
শ্রমি�ক ব্য�ব্যস্থা	পনা	 পদ্ধমি (এলএ�মিপ) মিনাব্য�	হী� সা	র-সা�ক্ষে�প

বাং��লা�দে�শ  স্থলাবাংন্দর  কর্তৃ�� পক্ষ  (বিবাংএলাবিপএ),  জা�র্তৃ�য়  র�জাস্ব  বোবাং�র্ড�  (এনবিবাংআর),  এবাং�  সড়ক  ও  জানপথ  বিবাংভা�গ

(আরএইচবির্ড)  কর্তৃ�� ক প$বাং� �বিক্ষণ এবিশয়�য় পবিরবাংহন ও বাং�বিণজা' স�দে(�গ ত্বর�বি*র্তৃ করণ (ACCESS)  কর্ম�স$বিচর জান' শ্রর্ম

বাং'বাংস্থ�পন� পদ্ধবির্তৃ (এলাএর্মবিপ)  প্রস্তুর্তৃ কর� হদেয়দে0। এই প্রকদে2র উন্নয়দেনর উদে5শ' হলা বাং��লা�দে�দেশ আঞ্চবিলাক পবিরবাংহন ও

বাং�বিণদেজা'র অবাংস্থ�র উন্নবির্তৃর জান' বাং�বিণজা'-সক্ষর্ম অবাংক�ঠা�দের্ম�, প্র(9বি: এবাং� প্রবি;য়�গুবিলাদেক উন্নর্তৃ কর�। প্রক2বি= বিবাংশ্ববাং'��দেকর

ইন্টা�রন'�শন�লা বোর্ডদেভালাপদের্মন্টা অ'�দেস�বিসদেয়শন (আইবির্ডএ) দ্বা�র� অথ��য়ন কর� হদেবাং বাংদেলা আশ� কর� হদেA। অর্তৃএবাং, প্রক2

ক�(�;দের্মর নকশ� এবাং� বাং�স্তবাং�য়ন  জা�র্তৃ�য় আইবিন ক�ঠা�দের্ম� এর প�শ�প�বিশ  বিবাংশ্ববাং'��দেকর পবিরদেবাংশ ও স�র্ম�বিজাক ক�ঠা�দের্ম�

(ESF), এবাং� পবিরদেবাংশগর্তৃ ও স�র্ম�বিজাক র্ম�ন (ESSs) দ্বা�র� পবিরচ�বিলার্তৃ হদেবাং। 

      বিবাংশ্ববাং'��দেকর পবিরদেবাংশ ও স�র্ম�বিজাক ক�ঠা�দের্ম� (ESF)    এবাং� এর পবিরদেবাংশগর্তৃ ও স�র্ম�বিজাক র্ম�ন  (ESS)    এর শ্রর্ম ও
            ক�দেজার অবাংস্থ� এবাং� বাং��লা�দে�দেশর জা�র্তৃ�য় শ্রর্ম আইদেনর উদে5শ' ও প্রদেয়�জান�য়র্তৃ� প$রদেণর জান' LMP   প্রস্তুর্তৃ কর� হদেয়দে0।

         বাং��লা�দে�শ শ্রর্ম আইন অন9দের্ম��দেনর আদেগ উন্নয়ন প্রকদে2র র্ম$লা'�য়ন এবাং� OHS      প্রদেয়�জান�য়র্তৃ� সহ শ্রর্ম এবাং� ক�দেজার
     অবাংস্থ�র প(��দেলা�চন� কর�র প্রদেয়�জান পদের ন�   । বি�শ্� ব্যাংকে
র ESF অন9স�দের,      শ্রবির্মকদে�র স�দেথ সম্পবিক� র্তৃ ঝুঁ9 Eবিক এবাং� স�বিFষ্ট

     সর্মস'�গুবিলা কর্ম�দেন�র জান' শ্রর্ম বাং'বাংস্থ�পন� পবিরক2ন�/   প্রবি;য়� বাং� OHS    পবিরক2ন� প্রস্তুর্তৃ কর� বাং�ধ্য'র্তৃ�র্ম$লাক  । �াস্ত�ায়ন
ারী

 স�স্থ� (IAs)   কর্তৃ�� ক প্রস্তুর্তৃক� র্তৃ শ্রর্ম বাং'বাংস্থ�পন� পদ্ধবির্তৃ (এলাএর্মবিপ)       দ্বা�র� প্রক2 ক�(�;র্ম বাং�স্তবাং�য়দেনর জান' শ্রর্ম বিনদেয়�দেগর
     সম্ভা�বাং' ঝুঁ9 Eবিক এবাং� প্রভা�বাংগুবিলা র্ম$লা'�য়ন কর�     । সে�ই �াকে� ESSs        এবাং� বাং��লা�দে�শ শ্রর্ম ন�বির্তৃ এবাং� বিবাংধ্য�দেনর স�দেথ

      স�র্মঞ্জস'প$ণ � প্রশর্মন বাং'বাংস্থ�র র্ম�ধ্য'দের্ম র্তৃ�দে�র সর্ম�ধ্য�ন কদের।

       সর�সবির এবাং� চ9 বি:বাংদ্ধ বিবাংবিভান্ন ধ্যরদেনর কর্ম��র আন9র্ম�বিনক স�খ্যা'�,     পবিরদেবাংশগর্তৃ এবাং� স�র্ম�বিজাক ঝুঁ9 Eবিক -   বো(র্মন অনৈনবির্তৃক শ্রর্ম
অন9শ�লান,      শ্রবির্মকদে�র বোপশ�গর্তৃ স্ব�স্থ' এবাং� বিনর�পত্তা� (OHS) সর্মস'�,  সম্প্র��দেয়র ঝুঁ9 Eবিক,    প্রক2 বোথদেক স9বিবাংধ্য�বাংবিঞ্চর্তৃ এবাং�

  �9বাং�লাদে�র বাং�� বো�ওয়�,  বিশশু প�চ�র,   বোজা�রপ$বাং�ক বিশশু শ্রর্ম,  র্ম�নবাং প�চ�র,     স9বিবাংধ্য�দেভা�গ�দে�র বোশ�ষণ সহ কদের�ন�ক�লা�ন ক�জা
             কর�র সর্ময় সম্ভা�বাং' স্ব�স্থ' ও বিনর�পত্তা� সর্মস'� ইর্তৃ'�বি� বিবাংষয়গুদেলা� শ্রর্ম বাং'বাংস্থ�পন� পদ্ধবির্তৃদের্তৃ (LMP)  র্ম$লা'�য়ন এবাং�

  উপস্থ�পন কর� হদেয়দে0   । প্র
কে�র আ
ার ,      সম্ভা�বাং' পবিরদেবাংশগর্তৃ এবাং� স�র্ম�বিজাক (ES)      ঝুঁ9 Eবিক এবাং� প্রভা�বাং বাং'বাংস্থ�পন� ও
           প্রশবির্মর্তৃ কর�র জান' বাং�স্তবাং�য়নক�র� স�স্থ�গুবিলার ক্ষর্মর্তৃ� এবাং� বো( বোপ্রক্ষ�পদে= প্রক2বি= বাং�স্তবাং�বিয়র্তৃ হদেA,   বোসই প্রকদে2র জান'
 স�র্মবিQক ES    ঝুঁ9 Eবিক বিনধ্য��রণ কর� হদেয়দে0          । এ �ং এই প্র
কে�র পবিরকে�শ ও �ামা বি�
 প্রভা�কে
 �াবি�� 
 ভাকে� ‘High’, বো(খ্যা�দেন
  পবিরদেবাংদেশর প্রভা�বাং ‘substantial’    এবাং� স�র্ম�বিজাক প্রভা�বাং ‘High’   উদেRখ্যা কর� হদেয়দে0  । ESSs,    শ্রর্ম আইন ২০০৬

(      ২০১৩ এবাং� ২০১৮ স�দেলার স�দেশ�ধ্যন� সহ),      জা�র্তৃ�য় বিশশু শ্রর্ম বিনর্ম$�লা ন�বির্তৃ ২০১০, বোক�বিভার্ড-     ১৯ এর জান' সরক�র� এবাং�
WHO            বিনদে�� বিশক� ইর্তৃ'�বি�র বিবাংধ্য�নগুবিলা প9ঙ্খা�ন9প9ঙ্খাভা�দেবাং অধ্য'য়ন কর� হদেয়দে0 এবাং� র্তৃ�দে�র প্রদেয়�জান�য়র্তৃ� এবাং� বাং�ধ্য'বাং�ধ্যকর্তৃ�

    প$রদেণর জান' উদ্ধ� র্তৃ কর� হদেয়দে0   । 
ম� �ংস্থ াকেনর শর্ত� া�লী,    বোপশ�গর্তৃ বিনর�পত্তা� এবাং� স্ব�স্থ',  এবাং� বিশশু/  বাং�ধ্য' শ্রর্ম, সবাংগুবিলাদেক
    বিনদে�� বিশক� বিহস�দেবাং উদেRখ্যা কর� হদেয়দে0।

  বাং�স্তবাং�য়নক�বির স�স্থ� (IAs)-           এর বিবাং�'র্ম�ন পবিরদেবাংশগর্তৃ ও স�র্ম�বিজাক বাং'বাংস্থ�পন�র প্র�বির্তৃষ্ঠা�বিনক ক্ষর্মর্তৃ� বোজা�র��র কর�র জান'
       প্রকদে2র বিসদে\র্ম এবাং� বাং'বাংস্থ� উন্নয়ন ও বাং�স্তবাং�য়ন করদেবাং      । এই প্র
কে�র �াস্ত�ায়ন ইউবিনট (PIUs)    এর র্মদেধ্য' একজান বোর্ডপ9বি=

   বির্ডদেরক্টদেরর বোনর্তৃ� দেত্ব একবি= স�র্ম�বিজাক,         পবিরদেবাংশগর্তৃ এবাং� বো(�গ�দে(�গ বোসলা অন্তভা9� : থ�কদেবাং বো(খ্যা�দেন বিবাংদেশষজ্ঞ (পর�র্মশ���র্তৃ�)
 বিনদেয়�বিজার্তৃ থ�কদেবাংন     । বি�কেশষর্ত বিনম� াকে%র পূকে�� LMP-  এর জান',   প্রবির্তৃবি= PIU  স�বাং-    প্রকদে2র ক�(�;র্ম র্তৃত্ত্বা�বাংধ্য�দেনর জান'
   প্রদেয়�জান�য় স্থ�য়� ও বোপশ�গর্তৃ,       স্ব�স্থ' ও বিনর�পত্তা� বিবাংদেশষজ্ঞ বিনদেয়�গ করদেবাং,   (�র� LMP-    এর (থ�(থ বাং�স্তবাং�য়ন এবাং�
           অপ�দেরশন চলা�ক�লা�ন পবিরদেবাংশগর্তৃ ও স�র্ম�বিজাক প্রভা�বাং প্রশর্মন বাং'বাংস্থ�র র্তৃ��রবিকর জান' ��য়� থ�কদেবাং  ।



    বিবাংশ্ব বাং'��দেকর বো(aন বিন(��র্তৃন (SEA/SH)         ঝুঁ9 Eবিক র্ম$লা'�য়দেনর স�দেথ সঙ্গবির্তৃপ$ণ � অবাংক�ঠা�দের্ম� বিনর্ম��ণ ক�দেজা জাবিড়র্তৃ প্রক2গুবিলার
      জান' এবাং� স�বিFষ্ট গুর্ড প্র'�কবি=স বোন�= (GPN)   অন9স�দের এবাং� ESIA    বোথদেক প�ওয়� ফলা�ফলা অন9(�য়�,   এই র্ম$লা'�য়ন

 প্রকদে2র স�ই=গুবিলাদের্তৃ/        এলা�ক�দের্তৃ শ্রর্ম প্রবাং�দেহর সবিdবিলার্তৃ প্রভা�বাংদেক প্রবির্তৃফবিলার্তৃ কদের  । BLPA   এবাং� RHD’  র ক�দেজার
    জাদেন' বোবাংবিশরভা�গ অ�ক্ষ এবাং� আধ্য�-       �ক্ষ শ্রর্ম আদেশপ�দেশর এলা�ক� বোথদেক বিনদেয়�গ করদেবাং,     শুধ্য9র্ম�ত্র �ক্ষ এবাং� বিক09 আধ্য�-

           �ক্ষ শ্রবির্মক এই অঞ্চদেলার বাং�ইদের বোথদেক প�ওয়� (�দেবাং বাংদেলা ধ্য�রণ� কর� হদেA      । অ ন্যান্য প্র
কে�র মকের্তা এই আঞ্চ বিল 

           কবিরদের্ড�দের প্রক2 এলা�ক�য় শ্রবির্মদেকর আগর্মদেনর স�দেথ ঝুঁ9 Eবিক জাবিড়র্তৃ রদেয়দে0। চলার্ম�ন BRCP-1-   এর অ�শ বিহস�দেবাং, BLPA

 বাংর্তৃ� র্ম�দেন BRCP-1-      এর অ�শ বিহস�দেবাং একবি= স�স্কা�দেরর SEA/SH     অ'�কশন প্ল্যা'�ন বাং�স্তবাং�য়ন করদে0   । এই পবির
�নার
 বাং�স্তবাং�য়ন BLPA-         এর প$বাং�বাংর্তৃ� � অবিভাজ্ঞর্তৃ�র উপর বিভাবিত্তা কদের তৈর্তৃবির কর� হদেয়দে0    । অ ন্যান্যপ্র
কে�র পবিরকে�কেশ ,  এই প্রকদে2র

   জান' প্রস্ত�বিবাংর্তৃ স�ই=গুবিলা সহ,        বোসইস�দেথ অন'�ন' প্রক2 পবিরদেবাংদেশ অন9রূপ ঝুঁ9 Eবিকগুবিলা র্ম$লা'�য়ন কর�    । অন্য প্র
কে�র অন ুরুপ
            ঝুঁ9 Eবিক গুদেলা� এই প্রকদে2র জাদেন' প্রস্ত�বিবাংর্তৃ স�ই= গুদেলা�দের্তৃ অন9রূপ ভা�দেবাং বিবাংদেবাংবিচর্তৃ হদেবাং। একইভা�দেবাং, RHD  র্তৃ�র চলার্ম�ন

WeCARE MPA       বোপ্র�Q�দের্মর অ�শ বিহস�দেবাং একবি= স্বর্তৃন্ত্র SEA/SH    পবিরক2ন� বাং�স্তবাং�য়ন করদে0  ।এনবি�আকেরর প্র
�
          স�ই=গুবিলা বাং��লা�দে�দেশর বিদ্বার্তৃ�য় বাং�হত্তার্ম শহর চট্টQ�দের্ম অবাংবিস্থর্তৃ এবাং� অন'�ন' স�ই=গুবিলাও বোপবির-    আরবাং�ন বাং� শহুদের এলা�ক�য়

অবাংবিস্থর্তৃ                   । ফকেল এনবি�আর প্র
কে� শ্রম চাবি.দা উকে0 খকেযাগ্যভাকে� �বৃি4 পাকে� �কেল আশা 
রা যাকে5 না। এই প্র
কে�র অংশ
              বিহদেসদেবাং স্থ�ন�য় ন�র�দে�র কর্ম�স�স্থ�ন ও �ক্ষর্তৃ� বাং�বিদ্ধর লাদেক্ষ' �ক্ষর্তৃ� উন্নয়ন এবাং� আন্তmস�র্ম�ন্ত বাং�বিণজা' স9বিবাংধ্য�র জান'

    ক�(�;দের্মর প্রস্ত�বাং কর� হদেয়দে0। SEA/SH          প্রবির্তৃদের�ধ্য এবাং� প্রবির্তৃবি;য়� ক�(�;র্ম এই ধ্যরদেনর বিলাঙ্গ বিভাবিত্তাক নথ�দের্তৃ অন্তভা9� :
 কর� হদেবাং।

 এলাএর্মবিপর (LMP)        স�দেথ কর্ম��দে�র জান' একবি= অবিভাদে(�গ বিনষ্পবিত্তা বাং'বাংস্থ� (GRM)     তৈর্তৃবির কর� হদেয়দে0 (�দের্তৃ IAs  র্তৃ�দে�র
PIUs, পর�র্মশ���র্তৃ�,                বিঠাক���র��র এবাং� র্তৃ�দে�র দ্বা�র� বিনজা9: বো( বোকউ সম্ভা�বাং' অসদেন্ত�ষ বাং� উদেদ্বাগ উত্থা�পন করদের্তৃ প�দের৷

         অবিভাদে(�গগুবিলা ক�ভা�দেবাং পবিরচ�লান� করদের্তৃ হয় বোস সম্পদেক� বিনয়র্মক�ন9ন GRM     এ উদেRখ্যা থ�দেক (� SEA/SH  এর বিবাংদেশষ
       বোপ্র�=কলা (� এই ধ্যরদেনর অবিভাদে(�গ বিনরসন কদের থ�দেক    । প্র
কে�র ন
শায় SEA/SH   ঝুঁ9 Eবিক বাং'বাংস্থ�পন�য়,  IAs-এর

            প্র�বির্তৃষ্ঠা�বিনক সক্ষর্মর্তৃ� বাং�বিদ্ধর সর্মথ�দেন প্রক2 কর্ম��দে�র জান' একবি= আচরণবিবাংবিধ্য রদেয়দে0 বো(খ্যা�দেন স9বিবাংধ্য�দেভা�গ� সম্প্র��য়,
  বো\কদেহ�ল্ডা�র এবাং� IAs   এবাং� SEA/SH-   এর র্ম�ধ্য'দের্ম SEA/SH       সম্পদেক� সদেচর্তৃনর্তৃ� বাং�বিদ্ধ কর�র কর্ম� পবিরক2ন� উদেRখ্যা

 কর� হদেয়দে0  । ।

     ক�দেজার সবিঠাক পবিরবিস্থবির্তৃ এবাং� কর্ম��দে�র সম্পক� ,         বোপশ�গর্তৃ স্ব�স্থ' ও বিনর�পত্তা�র বাং'বাংস্থ�পন� বিনবিrর্তৃ করদের্তৃ এবাং� কর্ম�শবি:-
 সম্পবিক� র্তৃ বো(র্মন;  বো(aন বিন(��র্তৃন,     অপবাং'বাংহ�র এবাং� বো(aন হয়র�বিন (SEA/SH)     এর স�দেথ সম্পবিক� র্তৃ প্রকদে2র সর্মস'�গুবিলাদেক
       বোর্ম�ক�দেবাংলা� কর�র জান' এই এলাএর্মবিপ প্রস্তুর্তৃ কর� হদেয়দে0     । এবিট এ
বিট লাইভ নবি� ,     র্তৃ�ই প্রকদে2র চ�বিহ�� বোর্ম=�দের্তৃ আপদের্ড=

  কর� বো(দের্তৃ প�দের,        এবাং� এবি= প্রকদে2র পবিরদেবাংশগর্তৃ এবাং� স�র্ম�বিজাক (E&S)      পবিরচ�লান�র বি�কগুবিলাদেক র্তৃ9 দেলা ধ্যর�র কর�র
   জান' তৈর্তৃবির কর�  । IAs'  এবাং� WB-    এর ওদেয়বাংস�ইদে= অন'�ন' E&S নবিথ, বো(র্মন; SEP, RPF, ESMF, ESIA ইর্তৃ'�বি�

 এই LMP       সহ প্রক2 র্ম$লা'�য়দেনর আদেগ প্রক�শ কর� হদেবাং  ।
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