
বু�ড়ি�মা�রী� স্থলবুন্দরেরীরী পড়িরীরেবুশগত এবু� সা�মা�ড়ি�ক প্রভা�বু মা�ল��য়ন ড়িনবু��হী� সা�রী-সা�রে�প

 ভু� মি�কা�
   ড়িবুশ্ববু���ক অর্থা��য়নক# ত প্রস্তা�ড়িবুত পূ�র্ব
 দমিণ এমি�য়া�য়া পূমি�র্বহন ও র্ব�মিণজ্য� সং�যো��গ ত্ব��মি�ত কারীণ  (ACCESS) প্রকাযো!�

ল� হযোল�    এই উপ-            অঞ্চরেল বু�ড়িণ�� ও পড়িরীবুহীরেনরী উচ্চ বু�রেয়রী প্রধা�ন ড়িনয়�মাকগুড়িল মোমা�ক�রেবুল� করীরেত এই কমা�সা�ড়ি.
   গ্রহীরেণরী প্রস্তা�বু করী� হীরেয়রে0,        যা�রী মারেধা� বু�ড়িণ�� সা�ড়িবুধা�য় ড়িনম্ন স্তারেরীরী প্রযা�ড়ি3রী বু�বুহী�রী,  অপযা��প্ত পড়িরীবুহীন,  অপযা��প্ত লড়ি�ড়ি5ক

            অবুক�ঠা�রেমা� এবু� মা�লবু�হী� যা�নবু�হীরেনরী আন্তঃ9সা�মা�ন্তঃ .ল�.রেল ড়িনয়ন্ত্রক ও পদ্ধড়িতগত প্রড়িতবুন্ধকত� ইত��ড়ি= ড়িবুষয় ল�ণ�য়।
            এই মোপ্র�গ্র�মা মো?রেভালপরেমারে@রী উরেAশ� হীল ড়িবুড়িবুআইএন মো=শগুড়িলরেত =� এবু� ড়িস্থড়িতস্থ�পক আঞ্চড়িলক বু�ড়িণ�� এবু�

    পড়িরীবুহীন ড়িবুক�শ করী�। এই ইএসাআইএ,    কমা�সা�ড়ি.রী উপ�=�ন ১,  ২,         ৩ এবু� ৪ এরী অধা�রেন বু�ড়ি�মা�রী� স্থলবুন্দরেরীরী উন্নয়ন
              ক�রে�রী প্রর্থামা ধা�রেপরী ক�রে�রী �ন� সাম্ভা�বু� পড়িরীরেবুশগত এবু� সা�মা�ড়ি�ক প্রভা�বু এবু� প্রশমান করেমা�রী রূপরেরীখা� মো=য়�

হীরেয়রে0, মোযামান,      স্থলবুন্দরী উন্নয়ন এবু� সা�মা�ন্তঃ বু�বুস্থ�পন�রী উন্নড়িত     । এই কমা�সা�ড়ি.রী উপ�=�নগুড়িল হীল: (1a)  স্বয়�ড়িLয় সা�মা�ন্তঃ
 বু�বুস্থ�পন� বু�বুস্থ�, (2a) মোবুন�রেপ�ল,        মোভা�মারী� এবু� বু�ড়ি�মা�রী� স্থলবুন্দরেরী ড়িস্থড়িতস্থ�পক স্থলবুন্দরী অবুক�ঠা�রেমা�, (3f)  সা�মা�ন্তঃ

       বু�বুস্থ�পন�রেক বুত� মা�ন সামায় উপরেযা�গ� করীরেত প্রযা�ড়ি3গত সাহী�য়ত� সাহী�য়ত�,  এবু� (4)    জরুরী অবস্থার ক্ষে
ত্রে� তড়ি�ৎ
প্রড়িতড়িLয়�   ।
র্ব�মি#���$-          চ্যাং���#�র্ব�ন্ধা� র্ব��ল�যোদ� ও ভু��যোত� �যো'� ত( ত$য়া র্ব(হত্ত� স্থল সং$��ন্ত ক্রমিসং�    । স্থলর্বন্দ�মি/ র্ব��ল�যোদযো�� উত্ত��ঞ্চযোল

              ��পূ�� মির্বভু�যোগ অর্বমিস্থত। স্থলর্বন্দ�মি/ প্রমিত র্বছ� ১৪০০০০ ট্রা�কা পূ���পূ�� কাযো�। তযোর্ব এই র্বন্দ� ক্র�র্ব'
��ন ��লর্ব�হ$
      ��নর্ব�হযোন� মিন�মির্বমি9ন� প্রর্ব�হ মিনমি:ত কা�যোত পূ��যোছ ন�,           ��� ফযোল দ$র্ঘ
 ��নজ্য/ সং(মি= হয়া এর্ব� সং$��ন্ত অমিতক্রযো�� সং�য়া

 মির্বলম্ব হয়া     । এই র্বন্দ� ভু� /�ন-         র্ব��ল�যোদ� র্ব�মিণযোজ্য�� জ্যন� �যোন�ন$ত স্থলর্বন্দ� মিহযোসংযোর্ব মির্বযোর্বচ্যাংন� কা�� হয়া   । র্ব�মি#���$ স্থলর্বন্দযো��
              সংম্ভা�র্ব�ত� সং�$� ও মির্বস্তা�মি�ত নকা�� প্রমিতযোর্বদন বের্বন�যোপূ�ল ও বেভু����� বেচ্যাংযোয়াও উন্নত। অন��ন� মির্বষযোয়া� সং�যোD বেE�ল�
 স্ট্যা��কাইয়া�র্ড
 মিন�
�ণ,    আন্তজ্য
 �মিতকা ��ত্রী$ /�মি�
ন�ল ভুর্বন,  �প্তা�মিন /�মি�
ন�ল, গুদ��,  পূ�মিকা
 � ইয়া�র্ড
 ,  ট্রা�কা /�মি�
ন�ল, প্র��সংমিনকা,

   আর্ব�মিসংকা এর্ব� র্ড�যো�/মি� ভুর্বন,       প্রস্তা�মির্বত সং�লগ্ন একামি/ �(ত E�যোল� পূ�নMEনন,      এই সংকাল অর্বকা�ঠা�যো�� এই কা�
সং�মিচ্যাং�
 আওত�য়া D�কাযোর্ব  । ভু� মি�,               নদ$ ও হ্রযোদ� ত$� �� কা��� জ্যযোন� মির্বদ���ন ও প্রস্তা�মির্বত স্থলর্বন্দযো�� সং�যোD সং�যো��গ স্থ�পূযোন�

     জ্যন� দ�মি/ কা�লভু�/
 মিন�
�ণ কা�� হযোর্ব।
     এই প্রকাযো!� �যো'� অন��ন� মির্বষযোয়া� �যো'�,     নত� ন বেE�ল� স্ট্যা��কাইয়া�র্ড
 মিন�
�ণ,     আন্তজ্য
 �মিতকা ��ত্রী$ /�মি�
ন�ল ভুর্বন,  �প্তা�মিন

/�মি�
ন�ল,  গুদ��,   পূ�মিকা
 � ইয়া�র্ড
 ,   ট্রা�কা /�মি�
ন�ল,  প্র��সংমিনকা,     আর্ব�মিসংকা এর্ব� র্ড�মি�/মি� ভুর্বন,     এর্ব� এই প্রকাযো!� জ্যমি�
          সং�লগ্ন একামি/ �(ত E�যোল� পূ�নMEনন অন্তভু�
 ক্ত D�কাযোর্ব র্বযোল আ�� কা�� হযো9        । এছ�#�ও প্রস্তা�মির্বত জ্যমি� সং�লগ্ন নদ$ ও হ্রযোদ�

               ত$� ��য়া কা��
কা�$ পূদযোপূ এর্ব� মির্বদ���ন ও প্রস্তা�মির্বত স্থলর্বন্দযো�� সংযোQ সং�যো��গ স্থ�পূযোন� জ্যন� দ�মি/ কা�লভু�/
 মিন�
�ণ।
        প্রকা!মি/ র্বত
 ��ন র্বন্দযো�� '��ণ �ত� ৪ একা� বেDযোকা র্ব�#E�ত�২৫.        ৫ একাযো� উন্ন$ত কা�যোর্ব এর্ব� এ� ফযোল জ্য�ত$য়া

      অD
ন$মিতযোত অর্বদ�ন ��Eযোর্ব হযোর্ব আ�� কা�� ��যো9  । উপূ�ন্তু,        এই উন্নয়ান প্রযোচ্যাং=� এযোদযো�� উ পূ�দনযোকা ত্ব��মি�ত কা�যোর্ব এর্ব�ৎ
   �প্তা�মিন আয়া র্ব(মিU কা�যোর্ব।

ন�ড়িত, আইড়িন ও প্রশ�সাড়িনক ক�ঠা�রেমা�

মির্বমির্বআইএন-   এ�মিপূএ বেপ্র�গ্রা�যো�� '�পূ-           ১ এ� কাযোW�যোনন্ট গুমিল� পূমি�যোর্ব�গত ��ল��য়াযোন� জ্যন� ইমিসংএ ১৯৯৫ এর্ব� ইমিসংআ�
১৯৯৭,               শ্র� আইন ২০০৬ এর্ব� রুল ২০১৫ এর্ব� পূ�র্বত
 $ সং�যো��'ন$ এর্ব� অন��ন� প্র�সংমিQকা পূমি�যোর্ব�গত এর্ব�
সং���মিজ্যকা-  সংWমিকা
 ত আইনগুমিল’     বেকা প্র�সংমিQকা মিহযোসংযোর্ব মির্বযোর্বচ্যাংন�কা�� হযোয়াযোছ।

            র্ব��ল�যোদ� সং�কা�� এই আইনমি/ বে�যোন চ্যাংল�� জ্যন� একামি/ দ(=�ন্ত��লকা মিনযোদ
 �ন� বেসং/ কা�যোত ECR 1997   এর্ব� এ� পূ�র্বত
 $
 সং�যো��'ন$� ��'�যো�,   মির্বমি' ৭(২)     এ উযো^E কা�� হযোয়াযোছ        । মির্বমিভুন্ন '�যোণ� মি�! প্রকা!গুমিলযোকা চ্যাং��মি/ মির্বভু�যোগ ত�মিলকা�ভু� ক্ত

কাযো�, �D�, সংর্ব�জ্য,  কা�ল� A,  কা�ল� B,  র্ব� ল�ল          । এই মির্বভু�গগুযোল� সংম্ভা�র্ব� পূমি�যোর্ব�গত প্রভু�যোর্ব� ত$ব্রত�� উপূ� মিভুমিত্ত
                  কাযো� মিন'
��ণ কা�� হযোয়া D�যোকা। এই ইএসংআইএ মি�যোপূ�/
 জ্য�ত$য়া আইন এর্ব� মির্বশ্ব র্ব���কা এ� পূমি�যোর্ব�গত ও সং���মিজ্যকা ��ন

           অন�সং�ণ কাযো� তৈতমি� কা�� হযোয়াযোছ। মিকান্তু এ� �যো'� মিকাছ� ��ন এই উপূ-    প্রকাযো!� সং�যোD প্র�সংমিQকা নয়া     । এই র্ঘ�/মিত মির্বযোbষণ ন$যোচ্যাং
  উপূস্থ�পূন কা�� হয়া-



মোMড়িবুল ই-১: বু��ল�রে=শ সারীক�রী� আইন এবু� ড়িবুশ্ব বু���ক এরী ইএসাএসা এরী মাধা�ক�রী ঘা�Mড়িত

ড়িবুশ্ব বু���ক এরী

ইএসাএফ

5��ন্ডা�?�

ঘা�Mড়িত ঘা�Mড়িত হ্রা�সা করীণ

ইএসাএসা  ১:

পড়িরীরেবুশগত এবু�

সা�মা�ড়ি�ক  প্রভা�বু

এবু�  ঝুঁ� Sড়িকরী

মা�ল��য়ন  এবু�

বু�বুস্থ�পন�

(i) পূমি�যোর্ব�গত প্রভু�র্ব সং�$� (ইআইএ) স্ক্রী$মিন�

এর্ব� বেd�মিপূ� ��ল��য়াযোন� সং�স্তা পূমি�যোর্ব�গত এর্ব�

সং���মিজ্যকা ��ন (ইএসংএসং) ��ন মিনমি:ত কাযো� ন�।

(ii) ইআইএ সং�$� পূমি�যোর্ব�গত এর্ব� সং���মিজ্যকা

উভুয়া  মিদকাযোকা  একাই  ��নদযোe  অন্তভু�
 ক্ত  কা�এ

সং�D
ন কাযো� ন�, অন�মিদযোকা ইএসংএফ ত� কাযো�।

(iii)  পূমি�যোর্ব�গত  প্রভু�র্ব  সং�$�  (ইআইএ)

.ল�ক�ল�ন  মো5করেহী�ল্ডা�রীরে=রী  সাম্পৃ#3ত�  খা�বুই

সা�ড়িমাত,  মোসাই  সা�রের্থা  বু�স্তাত�  সা�ড়িমাত,  এমানড়িক

পূমি�যোর্ব�গত প্রভু�র্ব সং�$� (ইআইএ) এ� মি�যোপূ�/


প্রকা�� কা�� হয়ান�।     

(iv)  বু��ল�রে=রেশরী  পূমি�যোর্ব�গত  প্রভু�র্ব  সং�$�

(ইআইএ) পদ্ধড়িতরী  মোক�ন  ড়িবুকল্প  ড়িবুরেWষরেণরী

প্ররেয়��ন পরেরী ন�।

(v) প্রকরেল্পরী �ন� মোক�রেন� সা�ড়িWষ্ট সা�ড়িবুধা� মোনই।

পূমি�যোর্ব�গত  এর্ব�  সং���মিজ্যকা  প্রভু�র্ব  ��ল��য়ান

(ইএসংআইএ) সং�পূ�মি��  কাযো�যোছ  বে�  পূমি�যোর্ব�  র্ব�র্বস্থ�পূন�

পূUমিত� প্র�সংমিQকা মির্বভু�গগুমিল  ইএসংএসং-১ ��ন অন���য়া$

মিলEযোত হযোর্ব। এই ইএসংআইএ এ� বেd�মিপূ� মির্বশ্বর্ব���কা এ�

ইএসংএসং  এর্ব�  র্ব��ল�ফযোদ�  সং�কা�যো��

প্রযোয়া�জ্যনগুযোল�  র্ব�ঝযোত  পূমি�চ্যাং�লন�  কা��

হয়া। ইএসংএফ-এ� প্র��ন বেশ্রমিণমির্বন��যোসং� ��ল ন$মিত

(এমি#যোয়া  চ্যাংল�ন,  বেছ�/  কারুন,  প্র�মি�ত  কারুন,  অফযোসং/

কারুন),  এই ইএসংআইএ এর্ব� প্রকাযো!� নকা��য়া মির্বযোর্বচ্যাংন�

কা�� হযোয়াযোছ।

ইএসাএসা  ২:

শ্রড়িমাক  এবু�

ক�রে�রী অবুস্থ�

(i)  শ্র� আইন অন�যো��দযোন� আযোগ উন্নয়ান  প্রকা!

পূ�
�যোল�চ্যাংন�, শ্র� এর্ব� কা�যোজ্য� অর্বস্থ�� পূ�
যোর্বণ,

OHS এ� প্রযোয়া�জ্যন$য়াত�, এসংর্ব মির্বষয়া পূ�
�যোল�চ্যাংন�

কা�� অত��র্ব��কা নয়া। 

(ii) শ্রমা আইন আন�সা�রেরী মোযারেক�রেন� উন্নয়ন প্রকরেল্প

শ্রমা-বু�বুস্থ�পন�  পড়িরীকল্পন�/প্রড়িLয়�  বু�  ওএই.এসা

পড়িরীকল্পন� প্রস্তুত করী�রী প্ররেয়��ন পরেরী ন�।

প্রকল্প বু�স্তাবু�য়রেনরী সামায় শ্রড়িমাকরে=রী �ন� ট্রা�ড়িফক ড়িনরী�পত্তা�

সাহী  একড়িM  মোপশ�গত  স্ব�স্থ�  ও  ড়িনরী�পত্তা�  (ওএই.এসা)

পড়িরীকল্পন� তৈতড়িরী করী� উড়ি.ত।

ওএই.এসা  এবু�  সা�ইM-ড়িনড়ি=� ষ্ট  বু�বুস্থ�পন�রী  �রেন�

পড়িরীকল্পন�  ড়িনরে=� ড়িশক�  এই  পূমি�যোর্ব�গত  এর্ব�  সং���মিজ্যকা

প্রভু�র্ব ��ল��য়ান (ইএসংআইএ) মোত অন্তঃভা�� 3 করী� হীরেয়রে0।

ইএসাএসা  ৩:

=�ষণ  প্রড়িতরেরী�ধা

বু�বুস্থ�পন�রী

প�শ�প�ড়িশ  সাম্পৃ=

বু�বুহী�রেরীরী =�ত�

ড়িবু=�মা�ন শড়ি3 এবু� প�ড়িন সা�রী�ণ ন�ড়িত,  আইন

এবু�  প্রড়িবুধা�নগুড়িলরী  উন্নয়ন  প্রকরেল্পরী  প্ররেয়��ন

সাম্পৃ=  বু�বুহী�রেরীরী  =�ত�রী  সামাসা��গুড়িল  মা�ল��য়ন

করী�রী  এবু�  মোসাগুড়িলরেক  ত�রে=রী  ইএসা  ঝুঁ� Sড়িক

বু�বুস্থ�পন�রী পড়িরীকল্পন�গুড়িলরেত অন্তঃভা�� 3 করী�।

ইএসংএসং  ৩  পূমি�যোর্বযো��  প্র'�ন

উপূ�দ�ণগুযোল� বে��নM পূ�মিন,  র্ব�য়া�,  '�মিলকাণ�,

�ব্দ ইত��মিদ সংহ সং�স্তা দ�ষযোণ� মিদকাগুমিলযোকা ত� যোল

'যো�।  

মির্বশ্বর্ব���কা  গ্রুপূ  এ� পূমি�যোর্ব�গত  স্বা�স্থ�  এর্ব�

মিন��পূত্ত�  (WBG  EHS)  মিনযোদ
 মি�কা�মি/যোত

কা��
�ত��  স্তা�  এর্ব�  পূমি���পূ  �যোয়াযোছ  ��

সং�'��ণত মির্বশ্বর্ব���কা গ্রুযোপূ� কা�যোছ  গ্রাহণযো��গ�।
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এর্ব�  মির্বদ���ন  প্র��মিক্ত�  দ্বা���  ��মিক্তসংQত E�যোচ্যাং

নত� ন  সং�মির্ব'�গুমিল  সং�'��ণত  অজ্য
 নযো��গ�  র্বযোল

মির্বযোর্বমিচ্যাংত  হয়া।  এই  ইএসংআইএ  প্রস্তুযোত�  সং�য়া

মির্বশ্বর্ব���কা  গ্রুপূ  এ� পূমি�যোর্ব�গত  স্বা�স্থ�  এর্ব�

মিন��পূত্ত� মিনযোদ
 মি�কা� অন�সং�ণ কা�� হয়া।

ইএসাএসা ৪:  

কড়িমাউড়িনড়িMরী স্ব�স্থ�

ও ড়িনরী�পত্তা�

কড়িমাউড়িনড়িMরী  স্ব�স্থ�  ও  ড়িনরী�পত্তা�  ইএসাএইএ  এরী

আওত�য়  তরেবু  ড়িসারে5মাগুড়িল উন্নয়ন  প্রকল্প এবু�

ত�রী  বু�স্তাবু�য়রেনরী  �ন�  সা�ড়িনড়ি=� ষ্ট  প্ররেয়��ন�য়ত�

প্র=�ন করেরী ন�। অন�ড়ি=রেক স্ব�স্থ� সামাসা��গুড়িল স্ব�স্থ�

ও  পড়িরীবু�রী  কল��ণ  মান্ত্রণ�লয়  (MHFW)  -এরী

আওত�ভা� 3,  তরেবু এড়িM বুত� মা�রেন  প্রকল্প প্রস্তুড়িত

এবু� ত=�রীড়িকরেত �ড়ি�ত নয়।

পড়িরীরেবুশগত  এবু�  সা�মা�ড়ি�ক  বু�বুস্থ�পন�  ক�ঠা�রেমা�

(ইএসাএমাএফ),  শ্রমা  বু�বুস্থ�পন�  পদ্ধড়িত  (এলএমাএফ),

ড়িলঙ্গ  কমা�  পড়িরীকল্পন�  (ড়ি�এড়িপ),  মোযা_ন  ড়িনপ��ন  এবু�

অপবু�বুহী�রী  (এসাইএ),  মোযা_ন  হীয়রী�ড়িন  (এসাএই.)  এ

কামি�উমিনমি/� স্বা�স্থ� সং���� জ্যন� মিনযোদ
 মি�কা� বেদয়া� হযোয়াযোছ।

ইএসাএসা ৫:  

�ড়িমা  অড়িধাগ্রহীণ,

ভা� ড়িমা  বু�বুহী�রী

সা�মা�বুদ্ধত�,  এবু�

অড়িনচ্ছা�ক# ত

প�নবু��সান

বু��ল�রে=শ9  স্থ�বুরী  সাম্পৃড়িত্তারী  অড়িধাগ্রহীণ  ও

ড়িরীক� ইড়ি�শন আইন (আড়িরীপ�) 

(i)  অ-ত�ড়িলক�  ভা� 3রে=রী  মো�রেb  প�নবু��সান  কমা�

পড়িরীকল্পন� (RAP) প্রস্তুড়িতরী প্ররেয়��ন মোনই;

(ii)  যা�রে=রী  �ড়িমারী  আন�ষ্ঠা�ড়িনক আইড়িন  =�ড়িবু  মোনই

ত�রে=রী �ড়িতপ�রীণ বু� সাহী�য়ত� প্র=�ন করেরী ন�;

(iii) অন�ন�ষ্ঠা�ড়িনক বুসাড়িত স্থ�পনক�রী�রে=রী ��ড়িবুক�

প�নরুদ্ধ�রেরীরী �ন� L�ড়িন্তঃক�ল�ন ভা�ত� প্র=�ন করেরী

ন�;

(iv)  শুধা�  নগ= �ড়িতপ�রীরেণরী উপরী ড়িনভা� রী করেরী,

মোক�ন উন্নয়নমা�লক উরেAশ� নয়;

(v) ঝুঁ� Sড়িকপ�ণ � মোগ�ষ্ঠা�গুড়িলরী প্রড়িত ড়িবুরেশষ মারেন�রেযা�গ

মো=ওয়�রী মোক�নও ড়িবুধা�ন মোনই;

(vi) হী�রী�রেন� সাম্পৃরে=রী মা�ল��য়ন 'প্রড়িতস্থ�পন খারী.'

মা�রেনরী উপরী ড়িভাড়িত্তা করেরী নয়।

একড়িM  ড়িরীরেসারেMলরেমা@  পড়িলড়িসা  মোfমাওয়�ক�  (আরীড়িপএফ)

প্রস্তুত  করী�  হীরেয়রে0,  পরীবুত� �রেত  ড়িবুড়িভান্ন  সা�ইরেMরী  �রেন�

সা�ইM-ড়িনড়ি=� ষ্ট প�নবু��সান কমা�  পড়িরীকল্পন�  (আরীএড়িপ)  প্রস্তুত

করী�  হীরেয়রে0।  আরীড়িপএফ  এবু�  আরীএড়িপ   উভায়ই

ইএসংএসং ৫ এ�  প্ররেয়��ন�য়ত� ড়িবুরেবু.ন� করীরেবু। 

ইএসাএসা ৬:  

��বুবৈবুড়ি.b�

সা�রী�ণ  এবু�

��বুন্তঃ  প্র�ক# ড়িতক

সাম্পৃরে=রী  মোMকসাই

বু�বুস্থ�পন�

এগুযোল�� ওপূ� মিনমিদ
 = বেকা�যোন� মির্ব'�ন বেনই 

(i) পড়িরীমা�প অন�Lরেমা প্ররেয়�গ; 

(ii)  ��বুবৈবুড়ি.b�  বু�বুস্থ�পন�  পড়িরীকল্পন�রী  খাসা��

প্রনয়ন; 

(iii)  ড়িবুড়িভান্ন  ধারীরেনরী  বু�সাস্থ�রেনরী  �ন�  ড়িবুড়িভান্ন

বু�বুস্থ�; এবু� 

পূমি�যোর্ব�গত  এর্ব�  সং���মিজ্যকা  প্রভু�র্ব  ��ল��য়ান

(ইএসংআইএ)  এ এই সামাসা��গুড়িল সামা�ধা�ন করী� হীরেয়রে0।

ইএসংআইএ প্রস্তুড়িত অ�রেশ একড়িM ড়িবুশ= ড়িনরে=� ড়িশক� মো=ওয়�

হীরেয়রে0। ড়িবুভা�গ ৪.৪, ৭.৪.৬ এবু� ৮.১.৭ এ ইএসংএসং

৬ সাম্পৃড়িক� ত সামাস্তা ড়ি=ক ত� রেল ধারী� হীরেয়রে0। 
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(iv)  প্র�র্থাড়িমাক  খা�=�  সারীবুরী�হীক�রী�রে=রী  যার্থা�যার্থা

ড়িবুরেWষণ। 

ইএসাএসা ৭:  

খা�দ্র ন#রেগ�ষ্ঠা�

এগুরেল�রী ওপরী ড়িনড়ি=� ষ্ট মোক�রেন� ড়িবুধা�ন মোনই9

(i)  E�দ্র  ন(যোগ�ষ্ঠী$ পড়িরীরেবুশগত  এবু�  সা�মা�ড়ি�ক

প্রভা�বু  মা�ল��য়ন  (ইএসংআইএ)  এ�  উপূ�  E�দ্র

ন(যোগ�ষ্ঠী$� প্রভু�র্ব অন�সংন্ধা�oন কা��� প্রযোয়া�জ্যন বেনই;

(ii) E�দ্র ন(যোগ�ষ্ঠী$ ও ঝ� pমিকাপূ�ণ 
 মোগ�ষ্ঠা�রী �রেন� ড়িবুরেশষ

বু�বুস্থ�;

(iii) এফড়িপআইড়িসা পড়িরী.�লন�;

(iv) E�দ্র ন(যোগ�ষ্ঠী$ (আইমিপূ) পূমি�কা!ন�� উন্নয়ন।

পড়িরীরেবুশগত  এবু�  সা�মা�ড়ি�ক  প্রভা�বু  মা�ল��য়ন

(ইএসংআইএ)  জ্যমি�পূ  চ্যাংল�কা�যোল  বেকা�ন  এসংইমিসং  পূ�ওয়া�

জ্য�য়ামিন।  এ বেযোত্রী এই সং�র্ব  প্রকাযো!� জ্যযোন�  ইএসংএসং ৭

অপ্র�সংমিQকা র্বযোল মির্বযোর্বমিচ্যাংত হযোর্ব। 

ইএসাএসা ৮: 

সা��স্কৃ# ড়িতক

ঐড়িতহী�

এগুরেল�রী ওপরী ড়িনড়ি=� ষ্ট মোক�রেন� ড়িবুধা�ন মোনই9

(i)  পড়িরীমা�প অন�Lরেমারী প্ররেয়�গ;

(ii)  সা��স্কৃ# ড়িতক  ঐড়িতহী�  বু�বুস্থ�পন�  পড়িরীকল্পন�রী

উন্নয়ন;

(iii)  প্রড়িতড়িM প্রকরেল্পরী ড়িনড়ি=� ষ্ট .�ন্স ফ�ইন্ডা পদ্ধড়িতরী

উন্নয়ন এবু� গ্রহীণ; এবু�

(iv)  সা��স্কৃ# ড়িতক  ঐড়িতহী�  ড়িবুরেশষজ্ঞরে=রী  সা�যা�ড়ি3

করীণ। 

একড়িM ড়িবুস্তা�ড়িরীত ড়িনরে=� ড়িশক� পড়িরীরেবুশগত এবু� সা�মা�ড়ি�ক

বু�বুস্থ�পন�  ক�ঠা�রেমা�  (ইএসাএমাএফ)  ও  পড়িরীরেবুশ  ও

সা�মা�ড়ি�ক বু�বুস্থ�পন� ন�ড়িত (ইএসাএমাড়িপ) মোত উরেpখা করী�

হীরেয়রে0। 

ইএসাএসা ৯: 

আড়ির্থা�ক

মাধা�স্থত�ক�রী�

এই  মো=রেশরী  বু�বুস্থ�য়  ইএসংএসং ৯ প্ররেযা���  নয়।

প্রকরেল্পরী প্রবু3�রী�, অর্থা��য়রেনরী উ সা যা�ই মোহী�ক ন�ৎ
মোকন, ত� ওই মো=রেশরী আইরেনরী অধা�রেন সা�মা�বুদ্ধ৷

এই সা�বু-প্রকরেল্পরী সা�রের্থা প্র�সাড়িঙ্গক নয়।

ইএসাএসা ৯: 

মো5করেহী�ল্ডা�রী

�ড়ি�ত  করীণ

এবু� তর্থা� প্রক�শ

পড়িরীরেবুশ  সা�রী�ণ  আইন  (ইড়িসাএ)/ পড়িরীরেবুশ

সা�রী�ণ  রুলসা  (ইড়িসাআরী)  সা�স্পষ্টভা�রেবু

পরী�মারেশ�রী প্ররেয়��ন মোনই, তরেবু পড়িরীরেবুশ অড়িধা=প্তরী

এবু� অন��ন� সা�স্থ�রী দ্বা�রী� ��ড়িরী করী� ইএসাআইএ

ড়িনরে=� ড়িশক�গুড়িল মোস্কৃ�ড়িপ� এবু� ইএসাআইএ প্রস্তুড়িতরী

সামায়  �নসা�ধা�রীরেণরী  পরী�মারেশ�রী  সা�প�ড়িরীশ  করেরী।

এবু� প্রকল্প বু�স্তাবু�য়রেনরী সামায় মোক�ন মো5করেহী�ল্ডা�রী

�ড়ি�ত র্থা�ক�রী �ন� মোক�ন ড়িবুধা�ন মোনই। 

এই  ইএসাআইএ-মোত  মো5করেহী�ল্ডা�রীরে=রী  সাম্পৃ#3ত�রী  �ন�

একড়িM  ড়িনরে=� ড়িশক�  প্র=�ন  করী�  হীরেয়রে0  এবু�  সা�বু-প্রকল্প

ড়ি?��ইড়িন�  এবু�  ড়িনমা��ণ  পযা��রেয়  একড়িM  স্বতন্ত্র

মো5করেহী�ল্ডা�রীরে=রী সাম্পৃ#3করীণ পড়িরীকল্পন� (এসাইড়িপ) প্রস্তুত

করী� হীরেয়রে0 এবু� ত� বু�স্তাবু�য়ন করী� হীরেয়রে0।

প্রকরেল্পরী বুণ�ন�

           র্ব�মি#���$� স্থলর্বন্দ�মি/ র্ব�মি#���$ ইউমিনয়াযোন� পূ�/গ্রা�যো� অর্বমিস্থত �� র্ব��ল�যোদ� স্থলর্বন্দ� কাত(
 পূযো� (মির্বএলমিপূএ) অ'$যোন।
      এমি/ র্ব��ল�যোদযো�� ত( ত$য়া র্ব(হত্ত� স্থলর্বন্দ�। এই      পড়িরীরেবুশগত এবু� সা�মা�ড়ি�ক প্রভা�বু মা�ল��য়ন (ইএসংআইএ) নমিDমি/

 স্থলর্বন্দ� মিন�
�ণ/পূ�নMমিন�
�ণ/          সংম্প্রসং��ণ এর্ব� এ� সং�যোD সংWমিকা
 ত কা��
ক্রযো�� পূমি�যোর্ব�গত এর্ব� সং���মিজ্যকা প্রভু�যোর্ব�
  সং�মিপ্তা মির্বর্ব�ণ বেদয়া          । মির্বদ���ন র্বন্দ� এল�কা� সংম্প্রসং��যোণ� জ্যন� অমিতমি�ক্ত জ্যমি�� প্রযোয়া�জ্যন হযোর্ব,     ��� �যো'� র্ব# অ��



  অন�র্ব
� E�সং (  সং�কা�মি� ��মিলকা�ন�'$ন)  জ্যমি�  । তযোর্ব,    একামি/ বেছ�/ অ��-    ��� পূমি���ণ ৩.    ৫১ একা� র্ব�মিক্তগত জ্যমি�ও
  অমি'গ্রাহণ কা�যোত হযোর্ব             । প্রকাযো!� ফযোল মিকাছ� র্ব�র্বসং�য়া$ স্থ�নচ্যাং� �ত হযোর্ব এর্ব� অন�ন�ষ্ঠী�মিনকা ভু� মি� র্ব�র্বহ��কা��$��ও প্রকা! এল�কা�য়া
             উপূমিস্থত �যোয়াযোছ। এই র্ব�র্বসং�য়া$যোদ� এর্ব� অন�ন�ষ্ঠী�মিনকা ভু� মি� র্ব�র্বহ��কা��$যোদ� উপূ� প্রভু�র্বগুমিল ��ল��য়ান কা�� হযোর্ব এর্ব�

                  ত�যোদ� উপূ� প্রকাযো!� কা��যোণ বে� মির্বরূপূ প্রভু�র্ব পূ#যোর্ব ত� কা��যোন� র্ব� এ#�যোন�� জ্যন� প্র��যোন র্ব�র্বস্থ� গ্রাহণ কা�� হযোর্ব। দমিণ-
    পূ�র্ব
 এমি�য়া�� ট্রা�নমিজ্য/ রুযো/ হওয়া�য়া,         র্ব��ল�যোদযো�� প্রমিতযোর্ব�$যোদ� সংযোQ র্ব�মিণজ্য� সংম্প্রসং��যোণ� উযো^Eযো��গ� সংম্ভা�র্বন� �যোয়াযোছ,
             ত�ই ভু��যোত� সংযোQ র্ব�মিণজ্য� র্ব�#�যোত র্ব�মি#���$সংহ মিতনমি/ স্থলর্বন্দযো�� অর্বকা�ঠা�যো�� উন্নয়াযোন� জ্যন� র্ব��ল�যোদ� সং�কা�� এই
   নত� ন প্রকা! চ্যাং�ল� কাযো�যোছ।

ড়িবুড়িল্ডা� এরী ড়িবুষ= ড়িবুবুরীণ

আইরেMমা সা�খা�� ধারীণ মো�bফল 

অমিফসং ১ ৪ তল� ভুর্বন প্রযোত�কা তল� : ২০০০ মি�/��২

আর্ব�মিসংকা ২ ৪ তল� ভুর্বন প্রযোত�কা তল� : ২০০০ মি�/��২

�ড়িমা ভারী�M

উপ�=�ন পড়িরীমা�ণ/মান্তঃবু�

��মি/� কা�যোজ্য� (আD
ওয়া�কা
 ) আয়াতন ৩ ল�E মি�/��৩ �Eন উচ্চত� ৩ মি�/��। 
ভু��/কা( ত উপূ�দ�যোন� উ সং ৎ আযো�পূ�যো�� নদ$� র্ঘ�/ বেDযোকা। 

মির্ডজ্য�ইন মি/� দ্বা��� চ্যাং� #�ন্ত কা�� হযোর্ব।

সা�মা�ন� প্র�.�রী

উপ�=�ন পড়িরীমা�ণ/মান্তঃবু�

সং$��ন� প্র�চ্যাং$যো�� তৈদর্ঘ
� ১২০০ মি�/��

সং$��ন� প্র�চ্যাং$যো�� উচ্চত� এফমিজ্যএল বেDযোকা ন�ন�ত� ১৫ ফ� /

সং$��ন� প্র�চ্যাং$যো�� প্রস্থ পূ�রুত্ব ১৫ এর্ব� ১০ ইমিঞ্চ

প�ড়িন সারীবুরী�হী বু�বুস্থ�

উপ�=�ন সা�খা��/পড়িরীমা�ণ/মান্তঃবু�

পূ�W হ�উযোসং� সং�E�� ১ মি/

 ওযোয়ালসং এ� �ত� ৩০০ মি�/��

আন���মিনকা তৈদমিনকা উ পূ�দনৎ ১০০০ মিল/��/মিদন

পূ�মিন '�যো�� �ত� ১০০০০০ মিল/��

পূ�ইপূল�ইন পূযোD� তৈদর্ঘ
� ২০০০ মি�/��

উপ�=�ন সা�খা��/পড়িরীমা�ণ/মান্তঃবু�

ওয়া�চ্যাং /�ওয়া�যো�� সং�E�� ৬ মি/

ওয়া�চ্যাং /�ওয়া�যো�� উচ্চত� ১২ মি�/��

তৈর্বদ��মিতকা নকা�� ��স্তা�� আযোল�, /�ওয়া��, তৈর্বদ��মিতকা /�ওয়া��, অপূ�যো��ন�ল এল�কা�য়া 

সং$��ন� প্র�চ্যাং$যো�� উপূযো�, ভু� গভু
 স্থ ত�যো�� মির্বছ�যোন�

মির্বদ��যোত� প্রযোয়া�জ্যন$য়াত� ১০০ বেকামিভুএ



গুদ��গুমিল� �ত� ১৫০০০ র্বগ
মি�/��

বেE�ল� স্ট্যাকাইয়া�র্ড
  �ত� ৮১০০০ র্বগ
মি�/��

ট্রা�ন্সমি�পূযো�ন্ট বে�যোর্ড� এল�কা� ৫০০০ র্বগ
মি�/��

আ�মিসংমিসং ওয়া�কা
 সং ৩,১৫,০০০ কা��

ফ� /পূ�যোD� পূ�রুত্ব ৩০০ মি�মিলমি�/��

ইস্পা�ত প্রযোয়া�জ্যন$য়া পূমি���ণ ৩৬০০০ বে�মিট্রাকা /ন

অভু�ন্ত�$ণ সং#কা বেন/ওয়া�যোকা
 � তৈদর্ঘ
� ১৫০০ মি�/��

অভু�ন্ত�$ণ সং#কা বেন/ওয়া�যোকা
 � প্রস্থ ২১ মি�/��

মিনষ্কা��ন বেন/ওয়া�যোকা
 � তৈদর্ঘ
� ২৫০০ মি�/��

অভু�ন্ত�$ণ বেxযোন� প্রকা�� আ� মিসং মিসং

প্রকরেল্পরী প্র�ক# ড়িতক এবু� সা�মা�ড়ি�ক-অর্থা�বৈনড়িতক তৈবুড়িশষ্ট�

সং�র্ব-       প্রকা! এল�কা�মি/ উক্ত অঞ্চযোল� উত্ত� অ�যো� অর্বমিস্থত           । এমি/ এ�ন একামি/ অঞ্চল �� E�� এর্ব� পূ�মিন� অভু�যোর্ব� �যোত�
             চ্যাং�� জ্যলর্ব�য়া� র্ঘ/ন� পূমি�লমিত হয়া। গ্রা$ষ্মকা�যোল গ# সংযোর্ব
�চ্চ ত�পূ��ত্রী� ৩২ মির্ডমিগ্রা বেসংলমিসংয়া�যোসং� উপূযো� D�যোকা,  বে�E�যোন

        �$তকা�যোল গ# সংর্ব
মিনম্ন ত�পূ��ত্রী� ১০ মির্ডমিগ্রা বেসংলমিসংয়া�যোসং� মিনযোচ্যাং D�যোকা   । গ্রা$ষ্মকা�ল উষ্ণ,     শুষ্কা এর্ব� ঝল�যোল পূমি:�$ হ�ওয়া�
   এE�নকা�� প্র'�ন জ্যলর্ব�য়া� চ্যাংমি�ত্রী    । র্বষ
�কা�যোল এE�যোন 2,000  বেDযোকা 3,000   মি�মি� র্ব(মি=পূ�ত হয়া   । এই সং�র্ব-  প্রকা!মি/� ভু� মি�রূপূ
    মিহ��লয়াযোয়া� পূ�যোদ�যোদযো� সং�ভু� মি� মিহযোসংযোর্ব মির্বযোর্বমিচ্যাংত  ।

এই অঞ্চযোল� তৈর্বমি�= হযোল� পূ�দযোদযো�� কা�ছ�কা�মিছ �(দ�ভু�যোর্ব ঢা�ল� জ্যমি� পূ�হ�যো#� ন$চ্যাং মিদযোয়া প্রর্ব�মিহত

নদ$ এর্ব� বে~�তগুমিল� দ্বা��� সং(= বেকা�লমিভুয়া�ল এর্ব� পূমিল� জ্য��� সং�যোD তৈর্বপূ�$ত�পূ�ণ 
। র্ব��ল�যোদ�

পূ�মিন উন্নয়ান বের্ব�যোর্ড
 � হ�ইযোx�লমিজ্য মির্বভু�গ এই গযোর্বষণ�� জ্যন� '�ল� নদ$� জ্যলমির্বদ��� তD� প্রদ�ন

কাযো�যোছ। তৈদমিনকা বের্ড/� মির্বযোbষণ কা�� হযোয়ামিছল,  এর্ব� র্বছযো�� সংর্ব
মিনম্ন,  গ# এর্ব� সংর্ব
�মি'কা ��নগুমিল

গণন� কা�� হযোয়ামিছল এর্ব� ত� মিলত হযোয়ামিছল। উক্ত তD� অন���য়া$, ২০১১ সং�যোল পূ�মিন� স্তা� পূ�র্ব
র্বত
 $

র্বছযো��  ত� লন�য়া  কা�  মিছল।  ত�  সংযো�ও,  সং�যোয়া�  সং�যোD  সং�যোD  এই  ��যোন�  বেকা�ন  উযো^Eযো��গ�

পূমি�র্বত
 ন  হয়ামিন।  সংর্ব
মিনম্ন  এর্ব�  সংযোর্ব
�চ্চ  জ্যলস্তা�  বে�কার্ড
  কা��  হযোয়াযোছ  �D�ক্রযো�  ৫৬.৬৯ মি�/��

(২০০৮) এর্ব� ৬০.৮৯ মি�/�� (২০১৭)

��পূ�� মির্বভু�গ ��লত মিতস্তা� অর্বর্ব�মিহকা�� ৮০ �ত��� পূমিল��মি/ মিনযোয়া গমিঠাত,  বে�E�যোন ��ত্রী  20%

ভু� মি� অন�র্ব
� ভু� Ee মির্বদ���ন। এই অঞ্চযোল� গ# উচ্চত� সং��দ্রপূ(ষ্ঠী বেDযোকা  50  মি�/�যো��ও কা�।

��পূ�� মির্বভু�যোগ� ল�ল�মিন�হ�/ বেজ্যল�� এই বেছ�/ �হ�মি/� ত� লন���লকা সং�তল তৈভুগমিলকা অর্বস্থ�য়া

�যোয়াযোছ।  �হযো��  উত্ত�  ও  পূমি:�  অ�যো�  উচ্চত�  বের্বমি�  এর্ব�  পূ�র্ব
  ও  দমিণ  অ�যো�  উচ্চত�

ত� লন���লকা কা� বেদE� ��য়া। র্ব�মি#���$  ইউমিনয়ান ��পূ�� মির্বভু�যোগ অর্বমিস্থত। সং�র্ব-প্রকা! এল�কা��

বের্বমি�� ভু�গ জ্যমি� সং�তল কা( মিষ জ্যমি�। ল�ল�মিন�হ�যো/� উচ্চত� সং��দ্রপূ(ষ্ঠী বেDযোকা  50  বেDযোকা  300



মি�/�যো�� �যো'� পূমি�র্বমিত
 ত হয়া। এ� বেকান্দ্রী$য়া অর্বস্থ�যোন উচ্চত�� গ# সং��দ্রপূ(ষ্ঠী বেDযোকা ৩০ মি�/�� বেDযোকা

৭৫ মি�/�যো�� �যো'� পূমি�র্বমিত
 ত হয়া। র্ব�মি#���$ সং��দ্রপূ(ষ্ঠী বেDযোকা ৬২ মি�/�� উচ্চত�য়া অর্বমিস্থত।

২০২১ সং�যোল� মির্ডযোসংম্বযো� প্রস্তা�মির্বত অঞ্ছযোল পূমি�চ্যাং�মিলত ��ঠা পূ�
�যোয়া পূ�
যোর্বণ চ্যাংল�কা�যোল বের্বসংল�ইন

পূমি�যোর্ব�গত  গুণ��ন  মিন'
��যোণ�  জ্যন�  র্ব�য়া�,  পূ�মিন,  �ব্দ  এর্ব�  ��মি/  সংহ  অযোনকা  পূমি�যোর্ব�গত

উপূ�দ�যোন� বের্ড/� মির্বযোbষণ কা�� হযোয়ামিছল। সং�র্ব-প্রকা! এল�কা�� সংর্বযোচ্যাংযোয়া উযো^Eযো��গ� র্ব�য়া�  দ�ষণকা��$

উপূ�দ�নগুমিল হল মিপূএ� ২.৫ এর্ব� মিপূএ�১০,  সং�লফ�� র্ড�ই অক্সা�ইর্ড (SO2),  ন�ইযোট্রা�যোজ্যন র্ড�ই

অক্সা�ইর্ড  (NO2),  কা�র্ব
ন �যোন�ক্সা�ইর্ড  (CO),  অমিক্সাযোজ্যন  (O3),  এর্ব� উদ্বা�য়া$ তৈজ্যর্ব কা�র্ব
ন  (VOC)।

প্রকাযো!� পূ�$�� ফল�ফযোল বেদE� মিগযোয়াযোছ বে� সং�স্তা �যোব্দ� ন��ন� পূমি�যোর্ব� মির্বভু�যোগ� স্ট্যা��ন্ডা�র্ড


��নযোকা অমিতক্র� কাযো�যোছ। আ� ক্র��গত ট্রা�মিফকা বেল�মির্ড� এর্ব� আনযোল�মির্ড� কা��
ক্র� মিছল �ব্দ

দ�ষযোণ� প্র'�ন কা��ণ। প্রস্তা�মির্বত অঞ্চযোল� র্ব# অ��ই পূমিতত জ্যমি�  বে�E�যোন র্বসংমিত বেনই র্বলযোলই

চ্যাংযোল, বেকা�নও স্থ�য়া$ ফসংল বেনই, মিকাছ�  গ�ছপূ�ল� এর্ব� র্ঘ�সং �যোয়াযোছ।

প্রস্তা�মির্বত স্থ�নগুমিল� আযো�পূ�যো� র্ব� প্র�মিন্তকাকা�যোণ� সং�যোD বেকা�নও প্রত্নত�মি�কা স্থ�ন বেনই। জ্য�ত$য়া-

আন্তজ্য
 �মিতকা র্ব� বেজ্যল�� গুরুযোত্ব� বেকা�যোন� সং�যোর্বদন�$ল সং��d( মিতকা র্ব� জ্য$র্ববৈর্বমিচ্যাংত্রী� বে��ন সং��মিত

এল�কা�,  ��ল জ্য$র্ববৈর্বমিচ্যাংত্রী� এল�কা�,  র্বন�ঞ্চল,  পূমির্বত্রী কার্ব�,  র্ব� ঐমিতহ�মিসংকা।  /সং��d( মিতকা স্মৃ(মিতস্তাম্ভা

বেনই।   ESIA  মি�যোপূ�যো/
 �  (মিচ্যাংত্রী ৪.১৯)  ১০ মিকামি� র্ব�ফ�� বেজ্য�যোন� �যো'� বেকা�ন সং��মিত এল�কা�যোকা

মিচ্যাংমিত্রীত হয়ামিন।
সং�র্ব-             প্রকাযো!� জ্যযোন� মিন'
�মি�ত অঞ্চযোল বে��/ ৫০ মি/ E�ন� ন��ন� মিহযোসংযোর্ব জ্যমি�পূ কা�� হযোয়াযোছ        । ��� �যো'� ১৬ মি/ পূমি�র্ব�� উপূ-

    প্রকা! এল�কা�� �যো'� মিচ্যাংমি�ত হযোয়াযোছ    । ৫০মি/ ন��ন�য়া (E�ন�য়া)    ২৩৭ জ্যন র্ব�মিক্ত �যোয়াযোছ,       ��� �যো'� ১৩০ জ্যন পূ�রুষ এর্ব� ১০৭
  জ্যন �মিহল� �যোয়াযোছ     । ৫০মি/ ন��ন� E�ন�� �যো'�, ২১.৫%     পূ�রুষ ৪৫ র্বছযো�� বের্বমি� র্বয়াসং$, ২১.৪%    �মিহল� ৪৫ র্বছযো�� বের্বমি�

র্বয়াসং$       । সংযোর্ব
�চ্চ ২০ �ত��� ��ন�যোষ� বেপূ�� বেদ�কা�ন/  বেহ�যো/ল ��মিলকা     । এ�পূযো� �যোয়াযোছ কা( মিষমির্বদ (১৮.৯৫%)   এর্ব� শ্রমি�কা
(১৬.৮৪%)    । সংর্ব
মিনম্ন (1.05%)  ��ন�ষ কা( ষকা,        মি�কা এর্ব� র্ব�মি#� র্ব�র্বসং� বেপূ��� সং�যোD ��ক্ত আযোছ  ।

আ�ড়িশ=�রীরে=রী অ�শগ্রহীণ এবু� �নগরেণরী সা�রের্থা পরী�মাশ�

আযোল�চ্যাংন�  ও পূ���যো�
�  সং�য়া,  অমি'কা��� অ��গ্রাহণকা��$  উপূ-প্রকা! র্ব�স্তার্ব�য়াযোন সং�D
ন র্ব�ক্ত

কাযো�ন এর্ব� উপূ-প্রকা!মি/ �ত ত�#�ত�মি# সংম্ভার্ব র্ব�স্তার্ব�য়াযোন� জ্যন� অন�যো��' কাযো�ন। সংWমিত্ত ক্রযোয়া�

ফযোল মিত কা��যোত র্ব� এ#�যোত, জ্যমি�� ��মিলকা�� উন্নত স্থ�ন�ন্ত� এর্ব� কা�
সং�স্থ�যোন� সংম্ভা�র্বন�গুমিল

উপূলব্ধ কা��� প্রস্তা�র্ব কাযো�মিছযোলন। ভু� মি� অমি'গ্রাহণ কা��� ফযোল বে� সংর্ব ��ন�যোষ� স্থ�ন�ন্ত� হযোর্ব, ����

কা�
সং�স্থ�ন হ���যোর্ব, ত�যোদ� এই মিত বেপূ�ষ�র্ব�� জ্যযোন� �D��D র্ব�র্বস্থ� মিনযোত হযোর্ব। 



আযোল�চ্যাংন�� সং�য়া অযোনযোকাই উযো^E কাযো�ন বে� র্ব�মি#���$যোত বে�যোকা�ন র্ব(হ  পূমি�কা�ঠা�যো�� মিন�
�যোণ� জ্যন�ৎ
মিন�
�ণ মিঠাকা�দ��/বেদ� দ্বা��� শ্রমি�কা সং�র্ব��হ হযোয়া D�যোকা। ত��� সং�'��ণত বেদযো�� মির্বমিভুন্ন স্থ�ন বেDযোকা

ত�যোদ� উত্সং বেDযোকা মিন�
�ণ শ্রমি�কাযোদ� মিনযোয়া আযোসং। ত�ই স্থ�ন$য়া�� র্বন্দ� শ্রমি�যোকা� কা�জ্য ছ�#� অন�

বেকা�যোন�  প্রকাযো! কা�জ্য কা��� বেত�ন সং�যো��গ পূ�ন ন� । র্বন্দ� সং�লগ্ন এল�কা�� ছ�#�ও র্ব�মি#���$

সং�লগ্ন অন��ন� উপূযোজ্যল� বেDযোকাও অযোনযোকা র্বন্দযো� শ্রমি�কা মিহযোসংযোর্ব কা�যোত আযোসংন। এই র্বন্দযো� বে�

বেকা�নও  প্রকা!-মিন�
�ণ  কা�যোজ্য�  সং�য়া  এই  এল�কা��  আইন-�(ঙ্খল�  পূমি�মিস্থমিত  ভু�ল  র্বযোল  �যোন

হযোয়ামিছল।

দলগত আযোল�চ্যাংন�য়া (এফমিজ্যমির্ড) অ��গ্রাহণকা��$ শ্রমি�কা�� ইমিQত মিদযোয়াযোছন বে� র্বন্দ� কাত(
 পূ র্বন্দ�

শ্রমি�কাযোদ�  কা�যোজ্য�  পূমি�যোর্ব�,  কা�
যোযোত্রী  দ�র্ঘ
/ন�  এ#�যোত  র্ব�  মিন��পূত্ত��  জ্যন�  বেহলযো�/,  গ্লা�ভুসং

ইত��মিদ বেদওয়া�� মির্বষযোয়া বেকা�যোন� উযোদ��গ গ্রাহণ কাযো�মিন। বেকা�যোন� '�যোন� মিন��পূত্ত� সং�ঞ্জা�� ছ�#�ই চ্যাং��

স্বা�স্থ�ঝ� pমিকা  মিনযোয়া  প্রমিতমিদন কা�জ্য কা�যোছন শ্রমি�কা��।  এ�নমিকা র্বন্দ� এল�কা��  বেভুতযো� শ্রমি�কাযোদ�

প্র�Dমি�কা মিচ্যাংমিকা সং�� বেকা�যোন� র্ব�র্বস্থ� বেনই।ৎ

��যোদ� জ্যমি� অমি'গ্রাহণ কা�� হযোর্ব ত�যোদ� ��ল� মিদযোত হযোর্ব মিকান্তু স্থ�ন�ন্তযো�� কা��যোণ দ$র্ঘ
মিদযোন� পূমি�মিচ্যাংত

সং��জ্য র্ব�  সংম্প্রদ�য়া  বেDযোকা দ�যো�  সংযো�  বে�যোত  হযোর্ব।  �মিদও ত���  একা�ত বে�  র্বন্দযো��  উন্নয়ান  ও

আ'�মিনকা�য়ান দ$র্ঘ
যো�য়া�যোদ ত�যোদ� জ্যন� উপূকা��$ হযোর্ব।

র্বন্দ� এল�কা�য়া মিসংএন্ডাএফ এযোজ্যন্ট, �প্তা�মিন-আ�দ�মিন র্ব�র্বসং�, ��মিদ বেদ�কা�ন, কাসংযো�মি/কা �পূ র্ব� অন�

বেকা�যোন� '�যোন� র্ব�র্বসং�য়া ন��$যোদ� অ��গ্রাহণ কা�যোত বেদE� ��য়ামিন। বেসংE�যোন একামি/ E�র্ব�� বেহ�যো/ল

আযোছ,  বে�E�যোন পূমি�র্ব�যো�� সংকাল পূ�রুষ ও �মিহল� মি�যোল র্ব�র্বসং� পূমি�চ্যাং�লন� কাযো�। এছ�#� স্থ�ন$য়া

E�র্ব�� বেহ�যো/যোল মিকাছ�  ন��$ র্ব�র্ব�মিচ্যাং
  র্ব� মি�ন�� মিহযোসংযোর্ব কা�জ্য কাযো�ন। বেকাউ বেকাউ অযোন�� কা( মিষ জ্যমি�যোত

তৈদমিনকা মিভুমিত্তযোত জ্যন� কা�জ্য কাযো�ন। র্ব�মি#���$যোত অ! সং�E�কা ন��$ ���� শ্রমি�কা মিহযোসংযোর্ব কা�জ্য

কাযো�ন  তযোর্ব  ত�  ��লত  কা( মিষ  শ্রমি�কা  মিহযোসংযোর্বই।  বেকাউ  বেকাউ  র্বন্দযো��  আযো�পূ�যো��  E�র্ব�যো��

বেহ�যো/লগুমিলযোত  ��ন্ন��  কা�জ্য  কাযো�  র্ব�  অন�  বেল�যোকা�  র্ব�মি#যোত  র্ব�মি#�  কা�যোজ্য  সং�হ���  কাযো�।

ইএসংআইএ  প্রমিক্রয়া�  চ্যাংল�কা�ল$ন  বেকা�যোন�  অ��গ্রাহণকা��$/সং��ত্কা��  গ্রাহণকা��$যোদ�  সং�যোD

আযোল�চ্যাংন�� সং�য়া বে��ন র্ব�র্বসং� র্ব� বে��ন/��নর্ব পূ�চ্যাং�যো�� বেকা�যোন� তD� পূ�ওয়া� জ্য�য়ামিন।



পড়িরীরেবুশগত এবু� সা�মা�ড়ি�ক ঝুঁ� Sড়িক এবু� প্রভা�বু

প্রস্তা�মির্বত  সং�র্ব-প্রকাযো!�  কা��
ক্র�গুমিলযোকা  "পূ�
�প্তা"  পূমি�যোর্ব�গত  এর্ব�  সং���মিজ্যকা  ঝ� pমিকা�  জ্যন�

��ল��য়ান কা�� হযোয়াযোছ এই বেপ্রমিযোত বে�,  বের্বমি��ভু�গ মিন�
�ণ কা�জ্যগুমিল মিনমিদ
 =  সং$��র্বU এল�কা�য়া

র্ঘ/যোর্ব৷

এই প্রকাযো!� কা��যোণ এই অঞ্চযোল� ভু� মি�রুযোপূ বেকা�নও উযো^Eযো��গ� প্রভু�র্ব পূ#যোর্ব ন�। ট্রা��মিফকা,

�জ্য�দ এর্ব� অস্থ�য়া$  সং�মির্ব'�� কা��যোণ সং(=  ��মি/� সং�যোকা�চ্যাংন সং�র্ব-প্রকা! এল�কা�� ��মি/� গঠানযোকা

প্রভু�মির্বত কা�যোর্ব। এছ�#�ও জ্য$যোর্ব� কা��
কাল�পূ,  পূ�মিন '��ণ �ত� এর্ব� পূ�মি= '��ণযোকা প্রভু�মির্বত

কা�যোর্ব। 

'�ল� নদ$ �� প্রকা! এল�কা�� পূ�যো� অর্বমিস্থত। এই নদ$মি/ বেজ্য�য়া��মির্বহ$ন এর্ব� এযোত অযোনকা পূ�D�

�যোয়াযোছ। প্রস্তা�মির্বত প্র�মিন্তকাকা�ণমি/ নদ$ বেDযোকা ��ত্রী ১০০ মি�/�� দ�যো� অর্বমিস্থত। মিন�
�ণ কা��
ক্র� ভু� পূ(ষ্ঠী

ও ভু� গভু
 স্থ পূ�মিনযোত স্থ�য়া$ এর্ব� অস্থ�য়া$ প্রভু�র্ব বেফলযোত পূ�যো�। তযোর্ব এই সংকাল সং�সং�� পূমি�কামি!ত

র্ব�র্বস্থ�পূন�য়া প্র��ন কা�� বে�যোত পূ�যো�।

মিন�
�ণ সং��গ্রা$ বে��ন পূ�D�,  বের্ব�ল্ডা��,  চ্যাং� ন�পূ�D� এর্ব� মিন�
�ণ কা��
ক্রযো�� ফযোল র্ব�ত�যোসং প্রচ্যাং� � '�ল�

মিনগ
�ন র্ব�#�যোত পূ�যো�। এছ�#�, র্ব�ত�যোসং এই উচ্চ '�মিলকাণ�� জ্যন� ��ত্রী�মিতমি�ক্ত ��নর্ব�হন চ্যাংল�চ্যাংল

ও দ�য়া$। �ব্দ দ�ষযোণ�  প্র'�ন উ সং হল মিন�
�ণ কা��
ক্র� চ্যাংল�কা�ল$ন �ন্ত্রপূ�মিত এর্ব� ��নর্ব�হন বেDযোকাৎ
মিনগ
ত  উচ্চ  �ব্দ।  স্বা!স্থ�য়া$  ভু� মি�কাW  '�যোন�  �ন্ত্রপূ�মিত,  বে��ন  এক্সাযোকাযোভু/�,  বেগ্রার্ড��  এর্ব�

ভু�ইযোব্র/মি� বে��ল�� �� ৭০  dB (A)  এ� বের্বমি� �যোব্দ� ��ত্রী� তৈতমি� কা�যোত পূ�যো�। বে�যোহত�  স্থলর্বন্দ�

এল�কা� পূমি�কামি!তভু�যোর্ব সংম্প্রসং��ণ কা�� হযোর্ব,  বেসংযোহত�  অপূ�যো��ন�ল পূ�
�যোয়াএই সংর্ব ঝ� pমিকা হ্র�সং

পূ�যোর্ব। কা�
� পূ�
�যোয়া ��ত্রী�মিতমি�ক্ত ��ন চ্যাংল�চ্যাংল র্ঘ/যোর্ব , �� মিকাছ�  '�মিলকাণ� দ�ষযোণ� কা��ণ হযোত পূ�যো�,

�মিদও ত� মিন�
�ণ পূ�
�যোয়া� �যোত� নয়া।

প্রকাযো!� অর্বকা�ঠা�যো�� মিন�
�যোণ� পূ�
�যোয়া কামিঠান অ-মির্বপূজ্জনকা,  এর্ব� মির্বপূজ্জনকা র্বজ্য
 � তৈতমি� কা�যোর্ব।

অমি'কান্তু,  সং�র্ব-প্রকা!  কা��
ক্র�  দ্বা���  প্রভু�মির্বত  হযোত  পূ�যো�  এ�ন  বেকা�যোন�  পূমি�যোর্ব�গতভু�যোর্ব

সং�যোর্বদন�$ল এল�কা� বেনই । মির্বএলমিপূএ মির্বদ���ন মির্বশ্বর্ব���কা মির্বআ�মিসংমিপূ-১-এ� অ'$যোনও প্রদ�
ন

কাযো�যোছ  বে�  এমি/  পূমি�যোর্ব�গত  এর্ব�  সং���মিজ্যকা  ঝ� pমিকা  এর্ব�  প্রভু�র্বগুমিল  পূমি�যোর্বযো��  বেকা�ন

সং�যোর্বদন�$ল এল�কা� মিত কা�যোর্ব ন�। ইএসংএসং ১-১০ এ� উপূ� মিভুমিত্ত কাযো� পূমি�যোর্ব�গত এর্ব�



সং���মিজ্যকা ঝ� pমিকা ��ল��য়ান কা�� হযোয়াযোছ। ��ল��য়ান অন�সং�যো�,  বের্বমি��ভু�গ ঝ� pমিকাযোকা  ‘পূ�
�প্তা’ মিহসং�যোর্ব

বেশ্রণ$র্বU কা�� হযোয়াযোছ।

আD
-সং���মিজ্যকা প্রভু�যোর্ব� বের্বমি��ভু�গই ইমিতর্ব�চ্যাংকা এর্ব� মিকাছ�  বেনমিতর্ব�চ্যাংকা মিদকা �যোয়াযোছ। সং�র্ব-প্রকা!

র্ব�স্তার্ব�য়াযোন� জ্যযোন� জ্যমি� অমি'গ্রাহযোণ� প্রযোয়া�জ্যন হযোর্ব। ভু� মি� অমি'গ্রাহযোণ� ফযোল মি�যো��ন�� এর্ব� নন-

/�ইযো/লযোহ�ল্ডা�� উভুযোয়া� জ্যমি�ই মিত হযোর্ব এর্ব� বেসংই সংর্ব র্ব�মিক্ত ও বেগ�ষ্ঠী$� আয়া ও জ্য$মির্বকা� মিনর্ব
�যোহ

র্ব�র্ঘ�ত র্ঘ/যোর্ব। 

প্রস্তা�মির্বত সং�ইযো/� বের্বমি��ভু�গই সং�কা�মি� ��মিলকা�ন�'$ন জ্যমি� (E�সং-জ্যমি�) এর্ব� মিন�
�ণ কা�যোজ্য� জ্যন�

প্র�য়া ৩.৫১ একা� র্ব�মিক্তগত জ্যমি� অমি'গ্রাহণ কা�যোত হযোর্ব এর্ব� মিকাছ�  কা�ঠা�যো�� স্থ�ন�ন্ত� কা�যোত হযোর্ব।

শ্রমি�কাযোদ�  আগ�যোন�  কা��যোণ,সং�র্ব-প্রকা!  অঞ্চযোল�  জ্যনসং�'��যোণ�  অর্বকা�ঠা�যো��  বে��ন  স্বা�স্থ�

পূমি�যোষর্ব�,  পূ�মিন এর্ব� মির্বদ��যোত� �যোত� ইউমি/মিলমি/গুমিল� পূ���পূ�মি� সং���মিজ্যকা গমিত�$লত�� উপূ�

চ্যাং�পূ  র্ব�#�যোত  পূ�যো�।  �Eন একামি/  র্ব# আকা�যো��  মিন�
�ণ  প্রকা! শুরু কা��  হয়া,  তEন প্রকাযো!�

মিঠাকা�দ����  উপূকা�ণ সং�র্ব��হ,  শ্রমি�কাযোদ� শ্র� র্ব��দ্দ,  শ্রমি�কাযোদ� �জ্য�মি�  ইত��মিদ  সংWযোকা
  সং�স্তা

মিসংU�ন্ত বেনয়া। কা�
যোযোত্রী মিন��পূত্ত�� ঝ� pমিকা, বে��ন আর্ঘ�ত, দ�র্ঘ
/ন� এর্ব� প্র�ণহ�মিন, ��স্তা� মিন�
�ণ প্রকাযো!

অ��গ্রাহণকা��$ কা�
চ্যাং��$ এর্ব� শ্রমি�কাযোদ� জ্যন� একামি/ উযো^Eযো��গ� ঝ� pমিকা তৈতমি� কাযো�। কা�
যোযোত্রী

'�মিলকাণ� এর্ব� �যোব্দ� ��ত্রী�� সং�স্পাযো�
 আসং�� ফযোল স্বা!যো�য়া�দ$ স্বা�যোস্থ��  মিত হযো9;  বেসংই সং�যোD

কা�
যোযোত্রী ��সং�য়ামিনকা এর্ব� মির্বপূজ্জনকা র্বযোজ্য
 �� সং�স্পাযো�
 D�কা� শ্রমি�কাযোদ� দ$র্ঘ
যো�য়া�দ$ স্বা�স্থ� ঝ� pমিকাযোত

�যোয়াযোছ। 

বেকা�মিভুর্ড-১৯ �হ����$�  ফযোল কা�
$��  মির্বযো�ষ কাযো� স্বা�স্থ�গত ঝ� pমিকা� মি�কা�� হযোয়াযোছন। অন�মিদযোকা

স্ট্যা��ন্ডা�র্ড
  মিনয়ান্ত্রণ পূUমিত এই ঝ� pমিকা� প্রভু�র্ব সং$মি�ত কা�যোত সং�হ��� কা�যোত পূ�যো�। র্ব�মি#���$ স্থলর্বন্দ�

এল�কা�য়া  বেকা�মিভুর্ড-১৯ �হ����$�  সং�যোD  সংWমিকা
 ত  এ�ন  বেকা�যোন�  উযোদ��গ  বেদE�  জ্য�য়ামিন।  তযোর্ব

কা�স্ট্যা�সং,  ইমি�যোগ্রা�ন  এর্ব�  পূ��যোসংঞ্জা��  /�মি�
ন�ল  সংহ  বের্ব�  কাযোয়াকামি/  বেপূ�/
  এমি�যোত  গুমি/কাযোয়াকা

সংতকা
 ত� মিচ্যাং� বেপূ�স্ট্যা ল�গ�যোন� হযোয়ামিছযোল�,  ��যোত "��d ন� পূ�যোল পূমি�যোষর্ব�গুমিল সং�র্ব��হ কা�� হযোর্ব

ন�।" এ�ন বেলE� মিদযোয়া সংতকা
  কা��� বেচ্যাং=� কা�� হযোয়ামিছযোল�। বেপূ�� প্র��সংন র্ব� অন� বেকা�যোন� কাত(
 পূ�

এ র্ব��পূ�যো� মির্বযো�ষ বেকা�যোন� উযোদ��গ মিনযোত বেদE� জ্য�য়ামিন। র্ব�মি#���$ এল�কা�য়া বের্বমি�� ভু�গ কা�যোজ্য�

প্রকা( মিত কা�মিয়াকা শ্র� মিনভু
 �। বে�যোহত�  র্ব�মি#���$ বেছ�/ এল�কা�, ত�ই এ�  �যো'� র্বসংর্ব�যোসং� সং�মির্ব'�গুমিল

সং$মি�ত। বে�যোহত�  বেছ�/ অঞ্চল ত�ই র্বসংর্ব�যোসং� সং�যো��গ-সং�মির্ব'� সং$মি�ত D�কা�/� স্বা�ভু�মির্বকা এর্ব� র্বমি'
ত



শ্রযো�� মিন�
�যোণ� সং�য়া মিন��পূদ কা�জ্য মিনমি:ত কা�যোত ত�যোদ� পূ�
�প্তা আর্ব�সংন সং�সং�� বে�/�যোত �যোD=

সংWদ ন�ও D�কাযোত পূ�যো�।

র্ব�মি#���$ স্থলর্বন্দ� এল�কা�য়া জ্যমি� অমি'গ্রাহণ মিনযোয়া ��ন�যোষ� �যো'� মি�শ্র প্রমিতমিক্রয়া� বেদE� মিদযোয়াযোছ।

র্বন্দ� সং�মিb= বেপূ��জ্য$র্ব$��,  বে��ন মি�য়া�মি�� অ��ন্ডা ফ�ওয়া�মির্ড
 �  (মিসংএন্ডাএফ)  এযোজ্যন্ট,  আ�দ�মিন-

�প্তা�মিন র্ব�র্বসং�য়া$,  পূ�D�-চ্যাং� ণ 
কা��$  র্ব�র্বসং�য়া$��  র্বযোলযোছন,  র্বন্দযো�� উন্নয়ান ও আ'�মিনকা$কা�যোণ� জ্যন�

জ্যমি� অমি'গ্রাহযোণ� প্রযোয়া�জ্যন হযোল ত��� মির্বষয়ামি/যোকা ইমিতর্ব�চ্যাংকা মিহযোসংযোর্বই বেদEযোছন। অপূ�মিদযোকা র্বন্দযো��

উত্ত� পূ�যো� র্বসংর্ব�সংকা��$ জ্যনযোগ�ষ্ঠী$ ও মির্বমিভুন্ন বেদ�কা�নদ��, d� ল মি�কাসংহ অন��� র্বলযোছন, জ্যমি�

অমি'গ্রাহণ কা�যোল ��ন�ষ মিতগ্রাস্তা হযোর্ব।

এই  সং�র্ব-প্রকা!  স্থ�ন$য়া  জ্যনযোগ�ষ্ঠী$�  অD
বৈনমিতকা  প্রর্ব(মিU�  উপূ�  অন�কা� ল  প্রভু�র্ব  বেফলযোর্ব।  এমি/

প্রত��মি�ত বে� এই অঞ্চযোল উন্নত পূমি�র্বহন বে��গ�যো��গ সংহ অযোনকা র্ব(মিU র্ঘ/যোর্ব এর্ব� আD
-সং���মিজ্যকা

পূমি�মিস্থমিত�  উন্নমিত  হযোর্ব৷  এই  এল�কা��  ��ন�যোষ�  জ্য$র্বন��ত্রী��  উপূ�  ইমিতর্ব�চ্যাংকা  দ$র্ঘ
স্থ�য়া$  প্রভু�র্ব

পূ#যোর্ব।  এই  উযোদ��যোগ�  ফযোল নত� ন  কা�
সং�স্থ�যোন�  সংম্ভা�র্বন�  তৈতমি�  হযোর্ব  এর্ব�  স্থ�ন$য়া  জ্যনগযোণ�

জ্য$র্বন��ত্রী�� উন্নমিত র্ঘ/যোর্ব। 

প্রশমান বু�বুস্থ�

    ভা�লন�রেরীবুল গ্রুপ9            �মিদ মিন�
�ণ কা�জ্য স্থ�ন$য়া র্ব�র্বসং�য়া$ এর্ব� � দ্র উযোদ��ক্ত�যোদ� মিক্রয়া�কাল�পূযোকা র্ব��হত কাযো� তযোর্ব
       ত�যোদ� একামি/ অমিনমি:ত অD
বৈনমিতকা অর্বস্থ�যোন পূ#�� সংম্ভার্বন� �যোয়াযোছ   । এই সং�র্ব-    প্রকাযো!� জ্যন� অ! পূমি���ণ

(৩.  ৫১ একা�)    জ্যমি� অমি'গ্রাহণ কা�� প্রযোয়া�জ্যন          । জ্যমি� অমি'গ্রাহণ প্রমিক্রয়া�� ফযোল মিকাছ� র্ব�মিক্তযোকা ভু� মি�হ$ন কা�� হযোত
    পূ�যো�। পূ�নর্ব
�সংন কা�
 পূমি�কা!ন� (RAP)             এ এ�ন মিকাছ� মিনয়া� এর্ব� পূUমিত �যোয়াযোছ �� সংযোর্ব
�চ্চ ঝ� pমিকাযোত D�কা�

       র্ব�মিসংন্দ�যোদ� উপূ� পূ�নর্ব
�সংন প্রমিক্রয়া�� প্রভু�র্ব কা��যোত সং�হ��� কা�যোর্ব      । অD
বৈনমিতকাভু�যোর্ব দ�র্ব
ল বেগ�ষ্ঠী$ এই উযোদ��যোগ�
  সং�ফল পূ�যোর্ব। সং�র্ব-            প্রকাযো!� কা��
ক্র� চ্যাংল�কা�যোল ত�যোদ� উপূ� প্রভু�র্ব সং$মি�ত হযোর্ব র্বযোল আ�� কা�� ��যো9।

   শ্রমা ঝুঁ� Sড়িক9 সং�র্ব-       প্রকা!মি/� জ্যযোন� একামি/ শ্র� র্ব�র্বস্থ�পূন� পূUমিত (LMP),  পূমি�যোর্ব�গত,    বেপূ��গত স্বা�স্থ� ও
 মিন��পূত্ত� (EOHS)    মিনযোদ
 মি�কা� প্রস্তুত কা�� হযোয়াযোছ,         বে�মি/যোত শ্রমি�কাযোদ� �যো'� বেকা�ন দ্বান্দ্ব হযোল ত� মিন�সংযোন� জ্যযোন�
   অমিভুযো��গ মিন�সংন প্রমিক্রয়া� (GRM)    অন্তভু�
 ক্ত কা�� হযোয়াযোছ      । মিঠাকা�দ�� শ্র� র্ব�র্বস্থ�পূন� পূUমিত (LMP)  অন���য়া$

   প্রকাযো!� শ্রমি�কাযোদ� মিনয়ান্ত্রণ কা�যোর্ব,       কা�
$যোদ� মিসংওমিসং মির্বকা�� কা�যোত কা�জ্য কা�যোর্ব,     কা�
যোযোত্রী স্বা�স্থ� ও মিন��পূত্ত�
(ওএইচ্যাংএসং)    বেপ্র�/কাল বে�যোন চ্যাংলযোর্ব,          এর্ব� প্রকাযো! কা�জ্য কা�� ন��$ শ্রমি�কাযোদ� বে��ন মিন�
�তন (SEA/SH)

  র্ঘ/ন�গুমিলযোকা বে��কা�যোর্বল� কা�যোর্ব          । মিঠাকা�দ�� কা�
$যোদ� কা�যোজ্য� অর্বস্থ�� পূ���পূ�মি� শ্র� প্রর্ব�যোহ� সংম্ভা�র্ব� প্রমিতমিক্রয়া�
            এর্ব� ত� প্র��ন পূUমিতগুমিলযোকা বে��কা�যোর্বল� কা��� জ্যন� একামি/ শ্রমি�কাযোদ� কা��W র্ব�র্বস্থ�পূন� পূমি�কা!ন� তৈতমি�

কা�যোর্ব।
      কড়িমাউড়িনড়িMরী স্ব�স্থ� এবু� ড়িনরী�পত্তা�9         মিঠাকা�দ��যোকা কামি�উমিনমি/� র্ব�মিসংন্দ�যোদ� জ্যযোন� একামি/ স্বা�স্থ� এর্ব� মিন��পূত্ত�

    ঝ� pমিকা ��ল��য়ান তৈতমি� কা�যোত হযোর্ব           । একাই সং�যোD গ্রা��র্ব�সং$যোদ� স্বা�স্থ� ও মিন��পূত্ত�� সংম্ভা�র্ব� প্রভু�র্বগুমিল কা��যোন�� জ্যন�
     একামি/ পূমি�কা!ন� তৈতমি� কা�যোত হযোর্ব। বেকা�মিভুর্ড-         ১৯ ঝ� pমিকা এর্ব� প্র��যোন� মিদযোকা মির্বযো�ষ �যোন�যো��গ বেদওয়া� হযোর্ব।

  মা�ড়িM =�ষণ9             উপূযো�� ��মি/ অ�� সং�র্ব'�যোন অপূসং��ণ কা�� হযোয়াযোছ মিকান� ত� মিঠাকা�দ�� মিনমি:ত কা�যোর্ব এর্ব�
              আল�দ�ভু�যোর্ব সং��ণ মিনমি:ত কা�যোত হযোর্ব ��যোত এগুমিল প্রকাযো!� জ্য�য়াগ�য়া র্ব� অন��ন� স্থ�যোন র্ব�র্বহ�� কা�� ��য়া।

         মিঠাকা�দ�� একামি/ কা�যোজ্য� পূমি�কা!ন� প্রস্তুত কা�যোর্ব ��যোত প্রযোয়া�জ্যন$য়া সং�ঞ্জা�যো�� '�ন,      সং�E�� এর্ব� কা�/� র্ব� Eনন
     কা�� উপূ�দ�যোন� আন���মিনকা পূমি���যোণ� মির্ব�দ D�কাযোর্ব          । মিঠাকা�দ��যোকা এ/� মিনমি:ত কা�যোর্ব বে� সং�স্তা র্বজ্য
 � পূদ�D
 (ত�ল
 এর্ব� কামিঠান)              মিনমিদ
 = স্থ�যোন সংমিঠাকা র্ব�র্বস্থ�পূন�য়া ��E� হযোয়াযোছ এর্ব� �� ��মি/ দ�ষযোণ� কা��ণ হযোর্ব ন�  । বেতল, গ্রা$সং, এর্ব�



��সং�য়ামিনকা-       হ��ন্ডামিল� ইত��মিদ মিনষ্কা��ন র্ব�র্বস্থ� মির্বযোর্বচ্যাংন� কা�� উমিচ্যাংত        । এর্ব� র্বন্দযো� ট্রা�কা বেল�মির্ড� এর্ব� আনযোল�মির্ড�
            এমি�য়া�গুমিল ত�ল দ্রর্ব� বেস্ট্যা�যো�যোজ্য� জ্যযোন� /��ঙ্কা�� র্বন্দ� কাত(
 পূযো� মিন�
�ণ কা�� উমিচ্যাংত।

 ভা� -    প#রেষ্টরী প�ড়িন =�ষণ9      মিঠাকা�দ�� র্ব��ল�যোদযো�� জ্য�ত$য়া এর্ব� অন��ন� আইন-     কা�ন�ন বে�যোন চ্যাংলযোর্ব এর্ব� মিনমি:ত
                কা�যোর্বন বে� প্রকাযো!� মির্বমিভুন্ন ধ্বং�সং�র্বযো�ষ এর্ব� Eননকা( ত সং��গ্রা$ বেDযোকা মিনগ
ত মিতকা� পূদ�D
 �� প্রকা! অঞ্চযোল�

জ্যলপ্রর্ব�হ,         বেxন র্ব� অন��ন� পূ�মিন� উ সংযোকা দ�ষণ কা�যোত ন� পূ�যো�ৎ        । বে� সং�ইযো/� দ�মিষত পূ�মিন� প্রর্ব�হ অন্ন জ্যল'���য়া
                প্রর্ব�যোহ� সংম্ভার্বন� �যোয়াযোছ বেসংই সংর্ব সং�ই/যোকা �D��D ভু�যোর্ব বেঢাযোকা র্ব� অন� বেকা�ন উপূ�যোয়া মিন��পূদ ��Eযোত হযোর্ব ��যোত

     বেকা�ন অর্বস্থ�যোতই পূ�মিন দ�মিষত ন� হয়া।সং�র্ব-       প্রকাযো!� চ্যাংল�কা�যোল মিতকা��কা বে��গগুমিল পূ�মিন� বে~�তগুমিলযোকা মিতগ্রাস্তা
  কা��� সংম্ভা�র্বন� D�যোকা   । সং�স্তা সং�যো��গ-         সং�মির্ব'� এর্ব� কা�ঠা�যো�� অর্ব��ই মিনয়ামি�ত পূমি�দ�
ন এর্ব� �ণ�যোর্বণ কা�যোত

         হযোর্ব ��যোত মিনমি:ত কা�� ��য়া বে� বেসংগুমিল সংর্ব
দ� সংমিঠাকা �যোয়াযোছ       । মির্বযো�ষ কাযো� র্ব(মি=পূ�যোত� পূযো� এই মির্বষয়াগুযোল�
    ভু�যোল�ভু�যোর্ব ল� কা�� উমিচ্যাংত। সং�র্ব-          প্রকাযো!� এল�কা�য়া ছমি#যোয়া D�কা� মির্বষ�ক্ত পূদ�D
 বেDযোকা অর্ব��ই E�র্ব ভু�যোল�ভু�যোর্ব

  পূমি�ষ্কা�� ��Eযোত হযোর্ব,              এর্ব� সংম্ভার্ব হযোল বেসংই সংর্ব মিতকা� মির্বষ�ক্ত পূ�মিনযোকা বে��'ন কাযো� প্রকা( যোত ছ�#যোত হযোর্ব।
          প্রকাযো!� কা�জ্য চ্যাংল�কা�যোল জ্বা�ল�ন$ বেস্ট্যা�যো�জ্য এল�কা� এর্ব� সং�ঞ্জা�� �ণ�যোর্বণ ইয়া�র্ড
 আর্বহ�ওয়া�/   র্ব(মি= সং��� মিদযোয়া

               আর্ব(ত কা�� উমিচ্যাংত এর্ব� কা�মিক্রযো/� পূ��যোর্ড তৈতমি� কা�� উমিচ্যাংত বেকানন� ত� ন� হযোল প্রকাযো! র্ব�র্বহৃত বেতল,  মিগ্রাজ্য ও
        অন��ন� ��সং�য়ামিনকা বে��মিগকা পূ�মিন� সং�যোD মি�যো� ��ওয়া�� সংম্ভার্বন� D�যোকা  ।

      ভা� গভা� স্থ �ল মোশ�ষণ এবু� =�ষণ9         আযোসং
মিনকা��ক্ত পূ�মিন সং�র্ব��যোহ� জ্যন� ভু� গভু
 স্থ পূ�মিন� পূ�মিW� ৩০০ মি�/�যো��
     বের্বমি� গভু$� জ্যল��য়া বেDযোকা হওয়া� উমিচ্যাংত  । ভু� -  পূ(যোষ্ঠী� পূমি�যোর্ব�,  ভু� -      পূ(যোষ্ঠী� দ�মিষত পূদ�D
 বেDযোকা ভু� গভু
 স্থ পূ�মিন�
         সং��� এর্ব� জ্যলজ্য আন্তMদ�ষণ বে��' বেঠাকা�যোত নলকা� পূ স্থ�পূন কা�� হযোর্ব       । র্বজ্য
 � মি�মিশ্রত পূ�মিনযোকা বে��'ন কা��� র্ব�র্বস্থ�
      কা�যোত হযোর্ব। মির্বএলমিপূএ এই মিতকা� বে��যোগ� প্রমিতযো��',      মিনয়ান্ত্রণ এর্ব� প্রমিতযো��' পূমি�কা!ন� প্রস্তুত কা�যোর্ব  । ভু� গভু
 স্থ
              পূ�মিন� অমিতমি�ক্ত উযোত্ত�লযোন� ঝ� pমিকা কা��যোত র্ব(মি=� পূ�মিন সং�গ্রাহ কা�যোত হযোর্ব এর্ব� ভু� গভু
 স্থ পূ�মিন ��যোত পূমি�পূ�ণ 


     D�যোকা বেসংই র্ব�র্বস্থ� মিনযোত হযোর্ব। সং�র্ব-           প্রকা! নকা��য়া এই মির্ব'�নগুযোল� অন্তভু�
 ক্ত কা�� হযোল ভু� গভু
 স্থ পূ�মিন� র্ঘ�/মিত হ্র�সং
পূ�যোর্ব।

  বু�য়� =�ষণ9 PM2.5  এর্ব� PM10-          এ '�মিলকাণ�� ��ত্রী� প্রমিতযো��' ও মিনয়ান্ত্রযোণ� জ্যন� মিন�
�ণ সং��গ্রা$� �জ্য�তগুমিলযোত
    মিনয়ামি�ত পূ�মিন মিছমি/যোয়া মিদযোত হযোর্ব           । অস্থ�য়া$ পূমি�যোষর্ব� এর্ব� প্রকাযো! প্রযোর্বযো�� ��স্তা�গুমিলযোত মিনয়ামি�ত পূ�মিন বে� কা��

              কা�যোত হযোর্ব। মিঠাকা�দ�� মিনমি:ত কা�যোর্ব বে� আমিত��ত্রী�য়া মিতকা� বে��গ মিনগ
�ন বে��' কা��� জ্যন� ট্রা�কাগুমিল শু'���ত্রী
               অন�যো��মিদত �ত� পূ�
ন্ত বেল�র্ড কা�� হযোর্ব। এছ�#�ও ত�যোদ� মিনমি:ত কা�যোত হযোর্ব বে� মিন�
�ণ সং��গ্রা$ পূমি�র্বহযোন� জ্যন�

        র্ব�র্বহৃত ট্রা�কাগুমিল /��পূমিলন এর্ব� বে/লযোর্ব�র্ড
 দ্বা��� আ9�মিদত। পূমি�চ্যাং�লন পূ�
�যোয়া,     সং�ইমিপূ� ইয়া�র্ড
 এর্ব� হ��ন্ডামিল�
    এল�কা�য়া বে� সংকাল সং�ঞ্জা�� (বে��ন, বেক্রন,   ফকা
 মিলফ্/ এর্ব� ট্রা�কা)        মিনয়ামি�ত স্থ�ন�ন্তযো�� প্রযোয়া�জ্যন হয়া ত� সংমিঠাকা

  ভু�যোর্ব ��Eযোত হযোর্ব             । র্বত
 ��যোন জ্য$র্ব�শ্ম জ্বা�ল�ন$� বেপূ�#�যোন� কা��যোণ বের্বমি��ভু�গ কা�র্ব
ন মিনগ
�ন হযো9। �মিদ ঐমিতহ�র্ব�হ$
       ইযো/� পূমি�র্বযোত
 আ'�মিনকা কা�মিক্র/ ব্লকা র্ব�র্বহ�� কা�� হয়া,      ত�হযোল ই/ বেপূ�#�যোন�� হ�� কাযো� ��য়া,   ফযোল কা�র্ব
ন মিনগ
�ন

 কা� হযোর্ব  । সং�র্ব-       প্রকা! নকা��য়া এই মির্ব'�ন মির্বযোর্বচ্যাংন� কা�� হযোর্ব।
   শব্দ =�ষণ9        মিঠাকা�দ�� �ণ�যোর্বযোণ� �যোব্দ� ��ত্রী� কা��যোন�� জ্যন� সং�স্তা �ন্ত্রপূ�মিত,    সং�ঞ্জা�� এর্ব� ��নর্ব�হযোন� একামি/

    মিনমিদ
 = �ণ�যোর্বযোণ� সং�য়াসং�চ্যাং$ মিঠাকা কা�যোর্ব   । মিঠাকা�দ�যো�� সং�ই/-   মিনমিদ
 = ইএসংএ�মিপূ (মিসং-ইএসংএ�মিপূ)   এ� অ��
             মিহসং�যোর্ব প্রকাযো!� কা�জ্য শুরু হওয়া�� পূ�যোর্ব
 মিচ্যাংমি�ত সং�যোর্বদন�$ল মি�যোসংপ্ট�গুমিল� জ্যন� পূমি�যোর্ব�গত র্ব�র্বস্থ� বে��ন উচ্চ
  ��ত্রী�� �যোব্দ� র্ব�'�,     ইত��মিদ মিন�
�ণ কা�� হযোর্ব   । অপূ�যো��ন�ল পূ�
�যোয়া,  গ�ছপূ�ল�,     র্ব(যো��পূণ এর্ব� র্বন্দ� চ্যাং��পূ�যো�

            উঁচ্যাং� সং$��ন� প্র�চ্যাং$� মিন�
�ণ কা�� উমিচ্যাংত ��যোত �ব্দ এর্ব� '�যোল�� ��ত্রী� কা� হয়া।
      �ড়িমা অড়িধাগ্রহীণ এবু� অড়িনচ্ছা�ক# ত প�নবু��সান9     একামি/ পূ�নর্ব
�সংন ন$মিত কা�ঠা�যো�� (RPF)   প্রস্তুত কা�� হযোয়াযোছ,  ত��

     পূযো� একামি/ পূ�নর্ব
�সংন কা�
 পূমি�কা!ন� (RAP)          তৈতমি� কা�� হযোর্ব ��যোত প্রযোয়া�জ্যন$য়া প্র��ন মির্ব'�যোন� মির্ব�দ মির্বর্ব�ণ
D�কাযোর্ব।

      জ্য$র্ববৈর্বমিচ্যাংত্রী� এর্ব� প্র�কা( মিতকা সংWযোদ� মিতM         কমা �ল বু�বুহী�রী করেরী শুধা�মা�b এমান স্থ�ন�য় প্র��ড়িতগুড়িল মোরী�পণ
       করীরেত হীরেবু এবু� যা� বুন ড়িবুভা�গ দ্বা�রী� অন�রেমা�ড়ি=ত।     পড়িরীরেবুশগত সা�মা�ড়ি�ক বু�বুস্থ�পন� ন�ড়িত (ESMP) বু�রে�রেM

      �ড়িতপ�রীণক# ত বু#�রেরী�পরেণরী �ন� বু�রেয়রী ড়িবুধা�ন অন্তঃভা�� 3 রীরেয়রে0।
   সং�d( মিতকা ঐমিতযোহ�� পূ�ন-  প্রমিতষ্ঠী�M সা�বু-         প্রকরেল্পরী অবুস্থ�রেন মোক�রেন� গুরুত্বপ�ণ � স্থ�পন� বু� সা��স্কৃ# ড়িতক ঐড়িতহী� বুহীন

   করেরী এমান ড়িক0� মোনই  । সা�তরী��,     এরে�রেb প�নরুদ্ধ�রেরীরী প্ররেয়��ন পরেরী ন�     । পড়িরীরেবুশগত সা�মা�ড়ি�ক বু�বুস্থ�পন� ন�ড়িত
(ESMP) -      মোত সা�রেযা�গ মোখা�S��রী পদ্ধড়িত অন্তঃভা�� 3 র্থা�করেবু,       এবু� সা�রেযা�গ সান্ধ�ন� ধা�রী�গুড়িল ড়িঠাক�=�রীরে=রী সা�রের্থা

    ক�রে�রী .� ড়ি3রেত অন্তঃভা�� 3 করী� হীরেবু।
 ��নজ্য/:       সা�রেক পযা��প্ত ড়িনরী�পত্তা� বু�বুস্থ� বু�স্তাবু�য়ন করীরেত হীরেবু,   মোযামান9 ড়িনরী�পত্তা� সা�ইনরেবু�?� , ফ্ল্যা��গমা��ন, ড়িস্প?

মোyক�রী,      মো�y� Lড়িসা� ইত��ড়ি= ড়িনমা��ণ করীরেত হীরেবু         । শ্রড়িমাক ও �নসা�ধা�রীরেণরী ড়িনরী�পত্তা� ড়িনড়িzত করী�রী �ন� অস্থ�য়�
     Lসাওয়�ক বু� ড়িy�ওরেয় প্র=�ন করী� হীরেবু।

  সংর্ব্জ
 ন$ন গ্রা�হ�M    এই প্রকরেল্পরী অধা�রেন এবু�    পড়িরীরেবুশগত সা�মা�ড়ি�ক ক�ঠা�রেমা� (ESF)  অন�যা�য়�,   প্রকল্পড়িM ঝুঁ� Sড়িকরী
    মারেধা� র্থা�ক� বু�ড়ি3রেক সা�জ্ঞ�ড়িয়ত করীরেবু,    যা�রী মারেধা� ড়িশশু,        প্রড়িতবুন্ধ� বু�ড়ি3 এবু� ৬৫ বু0রেরীরী মোবুড়িশ বুয়সা� বু�ড়ি3রী�



         অন্তঃভা�� 3 র্থা�করেবু তরেবু এরে�রেb ত�রে=রী শ�রী�ড়িরীক অবুস্থ� যা�ইরেহী�ক ন� মোকরেন�    । প্রড়িতবুন্ধ� বু�ড়ি3রে=রী মারেত�
           সা�ড়িবুধা�বুড়িঞ্চত মোগ�ষ্ঠা� সাহী স্থ�ন�য় �নগরেণরী .�ড়িহী=� এবু� উরেদ্বাগগুড়িল মোরীড়িল� এবু� অন��ন� সা�রেযা�গ-  সা�ড়িবুধা� সাহী

  সাবু��ন�ন প্ররেবুশ�ড়িধাক�রী (রী ��ম্পৃ)     ড়িবুধা�রেনরী সা�রের্থা ড়িবুরেবু.ন� করী� হীরেবু        । ঝুঁ� Sড়িকরী মারেধা� র্থা�ক� বু�ড়ি3রে=রী এই উরেদ্বাগ এবু�
          .�ড়িহী=�গুড়িলরেক অড়িতড়িরী3 সাহী�য়ত� সাহী ড়িবুড়িভান্ন বু�বুস্থ�রী মা�ধা�রেমা সামা�ধা�ন করী� হীরেবু।

            র্বজ্য
 � র্ব�র্বস্থ�পূন� এর্ব� মিন�
�যোণ� সং�য়া সংম্ভা�র্ব� প্রভু�র্বগুমিল হ্র�সং কা�� মিনভু
 � কা�যোর্ব �D��D পূUমিত,   বেপ্র�যো/�কাল র্ব�স্তার্ব�য়ান এর্ব�
   মিনষ্পমিত্ত� আযোগ সং�র্ব��হ কা��,        পূমি�চ্যাং�লন� কা�� এর্ব� সং��ণ কা�� সং��গ্রা$� পূ�
যোর্বযোণ� উপূ�।
             র্ব��ল�যোদ� স্থলর্বন্দ� কাত(
 পূ একামি/ এনমিজ্যও মিনযোয়া�যোগ� জ্যন� একামি/ পূ����
 পূ��যোকাজ্য অন্তভু�
 ক্ত কা��� পূমি�কা!ন� কাযো�যোছ

        ��যোত স্থলর্বন্দযো� ��নর্ব পূ�চ্যাং�� প্রমিতযো��যো' জ্যনসংযোচ্যাংতনত���লকা প্রচ্যাং��ণ� চ্যাং�ল�যোন� হয়া।
   মির্বমির্বআইএন এ�মিপূএ বেপ্র�গ্রা�� পূমি�যোর্ব�গত,    সং���মিজ্যকা এর্ব� মিন�
�ণ-       সংWমিকা
 ত সং�সং�� এর্ব� প্রকা! প্রভু�মির্বত পূ এর্ব�

           অন��ন� বেস্ট্যাকাযোহ�ল্ডা��যোদ� কা�ছ বেDযোকা অমিভুযো��যোগ� সং��'�যোন� জ্যন� একামি/ অমিভুযো��গ প্রমিতকা�� র্ব�র্বস্থ� (GRM)  প্রমিতষ্ঠী�
কা�যোর্ব     । এই প্রকাযো!� জ্যন� মিদ্বা-     স্তা�$য়া অমিভুযো��গ মিনষ্পমিত্ত কামি�মি/ (GRC)  প্রমিতমিষ্ঠীত হযোর্ব

       বে��ন বে��ষণ ও অপূর্ব�র্বহ�যো�� জ্যন� একামি/ পূ(Dকা GRM (SEA/ SH)     এর্ব� কা�
যোযোত্রী বে��ন হয়া��মিন (SEA/SH) BLPA
    দ্বা��� প্রস্তুত ও পূমি�চ্যাং�মিলত হযোর্ব   । সং�স্তা পূমি�মিস্থমিতযোত, SEA/SH-     এ� সং�যোD সংWমিকা
 ত অমিভুযো��গগুমিল SEA/SH বেফ�কা�ল

         পূযোয়াযোন্ট� ��'�যো� মি�যোপূ�/
 কা�� হযোর্ব �� কাযোঠা�� বেগ�পূন$য়াত� র্বজ্য�য়া ��Eযোর্ব      । সং�মিb= অমিভুযো��যোগ� মির্বষয়াগুমিল বে��কা�যোর্বল� কা���
         সং�য়া একামি/ বেকামিন্দ্রীকা পূUমিত র্ব�র্বহ�� কা�যোর্ব। র্ব��ল�যোদ� স্থলর্বন্দ� কাত(
 পূ (BLPA)   বে�যোকা�ন সংম্ভা�র্ব� SEA/SH-সংWমিকা
 ত
     দ(=�ন্ত বে��কা�যোর্বল�য়া প্র�সংমিQকা অমিভুজ্ঞত� সংWন্ন এনমিজ্যও-     � কা�ছ বেDযোকা সংহ�য়াত� চ্যাং�ইযোর্ব।

   প্রকাযো!� ফল�ফযোল� কা�ঠা�যো��যোত সং�মির্ব'�যোভু�গ$/          র্ব�র্বহ��কা��$যোদ� সংন্তুমি= পূমি���পূ কা��� জ্যন� মিনমিদ
 = মিসংই সংWমিকা
 ত সং�চ্যাংকা এর্ব�
             বেসংইসং�যোD প্র�প্তা অমিভুযো��গ গুযোল� অন্তভু�
 ক্ত D�কাযোর্ব �� মিন'
�মি�ত পূমি�যোষর্ব�� ��নগুমিল� ��'�যো� সং��'�ন কা�� হয়া  । মিজ্যআ�এ�

     সংWযোকা
 তD� সং�মিb= র্ব�স্তার্ব�য়ানকা��$ সং�স্থ� -     এ� ওযোয়ার্বসং�ইযো/ প্রকা�� কা�� হযোর্ব; http://www.bsbk.gov.bd/
সং�র্ব-          প্রকাযো!� অমি'কা��� জ্যমি� সং�কা�মি� ��মিলকা�ন�'$ন E�সং জ্যমি� হওয়া�য়া ��ত্রী ৩.     ৫১ একা� র্ব�মিক্ত ��মিলকা�ন�মি'ন জ্যমি�

 অমি'গ্রাহযোণ� প্রযোয়া�জ্যন            । জ্যমি�� ��মিলকা�� র্ব��ল�যোদ� সং�কা�� এর্ব� মির্বশ্বর্ব���যোকা� পূমি�যোর্ব�গত ও সং���মিজ্যকা ��ন (ESS5)
      মির্ব'�ন অন���য়া$ প্রমিতস্থ�পূন E�চ্যাং সংহ মিতপূ��ণ পূ�যোর্বন      । প্রমিতমি/ মিতগ্রাস্তা পূমি�র্ব��যোকা একাকা�ল$ন "  পূ�নর্ব
�সংন ভু�ত�" বেদওয়া�

হযোর্ব;       মিতগ্রাস্তা সংWদ পূ�নগ
ঠাযোন� জ্যন� পূ�নর্ব
�সংন অন�দ�ন,         এর্ব� দত� উন্নয়াযোন� জ্যন� প্রমি�ণও প্রদ�ন কা�� হযোর্ব  । এই
            '�যোন� প্র��ন মির্ব'�যোন� মির্ব�দ মির্বর্ব�ণ উযো^E কা��� জ্যন� একামি/ পূ�নর্ব
�সংন কা�
 পূমি�কা!ন� (RAP)   তৈতমি� কা�� হযোর্ব।

     পূমি�যোর্ব�গত এর্ব� সং���মিজ্যকা র্ব�র্বস্থ�পূন� কা�ঠা�যো��� (ESMP)    জ্যন� আন���মিনকা E�চ্যাং,     মির্বস্তা�মি�ত নকা�� অন���ন পূ�
�যোয়া
  পূ�
�যোল�চ্যাংন�� প্রযোয়া�জ্যন হযোর্ব     । মিন�
�ণ পূযোর্ব
 পূমি�যোর্ব�গত প্র��ন,        পূ�
যোর্বণ এর্ব� প্রমি�যোণ� জ্যন� বে��/ র্ব�যোজ্য/ '�� হযোয়াযোছ

৩,০০,     ০০০ ��মিকা
 ন র্ডল�� র্ব� ২৫,৩৪০,০০০.   ০০ /�কা�   । অপূ�যো��ন পূযোর্ব
,    র্ব� সংমি�কা আন���মিনকা E�চ্যাং ৬০ৎ ,  ০০০ ��মিকা
 ন
  র্ডল�� র্ব� ৪,৯৫০,  ০০০ /�কা�  ।

প্র�ড়িতষ্ঠা�ড়িনক বু�বুস্থ�

BLPA-       এ� অ'$যোন প্রমিতমিষ্ঠীত প্রকা! র্ব�স্তার্ব�য়ান ইউমিন/ (PIU)     প্রকা! র্ব�স্তার্ব�য়ান ত��র্ব'�ন কা�যোর্ব   । পূমি�কামি!ত সং�র্ব-
        কাযোW�যোনন্টগুমিল� জ্যন� ইমিঞ্জামিনয়া�মি�� মির্ডজ্য�ইযোন� পূমি�যোর্ব�গত এর্ব� সং���মিজ্যকা (E&S)   পূ�
যোর্বযোণ� জ্যন� পূ����
দ�ত�যোদ�

   সং�গ্রাযোহ� দ�মিয়াত্ব হযোর্ব PIU-এ�    । প্রকা! পূমি�চ্যাং�লকা (PD)    প্রকা! র্ব�স্তার্ব�য়ান ইউমিন/ (PIU)  ত��র্ব'�ন কা�যোর্বন  ।
     প্রমি�মিত কা�
$যোদ� প্রকা! র্ব�স্তার্ব�য়ান ইউমিন/ (PIU)     এ� পূমি�যোর্ব� ও সং���মিজ্যকা (E&S)    বেসংযোল মিনযোয়া�গ কা�� হযোর্ব  । মিন�
�যোণ�

  পূ�যো�� সং�য়া জ্য�যো#,            এই ইএন্ডাএসং বেসংল পূমি�যোর্ব�গত এর্ব� সং���মিজ্যকা র্ব�র্বস্থ�পূন�� মির্বষযোয়া মিপূআইইউযোকা সংহ�য়াত� কা�যোর্ব,
   মিন�
�ণ ত��র্ব'�ন পূ����
কা (মিসংএসংমিসং)   ত��র্ব'�ন কা�যোর্ব,    মিঠাকা�দ��যোদ� ত��র্ব'�ন কা�যোর্ব    । পূমি�যোর্ব�গত ও সং���মিজ্যকা

          পূ�
যোর্বযোণ� সং�সং�� এর্ব� ফল�ফল মিনযোয়া গমিঠাত তৈত্রী��মিসংকা পূ�
যোর্বণ প্রমিতযোর্বদনগুমিল সং�কালন কা�যোর্ব,   �� প্রকা! পূমি�চ্যাং�লযোকা�
        কা�যোছ পূ�ঠা�যোন� হযোর্ব এর্ব� মির্বশ্বর্ব���যোকা� সং�যোD বে�য়া�� কা�� হযোর্ব।
     �মিদও র্ব��ল�যোদ� স্থল র্বন্দ� কাত(
 পূ (BLPA)-            এ� সং�ত� ��ল��য়ান কা�� হয়া ন� মিকান্তু সং�স্থ�মি/� বের্ব� কাযোয়াকামি/ বে�গ�
   প্রকা! র্ব�স্তার্ব�য়াযোন অমিভুজ্ঞত� �যোয়াযোছ    । মির্বএলমিপূএ ইমিত�যো'� মির্বশ্বর্ব���কা-      অD
�য়ানকা( ত প্রকাযো!� পূ���পূ�মি� এমির্ডমির্ব এর্ব� অন��ন�

       দ�ত� সং�স্থ�� অD
�য়াযোন বের্ব� কাযোয়াকামি/ প্রকা! র্ব�স্তার্ব�য়ান কা�যোছ  । BLPA-  বেত PIU     সং��সংমি� প্রকা! র্ব�স্তার্ব�য়াযোন� সং�যোD জ্যমি#ত
              মিকান্তু পূমি�যোর্ব�গত ও সং���মিজ্যকা সংম্মমিত সংহ অন��ন� ভু� মি�কা� মিনমি:ত কা��� জ্যন� আ�ও প্র��সংমিনকা দ�মিয়াত্ব �যোয়াযোছ।BLPA-

 বেত PIU              সংমিক্রয়াভু�যোর্ব প্রকা! র্ব�স্তার্ব�য়াযোন� সং�যোD জ্যমি#ত মিকান্তু পূমি�যোর্ব�গত ও সং���মিজ্যকা সংম্মমিত� সং�যোD অন��ন� ভু� মি�কা�
         মিনমি:ত কা��� জ্যন� আ�ও বের্ব� মিকাছ� প্র��সংমিনকা দ�মিয়াত্ব �যোয়াযোছ।

          একামি/ ত( ত$য়া পূ সং�স্থ� র্ব� পূ����
দ�ত� সং�স্থ� পূমি�যোর্ব�গত ও সং���মিজ্যকা (E&S)    মির্বষযোয়া� পূ�
যোর্বযোণ� জ্যযোন� মিনযোয়া�মিজ্যত
   D�কাযোর্ব এর্ব� ত��� BLPA-         এ� ত��র্ব'�যোন মিন�
�ণ কা�জ্য শুরু কা��� আযোগ মিন��ক্ত হযোর্ব    । ত��� প্রকাযো!� উন্নয়ান, অপূ�যো��ন

        এর্ব� �ণ�যোর্বযোণ� পূ�
�যোয়া পূমি�যোর্ব�গত সংম্মমিত পূ�
যোর্বযোণ� দ�মিয়াযোত্ব D�কা� BLPA   কা�
$যোদ� প্রমি�ণ বেদযোর্ব   । মিন�
�যোণ� সং�য়া
              তৈত্রী��মিসংকা মিভুমিত্তযোত পূমি�যোর্ব�গত পূ�
যোর্বণ প্রমিতযোর্বদন জ্য�� মিদযোত হযোর্ব এর্ব� মিন�
�ণ সং��মিপ্তা� পূ� দ�ই র্বছ� র্ব� সংমি�কাৎ
   প্রমিতযোর্বদন জ্য�� বেদওয়া� হযোর্ব।



উপূ�ন্তু, BLPA             অপূ�যো��ন এর্ব� �ণ�যোর্বযোণ� সং�য়া পূমি�যোর্ব�গত প্র��ন র্ব�র্বস্থ� পূমি�চ্যাং�লন� কা��� জ্যন� স্থ�য়া$ এর্ব�
       পূ�
�য়াক্রমি�কা পূমি�যোর্ব�গত এর্ব� সং���মিজ্যকা সং��� মির্বযো�ষজ্ঞযোদ� মিনযোয়া�গ কা�যোর্ব    । প্রকা! পূমি�চ্যাং�লকা BLPA   এ� পূমি�যোর্ব� ও

   সং���মিজ্যকা বেসংল ত��র্ব'�ন কা�যোর্ব।
RAP-            এ র্বণ
$ত মির্ব'�নগুমিল প্রকা! র্ব�র্বস্থ�পূযোকা� দ্বা��� ত��র্ব'�ন ও র্ব�স্তার্ব�য়ান কা�� হযোর্ব,     ��যোকা পূমি�যোর্ব� ও সং���মিজ্যকা

  মির্বযো�ষজ্ঞ�� সংহ�য়াত� কা�যোর্বন  । মির্বআ�মিসংমিপূ-          ১ এ� মির্বদ���ন কা�ঠা�যো�� র্বহ�ল D�কা�য়া পূ�যো�� র্ব�র্বস্থ�মি/ মির্বএলমিপূএ� সং�যোD
  আযোল�চ্যাংন� কা�� হযোর্ব   । এমি/ BRCP-1      অন���য়া$ প্রযোয়া�জ্যনযোর্ব�যো' আ�ও সং�যো��'ন কা�� হযোর্ব    । বেস্ট্যাকাযোহ�ল্ডা��যোদ� কা�যোছ মির্বস্তা�মি�ত

 তD� 'প্রকা��'    এর্ব� ত�যোদ� প্রকাযো! 'সং���ক্ত'      মিনমি:ত কা��� বেযোত্রী একামি/ র্ব�র্বস্থ� D�কাযোর্ব।

উপসা�হী�রী এবু� সা�প�ড়িরীশ

  জ্য�ত$য়া আইন$ প্রযোয়া�জ্যন$য়াত�,       মির্বশ্বর্ব���কা পূমি�যোর্ব�গত এর্ব� সং���মিজ্যকা কা�ঠা�যো�� (ESF)     এর্ব� এ� প্র�সংমিQকা পূমি�যোর্ব� ও
  সং���মিজ্যকা ��ন (ESSs)            সংহ সং�কা�মি� ন$মিত অন�সং�ণ কাযো� পূমি�যোর্ব�গত এর্ব� সং���মিজ্যকা প্রভু�র্ব ��ল��য়ান (ESIA)

   মি�যোপূ�/
 মি/ প্রস্তুত কা�� হযোয়াযোছ     ।মির্বএলমিপূএ মির্বমির্বআইএন এ�মিপূএ বেপ্র�গ্রা�যো�� '�পূ-       ১ এ� অ'$যোন প্রদ�
ন কাযো�যোছ বে� এমি/
       পূমি�যোর্ব�গত ঝ� pমিকা এর্ব� প্রভু�র্ব সংযোন্ত�ষজ্যনকাভু�যোর্ব পূমি�চ্যাং�লন� কা�যোত পূ�যো�।

ভু� মি� র্ব�র্বহ��, র্ব�য়া�� গুণ��ন, �যোব্দ� গুণ��ন, পূ�মিন� গুণ��ন, কামিঠান র্বজ্য
 � উ পূ�দন এর্ব� মিনষ্পমিত্তৎ ,

ট্রা�মিফকা ও পূমি�র্বহযোন� র্ব(মিU এর্ব� বেপূ��গত স্বা�স্থ� ও মিন��পূত্ত� ইত��মিদ এই সং�র্ব-প্রকাযো!� প্র'�ন

বেনমিতর্ব�চ্যাংকা  পূমি�যোর্ব�গত  ফল�ফল  ��  ইএসংআইএ  অ'�য়াযোন�  ফল�ফল  মিহসং�যোর্ব  অন���ন  কা��

হযোয়াযোছ। মিন�
�ণ এর্ব� অপূ�যো��ন পূ�
�যোয়া  স্থ�ন$য়াযোদ� চ্যাং�কামি�� সং�যো��গ অন�কা� ল মিহযোসংযোর্বই মির্বযোর্বমিচ্যাংত

হযোয়াযোছ। নকা��য়া মিকাছ�  হস্তাযোপূ কা�� হযোয়াযোছ বে��নM কা�র্ব
ন ফ� /মিপ্রন্ট মিন�
�ণ সং��গ্রা$ সংর্ব
মিনন্ম র্ব�র্বহ��,

বেসং�� �মিক্ত, র্ব(মি=� পূ�মিন� র্ব�র্বহ�� �� বেনমিতর্ব�চ্যাংকা প্রভু�র্বগুমিল হ্র�সং কা��� জ্যন� প্র��ন র্ব�র্বস্থ� মিহসং�যোর্ব

পূ����
 বেদওয়া� হযোয়াযোছ। এছ�#�ও,  একামি/ পূমি�যোর্ব�গত এর্ব� সং���মিজ্যকা র্ব�র্বস্থ�পূন�  পূমি�কা!ন��

(ESMP) অ�� মিহসং�যোর্ব একামি/ মির্ব�দ পূ�
যোর্বণ পূমি�কা!ন� ও সং���ক্ত কা�� হযোয়াযোছ।

প্রমি�ণ  এর্ব�  সং�ত�  র্ব(মিU  এর্ব�  মির্বযো�ষজ্ঞযোদ�  সংহ�য়াত�য়া   প্রত��মি�ত  পূমি�যোর্ব�গত  এর্ব�

সং���মিজ্যকা ঝ� pমিকাগুমিল কা��
কা�ভু�যোর্ব বে��কা�যোর্বল� কা�� ��যোর্ব। প্রস্তা�মির্বত পূমি�যোর্ব�গত এর্ব� সং���মিজ্যকা

র্ব�র্বস্থ�পূন� পূমি�কা!ন��  (ESMP)  প্রকাযো!� অপূ�যো��ন এর্ব� মিন�
�ণ পূ�
�য়াগুমিল� সং�য়া কাযোঠা��ভু�যোর্ব

প্রযোয়া�গ কা�� উমিচ্যাংত এর্ব� পূ�
যোর্বযোণ পূ�
�প্তা E�চ্যাং কা�� উমিচ্যাংত। প্রস্তা�মির্বত সং�র্ব-প্রকা!মি/ জ্য�ত$য়া

এর্ব�  মির্বশ্বর্ব���যোকা�  ��ন  পূ��ণ   কা�যোর্ব  �মিদ  প্রস্তা�মির্বত  পূমি�যোর্ব�গত এর্ব�  সং���মিজ্যকা  র্ব�র্বস্থ�পূন�

পূমি�কা!ন�  এর্ব�  সং�স্তা  পূমি�যোর্ব�গত  এর্ব�  সং���মিজ্যকা  উপূকা�ণগুমিল  প্রকাযো!�  মিন�
�ণ  এর্ব�

অপূ�যো��ন পূ�
�যোয়া কাযোঠা��ভু�যোর্ব প্রযোয়া�গ কা�� ��য়া।


