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সটর্ ই ও নবায়নম াগ্য জ্বালালন উন্নয়ন র্র্তপক ক্ষ
(সেডা)
সে ২০১৮

ার াংমক্ষপ
প্রর্মল্পর সপ্রক্ষাপট
নবায়নম াগ্য জ্বালালন নীলিোলা ২০০৮ অনু ায়ী ২০২০ ামলর েমে নবায়নম াগ্য জ্বালালন উৎ হমি ২০০০ সেগাওয়াট
লবদ্যযৎ উৎপােমনর পলরর্ল্পনা রময়মে। বাাংলামেশ রর্ার (লজওলব) ২০১৫ সেমর্ ২০২১ াল প কন্ত প্রলি বেমরর জন্য
ক
লবলভন্ন প্রযুলির নবায়নম াগ্য শলির উন্নয়মনর লক্ষযোত্রা লনর্ কারণ র্মরমে ("লরলনয়যাবল এনালজক সডভলপমেন্ট টামগট")।
এর েমে স ৌরশলি সেমর্ ১,৬৭৬ সেগাওয়াট, বা ৫৪% এবাং বায়ুশলি সেমর্ ১,৩৭০ সেগাওয়াট,অেবা ৪৪%, বজকয
সেমর্ ৪০ সেগাওয়াট, বাময়াো সেমর্ ৭ সেগাওয়াট, বাময়াগ্যা সেমর্ ৭ সেগাওয়াট এবাং সোট জললবদ্যযৎ সেমর্ ৪
সেগাওয়াট উৎপােমনর পলরর্ল্পনা র্রা হময়মে। পাওয়ার ল মেে োোর প্লান ২০১০ এ লবদ্যযৎ উৎপােমনর নবায়নম াগ্য
জ্বালালনর ভূলের্া বাড়ামনার উপর সজার লেময় জ্বালালন ববলিমত্রযর লক্ষযোত্রা লনর্ কারণ র্রা হময়মে। নবায়নম াগ্য শলি
এবাং উদ্ভাবন েক্ষিা বৃলি র্রার জন্য, ২০১৪ ামল সটর্ ই এবাং নবায়নম াগ্য জ্বালালন উন্নয়ন র্র্তকপক্ষ (SREDA)
প্রলিলিি হয়।
বাাংলামেশ রর্ার লবশ্বব্াাংমর্র আলে কর্ হায়িায় সেললাং-আপ লরলনয়যাবল এনালজক প্রমজক্ট (SREP) বাস্তবায়ন
র্রমে। রর্ারী-মব রর্ারী অাংশীোলরমের (লপলপলপ) নতুন দৃলিভলির অমেষমণর উপর SREP সফার্া র্মর
রর্ালর োললর্ানার্ীন ভূলেমি ইউটিললটি-মেল নবায়নম াগ্য শলির ম্ভাবনা প্র ার র্রার জন্য বিকোন বার্াগুললমর্
অলিক্রে র্রমে। নবায়নম াগ্য জ্বালালন প্রর্মল্পর স্থাপনা, পলরিালনা এবাং ইউটিললটি-মেল এর রক্ষণামবক্ষমণর জন্য
সব রর্ালর লবভামগর েক্ষিা আরও উন্নয়মনর লমক্ষয বি প্রর্ল্পগুমলামি র্া কক্রে গ্রহণ র্রা হমব। এর পাশাপালশ
সব রর্ালর খাি ালব কর্ উন্নয়মনর জন্য এর্টি অে কায়ন সুলবর্া পামব া ভলবষ্যমি আরও েীর্ কমেয়ােী ঋণ লাভ র্রার
উপায় সৃলি র্রমব।
প্রর্ল্পটির উমেশ্য হমে, বাাংলামেমশ নবায়নম াগ্য জ্বালালনর উৎপােন ক্ষেিা বৃলি এবাং অে কায়ন সজারোর র্রা।
প্রর্ল্পটির রা লর সুলবর্ামভাগী : (র্) বাাংলামেমশর োনুষ ারা নবায়নম াগ্য জ্বালানী সেমর্ উৎপন্ন লবদ্যযৎ এবাং পলরেন্ন
পলরমবমশর সুলবর্া পামব; (খ) নবায়নম াগ্য খামি সব রর্ালর উমযািাগণ নবায়নম াগ্য জ্বালালন শলিমি অে কায়মনর
সুলবর্াপ্রাপ্ত হমব; (গ) লশল্প খামি প্রযুলির ব্বহার ও এর্ত্রীর্রমনর ঝলুঁ র্ এড়ামনা এবাং প্রযুলিগি েক্ষিার র্ারন
ক্ষেিার বৃলি ; (র্) লনব কালিি সপৌর ভার জনগণ উন্নি বজকয ব্বস্থাপনার পাইলট প্রর্মল্পর সুলবর্া পামব ।
সেপ এর র্মপামনন্ট ৩ এর অর্ীমন, সেডা সপৌর বজকয াংগ্রহ পলরিালনার্ারী ল টি র্রমপকামরশমনর হম ালগিায় সপৌর
বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ প্রর্মল্প পাইলমটর জন্য লবশ্বব্াাংমর্র অে ক ব্বহার র্রমি িায়। পাইলট বাস্তবায়মনর স্থান ও িার
অবস্থান এই প কাময় এখনও অজানা এবাং শুধুোত্র প্রর্ল্প বাস্তবায়মনর েয়, লনলে কি পলরমবশগি ও াোলজর্ লবষয়ালের
প্রভাব সজমন প্রর্মল্পর স্থান লিলিি র্রা হমব । নবায়নম াগ্য শলি লরম া ক অযাম

মেন্ট, পাইলটিাং এবাং র্ালরগলর

হায়িা প্রর্ল্প বাস্তবায়মনর ামে পর্কযুি হমি অলনচ্ছুর্ আলেবা ী জনগমণর পুনব কা ন ও েস্যাগুলল পলরিালনার
জন্য এর্টি পুনঃস্থাপন নীলি র্াঠামো (আরলপএফ) এবাং এর্টি আলেবা ী লপপল সেেওয়ার্ক (টিলপএফ) প্রস্তুি র্রা
হময়লেল। এই এনভায়রনমেন্টাল এন্ড স াশ্যাল ম্যামনজমেন্ট সেেওয়ার্ক (ইএ এেএফ) টি RPF এবাং TPF এর

I

ামে পলর্কি বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ উৎপন্ন র্রার প্রর্মল্পর জন্য প্রস্তুি র্রা হময়মে। পলরমবশগি মূল্যায়মনর WB OP
৪.০১ অনু ায়ী প্রিযালশি প্রভামবর উপর প্রর্ল্পটি "লবভাগ লব" লহ ামব সেণীবি র্রা হম ম়ে ে।

ESMF এর উমেশ্য
এই ESMF র্মপামনন্ট ৩ এর অর্ীমন অে কায়মনর সক্ষমত্র SREP এবাং SREDA সপৌর বজকয াংগ্রহ র্মর এেন ল টি
র্মপকামরশনগুললমর্ হম ালগিা প্রোন র্রমব। ইএ এেএমফর উমেশ্য হমে SREDA সর্ প্রস্তালবি উপ-প্রর্ল্প, ার অবর্াঠামো
নর্শা এবাং অবস্থান অজানা এবাং প্রর্ল্প বাস্তবায়ন েয় পলরবিকন হমি পামর, স গুু্মলার প্রময়াজনীয় পলরমবশগি ও াোলজর্
ব্বস্থাপনা (ঝলুঁ র্ ব্বস্থাপনা হ পলরমবশগি ও াোলজর্ প্রভাব) প্রণালী ও পিলি লবষময় প্রশা লনর্ হায়িা প্রোন র্রা।
লবস্তালরি ম্ভাব্ গমবষণা এবাং প্রযুলিগি নর্শা লববরমণ বিলর হমল, পলরমবশগি ও াোলজর্ ব্বস্থাপনা পলরর্ল্পনা (ESMP)
এবাং অন্যান্য পলরর্ল্পনার (ম েন, SECDP, ARAP বা RAP) জন্য ESMF লনমে কলশর্া নলে প্রর্ল্প মূল্যায়ন এবাং
গঠমন প্রময়াগ র্রা স মি পামর।
ESMF SREDA এবাং সের্মহাল্ডারমের জন্য লনমে কলশর্া ও ল িান্ত হায়র্ ন্ত্র। লনমে কলশর্া নলে লহম মব ESMF
ুলনমোি লবষময় লনশ্চয়িা প্রোন র্মর:
 উপ-প্রর্ল্প এবাং প্রযুলিগি হায়িা (টিএ) ম্ভাব্ পলরমবশগি এবাং াোলজর্ েস্যাগুমলা লবমবিনা র্রমব, লবমশষ
র্মর উপ-প্রর্ল্প এর োেমে ারা রা লর প্রভালবি হমব (ইলিবাির্ বা সনলিবাির্);
 উপ-প্রর্ল্প এবাং প্রযুলিগি হায়িা (টিএ) াোলজর্- াাংস্কৃলির্ ও নারীমের প্রলি াংমবেনশীল হমব এবাং প্রস্তালবি
উপ-প্রর্ল্পগুলল স খামন বাস্তবালয়ি হমব স ব এলার্ার পলরমবশগি োন লবমবিনা র্রমব ;


প্রর্ল্প প্রণয়ন ও নর্শা র্রার েয় লনেকাণ র্ালীন ও র্া কর্ালীন প কাময় স প্রলিকূল পলরমবশগি ও াোলজর্ প্রভাব
সেখা লেমি পামর এবাং উন্নি প কমবক্ষণ পলরর্ল্পনার লহি লনেকাণস্থান লভলির্ সুরক্ষা রঞ্জাে বাস্তবায়মনর ব্বস্থা
ো েভামব হ্রা / বৃলির নর্শা র্রমি হমব;



পলরমবশগি এবাং াোলজর্ ব্বস্থাপনা সুরক্ষা রঞ্জাে স েন ESMP, SECDP, ARAP/RAP এবাং
Environmental Codes of Practices (ECoP) ো েভানব প্রস্তুি র্রা হময়মে অেবা প্রস্তুি র্রা হমব;



সুরক্ষা রঞ্জাে মূহ WBG এর পলরমবশগি এবাং াোলজর্ মূল্যায়ন (ইএ এ) র্া কক্ষে নীলি এবাং পিলির
পাশাপালশ জািীয় আইন এবাং লবলর্গুললর ামে িলিপূণ ক।

II

প্রর্মল্পর লববরণ এবাং লভলি সরখা
প্রস্তালবি বজকয লবদ্যযৎ সর্মের অবস্থান এখমনা চূড়ান্ত র্রা হয়লন। িমব, রাজশাহী ল টি র্রমপকামরশন (আরল ল ) এর েমে
এর্টি প্রর্ল্প োর্মি পামর। অিএব, এই লরমপাট ক RCC এর জন্য সব লাইন িমে অন্তর্ভকি। এর্বার স্থান এর অবস্থান
চূড়ান্ত র্রা হমল, সব লাইন িে হালনাগাে র্রার প্রময়াজন হমব।
এই প্রর্মল্প, র্ াইখানা সেমর্ বজকয (গবালে পশুর সলয়ামরজ লবভামগর সগাবর , সপমটর অাংশ , রি এবাং সর্ায়ার োেমে
পাওয়া বজকয পালন ) া প্রলিলেন বাময়াগ্যা প্লযামন্টর ইনমলট সিম্বামরর জন্য জো হয়। নতুনভামব াংমেলষি বজকয
বাময়াগ্যা ইনমলট সিম্বামর োন অনুপামির ামে লেলশময় ডাইমজোমর প্রবালহি হয়। বাময়াগ্যা উৎপােমনর জন্য
লডলজোমরর অভযন্তমর সেশামনা বজকয অযামনমরালবর্ পািন [বা ়ে / অলিমজমনর অনুপলস্থলিমি অযামনালবর্ ব্ার্মটলরয়া
দ্বারা র্াব কন উৎম র লবলেন্নিা] সৃলি র্মর। ম্পূণ ক পািন এবাং মুি গ্যা বিলরর জন্য প্রময়াজনীয় েয় ৪০-৪৫ লেন।

লনয়ন্ত্রণ র্াঠামো :নীলি, আইন এবাং লবলর্
বাাংলামেমশ এনভায়রনমেন্টাল ইেপ্যাক্ট অযাম মেন্ট (ইআইএ) এর প্রণীি আইন হমলা পলরমবশ াংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (ইল এ
’৯৫) এবাং পলরমবশ াংরক্ষণ আইন ১৯৯৭ (ইল আর ’৯৭)। পলরমবশ ও বন েন্ত্রণালয় (এেওইএফ) এর অর্ীমন পলরমবশ
অলর্েপ্তর (লডওই), ইল এ ’৯৫ এবাং ইল আর ’৯৭ প্রময়ামগর জন্য লনয়ন্ত্রর্ াংস্থা লহম মব োলয়েপ্রাপ্ত হমব । লডওই উন্নয়ন
প্রস্তামবর পলরমবশগি মূল্যায়ন (ইএ) পলরিালনা র্রার এবাং পলরমবশগি লিয়ামরন্স নেপত্র (ইল ল ) প্রোমনর উমেমশ্য ইআইএ
প কামলািনা র্রার োলয়েপ্রাপ্ত হমব।
এই প্রর্ল্প পলর্কি প্রর্ান নীলি, আইন এবাং লনয়েগুলল হমলা:
• বাাংলামেশ পলরমবশ াংরক্ষণ আইন (ইল এ), ১৯৯৫ (২০০৬ ও ২০০৪ াংমশালর্ি)
• পলরমবশ াংরক্ষণ নীলিোলা (ইল আর), ১৯৯৭
• জািীয়ভামব েমনানীি পলরমবশগিভামব াংর্টমূলর্ এলার্া
• বাাংলামেমশর নবায়নম াগ্য শলি নীলি, ২০০৪
• লরমোট এলরয়া পাওয়ার াপ্লাই ল মেে (আরএলপএ এ ) গাইডলাইন, ২০০৭
• বাাংলামেশ েে আইন, ২০০৬
• বাাংলামেশ র্ারখানা আইন, ১৯৬৫
• ইোরি লনেকাণ আইন, ১৯৫২
• ইোরি লনেকাণলবলর্োলা, ২০০৮
• বাাংলামেশ জািীয় ভবন সর্াড (BNBC), ২০১৪
• বাাংলামেশ স্থাবর পলি প্রাপ্ত ও অলর্গ্রহণ আইন, ২০১৭
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এই প্রর্ল্প াংলেি লবশ্বব্াাংমর্র েশটি পলরমবশগি, াোলজর্ ও আইনী সুরক্ষা নীলি িাললর্ার্ভি র্রা হমলা:
• পলরমবশগি নীলি:
OP / BP4.01 পলরমবশগি মূল্যায়ন
OP / BP4.04 প্রাকৃলির্ আবা স্থল
• াোলজর্ নীলি মূহ:
OP / BP4.10 আলেবা ী োনুষ
OP / BP4.12 অলনোকৃি পুনব কা ন
প্রভাব প কামলািনা এবাং প্র ারণ প্রলক্রয়া
প্রেশকমনর েয় প্রর্ল্প র্া কক্রে এবাং এর পলরমবশগি ও াোলজর্ িে (আশপামশর এলার্া) প্রােলের্ভামব পুনলব কমবিনা র্রা
হমব। এ লবষময় এর্টি র্েকিাললর্া বিলর র্রা হময়মে এবাং পলরলশি ২ এ াংযুি র্রা হময়মে, া প্রেশকনীর উপাোন নাি
র্রমি হায়িা র্রমব স গুমলা ািাইময়র প্রােলের্ প কাময় লবস্তালরিভামব িেমন্তর েরর্ার লর্াংবা প্রিযালশি র্ে ক্ষলির্ারর্
প্রভাবগুলল াংহার র্রমব । িোনু ামর, গুরুেপূণ ক প্রভাবগুমলা প্রশেন পিলিমি আরও মূল্যায়ন র্রা হমব।
ম্ভাব্ পলরমবশগি ও াোলজর্ প্রভাব এবাং প্রশেমনর ব্বস্থা
বজকয-মেমর্-লবদ্যযৎ উৎপােন সর্ে লনেকাণ প কাময় বজলবর্ পলরমবমশর ম্ভাব্ প্রভাবগুললর েমে লর্ছু লর্ছু অন্তর্ভকি রময়মে:
• প্রাণীকূমলর জন্য শব্দজলনি ব্ার্াি
• প্রাণী এবাং উলদ্ভমের উপর ধুমলার প্রভাব
• বা স্থান ক্ষলি - ভূলে রূপান্তর অেবা গাে র্াটার র্ারমণ বা স্থামনর অস্থায়ী বা স্থায়ী ক্ষলি
• র্পন প্রভাব – পাইললাং এবাং ভারী গালড়র শমব্দ প্রাণীকূল লবরি হমি পামর
• লনেকাণ স্থান সেমর্ ক্ষলির্ারর্ অলনোকৃি উপ গ ক সৃলির োেমে জলাশয় দূষণ ও জলজ উলদ্ভে এবাং প্রালণ পমের ক্ষলি
র্া কর্ালীন প কাময় ম্ভাব্ প্রভাবগুললর েমে রময়মে:
• প্রাণীকূমলর জন্য শব্দজলনি ব্ার্াি
ক
• বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ উৎপােন সর্মে অলনো মেও বায়ু লনগেমনর
ফমল পাশ্বকবিী প্রাণীকূমলর ক্ষলি
• র্ াইখানার বমজকযর র্ারমণ পাশ্বকবিী উলদ্ভে এবাং প্রাণীর উপর প্রভাব
• অপলরমশালর্ি বজকয জল াংলগ্ন জলার্ামরর িালান হওয়ার ফমল সৃি দূষণ
• লবদ্যযৎ উৎপােন সর্মের বজকয সেমর্ সৃি গন্ধ পাশ্বকবিী প্রাণীমের লবরূপভামব প্রভালবি র্রমি পামর
• র্ীটপিমির উপদ্রব
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• পিন এর পমর সৃি বজকয অনুপযুিভামব লনষ্পলির ব্বস্থা
বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ উৎপােন মর্ে লনেকাণ প কাময় শারীলরর্ পলরমবমশর ম্ভাব্ প্রভাবগুলল হমলা:
ক হময় লনেকাণ স্থান এবাং
• বায়ুর উপর প্রভাব: লবলভন্ন লনেকাণ র্া কক্রে এবাং ভারী ানবাহমনর িলািমলর র্ারমণ দূলষি বায়ু লনগলেি
এর র্াোর্ালে অঞ্চলমর্ স্বল্প েময়র জন্য প্রভালবি র্রমি পামর। গালড়র িলািল সেমর্ লবপুল পলরোন ধুমলা সৃলি হমব।
• শমব্দর প্রভাব: প্রর্ল্প লনেকামণর েয় লনেকাণ র্াজ সেমর্ শব্দ উৎপন্ন হমি পামর। লনেকাণ ােগ্রীর র্পমন, ন্ত্রপালি পলরিালনা
র্রার ফমল উমেখম াগ্য শব্দ হমি পামর া শারীলরর্ পলরমবমশর উপর প্রভাব সফমল।
• লনেকাণ স্থান সেমর্ পালনর প্রবাহ: ভারী বৃলিপামির ফমল লনেকাণ স্থান সেমর্ পালনর প্রবাহ হমি পামর, া পাশ্বকবিী জলে এবাং
জলার্ার দূষণ র্রমি পামর।
• অপলরমশালর্ি বজকয জল প্রবাহ অঞ্চমলর াংলগ্ন জলার্ার দূলষি র্রমি পামর।
পলরিালনর্ালীন প কাময় ম্ভাব্ প্রভাবগুললর েমে রময়মে:
• বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ উৎপােন সর্ে পলরিালনর্ালীন েময় পালরপালশ্বকর্ শমব্দর োত্রা বৃলি র্রমি পামর
ক পালরপালশ্বকর্ বায়ুর োনমর্ প্রভালবি র্রমি পামর
• বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ উৎপােন সর্ে সেমর্ অলনচ্ছুর্ বায়ু লনগেণ
• র্ াইখানার বমজকযর র্ারমণ সৃি পলরলস্থলি পাশ্বকবিী জলে এবাং জলাশময়র উপর লবরূপ প্রভাব সফলমি পামর
• বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ উৎপােন সর্ে লর্াংবা শুর্মনা পীট সেমর্ সৃি গন্ধ পাশ্বকবিী বায়ুর োনমর্ প্রভালবি র্রমি পামর
বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ উৎপােন সর্মের লনেকাণ প কাময় র্েীমের স্বাস্থয ও লনরাপিা পলর্কি ম্ভাব্ প্রভাবগুলল হমলা:
• দ্যর্ কটনা: লবলভন্ন লনেকাণ র্া কক্রে এবাং ভারী ানবাহমনর র্ারমণ লনেকামণর আমশপামশ দ্যর্ কটনাজলনি আর্াি বা মৃতুয র্টমি পামর।
• শব্দ: উচ্চ শব্দ োত্রা লনেকাণ স্থমল েলের্মের েবণ শলিমি আর্াি হানমি পামর।
• অলনরাপে র্েক অবস্থা: লনেকাণ স্থমল র্েীমের স্বাস্থয ঝলুঁ র্ হমি পামর।
• দূলষি পালন এবাং অস্বাস্থযর্র স্যালনমটশন ব্বস্থা লনেকাণ স্থমল েলের্মের জন্য সরাগ এবাং অন্যান্য স্বাস্থয ঝলুঁ র্র র্ারণ হমি
পামর।
বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ উৎপােন সর্মের র্া কর্ালীন প কাময় র্েীমের স্বাস্থয ও লনরাপিার উপর ম্ভাব্ প্রভাবগুললর েমে অন্তর্ভকি
রময়মে:
• বাময়াগ্যা

সর্েগুলল প্রচুর পলরোমণ েহনম াগ্য এবাং লবষাি গ্যা প্রলক্রয়া সৃলি র্মর া ত্রুটিযুি নর্শা, উপর্রণ বা

লনয়ন্ত্রনহীনিার ফমল বাড়লি আগুন ও লবমফারমণর ঝলুঁ র্ সৃলি র্মর। বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ উৎপােন সর্মে সর্ামনা র্টনা র্টমল, োনুষ
আহি, পলি ক্ষলিগ্রস্ত এবাং পলরমবশ (বায়ু এবাং পালন) দূলষি হমি পামর। এই র্িকব্ লঙ্ঘনর্ারীরা িামের বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ
উৎপােন সর্মের র্া কক্রে আইন সোিামবর্ আর িালামি পারমবন না এবাং এমি লবদ্যযৎ উৎপােন সর্ে বন্ধ র্রা হমি পামর,
উৎপােন ীোবি র্রা হমি পামর লর্াংবা বীো ব্বস্থারও ক্ষলি র্রমি পামর।
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• অলনরাপে র্ামজর অবস্থার র্ারমণ স্বাস্থয এবাং লনরাপিা ঝলুঁ র্
বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ উৎপােন সর্মে লনেকাণ প কাময় জনবমলর স্বাস্থয ও লনরাপিা পলর্কি ম্ভাব্ প্রভাবগুললর েমে অন্তর্ভকি রময়মে:

• দ্যর্ কটনা: লনেকাণ স্থান সেমর্ ভারী ানবাহমনর র্ারমণ আর্াি বা মৃতুয র্টমি পামর। এোড়া লনেকাণ স্থামন ীোনা সরখা এবাং সবড়া
না োর্মল প্রমবশর্ারীরা আর্াি বা মৃতুযর মুমখামুলখ হমি পামরন।
• শব্দ: অলিলরি শব্দ প্রর্ল্প এলার্ার জনগমণর লনর্ট লবরলির্র হমি পামর।
• েে প্রবাহ: স্থানীয় অলর্বা ী এবাং লনেকাণ েলের্মের েমে াোলজর্ উমিজনা সেখা লেমি পামর।
বজকয সেমর্ লবদ্যযৎ উৎপােন সর্মের র্া কর্ালীন প কাময় জনগমণর স্বাস্থয ও লনরাপিা পলর্কি ম্ভাব্ প্রভাবগুললমি প্রভাবগুললর
েমে অন্তর্ভকি রময়মে:
• জ্বলন্ত বা লবষাি গ্যা উৎপােন সর্ে সেমর্ সবর হমি পামর ার ফমল অলগ্নর্াণ্ড ও লবমফারণ সৃলি হময় আমশপামশর জনগমণর
পলির ক্ষলি এবাং শালররীর্ ক্ষলি বা মৃতুয হমি পামর।
• বায়ু / ভূলে / পালন দূষণ স্থানীয় অলর্বা ীমের ক্ষলি র্রমি পামর।
বজকয-লবদ্যযৎ সর্মের অবস্থামনর উপর লনভকর র্মর ম্ভাব্ াাংস্কৃলির্ ঐলিহয, পুনব কা ন প্রলক্রয়া ও আলেবা ী জনগণ প্রভালবি হমি
পামর। ম্ভাব্ েস্যাগুললর এর্টি ারাাংশ এবাং ম্ভাব্ প্রভাব ও সশাষমণর ব্বস্থা ারণী-র্ এ উপস্থালপি র্রা হময়মে।

VI

ারণী-র্: পলরমবশগি ও াোলজর্ ব্বস্থাপনা পলরর্ল্পনা র্াঠামো

র্া কর্লাপ

প্রার্- লনেকাণ প কায়

লনেকাণ স্থামনর প্রস্তুলি

ম্ভাব্ পলরমবশগি ও াোলজর্
প্রভাব

প্রস্তালবি লনর নমূলর্ ব্বস্থা

জলে এবাং অন্যান্য স্থাবর পমের 
ক্ষলি


জলে এবাং অন্যান্য শারীলরর্ পলির অলনোকৃি গ্রহণ এড়ামি বা র্লেময় আনমি লবর্ল্প লবমেষণী পে
ব্বহার র্রমি হমব।
প্রলিস্থাপমনর জন্য ক্ষলিপূরণ

জীলবর্ার ক্ষলি





উন্নয়নর্ারীর মি র্েক াংস্থামনর অগ্রালর্র্ার
েক্ষিা বৃলির জন্য লবর্ল্প জীলবর্া এবাং প্রলশক্ষণ
উন্নয়নর্ারী র্র্তকর্ র্মপকামরট াোলজর্ োয়বিিা (ল এ আর) র্া কক্রে লবর্ল্প জীলবর্া সুম াগ লনলশ্চি
র্রমব

অলর্গি র্রার ক্ষেিার হ্রা



সভািা
প্রর্ল্পটি লবর্ল্প লবষয়গুমলা লবমেষমণ লনলশ্চি র্রমব ামি স্থানীয় অলর্বা ী র্র্তকর্ উপমভাগ র্রা
অলর্গ্রহণগুমলা অক্ষি োমর্।
অপলরহা ক পলরলস্থলিমি , লবর্ল্প অলর্গি র্রার ক্ষেিা প্রোন র্রা হমব।
সভািা
লনেকাণ র্াজ জলার্ার লর্াংবা প্রাকৃলির্ প্রবাহ পে সেমর্ ৫০০ লেটার দূমর র্রমি হমব;
/
উন্নয়নর্ারী
খনন এবাং ভরামটর র্াজ র্োমি হমব, লনেকাণ স্থান পলরষ্কার এবাং খনমনর র্াজ শুধুোত্র লনলে কি স্থামন
হওয়া উলিি।
াোলজর্ভামব াংমবেনশীল োনবব লি ও াাংস্কৃলির্ গুরুেপূণ ক স্থামনর সক্ষমত্র স সর্ান বার্া লবঘ্ন
সৃলির্ারী আিরন সেমর্ লবরি োর্মি হমব।
লনেকাণ স্থামন লবযোন ঢাল এবাং প্রাকৃলির্ লনষ্কাশন গঠন পলরবিকন র্রা উলিি নয়।
লনেকাণ র্ামজর েয় ব্লিগি জলেমি গাে র্াটা পড়মল বা ক্ষলিগ্রস্ত হমল, বন / উযান লবভাগ দ্বারা
লনর্ কালরি োললর্মর্ ক্ষলিপূরণ প্রোন র্রা হমব।
ঠির্াোর লনলশ্চি র্রমব স , লনেকাণ স্থান প্রস্তুির্ালীন র্া কক্রে স্থানীয় অলর্বা ীমের র্া কর্লামপ বার্ার
সৃলি না র্মর ।
সভািা
আমশপামশর এলার্ার োনুমষর অসুলবর্া এড়ামনার জন্য িদূর ম্ভব লনেকাণ র্া কক্রে লেমনর সবলায়
/
উন্নয়নর্ারী
ীোবি োর্মব।
স খামনই েরর্ার, উচ্চ ঝলুঁ র্পূণ ক এলার্ায় র্াজ র্মর এেন ব্লিমের ব্লিগি সুরক্ষা রঞ্জাে (লপলপই)


োটি ক্ষয়;

প্রাকৃলির্ পালন লনষ্কাশন পে এর 
পলরবিকন




লনেকাণ র্াজ সেমর্ সৃি শব্দ

লনেকাণ র্া কক্রে

প্রালিিালনর্ োলয়ে




সভািা

সভািা
/ উন্নয়নর্ারী

VII

র্া কর্লাপ

লনেকাণ র্া কক্রে

ম্ভাব্ পলরমবশগি ও াোলজর্
প্রভাব

ধুলা

প্রস্তালবি লনর নমূলর্ ব্বস্থা





লনেকাণ র্া কক্রে

লনরাপিার লবষয়

ানবাহন িলািমলর ব্বস্থাপনা







লনেকামণর জন্য পালন

স্বল্পিার
র্ারমণ
লবযোন
ব্বহারর্ারীমের ামে দ্বন্দ্ব
ড়র্ দ্যর্ কটনা বৃলি

ড়র্ লনরাপিা এবাং
ানবাহন িলািমলর
ব্বস্থাপনা পলরর্ল্পনা









প্রালিিালনর্ োলয়ে

স েন ইয়ার প্লাগ, ইয়ারোফ, সহলমেট ইিযালে প্রোন র্রা উলিি।
সভািা
ক র্োমনার জন্য লনেকাণ রঞ্জাে ঠির্ভামব
ল ও, এ লপএে, লপএে ২.৫, ১০ এবাং হাইমরার্াব কন লনগেন
/
উন্নয়নর্ারী
রক্ষণামবক্ষণ র্রা হমব।
পলরেনিা, সলমভললাং এবাং াইট সগ্রলডাং র্া কক্রমের ফমল সৃি ধুমলামর্ ওয়াটার লরাংর্লার ব্বহার
র্মর েেন র্রা হমব।
মূল ড়র্ / প্রমবশ রাস্তাগুললমি ানবাহন িলািমলর র্ারমণ সৃি ধুমলামর্ লনয়লেি পালন লেটিময় লনয়লন্ত্রি
র্রা হমব।
অননুমোলেি ব্লিমের প্রমবশ লনয়ন্ত্রণ এবাং লনেকাণ স্থামন লবপজ্জনর্ ােগ্রীর ঠির্ স্থামন জোময়ি
এবাং লনয়ন্ত্রন র্রমি হমব।
লনেকাণ স্থামনর প্রমবশপে সবড়া এবাং পাহারাোর দ্বারা সুরলক্ষি র্রা হমব।
ো ে র্র্তকপক্ষ র্র্তকর্ অনুমোলেি ঠির্াোর দ্বারা ানবাহন িলািমলর ব্বস্থাপনার পলরর্ল্পনা গ্রহণ
ও বাস্তবায়ন র্রমি হমব।
সোটর াইমর্ল আমরাহী এবাং পেিারীমের উপর লনয়ন্ত্রণ র্লেময় প কাপ্ত লবর্ল্প ব্বস্থা র্রমি হমব।
ানবাহন গলি
ীোবি র্রার জন্য প্রমবশপে হ
ব জায়গায় প কাপ্ত
রাস্তার াংমর্ি লাগামি হমব।
প্রমবশ রাস্তাগুমলায় ঠির্ভামব পলরর্লল্পি গলি সরার্র্ লেমি হমব।
লবযোন পালনর উৎ সেমর্ পালন প্রিযাহামরর জন্য স্থানীয় প্রলিলনলর্র ম্মলির লবস্তালরি মূল্যায়ন র্রা
হমব।
ভূলের পালন প্রিযাহার র্রমি হমল, সবার ওময়ল স্থাপমনর আমগ উপযুি লবভাগ সেমর্ প কাপ্ত অনুমোেন
সনওয়া েরর্ার।
ভারী ন্ত্রপালি এবাং রঞ্জাে বহমনর জন্য পে লনলে কি র্রা হমব।
প্রর্ান াংম াগ রাস্তায় ঠির্ াংমর্ি প্রেলশকি হমব।
স্থানীয় অলর্বা ীমের অলগ্রেভামব ড়র্ লবভাজন এবাং বন্ধ োর্ার লবষময় জানামনা হমব।
াংমবেনশীল স্থামন স েন: স্কুল, র্মলজ, হা পািাল গালড়র গলি লনয়লন্ত্রি প কাময় োর্মব।

উন্নয়নর্ারী

সভািা
/ উন্নয়নর্ারীর

সভািা
/ উন্নয়নর্ারীর

VIII

র্া কর্লাপ

ম্ভাব্ পলরমবশগি ও াোলজর্
প্রভাব

প্রস্তালবি লনর নমূলর্ ব্বস্থা

সব
র্যাপ লনেকাণ স্থানীয় বাল ন্দামের মি দ্বন্দ্ব বা েে 
কক্রে
র্া
- েে লশলবর প্রবাহ
ব্বস্থাপনা






বজকয ব্বস্থাপনা

স্বাস্থয এবাং লনরাপিা
ঝলুঁ র্

লনেকাণ ব্বস্থাপনা এবাং লনেকামণর
েয় লবপজ্জনর্ ও অলবপজ্জনর্ বজকয
পলরিালনা।

 লনেকাণ স্থমল র্মট াওয়া অর্টমনর
েমে রময়মে ; উমে পড়া, অমনর্
উচ্চিায় র্াজ র্রা, গরে সর্ামনা
লর্ছুমি র্াজ র্রা, ধূেপান লর্াংবা
ববদ্যযলির্ াংম ামগ ব্ে কিা সেমর্
আগুন এবাং ববদ্যযলির্ শর্ড।
 সখালা হামি র্াজ র্রা এবাং
ো কুমলা মর্লাটা সরাগ, হাি ও
র্লিমি র্পন, অস্থায়ী বা স্থায়ী েবণ
হ্রা , িাপ এর িাপ এবাং ডােকাইটি

প্রালিিালনর্ োলয়ে

WBG এর েে প্রবাহ হায়র্ সনাট অনু ামর, ঝলুঁ র্ এবাং েস্যা নাি র্রার জন্য েে প্রবামহর ামে সভািা
/ উন্নয়নর্ারীর
পর্কযুি ঝলুঁ র্গুলল মূল্যায়ন র্রা হমব।
জ্বালালন র্ামঠর প্রময়াজন সেটামনার জন্য জ্বালানী র্াঠ এবাং রান্নার জন্য লবর্ল্প ব্বস্থা র্রা উলিি।
পশুমের প্রাণহালন, বন্যপ্রাণী লশর্ার এবাং বৃক্ষলনর্ন হ উলদ্ভে-জীবজন্তুমর্ লবরি র্রা সেমর্ র্েীমের
লনলষি র্রা উলিি।
েে র্যামপর জন্য প কাপ্ত স্যালনমটশন সুলবর্া লনলশ্চি র্রমি হমব।
েলের্মের জন্য লনেকাণ স্থামন লবশুি খাবার পালন রবরাহ র্রা হমব।
েলের্মের জন্য প কাপ্ত বা স্থামনর ব্বস্থা র্রা হমব।

লনমনাি লের্গুলল লবমবিনা র্মর এর্টি বজকয ব্বস্থাপনা লবষয়র্ পলরর্ল্পনা প্রস্তুি র্রমি হমব:
• লবদ্যযৎ সর্ে ও েলের্মের বা স্থান সেমর্ বিলর বজকয
• ন্ত্রপালি রক্ষণামবক্ষণ / লনেকাণ স্থামনর ানবাহন সেমর্ বিলর বজকয।
• লনেকাণ স্থান লর্াংবা লনেকাণ র্া কক্রে সেমর্ উৎপন্ন বজকয াংগ্রহ র্মর স্তুপার্ামর াংরক্ষণ লর্াংবা স্থানীয়
পুনব্কবহারর্ারীমের লনর্ট লবলক্র র্রা হমব।
• লবপজ্জনর্ বজকয স েন,বজকয সিল ইিযালে াংগ্রহ র্মর াংরলক্ষি এবাং আবি এলার্ায় াংরক্ষণ র্রা
হমব এবাং পরবিীমি অনুমোলেি পুনব্কবহারর্ারীমের লনর্ট লবলক্র র্রা হমব।
• লবপজ্জনর্ বজকয ব্বস্থাপনা আইন প্রময়াগ র্রমি হমব।
 প্রর্মল্পর র্াজ পােমনর জন্য ব্বহৃি েস্ত লনেকাণ রঞ্জামের ঠির্ ও ববর্ পলরেশকন নে এবাং বীো
োর্মি হমব।
• ঝলুঁ র্র মূল্যায়ন প্রস্তুি র্রা এবাং লনেকাণ স্থামন ব র্রমনর র্া কক্রে শুরু র্রার আমগ পলরর্ল্পনা র্রা হমব।
• পাময় হাঁটার পে স্পিভামব লনর্ কারণ র্রা োর্মব ; পুমরা রাস্তা ভাল অবস্থায় োর্মব এবাং রাস্তায় প কাপ্ত
আমলা োর্মব।
• লপলেল এলার্ায় াইনমপাে োর্মি হমব, র্েীরা স ন এলার্ার েমে র্াজ র্রার েয় ভাল, শি এবাং
ঠির্ জুিা পাময় সেন িা লনলশ্চি র্রমি হমব।
• লনেকাণ এলার্ার জন্য অলগ্ন ঝলুঁ র্ মূল্যায়ন পন্ন , জ্বালানী এবাং আগুন লাগার উৎ নাি এবাং আগুন হমি
সুরক্ষা, ির্কিা ও অলগ্ন সরার্ হ ার্ারণ অলগ্ন ির্কিা স্থাপন।

সভািা
/ উন্নয়নর্ারীর

সভািা
/ উন্নয়নর্ারীর
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সরাগ লহ ামব লনেকাণ র্া কক্রে এর • লনেকাণ এলার্ার র্েীমের ির্ক র্রার ব্বস্থা রাখমি হমব। এটি স্থায়ী বা অস্থায়ী আগুন লবষয়র্ এলােক
েয় স্বাস্থয লবষয়র্ েস্যা।
হমি পামর।
• অলগ্ন লনব কাপর্ ন্ত্রগুমলা লনেকাণ এলার্ার ফায়ার পময়ন্ট এর র্াোর্ালে র্রা উলিি। অলগ্ন লনব কাপর্ ন্ত্রগুমলা
আগুমনর র্রন অনু ায়ী হমব।
• ব পমক্ষর ামে জরুরী প্রলিলক্রয়া পলরর্ল্পনা (ইআরলপ) প্রলিিা এবাং স াগাম াগ র্রমি হমব। জরুরী
প্রলিলক্রয়া পলরর্ল্পনা (ইআরলপ) পূব কাভা মূলর্ জরুলর পলরলস্থলি, াাংগঠলনর্ ভূলের্া এবাং র্র্তকপক্ষ, োলয়ে
এবাং েক্ষিা, জরুরী প্রলিলক্রয়া এবাং লনব কা ন প্রলক্রয়ার েমিা লবষয়গুমলা লবমবিনা র্রমব। পাশাপালশ র্েীমের
প্রলশক্ষণ
ও
পলরর্ল্পনা
পলরক্ষণ
র্রা
স মি
পামর।
• ববদ্যযলির্ রঞ্জাে লনরাপে এবাং ঠির্ভামব রক্ষণামবক্ষণ র্রা আবশ্যর্; রা লর ম্প্রিামরর জন্য সর্ামনা
র্াজ র্রা ামব না।
• শুধুোত্র ক্ষে অনুমোলেি ব্লি ববদ্যযলির্ রঞ্জােগুমলা রক্ষণামবক্ষণ র্রমব, এই র্ামজর ামে জলড়ি
েস্ত র্েীমের জন্য প কাপ্ত ব্লিগি সুরক্ষা রঞ্জাে (লপলপই) রবরাহ র্রা উলিি।
• বাাংলামেশ েে আইন নীলি অনু ায়ী লনেকাণ স্থামন প কাপ্ত াংখ্যর্ র্েী এবাং প্রােলের্ লিলর্ৎ ার্েী
োর্মব।
• লনেকাণ স্থামন ঠির্াোর আঠামলা ব্ামন্ডজ, অযালন্টবাময়াটির্ েলে, অযালন্টম পটির্ টিসুয, অযা লপলরন,
আঠামুি গ্লাভ , র্াঁলি, োমেকালেটার ইিযালে হ ফােক এইড লর্ট রবরাহ র্রমব।
• জরুরী স্থানচুযলি প্রলিলক্রয়া ঠির্াোর দ্বারা প্রস্তুি র্রা হমব এবাং এ পলর্কি র্েীমের ের্ আপ লরল এর
োেমে প্রলশলক্ষি র্রা হমব।
• র্ল রঞ্জাে লনরাপিা, আর্ার, শলি, েক্ষিা, পলরোপ, খরি, ব্বহারর্ারীর গ্রহণম াগ্যিা ইিযালে
র্ামজর জন্য উপযুি িা লনলশ্চি র্রমি হমব। র্ামজর উপম াগী লনন র্পোন ন্ত্র ব্াবহার র্রমি হমব।
• র্ল রঞ্জাে এবাং অন্যান্য র্ামজর রঞ্জাে পলরম বা সূিী এবাং প্রস্তুির্ারমর্র লনমে কশাবলী অনু ায়ী
রক্ষণামবক্ষণ র্রা হয় িা লনলশ্চি র্রমি হমব।
• প্রময়াজমন প্রলির্ারমূলর্ র্মেকর লভলি বিলর র্রার জন্য লনয়লেি সগালোমলর অলভজ্ঞিা মূল্যায়ন এবাং
সগালোমলর সক্ষমত্রর, প্রলক্রয়ার এবাং রঞ্জামের সগালোল প কাময়র েীক্ষা র্রা হমব।
• গরে অবস্থায় র্াজ র্রার জন্য িাপ পলর্কি অসুস্থিাগুমলা স েন- লহট ক্রাপ , িাপ িালন্ত, লহট সরার্,
লডহাইমরশন ইিযালে লিলিি র্রার জন্য লনেকাণ প কাময় জলড়ি েস্ত র্েীমের মিিনিা প্রলশক্ষণ স শন
বিলর এবাং প্রোন র্রা উলিি।
• প কাপ্ত পলরোমণ সুমপয় পালন লনলশ্চি র্রমি হমব।
X
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• খনই ম্ভব ঝলুঁ র্ এলড়ময় িলমি হমব , স খামনই প্রময়াজন স খামন ঠির্ লপলপই রবরাহ র্রমি হমব
এবাং লনলশ্চি র্রমি হমব স , সর্ৌি এবাং পলরবিকন র্া কক্রমের মন্তাষজনর্ সুলবর্া রময়মে।
• ঝলুঁ র্র ম্মখীন র্ল েলের্ স ন ম্ভাব্ লবপে পমর্ক মিিন সহান িা লনলশ্চি র্রমি হমব। িামের
লনমজমের রক্ষা র্রার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রলশক্ষণ সেওয়া উলিি এবাং ঠির্ পিলিমি িা র্া কর্র র্রা হমে
িা লনলশ্চি র্রমি হমব।
 নর্শা পরবিী ম্ভাব্ ম্প্র ারমণর ( াংোর এবাং নতুন প্রযুলি াংম াজন) মি পুনব কা ন, উন্নয়ন এবাং আধুলনর্ীর্রমণর সুলবর্া জলড়েি সভািা
বমল আশা র্রা হমে। ফলস্বরূপ, লডর্লেশলনাং (লনর ন) সেমর্ প্রভাবগুলল প্রিযালশি হমব না িক্ষণ না পুনরায় সুলবর্াটি াংোর বা উন্নয়ন / উন্নয়নর্ারীর
র্রা ম্ভব না হমে। ামহার্, র্া কক্রমের লবরলি লর্াংবা োলপ্তর জন্য ESIA োলডটিমর্ ম্ভাব্ লনর ন প্রভাব লবমবিনা র্রা উলিি।
 লডর্লেশলনাং এর েয় পলরমবশগি ও াোলজর্ প্রভাবগুলল হ্রা র্রার জন্য প্রর্ান ক্ষয়ক্ষলি এবাং প কমবক্ষণ ব্বস্থাগুলল লনেকাণ প কাময়
লিলিির্ারীমের েিােমি আশানরূপ বমল েমন র্রা হয়।

XI

পলরমবশগি এবাং াোলজর্ প কামলািনা
উমেখম াগ্য সনলিবাির্ াোলজর্ এবাং পলরমবশগি প্রভাবগুলল এড়োমনার জন্য এর্টি লবস্তালরি প কামলািনা অপলরহা ক। এমি
সনলিবাির্ াোলজর্ এবাং পলরমবশগি প্রভাব র্োমনা ামব। "পলরমবশগি / াোলজর্ প কামলািনা" এর উমেশ্য হমলা প্রর্মল্পর
হস্তমক্ষমপর র্ারমণ ম্ভাব্ পলরমবশগি ও াোলজর্ প্রভাবগুললর োত্রা এবাং পলরোণ পমর্ক প্রােলের্ র্ারণা পাওয়া। SREDA
পলরমবশগি / াোলজর্ প কামলািনামূলর্ র্াজ র্রমব এবাং পলরমবশ / াোলজর্ প কামলািনায় জলড়ি হমব: (i) প্রর্ল্প এলার্া এবাং
িামের আমশপামশর এলার্া পলরেশকন; (ii) প্রর্ান প্রর্ল্প র্া কক্রে নাির্রণ এবাং (iii) আমশপামশর প্রর্ল্পগুললর বজলবর্, পোে করা ায়লনর্ ও আে ক- াোলজর্ পলরমবমশ এই র্া কক্রমের প্রভাবগুমলার প্রােলের্ মূল্যায়ন।
ার্ারণভামব, পলরমবশগি / াোলজর্ প কামলািনা প্রলক্রয়াটি প্রর্মল্পর ফমল লর্ প্রভাব সৃলি র্রমব এবাং প্রর্মল্প হস্তমক্ষমপর জন্য সর্ামনা
র্রমনর ক্ষয়ক্ষলির লনর মনর ব্বস্থা প্রময়াজন লর্না িা নাি র্রমব। এোড়া, প্রস্তালবি প্রর্মল্পর পলরমবশগি আিরণ অনুশীলন
(ইল ওলপ) প্রভাবগুলল হ্রা / এড়ামি বা পৃের্ পলরমবশগি / াোলজর্ ব্বস্থাপনা পলরর্ল্পনা বিলরর ামে আরও লবমেষণ বা মূল্যায়মনর
প্রময়াজন লর্না িা লনর্ কারণ র্রমি হায়িা র্রমব । এই প্রর্ল্পটির পলরমবশগি ও াোলজর্ মূল্যায়ন (ইএ এ) স্তর প্রর্ানি OP /
4.01, OP 4.10, OP 4.12 এবাং ECR ১৯৯৭ অনু ামর প্রর্ল্পটির সেণী / লবভামগর উপর লনভকর র্রমব। এই সক্ষমত্র প্রবলিকি
সুরক্ষা নীলিগুললর েমে রময়মে: পলরমবশগি মূল্যায়ন OP / BP4.01; প্রাকৃলির্ আবা স্থল OP / BP4.04; আলেবা ী
জনমগািী OP / BP4.10, এবাং অননলের্ পুনব কা ন OP / BP4.12। উপরন্তু, লবশ্বব্াাংর্ গ্রুপ এর ার্ারণ পলরমবশগি, স্বাস্থয
ও লনরাপিা (ইএইিএ ) লনমে কলশর্াও প্রম াজয হমব। মব কাপলর, উমেলখি সুরক্ষা লনমে কশাবলী প্রস্তুি র্রা হমব এবাং প্রর্ল্প মূল্যায়মনর
আমগ প্রর্াশ র্রা হমব। পূমব ক উমেখ র্রা হময়মে, ইল আর ১৯৯৭ ামল প্রর্ল্প লবভাগ প্রর্ল্পগুললর প্রকৃলির উপর লভলি র্মর লনর্ কালরি
হম ম়ে ে; প্রিযালশি প্রভাবগুললর উপর নয়। ইল আর ১৯৯৭ অনু ায়ী, "অমরঞ্জ এ" লবভামগর উপ-প্রর্ল্পগুললর জন্য সর্ানও পলরমবশগি
মূল্যায়ন প্রময়াজন হমব না, িমব লর্ছু অলিলরি িে প্রময়াজন হমব; "অমরঞ্জ লব" লবভামগর উপ-প্রর্ল্পগুললর প্রােলের্ পলরমবশ পরীক্ষা
(IEE) এবাং পলরমবশগি ব্বস্থাপনা পলরর্ল্পনা (EMP) প্রময়াজন হমব; সরড লবভামগর উপ-প্রর্ল্পগুললর জন্য পূণ ক-মেল ইআইএ
(এ আইএ হ) প্রময়াজন হমি পামর।
অাংশীোর ও স্থানীয় অলর্বা ীমের অাংশগ্রহণ এবাং পরােশকমূলর্ র্া কক্রে:
উপ-প্রর্ল্প র্া কক্রে এবাং ারা এমি অাংশগ্রহণ র্রমি পামর িামের পলর্কি লবষয়গুললমি লবলভন্নভামব আমলার্পাি র্মর প্রর্ল্প িক্র
জুমড় অে কপূণ ক পরােমশকর োেমে স্থানীয় অলর্বা ী বা অাংশীোর লনময়ালজি হমব। ম্ভাব্িা অেয়ন ( াোলজর্ এবাং পলরমবশগি)
প কামলািনা, লপএলপ আেেশুোলর ও প্রভাব মূল্যায়ন এবাং প্রভাব লনেজ্জন পলরর্ল্পনা প্রস্তুলি বাস্তবায়ন লনময় আমরা আনুিালনর্ পরােশক,
সফার্া গ্রুপ আমলািনা এবাং লবজ্ঞ স্থানীয় ব্লিমের াক্ষাৎর্ার গ্রহণ র্রা হমব। পরােশক ার্ারণি প্রর্মল্প রা লর অাংশগ্রহণ রময়মে।
এেন লবস্তৃি সোিা সেমর্ লনলে কি সগািীগুললর ামে র্রা হমব।
SREDA প্রর্মল্পর স্থান লনব কািন র্রার আমগ স্থানীয় ম্প্রোময়র ামে পরােশক ভা পলরিালনা র্রমব। প্রর্ল্পটি স্থানীয় ম্প্রোয়
এবাং ক্ষলিগ্রস্থ ব্লিমের র্াে সেমর্ প্রলিলক্রয়া সনয়ার োেমে প্রর্মল্পর নলেমি অন্তর্ভকি র্রা হমব। লে সর্ামনা ক্ষয়ক্ষলি লার্মবর
উপায় অাংশীোরমের দ্বারা প্রস্তালবি হয়, িা অন্তর্ভকি র্রা হমব। ারণী-খ পরােশক, পরােশক প্রর্ামশর ভূলের্া ও োলয়ে বণ কনা র্মর।
ারণী-খ: পরােশক, পরােশক প্রর্ামশর ভূলের্া ও োলয়ে
প্রর্মল্পর র্াপ
র্া কক্রে
প্রর্ল্প শুরুর প কায়

লববরণ

োলয়েশীল াংস্থা

- এ প্রর্মল্পর িে ম্বললি ললফমলট সপাে সেডা
-লবলভন্ন উপাোমনর উপর প্রর্মল্পর িে প্রিার। বা লবিরণ।
-প্রস্তালবি ভূলে অলর্গ্রহমণর প্রােলের্ - াংবােপত্র হ লডলপমের ামে রা লর
পলরর্ল্পনা ।
পরােশক হ জন ার্ারমণর েমে লবজ্ঞলপ্ত
- ব্ব া,আয় এবাং জীলবর্ার উপর ােলয়র্ জালর।
প্রভামবর সক্ষমত্র এলপ’র(AP)
মি
পরীক্ষামূলর্ সেলণলবন্যা বা স্থান পমর্ক
প্রােলের্ িে হভালগিা র্মর সনওয়া।
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প্রর্মল্পর র্াপ

র্া কক্রে

আরএলপ / এআরএলপ অাংশীোরমের পরােশক
প্রস্তুলি র্াল

লববরণ

োলয়েশীল াংস্থা

-লডলপ এবাং পলরবামরর ামে আরও সেডা
আমলািনা (লশমরানাে হ এবাং লশমরানাে
োড়া)।
- হমজই পড়া ায় এবাং স্থানীয় ভাষা
সলখা াংলক্ষপ্ত আরলপএফ র্ল লডলপ এর
র্ামে সপৌুঁোন হময়মে

চূড়োন্ত অলর্গ্রহণ এবাং পুনব কা ন এর প্যামর্জ আরএলপ স্থানীয় ভাষায় ব লডলপ এর সেডা
প্রর্াশ এবাং আরএলপ / এআরএলপ এর খ ড়া র্ামে প্রর্াশ র্রা হময়মে
প্রর্াশ।
আরএলপ / এআরএলপ
এর চূড়োন্তর্রণ

- প কামলািনা এবাং ইএ দ্বারা আরএলপ ইএ/আইএ
অনুমোেন।
- লবশ্বব্াাংমর্র দ্বারা আরএলপ এর
প কামলািনা এবাং লিয়ামরন্স (চুলির পূমব ক)।
-ওময়মব আরএলপ প্রর্াশ।
- লডলপমের র্ামে সেমর্ চূড়োন্ত আরএলপ
এর প্রর্াশ

আরএলপ বাস্তবায়মনর েয় লডলপমের ামে লডলপমের ামে আমলািনা ও আমলািনার সেডা/
িলোন পরােশক
িে প্রর্াশ;
বাস্তবায়নর্ারী
অলর্গ্রহমণর মূল্য প্রোন (স্থানচুযি হওয়ার এনলজও
আমগ েস্ত ক্ষলিপূরণ পলরমশার্ র্রা
উলিি।)
আরএলপ / এআরএলপ
েের্ালীন েয়

-অলভম াগ প্রলির্ার প্রলক্রয়া লক্রয়।
- EA/IA সেমর্ WB সর্ লললখি
লবজ্ঞলপ্ত স , েস্ত ক্ষলিপূরণ স্থানচুযি
হওয়ার আমগ সেওয়া হয়। স খামন
ক্ষলিপূরণ প্রোন র্রা হয় এবাং সব ােলরর্
র্ামজর সূিনা িালরখ স্থানীয় অলর্বা ীমের
জানামনা হয়, স খামন লনেকাণ র্াজ শুরু
র্রা স মি পামর।
- লডলপ এর ামে জলে োললর্ানা,
ক্ষলিপূরণ পলরোণ ইিযালে পলর্কি
অেীোাংল ি অলভম াগ বা লবমরামর্র
র্ারমণ সর্ামনা ক্ষলিপূরণ প্রোন র্রা হমল
িা লবমরার্ োর্ামনর পর EA/IA দ্বারা
পৃের্ এ মক্রা অযার্াউমন্ট (র্তিীয় ব্লির
লহ াব) প্রোন র্রা হয়।
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ললিলভলির্ েঅলর্র্ার
ললিলভলির্ েঅলর্র্ার এবাং ক্ষেিায়ন মূলর্ারার প্রর্মল্পর এর্টি গুরুেপূণ ক এলার্া। জীলবর্া পলর্কি র্া কক্রেগুললমি ও পুনলন কেকাণ
জািীয় র্ামজ নারীমের অগ্রালর্র্ার সেয়া হমব। খন প্রর্মল্পর স্থান লনব কািন র্রা হমব িখন ললি লবমেষণ াোলজর্ মূল্যায়মনর অাংশ
হমব এবাং লবমেষমণর প্রােলের্ এবাং োেলের্ িে াংগ্রহ প্রলক্রয়ার েয় লবমেষণ হমব ললি লভলির্ প্রমের ফলাফমলর উপর লভলি
র্মর। পলরোণগি এবাং গুণগি লবমেষণ ললমির ববষম্যমূলর্ িে স গুমলা ললি ববষম্য, িালহো, ীোবিিা এবাং অগ্রালর্র্ার
পলর্কি লবষয়গুলল সবর র্রমব; পাশাপালশ ললি লভলির্ অম ৌলির্ ঝলুঁ র্, সুলবর্া এবাং সুম ামগর জন্য ম্ভাব্ লর্ র্রনীয় িা সবাঝা
ামব। লবমেষমণর লভলিমি, লনলে কি হস্তমক্ষপ প্রস্তুি র্রা হমব এবাং প্রময়াজন হমল ললি র্েক পলরর্ল্পনাও প্রস্তুি র্রা হমব। প্রর্মল্পর
ােলগ্রর্ লনরীক্ষণ র্াঠামোমি স ৌন ববষম্যসূির্ এবাং ললি প্র ি সূির্ অন্তর্ভকি র্রা হমব।
স সর্ান প্রর্মল্পর র্া কর্ালরিা এবাং স্থালয়মের প্রর্ান দ্যটি লনোয়র্ হমলা সুলবর্ামভাগীমের অাংশগ্রহণ এবাং োলরদ্রয লনর মনর উপর
আমলার্পাি। প্রর্ল্প নর্শা, লনেকাণ, লনরীক্ষণ এবাং মূল্যায়ন (এে এন্ড ই) এ নারীর অাংশগ্রহমণর উপর স মর্ান প্রর্মল্প অবশ্যই সুলবর্া
লেমি হমব। প্রর্ল্প িমক্র ললি েস্যা লিলিির্রণ ও িা লনময় র্াজ র্রমি প্রর্ান লিনটি রঞ্জাে হমলা : ললি লবমেষণ, প্রর্ল্প নর্শা
এবাং নীলি াংলাপ।
প্রেশকনর্ালীন (লিলনাং) প কাময় ললি লবমেষণ প কামলািনা প্রােলের্ াোলজর্ মূল্যায়মনর এর্টি অলবমেয অাংশ হমব। ম্ভাব্িা
প কাময় েস্যাগুললর ম্ভাব্িা বৃলি র্রা স মি পামর এবাং প্রর্মল্পর প্রস্তুলি প কাময় লবস্তালরি লবমেষণ র্রা স মি পামর। আরও
প্রময়াজনীয় পেমক্ষপ লনর্ কারমণর জন্য প্রর্ল্প পলরর্ল্পনার্ালীন ললি লবমেষমণর ফলাফল ও সুপালরশ

এবাং ললি লবমেষণ

বাস্তবায়নর্ালীন সুলবর্াভূগীমের প্রলিলক্রয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভামব আমলািনা র্রা উলিি।
এই র্ল র্েকর্ান্ড নারীর ক্ষেিায়মনর সুম াগ বিলর র্রমব। প্রলশক্ষণ র্েকসূিীর অন্তি ২০% নবায়নম াগ্য শলির (RE) ব্ব ায়
জলড়ি নারীমের প্রোন র্রা হমব। রর্ালর / সব রর্ালর / এনলজও / প্রাইমভট খামি নারী র্েীমের নবায়নম াগ্য শলির উপর
আন্তজকালির্ োন অনু ায়ী প্রলশক্ষণ গ্রহণ র্রার োন সুম াগ পামব।

অলভম াগ প্রলিলবর্ান পিলি (লজআরএে)
SREDA ইমিােমে অমনর্ পরােশকমূলর্ র্া কক্রে গ্রহণ র্মরমে। এই র্া কক্রে অাংশীোরমের অাংশগ্রহণ এর অাংশ লহ ামব অব্াহি
রাখা প্রময়াজন া এই ESMF এ বলণ কি হময়মে। প্রর্মল্পর র্া কর্ালীন প কাময় এর্টি র্া কর্র অলভম াগ প্রলিলবর্ান পিলি (লজআরএে)
স্থাপন র্রা েরর্ার। অলভম াগ প্রলিলবর্ান প্রলক্রয়াগুলল অাংশীোরমের প্রবৃলি প্রলক্রয়ার অলবমেয অি। প্রর্ল্প দ্বারা প্রভালবি জনগমণর
অলভম াগগুমলা োর্ান র্রার জন্য প্রর্মল্পর এর্টি বহু-স্তরীয় প্রলক্রয়া োর্মব।
প্রর্ল্প পমর্ক প্রভালবি জনগমণর উমদ্বগ ও অলভম াগগুমলা োর্ান ও হজির র্রমি SREDA এর্টি অলভম াগ ব্বস্থা স্থাপন
র্রমব। লজআরএে হল অাংশীোরমের প্রবৃলি প্রলক্রয়ার এর্টি গুরুেপূণ ক অাংশ এবাং প্রর্ল্পটির ঝলুঁ র্ ও প্রলিকূল প্রভাব পলরোপ র্রা
উলিি; িাই িাৎক্ষলনর্ভামব উলদ্বগ্ন াংলেিমের জন্য সবার্গম্য ও স্বে পিলি ব্বহার র্রমি হমব া াংস্কৃলির উপযুি এবাং প্রভালবি
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জনমগািীর র্ল শাখায় হমজই গ্রহণম াগ্য এবাং িা হমব সর্ান খরি লর্াংবা লবলনেয় োড়া। SREDA প্রভালবি ম্প্রোয়গুললমর্
িার ম্প্রোময়র প্রবৃলি প্রলক্রয়ার গলি পমর্ক জানামব।
প্রর্ল্পটি লিন েস্য লবলশি এর্টি অলভম াগ প্রলিলবর্ান র্লেটি (লজআরল ) গঠন র্রমব ার এর্জন হমবন র্া কলনব কাহী প্রমর্ৌশল পমের
নীমি নন এেন এর্জন প্রর্ল্প র্েকর্িকা, প্রর্ল্প এলার্া / অবস্থামনর লনব কালিি এর্জন েস্য (স্থানীয় াংস্থা) এবাং জন ার্ারমণর েে
সেমর্ এর্জন েস্য ল লন িার ম্প্রোময়র লনর্ট ৎ ও সুলবজ্ঞ বমল পলরলিি। লজআরল এর অলস্তে অলভম াগ প্রলিলবর্ান গঠন ও
প্রলক্রয়া পমর্ক মুলদ্রি জ্ঞাপনপমত্রর োেমে প্রভালবি ব্লিমের র্ামে প্রিার র্রা হমব।
প্রর্ল্প প্রাপ্ত ব অলভম াগ এবাং স গুমলার প্রলিটির উপর গৃহীি পেমক্ষমপর েস্তামবজ র্রমব এবাং এর্ইভামব প্রলি বত্রোল মর্ এর্টি
প্রলিমবেন পাঠামব। অলভম াগ প্রলিলবর্ান র্লেটি (লজআরল ) লনেকাণ ও র্া কক্রে িলার্ালীন প্রর্ল্পটির পলরমবশগি প্রভাব পমর্ক
স্থানীয় জন ার্ারমণর অলভম ামগর র্ো উমেখ র্রমব। প্রর্ল্পটি অবমহললি সগািীর প্রভাবগুমলার উপর লবমশষ েমনাম াগ লেময় শারীলরর্
ও অে কননলির্ স্থানচুযলি এবাং অন্যান্য প্রর্ল্প প্রভাব পমর্ক প্রভালবি ব্লিমের উমদ্বগ এবাং অলভম াগগুললর োর্ান সপমি লজআরল
এর োেমে েস্যাগুলল োর্ান র্রমব। লজআরল প্রর্মল্পর ঝলুঁ র্ এবাং প্রলিকূল প্রভাবমর্ পলরোপ র্রমব।

ইএ এেএফ বাস্তবায়মনর জন্য প্রালিিালনর্ ব্বস্থা
ােলগ্রর্ প্রর্মল্প লবলভন্ন েন্ত্রণালময়র েস্য হ এর্টি পলরিালনা র্লেটি োর্মব ( ারণী-গ) । এই র্লেটি ােলগ্রর্ লনমে কশনা প্রোন
র্রমব এবাং প্রর্মল্পর বাস্তবায়মন েেয়মূলর্ র্াজ র্রমব। পলরিালনা র্লেটি প্রর্ল্পটির মব কাচ্চ ল িান্ত গ্রহণর্ারী এবাং িোবর্ানর্ারী
াংস্থা হমব। প্রর্ল্পটি হমজ বাস্তবায়মন জন্য র্লেটি প্রলি েয় োম অন্তি এর্বার ববঠর্ র্রমবন।
ারণী গ : প্রর্ল্প পলরিালনা র্লেটি
ক্র
নাং
১.

ব্লি

উপালর্

লিব, লবদ্যযৎ, জ্বালালন ও খলনজ পে েন্ত্রণালয়

ভাপলি

২.

সিয়ারম্যান, সেডা

েস্য

৩.

অলিলরি লিব / যুগ্ম লিব (Dev.), লবদ্যযৎ লবভাগ।

েস্য

৪.

েস্য, সেডা

েস্য

৫.

পলরর্ল্পনা র্লেশমনর এর্জন প্রলিলনলর্

েস্য

৬.

আইএেইলড সেমর্ এর্জন প্রলিলনলর্

েস্য
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৭

যুগ্ম প্রর্ান / উপ-প্রর্ান, লবদ্যযৎ লবভাগ

েস্য

৮

অে ক লবভামগর এর্জন প্রলিলনলর্

েস্য

৯.

প্রর্মল্পর লপলড

েস্য লিব

ােলগ্রর্ প্রর্মল্পর এর্টি র্ালরগলর উপমেিা র্লেটি (টিএল ) োর্মব। র্ালরগলর উপমেিা র্লেটি (টিএল ) লনব কাহী াংস্থার অনুমরার্ক্রমে
ো ে পরােশকোিামের নাি র্রমি, নবায়নম াগ্য শলি উন্নয়মন পাইলট প্রর্ল্পগুললর প্রভাব মূল্যায়ন র্রমি এবাং লনব কাহী
াংস্থাগুমলামর্ সর্ান প্রযুলিগি েস্যা পলর্কি পরােশক সেমব ( ারণী-র্)। সর্ামনা র্ালরগলর পরােশক বা হায়িার জন্য ভা আহ্বান
র্রা হমব। ভাপলি েপিরমর্ ভা আহ্বান এবাং আময়াজন র্রার লনমে কশ লেমবন। SREDA এর্টি প্রর্ল্প বাস্তবায়ন র্লেটি
(লপআইল ) স্থাপন র্রমব। লপআইল জ্বালালন পাইলট প্রর্মল্প বজকয বাস্তবায়ন এবাং উত্থালপি সর্ামনা েস্যার োর্ান র্রমব ( ারলণ
ঙ)। লপআইল র্লেটি প্রর্মল্পর বাস্তবায়ন ও অগ্রগলি লনময় আমলািনা র্রার জন্য প্রলি লিন োম অন্তি এর্বার ববঠর্ র্রমবন।

ারণী র্ : র্ালরগলর উপমেিা র্লেটি (টিএল )

ক্র
নাং
১.
২.

ব্লি

উপালর্

সিয়ারম্যান, সেডা
লনব কাহী াংস্থা সেমর্ এর্জন প্রলিলনলর্

ভাপলি
েস্য

৩.

উচ্চ লশক্ষা প্রলিিান সেমর্ এর্জন এর্ামডলের্ লবমশষজ্ঞ

েস্য

৪.

নবায়নম াগ্য জ্বালানী লফল্ড সেমর্ এর্জন েক্ষ উপমেিা

েস্য

৫.

প্রর্মল্পর লপলড

েস্য

ারণী ঙ : SREDA প্রর্ল্প বাস্তবায়ন র্লেটি (লপআইল )
ক্র
নাং
১.
২.

ব্লি

পেলব

সিয়ারম্যান, সেডা
এনলজও / র্ন ালোং ফামেকর এর্জন প্রলিলনলর্

ভাপলি
েস্য

৩.

েস্য, সেডা

েস্য

৪.
৫.

লবমশষজ্ঞ ,মেডা
ল লনয়র হর্ারী প্রর্ান, লবদ্যযৎ লবভাগ

েস্য
েস্য
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৬.

রাজশাহী ল টি র্মপকামরশন (অেবা লবর্ল্প ল টি র্রমপামরশন / সপৌর ভা)
প্রমর্ৌশল লবভামগর প্রলিলনলর্

েস্য

৭

প্রর্মল্পর লপলড

েস্য

প্রর্মল্পর প্রবিা (সেডা) এই ইএ এেএফ ( ার েমে আরলপএফ এবাং টিলপএফ রময়মে) বাস্তবায়মনর পাশাপালশ এ এ আইএ, এ এ লপ,
এ এলপলডলপ ইিযালে পরবিী সুরক্ষা র্াপগুলল বাস্তবায়মনর জন্য ােলগ্রর্ োলয়ে পালন র্রমব ও প্রলশক্ষমণর ব্বস্থা র্রমব । লপআইল ,
টিএল , পরােশকোিা, এবাং ঠির্াোরমের পলরমবশ ও াোলজর্ সুরক্ষা াংক্রান্ত লবষয়গুলল পমর্ক মিিন ও অবলহি হমি হমব। ি
িাড়ািালড় লপআইল বিলর র্রা হমব িি িাড়ািালড় পলরমবশ এবাং াোলজর্ লবমশষজ্ঞ সবাড ক গঠন র্রমি হমব। িারা লবলডাং ডকুমেমন্ট
(ম েন লবওলর্উ) পলরমবশগি উপাোন ESIA (ESMP অন্তর্ভকি) এর প কাপ্তিা এবাং ঠির্াোরমের সেওয়া পলরমবশগি র্েক
পলরর্ল্পনা (ইএলপ) এর োন লনলশ্চি র্রমব। লবমশষজ্ঞরা লনেকাণর্ালীন লনয়লেি োঠ প কাময়র প কমবক্ষণ র্রমবন। লনেকাণর্ালীন
ঠির্াোর প কাময় পলরমবশ অলর্েপ্তমররও এর্টি গুরুেপূণ ক ভূলের্া রময়মে। াংলেি ল টি র্রমপামরশন লবভামগর প্রমর্ৌশল অলর্েপ্তর বজকয
সেমর্ লবদ্যযৎ উৎপােন ও রক্ষণামবক্ষমণর এর্টি মূল উপাোন লহম মব র্াজ র্রমব। লনমবলেি ইলঞ্জলনয়ার (লনব কাহী প্রমর্ৌশলী সগ্রমড)
O &M র্েীমের অাংশ হমবন এবাং প্রর্মল্পর পলরিালন ও রক্ষণামবক্ষণ প কাময় স্বাস্থয ও লনরাপিা লনলশ্চি র্রার পাশাপালশ াংলেি
পলরমবশগি ও াোলজর্ ক্ষলির্ারর্ লের্ লনমূ কল র্রার জন্য পেমক্ষপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন র্রমবন।
ইল ল মি উলেলখি লনয়ে অনু ায়ী বালষ কর্ লভলিমি লনলে কি অবস্থার লনরীক্ষণ এবাং প্রময়ামগর জন্য DoE োয়ী োর্মব।
র্ারণক্ষেিা বিলর
পলরমবশগি ও াোলজর্ প্রলশক্ষণ লনলশ্চি র্রমব স ESMF এবাং পরবিীমি ESIA ও ESMP এর প্রময়াজনীয়িা প্রর্ল্প
িলার্ালীন প্রর্মল্পর েস্ত র্েীমের লনর্ট স্পিভামব সবার্গম্য হমব এবাং িামের দ্বারা অনুসৃি হমব ( ারলণ ি)। লপআইল ও লপএেইউ
লপএ ল র হম ালগিায় লনলশ্চি র্রমব স , এই প্রলশক্ষণ প্রর্মল্পর র্ল র্েীমের প্রোন র্রা হমব। প্রর্ল্প শুরু হওয়ার আমগ পলরমবশ
ও াোলজর্ প্রলশক্ষণ র্েকসূলি চূড়ান্ত এবাং পন্ন র্রা হমব । প্রলশক্ষণটি SREDA র্েী, ল টি র্রমপামরশমনর র্েী, লনেকাণ ঠির্াোর,
ও প্রর্মল্প জলড়ি অন্যান্য র্েীমের প্রোন র্রা হমব। প্রলশক্ষণ ব্বস্থাপনা ও িোবর্ান সেমর্ শুরু র্মর েক্ষ-অেক্ষ েস্ত র্েীমের প্রোন
র্রা হমব। প্রলশক্ষণ ার্ারণি পলরমবশগি ও াোলজর্ মিিনিা এবাং প্রর্ল্প র্েীমের প্রর্ল্প এলার্ায় পলরমবশগি ও াোলজর্
াংমবেনশীলিা উপর লবমশষ গুরুে আমরাপ র্মর ESIA এবাং ESMP এর প্রময়াজনীয়িার উপর হমব ।

ারণী ি : পলরমবশগি ও াোলজর্ লনরাপিা প্রলশক্ষণ

সূিী
অাংশগ্রহণর্ারী
োলয়েপ্রাপ্ত
ার্ারণ পলরমবশগি এবাং আে ক- াোলজর্ লনব কালিি সেডা র্েী; লপআইল
মিিনিা;
লপআইল ; লপএেইউ,
প্রর্ল্প এলার্ার পলরমবশগি ও াোলজর্ ঠির্াোর
াংমবেনশীলিা;

েয়
প্রর্মল্পর র্া কক্রে শুরু র্রার
আমগ। (প্রময়াজনীয় হমল
পুনরাবৃলি র্রা।)
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সূিী
ESIA মূল ফলাফল;
প্রশেন ব্বস্থা;
ESMP; এলার্ার
াাংস্কৃলির্ মূল্যমবার্।

অাংশগ্রহণর্ারী

াোলজর্

োলয়েপ্রাপ্ত

েয়

ও

ার্ারণ পলরমবশগি এবাং আে ক- াোলজর্ লপআইল ; লপএেইউ, লপআইল
মিিনিা;
ঠির্াোমরর র্েী
প্রর্ল্প এলার্ার পলরমবশগি ও াোলজর্
াংমবেনশীলিা;
প্রশেন ব্বস্থা;
র্লেউলনটি েস্যা;
সপ্ররণম াগ্য সরাগ মিিনিা
াোলজর্ এবাং াাংস্কৃলির্ মূল্যমবার্।

প্রর্মল্পর র্া কক্রে শুরু র্রার
আমগ। (প্রময়াজনীয় হমল
পুনরাবৃলি র্রা।)

ঠির্াোর ,
ইএ এেলপ; আবজকনার পুনব কা ন; এইিএ ই লনেকাণ েলের্

লপএেইউ

ড়র্ লনরাপিা; আত্মরক্ষামূলর্ রাইলভাং; রাইভার
আবজকনার পুনব কা ন; াাংস্কৃলির্ মূল্যমবার্
এবাং াোলজর্ াংমবেনশীলিা।

ঠির্াোর

লনেকাণ র্া কক্রে শুরু র্রার
পূমব ক।
(প্রময়াজনীয় হমল পুনরাবৃলি
র্রা।)
লনেকাণ র্া কক্রে শুরু র্রার
পূমব ক ও িলার্ালীন েময়।
(প্রময়াজনীয় হমল পুনরাবৃলি
র্রা।)

পুনরূিার প্রময়াজনীয়িা;
আবজকনার পুনব কা ন.

পুনরুিার েল

ঠির্াোর

পুনব কা ন র্া কক্রে
র্রার আমগ।

প্রর্ল্প পলরিালনর্ালীন েময় এইিএ ই

লনব কালিি সেডার্েী;
; আরল ল র্েী

লপএ লি

প্রর্মল্পর র্া কক্রে শুরু
হওয়ার
আমগ
এবাং
পলরিালন প কাময় খন
প্রময়াজন হয়
ল লভল র্াজ শুরু র্রার
আমগ াোলজর্ ব্বস্থাপনা
পলরর্ল্পনা প্রণয়ন ও
বাস্তবায়ন এর েয়।

অলনোকৃি পুনব কা ন এবাং ষুদ্র জালিমগািীর লনব কালিি সেডার্েী;
েস্যা হ াোলজর্ সুরক্ষা লবষয়গুলল
; আরল ল র্েী

লপএেইউ

শুরু

প্রর্ল্পটির O & M প কাময় এই প্রা লির্ প্রলশক্ষণ র্ল O & M র্েীমের জন্য োর্মব এবাং HSE র্েীমের দ্বারা পলরিাললি
হমব।
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বাস্তবায়ন বামজট

ESMF বাস্তবায়মন সোট বামজট ৪,৭৭০,০০০ (৫৭,৪৭০ োলর্কন ডলার) অনুমোলেি হময়মে। এমি এর্টি ESIA, প্রলশক্ষণ ও ক্ষেিা
লনেকাণ র্া কক্রে, লনেকামণর েয় ESMP এবাং O & M প কাময়র প্রস্তুলি অন্তর্ভকি ( ারণী ে) ।
ারণী ে : ESMF বাস্তবায়মনর জন্য ম্ভাব্ বামজট

ক্র
নাং

লবষয়

পলরোণ (BDT)

পলরোন (USD)

েন্তব্

১.

ইএ ইএ

৩,০০০,০০০

৩৬,১৪৪

২.

লপএেইউ এর জন্য পলরমবশগি ও
াোলজর্ লবষয় মূমহর উপর প্রলশক্ষণ

৩০০,০০০

৩,৬১৪

৩.

লপআইল এর জন্য পলরমবশগি ও
াোলজর্ লবষয় মূমহর উপর প্রলশক্ষণ

১০০,০০০

১,২০৫

নর্শা পন্ন হওয়ার পমর
স্থানীয় পরােশকর্ারী াংস্থা দ্বারা
পলরিাললি
বাইমরর পরােশকর্ দ্বারা
াোলজর্ এবাং পলরমবশগি
লবষয় লনময় ২ লেমনর প্রলশক্ষণ
লপএেইউ সি াোলজর্ ও
পলরমবশগি পরােশকর্ র্র্তকর্
এ আরলডএ অলফম ১লেমনর
প্রলশক্ষণ

৪.

ঠির্াোর এর জন্য পলরমবশগি ও
াোলজর্ লবষয় মূমহর উপর প্রলশক্ষণ
পলরমবশগি ও াোলজর্ লনরাপিা
লনলশ্চি র্রার জন্য পরােশকোিা
লনময়াগ

১৫০,০০০

১,৮০৭

৭২০,০০০

৮,৬৭৫

৫০০,০০০

৬,০২৪

ESIA প্রস্তুলি েয় আপমডট
র্রা হমব।

র্া কর্ালীন প কাময় ইএ এেলপ
বাস্তবায়ন

অলনর্ কালরি

অলনর্ কালরি

ল টি র্মপকামরশন / সপৌর ভা
দ্বারা লনর্ কালরি হমব

সোট

৪,৭৭০,০০০

৫৭,৫৪০

৫.

৬.
লনেকাণ প কাময় ইএ এেলপ বাস্তবায়ন
৭.

লবড ডকুমেন্ট এ অন্তর্ভকি র্রা
হমব
১২ ো ইনপুট @ ৬০,০০০
টার্া / ো । লবড ডকুমেন্ট এ
অন্তর্ভকি র্রা হমব

সনাট:
র্। রূপান্তর হার ব্বহৃি: ইউএ লড ১ = লবলড ৮৩
খ। অোয় ৭.২ প্রেি প্রলশক্ষণ লববরণ।
গ। লনেকাণ প কাময় ESMP েস্ত লনর ন ব্বস্থা এবাং প কমবক্ষণ র্া কক্রে খরি অন্তর্ভকি র্রা উলিি।
র্। অপামরশন এর েয় ESMPএর ব লনঃ রণ ব্বস্থা এবাং প কমবক্ষণ মূলর্ র্া কক্রমের খরি অন্তর্ভকি র্রা উলিি।
19

20

