
পরি�বে�শগত ও সা�মা�রি�ক ���স্থা�পনা� ক�ঠা�বেমা�� রিনা���হী� সা��-সা�বে�প

প্রস্তা�বি�ত বি�শ্ব�	�
ক-অর্থা��য়নক� ত পূ��� দবি�ণ এবি�য়�য় পূবি��হন ও ��বিণজ্য	 সং
যো��গ ত্ব��বি"তক�ণ (ACCESS) প্রকযো#� ল�	

হযোল� উপূ-অঞ্চযোল ��বিণজ্য	 ও পূবি��হযোন� উচ্চ�	যোয়� প্রধা�ন চা�লকযোক মো+�ক�যো�ল� ক��,  প্রধা�ন চা�লকগুযোল� হযোল�,  ��বিণজ্য	

�	�স্থা�য় বিনম্ন স্তাযো�� প্র�/বি0� �	�হ��,  অপূ���প্ত পূবি��হন ও লবিজ্যবি2ক অ�ক�ঠা�যো+�,  এ�
 +�ল��হ4  গ�বি5� আন্তঃ8সং4+�ন্তঃ

চাল�চাযোল বিনয়ন্ত্রক ও পূদ্ধবিতগত প্রবিত�ন্ধকত�। 

ক+�সং�বিচাবি= ��স্তা��য়যোন� উযো>�	 হল পূ��� দবি�ণ এ�4য় অন্তঃর্ভু/� 0 মোদ�গুবিলযোত দ� এ�
 বিস্থাবিতস্থা�পূক আঞ্চবিলক ��বিণজ্য	 এ�


পূবি��হন বি�ক�� ক��। মোপ্র�গ্রা�+বি= বিনম্নবিলবিAত বিতনবি= স্তাম্ভযোক বির্ভুবিC কযো� তৈতবি� ক�� হযোয়যোE, এই মোপ্র�গ্রা�যো+� অধা4যোন পূ��� দবি�ণ

এবি�য়�য় সং�গুযোল�  মোদযো� এই একই বিনযোদ� �ন� মো+যোন প্রক#বি= ��স্তা��য়ন ক�� হযো�।   

১. ��বিণযোজ্য	� সং/বি�ধা�যোর্থা� বিGবিজ্য=�ল ও স্বয়
বিIয় �	�স্থা� গ্রাহণ ও ��স্তা��য়ন;

২. আঞ্চবিলক পূবি��হন অ�ক�ঠা�যো+�� উন্নয়ন, মো�ষ +�ইল এ�
 পূবিL+�ঞ্চল4য় সং
যো��গ, এ�
 গুরুCপূ�ণ � ��বিণবিজ্য	ক

মোগ=ওযোয় (স্থাল �ন্দ� এ�
 ক�2+সং  হ�উসং) আধা/বিনক4ক�ণ; এ�


৩. উপূ-অঞ্চযোল সং+সং�+বিয়ক ��বিণজ্য	 সং/বি�ধা�� পূবি�যো�� বিনবিLত ক��� জ্যন	 এ�
 প্রযোয়�জ্যন4য় সং
স্কা�� ক��� জ্যন	

প্র�/বি0গত সংহ�য়ত� এ�
 সং�বি��ক সং�+ত� ��বিদ্ধ ক�� প্রযোয়�জ্যন।
মোপ্র�গ্রা�+বি= +�বিPযোQজ্য মোপ্র�গ্রা�+	�বি=ক অ	�যোপ্র�চা  (এ+বিপূএ)  �	�হ�� ক�যো�,  পূ���য়Iবি+ক ধা�যোপূ ��বিণবিজ্য	ক অঞ্চল গুযোল�যোক

সং
�/0 ক�যোত �	�হৃত হযো�। 

 ইএসংএ+এQ ‘পূ��� দবি�ণ এবি�য়�য় পূবি��হন ও ��বিণজ্য	 সং
যো��গ ত্ব��বি"ত ক�ণ (ACCESS) মোপ্র�গ্রা�+ - ��
ল�যোদ� মোQজ্য ১'

কর্ভু�� কযো� �� ��
ল�যোদযো�� জ্যন	 আইবিGএ তহবি�যোল আন/+�বিনক $৬৯০ বি+বিলয়ন +�বিক� ন Gল�� প্রদ�ন ক�যো�। পূ��� দবি�ণ

এ�4য় অন্তঃর্ভু/� 0 মোদ�গুবিলযোত দ� এ�
 বিস্থাবিতস্থা�পূক আঞ্চবিলক ��বিণজ্য	 এ�
 পূবি��হন বি�ক�� ক��। 

ACCESS - ��
ল�যোদ� পূ���য়-১ এ� চা��বি= (০৪) উপূ�দ�ন র্থা�কযো� �� বিনম্নবিলবিAত +ন্ত্রণ�লয় এ�
 সং
স্থা�গুবিল দ্বা��� ��স্তা��বিয়ত

হযো�: (১) ��
ল�যোদ� স্থাল�ন্দ� কত�� পূ� (বি�এলবিপূএ), (২) জ্য�ত4য় ��জ্যস্ব মো��G�  (এনবি�আ�), এ�
 (3) সং5ক ও জ্যনপূর্থা

বি�র্ভু�গ  (সংওজ্য)  দ্বা���  ��স্তা��য়ন ক��  হযো�। ��
ল�যোদ� স্থাল �ন্দ� কত�� পূ� একবি= স্ব�য়C��বিসংত +ন্ত্রণ�লযোয়� অধা4যোন,  ��

পূবি��হন সং
স্থা�  এ�
 ��
ল�যোদযো��  সং+স্তা স্থাল �ন্দ� পূবি�চা�লন�  কযো�।  এনবি�আ�  (ক�2+সং উই
)  ��  অর্থা�  +ন্ত্রণ�লযোয়�

অর্ভু	ন্তঃ�4ণ সংম্পদ বি�র্ভু�যোগ� অধা4যোন �যোয়যোE; শুল্ক ও ক� সং
গ্রাহ (এ+ওএQ), গ�হ�স্থা	 বি�# ���, ��বিণজ্য	 উদ��4ক�ণ এ�


��বিণজ্য	 সং/বি�ধা�� উপূ� ক�জ্য কযো�। আ� সং5ক, +হ�সং5ক ও মোসংত/  +ন্ত্রণ�লযোয়� (এ+ওআ�এইচা ও বি�) সং5ক পূবি��হন ও

+হ�সং5ক বি�র্ভু�যোগ� একবি= সং
স্থা� আ�এইচাবিG, এই বি�র্ভু�গবি= জ্য�ত4য় +হ�সং5ক, আঞ্চবিলক +হ�সং5ক এ�
 মোজ্যল� সং5কসংহ

প্রধা�ন সং5ক অন্তঃজ্য� �ল বিন+��ণ ও ��ণ�যো��যোণ� জ্যন	 দ�য়4। 

প্রকবে�� উপ�দা�না সামা হী

প্রক#বি=যোত বিনম্নবিলবিAত ৪ বি= উপূ�দ�ন �যোয়যোE, প্রবিতবি=� অধা4যোন মো�� কযোয়কবি= উপূ-উপূ�দ�ন �যোয়যোE:

উপ�দা�না 1: ��বিণযোজ্য	� সং/বি�ধা�� জ্যন	 সংয়
বিIয় প্রবিIয়�

উপ-উপ�দা�না  1a: স্বয়
বিIয়  সং4+�ন্তঃ  �	�স্থা�পূন�  প্রবিIয়�  (এবি�এ+এসং)  ($১৫  বি+বিলয়ন  +�বিক� ন  Gল��,

বি�এলবিপূএ)। এই সং��-কযোম্প�যোনন্টবি= ��
ল�যোদ� স্থাল �ন্দ� কত�� পূ� (বি�এলবিপূএ) এ�
 অন	�ন	 সং4+�ন্তঃ �	�স্থা�পূন�

1



অ
�4দ��যোদ�  প্রবিIয়�গুবিল উন্নত ক��� জ্যন	  একবি= স্বয়
বিIয় সং4+�ন্তঃ �	�স্থা�পূন� �হু সং
স্থা� প্রবিIয়� �� প্ল্যা	�=Qযো+��

উন্নয়যোন সংহ�য়ত� ক�যো�।

উপ-উপ�দা�না 1b: ��
ল�যোদযো�� উন্নত ��বিণজ্য	 প্রযো��পূর্থা (২ বি+বিলয়ন +�বিক� ন Gল��)।  এই সং��-কযোম্প�যোনন্টবি=

��
ল�যোদ� ��বিণজ্য	 প্রযো��পূযোর্থা� উন্নবিতযোত সংহ�য়ত� ক�যো�।

উপ�দা�না 2: সং�/জ্য এ�
 বিস্থাবিতস্থা�পূক আঞ্চবিলক পূবি��হন এ�
 ��বিণজ্য	 অ�ক�ঠা�যো+�

উপ-উপ�দা�না  2a: বিস্থাবিত�4ল স্থাল�ন্দ� অ�ক�ঠা�যো+�  (২৫০ বি+বিলয়ন +�বিক� ন Gল��,  বি�এলবিপূএ)।  এই উপূ-

উপূ�দ�নবি= মো�ন�যোপূ�ল,  মোর্ভু�+�� এ�
 �/বি5+��4 স্থাল�ন্দযো�� অ�ক�ঠা�যো+� এ�
 প্রবিIয়�গুবিল� উন্নবিত ঘ=�যোন� ক���

জ্যন	 অর্থা��য়ন ক�যো�। 

উপ-উপ�দা�না 2b: সং�/জ্য ক�2+সং অ�ক�ঠা�যো+� (১৭০ বি+বিলয়ন +�বিক� ন Gল��, এনবি�আ�)।  এই উপূ-উপূ�দ�নবি=

চাট্টগ্রা�+ ক�2+সং হ�উসং এ�
 চাট্টগ্রা�যো+� প্রবি��ণ এক�যোGবি+� বিস্থাবিতস্থা�পূক এ�
 সং�/জ্য এ�
 বিস্থাবিতস্থা�পূক উন্নয়নযোক

সং+র্থা�ন ক�যো�।

উপ�দা�না 3: পূবি��হন ও ��বিণযোজ্য	� জ্যন	 প্র�বিতষ্ঠা�বিনক ও ন4বিত �বি0��ল4ক�ণ

উপ-উপ�দা�না 3a: ক�2+সং আধা/বিনক4ক�যোণ� জ্যন	 প্র�/বি0গত সংহ�য়ত� (এনবি�আ�)। 

উপ-উপ�দা�না 3b: সং+সং�+বিয়ক সং4+�ন্তঃ �	�স্থা�পূন� (বি�এলবিপূএ) উত্সং�বিহত ক��� জ্যন	 প্র�/বি0গত সংহ�য়ত�। 

উপ-উপ�দা�না 3c: একবি= জ্য�ত4য় =	�বি�Q ন4বিত প্রণয়ন ও ��স্তা��য়ন।

উপ�দা�না  4: জ্যরু�4 প্রবিতবিIয়�  (0  বি+বিলয়ন +�বিক� ন Gল��)।  উপূ�দ�নবি=� উযো>�	 হ'ল অপ্রত	�বি�ত জ্যরুবি� চা�বিহদ�গুবিল

পূ��ণ ক��।

ইএসাএমাএফ এ� উবে$শ�

উপূ�দ�ন ৪ এ� অধা4যোন বিসংযোল=-চা�A�ই-মো�ওল� সং5যোক� জ্যন	 একবি= অ�স্থা�ন বিনবিদ� ষ্ট ইএসংআইএ ইবিত+যোধা	ই প্রস্তুত ক��

হযোয়যোE,  �� সংওজ্য দ্বা��� ��স্তা��বিয়ত হযো�। এই ইএসংএ+এQ,শুধা/+�ত্র বি�এলবিপূএ এ�
 এনবি�আ�  (উপূ�দ�ন ১,  ২ এ�
 ৩)

��
ল�যোদযো� পূ���য়-১ উপূ�দ�নগুবিল� একবি= অ
� বিহসং�যো� ��স্তা��য়ন বিনযোদ� বি�ক� এ�
 অন	�ন	 প্রযোয়�জ্যন4য় ই&এসং নবির্থাগুবিল�

প্রক�যো�� জ্যন	 মো��যোG� � অন/যো+�দন বিনযোয় উপূ�C ত/ যোল ধাযো�যোE, �� ইএসংএQ এ�
 গর্ভু. অ� ��
ল�যোদ� (বিজ্যওবি�) পূবি�যো��গত

বিনয়ন্ত্রক ক�ঠা�যো+�� সং�যোর্থা সং�+ঞ্জসং	পূ�ণ �। এই ইএসংএ+এQ, ACCESS-এ+বিপূএ মোপ্র�গ্রা�+-��
ল�যোদ� শুধা/+�ত্র মোQজ্য ১ কর্ভু��

কযো� প্রস্তুত ক�� হযোয়যোE এ�
 প্রক�� ক�� হযোয়যোE এ�
 পূ��ত� 4 পূ���যোয়� ই&এসং Gক/ যো+যোন্ট�ন আল�দ�র্ভু�যো� প্রস্তুত ক�� হযো�।

কযোম্প�যোনন্ট ১ (বি�এলবিপূএ) এ� অধা4যোন �/বি5+��4 স্থাল�ন্দযো�� ইএসংআইএ প্রস্তুত ক�� হযোয়যোE। ��-ক্লা�যোয়ন্টযোদ� দ্বা��� প্রক# এ�


+�ল	�য়ন পূ���যোয় দ্বা��� প্রক�� ক�� হযো�।

ইএসংএ+এQ প্রস্তুবিত বিনম্নবিলবিAত বি�ষয় গুযোল� বি�যো�চান� ক�� হয়:

 সংম্ভ��	 ইএসং সং+সং	�গুবিল� প্র�র্থাবি+ক +�ল	�য়ন ক��� জ্যন	 সংম্ভ��	ত� অধা	য়যোন� প্র�র্থাবি+ক প্রবিতযো�দযোন� উপূ� বির্ভুবিC

কযো�  ACCESS-এ+বিপূএ মোপ্র�গ্রা�যো+�  অধা4যোন  ��স্তা��বিয়ত সং+স্তা  উপূ-প্রক#,  উপূ�দ�ন  এ�
  ক���কল�যোপূ�  পূবি�পূ�ণ �

পূ��যো��ণ;

 ওয়�র্ল্ড�  �	�
ক গ্রুপূ (Gবিnউবি�বিজ্য)-এ� পূবি�যো��গত, স্ব�স্থা	 ও সং/��� বিনযোদ� বি�ক� (ইএইচাএসংবিজ্য) এ�
 বি�দ	+�ন বিজ্যওবি�-

এ� পূবি�যো��গত +�নগুবিলযোত বিনযোদ� বি�ত বিনযোদ� বি�ক� এ�
 +�ন সংহ সং+স্তা প্রযো��জ্য	 ESSs বি�যো�চান� ক��।
 ওয়�র্ল্ড�  �	�
ক  (Gবিnউবি�),  বিজ্যওবি�  এ�
 আন্তঃজ্য� �বিতক আইন/সংযোoলন/�4বিতগুবিল বি�যো�চান�  কযো�  প্রস্তা�বি�ত প্রকযো#�

ক���কল�যোপূ� জ্যন	 ন4বিতগত প্রর্ভু�যো�� +�ল	�য়ন, এ�
 Gবিnউবি� এ�
 বিজ্যওবি� -এ� +যোধা	 ন4বিত� �	�ধা�ন বিচাবিpত ক��,

এ�
 �	�ধা�ন ক+�যোন�� বি�ক#গুবিল� পূ��+�� মোদওয়�;
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 উপূ-প্রক# পূ��যো��ণ, পূবি�যো��গত এ�
 সং�+�বিজ্যক প্রর্ভু�� +�ল	�য়ন (ইএসংআইএ), পূবি�যো�� ও সং�+�বিজ্যক �	�স্থা�পূন�

পূবি�ক#ন�  (ইএসংএ+বিপূ)  (প্রবিতক� ল  ঝুঁ/ rবিক  এ�
 প্রর্ভু��গুবিল হ্রা�সং,  প্র�বি+ত এ�
/অর্থা��  অQযোসং=  ক���  �	�স্থা�),

পূ/ন���সংন ক+�পূবি�ক#ন�� প্রস্তুবিত� জ্যন	 একবি= ক�ঠা�যো+� এ�
 বিনযোদ� বি�ক�গুবিল� বি�ক�� (��প্স) �� স্থা�ন4য় ইএসং আইন

এ�
 Gবিnউবি� ইএসংএQ এ�
 পূবি�যো��গত এ�
 সং�+�বিজ্যক +�ন (ESSs) মো+যোন চাযোল;

 প্রক#-বিনবিদ� ষ্ট বিজ্যআ�এ+ সংহ প্র�বিতষ্ঠা�বিনক ক+�পূন্থা� ��স্তা��য়ন এ�
 পূ��যো��ণ �	�স্থা�� বি�ষযোয় সং/পূ�বি��;

 সংম্ভ��	 প্রক# প্রর্ভু�বি�ত �	বি0, দ/��ল ও প্র�বিন্তঃক মোগ�ষ্ঠা4 এ�
 ন��4 সংহ সংকল সংম্প্রদ�যোয়� অন্তঃর্ভু/� বি0 বিনবিLত ক��� জ্যন	

এ�
 ত�  SEP-মোত অন্তঃর্ভু/� বি0� জ্যন	 বিIয়�কল�পূ এ�
 �	�স্থা�  সংম্পযোক�  ত�যোদ� +ত�+ত এ�
 পূ��+��গুবিল প্রক��

ক�যোত মোগ�ষ্ঠা4/সংম্প্রদ�য়/মো2কযোহ�র্ল্ড��যোদ� +ত�+ত গ্রাহযোণ� জ্যন	 মো2কযোহ�র্ল্ড�� +	�বিপূ
 এ�
 আযোল�চান�সংর্ভু� পূবি�চা�লন�

প্রক# প্রস্তুবিত প্রবিIয়�;

  ইএসং সং�+ত� ��বিদ্ধ� পূবি�ক#ন�� বি�ক�যো�,  বি�এলবিপূএ এ�
 এনবি�আ�, সংওজ্য -এ� একবি= বি�স্তা�ত   ইএসং দ�ত�

+�ল	�য়ন অন্তঃর্ভু/� 0 র্থা�কযো� ��  ঋণগ্রাহ4ত�� প্র�বিতষ্ঠা�বিনক   ইএসং দ�ত�  উন্নয়ন পূবি�ক#ন�য় অ	�ক�ন পূযোয়ন্ট বিহসং�যো�

অন্তঃর্ভু/� 0 ক�� হযো� �� ইএসংবিসংবিপূ-মোত প্রবিতQবিলত হযোয়যোE।

  ইএসংএ+এQ ��স্তা��য়ন বিনবিLত ক�যোত এ�
 অ
�4দ��যোদ�  ইএসং পূবি�চা�লন�� দ�ত� বি�ক�যো�� জ্যন	 প্রকযো#� ��যোজ্যযো=�

বি�ধা�যোন একবি= �	য় সং��ণ4 এ�
 ��যোজ্য= গ্রাহণ ক�� হযো�।

প্রকযো#� পূ��ত� 4  পূ���যোয় প্রক# সং�ই=গুবিল� বি��দ পূ�ওয়� মোগযোল,   Gবিnউবি� ন4বিত এ�
 বিজ্যওবি� আইন অন/সং�যো�  ই&এসং

+�ল	�য়ন এ�
 �	�স্থা�পূন� পূবি�ক#ন�� প্রযোয়�জ্যন4য়ত� এ�
 প্রক�� পূ���যোল�চান� ক�� হযো� এ�
 মোসংই অন/��য়4 আপূযোG= ক��

হযো�।

রি�ওরি� -এ� প্রবে%��� আইনা, রি�ধা�না ও না�রিত

প্রযো��জ্য	 জ্য�ত4য় ন4বিত,  আইন এ�
 বি�বিধাগুবিল প্র�সংবিxক বি�র্ভু�যোগ আযোল�চান� ক�� হযোয়যোE।  ACCESS-  এ+বিপূএ মোপ্র�গ্রা�যো+�

পূ���য়-১ উপূ�দ�নগুবিল� জ্যন	 পূবি�যো��গত +�ল	�য়যোন� জ্যন	 প্র�সংবিxক +�ল আইনগুবিল হল ECA ১৯৯৫ এ�
 ECR ১৯৯৭,

পূ��ত� 4 সং
যো��ধান4গুবিল। আইনবি= মো+যোন চাল�� জ্যন	 একবি= দ�ষ্ট�ন্তঃ+�লক বিনযোদ� �ন� তৈতবি� ক��� জ্যন	, ��
ল�যোদ� সং�ক�� ECR

১৯৯৭ এ� +�ধা	যো+ এ�
 এ� পূ��ত� 4 সং
যো��ধান4 গুবিল, বি�বিধা ৭(২) এ উযোyA ক�� হযোয়যোE, বি�বির্ভুন্ন ধা�যোণ� বি�# প্রক#গুবিলযোক

চা��বি= বি�র্ভু�যোগ ত�বিলক�র্ভু/ 0 কযো�,  �র্থা�- সং�/জ্য,  ক+ল� A, ক+ল� B �� ল�ল,  এবি= বিনর্ভু� � কযো� এ� সংম্ভ��	 পূবি�যো��গত

প্রর্ভু�যো�� ত4ব্রত�� উপূ�। ইবিসংআ� ১৯৯৭ সং
যো��বিধাত ২০১০ অন/সং�যো�,  পূবি�কবি#ত প্রকযো#� হস্তাযো�পূ এ�
 ক���Iযো+�

প্রক� বিত� ক��যোণ,  ��
ল�যোদযো�  ACCESS -  এ+বিপূএ মোপ্র�গ্রা�+,  পূ���য়-  ১ ল�ল বি�র্ভু�যোগ� অধা4যোন পূযো5 এ�
 মো�ন�যোপূ�ল,

মোর্ভু�+��, �/বি5+��4যোত বি�দ	+�ন অর্ভু	ন্তঃ�4ণ �ন্দ� সং/বি�ধা�গুবিলযোক আধা/বিনক ক��� জ্যন	  ইএসংআইএ প্রযোয়�জ্যন হযো�। (উপূ�দ�ন ১,

বি�এলবিপূএ); আ��বিসংক/��বিণবিজ্য	ক ক+যোপ্ল্যাযো{ মো�� কযোয়কবি= �হুতল র্ভু�ন বিন+��ণ (এনবি�আ� একবি= �হুতল আ��বিসংক র্ভু�ন,

��
যোল�, অবিQসং র্ভু�ন, +�বিPপূ��পূ�সং হল, G�বি+=বি�) স্কা/ ল র্ভু�ন, সং�ইযোক্লা�ন আশ্রয় মোকন্দ্র, +�যোক� =, স্থা�ন4য় সং�ক�� অবিQসং

র্ভু�ন  ইত	�বিদ)  বিন+��ণ  ক�যো�।  ক�2+সং  হ�উসং এ�
  প্রবি��ণ  এক�যোGবি+�  অধা4যোন  এল�ক�  (উপূ�দ�ন  ২,  এনবি�আ�)।
বিপূআইইউ গুযোল� মো�+ন, বি�এলবিপূএ, এনবি�আ�,এ�
 সংওজ্য-এ� দ�বিয়ত্ব  ইএসংএ+এQ অন/��য়4  ইএসংআইএ পূবি�চা�লন� ক��

এ�
 DoE মোর্থাযোক   পূবি�যো��গত E�5পূত্র (ইবিসংবিসং) মোনওয়�।  বিGবিজ্য ও বিGপূ�=� যো+ন্ট অQ এনর্ভু�য়�নযো+ন্ট (DoE) এ� সং
বি~ষ্ট

বিপূআইইউ-  ইএসংআইএ 2�বিG এ�
 এনর্ভু�য়�নযো+ন্ট বিক্লায়�যো�ন্স প্রদ�ন ক�যো�। 

রি�শ্ব����ক এ�� ��ত�য় আইবেনা� আ�রিশ�ক রি�ষয়গুবে,�� মাবেধা� ���ধা�না রি�বে-ষণ
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পূবি�যো��গত ঝুঁ/ rবিক এ�
 উন্নয়ন প্রক#গুবিল� প্রর্ভু��  (মোসংযো�ম্ব� ২০২১)  মো+�ক�যো�ল�� জ্যন	 ��
ল�যোদযো�� জ্য�ত4য় ক�ঠা�যো+��

পূবি�পূ�ণ � +�ল	�য়যোন� আযোল�যোক  ACCESS-  এ+বিপূএ মোপ্র�গ্রা�যো+�   ইএসং �+ত� +�ল	�য়যোন� অ
� বিহসং�যো�  Gবিnউবি�-এ� ESS

এ�
   বিজ্যওবি� প্রবি�ধা�নগুবিল�  +যোধা	  �	�ধা�ন  বি�যো~ষণ  ক��  হযোয়বিEল।  �	�ধা�ন  বি�যো~ষযোণ�  Qল�Qলগুবিল  বিনযোদ� �  কযো�  মো�,

��
ল�যোদ� পূবি�যো��গত প্রর্ভু�� +�ল	�য়ন  (ইআইএ)  বিসংযো2যো+ ও   Gবিnউবি� ESS  ১ এ� মো�যোত্র বিকE/  উপূ�দ�নগত �	�ধা�ন

�যোয়যোE।

এগুযোল�� +যোধা	 প্রধা�ন হল: (i)  এবি= অন	�ন	   Gবিnউবি� ESS সংম্পবিক� ত অযোনক বি�ষয়যোক অন্তঃর্ভু/� 0 কযো� ন�; (ii)  ইআইএ

অধা	য়যোন� সং+য় মো2কযোহ�র্ল্ড��যোদ� সংম্প�0ত� প্র�য় অবিস্তাত্বহ4ন �� A/� সং4বি+ত,  �ল� ��হুল	,  বিন+��যোণ� সং+য় মো2কযোহ�র্ল্ড��যোদ�

জ্যবি5ত ক��� মোক�ন প্রযোয়�জ্যন মোনই; (iii)  এবি= প্র�+যোন� �	�স্থা� বিন���চান ক��� মো�যোত্র প্র�+ন অন/Iযো+� প্রযোয়�যোগ� উপূ�

মোজ্য�� মোদয় ন�; (iv)  এবি= শুধা/+�ত্র প্র�র্থাবি+ক পূবি�যো��গত পূ�4��  (আইইই)  এ�
 পূবি�যো��গত প্রর্ভু�� +�ল	�য়ন  (ইআইএ)

স্ব4ক� বিত মোদয় এ�
 অন	�ন	 +�ল	�য়ন �যোন্ত্র� জ্যন	 প্রদ�ন কযো� ন�, বি�যো�ষ কযো� SEA, REA এ�
 I+�ধা�+�ন +�ল	�য়ন; এ�
,

(v) এ� জ্যন	 বি�ক# এ�
 সং
বি~ষ্ট সং/বি�ধা�� বি�যো~ষযোণ� প্রযোয়�জ্যন মোনই। একবি= 2	�ন্ডা�G�   ইআইএ বিসংযো2যো+� সং�যোর্থা ত/ লন� ক���

সং+য় এবি=� বিনজ্যস্ব বিকE/  সং+সং	�ও �যোয়যোE, ��� +যোধা	 �যোয়যোE: (i) এবি= পূবি�যো��গত E�5পূযোত্র� জ্যন	 প্রযোয়�জ্যন4য় প্রক#গুবিল�

মোক�নও আন/ষ্ঠা�বিনক সং
জ্ঞা� প্রদ�ন কযো� ন�--আইনবি= শুধা/+�ত্র  "বি�#"  এ�
  “বি�# ইউবিন="  মোক মো��ঝুঁ�য়; (ii)  পূ��যো��ণ

প্রবিIয়�বি= অপূ���প্ত - মোক�ন প্রক# মোক�ন বি�র্ভু�যোগ পূ5যো� ত� বিনধা���যোণ� জ্যন	 মোক�ন পূদ্ধবিত �� +�নদণ্ড মোনই;  এ�
 (iii) এ�

সংoবিত পূ��যো��ণ এ�
 প্রবিতযো�দযোন� জ্যন	 আন/ষ্ঠা�বিনক পূদ্ধবিত মোনই। �বিদও এই বি�ষয়গুবিল� উপূ� ইআইএ বিনযোদ� বি�ক�গুবিলযোত

পূ��+�� �যোয়যোE,  তযো� বিনযোদ� বি�ক�গুবিল� বি�ধা�যোন� +যোত� ��ধা	ত�+�লক প্রর্ভু�� মোনই৷ প্রবিতবি=   ইএসং 2	�ন্ডা�G�  (১-৮ এ�
 ১০)

ইআইএ অধা	য়ন এ�
  ইএসংএ+বিপূ প্রণয়যোন বি�যো�চান� ক�� হয় এ+ন মোক�ন বিনLয়ত� মোনই। �বিদও পূবি�যো��গত বিদকগুবিল� প্রবিত

 ইআইএ র্ভু��4, তযো� +�ল	�য়যোন� মো�যোত্র আ�ও মো�বি� সং�+�বিজ্যক সং+সং	� অন্তঃর্ভু/� 0 ক�� হযোয়যোE। অবিধাকন্তু, সং�ধা��ণ পূবি�বিস্থাবিতযোত

অন/�4লযোন শ্র+ �	�স্থা�পূন�� সং+সং	� অন্তঃর্ভু/� 0 নয়।

প্রযোজ্যক্ট বিনবিদ� ষ্ট   ইএসংএ+বিপূ প্রস্তুবিত� জ্যন	 আযো�কবি= গুরুত্বপূ�ণ � �	�ধা�ন হযোল�,  প্রযোয়�জ্যন4য় বি�ধা�যোন� অর্ভু��।  FIs-এ� প্রক#

সংম্পবিক� ত   ইএসং ঝুঁ/ rবিক  �	�স্থা�পূন��  জ্যন	,  DoE-এ�  বি�দ	+�ন  ন4বিত  ECA  ১৯৯৫  ��  ECR  ১৯৯৭  এ�
  পূ��ত� 4

সং
যো��ধান4যোত মোক�যোন�  বি�ধা�ন মোনই। মো�+ন-  র্ভু� বি+ অবিধাগ্রাহণ �	�স্থা�� জ্যন	 পূ/ন���সংন ক+�  পূবি�ক#ন�  (RAP)  প্রস্তুত ক���

প্রযোয়�জ্যন হয় ন�। মোদযো�� বি�দ	+�ন র্ভু� বি+ অবিধাগ্রাহণ আইন এ�
  Gবিnউবি� ESS-এ� +যোধা	 অবিনচ্ছা�ক� ত পূ/ন���সংন এ�
 �বিতগ্রাস্তা

�	বি0যোদ�  �ন�0ক�ণ �বিতপূ��ণ এ�
 বি�বির্ভুন্ন সং
A	�লঘ/, আবিদ��সং4 সংম্প্রদ�যোয়� অ
�গ্রাহণ ইত	�বিদ পূবি�পূ�ণ � র্ভু�যো� অন্তঃর্ভু/� 0

ক�� ক�� হয়ন�। প্রক#গুবিল� ত�যোদ� বিনজ্যস্ব শ্র+ �	�স্থা�পূন� পূদ্ধবিত/পূবি�ক#ন� (এলএ+বিপূ) প্রণয়যোন� প্রযোয়�জ্যন মোনই৷ �	�ধা�ন

গুবিল পূ��যো��ণ কযো�, এই  ইএসংএ+এQ +�নদণ্ড গুযোল� সংবিঠাক র্ভু�যো� অন/সং�ণ ক�যো�।

প্রস্তা�বি�ত ��ন	স্থা�ন  পূ��যোণ�  �	�স্থা�  প্র�সংবিxক বি�র্ভু�যোগ মোদওয়�  হযোয়যোE।  সং��ণ4  ১  এ Q�rকগুবিল সং
বি�প্ত ক��  হযোয়যোE,  এই

ইএসংএ+এQ সং�যোচাযোয় কযোঠা�� +�ন এ�
 প্রযোয়�জ্যন4য়ত� অন/সং�ণ ক�যো�।

সা��রিণ ১:  রি�ওরি� আইনা এ�� ডরি0উরি�-এ� ESS-এ� মাবেধা� ���ধা�না হ্রা�সাক�ণ

ওয়�র্ল্ড�  ����ক(ডরি0উরি�) ইএসাএফ মা�নাদাণ্ড ���ধা�না হ্রা�সাক�ণ
ই এসা এসা ১: পরি�বে�শগত এ�� সা�মা�রি�ক প্রভা�� এ�� ঝুঁ6 7রিক�

মা ,��য়না এ�� ���স্থা�পনা�
 ইএসংএ+এQ পূবি�যো��  �	�স্থা�পূন�  পূদ্ধবিত�  প্র�সংবিxক

বি�র্ভু�যোগ  মোদওয়�  ESS-  ১ প্রযোয়�জ্যন4য়ত�  অন/সং�ণ  ক���

পূ��+��  বিদযোয়যোE।  �বিদ,  DoE  বিনয়+/বিনয়+গুবিল  ESS

প্রযোয়�জ্যন4য়ত�গুবিলযোক  কর্ভু��  ন�  কযো�,  ত�হযোল Gবিnউবি�
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ওয়�র্ল্ড�  ����ক(ডরি0উরি�) ইএসাএফ মা�নাদাণ্ড ���ধা�না হ্রা�সাক�ণ

 ইএসংএQ অন/��য়4  আ�ও  কযোঠা��  সং/����

প্রযোয়�জ্যন4য়ত�গুবিল  অন/সং�ণ  ক���  জ্যন	  আবির্থা�ক  চা/ বি0

এ�
 প্রক# +�ল	�য়ন নবির্থাযোত প্র�সংবিxক ধা���গুবিল �/0 ক��

উবিচাত৷  ESS1  প্রযোয়�জ্যন4য়ত�গুবিল  উপূ-প্রক#

ইএসংআইএ/ইএসংএ+বিপূ-এ�  ই&এসং

প্রযোয়�জ্যন4য়ত�গুবিলযোকও অ�বিহত ক�যো� এ�
 এগুবিল উপূ-

প্রক# বি�বিG
 নবির্থাযোত �	�হ�� ক�� হযো�।
ই এসা এসা ২: শ্রমা এ�� ক�বে�� শত� এই  প্রকযো#�  অধা4যোন,  শ্রবি+কযোদ�  বিনবিদ� ষ্ট  বিজ্যআ�এ+,

ক+�সং
স্থা�যোন�  �ত� ��ল4,  তৈ�ষ+	হ4ন  এ�
  সং+�ন  সং/যো��গ,

শ্রবি+কযোদ� ইউবিনয়ন গঠাযোন� অবিধাক�� সং/��� এ�
 মো��র্থা দ�

কষ�কবিষযোত  জ্যবি5ত  সংহ  ক�যোজ্য�  অ�স্থা�  এ�
  ক+�4যোদ�

সংম্পক�  পূবি�চা�লন��  জ্যন	  একবি=  এলএ+বিপূ  প্রস্তুত ক��

হযোয়যোE। 
ই এসা এসা ৩: সাম্পদা দা�ত� এ�� দা ষণ প্ররিতবে��ধা এ�� 

���স্থা�পনা�
ACCESS-  এ+বিপূএ মোপ্র�গ্রা�+ কযোম্প�যোনন্ট ১, ২, এ�
 ৪-

এ� জ্যন	 তৈতবি� ক�� ইএসংএ+বিপূ এই সং+সং	�বি=� সং+�ধা�ন

ক�যো� এ�
 দ�ষণ প্রবিতযো��যোধা� জ্যন	 প্র�+ন �	�স্থা�গুবিলযোক

অন্তঃর্ভু/� 0  ক�যো�  এ�
  প্র�ক� বিতক সংম্পযোদ�  দ� �	�হ�যো��

জ্যন	 বিনযোদ� বি�ক� অন্তঃর্ভু/� 0 ক�যো�।
ই এসা এসা ৪: সাম্প্রদা�বেয়� স্বা�স্থা� এ�� রিনা��পত্তা� উপূ-প্রক#  ইএসংআইএ/  ইএসংএ+বিপূ -এ উপূ�/0 বি�ধা�যোন�

+�ধা	যো+ Q�rকগুবিল পূ��ণ ক�� হযো� এ�
 এই ইএসংএ+এQ-

এ�   ইএসংএ+বিপূ বিনযোদ� বি�ক�  অ
যো�  কর্ভু��  ক��  হযো�।

এE�5�ও, বিঠাক�দ��, অপূ�যো�=��� সংম্প্রদ�য় এ�
 মোপূ��গত

স্ব�স্থা	  এ�
  বিন��পূC�  সংম্পবিক� ত  বিঠাক�দ��  পূবি�যো��  ও

সং�+�বিজ্যক �	�স্থা�পূন�  পূবি�ক#ন�  (বিসং-ইএসংএ+বিপূ)  প্রস্তুত

এ�
 ��স্তা��য়যোন� জ্যন	 দ�য়4 র্থা�কযো� ��� +যোধা	  ওএইচাএসং

পূবি�ক#ন�,  ট্রা�বিQক  এ�
  সং5ক  বিন��পূC�  �	�স্থা�পূন�

পূবি�ক#ন�  ইত	�বিদ  অন্তঃর্ভু/� 0  �যোয়যোE।  পূ���পূ�বি�,  একবি=

SEA/ +�ল	�য়ন পূ���যোয় এসংএইচা প্রস্তুত ক�� হযোয়যোE।

ক�2+ সং/বি�ধা� এ�
 বি�বির্ল্ড
যোয়� জ্যন	 ঝুঁ/ rবিক +�ল	�য়ন এ�


�	�স্থা�পূন� পূবি�ক#ন�  ইএসংআইএ/  ইএসংএ+বিপূ -এ� অ
�

বিহসং�যো� সংঞ্চ�বিলত হযো� এ�
 র্ভু�যোল� ইন্ট��ন	��ন�ল ইন্ডা�বি�

প্র	�কবি=সং (GIIP) এ� সং�যোর্থা সংxবিতপূ�ণ � উপূ�/0 �	�স্থা�পূন�

পূবি�ক#ন� প্রস্তুত ক�� হযো�।

একইর্ভু�যো�,   ইএসংআইএ প্রবিIয়��  অ
� বিহসং�যো�,  একবি=
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ওয়�র্ল্ড�  ����ক(ডরি0উরি�) ইএসাএফ মা�নাদাণ্ড ���ধা�না হ্রা�সাক�ণ

বিন��পূC�  ঝুঁ/ rবিক  +�ল	�য়ন  প্রস্তুত  ক��  হযো�,  এ�
  প্রবিতবি=

সং�ইযো=� জ্যন	 সং�+ঞ্জসং	পূ�ণ � বিন��পূC� �	�স্থা�পূন� পূবি�ক#ন�

তৈতবি� ক�� হযো�।
ই এসা এসা ৫: ভা রিমা অরিধাগ্রহীণ, ভা রিমা ���হী�� সা�মা��দ্ধত�, এ��

অনৈনারিCক প6না���সানা
প্রকযো#�  জ্যন	  মো�সং�ক�বি�  সং
স্থা��  ক�E  মোর্থাযোক  জ্যবি+

অবিধাগ্রাহযোণ�  প্রযোয়�জ্যন  হযোত  পূ�যো�।  জ্যবি+  অবিধাগ্রাহণ  এ�


অবিনচ্ছা�ক� ত  পূ/ন���সংন  এ�
  মোসংইসং�যোর্থা  মোর্ভু�ত  ও

অর্থা�নৈনবিতক  স্থা�নচা/ 	বিত  সং
I�ন্তঃ  সং+সং	�গুবিল�  সং+�ধা�যোন�

জ্যন	  সং�ই=-বিনবিদ� ষ্ট  RAP/A-RAP-এ�  প্রস্তুবিত�  জ্যন	

একবি=  আ�বিপূএQ তৈতবি� ক�� হযোয়যোE।
ই এসা এসা ৬: 

���নৈ�রিEত্র্য�  সা���ণ এ�� ���ন্ত প্র�কH রিতক সাম্পবেদা� টেJকসাই

���স্থা�পনা�

 ইএসংএ+এQ এ� ইএসংএ+বিপূ প্রস্তুবিত বি�র্ভু�যোগ একবি= বি��দ

বিনযোদ� বি�ক� মোদওয়�  হযোয়যোE। এE�5�ও,   Gবিnউবি� ইএসংএQ-

এ�  সং�যোর্থা  সংxবিতপূ�ণ �  প্রবিতবি=  উপূ-প্রক#/বিIয়�কল�যোপূ�

জ্যন	  বি��দ  পূবি�যো��গত  অধা	য়ন  সংহ  সং�ই=-বিনবিদ� ষ্ট

�	�স্থা�পূন� পূবি�ক#ন� প্রস্তুত ক�� হযো�, ��� +যোধা	 প্র�ক� বিতক

এ�
/অর্থা�� জ্যবি=ল ��সংস্থা�নগুবিলযোক সংম্ভ��	র্ভু�যো� প্রর্ভু�বি�ত

ক���  সং+য়  প্র�+ন  মোশ্রবিণবি�ন	�সং  প্রযোয়�গ  ক��  এ�


এনএনএল বিনবিLত  ক���  জ্যন	  �	�স্থা�পূন�  পূবি�+�পূ

বিGজ্য�ইন ক��। 
ই এসা এসা ৭:  আরিদা��সা� �নাবেগ�ষ্ঠী� প্রকযো#� প্র�র্থাবি+ক স্ক্রী4বিন
যোয়� সং+য়, ESS7 +�নদণ্ড পূ��ণ

কযো� এ+ন মোক�যোন� সংম্প্রদ�য় বিচাবিpত ক�� হয়বিন। ��ইযোহ�ক,

সং�ই=-বিনবিদ� ষ্ট  ইএসংআইএ/  ইএসংএ+বিপূ প্রস্তুবিত�  সং+য়  �বিদ

মোক�যোন�  আইবিপূ  সংন�0  ক��  হয়,  ত�হযোল  ESS7

প্রযোয়�জ্যন4য়ত� অন/সং�ণ কযো� একবি= �/ দ্র ন�-মোগ�ষ্ঠা4 উন্নয়ন

পূবি�ক#ন� (এসংইবিসংবিGবিপূ) প্রস্তুত ক�� হযো�।
ই এসা এসা ৮: সা��স্কৃH রিতক ঐরিতহী� প্র�র্থাবি+ক স্ক্রী4বিন
যোয়�  সং+য় মোক�ন উযোyAযো��গ	  সং�
স্কা� বিতক

ঐবিতহ	  বিচাবিpত  ক��  হয়বিন।  ��ইযোহ�ক,  সং�ই=-বিনবিদ� ষ্ট

ইএসংআইএ/  ইএসংএ+বিপূ তৈতবি�� সং+য় আ�ও +�ল	�য়ন ক��

হযো� এ�
 �বিদ এই ধা�যোন� সং�
স্কা� বিতক ঐবিতহ	 পূ�ওয়� ��য়,

ত�হযোল  উপূ�/0  প্র�+ন  �	�স্থা�গুবিল

ইএসংআইএ/  ইএসংএ+বিপূ -মোত অন্তঃর্ভু/� 0 ক�� হযো�। এ� +যোধা	

একবি= চা�ন্স Q�ইন্ডাসং পূদ্ধবিতও অন্তঃর্ভু/� 0 র্থা�কযো� �� বি�বিG


এ�
 চা/ বি0� নবির্থাযোত �/0 ক�� হযো� ��যোত মোক�যোন� সং�
স্কা� বিতক

ঐবিতহ	  মোA�rজ্য��  বি�ষযোয়  ক4  পূদযো�পূ  মোনওয়�  হযো�  ত�

মো��ঝুঁ�যোন� হযো�। 
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ওয়�র্ল্ড�  ����ক(ডরি0উরি�) ইএসাএফ মা�নাদাণ্ড ���ধা�না হ্রা�সাক�ণ
ই এসা এসা ৯: অর্থ�নৈনারিতক মাধা�স্থাত�ক��� প্র�সংবিxক ন�।
   ই এসা এসা ১০:     টেSকবেহী�র্ল্ড�� সাম্পHক্তত� এ�� তর্থ� উপস্থা�পনা এই  ACCESS-এ+বিপূএ  মোপ্র�গ্রা�যো+�  অধা4যোন,  সং+স্তা

বিপূআইইউ-এ� জ্যন	 একবি= এসংইবিপূ তৈতবি� ক�� হযোয়যোE ��

বি�বির্ভুন্ন মো2কযোহ�র্ল্ড��যোদ� বিচাবিpত কযো� এ�
 ত�যোদ� জ্যবি5ত

ক��� উপূ�য় এ�
 প্রবিতবিIয়� �ন্ধ কযো�।

পরি�বে�শগত এ�� সা�মা�রি�ক টে�সা,�ইনা

সং+স্তা সং��-প্রকযো#� সং�ইযো= মো�সংল�ইযোন� তর্থা	 ক্লা�যোয়যোন্ট� দ্বা��� তৈতবি� ক�� হয়বিন তযো� মো�ওল� ��স্তা� এ� +যোধা	 অন্তঃর্ভু�� ত নয়।

ইএসংএ+এQ প্রস্তুবিত� সং+য় প্র�র্থাবি+ক তদন্তঃ ক�� হযোয়যোE এ�
 �� মোর্থাযোক বিনবিLত মো� বি�এলবিপূএ-এ� বিতনবি= স্থাল �ন্দ� এ�


এনআ�বি�-এ� ক�2+ হ�উসং/মোট্রাবিন
 এক�যোGবি+� প্রক# এল�ক�যোত মোত+ন মোক�যোন�  উযোyAযো��গ	  প্র�ক� বিতক আ��সংস্থাল ��

মোক�যোন� হু+বিক� সংo/A4ন প্র�ণ4 মোনই। উপূ�দ�ন ১ এ� অধা4যোন বি�এলবিপূএ-এ� জ্যন	 প্রত	�বি�ত র্ভু� বি+ অবিধাগ্রাহণ  প্রযোয়�জ্যন প্র�য়

১২০ এক� (��� +যোধা	 �/বি5+��4� জ্যন	 ২৫ এক� বিকন্তু ২০ এক� সং�ক�বি� জ্যবি+ এ�
 +�ত্র ৫ এক� অবিধাগ্রাহণ ক�যোত হযো�)

এ�
  উর্ভুয়  আইবিন  জ্যবি+�  +�বিলকযোদ�  উপূ�  অবিনচ্ছা�ক� ত  পূ/ন���সংন  সংম্পবিক� ত  প্রর্ভু��  জ্যবি5ত বি�যো�ষ  কযো�  মোর্ভু�+��য়

অন�ন/ষ্ঠা�বিনক দAলদ��, �	�সং�, র্ভু�5�যো=, �সংত��বি5, আ��বিসংক ও ��বিণবিজ্য	ক র্ভু�ন। উপূ�দ�ন ২-এ� অধা4যোন এনবি�আ�-এ�

জ্যন	  মোক�নও  জ্যবি+  অবিধাগ্রাহণ  প্রত	�বি�ত  নয়  এ�
  মোক�নও  অন�ন/ষ্ঠা�বিনক  দAলদ��ও  মোনই।  বিতনবি=  উপূ�দ�যোন�  জ্যন	

ইএসংএ+এQ-এ প্রকযো#� পূবি�যো��গত এ�
 সং�+�বিজ্যক মো�সংল�ইযোন� একবি= সং�ধা��ন �ণ �ন� মোদওয়� হযোয়যোE। 

�/বি5+��4 স্থাল�ন্দ�: স্থাল�ন্দ� সংম্প্রসং��যোণ� জ্যন	 প্রস্তা�বি�ত জ্যবি+� পূ��� পূ�যো� অ�বিস্থাত ধা�ল� নদ4। প্রস্তা�বি�ত জ্যবি+� আযো�পূ�যো�

মো�বি��র্ভু�গ গ�E ��rযো�� গুল্ম এ�
 বি�বির্ভুন্ন ধা�যোন� স্থা�ন4য় Qল,  আ+ ��গ�ন,  মো+হুগুবিন,  আক��+/বিন,  ক�rঠা�ল Qল ইত	�বিদ

১.০০ বিকযোল�বি+=�� এল�ক�য় পূ�ওয়� ��য়। বিকE/  A�ল ও বিনচা/  জ্যবি+ আযোE বিকন্তু  ত�ও সংম্প�ণ � পূবিল�/0। প্রস্তা�বি�ত জ্যবি+� দবি�ণ

পূ�যো� একবি= প্র�স্তা দ4বিঘ/মোলক। ��
ল�যোদযো�� �ন বি�র্ভু�যোগ� +�বিলক�ন�ধা4ন মোক�ন +যোন�ন4ত �ন�ঞ্চল মোনই। প্রস্তা�বি�ত জ্যবি+�

আযো�পূ�যো� ১.০০ বিকযোল�বি+=�যো�� +যোধা	 বিকE/  ক� বিষ জ্যবি+ আযোE বিকন্তু প্রস্তা�বি�ত জ্যবি+যোত মোক�যোন� চা�যোষ� জ্যবি+ মোনই। প্রস্তা�বি�ত

জ্যবি+� আযো�পূ�যো� ২.০০ বিকযোল�বি+=�যো�� +যোধা	 একবি= মো�সং�ক�বি� কযোলজ্য, উচ্চ বি�দ	�লয়, প্র�র্থাবি+ক বি�দ	�লয়, বিকন্ডা�� গ�যোG� ন

স্কা/ ল এ�
 +�দ্র�সং� �যোয়যোE। প্রযোজ্যক্ট সং�ইযো= এ�
 এ� আযো�পূ�যো� মোক�ন ন�ন্দবিনক ক�ঠা�যো+� পূ�ওয়� ��য় ন�। মোদযো�� বি�বির্ভুন্ন অঞ্চল

মোর্থাযোক �সংবিত স্থা�পূনক��4�� প্রক# স্থা�যোন� আযো�পূ�যো� ত�যোদ� ��বিসংন্দ� কযো� এ�
 বি�বির্ভুন্নর্ভু�যো� জ্য4�ন��পূযোন বিন�/0 হন। প্রক#

সং�ইযো= এ�
 এ� আযো�পূ�যো� মোক�যোন� জ্য�বিতগত মোগ�ষ্ঠা4/আবিদ��সং4 পূ�ওয়� ��য়বিন। বিনক=�ত� 4 নদ4 ও দ4বিঘযোত প্র�ক� বিতক +�E

পূ�ওয়� ��য়।

বিসংযোল=-মো�ওল� +হ�সং5ক:  ��স্তা�বি= বিসংযোল= �হযো�� বিকন বিব্রযোজ্য� দবি�ণ প্র�ন্তঃ মোর্থাযোক শুরু হযোয় পূ��� বিদযোক অগ্রাসং� হযোয় চা�A4

��জ্য�� পূ��ন্তঃ ৩২ বিকবি+,  ত��পূ� সং�+�ন	 G�নবিদযোক মো+�5 বিনযোয় দ/’বি= নদ4 মো��দ�A�ল  (৩৪.৫ বিকবি+)  ও ক/ বি�য়���  (মো�ওল�

মোসংত/ ) পূ�� হযোয়যোE। ৩৮.৬ বিকবি+)। প্রক# হস্তাযো�যোপূ� +যোধা	 �যোয়যোE ৪৩.১০ বিকযোল�বি+=�� হ�ইওযোয় ২-মোলন মোর্থাযোক ৪-মোলযোন, এ�


মো+�= ৩৪ বি= হ�ইযো��বিলক ক�ঠা�যো+�,  ��� +যোধা	 ২ বি= �5 (>১০০বি+.)  মোসংত/ ,  এ�
 ৩২ বি= মোE�= মোর্থাযোক +�ঝুঁ�বি� মোসংত/  এ�


ক�লর্ভু�=� ।  প্রস্তা�বি�ত ৪৩.১ বিকযোল�বি+=�� দ4ঘ� বিসংযোল=-সং/ত��ক�বিন্দ প্র�বিন্তঃকক�ণবি= জ্যল�র্ভু� বি+� +ধা	  বিদযোয় অবিতI+ ক�যো�।

সং4বি+ত এ�
 তৈ�বিAক অবিধাগ্রাহণ সংযো�ও, প্রকযো#� সং�বি��দ্ধত�� +যোধা	 ৬২১ বি= পূবি����/ইউবিন= �যোয়যোE। ��স্তা�� সং�বি��দ্ধক�যোণ�

গ্রা�+4ণ অ
যো�, নত/ ন অবিধাগ্রাহণ ক�� জ্যবি+গুবিল সং�ধা��ণত ক� বিষবিনর্ভু� �। প্রস্তা�বি�ত সং�বি��দ্ধক�ণবি= +�লত গ্রা�+4ণ এল�ক�� +ধা	

বিদযোয় অবিতI+ কযো� ��� গ5 জ্যনসং
A	�� ঘনত্ব প্র�য় ৯৮০ জ্যন/�গ� বিকবি+। পূবি���যো�� প্রধা�নযোদ� প্রধা�ন ল�র্ভুজ্যনক মোপূ�� হল

7



�	�সং�  (১১.০৮%),  তৈদবিনক  ক+�4  (৮.৩৯%),  পূবি��হন  ক+�4  (৬.০৪%),  ক� বিষক�জ্য  (৩.৬৯%),  এ�
  পূবি�যোষ��

(৩.৩৯%) (এসংবি=আ�বিপূবিপূএQ-II,  সং�+�বিজ্যক সং+4�� ২০১৮)। প্রকযো#� ��স্তা�� সং�বি��দ্ধক�যোণ� জ্যন	 মো+�= ৩১৩.৯২

এক� জ্যবি+� প্রযোয়�জ্যন হযো�। এই জ্যবি+বি= প্রক# বিন+��যোণ� জ্যন	 অবিধাগ্রাহণ ক�যো� আ�এইচাবিG �� �ত� +�যোন জ্যবি+যোত দAল ক��

পূবি���� এ�
 �	�সং� প্রবিতষ্ঠা�যোন� পূ/ন���সংযোন� +�ধা	+। অবিধাগ্রাহণ ক�� জ্যবি+� প্র�য় ৭৫% ক� বিষ; অ�বি�ষ্ট অ
� হল ��বিণবিজ্য	ক

জ্যবি+ (১৫%) এ�
 �সংত��বি5� জ্যবি+ (১০%)।উপূ-প্রকযো# বি�বির্ভুন্ন আক�� ও প্রজ্য�বিত� গ�E অপূসং��যোণ�ও প্রযোয়�জ্যন হযোত

পূ�যো�। এইর্ভু�যো�,  পূ����র্ভু�বিসংত প্রর্ভু��গুবিল� জ্যন	 ইএসংএ+ওQ-এ� সং�যোর্থা বি��দ পূবি�যো��গত এ�
 সং�+�বিজ্যক মো�সংল�ইন

অন্তঃর্ভু/� 0 একবি= পূ�র্থাক ইএসংআইএ প্রস্তুত ক�� হযোয়যোE এ�
 প্রক�� ক�� হযোয়যোE।

পরি�বে�শ ও সা�মা�রি�ক ঝুঁ6 7রিক টেশ্রণ�রি�ভা�গ (ইএসাআ�রিসা)

কযোম্প�যোনন্ট ১ এ� অধা4যোন মোর্ভু�+�� এ�
 মো�ন�যোপূ�ল স্থাল�ন্দযো� এ�
 কযোম্প�যোনন্ট ৪ এ� অধা4যোন বিসংযোল= সং5যোক �যোর্থাষ্ট জ্যবি+

অবিধাগ্রাহণ এ�
 অবিনচ্ছা�ক� ত পূ/ন���সংযোন� ক��যোণ   ইএসংআ�বিসং -মোক সং�+বিগ্রাকর্ভু�যো� উচ্চ মো�= মোদওয়� হযোয়যোE। জ্য4�নৈ�বিচাযোত্র	�

+�ল	যো��ধা �� ��স্তুতযোন্ত্র� গুরুত্বপূ�ণ � পূবি�যোষ��গুবিলযোত মোক�নও উযোyAযো��গ	 প্রর্ভু�� মোনই এ�
 গুরুত্বপূ�ণ � আ��সংস্থাল �� সং/�বি�ত

এল�ক�য় মোক�নও প্রর্ভু�� মোনই।

ত� ত4য় স্থাল �ন্দ�, �/বি5+��4, কযোম্প�যোনন্ট ১ এ� অধা4যোন, প্র�য় ৫ এক� জ্যবি+ অবিধাগ্রাহযোণ� সং�যোর্থা শুধা/+�ত্র সং�+�ন	 অবিনচ্ছা�ক� ত

পূ/ন���সংযোন� প্রর্ভু�� �যোয়যোE। ��বিক ২০ এক� জ্যবি+ সং�ক�বি� +�বিলক�ন�ধা4ন। কযোম্প�যোনন্ট ২ (এনবি�আ�)  এ� জ্যন	  ই&এসং

ঝুঁ/ rবিকগুবিলযোক '+ধা	+'  মো�= মোদওয়� হযোয়যোE ক��ণ উর্ভুয় সং�ইযো=� জ্যন	 মোক�নও জ্যবি+ অবিধাগ্রাহণ প্রত	�বি�ত নয় এ�
 এE�5�ও

বিসংবির্ভুল ক�জ্যগুবিল �হুযো� পূবি�যো�যো� বি�দ	+�ন অ�স্থা�নগুবিলযোত সং4+��দ্ধ র্থা�কযো�। সং��-কযোম্প�যোনন্ট 2C +�লত TA দ্বা��� গবিঠাত

এ�
 ই&  এসং ঝুঁ/ rবিকযোত ক+ মো�= ক�� হযোয়যোE। 

�রিমা অরিধাগ্রহীণ এ�� অরিনাC�কH ত প6না���সানা

কযোম্প�যোনন্ট ১-এ� অধা4যোন বি�এলবিপূএ-এ� জ্যন	 প্রত	�বি�ত র্ভু� বি+ অবিধাগ্রাহযোণ� পূবি�+�ণ প্র�য় ১২০ এক� এ�
 এযোত আইবিন

জ্যবি+� +�বিলক, অন�ন/ষ্ঠা�বিনক দAলদ��, �	�সং�, র্ভু�5�যো=, �সংত��বি5, আ��বিসংক এ�
 ��বিণবিজ্য	ক র্ভু�ন, বি�যো�ষ কযো� মোর্ভু�+��

এ�
 মো�ন�যোপূ�যোল উর্ভুযোয়� উপূ� উযোyAযো��গ	 অবিনচ্ছা�ক� ত পূ/ন���সংন সংম্পবিক� ত প্রর্ভু�� জ্যবি5ত। �/বি5+��4 স্থাল�ন্দযো�� জ্যন	 ২৫

এক� প্রযোয়�জ্যন ��� +যোধা	 +�ত্র ৫ এক� এক� (১৬ এইচাএইচা সংহ) �	বি0গত +�বিলকযোদ� ক�E মোর্থাযোক অবিধাগ্রাহণ ক�যোত হযো�।

কযোম্প�যোনন্ট ২-এ� অধা4যোন এনবি�আ�-এ� জ্যন	 মোক�নও জ্যবি+ অবিধাগ্রাহণ প্রত	�বি�ত নয় এ�
 মোক�নও অন�ন/ষ্ঠা�বিনক দAলদ��ও

মোনই।  এনবি�আ�-এ� অধা4যোন,  প্রস্তা�বি�ত পূ/ন���সংন এ�
 বি�দ	+�ন  অ�ক�ঠা�যো+��  উন্নবিত প্রক# এল�ক��  অর্ভু	ন্তঃযো�  বি�বির্ল্ড


Q/ =বিপ্রযোন্ট� +যোধা	ই হযো� মো�A�যোন জ্যবি+ অবিধাগ্রাহণ, স্থা�ন4য় সংম্প্রদ�যোয়� ���4বি�ক ও অর্থা�নৈনবিতক স্থা�নচা/ 	বিত� প্রযোয়�জ্যন মোনই।

সংওজ্য-এ� প্রস্তা�বি�ত সং5ক প্রকযো#� বিন+��যোণ� জ্যন	 প্র�য় ৩১৩.৯২-এক� জ্যবি+� প্রযোয়�জ্যন হযো�। ��� +যোধা	 ১৭৬.০৩-এক�

Qসংবিল জ্যবি+, ২৮.৪৮-এক� ��বিণবিজ্য	ক জ্যবি+ এ�
 ৩১.৩২ এক� �সংত��বি5। ���4বি�ক ও অর্থা�নৈনবিতকর্ভু�যো� মো+�= আI�ন্তঃ

এইচাএইযোচা� সং
A	� ৪৩৩৬২ জ্যন এ�
 মো+�= PAP ১৭,৮৮৪ জ্যন।

সাম্ভা��� মা , পরি�বে�শগত, সা�মা�রি�ক, শ্রমা, টেপশ�গত স্বা�স্থা� এ�� রিনা��পত্তা�, সাম্প্রদা�য় স্বা�স্থা� এ�� রিনা��পত্তা� এ�� রিনা��পত্তা�

(ই&এসা) প্রভা�� এ�� ঝুঁ6 7রিক

ACCESS মোপ্র�গ্রা�+ - ��
ল�যোদ� পূ���য় ১ ক���I+ এ�
 এই ইএসংএ+এQ দ্বা��� আচ্ছা�বিদত উপূপ্রক#গুবিল সং4বি+ত পূবি�যো��

ও সং�+�বিজ্যক ঝুঁ/ rবিক এ�
 প্রর্ভু�� মোQলযো� �যোল আ�� ক�� হযোচ্ছা। মো�বি��র্ভু�গ ন�গবি�ক ক�জ্য হল ��
ল�যোদ� স্থাল �ন্দ� কত�� পূ�
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এ�
 এনবি�আ� দ্বা��� বি�দ	+�ন অ�ক�ঠা�যো+�� পূ/ন���সংন এ�
 উন্নবিত �� সং�+ত� ��বিদ্ধ,  বিসংযো2যো+� উন্নবিত এ�
  হস্তাযো�যোপূ�

সং�যোর্থা সংম্পবিক� ত। অতএ�,  বিন+��যোণ� সং+য় প্রত	�বি�ত পূবি�যো�� ও সং�+�বিজ্যক প্রর্ভু�� এ�
 ঝুঁ/ rবিকগুবিল সং�ধা��ণত ��য়/,  �ব্দ,

জ্যল এ�
 +�বি= দ�ষণ, �জ্য� 	 জ্যল, কবিঠান এ�
 হ	�জ্য+= �জ্য� 	 প্রজ্যন্ম এ�
 শ্র+, মোপূ��গত স্ব�স্থা	 এ�
 শ্রবি+ক এ�
 বিনক=�ত� 4

সংম্প্রদ�যোয়� বিন��পূC� ঝুঁ/ rবিক� +যোত� ন�গবি�ক ক�যোজ্য� সং�যোর্থা �/0 হয়।  

বিIয়�কল�যোপূ� সং+য়, প্রত	�বি�ত পূবি�যো�� ও সং�+�বিজ্যক প্রর্ভু�� এ�
 ঝুঁ/ rবিকগুবিল মোE�=A�যো=� �জ্য� 	 পূ�বিন এ�
 কবিঠান / হ	�জ্য+ত

�জ্য� 	  �	�স্থা�পূন��  বি�ষয়গুবিল  হযো�  অবিQসং  পূবি�চা�লন�,  এনবি�আযো��  প্রবি��ণ  এক�যোGবি+�  ল	��যো�=বি�  এ�
  স্থাল  �ন্দ�

ক���Iযো+� সং�যোর্থা সংম্পবিক� ত, ��� +যোধা	 �যোয়যোE সং�ধা��ণ গ�হ �জ্য� 	 এ�
 কবিঠান �জ্য� 	,  ই-�জ্য� 	, ল	��যো�=বি� বি�পূজ্জনক �জ্য� 	।

বিকন্তু আ+দ�বিনক��ক / �প্ত�বিনক��কযোদ� দ্বা��� মোQযোল মোদওয়� পূচান�4ল পূণ	গুবিল এ� +যোধা	 সং4+��দ্ধ নয়। 

��য়/� গুণ+�যোন� উপূ� মোক�নও উযোyAযো��গ	 প্রর্ভু�� এ� প্রত	��� ক�� হয় ন� �� বি�দ	+�ন বিIয়�কল�পূগুবিল মোর্থাযোক +�ঝুঁ�বি�

প্রর্ভু�� �	ত4ত পূবি�যো��গত �� সং�+�বিজ্যক প্রর্ভু��গুবিল� মো�যোত্র �5 উযোদ্বাগ আ�� ক�� হয় ন�। শ্র+,  মোপূ��গত স্ব�স্থা	 এ�


বিন��পূC�  এ�
  বিন��পূC�  বি�ষয়  ও সং/বি�ধা�গুবিল  এ�
 উপূ-প্রক#গুবিল চা� 5�ন্তঃ  হওয়��  পূযো�  এ�
  ইএসংএ+বিপূ �	�স্থা�গুবিল

��স্তা��বিয়ত হওয়�� পূযো� এবি= উন্নত হযো� �যোল আ�� ক�� হযোচ্ছা। 

ACCESS মোপ্র�গ্রা�যো+� সংম্ভ��	 পূবি�যো��গত এ�
 সং�+�বিজ্যক প্রর্ভু�� - ��
ল�যোদ� পূ���য় ১ হল:

• প্র�ক বিন+��ণ পূ���য়

i. সং�ই= বিনবিদ� ষ্ট র্ভু� বি+ আ��ণ এ�
 র্ভু� বি+ �	�হ�� পূবি��ত� ন

ii. গ�যোE� �বিত

iii. ��সংস্থা�যোন� �বিত

iv. মো�যোনজ্য বির্ভু5 এ�
 জ্যল��দ্ধত�

v. দ/��ল এ�
 সং/বি�ধা��বিঞ্চত মোগ�ষ্ঠা4/সংম্প্রদ�য়/�	বি0যোদ� উপূ� প্রর্ভু��

• বিন+��ণ পূ���য়

i. ��য়/ দ�ষণ

ii. �ব্দ এ�
 কম্পন দ�ষণ

iii. জ্যল দ�ষণ (পূ�ষ্ঠা এ�
 র্ভু� গর্ভু� স্থা জ্যল)

iv. জ্যবি+ র্ভু��যো=� প্রর্ভু�� (বিন+��ণ সং�ইযো=)

v. +�বি= দ�ষণ

vi. মো�যোনজ্য বির্ভু5 এ�
 জ্যল��দ্ধত�

vii. কবিঠান �জ্য� 	 এ�
 বি�পূজ্জনক �জ্য� 	 তৈতবি� ক��

viii. মোপূ��গত স্ব�স্থা	 এ�
 বিন��পূC�

ix. বি�শুশ্র+ এ�
 মোজ্য��পূ���ক শ্র+, +�ন� পূ�চা�যো�� ঝুঁ/ rবিক সংহ শ্র+, ক�যোজ্য� অ�স্থা� এ�
 শ্রযো+� ঝুঁ/ rবিক� উপূ� প্রর্ভু��

x. অনৈনবিচ্ছাক পূ/ন���সংযোন� প্রর্ভু��

xi. সং�
স্কা� বিতক ঐবিতযোহ	� উপূ� প্রর্ভু��

• বিন+��ণ পূ��ত4 পূ���য়

i. গ�Eপূ�ল� এ�
 �ন	প্র�ণ4 জ্য4�নৈ�বিচাযোত্র	� �বিত

ii. কবিঠান �জ্য� 	 এ�
 বি�পূজ্জনক �জ্য� 	 তৈতবি� ক��
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iii. নযোয়জ্য মোজ্যন�যো��ন

iv. জ্যল দ�ষণ এ�
 বিনষ্কা��ন

v. স্থা�ন4য় জ্য4বি�ক�� উপূ� প্রর্ভু��

vi. সং5ক দ/ঘ�=ন�� ঝুঁ/ rবিক মো�যো5 ��য়

প্র�সংবিxক  ই&  এসং ঝুঁ/ rবিক এ�
 বিIয়�কল�পূগুবিল� সং�যোর্থা সংম্পবিক� ত প্রর্ভু��গুবিল সং��বিণ ২-এ প্রবিতQবিলত হযোয়যোE।  ই&এসং

প্রর্ভু�� এ�
 ঝুঁ/ rবিকগুবিল মো�গুবিল বি�যো�ষর্ভু�যো� প্র�সংবিxক এ�
 গুরুত্বপূ�ণ � মোসংগুবিল উপূ-প্রক# ইএসংআইএ/  ইএসংএ+বিপূ -মোত বি��দ

বি���যোণ� জ্যন	 সং
বি~ষ্ট �	�স্থা�গুবিল� সং�যোর্থা হ�ইল�ই= ক�� হযোয়যোE। এগুবিল এ� সং�যোর্থা সংম্পবিক� ত:

• মো�বি�জ্য�যো��ন ইউবিনযো=� �	�স্থা�পূন�,  হ	�জ্য�+�= ক�যোগ��  (মো�+ন জ্বা�ল�বিন,  ��সং�য়বিনক)  এ�
 সংম্ভ��	 দ/ঘ�=ন�জ্যবিনত

বিE=যোক পূ5�।

• �ন্দ� সং/বি�ধা�গুবিলযোত শ্রবি+ক ইউবিনয়নগুবিল� সং�যোর্থা মোলনযোদন;

• কযোন্টইন�� এ�
 র্ভু��4 ��বিণবিজ্য	ক আ+দ�বিন-�প্ত�বিন ট্রা	�বিQক ��বিদ্ধ� সং�যোর্থা সংম্পবিক� ত সংম্প্রদ�যোয়� ঝুঁ/ rবিক; এ�


• সং4+�ন্তঃ বিIয়�কল�যোপূ� সং�যোর্থা সংম্পবিক� ত বিন��পূC� ঝুঁ/ rবিক (মো�+ন +�ন� এ�
 অনৈ�ধা +�দক পূ�চা��, বিনবিষদ্ধ, ইত	�বিদ)

• SEA/SH সংহ মোপূ��গত এ�
 সংম্প্রদ�যোয়� স্ব�স্থা	 ঝুঁ/ rবিক

• অবিQসং, কযোন্টইন�� মো2�যো�জ্য, প্রবি��ণ সং/বি�ধা� এ�
 G�বি+=বি�� সং�যোর্থা সংম্পবিক� ত জ্য4�ন এ�
 অবি� বিন��পূC�;

এই ক+�সং�বিচা� অধা4যোন,  নত/ ন র্ভু�নগুবিলযোত ন��য়নযো��গ	 �বি0� �	�হ��,  �জ্য� 	 জ্যযোল� পূ/ন8�	�হ�� এ�
 তৈজ্য�-অ�চানযো��গ	

�যোজ্য� 	� কযোম্প�বি2
-এ� +যোত� উপূ-প্রক#গুবিলযোত �	�স্থা� ��বিদ্ধ� সং/যো��গ �যোয়যোE।

টে%Vনাবেশ�ষণ এ�� অপ���হী��, এ�� টে%Vনা হীয়��রিনা (SEA/SH)

প্রস্তা�বি�ত স্থাল�ন্দ� বিন+��ণ  ক�জ্য অবিন����র্ভু�যো�  জ্যনগযোণ� ��হC� গবিত�4লত��  বিদযোক পূবি�চা�বিলত ক�যো�,  ��  অযোনকগুবিল

সং�+�বিজ্যক সং+সং	� উত্থা�পূযোন অ�দ�ন ��Aযোত পূ�যো�;  �র্থা�,  �	�সং�য়4,  �	�সং�য়4,  দ� ও অদ� অবির্ভু��সং4 শ্রবি+ক,  পূবি��হন

শ্রবি+ক,  ইত	�বিদ� +যোত� �বিহ��গতযোদ� আগ+যোন� ক��যোণ এইচাআইবির্ভু/এইGসং সংহ সং
I�+ক এ�
 মো��ন সং
I�+ক মো��যোগ�

��হC� সং
স্পযো�� �� স্থা�ন4য় সংম্প্রদ�যোয়� +যোধা	 সং�+�বিজ্যক উযোCজ্যন� সং�বিষ্ট ক�যোত পূ�যো� .

দবি�ণ এবি�য়�য় মো+যোয়যোদ� এ�
 +বিহল�যোদ� ল�	 কযো� +�ন� ও মো��ন পূ�চা�� একবি= সং�ধা��ণ ঘ=ন� মো�A�যোন স্থাল �ন্দ�গুবিলযোত

অবির্ভু��সংন  পূযোয়ন্টগুবিল  সংম্ভ��	  আন্তঃ8সং4+�ন্তঃ  পূ�চা�যো��  ��হক  বিহসং�যো�  ক�জ্য  ক�যোত  পূ�যো�।  একবি=  মোজ্যন্ডা��  এ�


এসংইএ/এসংএইচা অ	�ক�ন প্ল্যা	�ন প্রযোজ্যযোক্ট� জ্যন	 প্রস্তুত ক�� হযোয়যোE �� প্রবিতযো��ধা+�লক এ�
 বিন��+য়+�লক উর্ভুয়ই প্র�সংবিxক

প্র�+ন �	�স্থা�� বি��দ বি���ণ মোদয় এ�
 মোসংই সং�যোর্থা বিলx ও ন��4� �+ত�য়নযোক উন্ন4ত ক��� জ্যন	 বিনবিদ� ষ্ট পূদযো�পূগুবিল

অন্তঃর্ভু/� 0 কযো�।

পরি�বে�শগত এ�� সা�মা�রি�ক প্রভা�� টেমা�ক�বে�,�য় প্রশমাবেনা� ���স্থা�

ইএসংএ+এQ প্রকযো#� জ্যন	 সং��জ্যন4ন ই&এসং ঝুঁ/ rবিক এ�
 প্রর্ভু�� বিচাবিpত কযো� এ�
 প্র�সংবিxক প্র�+ন �	�স্থা� প্রদ�ন কযো�।

ইএসংআইএ/ইএসংএ+বিপূ প্রস্তুবিত� সং+য় উপূ-প্রক#গুবিল� সং�যোর্থা সংম্পবিক� ত আ�ও বিনবিদ� ষ্ট  E&S প্রর্ভু�� এ�
 ঝুঁ/ rবিক বিচাবিpত

ক�� হযো�। বিচাবিpত ই&S  ঝুঁ/ rবিক এ�
 প্রর্ভু��গুবিলযোক প্র�ক-বিন+��ণ,  বিন+��ণ,  কবি+�বিন
 এ�
 পূবি�চা�লন�  পূ���য়গুবিল� সং�যোর্থা

প্রস্তা�বি�ত প্র�+ন �	�স্থা�গুবিল� সং�যোর্থা মোশ্রণ4�দ্ধ ক�� হযোয়যোE �� সং�ই=-বিনবিদ� ষ্ট ইএসংআইএ/ইএসংএ+বিপূ -মোত আ�ও +�ল	�য়ন এ�


বি��দ বি���ণ মোদওয়� হযো�।

গুG ইন্ট��ন	��ন�ল ইন্ডা�বি� প্র	�কবি=সং (GIIP) প্রবিতবি= উপূ-প্রক# ক���কল�পূ এ�
 পূ���যোয়� সং�যোর্থা সংম্পবিক� ত সং+স্তা বিচাবিpত

ই&এসং প্রর্ভু�� এ�
 ঝুঁ/ rবিক ক+�যোত প্রযোয়�গ ক�� হযো� এ�
 ত�যোদ� বিসং-ইএসংএ+বিপূ এ�
 ও-ইএসংএ+বিপূ -মোত �ণ �ন� ক�� হযো�।
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এই মোপ্র�গ্রা�যো+� উপূ-প্রক#গুবিল� উপূ� ত�যোদ� বি�বির্ভুন্ন পূ���যোয় প্রত	�বি�ত সং�ধা��ণ ই&এসং প্রর্ভু�� এ�
 ঝুঁ/ rবিকগুবিল� বি�রুযোদ্ধ

প্র�+ন �	�স্থা�গুবিল, অধা	�য় ৫ এ� সং��বিণ ৫.৩ এ�
 ন4যোচা� সং��ণ4 ২-এ সং
বি�প্তর্ভু�যো� উযোyA ক�� হযোয়যোE:

সা��ণ� ২: ACCESS-এমারিপএ টেপ্র�গ্র�বেমা� রি�রিভান্ন প%��বেয় সাম্ভা��� পরি�বে�শগত এ�� সা�মা�রি�ক প্রভা�� এ�� প্রশমাবেনা�

���স্থা�

সামাসা��/রিXয়�ক,�প সাম্ভা��� E&S প্রভা�� প্রস্তা�রি�ত প্রশমানা ���স্থা�

দা�রিয়ত্ব

��স্তা��য়না
তত্ত্বা��ধা�

না

রিনামা��ণপ �� প%��য়

অবিধাগ্রাহণ/  জ্যবি+

অবিধাগ্রাহণ(�বিদ প্রযোয়�জ্যন

হয়)

 ক� বিষ জ্যবি+, সং�
স্কা� বিতক স্থা�ন, 

+�যোE� আ��সংস্থাল ইত	�বিদ 

দAল।

 ক� বিষ উ পূ�দনৎ , + সং	 ৎ
সংম্পযোদ� �বিত;

 আয় এ�
 জ্য4বি�ক� হ্রা�সং;

-  সংম্ভ��	  মো��G  এ�
  মোসংত/ �

অ�স্থা�ন চা� 5�ন্তঃ ক��� সং+য় ক� বিষ

জ্যবি+,  সং�+�বিজ্যক/ধা+�4য়  স্থা�পূন�,

+�যোE� আ��সংস্থাল এবি5যোয় চাল/ন;

-  স্থা�য়4  Qসংযোল�  জ্যন	  পূ���প্ত

�বিতপূ��ণ বিদযোত হযো�;

-  সংম্ভ� হযোল ক� বিষ জ্যবি+ এবি5যোয়

চাল/ন;

বিপূআইইউ
,ই&এসং,

পূ��+��দ�

ত�, RAP

��স্তা��য়যোন

এনবিজ্যও

বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

��স্তা�, অবিQসং, মোট্রাবিন
 

মোসংন্ট��, হ�উবিজ্য


● আ��সংন এ�
 ��বিণবিজ্য	ক 

ক�ঠা�যো+�� �বিত;

● ধা/যোল� দ�ষণ;

● আয় ও জ্য4বি�ক�� �বিত।

- ��স্তা�/বিব্রযোজ্য� প্র�বিন্তঃকক�ণ এ�


অ�স্থা�ন  চা� 5�ন্তঃ  ক���  সং+য়

আ��সংন  এ�
  ��বিণবিজ্য	ক

ক�ঠা�যো+� এবি5যোয় চাল/ন;

-  বিন+��ণ  ক���Iযো+�  পূ�যো��

�বিতগ্রাস্তা  �	বি0যোদ�  �র্থা��র্থা

�বিতপূ��ণ প্রদ�ন ক�� হযো�।

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

গ�Eপূ�ল� / গ�যোE� �বিত ● প্রকযো#�  স্থা�নগুবিলযোত

গ�E/গ�Eপূ�ল�  অপূসং��যোণ�

সং+য় দ/ঘ�=ন�� ঝুঁ/ rবিক;

● পূ�বিA এ�
 অন	�ন	 প্রজ্য�বিত

গ�E/গ�Eপূ�ল�  মোর্থাযোক

-  গ�E,  মোঝুঁ�পূ  এ�
  Qসংল

অপূসং��যোণ�  সং+য়  শ্রবি+কযোদ�

জ্যন	  �র্থা��র্থা  H&S  �	�স্থা�

(উপূ�/0  বিপূবিপূই  মো�+ন  হ	�ন্ডা

গ্লা�র্ভুসং,  সং/���  জ্য/ত�  এ�


বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ
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সামাসা��/রিXয়�ক,�প সাম্ভা��� E&S প্রভা�� প্রস্তা�রি�ত প্রশমানা ���স্থা�

দা�রিয়ত্ব

��স্তা��য়না
তত্ত্বা��ধা�

না

স্থা�ন�ন্তঃবি�ত হযোত পূ�যো�; মোহলযো+= �	�হ��) মোনওয়� উবিচাত;

ইউবি=বিলবি= অপূসং��ণ ● র্ভু��4 বিন+��ণ �ন্ত্রপূ�বিত� 

চাল�চাযোল� সং+য় পূ�যো�� অপূসং��ণ

ন� ক�� হযোল ইউবি=বিলবি= 

পূবি�যোষ��গুবিলযোক �বিত ক�যোত 

পূ�যো�;

● অসং��ধা�নত� �� 

অসংতক� ত�� ক��যোণ হঠা�  ৎ
তৈ�দ/	বিতক �ক মোর্থাযোক +�ত/ 	 

ঘ=যোত পূ�যো�

-  বিন+��ণ  শুরু  ক���  আযোগ,

ইউবি=বিলবি=  পূবি�যোষ��গুবিল

(তৈ�দ/	বিতক  ত��,  মো=বিলযোQ�ন

ল�ইন,  জ্যল  সং����হ

পূ�ইপূল�ইন,  গ	�সং  সং����হ

পূ�ইপূল�ইন  এ�
  ইন্ট��যোন=

ল�ইন)  সং
বি~ষ্ট সং
স্থা�� পূ��+যো��

স্থা�ন�ন্তঃ� ক�� উবিচাত;

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

প্রত্নত�বি�ক/

ঐবিতহ�বিসংক/

সং�+�বিজ্যক/সং�
স্কা� বিতক/

ধা+�4য় স্থা�ন

●প্রত্নত�বি�ক/ঐবিতহ�বিসংক/

সং�+�বিজ্যক/সং�
স্কা� বিতক/ধা+�4য় 

স্থা�ন দAল

● ��য়/ এ�
 ধা�বিলকণ� দ�ষণ;

-  সং�ই=  বিন���চান  এ�
  উন্নবিত

ক�যোজ্য�  সং+য়

প্রত্নত�বি�ক/ঐবিতহ�বিসংক/সং�+�বিজ্য

ক স্থা�ন গুবিলযোক বি�যো�চান� ক��,

-  ধা/যোল�  দ�ষণ ক+�যোত শুষ্কা পূ�যোষ্ঠা

জ্যল মো� ক��;

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

শ্র+ বি�বি�� স্থা�পূন ● জ্যবি+ দAল;

● শ্র+ বি�বি�� মোর্থাযোক কবিঠান ও

ত�ল �জ্য� 	

● SEA/SH ঝুঁ/ rবিক সংহ সংম্ভ��	

সংম্প্রদ�যোয়� স্ব�স্থা	

-  বি�বিG
  নবির্থাযোত  শ্র+,  GRM,

SEA/SH  ইত	�বিদ�  উপূ�

E&S/ESMP  বি�ধা�ন  এ�


মোপূযো+ন্ট  +�ইলযো2�ন  সংহ  C-

ESMP/O-ESMP  অন্তঃর্ভু/� 0

করুন

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

রিনামা��ণ প%��য়

��য়/ দ�ষণ ● বিন+��ণ  সং�ঞ্জ�+:  বিন+��ণ

�ন্ত্রপূ�বিত  মোর্থাযোক  বিনগ�+ন  এ�


জ্বা�ল�ন4�  দহযোন�  দ্বা���  ��য়/�

গুণ+�ন  প্রবিতক� লর্ভু�যো�

প্রর্ভু�বি�ত হযোত পূ�যো�;

● বিন+��ণ ক���I+: শুষ্কা সং+যোয়�

+যোধা	  +�বি=  Aনন,  +�বি=  ও

��বিল�  +জ্য/দ  মোর্থাযোক  ধা/যোল�

উ পূ�দনৎ ।

-  জ্বা�ল�বিন-দ�  পূদ্ধবিতযোত

��ন��হন পূবি�চা�লন� করুন;

-  ধা/যোল�  বিনগ�+ন  ক+�যোত

ক+�যো�যোত্র ��ন��হযোন�  চাল�চাযোল�

উপূ�  ৩০  বিকবি+/ঘন্ট�  গবিত�

সং4+� আযো��পূ করুন;

-  অবিতবি�0  দ�ষণ  সং�বিষ্টক��4

বিন+��ণ  সং�ঞ্জ�+  (মো�+ন  দ��	+�ন

মোধা�rয়�) �	�হ�যো�� আযোগ অবি�লযোম্ব

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ
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সামাসা��/রিXয়�ক,�প সাম্ভা��� E&S প্রভা�� প্রস্তা�রি�ত প্রশমানা ���স্থা�

দা�রিয়ত্ব

��স্তা��য়না
তত্ত্বা��ধা�

না

বিন+��ণ  সং�ই= মোর্থাযোক বিনবিষদ্ধ ক��

হযো�;

�ব্দ দ�ষণ  বিন+��ণ ��ন��হন ট্রা	�বিQক: 

��ন��হন চাল�চাযোল� ক��যোণ 

কম্পন এ�
 �যোব্দ� +�ন 

A���পূ হযো�।

 বিন+��ণ  সং�ঞ্জ�+:  আওয়�জ্য

এ�
  কম্পন  পূ�শ্ব��ত� 4

��বিসংন্দ�যোদ�  উপূ�  প্রর্ভু��

মোQলযো�।

 বিন+��ণ  ক���কল�পূ:  আওয়�জ্য

পূ�শ্ব��ত� 4  ��বিসংন্দ�যোদ� উপূ�

প্রর্ভু�� মোQলযো�

-  বিন+��ণ  ক���I+  চাল�ক�ল4ন

�ব্দ দ�ষণ বিনয়ন্ত্রযোণ� জ্যন	 কযোঠা��

�	�স্থা� গ্রাহণ ক�� প্রযোয়�জ্যন;

-  ন	��ন�ল  নযোয়জ্য  মোক�য়�বিলবি=

2	�ন্ডা�G�  (সং+য়সং�চা4-৪:

2	�ন্ডা�G�  Q� সং�উন্ডা,  ইবিসংআ�,

১৯৯৭ এ�
 �ব্দ দ�ষণ  (বিনয়ন্ত্রণ)

বিনয়+  ২০০৬  অন/সং�ণ  কযো�

বিঠাক�দ��  দ্বা���  নযোয়জ্য  মোলযোর্ভুল

+বিন=বি�
 ক�� উবিচাত।

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

র্ভু� গর্ভু� স্থা দ�ষণ ● মোসংপূবি=ক =	�ঙ্ক  ��  মো+���ইল

=য়যোলযো=�  অর্ভু�যো��  ক��যোণ

র্ভু� গর্ভু� স্থা জ্যযোল� দ�ষণ;

● বিন+��ণ  বি�বি��  মোর্থাযোক

বি�পূজ্জনক ত�ল দ/ঘ�=ন�জ্যবিনত

ক��যোন Eবি5যোয় পূ5�।

-  বিঠাক�দ��  এ+নর্ভু�যো�  বিন+��যোণ�

জ্যন	  প্রযোয়�জ্যন4য়  জ্যযোল�  �	�স্থা�

ক�যো�;

-  ন	��ন�ল ওয়�=��  মোক�য়�বিলবি=

2	�ন্ডা�G�  (সং+য়সং�চা4-৩:

2	�ন্ডা�G�  Q� ওয়�=��, ইবিসংআ�,

১৯৯৭)  অন/সং�ণ কযো� বিঠাক�দ��

কত�� ক  র্ভু� গর্ভু� স্থা  পূ�বিন�  গুণ+�ন

পূ��যো��ণ ক�� উবিচাত।

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

পূ�ষ্ঠা পূ�বিন দ�ষণ ● বিন+��ণ  এ�
  বিন+��ণ  সং�ইযো=

র্থা�ক� সং�ধা��ণ �জ্য� 	;

● বিন+��ণ ��ন��হন এ�
 বিন+��ণ

বি�বি�� মোর্থাযোক মোতল বিE=যোক +�E

এ�
  জ্যলজ্য �ন	প্র�ণ4�  উপূ�

প্রর্ভু��  মোQলযোত  পূ�যো�  (মো�+ন

সং�পূ, �	�ঙ ইত	�বিদ)

-  বিনধা��বি�ত  �জ্য� 	  G�বিম্প


এল�ক�য়  মোQল�  E�5�  অন	

মোক�যোন�  �জ্য� 	  নদ4/A�ল/A�যোল

মোQল� উবিচাত নয়;

-  ন	��ন�ল ওয়�=��  মোক�য়�বিলবি=

2	�ন্ডা�G�  (সং+য়সং�চা4  -৩:

2	�ন্ডা�G�  Q� ওয়�=��, ইবিসংআ�,

১৯৯৭)  অন/সং�ণ কযো� বিঠাক�দ��

কত�� ক  +যোন�ন4ত  ল	��যো�=বি�যোত

পূ�4��  কযো�  পূ�যোষ্ঠা�  জ্যল

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ
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সামাসা��/রিXয়�ক,�প সাম্ভা��� E&S প্রভা�� প্রস্তা�রি�ত প্রশমানা ���স্থা�

দা�রিয়ত্ব

��স্তা��য়না
তত্ত্বা��ধা�

না

পূ��যো��ণ ক�� উবিচাত।

জ্যবি+/+�বি= দ�ষণ ক� বিষ  জ্যবি+�  উ পূ�দন  �+ত�ৎ
হ্রা�সং ক��;

জ্যল �� ��ত�সং মোর্থাযোক জ্যবি+ ��

+�বি=� �য়;

পূবিল  দ�ষণ  এ�
  অস্বচ্ছাত�

��বিদ্ধ;

-  উ পূ�দন�4ল  জ্যবি+ৎ ,  ক� বিষ

জ্যবি+,  প্রত্নত�বি�ক  স্থা�ন ইত	�বিদ

এবি5যোয় চাল/ন;

-  জ্যবি+/+�বি=�  গুণ+�ন  বিনবিLত

ক�যোত  হযো�  বিঠাক�দ��  কত�� ক

অ�ত�ণ এল�ক� এ�
 অ	�যোপ্র�চা

মো��G র্ভু��= ক��� জ্যন	;

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

�জ্য� 	 (কবিঠান, ত�ল এ�


বি�পূজ্জনক) দ�ষণ

তৈজ্য�  �জ্য� 	:  অ�বি�ষ্ট

A����,  পূ�ত�,  ক�গজ্য,

A5,  Qযোল�  আ��ণ

ইত	�বিদ।

অনৈজ্য�  �জ্য� 	:  পূবিলবির্থান,

চা�+�,  বিসংযোন্থাবি=ক ক�গজ্য,

প্ল্যা�বি2ক ইত	�বিদ।

বি�পূজ্জনক  �জ্য� 	:  �
,

জ্বা�ল�বিন,  ��সং�য়বিনক,

মোতল,  মোপূযোট্রা�বিলয়�+ পূণ	,

বি�=/ বি+ন ইত	�বিদ।

 বিন+��ণ  এ�
  সং�ধা��ণ  ত�ল

�জ্য� 	  মো�+ন  জ্বা�ল�ন4,

ল/বিব্রযোকন্ট,  ��সং�য়বিনক  এ�


বি�পূজ্জনক ত�ল অনসং�ইযো=�

অন/পূ�/0  সংঞ্চয়  এ�


পূবি�চা�লন�  এ�
  এই  ত�ল

পূদ�র্থা�গুবিল  মোর্থাযোক  সংম্ভ��	

বিন+��ণ  শ্রবি+কযোদ�  পূবি�যো��

এ�
  স্ব�যোস্থা	�  �বিত  ক�যোত

পূ�যো�।

 অন/পূ�/0  মো2�যো�জ্য  এ�


বিন+��ণ  এ�
  সং�ধা��ণ  কবিঠান

�জ্য� 	 পূবি�চা�লন�।

-  কযোম্প�বি2
  পূদ্ধবিতযোত  তৈজ্য�

�জ্য� 	  �	�স্থা�পূন�  ক�যোত  হযো�।

3 বি=  ক�  সংহ  একবি=  ক
বিI=

মোচাম্ব��  সং����হ  ক��  প্রযোয়�জ্যন।

এক ঘযো� তৈজ্য� �জ্য� 	 মোQলযোত হযো�

এ�
  অন	  ঘযো�  অনৈজ্য�  �জ্য� 	

মোQলযোত হযো�। 

-  জ্য�ত4য়  +�ন  (সং+য়সং�চা4-  ১০

বি�#  ইউবিন=  ��  প্রকযো#�  �জ্য� 	

মোর্থাযোক  �যোজ্য� 	�  জ্যন	  2	�ন্ডা�G� )

অন/সং�ণ  কযো�  বিঠাক�দ��  দ্বা���

�জ্য� 	  জ্যল  পূ��যো��ণ  ক��

উবিচাত।

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

হ�ইযো��লবিজ্যক	�ল ��সংন সং�ইযো=  বিনক��4  ��নজ্য=  এ�


�ন	�;

সং�ইযো= �য় এ�
 পূবিল।

-  সং�ইযো=�  একবি=  বি��দ

হ�ইযো��লবিজ্যক�ল  এ�


আক��গত  অধা	য়ন  (মোসংত/  ��

অন	�ন	  জ্যল  সংম্পবিক� ত

ক�ঠা�যো+��  মো�যোত্র)  পূবি�চা�লন�

ক�� উবিচাত;

-  মোক�যোন� জ্যল��যোয়� ক�যোE �জ্য� 	

মোQল� উবিচাত নয়। 

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

��বিল  উযোC�লন/নদ4

মো�বিজ্য
/A�ল পূ/ন8Aনন

 নদ4�  পূবি�যো�যো��  উপূ�

প্রর্ভু��

 ত4� র্ভু�ঙন এ�
 ক� বিষ জ্যবি+�

-  বিঠাক�দ��যোদ�  স্থা�ন4য়  নদ4যোত

��বিল  আহ�ণ  এ�
/অর্থা��

মোসং�বিসং�
যোয়�  জ্যন	  নত/ ন  এল�ক�

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ
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সামাসা��/রিXয়�ক,�প সাম্ভা��� E&S প্রভা�� প্রস্তা�রি�ত প্রশমানা ���স্থা�

দা�রিয়ত্ব

��স্তা��য়না
তত্ত্বা��ধা�

না

�বিত,  ইত	�বিদ  সংহ  নদ4�

আক��বি�দ	�� পূবি��ত� ন।

A/লযোত  বিনযোষধা  ক��  হযো�,  ���

+যোধা	  স্থা�ন4য়  নদ4গুবিল�

এল�ক�গুবিল  মো�গুবিল

ত/ লন�+�লকর্ভু�যো�  র্ভু�ল

প্র�ক� বিতক  পূবি�বিস্থাবিতযোত  র্থা�যোক

এ�
 সং
��যোণ� গুরুযোত্ব� +�Eযোক

সং+র্থা�ন কযো�।

বিনষ্কা��ন ��নজ্য=  নদ4/A�ল/A�যোল�  উপূ�

G�ইর্ভু���ন মো��G বিন+��যোণ�

Qযোল বিনষ্কা��ন ��নজ্য= সং�বিষ্ট

হয়;

 নদ4/A�ল/A�যোল

বিন+��ণসং�+গ্রা4  +জ্য/দ  ক��ও

বিনষ্কা��যোন�  ��নজ্যযো=�  সং�বিষ্ট

কযো�।

-  বি�দ	+�ন  ক�ঠা�যো+�  মোর্ভুযোঙ

মোQল��  সং+য়  বি�দ	+�ন  মোসংত/

ক�ঠা�যো+��  বিপূয়��  এ�
  অন	�ন	

বিন+��ণ �জ্য� 	 পূবি�ষ্কা��র্ভু�যো� বিন+��ণ

সং�ই=  মোর্থাযোক  অপূসং��ণ  ক��

উবিচাত;

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

সং5ক  ট্রা�বিQক  এ�


দ/ঘ�=ন�

 বিন+��ণ  ��ন��হন  সং
ক4ণ �

পূযোর্থা� পূযোর্থা� পূবির্থাক ট্রা�বিQক

�	�হ��  কযো�  স্ব�চ্ছান্দ	

প্র�র্থা�4�  পূ�সংওয়�G�  এ�


�	�হ��ক��4যোদ� বি�যো�ষ কযো�

বিন��পূC�� অর্ভু�� হযো�।

-  বিন+��ণ  শুরু  ক���  সং+য়

বিঠাক�দ��  কত�� ক  �র্থা��র্থা  ট্রা�বিQক

+	�যোনজ্যযো+ন্ট  প্ল্যা	�ন  (বি=এ+বিপূ)

প্রস্তুত  ক��  উবিচাত  এ�
  এবি=

কযোঠা��র্ভু�যো�  অন/সং�ণ  ক��

উবিচাত;

-  এই বি=এ+বিপূ -মোত,  বিন��বিচ্ছান্ন

ট্রা	�বিQক  বিনবিLত  ক�যোত  ��স্তা��

বিন��পূC�  �	�স্থা�  মো�+ন  বিস্পG

মোব্রক��,  সংতক� 4ক�ণ বিচাp/ল�ই=,

সং5ক বিন��পূC� বিচাp, ফ্ল্যা	�গ+	�ন

ইত	�বিদ অন্তঃর্ভু/� 0 ক�� উবিচাত;

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

ল	�ন্ডাযোস্কাপূ  এ�


ন�ন্দবিনকত�

 ধা�যো��  গত�  Aনন,  বিন+��ণ

সং�+গ্রা4�  2ক স্তা�পূ,  বিন+��ণ

সং�ঞ্জ�+ স্থা�পূন এ�
 বিন+��ণ

��ন��হন পূ�বিক� 
;

 বি�দ	+�ন  সং5ক  মোন=ওয়�ক�

-  সং�ইযো=�  ন�ন্দবিনকত��  �বিত

এ5�যোত  বিন+��ণ  ��ন��হযোন�

পূ�বিক� 
 এ�
 বিন+��ণ সং�+গ্রা4/Aনন

ক��  +�বি=�  +জ্য/দ

পূদ্ধবিতগতর্ভু�যো� ক�� উবিচাত;

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ
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সামাসা��/রিXয়�ক,�প সাম্ভা��� E&S প্রভা�� প্রস্তা�রি�ত প্রশমানা ���স্থা�

দা�রিয়ত্ব

��স্তা��য়না
তত্ত্বা��ধা�

না

এ�
 অস্থা�য়4  ��স্তা��  উপূ�

বিন+��ণ ��ন��হন চাল�চাল;

 G�ইর্ভু���ন মো��G বিন+��যোণ�

+�ধা	যো+  বি�দ	+�ন  মোসংত/  �ন্ধ

ক��।

-  +জ্য/দ ক��� সং+য়ক�ল �ত=�

সংম্ভ� ক+ ক�� উবিচাত;

- বিন+��ণ ক�জ্য মো�ষ হওয়�� পূযো�

গ�Eপূ�ল� মো��পূণ;

মোপূ��গত  স্ব�স্থা	  ও

বিন��পূC�

 বিন+��ণ  ক+�4যোদ�  জ্যন	

ক	�ম্পসং�ই= এ�
 বিন��পূC�

হল  গুরুত্বপূ�ণ �  স্থা�ন  ��

স্থা�ন4য়  সংম্পদ  এ�


ক�E�ক�বিE  সংম্প্রদ�যোয়�

অ�ক�ঠা�যো+�যোত  গুরুত্বপূ�ণ �

প্রর্ভু�� মোQযোল।

-  বিন+��ণ  শ্রবি+কযোদ�  বি�বি��বি=

বিনক=ত+  ��সংস্থা�ন  মোর্থাযোক

ক+পূযো�  500 বি+=��  দ�যো�

অ�বিস্থাত হযো�;

-  স্ব�স্থা	  ও  বিন��পূC��

প্রযোয়�জ্যন4য়ত� �জ্য�য় ��A� এ�


আচা�ণবি�বিধা  সংম্পযোক�  ক	�ম্প

�	�হ��ক��4যোদ� +যোধা	 সংযোচাতনত�

তৈতবি� করুন।

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

 সংবিঠাক অ�ক�ঠা�যো+�  সং/বি�ধা��

অর্ভু��,  মো�+ন  আ��সংন,

জ্যল  সং����হ  এ�


সং	�বিনযো=�ন  সং/বি�ধা�  স্থা�ন4য়

পূবি�যোষ��গুবিল�  উপূ�  চা�পূ

��5�যো�  এ�
  বিনম্ন+�যোন�

জ্য4�ন��ত্র��  +�ন  এ�


স্ব�যোস্থা	� ঝুঁ/ rবিক তৈতবি� ক�যো�

-  সং�  শ্রবি+যোক�  জ্যন	  পূ���প্ত

��সংস্থা�যোন�  �	�স্থা�  ক�যোত  হযো�

মো�বি� ঝুঁ�যো+ল� এবি5যোয়;

- বিন��পূদ এ�
 বিনর্ভু� �যো��গ	 জ্যল

সং����হ;

-  স্ব�স্থা	ক�  সং	�বিন=�বি�  সং/বি�ধা�

এ�
 পূয়8বিনষ্কা��ন �	�স্থা�।

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

 পূবি�যো�যো��  উপূ�  প্রর্ভু��

ক+�যোন��  জ্যন	  �জ্য� 	

�	�স্থা�পূন�  অত	ন্তঃ

গুরুত্বপূ�ণ �।

-  আ��বিসংক  এল�ক�  মোর্থাযোক

ন�	নত+  ৫০০  বি+=��  দ�যো�

আ�জ্য� ন�  গত� /�জ্য� 	  বিনষ্কা��যোন�

স্থা�নবি= সংন�0 করুন ��যোত �জ্য� 	

G�বিম্প
  স্থা�যোন  �যোজ্য� 	�

অ	�ন�যো��বি�ক পূচান মোর্থাযোক উ পূন্নৎ
গযোন্ধ +�ন/ষ বি��0 ন� হয়।

বিঠাক�দ�� বিপূআইই
উ/

ACCE
SS-

এ+বিপূএ

 বিন+��ণ  শ্রবি+ক  এ�
  সং�ই=

বির্ভুবিজ্য=�যোদ�  স্ব�স্থা	  ও

বিন��পূC�� ঝুঁ/ rবিক �� গুরুত�

- শ্রবি+কযোদ� একবি= বিন��পূদ এ�


স্ব�স্থা	ক� ক�যোজ্য� পূবি�যো�� প্রদ�ন;

-  জ্যনস্ব�স্থা	,  সং�+�বিজ্যক  ও

বি�এলবিপূ
এ,

এনবি�আ�
এ�


সংওজ্য

DoE-

এ�

সংহ�য়ত�

য়
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সামাসা��/রিXয়�ক,�প সাম্ভা��� E&S প্রভা�� প্রস্তা�রি�ত প্রশমানা ���স্থা�

দা�রিয়ত্ব

��স্তা��য়না
তত্ত্বা��ধা�

না

আহত  এ�
  +�ত/ 	�  বিদযোক

পূবি�চা�বিলত কযো�।

বিন��পূC��  বি�ষযোয়  ক���ক�

নজ্য�দ�বি�  �জ্য�য়  ��A��  জ্যন	

বিসংবির্ভুল ক�জ্য শুরু ক��� এ�


বিন+��ণ  বি�বি��  স্থা�পূযোন�  আযোগ

স্ব�স্থা	,  ধা+�4য়  এ�
  বিন��পূC��

জ্যন	  দ�য়4  স্থা�ন4য়  কত�� পূ�যোক

অ�বিহত করুন।

সং
বি~ষ্ট

+ন্ত্রণ�লয়

 অবি�লযোম্ব  আযো�পূ�যো�

প্র�র্থাবি+ক  বিচাবিক সং�  সং/বি�ধা�ৎ
এ�
  স্ব�স্থা	যোসং��  সং/বি�ধা��

অর্ভু��  র্ভু/ 0যোর্ভু�গ4�

স্ব�যোস্থা	�  অ�স্থা�যোক  আ�ও

A���পূ ক�যো�।

-  স্ব�স্থা	যোসং��  সং/বি�ধা�  প্রদ�ন  এ�


প্র�র্থাবি+ক  বিচাবিক সং�  সং/বি�ধা�ৎ
সংহজ্যলর্ভু	;

- মোপূ��গত দ/ঘ�=ন�, মো��গ, ঘ=ন�

এ�
  গ�হ4ত  পূদযো�যোপূ�  নবির্থা

এ�
 প্রবিতযো�দন;

-  বিন+��ণ  এল�ক�য়  এ�


বিন+��ণস্থাযোল  ��স্তা��  পূ�যো�  পূ���প্ত

আযোল�� �	�স্থা� করুন।

বি�এলবিপূ
এ,

এনবি�আ�
এ�


সংওজ্য

DoE-

এ�

সংহ�য়ত�

য়

সং
বি~ষ্ট

+ন্ত্রণ�লয়

কবি+উবিনবি=  স্ব�স্থা	  এ�


বিন��পূC�

 অ	�যোপ্র�চা মো��G এ�
 বিন+��ণ

সং�ইযো= দ/ঘ�=ন�;

 �ব্দ এ�
 ধা/যোল� দ�ষণ;

 সং
I�+ক  মো��গ  স্থা�ন4য়

সংম্প্রদ�যোয়�  +যোধা	  Eবি5যোয়

পূ5যোত পূ�যো�।

 SEA/SH এ� ঝুঁ/ rবিক

-  মোপূযো+ন্ট  +�ইলযো2�ন  সংহ  বিসং-

ইএসংএ+বিপূ/ও-  ইএসংএ+বিপূ -মোত

সংম্পবিক� ত  ই&  এসং বি�ধা�নগুবিল

অন্তঃর্ভু/� 0 করুন।

-  বিন+��ণ  ক���I+  শুরু  ক���

আযোগ  বিঠাক�দ��  স্থা�ন4য়

সংম্প্রদ�য়যোক অ�বিহত ক�� হযো�;

-  SEA/SH  এ�
  প্রক#

GRM-এ ক+�4,  সংম্প্রদ�য়  এ�


মো2কযোহ�র্ল্ড��যোদ� +যোধা	 সংযোচাতনত�

��5�ন

বি�এলবিপূ
এ,

এনবি�আ�
এ�


সংওজ্য

DoE-

এ�

সংহ�য়ত�

য়

সং
বি~ষ্ট

+ন্ত্রণ�লয়

রিনামা��ণ প��ত� � প%��য়

��য়/ দ�ষণ  সং�ই=  এল�ক�য়  ��ন��হযোন�

I+�ধা�+�ন  সং
A	�  মোর্থাযোক

ধা/যোল� বিনগ�+ন;

 ��ন��হন  মোপূ�5�যোন�  মোর্থাযোক

-  সং�ইযো=�  ক�E�ক�বিE  গ�বি5�

গবিত  সং4বি+ত  ক�যোত  বিস্পG

মোব্রক�� স্থা�পূন করুন;

-  কযোঠা��র্ভু�যো� বি�আ�বি=এ বিনয়+

বি�এলবিপূ
এ,

এনবি�আ�
এ�


সংওজ্য

DoE-

এ�

সংহ�য়ত�

য়

সং
বি~ষ্ট
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সামাসা��/রিXয়�ক,�প সাম্ভা��� E&S প্রভা�� প্রস্তা�রি�ত প্রশমানা ���স্থা�

দা�রিয়ত্ব

��স্তা��য়না
তত্ত্বা��ধা�

না

জ্বা�ল�ন4 বিনগ�+ন। ও প্রবি�ধা�ন অন/সং�ণ করুন;

-  সং
বি~ষ্ট  কত�� পূযো��  সং�যোর্থা

পূ��+��  কযো�  উপূ�/0  স্থা�যোন

নত/ ন প্রজ্য�বিত� গ�E মো��গ কযো�

���যো��পূযোণ� সং
A	� ��বিদ্ধ করুন।

+ন্ত্রণ�লয়

র্ভু� গর্ভু� স্থা দ�ষণ  বি�পূজ্জনক উপূক�ণ দ/ঘ�=ন�

দ্বা��� Eবি5যোয় পূযো5;

 �ষ��ক�যোল  +�বি=�  �য়

ক�E�ক�বিE  পূ�যোষ্ঠা�  জ্যলযোক

দ�বিষত ক�যোত পূ�যো�।

-  উপূবি�র্ভু�যোগ�  +�বি=�  �য়

ক+�যোত  গ�E/গ�Eপূ�ল�  ল�বিগযোয়

A�বিল পূ�ষ্ঠাযোক আ��ত করুন;

- দ/ঘ�=ন�� ঘ=ন� ক+�যোত সং�ইযো=�

ক�E�ক�বিE গবিত বিনয়ন্ত্রণ �	�স্থা�;

 বি�এলবিপূ
এ,

এনবি�আ�
এ�


সংওজ্য

DoE-

এ�

সংহ�য়ত�

য়

সং
বি~ষ্ট

+ন্ত্রণ�লয়

পূ�ষ্ঠা পূ�বিন দ�ষণ  বি�পূজ্জনক ��সং�য়বিনক এ�


উপূক�যোণ�  দ/ঘ�=ন�জ্যবিনত

বিস্পযোলজ্য।

-  দ/ঘ�=ন��  ক+�যোত  সং�ইযো=�

ক�E�ক�বিE গবিত বিনয়ন্ত্রণ �	�স্থা�;

-  র্ভু� গর্ভু� স্থা  পূ�বিন�  দ�ষণ  ক+�যোত

প্রযোয়�জ্যন4য় �	�স্থা�  বিনযোত সং
বি~ষ্ট

কত�� পূ�যোক অ�বিহত করুন।

 বি�এলবিপূ
এ,

এনবি�আ�
এ�


সংওজ্য

DoE-

এ�

সংহ�য়ত�

য়

সং
বি~ষ্ট

+ন্ত্রণ�লয়

পূ�বিনবি�দ	� এ�
 �ন	�  �ন	�  /  জ্যল��দ্ধত�  /

বিনষ্কা��ন অ�স্থা� ��বিদ্ধ;

 �য়  এ�
  পূবিল�  জ্যন	

উত্সং�বিহত করুন।

-  পূবি�ক#ন� পূ���যোয় এ�
 সং�ই=

বিন���চাযোন� সং+য় স্থা�ন4য় পূ�বিনবি�দ	�

এ�
  �ন	��  স্তা�  বি�যো�চান�  ক��

হযো�;

-  বিন+��ণ  ক���I+  মো�ষ  হওয়��

পূযো�  সং�ই=বি=  সংবিঠাকর্ভু�যো�

পূবি�ষ্কা��  ক��  উবিচাত  ��যোত

প্র�ক� বিতক বিনষ্কা��ন �	�স্থা� �	�হত

ন� হয়।

 বি�এলবিপূ
এ,

এনবি�আ�
এ�


সংওজ্য

DoE-

এ�

সংহ�য়ত�

য়

সং
বি~ষ্ট

+ন্ত্রণ�লয়

�ব্দ দ�ষণ  ত্রুবি=পূ�ণ �  ইবিঞ্জন  এ�


হ�ইযো��বিলক  হন�  �যোব্দ�

+�ত্র� ��বি5যোয় বিদযোত পূ�যো�।

-  চা�লকযোদ�  জ্যন	  প্রযোয়�জ্যন4য়

বিনযোদ� �ন�;

-  +সংবিজ্যদ,  বি�দ	�লয়,  +বিন্দ�,

��জ্য��  ইত	�বিদ  সং
যো�দন�4ল

বি�যোসং�যো��  ক�E�ক�বিE

সং�ইনযো��G�  স্থা�পূন।

 বি�এলবিপূ
এ,

এনবি�আ�
এ�


সংওজ্য

DoE-

এ�

সংহ�য়ত�

য়

সং
বি~ষ্ট

+ন্ত্রণ�লয়

উবি¤দ ও প্র�ণ4জ্যগত  �ন	প্র�ণ4�  +�ত/ 	�  সং
A	� -  ��স্তা�� ঢা�যোল �� প্রক# সং�ইযো=�  বি�এলবিপূ DoE-
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সামাসা��/রিXয়�ক,�প সাম্ভা��� E&S প্রভা�� প্রস্তা�রি�ত প্রশমানা ���স্থা�

দা�রিয়ত্ব

��স্তা��য়না
তত্ত্বা��ধা�

না

��বিদ্ধ এ�
 ��ন��হযোন� সং�যোর্থা

সং
ঘষ�;

 আবির্ভুQ�উন� ��ন��হন

চাল�চাল  দ্বা���  প্রর্ভু�বি�ত

হযো�;

 +�E  এ�
  অন	�ন	  জ্যলজ্য

প্র�ণ4 �বিতগ্রাস্তা হযো�।

আযো�পূ�যো��  উপূ�/0  স্থা�যোন

বি�বির্ভুন্ন  উপূ�/0  স্থা�ন4য়  গ�যোE�

পূ/ন8যো��পূন ক�� মো�যোত পূ�যো�;

-  �ন	প্র�ণ4�  চাল�চাযোল�  পূর্থা

বিনযোদ� �  কযো�  বিস্পG  মোব্রক��  ��

সং�ইনযো��G�  স্থা�পূন;

-  G�ইর্ভু���ন  ��স্তা�  �ত

ত�5�ত�বি5  সংম্ভ�  সংবিঠাকর্ভু�যো�

অপূসং��ণ ক�� উবিচাত;

এ,
এনবি�আ�

এ�

সংওজ্য

এ�

সংহ�য়ত�

য়

সং
বি~ষ্ট

+ন্ত্রণ�লয়

ল	�ন্ডাযোস্কাপূ  এ�


ন�ন্দবিনকত�

 প্রস্তা�বি�ত  প্রক#  এল�ক��

জ্যবি+�  �	�হ��  পূবি��ত� ন

ক�� হযো�;

 বিন+��ণ  ক	�ম্প সং/বি�ধা�  এ�


অন	�ন	  বিন+��ণ  �জ্য� 	

অপূসং��ণ ল	�ন্ডাযোস্কাপূ এ�


ন�ন্দবিনকত�  প্রর্ভু�বি�ত

ক�যো�।

-  উপূ�/0 স্থা�যোন গ�E/গ�Eপূ�ল�

ল�গ�যোন�;

-  ক�জ্য মো�ষ হওয়�� পূযো� সং�ই=

মোর্থাযোক বিন+��ণ ক	�ম্প সং/বি�ধা� এ�


বিন+��ণ  �জ্য� 	  সংবিঠাকর্ভু�যো�

অপূসং��ণ;

��বিনজ্জবি�
এলবিপূএ,
এনবি�আ�

এ�

সংওজ্য

DoE-

এ�

সংহ�য়ত�

য়

সং
বি~ষ্ট

+ন্ত্রণ�লয়

অনা6শ�,বেনা� পরি�বে�শগত টেক�ড ( ইরিসাওরিপএসা)

এনর্ভু�য়�নযো+ন্ট�ল মোক�G অQ প্র	�কবি=সং (ইবিসংওবিপূএসং) হযোল� মোজ্যযোনবি�ক,  অ-সং�ই=-  বিনবিদ� ষ্ট বিনযোদ� বি�ক�। সং+স্তা পূবি�যো��গত

এ�
 সং�+�বিজ্যক সং+সং	�গুবিল� মো=কসংই �	�স্থা�পূন�� জ্যন	 কন্ট্রা�ক্ট�/��স্তা��য়ন সং
স্থা�গুবিল দ্বা��� অন/সং�ণ ক�� পূবি�যো��গত এ�


সং�+�বিজ্যক �	�স্থা�পূন� বিনযোদ� বি�ক� এ�
 অন/�4লনগুবিল ইযোকওবিপূ বিনযোয় গবিঠাত। কনট্রা�ক্ট�যোক মোসংগুযোল� অন/সং�ণ ক�যোত হযো� এ�


সং�ই=-  বিনবিদ� ষ্ট  �	�স্থা�পূন�  পূবি�ক#ন�গুবিল প্রস্তুত ক���  জ্যন	  ত�যোদ�  সং�হ��	  ক�যোত হযো�।  আযোন{ এইচা-এ ত�বিলক�র্ভু/ 0

ইবিসংওবিপূ গুবিল� বি���ণ মোদয়� হল। 

CERC এ� ই & এসা ���স্থা�পনা�

CREC পূবি�যো��গত ও সং�+�বিজ্যক ক��যোণ অধা	�সং�য় এ�
 পূবি�যো��গত ও সং�+�বিজ্যক ঝুঁ/ rবিকগুবিল� �	�স্থা�পূন� এ�
 প্রধা�ন

প্রকযো#� অধা4যোন অর্থা��য়ন ক�যো�। বিIয়�কল�পূগুবিল� নক�� ও ��স্তা��য়যোন� সং�যোর্থা সংম্পবিক� ত বি�ষয়গুবিল এ�
 জ্যরু�4 অ�স্থা��

মো�যোত্র  আইএ গুবিল�  জ্যন	  CREC  সংবিIয়ক�যোণ�  সং�যোর্থা  সংম্পবিক� ত  বি�ষয়গুবিল�  ক���I+  গুযোল�  বিনযোজ্য সং+র্থা�ন  ক�যো�।

ইএসংএ+এQ অ�ক�ঠা�যো+�গত ক�জ্য বিন+��ণ  প্রক# সংহ উপূ�দ�ন  ক���Iযো+� পূবি�যো��গত ও সং�+�বিজ্যক +�ল	�য়যোন�  জ্যন	

বিনযোদ� বি�ক�  প্রদ�ন  কযো�  এ�
  প্র�সংবিxক পূবি�যো��গত ও সং�+�বিজ্যক �	�স্থা�পূন�  পূবি�ক#ন�  (ইএসংএ+বিপূ),  �/ দ্র  জ্য�বিতগত

সংম্প্রদ�য় উন্নয়ন পূবি�ক#ন� (এসংইবিসংবিGবিপূ) এ�
 মো�A�যোন প্রযোয়�জ্যন। মোসংA�যোন পূ/ন���সংন পূবি�ক#ন� (আ�বিপূ) এ� প্রস্তুবিত ও
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��স্তা��য়যোন� জ্যন	 +�পূনদণ্ড বিনয়�+ক গুযোল� অন্তঃর্ভু/� 0 কযো�। অ	�যোন{ মোক-মোত একবি= বি�স্তা�বি�ত মোনবিত��চাক ত�বিলক� উপূস্থা�পূন

ক�� হযোয়যোE। 

টেSকবেহী�র্ল্ড�বে�� অন্তভা6� রিক্ত এ�� প��মাশ�

একবি= বি�স্তা�বি�ত মো2কযোহ�র্ল্ড�� সংম্প�0ত� পূবি�ক#ন� প্রস্তুত ক�� হয় এ�
 পূ/যো�� প্রক# জ্য/যো5 এই পূবি�ক#ন� অন/সং�ণ ক��

হযো�। SEP প্রকযো#� সং+স্তা ৪ বি=  আইএ-  এ� (বি�এলবিপূএ, এনবি�আ� এ�
 সংওজ্য) এ� জ্যন	 বিনবিদ� ষ্ট "প্রক# দ্বা��� প্রর্ভু�বি�ত

পূ�", "অন	�ন	 আগ্রাহ4 পূ�গুবিল" এ�
 "অ�বি�ত এ�
 সং/বি�ধা��বিঞ্চত মোগ�ষ্ঠা4" বিচাবিpত কযো� এ�
 সং+স্তা মো2কযোহ�র্ল্ড��যোদ�

জ্যবি5ত ক��� জ্যন	 প্র�সংবিxক বি�ধা�ন অন্তঃর্ভু/� 0 কযো�, প্রকযো#� সং�চান� মোর্থাযোক প্রক# চাযোI� প্রবিতবি= ধা�যোপূ, মো�ষ পূ��ন্তঃ, প্রক#বি=�

পূবি�চা�লন� স্তাযো�ও এসং� অন্তঃর্ভু/� 0 ক�� হযো�। 

এসংইবিপূযোক জ্য4�ন্তঃ নবির্থা বিহসং�যো� বি�যো�চান� ক�� হযো� এ�
 প্রকযো#� মোপ্র��পূ= পূবি��ত� ন ক�� �	�যোঙ্ক� E�5পূযোত্র� সং�যোর্থা প্রযোয়�জ্যন

হযোল প্রযোয়�জ্যন4য় সং
যো��ধান ক�� হযো�। অ�যো�যোষ, এসংইবিপূগুবিল ৪বি= আইএ-এ� জ্যন	 একবি= প্রক#-বিনবিদ� ষ্ট GRM তৈতবি� কযো�।

��
ল�যোদযো� চাল+�ন মোক�বির্ভুG-১৯ পূবি�বিস্থাবিত বি�যো�চান� কযো� এই  ESMF তৈতবি�� জ্যন	 �	বি0গত এ�
 র্ভু�চা/� য়�ল উর্ভুয়র্ভু�যো�

আযোল�চান� সংর্ভু� ক�� হযোয়বিEল। ইএসংএ+এQ এ� অ
� বিহসং�যো�,  বি�এলবিপূএ,  এনবি�আ�,  এ�
 সংওজ্য দ্বা��� বি�বির্ভুন্ন বিদযোন

বিতনবি=  (০৩)  মো2কযোহ�র্ল্ড��  আযোল�চান�সংর্ভু�  ক��  হযোয়বিEল;  ক�2+  হ�উসং,  চাট্টগ্রা�যো+  এ�
  স্থাল�ন্দ�  কত�� পূ�  অবিQসং,

�/বি5+��4, সং�ত�4��যোত দ/বি= অনল�ইন এ�
 �	বি0গতর্ভু�যো� দ/বি= তৈ�ঠাক ক�� হযোয়যোE।   

অরিভাবে%�গ প্ররিতক�� ���স্থা�

চা��বি= ��স্তা��য়নক��4 সং
স্থা�; এনবি�আ�, আ�এইচাবিG এ�
 বি�এলবিপূএ প্রক#-বিনবিদ� ষ্ট অবির্ভুযো��গগুবিল� প্রবিতক�যো�� জ্যন	 একবি=

বিজ্যআ�এ+ প্রবিতষ্ঠা� এ�
 পূবি�চা�লন� ক�যো� �� �ন�0ক�ণ, পূবি�ক#ন�, নক�� এ�
 ��স্তা��য়ন সংহ প্রক# চাযোI সংম্ভ��	র্ভু�যো�

��বিদ্ধ  মোপূযোত  পূ�যো�।  বিজ্যআ�এ+ হযো�  ২  স্তাযো��;  সং�ই=  স্তা�,  এ�
  বিপূএ+ইউ স্তা�।  শ্র+  এ�
  এসংইএ/এসংএইচা  সংম্পবিক� ত

অবির্ভুযো��গগুবিল মো+�ক�যো�ল�  ক���  জ্যন	  বিজ্যআ�এ+ গুবিলযোকও সংবিজ্জত ক��  হযো�।  মো�যোক�ন এসংইএ/এসংএইচা সংম্পবিক� ত

অবির্ভুযো��গ  বিলx-বির্ভুবিCক সংবিহ
সংত��  উপূ�  Gবিnউবি�  র্ভু�ল  অন/�4লন  মোন�যো=  প্রদC  বি�শ্ব�	�
যোক�  বিনযোদ� বি�ক�গুবিল�  সং�যোর্থা

সংxবিতপূ�ণ � মোগ�পূন4য়ত�� সং�যোর্থা মো� rযোচা র্থা�ক�-মোকবিন্দ্রক পূদ্ধবিত� অন/সং�ণ কযো� পূবি�চা�লন� ক�� হযো�। বিজ্যআ�এ+ সংম্পবিক� ত তর্থা	

বিপূএবিপূএসং এ�
 সং�ই= স্তা� সংহ ��হC� মো2কযোহ�র্ল্ড��যোদ� +যোধা	 �	�পূকর্ভু�যো� Eবি5যোয় মোদওয়� হযো�। বিজ্যআ�এ+ সংকযোল� ক�যোE

গ্রাহণযো��গ	 হযো�, গ5 ১৪ বিদযোন� মো�বি� ন� হওয়� একবি= বিনষ্পবিC সং+যোয়� +যোধা	 সং+স্তা অবির্ভুযো��যোগ� সং+�ধা�ন ক�� হযো�। অবির্ভুযো��গ

সং+�ধা�যোন� সং+স্তা প্রবিIয়� �র্থা��র্থার্ভু�যো� মো�কG�  ক�� হযো� এ�
 �	�ঙ্কযোক বি�যোপূ�=�  ক�� হযো�।

তর্থ� প্রক�শ  

প্রকযো#� সং+স্তা ই&এসং সংম্পবিক� ত নবির্থা এ�
 তর্থা	 ��স্তা��য়নক��4 সং
স্থা�গুবিল ত�যোদ� ওযোয়�সং�ইযো= প্রক�� ক�যো� এ�
 প্রকযো#�

জ্য4�নচাI জ্য/যো5 প্রক# অবিQযোসং হ�G�  কবিপূগুবিল সং
��ণ ক�� হযো�। প্রকযো#� 'উচ্চ' সং�+বিগ্রাক ই&এসং মো�বি=
 মোদওয়�, বিসংযোল=-

চা��A�ই-মো�ওল� +হ�সং5যোক� ইএসংআইএ এ�
 ইএসংএ+এQ -এ� সং�যোর্থা ৩বি= অন	�ন	 আইএ/কযোম্প�যোনযোন্ট� উপূ� মোQ�ক�সং

কযো� +�বিক� ন সং�ক�যো�� Aসং5� ইএ নবির্থা/�যোন্ত্র� ১২০ বিদযোন প্রক�যো�� প্রযোয়�জ্যন4য়ত� মো+যোন চাল�� জ্যন	 আইএএসং এ�
 �	�ঙ্ক

উর্ভুযোয়� দ্বা��� প্রক�� ক�� হযোয়যোE। এE�5�ও, বিনম্নবিলবিAত অন	�ন	 ই&এসং �ন্ত্রগুবিল তৈতবি� ক�� হযোচ্ছা এ�
 প্রকযো#� +�ল	�য়যোন�

আযোগ প্রক�� ক�� হযো�:

 পূবি�যো�� ও সং�+�বিজ্যক প্রবিতশ্রুবিত পূবি�ক#ন� (ইএসংবিসংবিপূ) ।
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 মো2কযোহ�র্ল্ড�� এনযোগজ্যযো+ন্ট প্ল্যা	�ন (এসংইবিপূ) এ� সং�যোর্থা অবির্ভুযো��গ প্রবিতক�� �	�স্থা� (বিজ্যআ�এ+)

 শ্র+ �	�স্থা�পূন� পূদ্ধবিত (এলএ+বিপূ) এ� সং�যোর্থা বিনবিদ� ষ্ট বিজ্যআ�এ+;

 বি�যোসংযো=লযো+ন্ট পূবিলবিসং মো�+ওয়�ক�  (আ�এQবিপূ);

 �/বি5+��4 স্থাল�ন্দযো�� (ইএসংআইএ) এ�


 পূবি�যো��গত এ�
 সং�+�বিজ্যক �	�স্থা�পূন� ক�ঠা�যো+� (ইএসংএ+এQ)।

তর্থা	 প্রক�যো�� পূদ্ধবিতবি= সংহজ্য এ�
 সংকযোল� ক�যোE সংহজ্যলর্ভু	 হওয়� উবিচাত। এAন অ�বিধা অন/সং�ণ ক�� দ/বি= গুরুত্বপূ�ণ �

উপূ�যোয়� +যোধা	 �যোয়যোE বিব্রবিQ
 উপূ�দ�ন এ�
 সংম্প্রদ�য় পূ��+�� মোসং�যোন� সং
গঠান। বিব্রবিQ
 উপূ�দ�ন (সং� স্থা�ন4য় র্ভু�ষ�য় অর্থা��ৎ
��
ল�য় প্রস্তুত ক�যোত হযো�) আক�যো� হযোত পূ�যো� (ক) ই�বিতহ�� (প্রকযো#� তর্থা	, PAP-মোক মোদওয়� �বিতপূ��ণ এ�
 সংহ�য়ত�

সংহ এন=�ইযো=লযো+যোন্ট� বি�স্তা�বি�ত;  অবির্ভুযো��গ প্রবিIয়�)  ��A� মো�যোত পূ�যো� স্থা�ন4য় সং�ক�� অবিQসং (ইউবিনয়ন পূবি�ষদ অবিQসং)

এ�
 প্রক# অবিQযোসং; (A) মোপূ�2��গুবিল বি�বি�ষ্ট স্থা�যোন প্রদ��ন ক�� হযো� এ�
 (গ) বিলQযোল=গুবিল �� প্রক# এল�ক�য় বি�ত�ণ

ক�� মো�যোত পূ�যো�। বিনম্নবিলবিAত সংম্প্রদ�য়গুবিল,  ল�	 মোগ�ষ্ঠা4� সং/বি�ধা�যোর্ভু�গ4  এ�
 �বিতগ্রাস্তা �	বি0যোদ� পূবি�বিচাত ক��� জ্যন	

প্রকযো#� দ্বা��� বিনয়বি+ত বি��বিতযোত পূ��+�� সংর্ভু�ও আযোয়�জ্যন ক�� উবিচাত:

 উপূ�দ�ন দ্বা��� প্রকযো#� সং+য়যো�A� এ�
 অগ্রাগবিত;

 উপূক��যোর্ভু�গ4যোদ� অ
�গ্রাহযোণ� তর্থা	;

 অবিনচ্ছা�ক� ত স্থা�নচা/ 	বিত, �বিতপূ��ণ এ�
 এন=�ইযো=লযো+যোন্ট� তর্থা	;

 �/ দ্র জ্য�বিতগত সংম্প্রদ�যোয়� অ
�গ্রাহযোণ� তর্থা	;

 মোস্বচ্ছা�য় দ�ন, সং��সংবি� Iয় এ�
 অন	 মোক�যোন� মোস্বচ্ছা�যোসং�4 পূদ্ধবিত �	�হ�� কযো� জ্যবি+ অবিধাগ্রাহযোণ�

সং+য়সং4+�।

তর্থা	 প্রক�যো�� পূদ্ধবিতগুবিল ন�গবি�ক মোকবিন্দ্রক এ�
 মোসংইসং�যোর্থা মো�যোক�ন প্রযো©� সং+�ধা�যোন� জ্যন	 প্রযোয়�জ্যন4য় সং+স্তা Gক/ যো+যোন্ট�ন

প্রদ�যোন� জ্যন	 ��ধা	ত�+�লক। তযোর্থা	� প্রক�� বি�শ্ব�	�
কযোক চা/ বি0� সংoবিত বিন�4�ণ ক�যোত এ�
 Qল�Qযোল� উপূ� প্রর্ভু��

+�ল	�য়ন ক�যোত সংহ�য়ত� ক��� জ্যন	 বি�যো�ষর্ভু�যো� পূ��যো��ণ সং�চাকগুবিলযোক �বি0��ল4 ক��� মো�যোত্র প্র��সংন ও জ্য���বিদবিহত�

��5�যো�।

ঋণগ্রহী�ত�� প্র�রিতষ্ঠী�রিনাক �মাত� মা ,��য়না

��
ল�যোদ� স্থাল�ন্দ� কত�� পূ�  (বি�এলবিপূএ),  জ্য�ত4য় ��জ্যস্ব মো��G�  (এনবি�আ�)  �র্থা�Iযো+ উপূ�দ�ন  ১  ,উপূ�দ�ন ২ এ�


উপূ�দ�ন ৩ ��স্তা��য়ন ক�যো�। দ/ইবি= ��স্তা��য়নক��4 সং
স্থা�  (আইএএসং)  �ত� +�যোন �	�
যোক� অর্থা��য়যোন পূবি�চা�বিলত ��
ল�যোদ�

বি�বিজ্যওন�ল ক�যোনবিক্টবির্ভুবি= প্রযোজ্যক্ট (বি�আ�বিসংবিপূ) ��স্তা��য়ন ক�যোE, �	�
যোক� সং/��� ন4বিতগুবিলযোক গ�ইবিG
 মো�+ওয়�ক�  বিহযোসংযো�

�	�হ�� ক�যোE। সং+স্তা আইএ-এ� �	�ঙ্ক-অর্থা��য়নক� ত প্রক#গুবিল ��স্তা��য়যোন� অবির্ভুজ্ঞাত� �যোয়যোE এ�
 ত��� �	�যোঙ্ক� আবির্থা�ক

�	�স্থা�পূন�,  সং
গ্রাহ এ�
 পূবি�যো�� এ�
 সং�+�বিজ্যক সং/���  ন4বিতগুবিল� সং�যোর্থা  পূবি�বিচাত এ�
 প্র�বিতষ্ঠা�বিনক ই&এসং ঝুঁ/ rবিক

�	�স্থা�পূন��  পূ���প্ত  প্র�বিতষ্ঠা�বিনক জ্ঞা�ন  চা��বি=  আইএ-এ�ই  বি�এলবিপূএ দ্বা���  বিনযো�বিদত ই&এসং বি�যো�ষযোজ্ঞা� সং�যোর্থা  প্রযোজ্যক্ট

ই+বিপ্ল্যাযো+যোন্ট�ন  ইউবিন=  (বিপূআইইউএসং)  �যোয়যোE।  আ�ও,  মোপ্র�গ্রা�যো+�  সং+য়ক�যোল�  পূবি�যোপ্রবি�যোত,  সংম্ভ��	র্ভু�যো�  ১০-১২

�Eযো��ও মো�বি� সং+য় ধাযো�, ��
ল�যোদযো� বি�এলবিপূএ-মোত একবি= প্র�বিতষ্ঠা�বিনক ইএন্ডাএসং ঝুঁ/ rবিক �	�স্থা�পূন� ইউবিন= স্থা�পূযোন� সং/যো��গ

অযো"ষণ ক��  হযো�। কযোম্প�যোনন্ট ৪ এ� অন	  আইএ,  আ�এইচাবিG বি�শ্ব�	�
যোক� অর্থা��য়যোন  মো�� কযোয়কবি= প্রক# ��স্তা��য়ন

কযো�যোE। আ�এইচাবিG-এ� +যোধা	 একবি= ইন-হ�উসং মোসং��	�ল অ	�ন্ডা এনর্ভু�য়�নযো+ন্ট�ল সং�যোক� ল (এসংইবিসং) �যোয়যোE �� একজ্যন

সং/পূ�বি�নযো=নবিG
  ইবিঞ্জবিনয়�যো��  মোনত� যোত্ব  বিন���হ4  প্রযোক��ল4  পূদ+���দ��  দ/জ্যন  ক+�কত� �  (প্রবিতবি=  পূবি�যো��  এ�
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সং�+�বিজ্যক/পূ/ন���সংন সং/����  জ্যন	  একবি=)  দ্বা���  সং+বির্থা�ত। এই অবির্ভুজ্ঞাত� সংযো�ও,  আ�এইচাবিG এAনও ই&এসং ঝুঁ/ rবিক

�	�স্থা�পূন�য় সং4বি+ত অর্ভু	ন্তঃ�4ণ �+ত� �যোল +যোন ক�� হয়।

পূবি�যো��গত  ও  সং�+�বিজ্যক  ঝুঁ/ rবিক  �	�স্থা�পূন��  জ্যন	  এ�
  বি�এলবিপূএ  ,  এনবি�আ�   এ�
  আ�এইচাবিG  -এ�  বি�দ	+�ন

প্র�বিতষ্ঠা�বিনক �+ত� মোজ্য��দ�� ক��� জ্যন	,  প্রক#বি= প্র�সংবিxক ই&এসং বিসংযো2+ বি�ক�� ও ��স্তা��য়ন ক�যো�। প্রবিতবি= প্রযোজ্যক্ট

ই+বিপ্ল্যাযো+বিন্ট
 ইউবিন= (বিপূআইইউ ) এ� +যোধা	 একজ্যন মোGপূ/বি= বিGযো�ক্টযো�� মোনত� যোত্ব একজ্যন মো��গ	 ক+�4 র্থা�কযো�ন বি�বিন একবি=

মোসং��	�ল,  এনর্ভু�য়�নযো+ন্ট�ল এ�
 কবি+উবিনযোক�ন মোসংল এ� বি�যো�ষজ্ঞা  (পূ��+��দ�ত�)। বিপূআইইউএসং/আইএএসং বিন+��ণ-

সংম্পবিক� ত  ইএসংএ+বিপূএসং  এ�
  ইবিসংওবিপূএসং-এ�  সংম্প�দন  সংহ  বিঠাক�দ��যোদ�  ত���ধা�যোন�  জ্যন	  প্রক#  তদ��বিক

পূ��+��দ�ত�যোদ�  (বিপূএসংবিসং)  বিন�/0  ক�যো�।  ই&এসং  মোসংযোল�  +যোধা	  পূবি�যো��গত  এ�
  সং�+�বিজ্যক  বি�যো�ষজ্ঞা

বিপূআইইউ/আইএএসং-  মোক  পূবি�যো��গত এ�
  সং�+�বিজ্যক �	�স্থা�পূন�  সং
I�ন্তঃ  বি�ষযোয়  সংহ�য়ত�  ক�যো�,  ���  +যোধা	  �যোয়যোE

পূবি�যো��গত এ�
  সং�+�বিজ্যক ঝুঁ/ rবিক�  বি�ষযোয়  বিপূএসংবিসং  এ�
  বিঠাক�দ��যোদ�  ত���ধা�ন  ক��,  বিঠাক�দ��  এ�
  +�ঠা  ক+�4যোদ�

ইএসংএ+বিপূ প্রযোয়�জ্যন4য়ত�গুবিল� বিদযোক পূবি�চা�বিলত ক��,  বিপূএসংবিসং +�বিসংক পূ���যোল�চান�  ক��  পূ��যো��ণ প্রবিতযো�দন,  এ�


��স্তা��য়যোন� সং+য়ক�ল জ্য/যো5 প্রক# পূবি�চা�লক এ�
 বি�শ্ব�	�
যোক� জ্যন	 ইএসংএ+বিপূ সংoবিত� উপূ� তৈত্র+�বিসংক পূ��যো��ণ

প্রবিতযো�দন কম্প�ইল ক��।

আইএ-এ� সা�মাত� �Hরিদ্ধ� পরি�ক�না�

ইএসংএসং -এ� প্রযোয়�জ্যন4য়ত� ক���ক�র্ভু�যো� ��স্তা��য়যোন� জ্যন	 সং�+ত� ��বিদ্ধ ইএসংআইএ/ইএসংএ+বিপূ-এ� একবি= +�ল উপূ�দ�ন

এ�
 এবি= আইএএসং (এনবি�আ� , বি�এলবিপূএ, আ�এইচাবিG), প্রযোজ্যক্ট +	�যোনজ্যযো+ন্ট কনসং�ল=	�ন্ট (বিপূএ+বিসং) সংহ প্রকযো#�

সং+স্তা স্তাযো� সংম্পন্ন ক�� প্রযোয়�জ্যন। , এ�
 বিঠাক�দ��। বিপূএ+বিসং বিন+��ণস্থাযোল সং�+ত� ��বিদ্ধ� পূবি�ক#ন� ��স্তা��য়যোন মোনত� ত্ব মোদযো�,

�বিদও বিঠাক�দ���� ত�যোদ� বিনজ্যস্ব ক+�4যোদ� এ�
 ক+�4যোদ� প্রবি��যোণ� জ্যন	ও দ�য়4 র্থা�কযো�। সং�+ত� ��বিদ্ধ� আওত�য় বি�বির্ভুন্ন

বিদকগুবিল� +যোধা	  �যোয়যোE  সং�ধা��ণ  পূবি�যো��গত এ�
 সং�+�বিজ্যক সংযোচাতনত�,  এল�ক��  +�ল  পূবি�যো��গত এ�
 সং�+�বিজ্যক

সং
যো�দন�4লত�, ক+�সং�বিচা� +�ল পূবি�যো��গত এ�
 সং�+�বিজ্যক প্রর্ভু��, ইএসংএ+বিপূ প্রযোয়�জ্যন4য়ত�,ওএইচাএসং বিদক এ�
 �জ্য� 	

বিনষ্পবিC। 

আইএএসং  (এনবি�আ�,  বি�এলবিপূএ,  আ�এইচাবিG  )  ক+�কত� �যোদ� এ�
 পূবি�যো��গত এ�
 সং�+�বিজ্যক সং+সং	�গুবিল� উপূ�

ক+�4যোদ� বিনয়বি+ত বি��বিতযোত প্রবি��ণ মোদওয়� হযো�৷ এ� +যোধা	 �যোয়যোE শ্র+ �	�স্থা�পূন� এ�
 ওএইচাএসং, বিজ্যআ�এ+, বি�পূজ্জনক

�জ্য� 	 �	�স্থা�পূন� (বি�যো�ষ কযো� চাট্টগ্রা�+ ক�2+ হ�উযোসং এনবি�আ� ল	��যো�=বি� ক+�4যোদ� জ্যন	), মো2কযোহ�র্ল্ড�� এনযোগজ্যযো+ন্ট, বিলx

এ�
 এসংইএ/এসংএইচা , জ্যবি+ অবিধাগ্রাহণ এ�
 অনৈনবিচ্ছাক পূ/ন���সংন এ�
 ই&এসং -এ� সং�যোর্থা �	�
যোক� ইএসংএQ- এ� একবি=

র্ভু� বি+ক�।  পূ��যো��ণ  আইএএসং/বিপূআইইউগুবিল  প্র�সংবিxক/প্রযোয়�জ্যন4য়  বিহসং�যো�  সং�+ত�  ��বিদ্ধ�  জ্যন	  ত� ত4য়  পূযো��

সং
স্থা�নগুবিলযোক বিন�/0 ক�যো�।

ইএসাএমারিপ ��স্তা��য়না খ�E

ইএসংএ+এQ অন/সং�যো� বিনবিদ� ষ্ট ইএসংআইএ-মোত প্রস্তা�বি�ত সং+স্তা প্র�+ন এ�
 পূ��যো��ণ �	�স্থা�� জ্যন	 A�যোচা� অন/+�ন প্রস্তুত

ক�যোত ইএসংএ+বিপূ -মোত বিচাবিpত বিকE/  প্র�+ন �	�স্থা�� জ্যন	 A�চা অন/+�ন বিসংবির্ভুল ওয়�ক� সং চা/ বি0� অ
� হযো�। ইএসংআইএ

মোর্থাযোক প্রস্তা�বি�ত বিকE/  ক���I+ বিকE/  বিনবিদ� ষ্ট আইএ-এ� জ্যন	 এনবিজ্যও/পূ��+��ক��4 সং
স্থা� বিনযোয়�যোগ� +�ধা	যো+ ��স্তা��য়ন ক��

হযো�। জ্যবি+ অবিধাগ্রাহযোণ� A�চা ��দ মোদওয়� হযোয়যোE এ�
 ��যোজ্য= ক্লা�যোয়যোন্ট� বিনজ্যস্ব সংম্পদ মোর্থাযোক আসংযো�। বিনযোম্ন�0 ��যোজ্য= হল

বিপূআইইউ,  ইএসং প্রবি��ণ ও সং�+ত� ��বিদ্ধ,  ইএসংএ+বিপূ ��স্তা��য়ন,  ইএসং +বিন=বি�
,  মো��গ�যো��গ (সং�+গ্রা4 এ�
 প্রচা��ণ�),
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ওএইচাএসং সং�+গ্রা4  (মো�+ন +�স্কা/  জ্য4��ণ/ন��ক মো�/  হ	�ন্ডাওয়�� ইত	�বিদ)  এ� ইএসং ক+�4যোদ�  জ্যন	  মো�  A�চা হযো� ত��

মো��গQল, ইত	�বিদ।

প্রস্তা�বি�ত মোপ্র�গ্রা�যো+� জ্যন	 বি�এলবিপূএ/ এনবি�আ�/ আ�এইচাবিG-এ� উন্নয়ন প্রক# প্রস্তা��  (বিGবিপূবিপূ)/ক�বি�গবি� সংহ�য়ত� প্রক#

প্রস্তা��  (বি=এবিপূবিপূ)  মোপ্র�গ্রা�যো+� সংQল পূবি�যো��গত এ�
 সং�+�বিজ্যক �	�স্থা�পূন�� জ্যন	 ��যোজ্যযো=� সং�যোর্থা ইএসংএ+বিপূ ক���I+

প্রবিতQবিলত ক�� হযো�। ইএসংএ+এQ ��স্তা��য়যোন� জ্যন	 মো+�= ১.১৩ বি+বিলয়ন +�বিক� ন Gল�� অন/+�ন ক�� হযোয়যোE �� আইবিGএ

মোর্থাযোক প্রস্তা�বি�ত মো+�= প্রক# ��যোজ্যযো= সং+"য় ক�� হযো�।

এনবি�আ�

I+ পূযোদ� ন�+

১ পূবি�যো��গত/ ওএইচাএসং বি�যো�ষজ্ঞা (১ জ্যন)

২ সং�+�বিজ্যক উন্নয়ন, মোজ্যন্ডা�� এ�
 অ
�4জ্যন অন্তঃর্ভু/� বি0ক�ণ বি�যো�ষজ্ঞা (১ জ্যন)

বি�এলবিপূএ

I+ পূযোদ� ন�+

১ ওএইচাএসং এ�
 শ্রবি+ক �	�স্থা�পূন� বি�যো�ষজ্ঞা (১ জ্যন)

২ র্ভু� বি+ অবিধাগ্রাহণ এ�
 পূ�ন���সংন বি�যো�ষজ্ঞা (১ জ্যন)

৩ পূবি�যো�� বি�যো�ষজ্ঞা

৪ মোজ্যন্ডা�� এ�
 এসংই/এসংএইচা বি�যো�ষজ্ঞা (১ জ্যন)

৫ সং�+�বিজ্যক উন্নয়ন এ�
 অ
�4জ্যন অন্তঃর্ভু/� বি0ক�ণ বি�যো�ষজ্ঞা (১ জ্যন)

প্ররিশ�ণ/ টেসারিমানা��

টেসারিমানা�বে�� রি�ষয়/ প্ররিশ�ণ 

মারিডউ,

��বে�J সামায়সা�মা�
রি�এ,রিপএ
[  ৩রিJ স্থা,�ন্দ�]

এনারি�আ�

বি�শ্ব�	�
ক ESF এ� র্ভু� বি+ক� ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ �E� ১

শ্র+ এ�
 ক�যোজ্য� পূবি�বিস্থাবিত 

এ�
 OHS

১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ �E� ১

সংম্প্রদ�যোয়� স্ব�স্থা	 এ�
 

বিন��পূC�

১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ �E� ১

অবির্ভুযো��গ প্রবিতক�� �	�স্থা� ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ �E� ১

মো2কযোহ�র্ল্ড�� সংম্প�0 ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ �E� ১
Gender and 
SEA/SH/GBV

১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ �E� ১

RPF এ�
 RAP পূ���যোল�চান� ৯০০,০০০ ০ �E� ২
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টেসারিমানা�বে�� রি�ষয়/ প্ররিশ�ণ 

মারিডউ,

��বে�J সামায়সা�মা�
 ইএসংএ+বিপূ সংoবিত পূ��যো��ণ ৬০০,০০০ ১০০,০০০ ��বিষ�ক

RAP সাম্মরিত প%�বে��ণ ৬০০,০০০ ০ ��বিষ�ক

OCHS এ�
 শ্র+ �	�স্থা�পূন� 

অবিG=

৬০০,০০০ ১০০,০০০ ��বিষ�ক

চা/ বি0 এ�
 পূ��+��ক 

�	�স্থা�পূন� +বিGউল

৬০০,০০০ ১০০,০০০ �E� ১

বিন��পূদ ��সং�য়বিনক এ�
 

পূ�4��গ�� �	�স্থা�পূন�

১,০০০,০০০ ৫০০,০০০ �E� ১

উন্নত পূ�4��গ�� প্র�/বি0 এ�


�ন্ত্র পূবি�চা�লন� 

২,০০০,০০০ ৫০০,০০০ �E� ১

OESMP প্রবি��ণ ১,৫০০,০০০ ৪০০,০০০ �E� ১

CESMP প্রবি��ণ ২,০০০,০০০ ৫০০,০০০ �E� ১

মো+�= (বি�Gবি=) ১৮,৮০০,০০০ ৫,২০০,০০০ ২৬,১০০,০০০

মো+�= (ইয়/ এসং বিG) ২১৩,২২৩ ৬১,১৭৬ ৩০৭,০৫৯

অন	 �স্তুগুযোল� সং+য়সং4+�
বি�এলবিপূএ এনবি�আ�

ভ্র+ণ ৬০০,০০০ ১০০,০০০ পূ���য়I+

ই&  এসং পূ��যো��ণ এ�
 

বি�যোপূ�বি=� 


৬০০,০০০ ১০০,০০০ পূ���য়I+

 অধা	য়ন (lumpsum) ৫০০,০০০ ২০০,০০০ ��বিষ�ক

মো��গ�যো��গ (উপূ�দ�ন এ�
 

প্রচা��ণ�)

১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ বিদ্বা-��বিষ�ক

 ওএইচা উপূক�ণ (মো�+ন +�স্কা/

জ্য4��ণ/ন��ক মো�/ হ�ত মোধা�য়� 

ইত	�বিদ)

১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ��বিষ�ক

মো+�= (বি�বিGবি=) ১৯,২০০,০০০ ৬,২০০,০০০ ২৬,৪০০,০০০০

মো+�= (ইয়/ এসং বিG) ২২৫,৮৮২ ৭২,৯৪১ ২৯৮,৮২৩

(১ ইউ এসা রিড= ৮৫ রি� রিড রিJ)

প্রবি��ণ এ�
 অন	�ন	  ই  অ	�ন্ডা এসং সংম্পবিক� ত �	যোয়�  মো+�=  �	য়  ২৫,৪০০,০০০ =�ক�  (২৯৮,৮২৩ +�বিক� ন  Gল��)।

ACCESS-এ� ইঅ	�ন্ডাএসং �	�স্থা�পূন��  জ্যন	  মো+�=  আন/+�বিনক ��যোজ্য=  ১৮৭,৫০০,০০০  =�ক�  (২.২  বি+বিলয়ন  +�বিক� ন

Gল��)।

উপসা�হী��
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প্রকযো#� অধা4যোন সং+স্তা জ্য�য়গ� বি�দ	+�ন অ�ক�ঠা�যো+�� সংম্প্রসং��ণ �� আধা/বিনক�ন এ� ক�যোজ্য �	�হৃত হযো�। বিIয়�কল�পূগুবিল

�ত� +�ন ই&  এসং পূদবিচাযোp� উপূ� পূবি�চা�বিলত হযো� এ�
 প্রক#বি=, +�লত পূবি��বিত� ত ��সংস্থা�ন বিনযোয় গবিঠাত। প্রক#বি=� সংম্ভ��	

প্রর্ভু��গুবিল সং4বি+ত,  GIIP  এ� +�নদণ্ড, �	�
যোক� ইএসংএQ এ�
 ��
ল�যোদ�4 আইন মো+যোন এ�
 ইএসংএ+বিপূ-মোত প্র�সংবিxক

বি�ধা�নগুবিল প্রযোয়�গ কযো� সংহযোজ্যই পূবি�চা�লন� ক�� মো�যোত পূ�যো�। মো�বি��র্ভু�গ প্রর্ভু�� এ�
 ঝুঁ/ rবিক সংম্পবিক� ত সং�+�বিজ্যক বিদকগুবিল�

সং�যোর্থা সংম্পবিক� ত মো�+ন পূ/ন���সংন এ�
 অর্থা�নৈনবিতক স্থা�নচা/ 	বিত, ইউবিনয়ন�/0 ক+�4যোদ� সং�যোর্থা �	�পূকর্ভু�যো� ক�জ্য ক��� ক��যোণ

সংম্ভ��	 শ্র+ দ্বান্দ্ব এ�
 আন্তঃজ্য� �বিতক সং4+�ন্তঃ �ন্দ� অপূ�যো��ন সংম্পবিক� ত বিন��পূC� সং+সং	�। অন	�ন	 সং+স্তা সংম্ভ��	 পূবি�যো��গত,

সং�+�বিজ্যক, শ্র+, মোপূ��গত স্ব�স্থা	 এ�
 বিন��পূC�, প্রর্ভু�� এ�
 ঝুঁ/ rবিকগুবিল বি�দ	+�নগুবিল� +যোধা	 সং4+��দ্ধ এ�
 I+�ধা�+�ন এ�


�	�
যোক� ইএসংএQ এ�
 ��
ল�যোদ�4 আইন মো+যোন ইএসংএ+বিপূগুবিলযোত 2	�ন্ডা�G�  বিজ্যআইআইবিপূ এ�
 প্র�সংবিxক বি�ধা�নগুবিল

প্রযোয়�গ কযো� পূবি�চা�লন� ক�� মো�যোত পূ�যো�। 
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