিা হবব এবাং 

বিবজস্টাবি সাংবক্ষপ্ত কবি জানাবনা হবব। 

বনমথাে পবথ, কমথপবিচালনা 

পবথ 
সাইে সুপািভাইজাি 

বযবস্থাপনাি মাধ্যবম কাবজি অনুশ়ীলবন অবতবিি শব্দ কবমবয় আনাি 

প্রবয়াজন়ীয়তা সম্পবকথ  সবচতনতাি উন্নবতি জনয ঠিকাোিবক কমথচাি়ী এবাং 

অপাবিেি প্রবশক্ষে বনবত হবব। 

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 
ঠিকাোি 

বনমথাে ও যন্ত্রপাবত 

চালনাি পবল সৃষ্ট 

কম্পন 

প্রকল্পগুবলা বনমথাে ও পবিচালনাি ফবল কম্পবনি প্রভাবগুবলাি প্রবত 

সাংববেনশ়ীল হবব এমন বববশষ্টয, কাঠাবমা এবাং আবাসস্থল সনাি করুন। 

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 
ঠিকাোি 
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রেষয় রনয়ন্ত্রয কমযকাে (ও উৎস) সরিয়তাি সময় দ্ারয়ত্ব 

বনমথাে এবাং অপাবিশনাল কম্পবনি প্রভাবগুবলা বর্বক শব্দ এবাং কম্পবনি 

জনয অস্থায়়ী এবাং স্থায়়ী প্রশমন বযবস্থাগুবলাবক যর্াযর্ভাবব প্রোবনি জনয 

বিজাইন। 

প্রাক-বনমথাে, অপাবিশন 

পবথ 
ঠিকাোি 

কম্পন সম্পবকথ ত সমস্ত ঘেনা, অবভবযাগ এবাং কম-কমিাবয়ি সাইবেি 

ঘেনাি বিবপাটিথ াং পদ্ধবত অনুসাবি বিবপােথ  কিা হবব এবাং বিবজস্টাবি 

সাংবক্ষপ্তসাবিত হবব 

বনমথাে পবথ, কমথপবিচালনা 

পবথ 
সাইে সুপািভাইজাি 

বনমথাবেি সময়, বনমথাে এবাং অপাবিশনাল কম্পবনি প্রভাবগুবলা বর্বক 

ভূগভথ স্থ পবিবষবাগুবলা সনাি এবাং সুিক্ষাি জনয মানক পেবক্ষপ বনওয়া 

হবব 

বনমথাবেি েশা সাইে সুপািভাইজাি 

সাংববেনশ়ীল স্থাবন 

ধু্লাি মাত্রা বৃবদ্ধ  

নকশা, বনমথাে এবাং অপাবিশন চলাকাল়ীন সকল বক্ষবত্র কাযথকি ধূ্বলকো 

বযবস্থা গ্রহে করুন। 

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 
সব কমী 

বনমথাে বলিাউবনি জনয বচবিত জায়গায় িাস্ট বগজ ইনস্টল করুন এবাং 

প্রকবল্পি ফুেবপ্রবন্ট মজুে করুন 
বনমথাবেি সময় সাইে সুপািভাইজাি 

বয বকানও সাংববেনশ়ীল স্থাবন বনগথমন পবিবববশি উপদ্র্ব সৃবষ্ট না কবি তা 

বনবিত কিাি জনয ধূ্বলকো / কো ববষয় উত্পন্ন কাযথেম পবিচালনা করুন 

বনমথাবেি সময়, অপাবিশন 

পবথ 
সাইে সুপািভাইজাি 

বনমথাে কাযথেম জলবায়ু ইবভবন্টি সাবর্ যুি ঝুুঁ বক হ্রাস কিা উবচত। বনমথাবেি সময় সাইে সুপািভাইজাি 

প্রধ্ান বযাঘাত এবাং আর্থসামগ্র়ী হ্রাস কিা বনবিত কিবত প্রস্তাববত কাবজি 

সময়সূচ়ী / মিায়ন কাযথকি করুন। 
পুবিা বনমথাে ঠিকাোি 

অনলাইবন মজুে কিা উপকিেগুবলা অিথ াি কিা হবব না এবাং / বা কাবজি 

জনয প্রবয়াজন়ীয় না হওয়া অববধ্ েয় কিা হবব বকনা তা বনবিত করুন। 
পুবিা বনমথাে ঠিকাোি 

সাংববেনশ়ীল অবস্থানগুবলা বর্বক যতো সম্ভব বযবহাি কিা যায় না এমন 

জঞ্জাল বস্কপস এবাং বিবসপোক্সগুবলা coveredব বক িাখা উবচত। 
বনমথাবেি সময় সাইে সুপািভাইজাি 

যানবাহন বর্বক 

বনগথমন বৃবদ্ধ (গন্ধ ও 

বধ্াুঁ য়া সহ) 

বনমথাবেি যানবাহন যখন কাবজি মবধ্য নাই তখন বযন তা বন্ধ কিা র্াবক 

তা বনবিত করুন। 
বনমথাবেি সময় সাইে সুপািভাইজাি 

সকল বনমথাে যানবাহন, িযান্ট ও যন্ত্রপাবত যাবত তাবেি বিজাইবনি 

মানমাত্রা ও যন্ত্রাাংশ অনুসাবি িক্ষোববক্ষে ও পবিচাবলত হয় তা বনবিত 

করুন। 

বনমথাবেি সময়, 

কমথপবিচালনা পবথ 
সাইে সুপািভাইজাি 

সমস্ত সাইে কমীবেি জনয একটি আনয়ন বপ্রাগ্রাম ববকাশ এবাং বাস্তবায়ন 

করুন, যা সাইবেি সম্পবকথ ত পবিববশগত পবিচালনাি জনয নূযনতম 

প্রবয়াজন়ীয়তাি একটি নূনযতম রূপবিখা বহসাবব অন্তভুথ ি। 

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 
ঠিকাোি 

জঞ্জাল বস্কপ ও বিবসপেকযালস বঢবক িাখা উবচত এবাং সাংববেনশ়ীল 

জায়গা বর্বক যতো সম্ভব দূবি িাখা উবচত। 

বনমথাবেি সময়, 

কমথপবিচালনা পবথ 
সাইে সুপািভাইজাি 

বজথ য উত্পােন এবাং 

সম্পবেি অবতবিি 

বযবহাি 

প্রকল্পটি বনমথাবে বযবহাি কিা বযবত পাবি এমন উপকিেগুবলাবক 

অগ্রাবধ্কাি বেওয়া হবব যা উত্পাবেত প্রতযক্ষ এবাং অপ্রতযক্ষ বজথ য হ্রাস 

কিবব। 

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময় 
ঠিকাোি 

বনমথাে সামগ্র়ীি বযবহাি অনুকূবলত কিা হবব এবাং বযখাবন সম্ভব হবব একটি 

পুনবথযবহাি ন়ীবত গৃহ়ীত হবব। 
বনমথাবেি সময় সাইে সুপািভাইজাি 
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রেষয় রনয়ন্ত্রয কমযকাে (ও উৎস) সরিয়তাি সময় দ্ারয়ত্ব 

বয বকানও বজথ য অনুবমাবেত লযান্ডবফবল বনষ্পবি কিা হবব। 
বনমথাবেি সময়, 

কমথপবিচালনা পবথ 
সাইে সুপািভাইজাি 

পুনবথযবহািবযাগয বজথ য (বতল এবাং বকছু বনমথাে বজথ য সহ) আলাোভাবব 

সাংগ্রহ কিা হবব এবাং সঠিকভাবব বনষ্পবি কিা হবব। 

বনমথাবেি সময়, 

কমথপবিচালনা পবথ 
সাইে সুপািভাইজাি 

বনযপ্রাে়ী যাবত ঢুবক না যায় তা বনবিত কিবত বজথ য স্থানগুবলা প্রবতবেন 

ঠিকঠাক মবতা বঢবক িাখবত হবব 
বনমথাবেি সময় সাইে সুপািভাইজাি 

বাাংলাবেশ সিকাবিি চাবহো অনুসাবি বজথ য বনষ্কাশন কিবত হবব। বনমথাবেি সময় সাইে সুপািভাইজাি 

যানবাহন ও িযান্ট বর্বক জ্বালাবন ও লুবব্র্কযান্ট বনগথত হবল তা অববলবম্ব 

ঠিক কিবত হবব। 

বনমথাবেি সময়, 

কমথপবিচালনা পবথ 
সাইে সুপািভাইজাি 

বজথ য উৎপােন ও 

সম্পবেি অবতবিি 

বযবহাি 

বড় মাবপি িক্ষোববক্ষে ও বমিামবতি কাজ সম্ভবপি সববক্ষবত্র প্রকল্প 

এলাকাি বাইবি কিা উবচত। 
বনমথাবেি সময় সাইে সুপািভাইজাি 

কবিবিাবিি বকাবনাখাবন কাংবেবেি অববশষ্টাাংশ বফবল িাখা যাবব না। বনমথাবেি সময় সাইে সুপািভাইজাি 

প্রকল্প এলাকায় জ্বালাবন ও িাসায়বনবকি সবথবনম্ন পবিমাবে িাখা উবচত। 
বনমথাবেি সময়, 

কমথপবিচালনা পবথ 
ঠিকাোি 

যত তাড়াতাবড় সম্ভব বজথ য বতল ও লুবব্র্কযান্ট সাংগ্রহ কবি পুনবথযবহািকাি়ী 

বা বনধ্থাবিত বনষ্কাশন স্থাবন পবিবহন কিবত হবব। 

বনমথাবেি সময়, 

কমথপবিচালনা পবথ 
সাইে সুপািভাইজাি 

প্রকল্প এলাকায় সাংিবক্ষত বয বকাবনা ববপজ্জনক দ্র্বয বাাংলাবেশ সিকাবিি 

বববধ্ বমাতাববক সাংিক্ষে কিবত হবব। 

বনমথাবেি সময়, 

কমথপবিচালনা পবথ 
ঠিকাোি 

জবম এবাং/অর্বা অনয 

সম্পবেি ক্ষবত  

জবম এবাং অনযানয শাি়ীবিক সম্পে অননবতকভাবব গ্রহে / এড়াবত এড়াবত 

ববকল্প বববিষে কিা Car 
প্রাক-বনমথাে ক্লাবয়ন্ট 

প্রবতস্থাপন মূবলয ক্ষবতপূিে   প্রাক বনমথাে ক্লাবয়ন্ট 

জ়ীববকাি ক্ষবত 

ববকাশকাি়ীবেি সাবর্ পছদসই কমথসাংস্থান   প্রাক বনমথাে 
ক্লাবয়ন্ট / প্রকল্প 

ববকাশকাি়ী 

েক্ষতা বৃবদ্ধি জনয ববকল্প জ়ীববকা ববকল্প এবাং প্রবশক্ষে  প্রাক বনমথাে 
ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

প্রকল্প ববকাশকাি়ীবেি হাবত বনওয়া কবপথাবিে সামাবজক োয়বদ্ধতা 

(বসএসআি) কাযথেম ববকল্প জ়ীববকাি সুবযাগ বনবিত কিবব  
প্রাক বনমথাে 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

অযাবক্সবসি অবধ্কাি 

হািাবত হবব 

সম্প্রোয় দ্বািা উপবভাগ কিা অযাবক্সস অক্ষত িবয়বছ এমন ববকল্পগুবলাি 

ববশে বববিষে বনবিত কিাি জনয প্রকল্প।  
প্রাক-বনমথাে ক্লাবয়ন্ট 

অবনবাযথ পবিবস্থবতবত ববকল্প প্রববশপবর্ি বযবস্থা কিা হবব।   প্রাক-বনমথাে ক্লাবয়ন্ট 

মাটি ক্ষয়; প্রাকৃবতক 

বনষ্কাশবনি ববকল্প;  

জলাশয়, প্রাকৃবতক প্রবাহ পর্ বর্বক ৫০০ বমোি দূবি বনমথাবেি স্থাপনা 

বসাবনা হবব;   
প্রকল্প এলাকাি প্রস্তুবত 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

কাো ও ভিাে কাযথেম কমাবনা, প্রকল্প এলাকা খাবল কিাবনা ও 

বখাড়াখুবড়ি কাজ বকবল বনবেথ ষ্ট স্থাবন স়ীমাবদ্ধ িাখবত হবব।   
প্রকল্প এলাকাি প্রস্তুবত 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

মানব বসবত ও সাাংসৃ্কবতক তাৎপযথপূেথ জায়গাি সাবপবক্ষ সামাবজকভাবব 

সাংববেনশ়ীল অিবল বয বকাবনা ববপবি সুবষ্ট এড়াবনা হবব।  
প্রকল্প এলাকাি প্রস্তুবত 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

প্রকল্প এলাকায় ববেযমান ঢাল ও প্রাকৃবতক বনষ্কাশবনি ধ্িে পবিবতথ ন কিা 

উবচত নয়।   
প্রকল্প এলাকাি প্রস্তুবত 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 
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রেষয় রনয়ন্ত্রয কমযকাে (ও উৎস) সরিয়তাি সময় দ্ারয়ত্ব 

বনমথােকাজ চলাকাল়ীন ববসিকাবি জবমবত গাছগুবলা ফবলত বা ক্ষবতগ্রস্থ 

হয়, বন / উেযানতত্ত্ব ববভাগ দ্বািা বনধ্থাবিত বহসাবব ক্ষবতপূিে মাবলকবক 

বেওয়া হবব।  

প্রকল্প এলাকাি প্রস্তুবত 
ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

ঠিকাোি বনবিত কিবত হবব বয সাইে প্রস্তুবত কাযথেম স্থান়ীয় বাবসদাবেি 

কাযথেম বযাহত না কবি।    
প্রকল্প এলাকাি প্রস্তুবত 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

বিবসাসথ বববসি 

ঘােবতি কািবে 

ববেযমান 

বযবহািকাি়ীবেি সাবর্ 

দ্বন্দ্ব।   

ববেযমান পৃবষ্ঠি জবলি উত্স বর্বক জল প্রতযাহাবিি জনয উপলভয 

সাংস্থানসমূহ এবাং স্থান়ীয় প্রবতবনবধ্ি সম্মবত সম্পবকথ  ববশে মূলযায়ন বনওয়া 

হবব।   

বনমথাবেি সময় 
ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

ভূগভথ স্থ জল প্রতযাহাি কিা হবল, ববািওবয়ল স্থাপবনি আবগ উপযুি 

ববভাগ বর্বক পযথাপ্ত অনুবমােন বনওয়া েিকাি।  
বনমথাবেি সময় 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

িাস্তা সুিক্ষা এবাং 

ট্রযাবফক বযবস্থাপনা 

ভাি়ী যন্ত্রপাবত ও সিঞ্জাবমি চলাচল বনধ্থাবিত রুবেি মবধ্য স়ীমাবদ্ধ র্াকবব।   
বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময় 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

প্রধ্ান সাংবযাগগুবলাবত যর্াযর্ বচিগুবলা প্রেবশথত হবব।   
বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

সাংববেনশ়ীল জায়গাগুবলাি কাবছ বযমন যানবাহন চলাচল বনয়ন্ত্রে কিা 

যায়। সু্কল, কবলজ, হাসপাতাল বনধ্থাবিত যানবাহবনি যাতায়াত রুবেি 

পাশাপাবশ বচবিত।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

স্থান়ীয় বাবসদাবেি আবগ বর্বক িাস্তাি িাইভািশন এবাং বক্লাজািগুবলা 

ভালভাবব জানাবত হবব।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময় 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

স্থান়ীয় বাবসদাবেি 

সাবর্ দ্বন্দ্ব   

নতুন বনমথাবেি বক্ষবত্র জ্বালাবন কাঠ, গিম এবাং িান্নাি ববকল্প বযবস্থা শ্রবমি 

জ্বালাবন কাবঠি চাবহো বমোবত হবব 

শ্রবমি জনয ববস কযাম্প 

বনমথাে 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

উবদ্ভে, পশুপাবখি বশকাি, বনযপ্রাে়ী বশকাি, বপাবচাং ও গাছ কাোসহ উবদ্ভে 

ববঘ্ন ঘোবনা বর্বক কমথশবিবক বনবষদ্ধ কিবত হবব।   

শ্রবমি জনয ববস কযাম্প 

বনমথাে 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

শ্রম বশববিগুবলাি সযাবনবেশন বনবিত কিাি পযথাপ্ত সুবযাগসুববধ্া।  
শ্রবমি জনয ববস কযাম্প 

বনমথাে 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

ট্রিে ওয়াোি শ্রম পান়ীবয়ি উবেবশয সাইবে উপলব্ধ কিা হবব।  
শ্রবমি জনয ববস কযাম্প 

বনমথাে 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

শ্রবমি জনয পযথাপ্ত আবাসন বযবস্থা   
শ্রবমি জনয ববস কযাম্প 

বনমথাে 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

স্বাস্থয এবাং সুিক্ষা 

ঝুুঁ বকপূেথ 

প্রকবল্পি কাযথ সম্পােবনি জনয বযবহৃত সমস্ত বনমথাে সিঞ্জামগুবলা উবেশয 

জনয উপযুি এবাং ববধ্ পবিেশথন শাংসাপত্র এবাং ব়ীমা প্রবয়াজন়ীয়তা বহন 

কিবব।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময় 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

ঝুুঁ বক মূলযায়ন সাইবে সমস্ত ধ্িবেি কাবজি বেয়াকলাবপি জনয কাজ শুরুি 

আবগ প্রস্তুত এবাং বযাগাবযাগ কিা হবব।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময় 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

ওয়াকওবয়গুবলা সিবিাহ করুন যা পবিষ্কািভাবব ওয়াকওবয় বহসাবব 

মবনান়ীত হবয়বছ; সমস্ত ওয়াকওবয়গুবলাবক ন়ীবচ পাবয় ভাল অবস্থাি 

বযবস্থা কিা হবব; সাইনপो स्বেি এবাং পযথাপ্ত আবলা সহ   

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

বকানও বপবচ্ছল অিবল সাইনবপাস্ট করুন, বপবচ্ছল অিবল কমথিত 

কমীবেি জনয একটি ভাল বগ্রপ সহ উপযুি পাদ্যকা পিা উবচত তা বনবিত 

করুন।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 
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রেষয় রনয়ন্ত্রয কমযকাে (ও উৎস) সরিয়তাি সময় দ্ারয়ত্ব 

বনমথাবেি জায়গাগুবলাি জনয অবি ঝুুঁ বক মূলযায়ন কিা, জ্বালাবন এবাং 

জ্বলবনি উত্সগুবলা সনাি কিা এবাং আগুবনি আগমন, সতকথ তা এবাং 

আগুবনি লড়াই সহ সাধ্ািে আগুবনি সতকথ তা প্রবতষ্ঠা করুন। 

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

কমীবেি সাইবে সতকথ  কিবত একটি বসবস্টম বসে আপ করুন। এটি অস্থায়়ী 

বা স্থায়়ী বমইনগুবলা পবিচাবলত ফায়াি অযালামথ হবত পাবি।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

অবিবনবথাপক যন্ত্রগুবলা সাইবেি চািপাবশ বচবিত ফায়াি পবয়ন্টগুবলাবত 

অববস্থত হওয়া উবচত। বনবথাচকগুবলা সম্ভাবয আগুবনি প্রকৃবতি পবক্ষ 

উপযুি হবব।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

সকল পবক্ষি সাবর্ জরুবি প্রবতবেয়া পবিকল্পনা (ERP) প্রবতষ্ঠা ও 

বযাগাবযাগ করুন, ERP বনবেথ ষ্ট পি়ীক্ষা-বনি়ীক্ষাি জরুবি পবিবস্থবত, 

সাাংগঠবনক ভূবমকা ও কতৃথ পক্ষ, োবয়ত্ব ও েক্ষতা, জরুবি প্রবতবেয়া এবাং 

খাবল কিাি পদ্ধবত, পি়ীক্ষাি জনয প্রবশক্ষে এবাং প্রবশক্ষবেি পাশাপাবশ এই 

জাত়ীয় ববষয় ববববচনা কিাি জনয পবিকল্পনা 

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

ববদ্যযবতক সিঞ্জাম অবশযই বনিাপে এবাং সঠিকভাবব বজায় িাখবত হবব; 

লাইভ বসবস্টবম কাজ কিা হবব না।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

বকবলমাত্র অনুবমাবেত অনুবমাবেত বযবিিা ববদ্যযবতক সিঞ্জামগুবলাি 

িক্ষোববক্ষে কিববন, ববদ্যযবতক কাবজি জনয পযথাপ্ত বযবিগত সুিক্ষা 

সিঞ্জাম (বপবপই) অবশযই কাযথগুবলাবত জবড়ত সমস্ত কমীবেি সিবিাহ 

কিবত হবব।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

বাাংলাবেশ শ্রম আইবনি প্রবয়াজন়ীয়তা অনুসাবি পযথাপ্ত সাংখযক কমী ও 

প্রার্বমক বচবকত্সক সাইবে উপবস্থত র্াকববন।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

আঠাবলা বযাবন্ডজ, অযাবন্টবাবয়াটিক মলম, অযাবন্টবসপটিক ওয়াইপস, 

অযাসবপবিন, নন-লযাবেক্স লাভস, কাুঁ বচ, র্াবমথাবমোি ইতযাবে সহ প্রার্বমক 

বচবকত্সা সাইবে সিবিাহ কিা হবব।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

জরুবি সবিবয় বনওয়াি প্রবতবেয়া ঠিকাোি দ্বািা প্রস্তুত কিা হবব এবাং 

সাংবিষ্ট কমীবেি মক-আপ বিবলি মাধ্যবম প্রবশক্ষে বেওয়া হবব।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

সমস্ত সিঞ্জাম চাকবিি জনয উপযুি বকনা তা বনবিত করুন (সুিক্ষা, 

আকাি, শবি, েক্ষতা, কমথশবি, বযয়, বযবহািকাি়ী গ্রহেবযাগযতা ইতযাবে), 

সববচবয় কম কম্পবনি সিঞ্জাম সিবিাহ করুন যা উপযুি এবাং কাজগুবলা 

কিবত পাবি।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

সমস্ত সিঞ্জাম এবাং অনযানয কাবজি সিঞ্জামগুবলা িক্ষোববক্ষবেি সময়সূচ়ী 

এবাং প্রস্তুতকািবকি বনবেথ শাবল়ী অনুসাবি সাবভথ স এবাং িক্ষোববক্ষবেি 

ববষয়টি বনবিত করুন।  

বনমথােপূবথ ও বনমথােকাল়ীন 

সময়, কমথপবিচালনা পবথ 

ক্লাবয়ন্ট/প্রকল্প 

বিবভলপাি 

 

একটি ESMP নবর্বত অন্তভুথ ি কিা উবচত:  

১) প্রকবল্পি উন্নয়বনি প্রবতটি পযথাবয় বযমন বিজাইন, বনমথাে ও িক্ষোববক্ষবেি জনয প্রকল্প সম্পবকথ ত সমস্ত কাযথেম এবাং প্রভাবগুবলাি তাবলকা  

2) জবড়ত বনয়ন্ত্রক সাংস্থাগুবলাি একটি তাবলকা এবাং তাবেি োবয়ত্ব  

3) প্রবতটি স্তবিি জনয প্রস্তাববত বনবেথ ষ্ট প্রবতকািমূলক এবাং তোিবক বযবস্থা  
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৪) বকান জমা বেবত হবব, কাবক, কখন কখন জমা বেবত হবব বস সম্পবকথ ত আবলাচনা সহ একটি সুেষ্ট প্রবতববেবনি সময়সূচ়ী   

5) EMPs বাস্তবায়বনি জনয এক-অফ খিচ এবাং পুনরুি বযয় উভয়ই বযবয়ি অনুমান এবাং তহবববলি উত্স।  

ESMP প্রকবল্পি বনমথাে ও পবিচালনা পবথ বনবয় কাজ কিবব। প্রশবমতকিে বেয়াগুবলাি বযাবপ্ত এবাং সময় সময় পূবথাভাবসি প্রভাবগুবলাি তাত্পবযথি বভবিবত 

হওয়া উবচত। বকছু প্রশমন বযবস্থা প্রকবল্পি বিজাইবন অন্তভুথ ি কিা বযবত পাবি এবাং একটি প্রকবল্পি সম্ভাবয প্রভাবগুবলা বযমন: বনষ্কাশন, অযাবক্সস িাস্তাগুবলা 

মূলত সমাধ্ান কিবত পাবি। অনযানয পেবক্ষপগুবলাি জনয প্রস্তাববত পেবক্ষপগুবলা সঠিক সমবয় সম্পাবেত হয় তা বনবিত কিাি জনয, পবিববশগত পেবক্ষপ 

বযমন ope াল সুিক্ষা বজায় িাখা হয় এবাং প্রার্বমক বযবস্থাগুবলা সমূ্পেথ কাযথকি হয় না তখন তাত্ক্ষবেক প্রবতকািমূলক পেবক্ষপ গ্রহে কিা হয় তা বনবিত 

কিাি জনয অনযানয বযবস্থাগুবলাি একটি চলমান বাস্তবায়ন পবিকল্পনা প্রবয়াজন।  
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পরিরিষ্ট ২: পরিবেিগত ও সামারিক প্রভাে মূিযায়ন (ইএসআইএ) সম্পাদ্বনি িনয নম়ুনা িতয ােিী (টিওআি) 

পবিববশগত ও সামাবজক প্রভাব মূলযায়ন (ইএসআইএ) একটি বসদ্ধান্ত সমর্থন বযবস্থা যা বকান প্রকবল্পি নকশা এবাং বাস্তবায়ন পবিববশগতভাবব উপবযাগ়ী এবাং 

বেকসই বকনা তা বনবিত কবি। প্রস্তুবতি পযথাবয়, ইএসআইএ-ি উবেশয হল উপপ্রকল্পগুবলা বনবথাচন এবাং সম্ভাবযতা অধ্যয়বনি জনয ইনপুে সিবিাহ কিা; 

প্রার্বমক এবাং ববস্তাবিত নকশাি পাশাপাবশ প্রকল্প পযাবকবজি সামবগ্রক ববকাবশি উন্নয়বন সহায়তা কবি। বাস্তবায়ন পববথি সময়, পবিববশগত বযবস্থাপনা 

পবিকল্পনা (প্রস্তুবতি পযথাবয় ইএসআইএি একটি অাংশ বহসাবব ববকাবশত) পবিববশ প্রশমন, বধ্থন এবাং পযথববক্ষবেি বযবস্থাগুবলা কাযথকি কিাি জনয বযবহাি কিা 

হবব।  

ইএসআইএ-এি উবেশযসমূহ  

প্রস্তুবতি পযথাবয়, ইএসআইএ বনম্নবলবখত উবেশযগুবলা অজথ ন কিবব:  

• প্রকল্প এবাং খাতবক প্রভাববত কিবত পাবি এমন উধ্থমুখ়ী পবিববশগত সমসযাগুবলা বচবিত এবাং বববিষে কিবব।  

• অধ্যয়বনি অিবল পবিববশগত এবাং সামাবজক ভূবমবিখা স্থাপন কিবব এবাং বয বকানও গুরুত্বপূেথ পবিববশগত, সামাবজক, স্বাস্থয এবাং সুিক্ষা সাংোন্ত 

সমসযাগুবলা (প্রতযক্ষ/পবিাক্ষ/প্রবিাবচত/সামবগ্রক) সনাি কিবব।  

• প্রকবল্পি প্রভাবগুবলা মূলযায়ন কিবব এবাং প্রবয়াজন়ীয় পবিহাি, প্রশমন ও ক্ষবতপূিে বযবস্থা গ্রহবেি মাধ্যবম প্রবতকূল প্রভাবগুবলা বমাকাববলাি বযবস্থা 

সিবিাহ কিবব।  

• প্রকবল্পি পবিকল্পনা এবাং নকশায় পবিববশগত সমসযাগুবলাবক এক়ীভূত কিবব; এবাং  

• প্রস্তাববত পবিববশ প্রশমন ও বধ্থনমূলক পেবক্ষবপি বাস্তবায়ন, পযথববক্ষে এবাং প্রবতববেবনি জনয যর্াযর্ পবিচালনাি পবিকল্পনা বতবি কিবব।  

এই টিওআি এি অধ়্ীবন গ্রহেবযাগয ইএসআইএ অধ্যয়ন এবাং প্রবতববেবনি জনয আববশযক শতথ াবল়ী অবশযই বজওবব (বাাংলাবেশ সিকাি) বববধ্মালা এবাং 

আইবিবসওএল বনবেথ বশকা বমবন চলবত হবব।  

প্রকবল্পি বববিে  

প্রকবল্পি বভৌগবলক অবস্থান, কবল্পত উন্নয়বনি ধ্িে, প্রকবল্পি কাযথকলাবপি বেথনা সহ প্রকবল্পি একটি বববিে অন্তভুথ ি করুন। একই সাবর্ প্রকবল্পি বতথ মান অবস্থা 

অন্তভুথ ি করুন। ইবতামবধ্য অনয বকান অধ্যয়ন (সমূ্পেথ / চলমান বা প্রস্তাববত) হবয় র্াকবল ক্লাবয়ন্ট দ্বািা সাংবক্ষপ্ত তর্য সিবিাহ করুন।  

 কাবজি সুবযাগ  

ইএসআইএ-বত বনম্নবলবখত ৩টি উপাোন িবয়বছ: (১) পুবিা প্রকবল্পি জনয পবিববশগত বিবনাং/ সূচনা প্রবতববেন; (২) পৃর্ক প্রকল্প / উপ-প্রকল্পগুবলাি জনয 

আবশযক বহসাবব পবিববশগত ও সামাবজক প্রভাব মূলযায়ন (ইএসআইএ) এবাং (৩) পৃর্ক প্রকল্প / উপ-প্রকল্পগুবলাি জনয পবিববশগত এবাং সামাবজক পবিচালনা 

পবিকল্পনা (ইএসএমবপ)।   

বনবচি অাংবশ প্রবতটি পযথাবয় কাবজি সুবযাগ ববশেভাবব বেথনা কিা হবয়বছ।  

সূচনা  

পিামশথোতািা প্রকবল্পি খুুঁটিনাটি জানাি জনয সূচনাকাল বযবহাি কিববন। পিামশথোতািা বেখববন বয, প্রকবল্পি অববশষ্ট বেকগুবলা, বযমনিঃ প্রবকৌশল ও সামাবজক 

ববষয়গুবলা একসাবর্ অধ্যয়ন কিা হবব, এবাং এই ববষয়গুবলা সফল প্রকল্প বাস্তবায়বনি সুববধ্াবর্থ চূড়ান্ত প্রকল্প নকশায় এক়ীভূত কিা জরুবি। পিামশথোতািা এও 

বেখববন বয প্রকবল্পি সূচনা পযথাবয় যর্াযর্ যে এবাং বনিলস প্রবচষ্টায় কিা পবিকল্পনা ইএসআইএ প্রবতববেবনি সময় কমাবত ও মান উন্নত কিবত সহায়তা কবি।  

প্রকল্প সূচনাি সময়কাবল পিামশথোতািা যা কিববন: (ক) প্রকবল্পি বয প্রসবঙ্গি মবধ্য ইএসআইএ পবিচাবলত হবব বসই প্রসঙ্গ সঠিকভাবব উপলবব্ধ কিাি জনয 

প্রকবল্পি তর্য অধ্যয়ন কিববন; (খ) প্রকল্প, অনুরূপ প্রকল্প এবাং প্রকল্প অিবলি বক্ষবত্র আনুষবঙ্গক তর্যগুবলাি উত্স বচবিত কিববন; (গ) একটি প্রার্বমক জবিপ 

পবিচালনা কিববন এবাং (ঘ) বনবথাবচত অাংশ়ীজনবেি সাবর্ প্রার্বমক পিামশথ গ্রহে কিববন।   
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প্রকল্প অিল পবিেশথন এবাং অাংশ়ীজনবেি সাবর্ পিামবশথি পাশাপাবশ ক্লাবয়বন্টি সাবর্ চুবিি শতথ গুবলাি পযথাবলাচনা কিাি পবি বিােকৃত জনশবি, 

সময় এবাং বাবজবেি যর্াযর্তা বববিষে কিববন এবাং প্রকবল্প বকান ববচুযবত র্াকবল তা ববি কিববন। পিামশথোতা এই প্রকবল্পি প্রসবঙ্গ সববচবয় উপযুি বক হবব 

তা বনধ্থািে কিবত বববভন্ন আনুষবঙ্গক জবিপ, বকৌশল, মবিল এবাং সফেওয়যাি অধ্যয়ন কিববন।  

ক়ীভাবব ইএসআইএ-এি কাজ সামবগ্রক প্রকল্প প্রস্তুবত চবেি সাবর্ খাপ খায়, ওভািলযাবপাং অিলগুবলাবক ক়ীভাবব বযৌর্ভাবব উবেষ্ট কিা যায়; এবাং 

ইএসআইএ প্রবেয়াি মাধ্যবম সিবিাহ কিা হবব এমন ববষয়গুবলাি সময় পবিকল্পনা যর্াযর্ভাবব কিাি জনয পিামশথোতা প্রবকৌশল এবাং সামাবজক 

পিামশথোতাবেি সাবর্ বযাগাবযাগ কিববন। এই ববষয়গুবলা সাংবক্ষপ্ত বববিবে সূচনা প্রবতববেবন বলবপবদ্ধ কিববন।  

 পবিববশগত পি়ীক্ষা  

পিামশথোতািা সম্ভাবয পবিববশগত প্রভাবগুবলাি সাংবক্ষপ্ত বববিে বেববন। এই বশ্রবেভুিকিবেি সময়, (১) পবিববশগতভাবব সাংববেনশ়ীল অিবল প্রকবল্পি 

অবস্থান এবাং (২) আয়তন, প্রকৃবত এবাং বনমথাবেি প্রযুবি, এই ববষয়গুবলা ববববচনা কিা হবব। বিবনাংবয়ি পযািাবমোিগুবলা এমন হওয়া উবচত বযন তাবেি 

সনািকিে ও পবিমাপ সহজ হয় এবাং বিবনাংবয়ি জনয ববশে অধ্যয়বনি প্রবয়াজন না পবড়।   

পবিববশগত সুবযাগ  

পবিববশগত বিবনাং অনুশ়ীলবনি ফলাফবলি উপি বভবি কবি পিামশথোতািা পবিববশগত ও সামাবজক প্রভাব বনধ্থািবেি জনয বকান সুবযাগটি গ্রহে কিা যায় 

বস পিামশথ বেববন। এি মবধ্য অনযানয পবিববশগত ইসুযগুবলাি একটি তাবলকা অন্তভুথ ি র্াকবব যা ইএসআইএ প্রকবল্পি জনয ববস্তাবিত পি়ীক্ষাি উপযুি নয় 

(উোহিেস্বরূপ, ক্লাবয়বন্টি আওতাি বাইবি র্াকবত পাবি এমন প্রবিাবচত প্রভাব), একই সাবর্ বকন এগুবলা পি়ীক্ষাি উপযুি নয় তাি ববস্তাবিত কািন 

র্াকবব। বয সুবযাগটি বনয়া হবব বসটি ইএসআইএ টিওআি এ বকান ববচুযবত র্াকবল বসগুবলা সনািকিে এবাং বেথনা কিবব; প্রবয়াজন হবল ইএসআইএ 

প্রকবল্পি জনয এই টিওআিটি সাংবশাধ্ন কিবব, এবাং ইএসআইএ প্রবেয়াি বাইবি র্াকা বকান ববষবয় অধ্যয়বনি প্রবয়াজন হবল তা সমান্তিালভাবব পবিচাবলত 

কিাি প্রস্তাব বেবব।  

i. যেসিাইন: প্রকবল্পি প্রভাব অিবলি মবধ্য সমস্ত অিলজুবড় বা জাত়ীয়ভাবব স্ব়ীকৃত সকল পবিববশগত সম্পে এবাং বববশষ্টযগুবলা প্রকবল্পি আওতায় 

প্রস্তাববত কাযথকলাবপি সাবর্ বকভাবব সম্পবকথ ত তা পবিষ্কািভাবব বচবিত এবাং অধ্যয়ন কিবত হবব। এি মবধ্য সমস্ত সুিবক্ষত অিল (বযমন জাত়ীয় 

উেযান, বনযপ্রাে়ী অভয়ািেয, সাংিবক্ষত বন, জ়ীবমন্ডল সাংিক্ষোগাি, বনয অিল), অিবক্ষত এবাং সম্প্রোয়ভুি বন ও বনভূবম, এখবনা বকান 

স্থান়ীয়/আিবলক গুরুত্ব পায়বন এমন জলাভূবম, নে়ী, নে়ী এবাং অনযানয জলপৃষ্ঠ, এবাং সাংববেনশ়ীল পবিববশগত বববশষ্টয বযমন বনযজ়ীবন কবিিি, জ়ীব 

বববচত্রয হেেেস, নে়ীি ত়ীিবতী অিল, বনযাি ঝুুঁ বকপূেথ অিল, ত়ীব্র্ নে়ী ক্ষবয়ি বক্ষত্রগুবলা, বনযাি বাুঁ ধ্গুবলা (যাি মবধ্য কবয়কটি িাস্তা বহসাবব বযবহৃত 

হয়) অন্তভুথ ি র্াকবব। পিামশথোতািা পযথাপ্ত আকাবিি মানবচবত্র এই সমস্ত তর্য একবত্রত কিববন।  

ii. অাংিীিন সনািকিয ও পিামিয: প্রকবল্পি পবিকল্পনা ও নকশাবক উন্নত কিবত বকবল প্রকবল্পি তর্য প্রচাবিি অবধ্ববশন না কবি সাংবিষ্টবেি সাবর্ 

পিামশথ কিবত হবব। পিামশথকিা বববশষজ্ঞ, এনবজও, সাংবিষ্ট সিকাবি এবজবি এবাং অনযানয অাংশ়ীজনবেি সাবর্ (ক) ববসলাইন তর্য সাংগ্রহ; (খ) সম্ভাবয 

প্রভাব সম্পবকথ  আিও ভাল ধ্ািো অজথ ন; (গ) অাংশ়ীজনবেি দৃবষ্টভবঙ্গ / উবদ্বগবক মূলযায়ন; এবাং (ঘ) প্রকবল্পি পিবতী পযথাবয় তাবেি সবেয় সমৃ্পিতা 

সুিবক্ষত কিবত পিামশথ গ্রহে কিববন।   

পিামশথগুবলা প্রর্বম একটি বনয়মতাবন্ত্রক অাংশ়ীজন বববিষবেি মাধ্যবম কিা হবব, যা এই: (ক) প্রকবল্পি সাবর্ সম্পবকথ ত এবাং পবিববশগত সমসযাি সাবর্ 

সম্পবকথ ত বযবি বা অাংশ়ীজন গ্রুপগুবলা সনাি কিবত পািবব; (খ) বববশষজ্ঞবেি মতামত এবাং ইনপুে অন্তভুথ ি কিবব; (গ) প্রবতটি ধ্িবেি 

অাংশ়ীজনবেি সাবর্ পিামবশথি প্রকৃবত এবাং সুবযাগ বনধ্থািে কিবব; এবাং (ঘ) প্রবতটি ধ্িবেি অাংশ়ীজন গ্রুবপি সাবর্ বযাগাবযাগ এবাং পিামবশথি জনয 

বযবহৃত সিঞ্জামগুবলা বনধ্থািে কিবব। প্রবয়াজন অনুসাবি প্রকল্প প্রস্তুবতি পিবতী পযথাবয় বাস্তবায়ন ও পবিচালনাি জনয পবিচালবকি বশবিউল সহ একটি 

বনয়মতাবন্ত্রক পিামশথ পবিকল্পনা প্রস্তুত কিা হবব।  

iii. মযাবিা/আঞ্চরিক স্তবিি প্রাসরঙ্গক পরিবেিগত সমসযাগুবিা সনািকিয: পিামশথোতািা ববসলাইন তর্য (প্রার্বমক এবাং বদ্বত়ীয় পযথায় উভয় 

উত্স বর্বক), প্রকবল্প প্রস্তাববত কাযথকলাপগুবলাি প্রার্বমক ববাঝাপড়া এবাং সববচবয় গুরুত্বপূেথভাবব অাংশ়ীজনবেি (এবাং বববশষজ্ঞ) পিামশথ ববববচনা 

কবি মূলযবান পবিববশগত উপাোনগুবলা (বভইবস) বনধ্থািে কিববন, যা সাবধ্াবন নবর্ভুি কিা প্রবয়াজন।  
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বভইবসগুবলাি সনািকিবেি বভবিবত, পিামশথকগে পূিে কিবত হবব এমন তবর্যি ফাুঁ কগুবলা বচবিত কিবত প্রার্বমক সম়ীক্ষা সহ অবতবিি 

ববসলাইন সম়ীক্ষা পবিচালনা কিববন। পিামশথোতািা প্রকল্পটিি পবিববশ, বববশষত বচবিত বভইবস- বত বয প্রভাবগুবলাি সৃবষ্ট হবত পাবি তাি প্রকৃবত, 

আকাি এবাং ববস্তাবিি প্রার্বমক বববিষে কিববন এবাং প্রবতবষ্ঠত পদ্ধবত বযবহাি কবি এি বশ্রবেববনযাস কিববন। বচবিত বনবতবাচক প্রভাবগুবলাি জনয, 

ববকল্প বনিসন/পবিচালনাি ববকল্পগুবলা পি়ীক্ষা কিববন এবাং সববচবয় উপযুি বকৌশলটিি পিামশথ বেববন। প্রার্বমক মূলযায়বনি মবধ্য েষ্টভাবব বেকগুবলা 

বচবিত কিা উবচত বযখাবন পিামশথোতািা প্রকবল্পি সমস্ত পযথাবয় এবাং কাযথকলাবপি মাবঝ অপ্রতযক্ষ এবাং েমববধ্থত প্রভাবগুবলাও বববিষে কিবত 

পাবিন। বচবিত ইবতবাচক পেবক্ষবপি জনয, ববকল্প ও পছদসই ববধ্থতকিবেি বযবস্থা প্রস্তাব কিববন।  

iv. পরিবেিগত মূিযায়ন: পিামশথকগে অাংশ়ীজনবেি সাবর্ পিামশথ প্রবেয়া বর্বক প্রার্বমক এবাং বদ্বত়ীয় পযথায়ভুি তর্য এবাং ফলাফলগুবলাি উপি বভবি 

কবি প্রবয়াজন়ীয় প্রভাব বববিষে কিববন। অতযন্ত গুরুত্বপূেথ পবিববশগত ক্ষবত বা উপকাবিি বক্ষবত্র পিামশথোতািা পবিবববশি ক্ষবতি 

অর্থননবতক/আবর্থক বযয় এবাং প্রকল্পটি বয অর্থননবতক/আবর্থক সুববধ্াি কািে হবত পাবি তাি একটি বমাোমুটি বহসাব কিবব। এবক্ষবত্র, প্রভাবগুবলা বা 

উপকািগুবলা খুব তাত্পযথপূেথ না হবল, গুেগত পদ্ধবত বযবহাি কিা বযবত পাবি। তদ্যপবি, পবিববশগত প্রভাবগুবলাি অর্থননবতক ও আবর্থক বযয় যবে 

সবন্তাষজনকভাবব অনুমান কিা না যায়, বা উবেখবযাগয অপবিবতথ ন়ীয় পবিববশগত ক্ষবতগুবলাি বক্ষবত্র, পিামশথকিা এ জাত়ীয় ক্ষবতগুবলা এড়াবত 

সুপাবিশ কিববন।  

v. পরিবেিগত ও সামারিক েযেস্থাপনা পরিকেনা: পিামশথকিা বচবিত পবিকল্পনা, নকশা, বনমথাে, এবাং অপাবিশন পযথাবয়ি সমসযাগুবলা সমাধ্াবনি 

জনয একটি পবিববশগত ও সামাবজক বযবস্থাপনা পবিকল্পনা (ইএসএমবপ) প্রস্তুত কিববন।  প্রবতটি সমসযাি জনয, পিামশথোতািা প্রবয়াজন়ীয়/েিকাি 

অনুযায়়ী ববকল্প এড়াবনাি বযবস্থা, প্রশমন, ক্ষবতপূিে, বধ্থন এবাং/অর্বা প্রশমন বযবস্থাি একটি তাবলকা প্রস্তুত কিববন। পিামশথোতািা পবিববশ বযবস্থাপনা 

বযবস্থাি জনয বযবয়ি একটি বজাড়াবলা বহসাব সিবিাহ কিববন। এই বযয়গুবলা অনযানয কাবজি হাি বববিষবেি সাবর্ বমল বিবখ সাধ্ািে কাবজি 

আইবেমগুবলাি জনয যাচাই কিা হবব। পিামশথকগে লাইন ববভাগগুবলাি সাবর্ পিামবশথি বযবস্থা কিববন এবাং ইএসএমবপ চূড়ান্ত কিববন।  

vi.  সম্ভােযতা অধযয়ন ও প্রােরমক প্রকে প্রযয়বন পরিবেিগত উপকিয: ইএসআইএ পিামশথকিা বশ্রে়ীববনযাস, েস-ববভাগ, বনমথাে সামগ্র়ীি বযবহাি, 

প্রশমন এবাং বধ্থন বযবস্থাসমূহ সম্পবকথ ত নকশাি সুপাবিশ কিববন। ইএসআইএ পিামশথোতািা ক্লাবয়বন্টি সাবর্ বনয়বমত বযাগাবযাগ কিববন এবাং প্রকবল্পি 

মবিলগুবলা বববিষে কবি সামবগ্রক সম্ভাবযতাগুবলাি সাবর্ পবিবচত হববন যাবত ইএসআইএ ইনপুেগুবলা সামবগ্রক সম্ভাবযতা অধ্যয়বনি প্রবয়াজন়ীয়তাি 

সাবর্ সামঞ্জসয হয়।  

vii. সক্ষমতা বতরিি প্রস্তুরত: পবিববশগত বিবনাংবয়ি প্রার্বমক ফলাফল, অাংশ়ীজনবেি পিামশথ এবাং পবিববশগত সমসযা পবিচালনাি জনয প্রকবল্পি 

পৃষ্ঠবপাষকবেি সক্ষমতা বববিষবেি বভবিবত পিামশথোতািা ইএসএমবপ এি কাযথকি প্রবয়াগ বনবিত কিবত একটি সক্ষমতা বতবিি পবিকল্পনা 

(অবতবিি প্রযুবিগত কমী এবাং সুবযাগ-সুববধ্াি প্রবয়াজন়ীয়তা সহ) প্রস্তুত কিববন। প্রকবল্পি প্রস্তুবত ও বাস্তবায়বনি সময় পবিববশ ও সামাবজক 

বযবস্থাপনাি জনয কমথচাি়ীবেি বচবিতকিে ও তাবেি েক্ষতাগুবলা উন্নত কিাি কাজ একই সাবর্ কিা হবব।   

পিামশথোতািা প্রকল্প প্রস্তুবতি সময় জুবড় েনসবিি সাবর্ বনয়বমত বযাগাবযাগ কিববন এবাং ইএসআইএ কাযথকাল়ীন সমবয় প্রাপ্ত জ্ঞান, েক্ষতা এবাং 

দৃবষ্টভবঙ্গ েনসিবেি কাবছ স্থানান্তবিত কিববন যাবত প্রকল্প প্রবয়াবগি সময় বসগুবলা কাযথকিভাবব বযবহাি কিা যায় (যবে প্রবয়াজন হয়)।   

viii. প্রবকৌিি, সামারিক, পরিবেি ও অনযানয অধযয়বনি মবধয সমন্বয়: পিামশথোতািা, প্রকল্প েনসি এি সহায়তায়, অনযানয প্রকল্প-প্রস্তুবত অধ্যয়ন, 

বযমন – প্রবকৌশল, সামাবজক এবাং/বা প্রাবতষ্ঠাবনক অগ্রগবতি সাবর্ একটি দৃঢ় সমন্বয় স্থাপন কিববন। পিামশথোতািা সাধ্ািেভাবব প্রকবল্পি বনবেথ ষ্ট 

প্রবয়াজন়ীয়তা এবাং বববশষত প্রবকৌশল/বিজাইন অধ্যয়বনি কর্া মার্ায় িাখববন এবাং বস অনুযায়়ী তাবেি ফলাফলগুবলা পবিকল্পনা কিববন। সম্ভব 

হবল, অাংশ়ীজনবেি সাবর্ একই আবলাচনায়, সামাবজক ও প্রবকৌশল পিামশথোতাবেি সাবর্ সমন্বয় কবি বকছু পিামশথ বসশন আবয়াজন কিাি সুপাবিশ 

কিা হয়।   

প্রকবল্পি অধ়্ীবন কাজগুবলা সম্পােন কিাি জনয সববস্তাি বববিে়ী এবাং ইএসএমবপ বববধ্ি মবধ্য নূযনতম দ্বন্দ্ব িবয়বছ বকনা তা বনবিত কিাি জনয 

পিামশথোতা চুবিি নবর্গুবলা, বযমন - পবিভাষাগত বববিে এবাং হাি বববিষে পযথাবলাচনা কিববন।  

ix. িনসম্ম়ুবখ প্রিাি: পিামশথোতািা জনসমু্মবখ প্রচাবিি জনয একটি পবিভাষাববহ়ীন ইএসএ সাংবক্ষপ্ত বববিে প্রস্তুত কিববন এবাং প্রকাবশি প্রবয়াজন়ীয় 

শতথ  পূিবেি জনয প্রকল্প েনসিবক সহায়তা প্রোন কিববন, যা অন্তত আবর্থক অাংশ়ীোিবেি জনসমু্মবখ বমবলত কিবব।   
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x. পিামিযদ্াতাি ইনপ়ুট: পিামশথোতািা বযখাবন প্রবয়াজন মবন কবিন বসখাবন বিবসাসথ বনবয়াগ কিবত পাবিন। প্রকবল্পি প্রসবঙ্গ প্রবয়াজন 

হবল অবতবিি বববশষজ্ঞ সিবিাহ কিা হবব। পিামশথোতাবেি প্রকল্পটিি প্রস্তাব জমা বেয়াি আবগ বনজ খিবচ প্রকল্পটি পবিেশথন কিাি জনয উত্সাবহত 

কিা হবচ্ছ; এবাং ইএসআইএ কাযথভাবিি জনয বসবনয়ি বববশষজ্ঞ এবাং েক্ষ সহায়তা কমীবেি জনয পযথাপ্ত সাংখযা এবাং েক্ষতা প্রস্তাব কিবত বলা হবচ্ছ। 

এছাড়াও, পিামশথোতা যাবত সময় মবতা গববষোটি সমাপ্ত কিবত পাবিন বসজনয সহায়তা কমীবেি পাশাপাবশ বফড জবিপকাি়ী বিাে বেববন যািা 

সহায়তা কমীবেি বর্বক আলাো। সময় বনধ্থািে কিা বয বকানও ইএসআইএ সম়ীক্ষাি জনয গুরুত্বপূেথ উপাোন, যা একই সাবর্ প্রকবল্পি প্রস্তুবতি সাবর্ 

জবড়ত প্রবকৌশল ও সামাবজক েবলি কাজগুবলাি সাবর্ ঘবনষ্ঠভাবব সমবন্বত হবব।   

পিামশথোতািা সবন্তাষজনকভাবব কাজটি সম্পন্ন কিাি জনয প্রবয়াজন়ীয় সমস্ত সিঞ্জাম, মবিল, সফেওয়যাি, হািথ ওয়যাি এবাং বজাগান সিবিাহ কিববন। 

এগুবলা বযাপকভাবব স্ব়ীকৃত বা গ্রহেবযাগয হবত হবব। এই ইএসআইএি উবেবশয বয বকানও নতুন মবিল বা সিঞ্জাম বা সফেওয়যাি বযবহাবিি আবগ 

বফড-বেস্ট কিা উবচত।  

পিামিযদ্াতাি আউটপ়ুট: পিামশথোতা টিওআি-এ বেয়া সময়সূচ়ী অনুযায়়ী আউেপুে সিবিাহ কিববন ববল আশা কিা হবচ্ছ। পিামশথোতািা এই আউেপুে 

সময়সূবচটি মার্ায় বিবখ জবিবপি জনয বিবসাসথগুবলা বিাে কিবব ববল আশা কিা হবচ্ছ। 

 

পরিরিষ্ট ৩: যসিা অন়ুিীিন যিকরিস্ট 

ছক4: বেয়াকলাপ অনুযায়়ী ভাল অভযাস উপস্থাপনা 

রিয়াকিাপ  পযািারমটাি  ভাি অন়ুিীিন যিকরিস্ট 

উ: সাধািয অেস্থা  

  

ববজ্ঞবপ্ত এবাং অববজক্ট 

বযবহািকাি়ীবেি সুিক্ষা   

বমবিয়াবত এবাং / অর্বা সবথজন়ীনভাবব অযাবক্সসবযাগয সাইেগুবলাবত (কাবজি সাইে সহ) যর্াযর্ প্রজ্ঞাপবনি 

মাধ্যবম জনগেবক কাজ সম্পবকথ  অববহত কিা হবয়বছ।  

সমস্ত কাজ বনিাপে এবাং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবব পবিচাবলত হবব যা প্রবতববশ়ী বাবসদাবেি এবাং পবিবববশি উপি প্রভাব 

হ্রাস কিবত বিজাইন কিা হবয়বছ।   

সমস্ত পযথাবয়ি কাবজি গবতববেযা বযবস্থাপনাি সাবর্ একমত হয়।   

কমথ বাস্তবায়বনি সময় কবমথি প্রকৃবত, কাবজি গবতশ়ীলতা এবাং সুিক্ষা বযবস্থা সম্পবকথ  অববহত কিা হবয়বছ। 

শাি়ীবিক বযবস্থা সহ বনমথাবেি সাইবে অযাবক্সস অক্ষম কিা হবব।   

ববজ্ঞবপ্ত এবাং কমী সুিক্ষা  

স্থান়ীয় বনমথাে এবাং পবিববশ পবিেশথক এবাং সম্প্রোয়গুবলা আগত বেয়াকলাপ সম্পবকথ  অববহত কিা হবয়বছ। সমস্ত 

আইবন প্রবয়াজন়ীয় অনুমবত (জবমি বযবহাি, বিবসাসথ বযবহাি এবাং িাবম্পাংবয়ি মবধ্য স়ীমাবদ্ধ নয়, সযাবনোবি 

ইিবপকশন পািবমে) বনমথাে এবাং / বা পুনবথাসবনি জনয অবধ্গ্রহে কিা হবয়বছ  

শ্রবমকবেি বপবপই আন্তজথ াবতক ভাল অনুশ়ীলবনি সাবর্ বমবন চলবব (সবথো হািথ হযােস বহসাবব প্রবয়াজন়ীয় মুবখাশ 

এবাং সুিক্ষা চশমা, বজাতা এবাং সুিক্ষা বুে)।  

সাইেগুবলাি যর্াযর্ সাইনবপাবস্টাং কমীবেি মূল বনয়মাবল়ী অনুসিে কিবত জানাবব।   

খ। সাধািয প়ুনেযাসন 

এোং / অেো রনমযায  

রিয়াকিাপ  

  

  

বায়ু গুে   

ধ্বাংসসূ্তপ ধ্বাংসসূ্তপটি বনয়বন্ত্রত স্থাবন িাখুন এবাং জঞ্জাবলি ধু্বলা কমাবত জবলি কুয়াশা বেবয় বে করুন।  চলমান 

জল বে কবি এবাং / অর্বা সাইবে ধূ্বলকো পেথ াি বঘিগুবলা ইনস্টল কবি বায়ুসাংোন্ত বিবলাং / প্রাচ়ীি ধ্বাংবসি 

সময় ধু্লা েমন করুন।   

ধূ্বলকো হ্রাস কিবত পাশ্বথবতী পবিববশ (ফুেপাত, িাস্তা) ধ্বাংসাববশষ মুি িাখুন।   

সাইবে বকানও বনমথান / বজথ য পোবর্থি উনু্মি জ্বালাবন র্াকবব না।   

সাইেগুবলাবত বনমথাবেি যানবাহনগুবলাি অবতবিি অলসতা র্াকবব না।   

জবলি ধু্লাবাবল অিল বববশষত গিম, শুকবনা বা বাতাবসি আবহাওয়াি সময়।  

বকালাহল  

বনমথাবেি শব্দটি অনুমবতবত স়ীমাবদ্ধ সমবয়ি মবধ্য স়ীমাবদ্ধ র্াকবব।   

অপাবিশন চলাকাল়ীন ইবঞ্জবনি বজনাবিেি, বায়ু সাংবক্ষপক এবাং অনযানয চাবলত যাবন্ত্রক সিঞ্জামগুবলা বন্ধ কবি 

বেওয়া উবচত, এবাং সিঞ্জামগুবলা যতো সম্ভব আবাবসক অিল বর্বক দূবি স্থাপন কিা উবচত।   

পাবনি পবিমাে  
সাইেটি ক্ষয় এবাং পলল বনয়ন্ত্রবেি বযবস্থা বযমনিঃ খবড়ি বগবি এবাং / অর্বা পবল ববড়া স্থানটি সবিবয় বযবত না 

পাবি এবাং বনকেবতী প্রবাহ এবাং নে়ীবত অতযবধ্ক জঞ্জাল সৃবষ্ট কবি।  
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বজথ য বযবস্থাপনা  

ধ্বাংস এবাং বনমথাে কাযথেম বর্বক প্রতযাবশত সমস্ত বড় বজথ য ধ্িবেি জনয বজথ য সাংগ্রহ, পবিবহন এবাং বনষ্পবি 

সাইেগুবলা বচবিত কিা হবব।  

খবনজ বনমথাে এবাং ধ্বাংবসি বজথ যগুবলা সাধ্ািে বজথ য, বজব, তিল এবাং িাসায়বনক বজথ যগুবলাবক সাইবে স্থাবন 

বাছাই কবি উপযুি পাবত্র সাংিক্ষে কিা হবব।   

বনমথাে বজথ য সাংগ্রহ ও লাইবসিি সাংগ্রহকাি়ীগে সঠিকভাবব বনষ্পবি কিববন।   

বজথ য অপসািবেি বিকিথ গুবলা যর্াযর্ পবিচালনাি জনয প্রমাে বহসাবব িক্ষোববক্ষে কিা হবব। যখনই সম্ভব হবব 

ঠিকাোি উপযুি এবাং বেকসই উপকিেগুবলা পুনিায় বযবহাি এবাং পুনবথযবহাি কিবব   

বসবভল-বনমথাে কাজ  

ধ্বাংবসি সময় শ্রবমক ও অনযানয বযবহািকাি়ীি সুিক্ষা এবাং সিঞ্জামাবে সুিক্ষাি বযবস্থা কিা হবব।   

ধ্বাংস হওয়া উপাোবনি বনষ্পবি প্রোন করুন, বচবিত, বদ্ধ এবাং সুিক্ষাি জায়গায় এই উপকিেটি বিাে বেওয়া 

হয়।   

অপ্রবয়াজন়ীয় পোবর্থি বনষ্পবি বনবিতকিে।   

বজথ য পবিবহন  
বজথ য পবিবহন এমনভাবব বযবস্থা কিা হবব যাবত পবিববশ দূষে বাে বেয়। পবিবহন চলাকাল়ীন দূষবেি বক্ষবত্র 

প্রেবশথত হয়, দূবষত অিলটি পবিষ্কাি কবি দূষবেি আবগ একটি িাবজয বনবয় আসা উবচত।   

রস। েিয য িি  পাবনি পবিমাে  

বববডাং সাইেগুবলা (ইনস্টবলশন বা পুনগথঠন) বর্বক সযাবনোবি বজথ য এবাং বজথ য জল পবিচালনাি পদ্ধবতি স্থান়ীয় 

কতৃথ পবক্ষি দ্বািা অনুবমাবেত হবত হবব।  

জবলি গ্রহবে স্রাব হওয়াি আবগ, পৃর্ক বজথ য জবলি বসবস্টবমি দূবষত পোর্থগুবলাবক জাত়ীয় বনকাশ়ীি নূযনতম 

মাবনি মানেণ্ড পূিবেি জনয পাববলক বসভাবিজ বসবস্টবম স্রাববি জনয বচবকত্সা কিা বা অনুবমাবেত কিবত হবব।  

D. রেষাি পদ্ােয  

ববষাি / ববপজ্জনক বজথ য 

বযবস্থাপনা  

সমস্ত ববপজ্জনক বা ববষাি পোবর্থি স্থাবন অস্থায়়ীভাবব বস্টাবিজ সাংিক্ষে, বববশষ্টয এবাং পবিচালনা সাংোন্ত 

তবর্যি ববশে সহ বলববলযুি বনিাপে পাবত্র র্াকবব  

ববপজ্জনক পোবর্থি পাবত্র বিজ এবাং বলবচাং প্রবতবিাবধ্ি জনয একটি বলক-প্রুফ পযাবকবজ িাখা উবচত  

বজথ যগুবলা বববশষভাবব লাইবসিকৃত কযাবিয়ািগুবলাি মাধ্যবম পবিবহন কিা হয় এবাং লাইবসি লাইবসবি 

সিবিাহ কিা হয় 

দ্র্াবক বা স়ীসা জাত়ীয় ববষাি উপাোনযুি বপইন্টগুবলা বযবহাি কিা হবব না  

বজথ য জ্বালাবন, বতল এবাং 

লুবব্র্কযান্ট পবিচালনা   

বজথ য জ্বালাবন, বতল এবাং লুবব্র্বকন্ট সাংগ্রহ করুন।  

বন্ধ বা আচ্ছাবেত এবাং বলববলযুি বজথ য জ্বালাবন, বতল এবাং লুবব্র্কযান্টগুবলাি সামবয়কভাবব সিয় সিবিাহ করুন।  

বলবচাং বা বাষ্প়ীভবন প্রবতবিাধ্ করুন এবাং বজথ য জ্বালাবন, বতল এবাং লুবব্র্বকন্টগুবলাি গুেমান পবিবতথ ন করুন।  

E. েন এোং / অেো 

স়ুিরক্ষত 

অঞ্চিগুবিাবক 

প্রভারেত কবি  

সুিক্ষা  

নতুন বনমথাবেি জনয, বেয়াকলাবপি আবশপাবশ বড় বড় গাছগুবলাি জনয, একটি ববড়া বড় গাছগুবলা বেবয় বচবিত 

করুন এবাং কবিথ ান বন্ধ করুন এবাং মূল বসবস্টমটি সুিবক্ষত করুন এবাং গাছগুবলাি বকানও ক্ষবত এড়ান।  

সাংলি জলাভূবম এবাং বস্ট্রমগুবলা সুিক্ষা বেওয়া হবব, বনমথাে বক্ষত্রটি চাবলত বর্বক, উপযুি ক্ষয় এবাং পবলি 

বনয়ন্ত্রে বববশষ্টযটি খবড়ি গাুঁ জাি, পবল ববড়াি মবধ্য স়ীমাবদ্ধ না বিবখ অন্তভুথ ি কিা হবব।  

আবশপাবশি অিবল বকানও লাইবসিববহ়ীন orrowবেি বপে, বকায়াি়ী বা বজথ য িাম্প র্াকবব না, বববশষত 

সুিবক্ষত অিবল নয়।   

এফ ট্র্যারফক এোং  

পেিািী  

রনিাপত্তা  

বনমথাবেি দ্বািা 

জনসাধ্ািবেি ট্রযাবফক 

এবাং পর্চাি়ীবেি সিাসবি 

বা অপ্রতযক্ষ ববপবি  

কাযথেম  

জাত়ীয় বববধ্ববধ্াবনি সাবর্ বমবন ঠিকাোি ঠিকাোিবক বনবিত কিবব বয বনমথাবেি জায়গাটি যর্াযর্ভাবব সুিবক্ষত, 

এবাং বনমথাে সাংোন্ত ট্রযাবফক বনয়বন্ত্রত। এি অন্তভুথ ি তবব স়ীমাবদ্ধ নয়:  

▪ সাইনবপাবস্টাং, সতকথ তা সাংবকত, বাধ্া এবাং ট্রযাবফবকি বববভন্নতা: সাইেটি েষ্টভাবব দৃশযমান হবব এবাং 

জনসাধ্ািে সমস্ত সম্ভাবয ববপবেি ববষবয় সতকথ  কবিবছ।  

▪ ট্রযাবফক মযাবনজবমন্ট বসবস্টম এবাং কমীবেি প্রবশক্ষে, বববশষত সাইে অযাবক্সস এবাং কাছাকাবছ সাইে ভাি়ী 

ট্রযাবফবকি জনয। পর্চাি়ীবেি বযখাবন বনমথাে ট্রাবফক হস্তবক্ষপ কবি বসখাবন বনিাপে পযাবসজ এবাং 

েবসাংবয়ি ববধ্ান।   

▪ স্থান়ীয় ট্রযাবফক পযাোনথগুবলাবত কাবজি সময়বক সমন্বয় কিা, উোহিেস্বরূপ বভবড়ি সময় বা পশুপালবনি 

চলাচবলি সময় বড় পবিবহন কাযথেম এড়াবনা।   

▪ জনসাধ্ািবেি জনয বনিাপে এবাং সুববধ্াজনক উিিবেি জনয প্রবয়াজবন সাইবে প্রবশবক্ষত এবাং দৃশযমান 
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রিয়াকিাপ  পযািারমটাি  ভাি অন়ুিীিন যিকরিস্ট 

কমীবেি দ্বািা সবেয় ট্রযাবফক পবিচালনা। সাংস্কাি কাযথেবমি সময় অবফবসি সুববধ্া, বোকান এবাং 

আবাসগুবলাবত বনিাপে এবাং অবববচ্ছন্ন প্রববশাবধ্কাি বনবিত কিা, যবে ভবনগুবলা জনসাধ্ািবেি জনয 

উনু্মি র্াবক।   

 

  



I পরিরিষ্ট ৬ — পরিবেিগত ও সামারিক েযেস্থাপনা কাঠাবমা 
সবুজ জলবায়ু তহববল অর্থায়ন প্রস্তাবনা 

51 | পৃষ্ঠা 

 

পরিরিষ্ট ৪: জ্বািারন দ্ক্ষতাি িনয পরিবেিগত ও সামারিক যিকরিস্ট 

েনসিবেি নাম:  

প্রস্তাববত ক্ষমতা:  

তাবিখ:  

1. রিবেি ধিয:  

 

হযাুঁ   না  

2. বিওই বশ্রে়ী; ইবসআি ১৯৯৭-এি উপি বভবি কবি: 

 

 

  

ক: প্রকবেি ধিয: 

(a)  এটি বক বকাবনা গুরুত্বপূেথ ঐবতহাবসক, প্রেতাবত্ত্বক বা সাাংসৃ্কবতক ঐবতহযবাহ়ী এলাকায় বা তাি বনকবে অববস্থত?      

(b)  সিকাি দ্বািা সুিবক্ষত বা সুিবক্ষত বয বকানও অিবলি মবধ্য বা এি কাছাকাবছ অববস্থত (বযমন সুিবক্ষত গাছ, 

heritageবতহযবাহ়ী স্থান, সুিবক্ষত অিল)?  

    

(c)  জল সাংগ্রবহি ছাবে অববস্থত?      

(d)  এমন বকানও অিবল অববস্থত বযখাবন ভববষযবতি ছাে বযবহাবিি পবিকল্পনা প্রকবল্পি উপি প্রভাব বফলবত পাবি?      

(e)  বনমথাে, পবিচালনা বা ক্ষয়ক্ষবতি সময় শি বজথ য উত্পােন কবি?      

(ক) বর্বক (ঙ) বয বকানও প্রবেি উিি যবে হযাুঁ  হয় তবব প্রার্বমক পবিববশ পি়ীক্ষাি জনয প্রবয়াজন়ীয় প্রবেয়াটি অনুসিে কিবত হবব।  

খ: পরিবেি-  

(f)  পান়ীয় জবলি দূষবেি ঝুুঁ বক?      

(g)  বকান গাছ বকবে বফলবত হবব?      

(h)  পবিববশগতভাবব সাংববেনশ়ীল জায়গাগুবলাি মবধ্য বা তাি কাছাকাবছ র্াকুন (উোিঃ)  

মযানবগ্রাভ, জলাভূবম), হুমক়ী প্রজাবত বা সুিবক্ষত গাছ?  

    

(i)  অপাবিশন চলাকাল়ীন োেকা জল প্রবয়াজন?      

(j)  বনমথাে বা পবিচালনাি সময় বকানও দূষক বা বকানও ববপজ্জনক, ববষাি বা ক্ষবতকািক পোর্থ বাতাবস বছবড় বেববন?      

(k)  বনমথাে বা অপাবিশন চলাকাল়ীন বক ভূগভথ স্থ জবলি জবলি বকানও তিল স্রাব র্াকবব?       

(l)  বযবহাি, বস্টাবিজ, পবিবহন, পবিচালনা বা পোর্থ বা পোবর্থি উত্পােন জবড়ত যা ক্ষবতকািক স্বাস্থয হবত পাবি বা মানব 

স্বাবস্থযি প্রকৃত বা অনুভূত ঝুুঁ বক সম্পবকথ  উবদ্বগ জাগাবত পাবি?  
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F বর্বক l বয বকানও প্রবেি উিি যবে "হযাুঁ " হয় তবব প্রার্বমক পবিববশ পি়ীক্ষাি জনয প্রবয়াজন়ীয় প্রবেয়াটি অনুসিে কিবত হবব।  

গ: সামারিক-  

(m)  ববদ্যযৎ েক্ষ সিঞ্জাম স্থাপবনি আবগ বববডাং / প্রাসবঙ্গক জায়গাি জনয বক অবতবিি উন্নবতি প্রবয়াজন হবব?      

(n)  এই প্রকল্পটি নতুন এবাং অবতবিি কাজ বতবি কিবব?      

(o)  বাস্তবায়ন পযথাবয় স্বাবস্থযি প্রভাব আবছ?      

(p)  এই প্রকল্পটি জ়ীবন-জ়ীববকাি উপি ববরূপ প্রভাব বফলবব?  (যবে উিি হযাুঁ  হয় এবাং জ়ীববকাগুবলা ববরূপভাবব প্রভাববত 

হবব তবব েয়া কবি এটি ক়ীভাবব প্রভাববত হবব এবাং ববশে, প্রস্থ এবাং প্রভাববি ত়ীব্র্তা ক়ীভাবব হবব তাি ববশেটি 

সাংযুি করুন)  

    

(q)  যবে জ়ীববকাি ক্ষবত হয়, তবব বক পযথাপ্ত ববকল্প বা ক্ষবতপূিে ববববচনা কিা হবব? (হযাুঁ , বববিে প্রোন করুন)      

(r)  প্রবতববশ়ী সম্পবি বর্বক বকান বববিাধ্ / অবভবযাগ আবছ?      

বম েু ি প্রবেি বয বকানও প্রবেি উিি যবে "হযাুঁ " হয় তবব প্রার্বমক পবিববশ পি়ীক্ষাি জনয প্রবয়াজন়ীয় প্রবেয়াটি অনুসিে কিবত হবব।  
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পরিরিষ্ট ৫: জ্বািারন দ্ক্ষ সিঞ্জাম ও প্রর়্ু রিি প্রাকৃরতক পরিবেিগত ও সামারিক স়ুিক্ষা রেষয়ক পিীক্ষাি ফিমযাট 

ছক5: ই অযান্ড এস সুিক্ষা ববষয়ক পি়ীক্ষাি ফিমযাে 

ভাগ ১: প্রারতষ্ঠারনক ও প্রিাসরনক    

বেশ     

প্রকল্প বশবিানাম      

প্রকল্প ও কমথকাবণ্ডি পবিবধ্     

প্রকে এিাকাি রেেিয    

প্রকল্প এলাকাি নাম     

প্রকল্প এলাকাি অবস্থান বেথনা করুন    সাংযুবি ১: প্রকল্প এলাকাি মানবচত্র [] হযাুঁ  [] না  

বভৌগবলক বববিে     

আইন   

প্রকল্প কমথকাবণ্ডি সাবর্ প্রাসবঙ্গক 

জাত়ীয় ও স্থান়ীয় আইন ও পািবমে 

সনাি করুন।   

প্রবতটি আইন প্রবয়াগ বা পািবমে 

প্রোবনি োবয়বত্ব র্াকা প্রাবতষ্ঠাবনক 

কতৃথ পক্ষবক বনবেথ শ করুন।  

  

  

  

 

িনগবযি সাবে পিামিয   

জনগবেি সাবর্ পিামশথ প্রবেয়া কখন 

/ বকার্ায় ঘবেবছল তা সনাি করুন  

    

প্ররতষ্ঠারনক সক্ষমতা বতরি   

পবিববশ বযবস্থাপনাি সক্ষমতা বৃবদ্ধি 

বক বকাবনা প্রবয়াজন হবব (বযমন  

পবিববশগত প্রবশক্ষে, তোিবকি 

সিঞ্জাম ইতযাবে)?  

[] না বা [] হযাুঁ    
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ভাগ ২: পরিবেিগত / সামারিক পিীক্ষা    

প্রকল্প এলাকাি কমথকাবণ্ড 

বনম্নবলবখত সম্ভাবয ববষয়াবল়ী এবাং/ 

অর্বা প্রভাব অন্তভুথ ি/সমৃ্পি 

র্াকবব?   

সম্ভােয ইস়ুয এোং/অেো প্রভাে সাংরিষ্ট কমযকাে ও 

তাি নম়ুনা  

অেস্থা/আবিপাবি ২ রকবিারমটাবিি 

মবধয প্রাপযতা 

তাৎপর্য  (সম্ভােয প্রভাবেি উপি রভরত্ত 

কবি - উচ্চ / মাঝারি / রনম্ন) 

রেস্তারিত মন্তেয 

১.  ভবন পুনবথাসন   

• প্রকল্প এলাকা-বনবেথ ষ্ট যানবাহন  

• ধ্বাংস এবাং/অর্বা বনমথাে বর্বক সৃষ্ট ধু্লা ও 

শবব্দি বৃবদ্ধ  

• বনমথাে বজথ য  

• প্রকল্প এলাকায় সুিক্ষা  

   

২.  নতুন বনমথােকাজ    

• খনবনি প্রভাব ও মাটিক্ষয়  

• প্রকল্প এলাকা-বনবেথ ষ্ট যানবাহন  

• ধ্বাংস এবাং/অর্বা বনমথাে বর্বক সৃষ্ট ধু্লা ও 

শবব্দি বৃবদ্ধ  

• বনমথাে বজথ য  

   

৩.  তিল বজথ য পবিবশাধ্বনি একক বযবস্থা  

• পাবনবত বগবয় তিল বজথ য এবাং/বা বনিঃসিে পড়া  

   

৫. ববপজ্জনক বা ববষাি পোর্থ 

• ববপজ্জনক/ববষাি পোবর্থি বযবহাি (দ্র্াবক, 

জ্বালাবন, পৃবষ্ঠি আবিে ইতযাবে)  

• ধ্বাংস এবাং/অর্বা বনমথাে জাত ববষাি 

এবাং/অর্বা ববপজ্জনক বজথ য অপসািে ও 

বনষ্কাশন (বযমন অযাসববস্টস)  

• যবন্ত্র বযবহৃত বতল ও বপবচ্ছলকািক সাংিক্ষে  

   

৬. বন এবাং/অর্বা সুিবক্ষত অিবলি উপি প্রভাব  

• বচবিত বন, বাফাি এবাং/অর্বা সুিবক্ষত অিল 
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ভাগ ২: পরিবেিগত / সামারিক পিীক্ষা    

অনবধ্কাি প্রববশ  

৮. যান চলাচল ও পর্চাি়ী সুিক্ষা  

• প্রকল্প এলাকা-বনবেথ ষ্ট যানবাহন  

• প্রকল্প এলাকা বকাবনা জনবহুল স্থাবন অববস্থত  

   

আবেবাস়ী বা নাজুক জনবগাষ্ঠ়ীি উপবস্থবত    

প্রকল্প এলাকায় বকাবনা স্থান়ীয় স্বাবর্থি সাংঘাত     

বযবিগত ভূবম অবধ্গ্রহবেি ফবল আশ্রয় ও জ়ীববকাি 

ক্ষবতসাধ্ন  

   

ঐবতহযগতভাবব বনভথ িশ়ীল জনবগাষ্ঠ়ীি (বয অিল তাবেি 

জ়ীববকাি প্রার্বমক বা গুরুত্বপূেথ উৎস) প্রববশাবধ্কাি 

হািাবনা/সাংবকাচন 

   

অননবচ্ছক জবম বনওয়াি ফবল আয়; জ়ীববকা; জ়ীববকাি 

উত্স; বযৌর্ সম্পবিগত সম্পে এবাং/অর্বা বযবিগত 

আবাবসক এবাং/অর্বা সম্পবিগত সম্পবে প্রববশাবধ্কাি হ্রাস 

পাওয়া।  

   

বকাবনা সুবনবেথ ষ্ট বজন্ডাি ইসুয।     

স্থান়ীয় জনবগাষ্ঠ়ীি সাবর্ সম্ভাবয দ্বন্দ্ব এবাং/অর্বা সাংহবত 

ববনষ্ট হওয়া  

   

পিামশথ কাযথেম চলাকাবল অাংশ়ীজন কতৃথ ক উত্থাবপত 

তাৎপযথপূেথ ববষয়াবল়ী  
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পরিরিষ্ট ৬: ইএইিএস মানা রেষয়ক প্ররতবেদ্বনি ফিমযাবটি নম়ুনা 

ভাগ-ক: রেদ্যমান েস্ত্র উৎপাদ্ন কািখানা  

(দ্য়া কবি প্রাসরঙ্গক ফবটাগ্রাফগুবিা যর্খাবন প্রবয়ািন যসখাবন সিেিাহ করুন) 

  

ক: পরিবেিনীরত  

• এই অাংবশ আপনাি ইএইচএস ন়ীবত উবেখ করুন   

  

খ। রেদ্যমান স়ুরেধাি রেেিয  

• এই ববভাবগি অধ়্ীবন বনম্নবলবখত ববষয়গুবলা অন্তভুথ ি কিা উবচত:  

• উত্পােন প্রবেয়া বেথনা  

• প্রবেয়া প্রবাহ িায়াগ্রাম সহ েয়া কবি বতথ মান বস্ত্র উত্পােন প্রবেয়াটি সাংবক্ষবপ বেথনা করুন।   

• কাুঁ চামাবলি বেথনা  

• বতথ মান উত্পােবনি জনয প্রবয়াজন়ীয় বববভন্ন কাুঁ চামালগুবলাি পবিমাে বেথনা করুন।   

কাুঁ িামািসমূবহি নাম   আন়ুমারনক মারসক প্রবয়ািন   

    

    

• মাবসক উৎপােবনি পবিমাে  

• েয়া কবি সাংবক্ষপ্তভাবব বববভন্ন ধ্িবেি বশষ পেয উৎপােবনি পবিমাে উবেখ করুন।   

রসবমবেি প্রকাি   মারসক উৎপাদ্বনি পরিমায (টন)   

    

  

• প্রবয়াজন়ীয় পাবন ও ববদ্যযবতি মাবসক পবিমাে অনুগ্রহ কবি প্রবয়াজন়ীয় ববদ্যযৎ ও জবলি পবিমাে সাংবক্ষবপ উবেখ করুন  

ইউটিরিটিসমূহ  পরিমায  

খিি  

মারসক  সিেিাবহি উৎস  

ববদ্যযৎ       

পাবন       

   

গ. পরিবেিগত রদ্ক   

• এই অাংবশ বনম্নবলবখত ববষয়গুবলা অন্তভুথ ি কিা উবচত:  

• প্রবেয়াি বববিে তিল বজথ য বযবস্থাপনা প্রবেয়াি বববিে।   
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• বায়ু দূষে/ধু্লা বনিঃসিবেি সম্ভাবয উৎস এবাং বসসববি বযবস্থাপনা ক়ীভাবব কিা হয় তাি বববিে বেন9।   

• বশবল্প শবব্দি সম্ভাবয উত্সগুবলা ক়ী ক়ী এবাং বসগুবলা ক়ীভাবব পবিচাবলত হয়10?  

• বভওবস, গন্ধ এবাং তাপ সম্পবকথ ত বকানও সমসযা আবছ; এবাং বকভাবব তািা পবিচাবলত হয়?  

• অভযন্তি়ীে কমথকতথ াবেি পাশাপাবশ সাংলি বস্টকবহাডাি / সম্প্রোয়গুবলাবক সুিক্ষা বেওয়াি জনয ক়ীভাবব ট্রযাবফক সুিক্ষা বনবিত কিা হয়?  

D. অরি ও িাসায়রনক রেপদ্ েযেস্থাপনা   

• এই অাংবশ বনম্নবলবখত ববষয়গুবলা অন্তভুথ ি কিা উবচত:  

• বধ্াুঁ য়া বিবেক্টি, বোংকলাি এবাং অযালামথ বসবস্টবমি বযবস্থা  

• জল সিবয়ি েযাবঙ্কি ক্ষমতা সহ ফায়াি হাইিযাবন্টি বববিে  

• অবি বনবথাপক যন্ত্রগুবলাি প্রকাি, সাংখযা এবাং ববতিে  

• ফায়াি অযালামথ / বপএ বসবস্টম / ইন্টািকবমি বযবস্থা  

• জরুবি সবিবয় বনওয়াি পবিকল্পনাি বববিে  

• বনয়বমত ফায়াি বিবলি বযবস্থা আবছ বকনা  

 ই। যমরিবকি, প্রােরমক রিরকত্সা এোং েযরিগত স়ুিক্ষা সিঞ্জাম (রপরপই) 

• এই অাংবশ বনম্নবলবখত ববষয়গুবলা অন্তভুথ ি কিা উবচত:  

• বপশাগত ইনজুবিি বক্ষবত্র বচবকত্সা কিাি সুববধ্া ক়ী  

• বপশাগত স্বাস্থয এবাং সুিক্ষা বনবত প্রবশবক্ষত িািাি / নাসথ িবয়বছ বকনা Whether এবক্ষবত্র বনম্নবলবখত সািে়ী ববনযাসটি বযবহাি কিা বযবত পাবি:  

নাম  যর্াগযতা  অরভজ্ঞতা  যসিবফান নম্বি  

        

        

        

  

• বযবস্থা বপবপই বেথনা  

• বপশাগত স্বাস্থয সুিক্ষা সম্পবকথ  সবচতনতা অবধ্ববশন / প্রবশক্ষে আবছ বকনা তা েয়া কবি বেথনা করুন  

• ভাল মাবনি হাসপাতাল / বক্লবনবকি সাবর্ বকানও চুবি আবছ বকনা তা েয়া কবি বেথনা করুন?  

 এফ সামারিক রদ্ক  

• এই অাংবশ বনম্নবলবখত ববষয়গুবলা অন্তভুথ ি কিা উবচত:  

• কয়জন শ্রবমক ও কমথকতথ া কাজ কিবছন এবাং পুরুষ ও মবহলা শ্রবমবকি সাংখযা কত? 

• বকানও বনধ্থাবিত শ্রম ন়ীবত আবছ বকনা   

• অবভবযাগ বনষ্পবি বযবস্থাি বযবস্থা কিা  

• বশশুশ্রম বনবয় বকানও সমসযা আবছ বকনা এবাং ক়ীভাবব তা সমাধ্ান কিা হবব Whether  

 
9 বশবল্পি ধ্িবেি বভবিবত, সমাবপ্ত প্রবেয়া (উোহিেস্বরূপ বলপ এবাং িঞ্জন বেয়াকলাপ) সহ উবেখবযাগয বায়ু দূষেকাি়ীগুবলাি প্রজন্ম হবত পাবি। বস্ত্র বশল্পগুবলাবত বায়ু 

বনিঃসিবেি অনযানয উবেখবযাগয উত্সগুবলাি মবধ্য িবয়বছ শুকবনা, মুদ্র্ে, ফযাবব্র্ক প্রস্তুবত এবাং বজথ য জল বচবকত্সাি অববশষ্টাাংশ।  

10 এই তাবলকায় কযাপটিভ পাওয়াি িান্ট, ইটিবপ, বয়লাি এবাং আিও বকছু হবত পাবি।  
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মবহলা কমী / আবধ্কাবিকবেি ববষবয় আপনাি ন়ীবত এবাং সুববধ্া বেথনা করুন   

 রি প্রারতষ্ঠারনক েযেস্থা  

• এই অাংবশ বনম্নবলবখত ববষয়গুবলা অন্তভুথ ি কিা উবচত:  

• পবিববশ ও সামাবজক সমসযাগুবলা যে বনওয়াি জনয বক োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথ ািা িবয়বছন?  

• েয়া কবি তাবেি বশক্ষাগত বযাগযতা এবাং প্রবশক্ষবেি বেথনা বেন   

• পবিববশ ও সামাবজক সম্পবকথ ত বববভন্ন ববষয় ক়ীভাবব শ়ীষথ পবিচালনাি কাবছ জানাবনা হয়  

• অবভবযাবগি যে বনওয়াি বযবস্থা ক়ী?   

    

ভাগ-খ: প্রকবেি কাি যর্খাবন রনমযাবযি কার্যিম িিবছ 

(দ্য়া কবি প্রাসরঙ্গক ফবটাগ্রাফগুবিা যর্খাবন প্রবয়ািন যসখাবন সিেিাহ করুন) 

  

ক. রকছ়ু  কমীি অাংিগ্রহবয প্রধান কমযকাে    

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• প্রধ্ান প্রধ্ান কমথকাবণ্ডি তাবলকা  

• প্রবতটি কমথকাণ্ড অাংশ বনওয়া কমীি সাংখযা  

 খ. আোসন েবদােস্ত     

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• প্রকল্প প্রাঙ্গবল কতজন কমী/কমথকতথ া বাস কবিন   

• প্রকবল্পি স়ীমানাি বাইবি কতজন কমী বাস কবিন  

• প্রকবল্পি স়ীমানায় বসবাসকাি়ী কমীবেি আবাসন সুববধ্া ক়ী?  

 গ. োয়়ু দূষয যিাধ  

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• প্রকল্প এলাকায় বায়ু দূষবেি সম্ভাবয উৎসগুবলাি বববিে বেন  

• বায়ু দূষে প্রশমবনি জনয বনওয়া বববভন্ন বযবস্থাি বববিে বেন  

 ঘ. িব্দ দূষয যিাধ  

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• প্রকল্প এলাকায় শব্দ দূষবেি সম্ভাবয উৎসগুবলাি বববিে বেন  

• শব্দ দূষে প্রশমবনি জনয বনওয়া বববভন্ন বযবস্থাি বববিে বেন  

 ঙ. সড়বক র্ানিবটি েযেস্থাপনা  

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  
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• প্রকল্প এলাকায় প্রববশ কবি এমন যানবাহবনি গড় সাংখযা ও ধ্িবেি বববিে বেন  

• যানবাহবনি কািবে সম্ভাবয দ্যঘথেনাি ঝুুঁ বক বিাধ্ কিবত বনওয়া বববভন্ন বযবস্থাি বববিে বেন  

• শ্রবমক ও আবধ্কাবিকবেি প্রার্বমক সড়ক সুিক্ষা বববধ্ সম্পবকথ  সাংবক্ষপ্তভাবব সবচতন কিাি বকানও উবেযাগ আবছ বকনা তা েয়া কবি বেথনা করুন  

 ি. পয়ঃরনষ্কািন েযেস্থা     

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• েয়বলে এবাং ইউবিনাবলি সাংখযা উবেখ কবি েয়া কবি প্রকবল্পি সাইবে সযাবনবেশন সুববধ্া বেথনা করুন।  

• এই েয়বলে এবাং ইউবিনাবলি পবিষ্কাি / বনষ্পবি বযবস্থাি কর্া উবেখ করুন  

ছ. েিয য েযেস্থাপনা  

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• বজথ য সম্ভাবয উত্স উবেখ করুন।  

• বববভন্ন ধ্িবেি বজথ য বনষ্কাশন বযবস্থা বেথনা করুন  

 ি. অরি রনেযাপন  

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• প্রকবল্পি সাইবে আগুবনি ঝুুঁ বক এবাং আগুবনি ঝুুঁ বকি সম্ভাবয উত্সগুবলা েয়া কবি বেথনা করুন।  

• প্রকবল্পি সাইবে েমকল কবমথি বেথনাটি েয়া কবি বেথনা করুন  

• আপবন বক প্রকবল্পি জায়গায় বকানও ফায়াি বিল পবিচালনা কবিবছন?  

 ঝ. রিরকৎসা েযেস্থা  

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• স্বাস্থযঝুুঁ বকি বক্ষবত্র েয়া কবি সম্ভাবয ঝুুঁ বকপূেথ কাযথেবমি উবেখ করুন   

• প্রকল্প সাইবে প্রার্বমক বচবকত্সা / বচবকত্সা সুববধ্া বেথনা করুন  

• গুরুতি জখবমি বক্ষবত্র ক়ী বযবস্থা আবছ?  

 ঞ. অরভবর্াবগি প্ররতকাি প্ররিয়া  

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• শ্রবমক ও কমথকতথ াবেি অবভবযাগ জানাবত বকানও বযবস্থা আবছ বকনা তা েয়া কবি বেথনা করুন।  

• অবভবযাবগি সমাধ্াবনি প্রবেয়াটি উবেখ করুন  

• লগ বুক, লগ বাবক্সি মবতা অবভবযাবগি র্াকাি বযবস্থাটি বেথনা করুন  

 ট. েযরিগত স়ুিক্ষা সিঞ্জাবমি (রপরপই) প্রবয়াগ 

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• কমীবেি স্থায়়ী কমীবেি বপবপই বনবিত কিাি বক্ষবত্র আপবন বয প্রবেয়াটি অনুসিে কবিন েয়া কবি তা বেথনা করুন।  

• অস্থায়়ী কমীবেি বক্ষবত্র আপবন বয বপবপই বযবস্থা অনুসিে কবিন তা বেথনা করুন  

• EPC ঠিকাোিবেি বক্ষবত্র আপবন বয বপবপই বযবস্থা অনুসিে কবিন তা বেথনা করুন  

• বববেশ়ী বববশষজ্ঞ / কমথকতথ াবেি বক্ষবত্র আপবন বয প্রবেয়াটি অনুসিে কবিন েয়া কবি তা বেথনা করুন describe  
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 ঠ. ক্ষরতপূিবযি েবদােস্ত ও রেমা   

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• আহত স্থায়়ী শ্রবমকবেি বক্ষবত্র ক্ষবতপূিবেি বযবস্থা বেথনা করুন।  

• আপবন যবে ইবপবস ঠিকাোিবেি অস্থায়়ী কমী বা শ্রবমকবেি গুরুতি আহত হন তবব বকানও ক্ষবতপূিে প্রোন কিববন বকনা তা েয়া কবি বেথনা করুন।  

• যবে বকানও শ্রবমক দ্যঘথেনােবম মািা যায় বা গুরুতি আহত হয় তবব ক্ষবতপূিবেি বযবস্থাটি বেথনা করুন (েয়া কবি স্থায়়ী শ্রবমক, অস্থায়়ী কমী এবাং 

বববেশ়ী শ্রবমকবেি কভাি করুন)  

 ি. যিন্ডাি ও রিশুেম  

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• প্রকবল্প মবহলা বা বশশুবেি স্থাপন কিা হবয়বছ বকনা তা েয়া কবি উবেখ করুন এবাং তাবেি বাগোবনি ধ্িে উবেখ করুন  

• আপবন সকল শ্রবমবকি জনয অবভন্ন ববতন এবাং বববনবফে পযাবকজ অনুসিে কবিন বা বকানও বনবেথ ষ্ট গ্রুবপি জনয বববশষ বযবস্থা িবয়বছ।  

 ঢ. প্রারতষ্ঠারনক েবদােস্ত  

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• প্রকবল্পি সাইবে EHS ইসুয যে বনওয়াি জনয বকানও োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথ া আবছ বকনা তা তাি বযাগযতা এবাং কাবজি োবয়ত্ব সহ েয়া কবি বেথনা 

করুন।  

• আপবন প্রকবল্পি সাইেটি EHS িক্ষোববক্ষবেি জনয বয নবর্ / বনবেথ বশকা বা মান অনুসিে কবিন তা েয়া কবি উবেখ করুন।  

 য. ঘটনাি তদ্ন্ত  

• এই অাংবশি আওতায় েয়া কবি বনবম্নাি ববষবয় তর্য সিবিাহ করুন:  

• প্রকবল্পি সাইবে স্বাস্থয ঝুুঁ বক বা দ্যঘথেনাি বকানও ঘেনা ঘবেবছ বকনা তা েয়া কবি বেথনা করুন।  

• যবে ঘবে র্াবক তবব আপবন ক়ীভাবব এটি পবিচালনা কবিবছন? বচবকত্সা, ছুটি এবাং আবর্থক ক্ষবতপূিবেি আবলাবক েয়া কবি বেথনা করুন   
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পরিরিষ্ট ৭: আেিযকীয় আইরন দ্রিিপবত্রি তারিকা 

1. পবিববশ অবধ্েপ্তবিি ছাড়পত্র 

2. ফায়াি সাবভথ স ও বসবভল বিবফি অবধ্েপ্তবিি ছাড়পত্র (প্রবযাজয হবল) 

3. বয়লাি ববভাগ বর্বক ছাড়পত্র (প্রবযাজয) 

4. ববপজ্জনক িাসায়বনক বযবহাবিি ছাড়পত্র (প্রবযাজয)  

5. কািখানা পবিেশথন ববভাগ বর্বক ছাড়পত্র (প্রবযাজয) 

6. ববপজ্জনক িাসায়বনক বযবহাবিি ছাড়পত্র (প্রবযাজয) 

7. বকাম্পাবনি বস্কল এবাং ধ্িবেি বভবিবত অনয বয বকানও ছাড়পত্র প্রবয়াজন 

8. সম্পবকথ ত বশল্পটি আইএসও 14001, আইএসও 9001, ওহসাস 18001, এসএ 80001 এবাং এি মবতা আন্তজথ াবতক সম্মবতবত স্ব়ীকৃত বকনা।  

9. বড় অনুসন্ধাবন এবাং কতক্ষে তাবেি সবম্বাধ্ন / কাযথকি কিা হবয়বছ তাি সাবর্ সম্মবতবত বনি়ীক্ষে অযাবসিি / ALLANCE এি বস্থবত। 
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পরিরিষ্ট ৮: যিফাবিন্স তারিকা 

• IDCOL Environmental and Social Management System (ESMS), July 2018 

• IDCOL Environmental and Social Safeguards Framework (ESSF), Policy and Procedures, August 2011 

• IDCOL Environmental and Social Management Framework for project “Bangladesh: Rural Electrification and 

Renewable Energy Development Project Ii (RERED II)”, April 2014 

• Green Climate Fund GCF/B.19/06, “Environmental and social management system: environmental and social policy” 

• Environmental and Social Management Framework for project “Eastern Caribbean Partial Credit Guarantee Corporation 

OECS MSME Guarantee Facility” (P157715), February 2018 

• Draft Environmental and Social Management Framework - Solar PV Park in India, December 2015 

• Environmental and Social Management Framework, BOAD Climate Finance Facility to Scale Up Solar Energy 

Investments in Francophone West Africa LDCs, October 2016 

• Environmental and Social Management Framework (ESMF), Montenegro Energy Efficiency Project – MEEP 2, March 

2018 

• Environmental and Social Management Framework (ESMF), Nigeria Solar IPP Support Program, January 2019 

• Environmental and Social Management Framework (ESMF), LAO PDR - Small and Medium Enterprise Access to 

Finance Project (P131201), March 2014 

• Environmental and Social Management Framework, Accelerating the Transformational Shift to a Low Carbon Economy 

in the Republic of Mauritius (UNDP, GCF), October 2016 

• Environmental and Social Management Framework, Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (MoIT), May 2018 

• IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines, General EHS Guidelines:  Environmental - Air Emissions and 

Ambient Air Quality 

• Environmental and Social Management Framework, Enhancing adaptive capacities of coastal communities, especially 

women, to cope with climate change induced salinity in Bangladesh (UNDP, GCF), September 2017 

• Environmental and Social Management Framework, Responding to the increasing risk of drought: building gender-

responsive resilience of the most vulnerable communities in Ethiopia (UNDP, GCF) 

• Environmental and Social Management Framework, FinBrazeec Project - Financial Instruments for Brazil Energy 

Efficient Cities (Caixa Econômica Federal, World Bank) 
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পরিরিষ্ট ৮: প্রকবেি ইএসএমএস পর্যাবয়ি অন্তভ়ুয ি যর্ সকি উপাদ্ান প্রস্তােক কতৃয ক বতরি কিবত হবে 

যেহেতু প্রকল্পটি একটি এফআই অপাহেশন, তাই প্রস্তাবকহক আইডিডিওএহেে ডবদ্যমান পডেহবশগত এবং িামাডিক পডেচােনা বযবস্থা এবং পডেচাডেত 

ডনেীক্ষহেে ফোফহেে ডিডিহত একটি পডেহবশগত এবং িামাডিক পডেচােনা বযবস্থা (ইএিএমএি) ততডে কেহত েহব। 

এই বপ্রাগ্রাবমি ইএসএমএস ববেযমান আইবিবসওএল বসবস্টমটি বেথনা কিবব, বজবসএফ এি ইএসএস মানেণ্ডগুবলাি মবধ্য শূনযস্থানগুবলা সনাি কিবব ও পূিে 

কিবব এবাং বনি়ীক্ষবে বচবিত সমসযাগুবলা সমাধ্ান কিাি জনয প্রবয়াজন়ীয় ন়ীবত, বযবস্থা এবাং প্রবয়াজন়ীয়তা অন্তভুথ ি কিবব। এবত কবম্পাবনন্ট ১ এবাং 

কবম্পাবনন্ট ৩ এি জনয যর্াযর্ প্রবচষ্টা গ্রহে কিাি জনয পযথাপ্ত বববিে বেয়া উবচত। তাছাড়া, ইএসএমএস এি যর্াযর্ প্রবচষ্টা প্রবেয়াবত একটি মাঠপযথাবয়ি 

অবভবযাগ বনিসন বমকাবনজম (বজআিএম) এবাং মাঠপযথাবয়ি অাংশ়ীজন বনবয়াগ পবিকল্পনা (এসইবপ) সাংযুি র্াকা উবচৎ। 

একটি কাযথবনবথাহ়ী সাংবক্ষপ্তসাি র্াকা প্রবয়াজন যাি মবধ্য প্রবযাজয নাগবিবকি সাংবক্ষপ্ত তর্য, এই (AE) এবাং বজবসএফ ন়ীবতমালা, আইন ও বববধ্মালা, প্রকল্প 

কাযথেম এবাং তাবেি পবিববশগত ও সামাবজক ঝুুঁ বক ও প্রভাব এবাং পবিচালনা বযবস্থাসমূবহি সাবর্ সাবর্ এই প্রকবল্পি পবিকল্পনা এবাং কাঠাবমা সম্পবকথ ত 

সাংবক্ষপ্তসাি অন্তভুথ ি র্াকবত হবব। এবত একই সাবর্ প্রাবতষ্ঠাবনক বযবস্থা, পযথববক্ষে, পযথাবলাচনা এবাং প্রবতববেন কিাি পাশাপাবশ জনসাধ্ািবেি পিামশথ 

বনওয়াি ফলাফল এবাং অবভবযাগ প্রবতকাবিি বয বযবস্থা গ্রহে কিা হবব তা অন্তভুথ ি র্াকবত পাবি। 

ক. ঝুুঁ ডক মূেযায়ন 

(a) স্বতন্ত্র প্রকল্পগুহোে যক্ষহে অপেযাপ্ত পডেহবশ ও িামাডিক মূেযায়হনে ঝুুঁ ডক। ডবদ্যমান কােখানাগুহোে ডকছু যমোমত/পুনঃডনমযাে বা  িক্ষমতা বৃডিে 

ফহে ডকছু নাগডেক কাি এবং ডশল্প ডনমযাহেে প্রহয়ািন েহত পাহে এবং োে ফহে কাি চোকােীন িমহয় যবডশ বিয য উত্পাদ্ন েহত পাহে। তহব, এই 

উহদ্যাগগুহো যমোমত ডেিাহব যেেীবি কো যেহত পাহে এবং তাই এটি িেকাহেে ইআইএ প্রহয়ািনীয়তাে অধীন েহত পাহে না। বাংোহদ্হশে 

বতয মান ইআইএ ডিহেমটি এই কমযিূডচে আওতায় পডেচাডেত প্রকল্পগুহোহক পেযাপ্ত পডেমাহে অর্যায়ন কেহব ডক না যিটা এই ইএিএমএহি মূেযায়ন 

কোে প্রহয়ািন েহয়হছ।  

(b) েডমক ও কাহিে পডেডস্থডত িংডিষ্ট ঝুুঁ ডক। বাংোহদ্হশে বস্ত্রডশল্প, ডবহশষত যপাশাক খাহতে যক্ষহে েডমকহদ্ে অডধকাে (হেমন তবধ িবযডনম্ন মিুডেে 

যচহয় কম মিুডে এবং দ্ীর্য কমযর্ণ্টা); কাহিে দ্াডয়ত্ব, পহদ্ান্নডত এবং মিুডেে যক্ষহে নােীে প্রডত তবষময; অপ্রাপ্তবয়স্কহদ্ে কমযিংস্থান; অপেযাপ্ত 

িুহোগ-িুডবধা িে অডনোপদ্, অস্বাস্থযকে এবং উপহচ পডা ডিহডে িায়গা; এবং দুবযে র্াকাে বযবস্থা ইতযাডদ্ িমিযা র্াকহব। 

(c) পাডন দূষহেে িম্ভাবনা বৃডি। বস্ত্র কােখানাগুহো প্রচুে পডেমাহে বিয য পাডন উত্পাদ্ন কহে ো িঠিক বযবস্থা গ্রেে ছাডাই িোশহয় যছহড যদ্ওয়া েহত 

পাহে। বস্ত্র কােখানাে বিয য পাডনহত ফমযােডিোইি, র্যাহেট, অগযাহনাহলাডেনি, িীিা এবং এমন অহনক োিায়ডনক পদ্ার্য েহয়হছ ো মাোত্মক স্বাস্থয 

িমিযাে কােে েহত পাহে।  

(d) ডেহিাহিযে কােযকাডেতা - বস্ত্র কােখানাগুহো প্রচুে পডেমাহে পাডন বযবোে কহে বহে িানা োয়। বস্ত্র প্রডিয়ািাত কাহি পাডন বযাপকিাহব বযবহৃত েয়। 

পাডন যর্হক তুহে কাপহডে স্তেগুহোহত েঙ, ডবহশষ তবডশষ্টযেুক্ত এবং যশহষ বযবহৃত োিায়ডনক পদ্ার্যগুহো প্রহয়াগ কো েয় েখন যবডশেিাগ 

কাপড ততডেে ধাহপ পাডনে বযবস্থা বযবোে কো েয়। ইএিএমএি মাঠপেযাহয় িম্ভাবয িংেক্ষে বযবস্থা িনাক্ত ও অন্তিুয ক্ত কেহত পাহে ো 

কােখানাগুহোহক পাডন িংেক্ষে বযবস্থা গ্রেহেে িনয উত্িাডেত কেহত পাহে। এছাডাও কােখানাগুহো উহেখহোগয পডেমাহে তাপ এবং তবদুযডতক 

শডক্ত বযবোে কহে। েডদ্ও যপ্রাগ্রামটিে ডনিস্ব উহেশয িােয়ী জ্বাোডন প্রেুডক্ত গ্রেহেে িনয িোয়তা কো, তবুও ইএিএমএি-টি কােযকে জ্বাোডনে 

ডবষয়টি ডনডিত কোে িনয অডতডেক্ত নীডতমাো বযবস্থা গ্রেহেে যপ্রডক্ষহত বাডডত ডকছু তর্য িেবোে কেহত পাহে।  

(e) িেবোেকােীহদ্ে কাছ যর্হক পডেডচত ঝুুঁ ডক - বস্ত্র কােখানা বা যপাশাক কােখানাে কািকহমযে িনয ডনমযাে িামগ্রী এবং কাুঁ চামাে এে িেবোেকােীো 

প্রশ্নডবি েম ও পডেহবশগত মান বিায় না যেহখ যিগুহো উত্পাদ্ন কেহত পাহে। যপ্রাগ্রাম যর্হক অর্যপ্রাপ্ত প্রডতষ্ঠানগুহো তাহদ্ে িেবোেকােীহদ্ে 

িামগ্রী ডনডদ্য ষ্ট মানদ্হেে িাহর্ যমহে এমন প্রমাে বা িনদ্ যদ্খাহত েহব। 

(f) উিোডধকাে িংিান্ত িমিযাগুহো যর্হক ঝুুঁ ডক - যপ্রাগ্রাম যর্হক অর্য িোয়তা প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠান/ কােখানাগুহোে অপাহেশন বা ডনমযাে কােযিমগুহোহত 

মীমাংডিত বা অমীমাংডিত পডেহবশগত ও িামাডিক িম্মডত িংিান্ত িমিযা র্াকহত পাহে। িুতোং, ের্াের্ প্রহচষ্টায় যকবে নতুন িম্প্রিােে বা 

অর্যায়হন পডেচাডেত কােযকোপগুহোহকই নয় বেং কােখানাে ডবদ্যমান কােযকোপগুহোও অন্তিুয ক্ত কো উডচত। ডবদ্যমান কাহিে একটি পডেহবশগত 

এবং িামাডিক িম্মডত ডনেীক্ষে এবং িংহশাধনমূেক বযবস্থা প্রস্তুহতে প্রহয়ািন েহত পাহে। 

খ. পডেহবশগত ও িামাডিক ইিুয পেীক্ষা 
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• প্রকল্প বাস্তবায়হনে িময় উপ-প্রকল্পগুহোে পডেহবশগত ও িামাডিক িমিযাগুহো িনাক্তকেে এবং ডিডনংহয়ে িনয ইএিএমএিহক 

আেও ডবশদ্ পিডত িেবোে কো প্রহয়ািন (প্রািডিক এ.ই. এবং ডিডিএফ ইএন্ডএি িুেক্ষাে মানগুহোে িাহর্ িামঞ্জিয যেহখ িমবডধযত, অপ্রতযক্ষ 

এবং প্রহোডচত প্রিাবগুহোে িনাক্তকেে এবং ডিডনং যচকডেে)। ডিডনংহয়ে ডনম্নডেডখত উহেশযগুহো েহয়হছ: (১) উপ-প্রকল্পগুহোে িম্ভাবয 

পডেহবশগত এবং িামাডিক ঝুুঁ ডক এবং প্রিাবগুহোে িনয ডিডনং; (২) প্রহোিয ইএন্ডএি মাননন্ড/আইএফডি ডপএি গুহো িনাক্তকেন; (৩) উপ-

প্রকহল্পে ইএন্ডএি ডবিাগ ডনধযােে; এবং, (৪) প্রডতটি উপ-প্রকহল্পে িনয প্রস্তুত কো ডনডদ্য ষ্ট কাি/গুহো ডনধযােে। কহপাহনন্ট ১ এে এই (AE) 

পিডতটি ইই (EE) পিডত ডেিাহব ডপএফআই এে িাহর্ িডডত কহপাহনন্ট ৩ এে প্রডিয়া যর্হক আোদ্ািাহব বেযনা কোে প্রহয়ািন েহত পাহে। 

কহপাহনন্ট ১ (বস্ত্র িংস্থাগুহোহত িোিডে অর্যায়ন) এবং কহপাহনন্ট ৩ (অনযানয এফআই এে মাধযহম গাহমযন্টি িংস্থাগুহোহক অর্যায়ন) এে 

প্রস্তাবগুহোে িনয িনয ের্াের্ প্রহচষ্টা প্রডিয়া আোদ্া েহব। এে মহধয প্রার্ডমক ডিডনং এবং তাহদ্ে ঝুুঁ ডকে উপে ডিডি কহে আডর্যক যেনহদ্হনে 

(ঋে) যেডেবিকেে, িুেক্ষাে নডর্গুহোে পেযাহোচনা, িাইট পডেদ্শযন, লাহয়হন্টে ইএি কােযকাডেতা পেযহবক্ষে এবং িকুহমহন্টশন অন্তিুয ক্ত র্াকহত 

পাহে। 

গ. িুেক্ষা িনাক্তকেে 

• প্রকল্প বাস্তবায়হনে িময় ডচডিত কো েহব এমন এোকাডিডিক উপ-প্রকল্পগুহোে িনয উপেুক্ত এবং প্রহয়ািনীয় িুেক্ষামূেক িেঞ্জাম ডনধযােহেে 

পিডতগুহো ইএিএমএি এে মহধয বেযনা কেহত েহব। এই ডবিাগটি বযবস্থাপনা উপকেহেে ধেে (উদ্ােেেস্বরূপ, পুেযাি ইএিআইএ, আডদ্বািী 

িনগহেে িনয পডেকল্পনা, পডেহবশগত এবং িামাডিক িম্মডত ডনেীক্ষা ইতযাডদ্) িপডকয ত তর্য িেবোে কেহব এবং পাশাপাডশ এোকাডিডিক 

িুেক্ষাে িেঞ্জাম প্রস্তুত ও অনুহমাদ্ন কেহব োহত একটি কময কাঠাহমা অন্তিুয ক্ত কেহত পাহে ো উপপ্রকহল্পে ইএিআইএ এবং পডেহবশগত ও 

িামাডিক পডেচােনা পডেকল্পনাগুহোে (প্রডতহোধমূেক ও প্রশমনিডনত মাপকাঠিগুহো যবে কো, এ িাতীয় মাপকাঠিে িনয ডনেীক্ষে কময ও 

দ্াডয়ত্বগুহো পেযহবক্ষে কো এবং তাহদ্ে বাস্তবায়ন পেযহবক্ষে কো) ডবকাহশে িনয ডনহদ্য শনা ডদ্হব বা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়হনে িময় পডেহবশগত 

আচেেডবডধ কােযকেকেে; এবং িরুডে প্রস্তুডত এবং প্রডতডিয়া িে পুনবযািন কােযিহমে িনয িাধােে স্বাস্থয এবং িুেক্ষা বযবস্থা কেহব। 

• ইএিএমএিহক প্রকল্প স্তহেে িুেক্ষামূেক কােযিম এবং প্রহয়ািনীয় তহর্যে ডববেে ডদ্হত েহব, েডদ্ র্াহক তহব প্রতযক্ষ ঋে গ্রেেকােীহদ্ে (বস্ত্র 

খাহতে যক্ষহে) এবং অংশগ্রেেকােী এফআই (হপাশাক খাহতে যক্ষহে) এে কাছ যর্হক এটি ডনহত েহব। বস্ত্র খাহতে প্রহয়ািনীয়তাগুহোে মহধয 

ইএি ডিডনং, ইএিআইএ, পোমশয, প্রকল্প স্তহেে ডিআেএম ইতযাডদ্ অন্তিুয ক্ত র্াকহত পাহে। ইএিএমএহিে এই অংশটি যকবেমাে প্রহয়ািনীয় 

তাডেকাগুহো িেবোে কেহব না, পাশাপাডশ পৃর্ক উপ-প্রকল্পগুহোে প্রবক্তাহদ্ে প্রহয়ািনীয়তা পূেহে িোয়তা কোে িনয ডনহদ্য শাবেী, ডনহদ্য ডশকা, 

মানদ্ে, যটমহেট, ফময িেবোে কেহব। কহপাহনন্ট ৩ এে অধীহন অংশ যনওয়া এফআইগুহো তাহদ্ে ডনিস্ব ইএিএমএি ততডে এবং গ্রেে কোে 

প্রহয়ািন েহত পাহে। 

র্. প্রাডতষ্ঠাডনক বযবস্থা 

প্রকল্প বাস্তবায়বনি জনয প্রাবতষ্ঠাবনক বযবস্থাপনাি বববিে পবিববশ ও সামাবজক সুিক্ষা সম্পবকথ ত বনবেথ ষ্ট কাজগুবলা বক কিবব বসবেবক মবনাবনববশ কবি তা 

বযাখযা কিাি েিকাি হবত পাবি। এি মবধ্য উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন এবাং পবিববশগত ও সামাবজক পযথাবলাচনা প্রবয়াগ, সুিক্ষাি সিঞ্জামাবে প্রস্তুতকিে ও বাস্তবায়ন, 

পযথববক্ষে এবাং মূলযায়বনি বক্ষবত্র প্রকল্প কমী এবাং সাংবিষ্ট সাংস্থাগুবলাি ভূবমকা ও োবয়ত্বগুবলাি একটি েষ্ট সাংজ্ঞা অন্তভুথ ি র্াকবব। এটি বববভন্ন সাংবববধ্ি 

ববববচনা কবি প্রবয়াজন়ীয় প্রাবতষ্ঠাবনক বযবস্থাগুবলা বেথনা কিবত হবব যাি মাধ্যবম ভাগ 3 এি তুলনায় 1 উপাোন প্রবয়াগ কিা হবব। ইএসএমএসবক বজআিএম 

এবাং এসইবপ, বসদ্ধান্ত গ্রহবেি প্রবেয়া, ভূবমকা ও োবয়ত্ব, কমীবেি সক্ষমতা প্রবয়াজন এবাং সক্ষমতা বৃবদ্ধ পবিকল্পনা সহ ইএসএমএস বাস্তবায়বনি জনয 

সাাংগঠবনক কাঠাবমা পবিষ্কাি কিবত হবব। 

ঙ. অংশীদ্ােহদ্ে পোমশয এবং অডিহোহগে প্রডতকাে 

• যপ্রাগ্রাম বাস্তবায়হনে িময় িাব-প্রকল্পগুহোে িংডিষ্ট যেকহোল্ডােহদ্ে িনয পোমশয এবং যেকহোল্ডােহদ্ে প্রবৃডিে কাঠাহমাটিও ESMS- যক 

বেযনা কেহত েহব। এে মহধয উপ-প্রকল্পগুহো / উপ-ডিয়াকোপগুহোে িনয িুেক্ষাে িেঞ্জামগুহোে িনয এই এবং ডিডিএহফে তর্য প্রকাশ 

নীডতমাো যমহন চোে পাশাপাডশ ডিএিএফ পডেহবশগত ও িামাডিক নীডতে প্রহয়ািনীয়তাগুহো িাব-প্রকল্পগুহোে প্রকাহশে প্রহয়ািনীয়তাে িাহর্ 

অন্তিুয ক্ত কো েহব [ো িূডচত কহে: ডবিাগ এ / ডব উপ-প্রকল্পগুহোে যক্ষহে, ইএিআইএ এবং একটি পডেহবশগত এবং িামাডিক বযবস্থাপনা 

পডেকল্পনা (ইএিএমডপ) অনুহমাদ্হনে কতৃয পহক্ষে ডিিাহন্তে কমপহক্ষ 120/30 ডদ্ন আহগ প্রকাশ কো েহব। যিফগািয  ডেহপাটয গুহো ইংহেডি এবং 

বাংো উিয় যক্ষহেই উপেব্ধ (েডদ্ প্রহোিয েয়)। প্রডতহবদ্নগুহো ডিডিএফ-এ িমা যদ্ওয়া েহব এবং এই এবং ডিডিএফ উিয় ওহয়বিাইহটে 
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পাশাপাডশ ডিডিএফ তর্য প্রকাশ নীডতমাোে প্রহয়ািনীয়তা এবং ক্ষডতগ্রস্থ যোকহদ্ে িুডবধােুক্ত িায়গাগুহোহত তবদুযডতন িংহোহগে 

মাধযহম ডিডিএফহক িেবোে কো েহব এবং এে তর্য Disc.১ এে (তর্য প্রকাশ) GCF পডেহবশগত এবং িামাডিক নীডত]।   

• অডিহোগ ডনেিন বযবস্থাহক কীিাহব যেকহোল্ডাে এবং িম্ভাবযিাহব ক্ষডতগ্রস্থ িম্প্রদ্ায় এবং পডেবােগুহো প্রডতডিয়া বা অডিহোগ প্রদ্াহনে িুহোগ 

পাহব এবং উপ-প্রকল্পগুহো বাস্তবায়হনে যক্ষহে প্রডতডিয়াগুহো গ্রেে কেহব (এই এে ডবধান িে ডনডিত কোে িনয) আেও ডবশদ্ পিডত িেবোে 

কেহত েহব ডিডিএফ স্বতন্ত্র ডনবােে প্রডিয়া িপডকয ত তর্য এবং স্বীকৃত িিাে অডিহোগ ডনবােে প্রডিয়া িপডকয ত তর্য (হোগাহোহগে ডববেে, 

এগুহোে বযবস্থাে অযাহেিহোগযতা এবং যমৌডেক পিডতগুহো ইতযাডদ্িে) প্রকহল্পে কােযকে বযডক্ত, িনগে এবং িুডবধাহিাগীহদ্ে নিহে আনা েয় 

প্রকল্পটি বাস্তবায়হনে পূহবয েক্ষয অঞ্চে এবং িনিাধােে তেডবেহক অবডেত কেহব যে িংডিষ্ট পক্ষগুহোহত এই িাতীয় তর্য িেবোে কো েহয়হছ। 

চ. এমএন্ডই, িক্ষমতা বৃডি এবং বাস্তবায়ন িোয়তা 

• ইএিএমএি এবং এএফ এবং ডপএফআই দ্বাো প্রস্তুত ইএিএমএি এবং িাইট-ডনডদ্য ষ্ট িুেক্ষামূেক িেঞ্জামগুহোে বাস্তবায়ন ডনেীক্ষহেে িনয 

পেযহবক্ষে এবং মূেযায়ন বযবস্থা অন্তিুয ক্ত কেহত েহব। 

• ইএিএমএহি িক্ষমতা বৃডি কােযিম / কমযিূডচ অন্তিুয ক্ত কেহত পাহে কােযকে কােযকে িংস্থাগুহো এবং িডডত প্রডতষ্ঠান এবং অংশীদ্ােহদ্ে 

ইএিএমএি বাস্তবায়হনে িনয, িাইট-ডনডদ্য ষ্ট িুেক্ষাে িেঞ্জামাডদ্ ও বযবস্থাগুহোে প্রস্তুডত, বাস্তবায়ন এবং পেযহবক্ষে িে। ক্ষমতা বৃডিে কােযিমগুহো 

ডপএফআইগুহোে কাঠাহমা এবং কমীহদ্ে পেযাহোচনা এবং ডনিস্ব ইএিএমএি বাস্তবায়হনে িনয তাহদ্ে ক্ষমতাে একটি মূেযায়হনে উপে ডিডি 

কহে ততডে কো যেহত পাহে। 

• ইএিএমএহি ইএিএমএি বাস্তবায়হনে িনয কীিাহব অর্য বযয় কো েহব তাে ডববেেও অন্তিুয ক্ত র্াকহত পাহে। 

ছ. িংেুডক্ত তাডেকা 

• বসিা অনুশ়ীলনসমূহ বচকবলবস্ট বস্ত্র বশবল্পি বক্ষবত্র এটি ক়ীভাবব প্রবযাজয তা প্রবযাজয তাি ববধ্ান অন্তভুথ ি কিবত পাবি। উোহিেস্বরূপ, বপ্রাগ্রামটি 

বন এবাং সুিবক্ষত অিলগুবলাবক প্রভাববত কিাি জনয কল্পনা কিা হয়বন এবাং এই সববথািম অনুশ়ীলবনি ববধ্াবনি প্রবয়াজনও পড়বত পাবি না। 

• অনযানয বক্ষত্রগুবলাি জনয বচকবলস্ট এবাং বিবনাং যা বপ্রাগ্রামটি দৃবষ্ট বনবদ্ধ কবি (বযমন বস্ত্র এবাং গাবমথন্টস, ইতযাবে যবে র্াবক)। 

• বজথ ন তাবলকা (বেয়াকলাবপি অর্থ সিবিাহ কিবব না এমন বেয়াকলাপগুবলাি তাবলকা, উোহিেস্বরূপ ববভাগ এ উপ-প্রকল্পগুবলা); 

• বযাগযতা তাবলকা; 

• বস্টকবহাডাি জবড়ত বফ্রমওয়াকথ  / পবিকল্পনা 
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