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িনবাহী সার-সংে প 

ািবত িব ব াংক-অথায়নকৃত িবিবআইএন আ িলক পিরবহন ও বািণজ  সুিবধা কমসূিচর ল  হেলা উপ-অ েল বািণজ  ও 
পিরবহেনর উ  ব েয়র ধান চািলকাশি েলা িনেয় কাজ করা, যখােন ধান চািলকাশি  েলা হেলা, বািণজ  ব ব ায় িন  েরর 

যুি র ব বহার, অপযা  পিরবহন ও লিজি ক অবকাঠােমা, এবং মালবাহী গািড়র আ ঃসীমা  চলাচেল িনয় ক ও প িতগত 
িতব কতা। 

কমসূিচ  বা বায়েনর উে শ  হল িবিবআইএন অ ভু  দশ িলেত দ  এবং ি িত াপক আ িলক বািণজ  এবং পিরবহন 
িবকাশ করা। া াম  িন িলিখত িতন  েক িভি  কের তির করা হেয়েছ, এই া ােমর অধীেন বাংলােদশ, ভুটান, ভারত 
এবং নপাল (BBIN) – সব েলা  দেশ এই একই িনেদশনা মেন ক  বা বায়ন করা হেব।   

১. বািণেজ র সুিবধােথ িডিজটাল ও য়ংি য় ব ব া হণ ও বা বায়ন;  

২. আ িলক পিরবহন অবকাঠােমার উ য়ন, শষ মাইল এবং পি মা লীয় সংেযাগ, এবং পূণ বািণিজ ক গটওেয় 
( ল ব র এবং কা মস হাউস) আধুিনকীকরণ; এবং 

৩. উপ-অ েল সমসামিয়ক বািণজ  সুিবধার পিরেবশ িনি ত করার জন  এবং েয়াজনীয় সং ার করার জন  যুি গত 
সহায়তা এবং সািবক স মতা বৃি  করা েয়াজন।  

া াম  মাি েফজ া াম া ক অ াে াচ (এমিপএ) ব বহার কের, পযায় িমক ধােপ বািণিজ ক অ ল েলােক সংযু  
করেত ব ব ত হেব।  

ESMF 'BBIN িরিজওনাল া েপাট অ া  ড ফ ািসিলেটশন া াম - বাংলােদশ ফজ 1 (BBIN - বাংলােদশ ফজ 1)' কভার 
কের যা বাংলােদেশর জন  আইিডএ তহিবেল আনুমািনক US$750 িমিলয়ন দান করেব। ািবত ক  উ য়ন উে শ  হল 
"বাংলােদেশ আ িলক পিরবহন এবং বািণেজ র অব ার উ িতর জন  বািণজ -স ম অবকাঠােমা, যুি  এবং ি য়া িলেক 
বৃি  করা"।  

িবিবআইএন - বাংলােদশ পযায়-১ এর চার  (০৪) উপাদান থাকেব যা িন িলিখত ম ণালয় এবং সং া িল ারা বা বািয়ত হেব: 
(১) বাংলােদশ লব র কতৃপ  (িবএলিপএ), (২) জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর), (৩) বািণজ  ম ণালয় (MoC)- WTO সল, 

এবং (৪) সড়ক ও জনপথ িবভাগ (RHD)। ক র ধান অব ান মানিচ  িন িলিখত িচে  উপ াপন করা হেয়েছ:  



 

 

কে র উপাদান সমূহ 

উপাদান ১ লব র উ য়ন ও সীমা  ব ব াপনার উ য়ন  

বা বায়নকারী সং া: বাংলােদশ ল ব র কতৃপ  (িবএলিপএ) 

উপ-উপাদান ১ ক: বনােপাল, ভামরা এবং বুিড়মারীেত ি িত াপক এবং সবুজ লব র উ য়ন 

এই উপ-উপাদান  বনােপাল, ভামরা এবং বুিড়মারী ল ব েরর অবকাঠােমা এবং ি য়া িলর উ য়েনর জন  অথায়ন করেব, 

যা ভারেতর পাশাপািশ ভুটান এবং নপােলর সােথ বািণজ  স েকর জন  পূণ। অবকাঠােমা আধুিনকীকরণ, 
িডিজটালাইেজশন, যাগােযাগ-মু  এবং কাগজ-মু  ি য়াকরেণর উপর িভি  কের করা হেব। অবকাঠােমােত িবিনেয়াগ ি য়া 
এক  পুনঃ েকৗশল প িত অনুসরণ করেব এবং কাযকর িনয় ণ এবং বািণজ  সুিবধার উে শ িলর অ গিতর  জন  আধুিনক 
সীমা  ব ব াপনা হণ করা হেব এবং  িবেশষভােব িডজাইন করা হেব। ক  সীমা  সং ার সম য় ও সীমা  ব ব াপনায় 
উ িতেত (ভারেতর সােথ সহ) অবদান রাখার জন  এক  সমি ত বডার ম ােনজেম  (িসিবএম) প িত হণ করেব। 
অবকাঠােমা েক সবুজ এবং টকসই অবকাঠােমা িহসােব গেড় তালার জন , দ তা বৃি , বজ  এবং ষণ াস, পািন সংর ণ, 

নবায়নেযাগ  শি  এবং জলবায়ু ি িত াপকতােক  কােজর ক -িব ু  িনধারণ করা হেয়েছ। 

বনােপাল-েপ ােপাল মালবাহী যানবাহন, মুল বান পেণ র িদক থেক দি ণ এিশয়ার বৃহ ম ল সীমা  সংেযাগ ল। লব র  
বাংলােদেশর দি ণ-পি মা েলর যেশার জলার বনােপাল, শশােত অবি ত, ভারেতর সােথ বাংলােদেশর মাট বািণেজ র ায় 
৮০ শতাংশ এই লপেথর মাধ েম পিরচািলত হয়। বনােপাল লব েরর আধুিনকায়েনর ফেল যানজট কমেব এবং ভারেতর 
প ােপাল ইি ে েটড চকেপা  (ICP) থেক াক চলাচেলর মতা বৃি  পােব। বনােপােলর স াব তা অধ য়ন িরেপাট এবং 

িবশদ নকশা িতেবদন  িবকােশর াথিমক পযােয় রেয়েছ এবং বনােপােল স ক ক  বা বায়ন ব ব া এখনও িনধারণ করা 
হয়িন। 

ভামরা-েঘাজাডা া বাংলােদশ ও ভারেতর মেধ  ি তীয় বৃহ ম ল সীমা  সংেযাগ ল। লব র  বাংলােদেশর দি ণ-
পি মা েলর সাত ীরা সদর উপেজলার ভামরা ইউিনয়েনর লিখদািড় ােম অবি ত। বনােপাল-েপ ােপাল সীমাে  অিধক 



 

মালবাহী যানবাহন আসা যাওয়ার কারেণ লব েরর চািহদা বাড়েছ। প া ব মুখী সতুর কাজ শষ হেল চািহদা বাড়েব বেল আশা 
করা হে , কারণ ভামরা কলকাতা থেক ঢাকার সবেচেয় ছাট েট অবি ত। ব র  িতিদন গেড় ায় ৬৫০  াক সরবরাহ 
কের যা িত বছর ৪ িমিলয়ন টেনরও বিশ পণ স ােরর সমান। ২০৩০ সাল নাগাদ ােকর জন  ািফক চািহদা িতিদন ১৬৫০ 
হেব এবং পেণ র পিরমাণ িত বছর ায় ৭.২ িমিলয়ন টেন পৗছঁােব বেল আশা করা হে । 

বুিড়মারী-চ াংড়াবা া বাংলােদশ ও ভারেতর মেধ  তৃতীয় বৃহ ম ল সীমা  সংেযাগ ল। লব র  বাংলােদেশর উ রা েল 
রংপুর িবভােগ অবি ত। লব র  িত বছর ১৪০,০০০ াক সরবরাহ কের এবং িক  মবধমান মালবাহী যানবাহন বাহ পূরণ 
করেত ব র  অ ম, যার ফেল যানজট এবং সীমা  অিত েমর সময় চুর িবল  হয়। এই সীমা  ভুটান থেক বািণেজ র জন  
মেনানীত লব র। বনােপাল ও ভামরার চেয় বুিড়মারী লব েরর স াব তা অধ য়ন ও িব ািরত নকশা িতেবদন অেনক 
উ ত। ত ািশত অবকাঠােমাগত উ য়ন েলার মেধ  রেয়েছ, খালা াক ইয়াড িনমাণ, আ জািতক যা ী টািমনাল ভবন, র ািন 
টািমনাল, দাম, পািকং ইয়াড, াক টািমনাল, শাসিনক, আবািসক এবং ডরিমটির ভবন, ািবত এক  মৃত খাল পুনঃখনন, 
ভূিম, নদী ও েদর তীর র া, িবদ মান ও ািবত লব েরর সােথ সংেযাগ াপেনর জন   কালভাট িনমাণ।  

উপ-উপাদান ১ খ: য়ংি য় সীমা  ব ব াপনা িকয়ার উ য়ন 

এই সাব-কে ােন  এক  নতুন মাি -এেজি  য়ংি য় সীমা  ব ব াপনা িকয়ার উ য়েন সমথন করেব যার ল  বািনিজ ক 
শ মানতা বাড়ােনা, খরচ কমােনা এবং কােগা চালােনর সােথ অ েয়াজনীয় িমথি য়া িনবারন করা। এই য়ংি য় ব ব া েত 

িবেশষভােব কািভড-১৯-এর াপট অ ভু  করা হেয়েছ যখােন মুেখামুিখ িমথি য়া াস করা এবং করচািলত ি য়া িল 
াস করা অপিরহায হেয় উেঠেছ। এ  BLPA এবং অন ান  সীমা  ব ব াপনা অংশীদারেদর ারা ি য়া িল উ ত করার চ া 

করেব যা িনয় ক েয়াজনীয়তার মেধ  এবং এর বাইের পেড় (েযমন, কােগা পিরচালনা, সংর ণ, ট ািরফ গণনা, এবং  দান 
প িত)। 

উপ-উপাদান ১ গঃ সমসামিয়ক বািণজ  সহজীকরণ অনুশীলন স ম করার লে  যুি গত সহায়তা 

এই সাব-কে ােন  দীঘেময়াদী মা ার ান, স াব তা নকশা অধ য়ন এবং পূণ ল ব র িলর পিরেবশগত এবং 
সামািজক সুর া অধ য়েনর জন  অথায়ন করেব যা পরবত  এমিপএ পযায় িলেত অথায়েনর জন  িবেবচনা করা হেব (েযমন, 

বাংলাবা া, িহিল, সানাহাট, িবেলািনয়া, তামািবল, ভালাগ , দশনা এবং অন ান  লব র)। আধুিনক সীমা  ব ব াপনা 
অনুশীলেন BLPA কম েদর স মতা তিরেতও সহায়তা দওয়া হেব। 

উপাদান ২  আধুিনকায়ন 

বা বায়নকারী সং া: জাতীয় রাজ  বাড 
(এনিবআর)  

উপ-উপাদান ২ ক:  কাঠােমা উ তকরণ 

এই সাব-কে ােন  চ াম কা মস 
হাউেস সুেযাগ-সুিবধা উ ত করেত সহায়তা 
করেব, কা মস হাউস  বাংলােদেশর 
আমদািন ও র ািন ঘাষণার ৯০ শতাংশ 
পিরচালনা কের, িতিদন ৭০০০ এরও বিশ 
ব বসায়ীেদর পিরেষবা দান কের। ১৯২০ 
সােল িনিমত  এই কা মস হাউস এর িবদ মান 
সুেযাগ-সুিবধা িলর ধারন মতা, ত মবধমান বািণেজ র পিরমাণ থেক অেনক কম । বতমান কমে ে  র ািন বা আমদািনর 
উে েশ  িবিভ  পণ  এবং অন ান  আইেটেমর নমুনা পরী ার জন  এক  পরী াগার অ ভু  করা হেয়েছ। কা ম হাউসেক 

 
িচ : ািবত মা ার ান, চ াম কা মস হাউস 



 

আ জািতক আদশ অনুশীলেনর সােথ সাম স  রেখ পরী াগার  আধুিনকীকরণ করা হেব এবং  দা িরক িমথি য়া এবং 
পরী াগােরর জন  সম  েয়াজনীয় িনরাপ া ােটাকল সহ কেঠারভােব িনয়ি ত হেব। মুেখামুিখ িমথি য়া াস করার লে  
কািভড-১৯ ােটাকল িলেক িতফিলত করেব এমন স াব তা ও নকশা িতেবদন ত করা হে । উপেরর িচে  চ াম 

কা মস হাউেসর এক  াথিমক মহাপিরক না উপ াপন করা হেয়েছ। চ াম কা ম হাউস িনমাণ কাজ হেব সরকাির 
মািলকানাধীন জিমেত (৬.৭৭ একর) যখােন িবদ মান কা ম হাউস  অবি ত। 

উপ-উপাদান ২খ:  ও মূল  সংেযাজন কর (ভ াট) িশ ণ একােডিমর উ য়ন 

এই সাব-কে ােন  এনিবআর-এর স মতা বৃি র া াম িলেক ািত ািনকীকরেণ সহায়তা করার জন  এক  অত াধুিনক 
িশ ণ একােডমীর উ য়েন সহায়তা করেব এবং অিবি  মানবস দ উ য়েনর জন  ই-ে িনং মিডউল এবং পিরকি ত 

কাস িলর িবকােশর অনুমিত দেব। িনং একােডমীর িনমাণ কাজ হেব সরকাির মািলকানাধীন জিমেত (৩৮.৬৮ একর) যখােন 
িবদ মান িনং একােডিম অবি ত। 

উপ-উপাদান ২ গঃ যুি গত সহায়তা 

এই উপ-উপাদান   যৗি ককরেণর জন  পযায় েম বা বায়ন পিরক না িবকাশ ও বা বায়েন এনিবআরেক সহায়তা করেব, 

যা িজওিব ারা িনধািরত পিরক না অনুসাের ে র সামি ক র এবং িব ু রণ াস করেত চাইেব। সাব-কে ােন  ঝুিক 
ব ব াপনা, জাতীয় ঝঁুিক টারেগ ং স ার, বাংলােদশ িসে ল উইে া কিমশনােরট এবং বে ড ওয় ারহাউস আধুিনকায়েনর জন  
স মতা বৃি েত অথায়ন করেব বেল আশা করা হে । 

উপাদান ৩: ড ফ ািসিলেটশন এি েম  (TFA) বা বায়ন (MoC) 

বা বায়নকারী সং া: বািণজ  ম ণালয় (MOC) - WTO  

উপ-উপাদান ৩ক: ন াশনাল ড ফ ািসিলেটশন কিম  (এন এফিস) শি শালীকরণ এবং জাতীয় বািণজ  ও পিরবহন কম 
পিরক নার উ য়ন/বা বায়ন 

এই উপ-উপাদােন এন এফিস সিচবালয় িত া এবং জাতীয় বািণজ  ও পিরবহন সুিবধামূলক কম পিরক নার উ য়ন ও বা বায়েন 
সহায়তা করেব। এন এফিস বাংলােদেশ াথিমক বািণজ  ও পিরবহন সম য় ব ব া িহেসেব কাজ করেব এবং িব  বািণজ  সং া 
(ডি উ ও) ড ফ ািসিলেটশন এি েম  ( এফএ) অনুযায়ী কাজ করেব। 

উপ-উপাদান ৩খ: নীিত িবে ষণ, বািণজ  পিরসংখ ান এবং বািণজ  আেলাচনার জন  িস া  সমথন ব ব ার িবকাশ 

এই উপ-উপাদান এক  “িস া  সমথন ব ব া”েক সমথন করেব যা িবিভ  বািণজ  চুি  সহ বািণজ  নীিত বা বায়েন MoC-এর 
রীিত সমথন করার জন  নীিত িবে ষণ, বাজার গেবষণা এবং বািণজ  পিরসংখ ান দান করেব। 

উপ-উপাদান ৩গ: জাতীয় ট ািরফ নীিত ণয়ন ও বা বায়ন 

এই উপ-উপাদান এক  জাতীয় ট ািরফ নীিত ণয়েন সহেযািগতা করেব। এই িবষেয় আইএফিস অ াডভাইজিরর সহায়তায় এক  
ধারণা নাট তির করা হে । পরবত  নীিত আধুিনক করণ এবং নীিত সংেশাধেনর জন  কমকতােদর েয়াজনীয় স মতা বৃি ও 
করা হেব। 

উপ-উপাদান ৩ঘ: বাংলােদশ ড পাটাল (BTP) আধুিনক করণ 

এই উপ-উপাদান  বাংলােদশ ড পাটােলর বধেন সহায়তা করেব, যা ‘জাতীয় বািণজ  একক উইে া’র সফল কাযকািরতার 
জন  এক  মূল উপাদান। 

উপ-উপাদান ৩ঙ: নারী ব বসায়ী এবং উেদ া ােদর জন  বািণজ  সুিবধার িবষেয় িশ ণ কমসূিচ 



 

এই উপ-উপাদান  নারী ব বসায়ী এবং উেদ া ােদর মতায়ন করার উে েশ  কাজ করেব এবং বািণজ  িনয় ক িবষয় িলেত 
স মতা বৃি র মাধ েম জাতীয়, আ িলক এবং বি ক বাজাের তােদর একীভূতকরণেক সমথন করেব। 

উপাদান ৪: আ িলক সংেযাগ পিরকাঠােমা (RHD) 

বা বায়নকারী সং া: সড়ক ও জনপথ িবভাগ 

উপ-উপাদান ৪ক: িসেলট-চরখাই-েশওলা-সুতারকাি  মহাসড়ক উ য়ন 

এই উপ-উপাদান  িবদ মান িসেলট-চরখাই-েশওলা-সুতারকাি  সড়কেক ( ায় ৪৩িকিম) ই লেনর একক ক ােরজওেয় থেক 
জলবায়ু-সহনশীল চার লেনর ডুেয়ল ক ােরজওেয়েত উ ীত করেব। এেত ধীরগিতর যানবাহন এবং ক ােরজওেয়র উভয় পােশ 

বল ব বহারকারীেদর জন  পৃথক পিরেষবা লন অ ভু  থাকেব। এই সড়ক িবভাগ  সুতারকাি র শওলা ল ব রেক িসেলট-
ঢাকা মহাসড়ক (N২) এর সােথ সংযু  কেরেছ যা এিশয়ান হাইওেয় ১ এবং ২ এর অংশ। ক  সড়ক  এক  কৗশলগত আ িলক 
কিরেডার ও বাংলােদশ-চীন-ভারত-
িময়ানমার (BCIM) এর অংশ। কিরেডার  
(কলকাতা, ভারত থেক নিমং, চীন) পয  
িব ৃ ত। 

বতমােন, রা া  ৫.৫ িমটার ে র আ িলক 
িবভােগর রা ার এক  ই লেনর 
ক ােরজওেয়। ািবত ক  আ জািতক 

িসিফেকশন এবং া াড সহ এক  
চার লেনর মহাসড়ক এবং উভয় পােশ ৫.৫ 
িমটার সািভস লেনর রা া শ  করেব। 
ফুটপােথর কােজর মেধ  রেয়েছ সাব-ে ড, 

সাব-েবস, বস কাস এবং সারেফস কাস 
(বাই ার কাস এবং ওয়ািরং কাস) িনমাণ। 
আরও কােজর মেধ  রেয়েছ বাঁধ িনমাণ, 

াইওভার, আ ারপাস এবং কালভাট 
িনমাণ। 

উপ-উপাদান ৪খ: আ িলক সংেযাগ এবং নীিত উ য়েনর জন  যুি গত সহায়তা 

এই উপ-উপাদান  বাংলােদেশর িত এবং পরবত  ধােপর জন  বাংলােদশ-ভারত-েনপাল মাটর ভিহক াল এি েম  (MVA) 

বা বায়েন সহায়তা করার জন  যুি গত সহায়তা দান করেব। স াব তা অধ য়ন, িবশদ নকশা এবং পিরেবশ এবং সামািজক 
সুর ার ভাব অধ য়েনর মাধ েম আ িলক সংেযাগ পিরবহন ক িলর এক  পাইপলাইন তিরর জন ও অথায়ন বাড়ােনা হেব। 

ESMF (পিরেবশগত ও সামািজক ব ব াপনা কাঠােমা) এর উে শ  

উপাদান ৪ এর অধীেন িসেলট-চরখাই-েশওলা সড়েকর জন  এক  অব ান িনিদ  ESIA ইিতমেধ ই ত করা হেয়েছ, যা RHD 

ারা বা বািয়ত হেব। এই ESMF, ধুমা  BLPA, NBR এবং MoC-WTO সল (উপাদান ১, ২ এবং ৩) বাংলােদেশ পযায়-১ 
উপাদান িলর এক  অংশ িহসােব বা বায়ন িনেদিশকা এবং অন ান  েয়াজনীয় E&S নিথ িলর কােশর জন  বােডর 
অনুেমাদন িনেয় উপা  তুেল ধেরেছ, যা ESF এবং GoB পিরেবশগত িনয় ক কাঠােমার সােথ সাম স পূণ। এই ESMF, BBIN 
MPA া াম-বাংলােদশ ধুমা  ফজ 1 কভার কের ত করা হেয়েছ এবং কাশ করা হেয়েছ এবং পরবত  পযােয়র E&S 

ড েমে শন আলাদাভােব ত করা হেব। কে ােন  ১ (িবএলিপএ) এর অধীেন বুিড়মারী লব র এবং উপাদান ৪ (আরএইচিড) 

িচ : ািবত িসেলট-চরখাই- শওলা-সুতারকাি  সড়ক 



 

এর অধীেন িসেলট-চরখাই-েশওলা-সুতারকাি  মহাসড়েকর উ য়ন নকশা এবং অব ান িল অেনক উ ত হওয়ায়,   পৃথক 
ESIA ত করা হেয়েছ। যা- ােয় েদর ারা ক  এবং মূল ায়ন পযােয় ারা কাশ করা হেব। 

ESMF িত িন িলিখত িবষয় েলা িবেবচনা করা হয়: 

 স াব  ES সমস া িলর াথিমক মূল ায়ন করার জন  স াব তা অধ য়েনর াথিমক িতেবদেনর উপর িভি  কের BBIN-

MPA া ােমর অধীেন বা বািয়ত সম  উপ- ক , উপাদান এবং কাযকলােপর পিরপূণ পযেব ণ; 

 WBG-এর পিরেবশগত, া  ও সুর া িনেদিশকা (EHSG) এবং িবদ মান GoB-এর পিরেবশগত মান িলেত িনেদিশত 
িনেদিশকা এবং মান সহ সম  েযাজ  ESSs িবেবচনা করা। 

 WB, GoB এবং আ জািতক আইন/সে লন/রীিত িল িবেবচনা কের ািবত কে র কাযকলােপর জন  নীিতগত ভােবর 
মূল ায়ন, এবং WB এবং GoB-এর মেধ  নীিতর ব বধান িচি ত করা, এবং ব বধান কমােনার িবক িলর পরামশ দওয়া; 

 উপ- ক  পযেব ণ, পিরেবশগত এবং সামািজক ভাব মূল ায়ন (ESIA), পিরেবশ ও সামািজক ব ব াপনা পিরক না 
(ESMPs) ( িত ল ঝঁুিক এবং ভাব িল াস, শিমত এবং/অথবা অফেসট করার ব ব া), পুনবাসন কম পিরক নার 

িতর জন  এক  কাঠােমা এবং িনেদিশকা িলর িবকাশ (RAPs) যা ানীয় ES আইন এবং WB ESF এবং পিরেবশগত 
এবং সামািজক মান (ESSs) মেন চেল; 

 ক -িনিদ  িজআরএম সহ ািত ািনক কমপ া বা বায়ন এবং পযেব ণ ব ব ার িবষেয় সুপািরশ; 

 স াব  ক  ভািবত ব ি , বল ও াি ক গা ী এবং নারী সহ সকল স দােয়র অ ভুি  িনি ত করার জন  এবং তা 
SEP- ত অ ভুি র জন  ি য়াকলাপ এবং ব ব া স েক তােদর মতামত এবং পরামশ িল কাশ করেত 
গা ী/স দায়/ে কেহা ারেদর মতামত হেণর জন  কেহা ার ম ািপং এবং আেলাচনাসভা পিরচালনা ক  িত 
ি য়া; 

 ES স মতা বৃি র পিরক নার িবকােশ, BLPA, NBR, RHD এবং MoC-WTO সল -এর এক  িব ৃ ত ES দ তা মূল ায়ন 
অ ভু  থাকেব যা ঋণ হীতার ািত ািনক ES দ তা উ য়ন পিরক নায় অ াকশন পেয়  িহসােব অ ভু  করা হেব যা 
ESCP- ত িতফিলত হেয়েছ। 

 ESMF বা বায়ন িনি ত করেত এবং অংশীদারেদর ES পিরচালনার দ তা িবকােশর জন  কে র বােজেটর িবধােন এক  
ব য় সারণী এবং বােজট হণ করা হেব। 

কে র পরবত  পযােয় ক  সাইট িলর িবশদ পাওয়া গেল, WB নীিত এবং GoB আইন অনুসাের E&S মূল ায়ন এবং ব ব াপনা 
পিরক নার েয়াজনীয়তা এবং কার পযােলাচনা করা হেব এবং সই অনুযায়ী আপেডট করা হেব। 

নীিত, আইিন এবং িনয় ক কাঠােমা 

ই এস এস ১: পিরেবশগত এবং সামািজক ভাব এবং ঝঁুিকর মূল ায়ন এবং ব ব াপনা 

পিরেবশগত এবং সামািজক ভােবর সােথ সাম স পূণ পিরেবশগত এবং সামািজক ফলাফল অজেনর জন  িবিনেয়াগ ক  
অথায়ন (IPF) এর মাধ েম িব ব াংক ারা সমিথত এক  কে র িত  পযােয়র সােথ স িকত পিরেবশগত এবং সামািজক 
ঝঁুিক এবং ভাব িল মূল ায়ন, পিরচালনা এবং পযেব েণর জন  রীিত িনধারণ কের। 

ই এস এস ২: ম এবং কােজর শত 

দাির তা াস এবং অথৈনিতক বৃি র সাধনায় কমসং ান সৃি  এবং আয় বৃি র  ীকার কের। িনেয়াগকতা সু ু  কম -
ব ব াপনা স কেক উ ীত করেত পাের এবং কে র কম েদর সােথ ন ায  আচরণ কের, িনরাপদ ও া কর কােজর পিরেবশ 

দান কের এক  কে র উ য়ন সুিবধা বাড়ােত পাের। 

ই এস এস ৩: স দ দ তা এবং ষণ িতেরাধ এবং ব ব াপনা 



 

ীকৃিত দয় য অথৈনিতক কাযকলাপ এবং নগরায়ন ায়শই বায়ু, জল এবং ভূিমেত ষণ সৃি  কের এবং সীিমত সং ান িলেক 
াস কের যা ানীয়, আ িলক এবং বি ক ের মানুষ, বা ত  পিরেষবা এবং পিরেবশেক মিকর মুেখ ফলেত পাের৷ এই ESS 

কে র সময়সীমা জুেড় স েদর দ তা এবং ষণ িতেরাধ এবং ব ব াপনা মাকােবলার েয়াজনীয়তা িনধারণ কের। 

ই এস এস ৪: স দােয়র া  এবং িনরাপ া 

া , িনরাপ া, এবং িনরাপ া ঝঁুিক এবং ক -আ া  স দােয়র উপর ভাব এবং এই ধরেনর ঝঁুিক এবং ভাব িল এড়ােত 
বা কমােনার জন  ঋণ হীতােদর সংি  দািয় , িবেশষভােব মেনােযাগ সহকাের লােকেদর িত, যারা তােদর িবেশষ পিরি িতর 
কারেণ, ঝঁুিকর স ুখীন হেত পাের। 

ই এস এস ৫: ভূিম অিধ হণ, ভূিম ব বহার সীমাব তা, এবং অৈনি ক পুনবাসন 

অিন াকৃত পুনবাসন এড়ােনা উিচত। যখােন অিন াকৃত পুনবাসন অিনবায, সখােন এ েক নূ নতম করা হেব এবং বাস ান চু ত 
ব ি েদর (এবং বাস ান চু ত ব ি েদর হণকারী আ য়দাতা স দােয়র উপর) িত ল ভাব শিমত করার জন  যথাযথ 
ব ব া িল সাবধােন পিরক না ও বা বায়ন করা হেব। 

ই এস এস ৬: জীবৈবিচ  সংর ণ এবং জীব  াকৃিতক স েদর টকসই ব ব াপনা 

জীবৈবিচ  র া ও সংর ণ করা এবং টকসইভােব জীব  াকৃিতক স দ পিরচালনা করা টকসই উ য়েনর জন  মৗিলক এবং 
এ  বন সহ আবাস েলর মূল পিরেবশগত কাযাবলী এবং তারা য জীবৈবিচ  সমথন কের তা বজায় রাখার  ীকার কের। 
ESS৬ াথিমক উৎপাদন এবং জীিবত াকৃিতক স েদর ফসল সং েহর টকসই ব ব াপনার িবষেয়ও আেলাকপাত কের, এবং 
আিদবাসীেদর সহ ক -আ া  পে র জীিবকা িবেবচনা করার েয়াজনীয়তা ীকার কের, যােদর জীবৈবিচ  বা জীব  

াকৃিতক স েদর ব বহার ারা ভািবত হেত পাের।  

ই এস এস ৭:  আিদবাসী জনেগা ী 

িনি ত কের য উ য়ন ি য়া মানবািধকার, মযাদা, আকা া, পিরচয়, সং ৃ িত, এবং আিদবাসী জনগণ/সাব-সাহারান আি কান 
ঐিতহািসকভােব অনু ত ঐিতহ বাহী ানীয় স দােয়র াকৃিতক স দ-িভি ক জীিবকার িত পূণ স ান বজায় রােখ। ESS7 এর 
উে শ  আিদবাসী জনগণ/সাব-সাহারান আি কান ঐিতহািসকভােব অনু ত ঐিতহ বাহী ানীয় স দােয়র উপর কে র িত ল 

ভাব এড়ােত বা যখন এড়ােনা স ব না হয়, তখন এই ধরেনর ভাব িল াস, শিমত এবং/অথবা িতপূরণ িদেত। 

ই এস এস ৮: সাং ৃ িতক ঐিতহ  

সাং ৃ িতক ঐিতহ  অতীত, বতমান এবং ভিবষ েতর মেধ  বা ব আকাের ধারাবািহকতা দান কের। ESS৮ কে র জীবন-চ  
জুেড় সাং ৃ িতক ঐিতহ  র া করার জন  পিরকি ত ব ব া িনধারণ কের। 

ই এস এস ৯: অথৈনিতক মধ তাকারী-আিথক মধ তাকারী, আ জািতক জলপেথর ক িলর জন  WB-এর আইিন নীিত (OP 

7.50), এবং ক  িবতিকত এলাকার (OP 7.60)৷ া ােমর থম পযােয়র সামি ক পিরেবশগত এবং সামািজক ঝঁুিকর র ং হল 
'উ '। যিদ ESRC পিরবতন করা হয়, তাহেল এর জন  WB-এর অনুেমাদন এবং এই ESMF আপেডট করার েয়াজন হেব। এই 
ESMF-এর াসি ক িবভাগ ESF নীিতর াসি কতা, দশ  মান (ESS1 থেক 10) এর িত  এবং সংি  িনেদিশকা এবং তােদর 

েয়াজনীয়তা িনেয় আেলাচনা কের। এ  িব ব াংেকর অন ান  িনেদিশকার সােথ স িকত াসি কতা এবং েয়াজনীয়তা 
িনেয়ও আেলাচনা কের। যিদ বাংলােদেশর আইেনর েয়াজনীয়তা ESF-এর থেক িভ  হয়, তাহেল আরও কেঠার েয়াজনীয়তা 

েযাজ  হেব। 

ই এস এস ১০: Stakeholder স ৃ তা এবং তথ  উপ াপন 



 

আ জািতক অনুশীলেনর এক  অপিরহায উপাদান িহসােব িনেয়াগকতা এবং ক  কেহা ারেদর স ৃ তার  ীকার 
কের। কাযকর কেহা ার স ৃ তা কে র পিরেবশগত এবং সামািজক ব ব া উ ত করেত পাের, কে র হণেযাগ তা 
বাড়ােত পাের এবং সফল ক  নকশা ও বা বায়েন পূণ অবদান রাখেত পাের। 

ESS ৯ ছাড়া, েত ক  ESS এই কে  েযাজ  হেব। 

িজওিব-এর েযাজ  আইন, িবধান ও নীিত 

েযাজ  জাতীয় নীিত, আইন এবং িবিধ িল াসি ক িবভােগ আেলাচনা করা হেয়েছ। BBIN-MPA া ােমর পযায়-১ 
উপাদান িলর জন  পিরেবশগত মূল ায়েনর জন  াসি ক মূল আইন িল হল ECA ১৯৯৫ এবং ECR ১৯৯৭, পরবত  
সংেশাধনী িল। আইন  মেন চলার জন  এক  া মূলক িনেদশনা তির করার জন , বাংলােদশ সরকার ECR ১৯৯৭ এর 
মাধ েম এবং এর পরবত  সংেশাধনী িল, িবিধ ৭(২) এ উে খ করা হেয়েছ, িবিভ  ধরেণর িশ  ক িলেক চার  িবভােগ 
তািলকাভু  কের, যথা- সবুজ, কমলা A, কমলা B বা লাল, এ  িনভর কের এর স াব  পিরেবশগত ভােবর তী তার উপর। 

ইিসআর ১৯৯৭ এবং এর পরবত  সংেশাধনী িল অনুসাের, পিরকি ত কে র হ ে প এবং কায েমর কৃিতর কারেণ, 

বাংলােদেশ BBIN-MPA া াম, পযায় - ১ লাল িবভােগর অধীেন পেড় এবং বনােপাল, ভামরা, বুিড়মারীেত িবদ মান অভ রীণ 
ব র সুিবধা িলেক আধুিনক করার জন  ESIA েয়াজন হেব। (উপাদান ১, BLPA); আবািসক/বািণিজ ক কমে ে  বশ কেয়ক  
ব তল ভবন িনমাণ (এনিবআর এক  ব তল আবািসক ভবন, বাংেলা, অিফস ভবন, মাি পারপাস হল, ডরিমটির) ু ল ভবন, 

সাইে ান আ য় ক , মােকট, ানীয় সরকার অিফস ভবন ইত ািদ) িনমাণ করেব। কা মস হাউস এবং িশ ণ একােডিমর 
অধীেন এলাকা (উপাদান ২, এনিবআর); এবং িসেলট-চরখাই-েশওলা-সুতারকাি  ৪-েলন মহাসড়ক (উপাদান ৪, RHD)। PIU েলা 
যমন, BLPA, NBR, MoC-WTO সল এবং RHD-এর দািয়  ESMF অনুযায়ী ESIA পিরচালনা করা এবং DoE থেক ECC 

নওয়া।  িডিজ ও িডপাটেম  অফ এনভায়রনেম  (DoE) এর সংি  PIU ESIA ািড এবং এনভায়রনেম  ি য়াের  দান 
করেব। 

লাল ক াটাগিরর ক িলর জন  পিরেবশগত ছাড়পে র প িত িন েপ সংি  করা যেত পাের: 

পিরেবশ অিধদ র বরাবর আেবদন → সাইট ি য়াের  াি  → পিরেবশগত ছাড়পে র জন  আেবদন করা → পিরেবশগত ছাড়প  

াি  → বািষক পুননবীকরণ সােপে  ছাড়প । 

িব ব াংক এবং জাতীয় আইেনর আবিশ ক িবষয় েলার মেধ  ব বধান িবে ষণ 

পিরেবশগত ঝঁুিক এবং উ য়ন ক িলর ভাব (েসে র ২০২১) মাকােবলার জন  বাংলােদেশর জাতীয় কাঠােমার পিরপূণ 
মূল ায়েনর আেলােক BBIN-MPA া ােমর ES মতা মূল ায়েনর অংশ িহসােব WB-এর ESS এবং GoB িবধান িলর মেধ  
ব বধান িবে ষণ করা হেয়িছল। ব বধান িবে ষেণর ফলাফল িল িনেদশ কের য, বাংলােদশ EIA িসে েম ও WB ESS১ এর 

ে  িকছু উপাদানগত ব বধান রেয়েছ। 

এ েলার মেধ  ধান হল: (i) এ  অন ান  WB ESS স িকত অেনক িবষয়েক অ ভু  কের না; (ii) EIA অধ য়েনর সময় 
কেহা ারেদর স ৃ তা ায় অি হীন বা খুব সীিমত, বলা বা ল , িনমােণর সময় কেহা ারেদর জিড়ত করার কান 

েয়াজন নই; (iii) এ  শমেনর ব ব া িনবাচন করার ে  শমন অনু েমর েয়ােগর উপর জার দয় না; (iv) এ  ধুমা  
াথিমক পিরেবশগত পরী া (আইইই) এবং পিরেবশগত ভাব মূল ায়ন (ইআইএ) ীকৃিত দয় এবং অন ান  মূল ায়ন যে র জন  
দান কের  না, িবেশষ কের SEA, REA এবং মবধমান মূল ায়ন; এবং, (v) এর জন  িবক  এবং সংি  সুিবধার িবে ষেণর 
েয়াজন নই। এক  া াড EIA িসে েমর সােথ তুলনা করার সময় এ র িনজ  িকছু সমস াও রেয়েছ, যার মেধ  রেয়েছ: (i) 

এ  পিরেবশগত ছাড়পে র জন  েয়াজনীয় ক িলর কানও আনু ািনক সং া দান কের না--আইন  ধুমা  "িশ " এবং 
“িশ  ইউিনট" ক বাঝায়; (ii) পযেব ণ ি য়া  অপযা  - কান ক  কান িবভােগ পড়েব তা িনধারেণর জন  কান প িত 
বা মানদ  নই; এবং (iii) এর স িত পযেব ণ এবং িতেবদেনর জন  আনু ািনক প িত নই। যিদও এই িবষয় িলর উপর EIA 



 

িনেদিশকা িলেত পরামশ রেয়েছ, তেব িনেদিশকা িলর িবধােনর মেতা বাধ তামূলক ভাব নই৷ িত  ES া াড (১-৮ এবং 
১০) EIA অধ য়ন এবং ESMP ণয়েন িবেবচনা করা হয় এমন কান িন য়তা নই। যিদও পিরেবশগত িদক িলর িত EIA ভারী, 
তেব মূল ায়েনর ে  আরও বিশ সামািজক সমস া অ ভু  করা হেয়েছ। অিধক , সাধারণ পিরি িতেত অনুশীলেন ম 
ব ব াপনার সমস া অ ভু  নয়।  

েজ  িনিদ  ESMP িতর জন  আেরক  পূণ ব বধান হেলা, েয়াজনীয় িবধােনর অভাব। FIs-এর ক  স িকত ES 

ঝঁুিক ব ব াপনার জন , DoE-এর িবদ মান নীিত ECA ১৯৯৫ বা ECR ১৯৯৭ এবং পরবত  সংেশাধনীেত কােনা িবধান নই। যমন- 
ভূিম অিধ হণ ব ব ার জন  পুনবাসন কম পিরক না (RAP) ত করার েয়াজন হয় না। দেশর িবদ মান ভূিম অিধ হণ আইন 
এবং WB ESS-এর মেধ  অিন াকৃত পুনবাসন এবং িত  ব ি েদর  শনা করণ িতপূরণ এবং িবিভ  সংখ ালঘু, আিদবাসী 
স দােয়র অংশ হণ ইত ািদ পিরপূণ ভােব অ ভু  করা করা হয়না। ক িলর তােদর িনজ  ম ব ব াপনা প িত/পিরক না 
(LMP) ণয়েনর েয়াজন নই৷ ব বধান িল পযেব ণ কের, এই ESMF মানদ  েলা স ক ভােব অনুসরণ করেব। 

ািবত শূন ান পূরেণর ব ব া াসি ক িবভােগ দওয়া হেয়েছ। সারণী 1 এ ফাঁক িল সংি  করা হেয়েছ, এই ESMF সবেচেয় 
কেঠার মান এবং েয়াজনীয়তা অনুসরণ করেব। 

সারিণ 1: GoB আইন এবং WB-এর ESS-এর মেধ  ব বধান াস করণ 

WB ESF মানদ  ব বধান াসকরণ 

ই এস এস ১: পিরেবশগত এবং সামািজক ভাব 
এবং ঝঁুিকর মূল ায়ন এবং ব ব াপনা 

ESMF পিরেবশ ব ব াপনা প িতর াসি ক িবভােগ দওয়া ESS-1 

েয়াজনীয়তা অনুসরণ করার পরামশ িদেয়েছ। যিদ, DoE িনয়ম/িনয়ম িল 
ESS েয়াজনীয়তা িলেক কভার না কের, তাহেল WB ESF অনুযায়ী আরও 
কেঠার সুর ার েয়াজনীয়তা িল অনুসরণ করার জন  আিথক চুি  এবং 

ক  মূল ায়ন নিথেত াসি ক ধারা িল যু  করা উিচত৷ ESS1 

েয়াজনীয়তা িল উপ- ক  ESIAs/ESMP-এর E&S 

েয়াজনীয়তা িলেকও অবিহত করেব এবং এ িল উপ- ক  িবিডং নিথেত 
ব বহার করা হেব। 

ই এস এস ২: ম এবং কােজর শত এই কে র অধীেন, িমকেদর িনিদ  িজআরএম, কমসং ােনর শতাবলী, 
বষম হীন এবং সমান সুেযাগ, িমকেদর ইউিনয়ন গঠেনর অিধকার সুর া 

এবং যৗথ দর কষাকিষেত জিড়ত সহ কােজর অব া এবং কম েদর স ক 
পিরচালনার জন  এক  এলএমিপ ত করা হেয়েছ। কমশি র সুর া, 
িশ /বাধ  ম িনিষ  করা এবং পশাগত া  ও িনরাপ া িবধা ন(OHS)। 

ই এস এস ৩: স দ দ তা এবং ষণ িতেরাধ 
এবং ব ব াপনা 
 

BBIN-MPA া াম কে ােন  ১, ২, এবং ৪-এর জন  তির করা ESMP এই 
সমস া র সমাধান করেব এবং ষণ িতেরােধর জন  শমন ব ব া িলেক 
অ ভু  করেব এবং াকৃিতক স েদর দ  ব বহােরর জন  িনেদিশকা 
অ ভু  করেব। 

ই এস এস ৪: স দােয়র া  এবং িনরাপ া উপ- ক  ESIA/ESMPs-এ উপযু  িবধােনর মাধ েম ফাঁক িল পূরণ করা 
হেব এবং এই ESMF-এর ESMP িনেদিশকা অংেশ কভার করা হেব। এছাড়াও, 

কাদার, অপােরটররা স দায় এবং পশাগত া  এবং িনরাপ া স িকত 
কাদার পিরেবশ ও সামািজক ব ব াপনা পিরক না (C-ESMP) ত এবং 

বা বায়েনর জন  দায়ী থাকেব যার মেধ  OHS পিরক না, ািফক এবং সড়ক 
িনরাপ া ব ব াপনা পিরক না ইত ািদ অ ভু  রেয়েছ। পাশাপািশ, এক  
SEA/ মূল ায়ন পযােয় এসএইচ ত করা হেয়েছ। 



 

WB ESF মানদ  ব বধান াসকরণ 

কা ম সুিবধা এবং িবি ংেয়র জন  ঝঁুিক মূল ায়ন এবং ব ব াপনা পিরক না 
ESIA/ESMP-এর অংশ িহসােব স ািলত হেব এবং ড ই ারন াশনাল 
ই াি  াক স (GIIP) এর সােথ স িতপূণ উপযু  ব ব াপনা পিরক না 

ত করা হেব। 
একইভােব, ESIA ি য়ার অংশ িহসােব, এক  িনরাপ া ঝঁুিক মূল ায়ন 

ত করা হেব, এবং িত  সাইেটর জন  সাম স পূণ িনরাপ া ব ব াপনা 
পিরক না তির করা হেব।  

ই এস এস ৫: ভূিম অিধ হণ, ভূিম ব বহার 
সীমাব তা, এবং অৈনি ক পুনবাসন 

কে র জন  বসরকাির সং ার কাছ থেক জিম অিধ হেণর েয়াজন হেত 
পাের। জিম অিধ হণ এবং অিন াকৃত পুনবাসন এবং সইসােথ ভৗত ও 
অথৈনিতক ানচু িত সং া  সমস া িলর সমাধােনর জন  সাইট-িনিদ  
RAP/A-RAP-এর িতর জন  এক  RPF তির করা হেয়েছ। 

ই এস এস ৬:  
জীবৈবিচ  সংর ণ এবং জীব  াকৃিতক 
স েদর টকসই ব ব াপনা 

ESMF এর ESMP িত িবভােগ এক  িবশদ িনেদিশকা দওয়া হেয়েছ। 
এছাড়াও, WB ESF-এর সােথ স িতপূণ িত  উপ- ক /ি য়াকলােপর 
জন  িবশদ পিরেবশগত অধ য়ন সহ সাইট-িনিদ  ব ব াপনা পিরক না ত 
করা হেব, যার মেধ  াকৃিতক এবং/অথবা জ ল বাস ান িলেক 
স াব ভােব ভািবত করার সময় শমন িণিবন াস েয়াগ করা এবং NNL 

িনি ত করার জন  ব ব াপনা পিরমাপ িডজাইন করা।  
ই এস এস ৭:  আিদবাসী জনেগা ী কে র াথিমক ীিনংেয়র সময়, ESS7 মানদ  পূরণ কের এমন কােনা 

স দায় িচি ত করা হয়িন। যাইেহাক, সাইট-িনিদ  ESIA/ESMP িতর 
সময় যিদ কােনা আইিপ সনা  করা হয়, তাহেল ESS7 েয়াজনীয়তা 
অনুসরণ কের এক  ু  নৃ-েগা ী উ য়ন পিরক না (SECDP) ত করা 
হেব। 

ই এস এস ৮: সাং ৃ িতক ঐিতহ  

 
াথিমক ীিনংেয়র সময় কান উে খেযাগ  সাং ৃ িতক ঐিতহ  িচি ত করা 

হয়িন। যাইেহাক, সাইট-িনিদ  ESIAs/ESMPs তিরর সময় আরও মূল ায়ন 
করা হেব এবং যিদ এই ধরেনর সাং ৃ িতক ঐিতহ  পাওয়া যায়, তাহেল 
উপযু  শমন ব ব া িল ESIAs/ESMP- ত অ ভু  করা হেব। এর মেধ  
এক  চা  ফাই স প িতও অ ভু  থাকেব যা িবিডং এবং চুি র নিথেত 
যু  করা হেব যােত কােনা সাং ৃ িতক ঐিতহ  খাঁজার িবষেয় কী পদে প 
নওয়া হেব তা বাঝােনা হেব। কেহা ার পরামশ ি য়া চলাকালীন 

স দােয়র সােথ সহেযািগতায় সাং ৃ িতক ঐিতহ  সনা  করার চ া করা 
হেব এবং সাং ৃ িতকভােব পূণ এলাকায় বা কাছাকািছ বসার সুিবধা িল 
এড়ােনা হেব। 

ই এস এস ৯: অথৈনিতক মধ তাকারী াসি ক না। 
ই এস এস ১০: Stakeholder স ৃ তা এবং তথ  
উপ াপন 

এই িবিবআইএন-এমিপএ া ােমর অধীেন, সম  িপআইইউ-এর জন  এক  
এসইিপ তির করা হেয়েছ যা িবিভ  কেহা ারেদর িচি ত কের এবং 
তােদর জিড়ত করার উপায় এবং িতি য়া ব  কের। 

 

পিরেবশগত এবং সামািজক বসলাইন 



 

সম  সাব- কে র সাইেট বসলাইেনর তথ  ােয়ে র ারা তির করা হয়িন তেব িসেলট-চারখাই এবং শওলা রা া এর মেধ  
অ ভূত নয়। ইএসএমএফ িতর সময় াথিমক তদ  করা হেয়েছ এবং যা থেক িনি ত য িবএলিপএ-এর িতন  ল ব র 
এবং এনআরিব-এর কা ম হাউস/ে িনং একােডিমর ক  এলাকােত তমন কােনা উে খেযাগ  াকৃিতক আবাস ল বা কােনা 

মিকর স ুখীন াণী নই। কান তাি ক ান, সংেবদনশীল সাং ৃ িতক বা জীবৈবিচ  িরেস র আ জািতক, জাতীয়, রাজ  
বা জলা  সহ সংরি ত এলাকা, মূল জীবৈবিচ  এলাকা, বন এলাকা, কবর ান, বা িচি ত ািবত ােনর চারপােশ বা 

াি ককরণ বরাবর ঐিতহািসক/সাং ৃ িতক ৃ িত  নই। ািবত ােন িকছু বসতবািড়র রেয়েছ যার আেশপােশর গাছ িল 
পির ার করার েয়াজন হেত পাের৷ উপাদান ১ এর অধীেন িবএলিপএ-এর জন  ত ািশত ভূিম অিধ হণ  েয়াজন ায় ১২০ একর 
(যার মেধ  বুিড়মারীর জন  ২৫ একর িক  ২০ একর সরকাির জিম এবং মা  ৫ একর অিধ হণ করেত হেব) এবং উভয় আইিন জিমর 
মািলকেদর উপর অিন াকৃত পুনবাসন স িকত ভাব জিড়ত িবেশষ কের ভামরায় অনানু ািনক দখলদার, ব বসা, ভাড়ােট, 

বসতবািড়, আবািসক ও বািণিজ ক ভবন। উপাদান ২-এর অধীেন এনিবআর-এর জন  কানও জিম অিধ হণ ত ািশত নয় এবং 
কানও অনানু ািনক দখলদারও নই। িতন  উপাদােনর জন  ইএসএমএফ-এ কে র পিরেবশগত এবং সামািজক বসলাইেনর 

এক  সাধারন বণনা দওয়া হেয়েছ। উপ- ক িল বা বায়েনর আেগ এএসএমএফ-এ আরও িব ািরত তদে র সুপািরশ করা 
হেয়েছ। যেহতু সাইট িলর নকশা এবং অব ান িল অি ম েরর, সই উপ- ক িলর জন  ইএসআইএ পিরচালনার অংশ 
িহসােব, াহকেদর ারা আরও গভীরভােব বসলাইন তির করা হেব:  

বুিড়মারী লব র: লব র স সারেণর জন  ািবত জিমর পূব পােশ অবি ত ধরলা নদী। ািবত জিমর দি ণ পােশ এক  
িবশাল দীিঘ/েলক অবি ত এবং এই দীিঘ েত সারা বছর পািনর অববািহকা দখা যায়। ািবত জিমর উ র ও পি ম পােশ ধরলা 
নদীর এক  মরা খাল এই েদর সােথ যু । এই খাল  এখন স ূণ মৃত, সারা বছর কান বাহ পিরলি ত হয় না।  মৗসুেম 
ধরলা নদীেত পািনর বাহ সবিন  থােক। বষায় নদীেত াত পূণ থােক, িক  বৃি র কারেণ কােনা আকি ক বন া দখা যায় না। 

ািবত ােন এবং ািবত জিমর আেশপােশ পিরিমত গাছপালা পিরলি ত হেয়েছ। ািবত জিমর আেশপােশ বিশরভাগ গাছ 
বাঁেশর  এবং িবিভ  ধরেনর ানীয় ফল, আম বাগান, ম িন, আকাশমুিন, কাঁঠাল ফল ইত ািদ ১.০০ িকেলািমটার এলাকায় 
পাওয়া যায়। িকছু খাল ও িনচু জিম আেছ িক   তাও স ূণ পিলযু । ািবত জিমর দি ণ পােশ এক  শ  দীিঘ/েলক। 
বাংলােদেশর বন িবভােগর মািলকানাধীন কান মেনানীত বনা ল নই। ািবত জিমর আেশপােশ ১.০০ িকেলািমটােরর মেধ  
িকছু কৃিষ জিম আেছ িক  ািবত জিমেত কােনা চােষর জিম নই। ািবত জিমর আেশপােশ ২.০০ িকেলািমটােরর মেধ  এক  
বসরকাির কেলজ, উ  িবদ ালয়, াথিমক িবদ ালয়, িক ার গােডন ু ল এবং মা াসা রেয়েছ। েজ  সাইেট এবং এর আেশপােশ 
কান না িনক কাঠােমা পাওয়া যায় না। দেশর িবিভ  অ ল থেক বসিত াপনকারীরা ক  ােনর আেশপােশ তােদর বািস া 

কের এবং িবিভ ভােব জীবনযাপেন িনযু  হন। ক  সাইেট এবং এর আেশপােশ কােনা জািতগত গা ী/আিদবাসী পাওয়া 
যায়িন। িনকটবত  নদী ও দীিঘেত াকৃিতক মাছ পাওয়া যায়। 

পিরেবশ ও সামািজক ঝঁুিক ণীিবভাগ (ESRC) 

কে ােন  1 এর অধীেন ভামরা এবং বনােপাল লব ের এবং কে ােন  4 এর অধীেন িসেলট সড়েক যেথ  জিম অিধ হণ 
এবং অিন াকৃত পুনবাসেনর কারেণ ESRC- ক সামি কভােব উ  রট দওয়া হেয়েছ। জীবৈবিচে র মূল েবাধ বা বা তে র 

পূণ পিরেষবা িলেত কানও উে খেযাগ  ভাব নই এবং পূণ আবাস ল বা সুরি ত এলাকায় কানও ভাব নই। 

তৃতীয় ল ব র, বুিড়মারী, কে ােন  ১ এর অধীেন, ায় ৫ একর জিম অিধ হেণর সােথ ধুমা  সামান  অিন াকৃত পুনবাসেনর 
ভাব রেয়েছ। বািক ২০ একর জিম সরকাির মািলকানাধীন। কে ােন  ২ (NBR) এর জন  E&S ঝঁুিক িলেক 'মধ ম' রট দওয়া 

হেয়েছ কারণ উভয় সাইেটর জন  কানও জিম অিধ হণ ত ািশত নয় এবং এছাড়াও িসিভল কাজ িল শ ের পিরেবেশ িবদ মান 
অব ান িলেত সীমাব  থাকেব। সাব-কে ােন  2C মূলত TA ারা গ ত এবং E&S ঝঁুিকেত কম রট করা হেয়েছ। এমওিস 
(ডি উ ও সল) এর অধীেন কে ােন  ৩- ত িকছু আই  আইেটম অধ য়ন, িশ ণ এবং সং েহর জন  এ অ ভু  রেয়েছ 
এবং E&S ঝঁুিকর ে ও কম রট দওয়া হেয়েছ। 

জিম অিধ হণ এবং অিন াকৃত পুনবাসন 



 

কে ােন  ১-এর অধীেন BLPA-এর জন  ত ািশত ভূিম অিধ হেণর পিরমাণ ায় ১২০ একর এবং এেত আইিন জিমর মািলক, 
অনানু ািনক দখলদার, ব বসা, ভাড়ােট, বসতবািড়, আবািসক এবং বািণিজ ক ভবন, িবেশষ কের ভামরা এবং বনােপােল উভেয়র 
উপর উে খেযাগ  অিন াকৃত পুনবাসন স িকত ভাব জিড়ত। বুিড়মারী লব েরর জন  ২৫ একর েয়াজন যার মেধ  মা  ৫ 
একর একর (১৬ এইচএইচ সহ) ব ি গত মািলকেদর কাছ থেক অিধ হণ করেত হেব। 

কে ােন  ২-এর অধীেন এনিবআর-এর জন  কানও জিম অিধ হণ ত ািশত নয় এবং কানও অনানু ািনক দখলদারও নই। 
এনিবআর-এর অধীেন, ািবত পুনবাসন এবং িবদ মান অবকাঠােমার উ িত ক  এলাকার অভ ের িবি ং ফুটি ে র মেধ ই 
হেব যখােন জিম অিধ হণ, ানীয় স দােয়র শারীিরক ও অথৈনিতক ানচু িতর েয়াজন নই। 

RHD-এর ািবত সড়ক কে র িনমােণর জন  ায় ৩১৩.৯২-একর জিমর েয়াজন হেব। যার মেধ  ১৭৬.০৩-একর ফসিল জিম, 
২৮.৪৮-একর বািণিজ ক জিম এবং 31.32 একর বসতবািড়। শারীিরক ও অথৈনিতকভােব মাট আ া  এইচএইেচর সংখ া ৪৩৩৬২ 
জন এবং মাট PAP ১৭,৮৮৪ জন। 

স াব  মূল পিরেবশগত, সামািজক, ম, পশাগত া  এবং িনরাপ া, স দায় া  এবং িনরাপ া এবং িনরাপ া (E&S) ভাব 
এবং ঝঁুিক 

িবিবআইএন া াম – বাংলােদশ দশা-১ এ ত ািশত সাধারণ পিরেবশগত এবং ষেণর ঝঁুিক িল িনমাণ কাজ: বায়ু, জল এবং 
ভূিমর ভােব িমক এবং স দােয়র া  ও িনরাপ ার সমস া। অপােরশন পেব অিফস পিরচালনা, এনিবআর-এর িশ ণ 
একােডমীর পরী াগার এবং লব েরর কায েমর সােথ স িকত াভািবক বজ  ব ব াপনার সমস া থাকেব, সাধারণ বজ , ই-
বজ , পরী াগােরর িবপ নক বজ  এবং আমদািনকারক/র ািনকারকেদর ারা বািতলকৃত পচনশীল ব । সাধারণ পশাগত া  
এবং িনরাপ া সমস া এই কে র অধীেন, নতুন ভবন িলেত পুননবীকরণেযাগ  শি র ব বহার, বজ  জেলর পুনঃব বহার এবং 
বােয়ািডে েডবল বেজ র কে াি ংেয়র মেতা বিধত পদে েপর সুেযাগ রেয়েছ। সামি কভােব, ািবত ি য়াকলাপ িলেক 
মূল ায়ন করা হয় য তমন কানও উে খেযাগ  পিরেবশগত ঝঁুিক নই কারণ বিশরভাগ কাজই িবএলিপএ এবং এনিবআর ারা 
িবদ মান অবকাঠােমার পুনবাসন এবং উ িত পযােলাচনা করা হেয়েছ। িবএলিপএ উপাদােনর বুিড়মারী লব র উপ- কে র নকশা 
এবং অব ান অন  র তুলনায় উ ত ের হেয়েছ, যার জন  িনিদ  ভাব এবং ইএসএমিপ মূল ায়েনর জন  এক  পৃথক 
ইএসআইএ ত করা হেয়েছ। অিধক , উপ- কে র কায ম ারা ভািবত হেব এমন কােনা পিরেবশগতভােব সংেবদনশীল 
এলাকা নই বেল মেন হয়। আরএইচিড উপাদােনর জন , রা ার উ িত এবং শ করণ বন াণীর চলাচল এবং ানা রেক 

ভািবত করেত পাের যিদ কােনা িসং িনমাণ করা না হয়। িনমােণর সময়, রা ার পােশর বসিত িল শ , ধূিলকণা, বায়ু ষণ, 

ভূিমধেসর ঝঁুিক এবং ািফক-স িকত িনরাপ া ঝঁুিকর সং েশ আসেব। পিরেবশগত সংেবদনশীলতা, পিরেবশগত পদিচ , 

িন াশন যানজট, এবং আরওডাবলইউ বরাবর জীবৈবিচে র য় িত িবেবচনা কের, িবদ মান িসেলট-চারখাই-েশওলা-
সুতারকাি  মহাসড়েকর ািবত স সারেণ যেথ  পিরেবেশর ঝঁুিক রেয়েছ বেল মূল ায়ন করা হেয়েছ যিদ এক  িবশদ সাইট 
িনিদ  ইএসএ/এমিপইএস আরএইচিড ারা পিরচািলত হেয়েছ যারা ইিতমেধ ই অতীেতর ক িল থেক ডাবলইউিব এর 
ইএসএফ-এর সােথ পিরিচত। িবএলিপএ কে র অধীেনও দিখেয়েছ য এ  পিরেবশগত ঝঁুিক এবং ভাব সে াষজনকভােব 
পিরচালনা করার মতা রােখ। িশ ণ এবং স মতা বৃি  এবং িবেশষ েদর সহায়তার মাধ েম, এ  ত ািশত য পিরেবশগত 
ঝঁুিক িল পিরচালনা করা যেত পাের৷ 

এনিবআর-এর অধীেন, ািবত পুনবাসন এবং িবদ মান অবকাঠােমার উ িত ক  এলাকার অভ ের িবি ং ফুটি ে র মেধ  
ঘটেব যখােন জিম অিধ হণ, ানীয় স দােয়র শারীিরক ও অথৈনিতক ানচু িতর েয়াজন নই। আরএইচিড-এর অধীেন 

ািবত কায েম ভৗত ও অথৈনিতক ানচু িত সহ ভূিম অিধ হণ অ ভু  থাকেব বেল আশা করা হে  যা ামীণ, িন  আেয়র 
এবং বল পিরবার িলেক ভািবত করেত পাের। রা া এবং অন ান  অবকাঠােমার ািবত িনমাণ ও স সারেণর জন  ব াপক 
জিম হেণর েয়াজন হেব এবং আরএইচিড ারা ব ি গত জিম ও স ি  বাধ তামূলক অিধ হেণর েয়াজনীয়তার পরামশ 
দওয়া হেব। ৪৩.১০ িকিম িসেলট-চারখাই-েশওলা-সুতারকাি  মহাসড়ক  ানীয় স দােয়র অধু িষত এলাকা অিত ম করেব 

এবং টিবল-টপ ব বসায়ী, চােয়র দাকান এবং ফল ও সবিজ িবে তােদর সহ রাইট অফ ওেয় বরাবর ব ি  ও পিরবার িলেক 



 

বা চু ত করার স াবনা রেয়েছ, এ  আরএইচিড -এর জন  সামািজক ঝঁুিকেক উ  কের তােল। িবএলিপএ-এর অধীেন, পির-
আরবান এবং শ ের িতন  ল ব েরর জন  কােজর জন  আনুমািনক ১২০ একর েয়াজন হেব এবং বািণিজ ক ও আবািসক 
স ি িলেক ানচু ত করেত পাের। িবএলিপএ, মূল বা বায়নকারী সং া, জিম অিধ হেণর যেথ  অিভ তা রেয়েছ। বািণিজ ক 
ও আবািসক স ি র জিম অিধ হণ এবং ানচু িতর মা া িবেবচনা কের, িবএলিপএ কায েমর জন  সামািজক ঝঁুিকর র ং উ  
বেল মূল ায়ন করা হেয়েছ। 

বড় িসিভল কাজ সহ ক িলর জন  ব াংেকর এসইএ/এসএইচ ঝঁুিক মূল ায়ন টুল ব বহার কের এসইএ/এস এইচ ঝঁুিকর এক  
াথিমক মূল ায়ন িবএলিপএ, এনিবআর এবং আরএইচিড এর উপ- ক  উপাদান িলর জন  এক  'মধ ম' এসইএ/এসএইচ র ং 

াব কের। বিশরভাগ অদ  এবং আধা-দ  ম ানীয়ভােব ধুমা  উ  দ  এবং িকছু আধা-দ  েমর বাইেরর উপ- কে র 
ক াচেম  এলাকা থেক উৎসািরত হেব বেল আশা করা হে । ািবত লব র িনমাণ কাজ অিনবাযভােব জনগেণর বৃহ র 
গিতশীলতার িদেক পিরচািলত করেব, ািবত লব র িনমাণ কাজ অিনবাযভােব জনগেণর বৃহ র গিতশীলতার িদেক পিরচািলত 
করেব, যা অেনক িল সামািজক সমস া উ াপেন অবদান রাখেত পাের; যথা, ব বসায়ী, ব বসায়ী, দ  ও অদ  অিভবাসী িমক, 

পিরবহন িমক ইত ািদর মেতা বিহরাগতেদর আগমেনর কারেণ এইচআইিভ/এইডস সহ সং ামক এবং যৗন সং ামক রােগর 
বৃহ র সং শক। বতমােন বিশরভাগ ইএ এস ঝঁুিক মূল ায়ন কে র উপাদান িলর িসিভল ওয়াক কাযকলােপর উপর ি  
িনব  কের। িনিদ  সাইেট ইএসআইএ চূড়া করেণর সময় আরও তথ  পাওয়া গেল, ঝঁুিক িল পুনঃমূল ায়ন করা হেব এবং উপযু  

শমন ব ব া নওয়া হেব। 

উপাদান ১ এর অধীেন ভামরা এবং বনােপাল লব ের এবং উপাদান ২ এর অধীেন িসেলট সড়েক যেথ  জিম অিধ হণ এবং 
অিন াকৃত পুনবাসেনর কারেণ কে র পিরেবশগত ঝঁুিক (পযায় ১) সামািজকভােব 'উ ' িহসােব 'উপযপূণ' িহসােব রট করা 
হেয়েছ। এভােব, কে র জন  সামি ক ইএ এস ঝঁুিক (পযায় ১) উ  রট করা হেয়েছ। তৃতীয় ল ব র, বুিড়মারী, উপাদান ১ এর 
অধীেন, ায় ৫ একর জিম অিধ হেণর সােথ ধুমা  সামান  অিন াকৃত পুনবাসেনর ভাব রেয়েছ। িতন  ল ব েররই 
জীবৈবিচ , পূণ আবাস ল বা সংরি ত এলাকার সােথ স িকত সামান  বা কান ভাব নই। সামি কভােব, এইভােব 
িতন  লব েরর পিরেবশ এবং সামািজক ভাব িল ব লাংেশ পিরচালনােযাগ  হেব বেল আশা করা হে  কারণ িসিভল 
কাজ িল বতমান লব েরর আেশপােশই সীমাব  থাকেব। উপাদান ২ (এনআরিব) এর জন  ইএ এস ঝঁুিক িলেক 'মধ ম' রট 
দওয়া হেয়েছ কারণ উভয় সাইেটর জন  কানও জিম অিধ হণ ত ািশত নয় এবং এছাড়াও িসিভল কাজ িল শ ের পিরেবেশ 

িবদ মান অব ান িলেত সীমাব  থাকেব। সাব-কে ােন  ২িস মূলত এ ারা গ ত এবং ইএ এস ঝঁুিকেত কম রট করা 
হেয়েছ। এমওিস (ডি উ ও সল) এর অধীেন কে ােন  ৩-েত িকছু আই  আইেটম অধ য়ন, িশ ণ এবং সং েহর জন  এ 
অ ভু  রেয়েছ এবং ইএ এস ঝঁুিকর ে ও কম রট দওয়া হেয়েছ।  

িবিবআইএন া ােমর স াব  পিরেবশগত এবং সামািজক ভাব - বাংলােদশ পযায় ১ হল: 

• াক িনমাণ পযায় 

i. সাইট িনিদ  ভূিম আবরণ এবং ভূিম ব বহার পিরবতন 

ii. গােছর িত 

iii. বাস ােনর িত 

iv. েনজ িভড় এবং জলাব তা 
v. বল এবং সুিবধাবি ত গা ী/স দায়/ব ি েদর উপর ভাব 

• িনমাণ পযায় 

i. বায়ু ষণ 

ii. শ  এবং ক ন ষণ 

iii. জল ষণ (পৃ  এবং ভূগভ  জল) 



 

iv. জিম ভরােটর ভাব (িনমাণ সাইেট) 
v. মা  ষণ 

vi. েনজ িভড় এবং জলাব তা 
vii. ক ন বজ  এবং িবপ নক বজ  তির করা 
viii. পশাগত া  এবং িনরাপ া 
ix. িশ ম এবং জারপূবক ম, মানব পাচােরর ঝঁুিক সহ ম, কােজর অব া এবং েমর ঝঁুিকর উপর ভাব 

x. অৈনি ক পুনবাসেনর ভাব 

xi. সাং ৃ িতক ঐিতেহ র উপর ভাব 

• িনমাণ পরবতী পযায় 

i. গাছপালা এবং বন াণী জীবৈবিচে র িত 

ii. ক ন বজ  এবং িবপ নক বজ  তির করা 
iii. নেয়জ জনােরশন 

iv. জল ষণ এবং িন াশন 

v. ানীয় জীিবকার উপর ভাব 

vi. সড়ক ঘটনার ঝঁুিক বেড় যায় 

াসি ক E&S ঝঁুিক এবং ি য়াকলাপ িলর সােথ স িকত ভাব িল সারিণ ২-এ িতফিলত হেয়েছ। E&S ভাব এবং ঝঁুিক িল 

য িল িবেশষভােব াসি ক এবং পূণ স িল উপ- ক  ESIAs/ESMP- ত িবশদ িববরেণর জন  সংি  ব ব া িলর সােথ 
হাইলাইট করা হেয়েছ। এ িল এর সােথ স িকত: 

• রি জােরশন ইউিনেটর ব ব াপনা, হ াজামাট কােগা (েযমন ালািন, রাসায়িনক) এবং স াব  ঘটনাজিনত িছটেক 
পড়া। 

• ব র সুিবধা িলেত িমক ইউিনয়ন িলর সােথ লনেদন; 

• কে ইনার এবং ভারী বািণিজ ক আমদািন-র ািন ািফক বৃি র সােথ স িকত স দােয়র ঝঁুিক; এবং 

• সীমা  ি য়াকলােপর সােথ স িকত িনরাপ া ঝঁুিক (েযমন মানব এবং অৈবধ মাদক পাচার, িনিষ , ইত ািদ) 

• SEA/SH সহ পশাগত এবং স দােয়র া  ঝঁুিক 

• অিফস, কে ইনার ােরজ, িশ ণ সুিবধা এবং ডরিমটিরর সােথ স িকত জীবন এবং অি  িনরাপ া; 

এই কমসূিচর অধীেন, নতুন ভবন িলেত নবায়নেযাগ  শি র ব বহার, বজ  জেলর পুনঃব বহার এবং জব-অবচনেযাগ  বেজ র 
কে াি ং-এর মেতা উপ- ক িলেত ব ব া বৃি র সুেযাগ রেয়েছ। 

যৗনেশাষণ এবং অপব বহার, এবং যৗন হয়রািন (SEA/SH) 

বড় িসিভল কাজ সহ ক িলর জন  িব ব াংেকর SEA/SH ঝঁুিক মূল ায়ন টুল ব বহার কের SEA/SH ঝঁুিকর এক  াথিমক 
মূল ায়ন BLPA, NBR এবং RHD উপ- ক  উপাদান িলর জন  এক  'মধ ম' SEA/SH র ং াব কের। এ  কে র সাইট িল 
পির-আরবান এবং শ ের এলাকায় থাকার কারেণ যা তদারিক করা ক ন নয়। বিশরভাগ অদ  এবং আধা-দ  ম ানীয়ভােব 
ধুমা  উ  দ  এবং িকছু আধা-দ  েমর বাইেরর উপ- কে র ভােবর এলাকা থেক উৎসািরত হেব বেল আশা করা হে । 

যাইেহাক, ািবত লব র িনমাণ কাজ অিনবাযভােব জনগেণর বৃহ র গিতশীলতার িদেক পিরচািলত করেব, যা অেনক িল 
সামািজক সমস া উ াপেন অবদান রাখেত পাের; যথা, ব বসায়ী, ব বসায়ী, দ  ও অদ  অিভবাসী িমক, পিরবহন িমক, 



 

ইত ািদর মেতা বিহরাগতেদর আগমেনর কারেণ এইচআইিভ/এইডস সহ সং ামক এবং যৗন সং ামক রােগর বৃহ র সং েশ 
যা ানীয় স দােয়র মেধ  সামািজক উে জনা সৃি  করেত পাের . 

দি ণ এিশয়ায় মেয়েদর এবং মিহলােদর ক  কের মানব ও যৗন পাচার এক  সাধারণ ঘটনা যখােন ল ব র িলেত 
অিভবাসন পেয় িল স াব  আ ঃসীমা  পাচােরর বাহক িহসােব কাজ করেত পাের। এক  জ ার এবং এসইএ/এসএইচ 
অ াকশন ান েজে র জন  ত করা হেয়েছ যা িতেরাধমূলক এবং িনরাময়মূলক উভয়ই াসি ক শমন ব ব ার িবশদ 
িববরণ দয় এবং সই সােথ িল  ও নারীর মতায়নেক উ ীত করার জন  িনিদ  পদে প িল অ ভু  কের।  

পিরেবশগত এবং সামািজক ভাব মাকােবলায় শমেনর ব ব া 

ESMF কে র জন  সবজনীন E&S ঝঁুিক এবং ভাব িচি ত কের এবং াসি ক শমন ব ব া দান কের। ESIA/ESMP িতর 
সময় উপ- ক িলর সােথ স িকত আরও িনিদ  E&S ভাব এবং ঝঁুিক িচি ত করা হেব। িচি ত E&S ঝঁুিক এবং ভাব িলেক 

াক-িনমাণ, িনমাণ, কিমশিনং এবং পিরচালনা পযায় িলর সােথ ািবত শমন ব ব া িলর সােথ ণীব  করা হেয়েছ যা 
সাইট-িনিদ  ESIA/ESMP- ত আরও মূল ায়ন এবং িব শদ িববরণ দওয়া হেব। 

ড ই ারন াশনাল ই াি  াক স (GIIP) িত  উপ- ক  কাযকলাপ এবং পযােয়র সােথ স িকত সম  িচি ত E&S 

ভাব এবং ঝঁুিক কমােত েয়াগ করা হেব এবং তােদর C-ESMP এবং O-ESMP- ত বণনা করা হেব। এই া ােমর উপ-
ক িলর উপর তােদর িবিভ  পযােয় ত ািশত সাধারণ E&S ভাব এবং ঝঁুিক িলর িব ে  শমন ব ব া িল, অধ ায় ৫ এর 

সারিণ ৫.৩ এবং নীেচর সারণী ২-এ সংি ভােব উে খ করা হেয়েছ: 

সারণী ২: িবিবআইএন-এমিপএ া ােমর িবিভ  পযােয় স াব  পিরেবশগত এবং সামািজক ভাব এবং শমেনর ব ব া 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

িনমাণপূব পযায় 

অিধ হণ/ জিম 
অিধ হণ(যিদ 

েয়াজন হয়) 

 কৃিষ জিম, 

সাং ৃ িতক ান, 

মােছর আবাস ল 
ইত ািদ দখল। 

 কৃিষ উৎপাদন, 

মৎস  স েদর 
িত; 

 আয় এবং জীিবকা 
াস; 

 সামািজক সংঘাত। 

- স াব  রাড এবং সতুর অব ান চূড়া  
করার সময় কৃিষ জিম, সামািজক/ধম য় 

াপনা, মােছর আবাস ল এিড়েয় চলুন; 

- িনমাণ  করার আেগ RAP অনুযায়ী 
PAPs ক যথাসমেয় পযা  িতপূরণ িদেত 
হেব। 
- ায়ী ফসেলর জন  পযা  িতপূরণ িদেত 
হেব; 

- স ব হেল কৃিষ জিম এিড়েয় চলুন; 

- িপএিপেদর জন  কােজর সুেযাগ তির ক ন। 

PIU E&S 

পরামশদাতা, 
RAP 

বা বায় ন 
এনিজও  

PIU/BBIN-
MPA 

রা া, অিফস, 

িনং স ার, 

হাউিজং 

● আবাসন এবং 
বািণিজ ক কাঠােমার 

িত; 

● ধুেলা ষণ; 

● আয় ও জীিবকার 
িত। 

- রা া/ি েজর াি ককরণ এবং অব ান 
চূড়া  করার সময় আবাসন এবং বািণিজ ক 
কাঠােমা এিড়েয় চলুন; 

- িনমাণ কায েমর পূেব িত  ব ি েদর 
যথাযথ িতপূরণ দান করা হেব। 
- িপএিপেদর জন  কােজর সুেযাগ তির ক ন। 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

- ভালুেকর পৃ  বা ধুেলা ষেণর উ েস জল 
 করা; 

গাছপালা / গােছর 
িত 

● কে র ান িলেত 
গাছ/গাছপালা 
অপসারেণর সময় 

ঘটনার ঝঁুিক; 

● পািখ এবং অন ান  
জািত গাছ/গাছপালা 

থেক ানা িরত হেত 
পাের; 

● ানীয় জলবায় ু
অব ার উপর ভাব। 

- িনমাণ  করার আেগ, ানীয় াসি ক 
কতৃপে র পরামেশ ািবত িনমাণ সাইট 
থেক সম  গাছপালা অপসারণ করা উিচত; 

- ঝােমলা এিড়েয় চলুন এবং িনমােণর সময় 
যানবাহন এবং সর াম চলাচল স েক সতক 
থা ন; 

- গাছ, ঝাপ এবং ফসল অপসারেণর সময় 
িমকেদর জন  যথাযথ H&S ব ব া (উপযু  

িপিপই যমন হ া  াভস, সুর া জুতা এবং 
হলেমট ব বহার) নওয়া উিচত; 

- পিরেবশগত ভাব শিমত করার জন , বৃ  
রাপেণর পিরক না  নকশায় িবেবচনা করা 
যেত পাের এবং সই অনুযায়ী PIU/BBIN-

RTTF1 ারা সংি  কতৃপে র সােথ 
আেলাচনার পর িনধািরত ােন বৃ  রাপণ 
করা হেব; 

- েকৗশলী এই ধরেনর গাছ কাটা অনুেমাদন 
করেবন; ধুমা  যখন ব া সুরি ত 
PIU/BBIN-RTTF 1 থেক েযাজ  িহসােব 
এই ধরেনর গাছ কাটার জন  "ছাড়প " 
পােবন;  
- গাছ কাটা, যিদ অিনবায হয় তেব িত গাছ 
কাটার জন  কমপে   চারা রাপণ করার 
পেরই করা হেব; 

- সতু থেক গাছ অপসারেণর সময় এবং 
িনমােণর জায়গার কােছ যাওয়ার সময় গােছর 
সেবা ম উ তা (DBH) ব াস ৬ ইি , ধুমা  
এই ধরেনর গাছ িলেক িতপূরণ এবং 
রাপেণর জন  কাদার ারা িবেবচনা করা 

উিচত; 

- ১:৫ অনুপােত িনমাণ কায ম শষ হওয়ার 
পর উপযু  ােন বৃ েরাপণ।  

কাদার PIU/BBIN-
MPA 

ইউ িল  অপসারণ ● িমকেদর া  ও 
িনরাপ ার জন  ঝঁুিক; 

- িনমাণ  করার আেগ, ইউ িল  
পিরেষবা িল (ৈব িতক তার, টিলেফান 
লাইন, জল সরবরাহ পাইপলাইন, গ াস 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

● ভারী িনমাণ 
য পািতর চলাচেলর 
সময় পূেব অপসারণ না 
করা হেল ইউ িল  
পিরেষবা িলেক িত 
করেত পাের; 

● অসাবধানতা বা 
অসতকতার কারেণ 
হঠাৎ ব িতক শক 
থেক মৃতু  ঘটেত পাের 

সরবরাহ পাইপলাইন এবং ই ারেনট লাইন) 
সংি  সং ার পরামেশ ানা র করা উিচত; 

- অপসারণ বা ভাঙার কাজ  করার আেগ 
ানীয় স দায়েক অবিহত ক ন; 

- কােনা কাঠােমার সােথ সংযু  
ইউ িল িল সাবধােন সিরেয় ফলুন; 

- কান ঘটনা এড়ােত এই লাইন িল 
ানা েরর সময় িমকেদর জন  যথাযথ া  

ও িনরাপ া ব ব া হণ করা উিচত 

তাি ক/ঐিতহা
িসক/সামািজক/সাং
ৃ িতক/ধম য় ান 

● তাি ক/ঐিতহািস
ক/সামািজক/সাং ৃ িতক
/ধম য় ান দখল 

● বায়ু এবং ধূিলকণা 
ষণ; 

● গালমােলর মা া 
ানীয় স দােয়র জন  

অ ি  তির করেত 
পাের; 

● ক ন 
সামািজক/সাং ৃ িতক/ধ
ম য় সাইেট ভাব 
ফলেত পাের। 

- সাইট িনবাচন এবং উ িত কােজর সময় 
তাি ক/ঐিতহািসক/সামািজক/সাং ৃ িতক

/ধম য় ান িল এিড়েয় চলুন; 

- ধুেলা ষণ কমােত  পৃে  জল  করা; 
- সুেযাগ খঁুেজ বর করার প িত েলা 
কেঠারভােব অনুসরণ ক ন 

- িনমাণ সাম ী পিরবহনকারী 
যানবাহন িলেক আবৃত করেত হেব; 

- িনমাণ সাইেটর চারপােশ শ  বাধা তির 
ক ন; 

- যানবাহেনর গিত সীিমত ক ন; 

- নামােযর সমেয়র মেতা অ  সমেয়র জন  
ংেসর কাজ ব  রাখুন। 

- েয়াজেন ি জ এে াচ রােডর িরলাইনেম  
(ি েজর ে ) । 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 

ম িশিবর াপন ● জিম দখল; 

● ম িশিবর থেক 
ক ন ও তরল বজ  

● SEA/SH ঝঁুিক সহ 
স াব  স দােয়র া  

- িবিডং নিথেত ম, GRM, SEA/SH ইত ািদর 
উপর E&S/ESMP িবধান এবং পেম  
মাইলে ান সহ C-ESMP/O-ESMP অ ভু  
ক ন 

- জলাশয় থেক ের ম িশিবর িনমাণ করেত 
হেব; 

- ম িশিবর াপেনর জন  জিম িনবাচেনর 
সময় উৎপাদনশীল জিম এিড়েয় চলুন এবং 
বসিত াপন থেক ের থা ন; 

- জলাশেয় কান ক ন এবং তরল বজ  
িন াশন করা যােবনা; 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

- ক াে  পির  পিরেবশ বজায় রাখেত 
কম েদর িনেদশ িদন। 
- সম  কম েদর জন  এক  আচরণিবিধ 

েয়াগ ক ন 

- STDs, SEA/SH এবং ক  GRM স েক 
স দােয়র মেধ  সেচতনতা বাড়ান৷ 

িনমাণ পযায় 

বায়ু ষণ ● িনমাণ যানবাহন 
ািফক: গািড়র 

িন াশন িনগমন এবং 
ালানীর দহেনর ারা 

বায়ুর ণমান ভািবত 
হেত পাের 

● িনমাণ সর াম: িনমাণ 
য পািত থেক িনগমন 
এবং ালানীর দহেনর 

ারা বায়ুর ণমান 
িত লভােব ভািবত 

হেত পাের; 

● িনমাণ কায ম:  
সমেয়র মেধ  মা  খনন, 

মা  ও বািলর মজুদ 
থেক ধুেলা উৎপাদন। 

- উপযু  িন াশন িসে ম এবং িনগমন 
িনয় ণ িডভাইেসর সােথ িফট যানবাহন; 

- িনয়িমত সািভিসং সহ ভাল কােজর অব ায় 
যানবাহন এবং িনমাণ সর াম বজায় রাখা; 
- ালািন-দ  প িতেত যানবাহন পিরচালনা 
ক ন; 

- ধুেলা িনগমন কমােত কমে ে  যানবাহেনর 
চলাচেলর উপর ৩০ িকিম/ঘ া গিতর সীমা 
আেরাপ ক ন; 

- এে স রােড িনমাণ ািফেকর গিতিবিধ 
িনয় ণ ক ন; 

- জনােরটর থেক িনগমন ধারণ করার উপর 
িবেশষ মেনােযাগ িদন; 

- অিতির  ষণ সৃি কারী িনমাণ সর াম 
(েযমন শ মান ধাঁয়া) ব বহােরর আেগ 
অিবলে  িনমাণ সাইট থেক িনিষ  করা হেব; 

- ধূিলকণার কারেণ পিরেবশগত িবপযেয়র 
স াবনা কমােনার জন  যখন েয়াজন হয় 
তখন  মা /ব র মজুদ, েবশ পথ এবং 
খািল মা েত জল  ক ন; 

- উ  ঝঁুিকর সময় জল দওয়ার ি েকােয়ি  
বৃি  ক ন (েযমন উ  বাতাস); 
- সি ত সাম ী যমন: খনন করা মা , জ 
করা মা , নুিড় এবং বািলেক ঢেক রাখেত 
হেব এবং সীমাব  রাখেত হেব যােত বাতােসর 

বাহ এড়ােত পাের; 

- যত তাড়াতািড় স ব গাছপালা ারা এলাকা 
পুন ার; 

- িনমাণ সাম ী সংর ণ, িম ণ এবং লাড 
করার জন  পযা  অব ান এমনভােব াপন 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

ক ন, যােত এই ধরেনর ি য়াকলােপর 
কারেণ ধুেলা ছড়ােনা রাধ করা যায়; 

- জাতীয় বাতােসর ণমান া াড 
(সময়সূচী-২: বাতােসর ণমান জন  

া াডস, ইিসআর, ১৯৯৫ এবং ২০০৫ সােল 
সংেশাধন) অনুসরণ কের কাদার ারা বায়ুর 

ণমান পযেব ণ করা উিচত। 
শ  ষণ  িনমাণ যানবাহন 

ািফক: যানবাহন 
চলাচেলর কারেণ 
ক ন এবং শে র 
মান খারাপ হেব। 

 িনমাণ সর াম: 
আওয়াজ এবং 
ক ন পা বত  
বািস ােদর উপর 

ভাব ফলেব। 

 িনমাণ কাযকলাপ: 
আওয়াজ পা বত  
বািস ােদর উপর 

ভাব ফলেব 

- িনমাণ কায ম চলাকালীন শ  ষণ 
িনয় েণর জন  কেঠার ব ব া হণ করা 

েয়াজন; 

- শ  বাধা তির ক ন এবং সংেবদনশীল 
িরেস র সাইট িলেত নূ নতম শে র মা া 
িবেবচনা ক ন (েযমন ঘন আবািসক এলাকা, 
ু ল, মসিজদ, া  ক  ইত ািদ); 

- পাথর ভাঙার মিশন এক  অ ায়ী শেডর 
মেধ  সীমাব  করা উিচত যােত শ  ষণ 
নূ নতম রাখা যায়; 

- িনমােণর সময় উ  শ  উৎপ কারী 
মিশেনর আেশপােশ কমরত িমকেদর 

সুর া িডভাইস (কােনর াগ) সরবরাহ করা 
হেব; 

- িনমাণ সর াম এবং যানবাহন িনরবতা 
লাগােনা এবং স কভােব র ণােব ণ করা 
উিচত; 

- অ েয়াজনীয় হন এড়ােত চালকেদর 
িনেদশনা; 
- ন াশনাল নেয়জ কায়ািল  া াড 
(সময়সূচী-৪: া াড ফর সাউ , ইিসআর, 

১৯৯৭ এবং শ  ষণ (িনয় ণ) িনয়ম ২০০৬ 
অনুসরণ কের কাদার ারা নেয়জ লেভল 
মিনটিরং করা উিচত। 
- ক ন পযেব ণ কাদার ারা বািহত করা 
উিচত. 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 

ভূগভ  ষণ ● সপ ক ট া  বা 
মাবাইল টয়েলেটর 

অভােবর কারেণ ভূগভ  
জেলর ষণ; 

- কাদার এমনভােব িনমােণর জন  
েয়াজনীয় জেলর ব ব া করেব যােত জেলর 
াপ তা এবং আেশপােশর স দায় িলেত 

সরবরাহ অ ীিতকর থােক; 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

● িনমাণ িশিবর থেক 
িবপ নক তরল 

ঘটনাজিনত কারেন 
ছিড়েয় পড়া। 

- িনমােণর সময় জল ষণ এড়ােত স াব  
ষক িলর হ া িলং এবং ােরজ কেঠার 

শেত সংগ ত করেত হেব; 

- িবপ নক তরল হ া িলং মেনানীত অিভ  
ব ি র ারা সাবধােন করা উিচত; 

- স াব  ষকেদর হ া িলং এবং ােরজ 
অিভ  কম েদর ারা করা উিচত। অিভ  
ব ি  ারা স ক পযেব ণ করা উিচত; 

- ন াশনাল ওয়াটার কায়ািল  া াড 
(সময়সূচী-৩: া াড ফর ওয়াটার, 

ইিসআর, ১৯৯৭) অনুসরণ কের কাদার কতৃক 
ভূগভ  পািনর ণমান পযেব ণ করা উিচত। 

পৃ  পািন ষণ ● িনমাণ এবং িনমাণ 

সাইেট থাকা সাধারণ 
বজ ; 

● িনমাণ যানবাহন এবং 
িনমাণ িশিবর থেক তল 
িছটেক মাছ এবং জলজ 
বন াণীর উপর ভাব 
ফলেত পাের (েযমন 

সাপ, ব াঙ ইত ািদ) 

- কাদারেক বজ  এবং িষত পািন ব ব াপনা 
পিরক না ত করেত হেব এবং িনমােণর 
সময় এ  যথাযথভােব অনুসরণ করেত হেব; 

- িনধািরত বজ  ডাি ং এলাকায় ফলা ছাড়া 
অন  কােনা বজ  নদী/খাল/খােল ফলা 
উিচত নয়; 

- এক  কংি ট কাঠােমা ারা এক  পৃথক 
অব ান কভাের তল এবং পে ািলয়াম পণ  
সংর ণ ক ন; 

- িবপ নক তরল হ া িলং মেনানীত অিভ  
ব ি র ারা সাবধােন করা উিচত; 

- ন াশনাল ওয়াটার কায়ািল  া াড 
(সময়সূচী -৩: া াড ফর ওয়াটার, 

ইিসআর, ১৯৯৭) অনুসরণ কের কাদার কতৃক 
মেনানীত ল াবেরটিরেত পরী া কের পৃে র 
জল পযেব ণ করা উিচত। 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 

জিম/মা  ষণ  কৃিষ জিমর উৎপাদন 
মতা াস করা; 

 জল বা বাতাস থেক 
জিম বা মা র য়; 

 পিল ষণ এবং 
অ তা বৃি ; 

 অণুজীব াস. 

- উৎপাদনশীল জিম, কৃিষ জিম, তাি ক 
ান, সংরি ত এলাকা, বনা ল, াকৃিতক 

আবাস ল ইত ািদ এিড়েয় চলুন; 

- জিম/মা র ণমান িনি ত করেত হেব 
কাদার কতৃক অবতরণ এলাকা এবং 

অ াে াচ রাড ভরাট করার জন ; 

- অ াে াচ রােডর মা র কােজ পিতত জিমর 
মা  ব বহার করেত হেব; 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

- মা র য় কমােত যত তাড়াতািড় স ব 
উ ু  এলাকায় পুনরায় গাছপালা লাগান; 

- জলাশেয় অবে পন কমােনার জন  বাধা 
তির ক ন; 

- কাদার ারা জিম বা মা র ণমান পরী া 
করা উিচত। 

বজ  (ক ন, তরল 
এবং িবপ নক) 

ষণ 

 

জব বজ : অবিশ  
খাবার, পাতা, 
কাগজ, খড়, ফেলর 
আবরণ ইত ািদ। 

 

অৈজব বজ : 
পিলিথন, চশমা, 
িসে ক কাগজ, 

াি ক ইত ািদ। 

 

িবপ নক বজ : রং, 

ালািন, রাসায়িনক, 

তল, পে ািলয়াম 
পণ , িবটুিমন 
ইত ািদ। 

 িনমাণ এবং সাধারণ 
তরল বজ  যমন 

ালানী, লুি েক , 

রাসায়িনক এবং 
িবপ নক তরল 
অনসাইেটর 
অনুপযু  স য় 
এবং পিরচালনা 
এবং এই তরল 
পদাথ িল থেক 
স াব  িনমাণ 

িমকেদর পিরেবশ 
এবং াে র িত 
করেত পাের। 

 অনুপযু  ােরজ 
এবং িনমাণ এবং 
সাধারণ ক ন বজ  
পিরচালনা। 

 

- কাদার পিল, তল এবং ীস, অিতির  
পুি , জব পদাথ, আবজনা, ংসাবেশষ এবং 
যেকান ধরেনর বজ  (িবেশষ কের 
পে ািলয়াম এবং রাসায়িনক বজ ) উৎপাদন 

কিমেয় দেব; 

- িনধািরত বজ  ডাি ং এলাকায় ফলা 
ব তীত অন  কােনা বজ  নদী/খাল/খােল 
ফলা উিচত নয়; 

- িবপ নক তরল হ া িলং মেনানীত অিভ  
ব ি র ারা সাবধােন করা উিচত; 

- কে াি ং প িতেত জব বজ  ব ব াপনা 
করেত হেব। 3  ক  সহ এক  কংি ট 
চ ার সরবরাহ করা েয়াজন। এক ঘের জব 

বজ  ফলেত হেব এবং অন  ঘের অৈজব বজ  
ফলেত হেব। ঘরটা যখন ভের যােব তখন 

মা  িদেয় ঢাকা। তারপর তৃতীয় ঘের ডা । 6 
মাস পের জব বজ  সাের পা িরত হেব এবং 
কৃষকেদর ারা ব বহার করা হেব; 

- অৈজব বজ  পুনব বহােরর জন  অনুেমািদত 
িবে তােক িবনামূেল  িদেত হেব; 

- িবপ নক বেজ র ঘটনাজিনত িছটেক 
তেলর পৃে  কােঠর ঁড়া ছিড়েয় িদেয় 

পিরচালনা করা উিচত এবং তেলর সােথ 
িমি ত এই পাউডার অবশ ই এক  িনিদ  
কংি েটর ঘের সংর ণ করেত হেব; 

- িনমাণ সাম ী পিরচালনার জন  িনমাণ 
কম েদর উপযু  PPE দান ক ন; 

- িনি ত ক ন য সম  পা , াম এবং 
ট া িল ােরেজর জন  ব বহার করা হয় 
ভাল অব ায় আেছ; 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

- পিরেবশ ষণ এড়ােনা, ালানী এবং 
লুি েক িল পিরচালনা এবং সংর ণ করার 
সময় সম  সতকতামূলক ব ব া হণ ক ন; 

- জাতীয় মান (সময়সূচী- ১০ িশ  ইউিনট বা 
কে র বজ  থেক বেজ র জন  া াড) 

অনুসরণ কের কাদার ারা বজ  জল 
পযেব ণ করা উিচত। 

হাইে ালিজক াল 
শাসন 

 সাইেট িনকাশী 
যানজট এবং বন া; 

 সাইেট য় এবং 
পিল। 

- সাইেটর এক  িবশদ হাইে ালিজকাল এবং 
আকারগত অধ য়ন (েসতু বা অন ান  জল 
স িকত কাঠােমার ে ) পিরচালনা করা 
উিচত; 

- নকশা বাহ িমটমাট করার জন  স ক 
নকশা এবং িনমাণ; 

- নকশা বাহ হেণর জন  পযা  আকােরর 
েনর ব ব া; 

- কােনা জলাশেয়র কােছ বজ  ফলা উিচত 
নয়। সম  বজ  তার বিশে র উপর িনভর 
কের, এক  িনয়ি ত প িতেত িন ি  করা 
উিচত। 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 

বািল উে ালন/নদী 
িজং/খাল 

পুনঃখনন 

 নদীর পিরেবেশর 
উপর ভাব 

 তীর ভাঙন এবং কৃিষ 
জিমর িত, ইত ািদ 
সহ নদীর 
আকারিবদ ার 
পিরবতন। 

- ESIA কে  উপাদােনর উৎেসর 
পু ানুপু ভােব মূল ায়ন করা হেব। 
- কাদারেদর ানীয় নদীেত বািল আহরণ 
এবং/অথবা সািসংেয়র জন  নতুন এলাকা 
খুলেত িনেষধ করা হেব, যার মেধ  ানীয় 
নদী িলর এলাকা িল য িল 
তুলনামূলকভােব ভাল াকৃিতক পিরি িতেত 
থােক এবং সংর েণর ে র মাছেক 
সমথন কের। 
- কাদারেদর মিনটিরংেয় ানীয় নদী সংল  
জনেগা ীেক একি ত করা হেব। 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 

িন াশন যানজট  নদী/খাল/খােলর 
উপর ডাইভারশন 
রাড িনমােণর 

ফেল িন াশন 
যানজট সৃি  হয়; 

 নদী/খাল/খােল 
িনমাণসাম ী মজুদ 

- িবদ মান কাঠােমা ভেঙ ফলার সময় 
িবদ মান সতু কাঠােমার িপয়ার এবং অন ান  
িনমাণ বজ  পির ারভােব িনমাণ সাইট থেক 
অপসারণ করা উিচত; 

- নদী/খাল/খােলর উপর উ ু  ােনর ব ব া 
রেখ ডাইভারশন রাড িনমাণ ক ন যােত 

িনমাণ কায েম জল বাহ ব াহত না হয়; 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

করাও িন াশেনর 
যানজেটর সৃি  
কের। 

- অিবলে  এক  পিরকি ত উপােয় িনমাণ 
সাইট এবং জলাশয় থেক সম  িনমাণ 

ংসাবেশষ অপসারণ; 

- মজুদ করার সময়কাল যতটা স ব কম করা 
উিচত; 

- জলাশয় দখল এিড়েয় চলুন; 

- পিল পদা বা বুদবুদ পদা বা অন ান  বাধা ারা 
পিল লাড থেক জলাশয় র া; 
-  মৗসুেম িনমাণ কায েমর সুপািরশ 
করা উিচত; 

- িনমাণ িমকেদর জল স দ র ার িনেদশ 
দওয়া হেব; 

সড়ক ািফক এবং 
ঘটনা 

 িনমাণ যানবাহন 
সংকীণ পেথর 
পেথর পিথক 

ািফক ব বহার 
কের া  

াথ র পাসওয়াড 
এবং 
ব বহারকারীেদর 
িবেশষ কের 
িনরাপ ার অভাব 
হেব। 

- িনমাণ  করার সময় কাদার কতৃক 
যথাযথ ািফক ম ােনজেম  ান ( এমিপ) 

ত করা উিচত এবং এ  কেঠারভােব 
অনুসরণ করা উিচত; 

- এই এমিপ - ত, িনরবি  ািফক িনি ত 
করেত রা ার িনরাপ া ব ব া যমন ি ড 

কার, সতক করণ িচ /লাইট, সড়ক 
িনরাপ া িচ , াগম ান ইত ািদ অ ভু  
করা উিচত; 

- িবেশষ কের কাছাকািছ িশ াগত ( ু ল, 

কেলজ, মা াসা ইত ািদ), কিমউিন  
অবকাঠােমা (মসিজদ, কবর ান, াথনা ল 
ইত ািদ) এবং া  কমে ে  চলাচল; 

- উপর , BRTA ািফক িনয়ম এবং িবধান 
কেঠারভােব অনুসরণ করা উিচত; 

- ািফক জ াম এড়ােত িবক  পথ অনুসরণ 
করেত ািফক ডাইভাট ক ন; 

- গািড় চালােনার সময় মাবাইেল কথা বলা 
থেক িবরত থা ন 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 

ল া ে প এবং 
না িনকতা 

 ধােরর গত খনন, 

িনমাণ সাম ীর ক 
ূ প, িনমাণ সর াম 
াপন এবং িনমাণ 

যানবাহন পািকং; 

- সাইেটর না িনকতার িত এড়ােত িনমাণ 
যানবাহেনর পািকং এবং িনমাণ সাম ী/খনন 
করা মা র মজুদ প িতগতভােব করা উিচত; 

- মজুদ করার সময়কাল যতটা স ব কম করা 
উিচত; 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

 িনমাণ িশিবর, 

সর াম এবং 
তােদর কায েমর 
উপি িত; 

 িবদ মান সড়ক 
নটওয়াক এবং 

অ ায়ী রা ার উপর 
িনমাণ যানবাহন 
চলাচল; 

 ডাইভারশন রাড 
িনমােণর মাধ েম 
িবদ মান সতু ব  
করা। 

- িনমাণ কাজ শষ হওয়ার পের গাছপালা 
রাপণ; 

- স ূণ েপ িনমাণ ক া  সুিবধা, সর াম 
এবং তােদর কাযকলাপ অপসারণ; 

- যানবাহেনর গিত সীিমত করা এবং িবদ মান 
সড়ক নটওয়াক এবং অ ায়ী ঢালাই সড়েক 
উপকরণ চলাচল বা পিরবহেনর সময় 
যানবাহনেক আবৃত করা; 

- অিবলে  িনমাণ কায ম শষ করার পর 
িনমাণ েল গাছ লাগােনা। 

পশাগত া  ও 
িনরাপ া 

 িনমাণ কম েদর জন  
ক া সাইট এবং 
িনরাপ া হল 

পূণ ান যা 
ানীয় স দ এবং 

কাছাকািছ 
স দােয়র 
অবকাঠােমােত 

া  ও িনরাপ ার 
ঝঁুিকর মেতা 

পূণ ভাব 
ফেল। 

- িনমাণ িমকেদর িশিবর  িনকটতম বাস ান 
থেক কমপে  500 িমটার ের অবি ত হেব; 

- সামািজক  এড়ােত স দায় থেক ের 
িনমাণ িশিবেরর অব ান িবেবচনা ক ন; 

- া  ও িনরাপ ার েয়াজনীয়তা বজায় 
রাখা এবং আচরণিবিধ স েক ক া  
ব বহারকারীেদর মেধ  সেচতনতা তির ক ন। 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 

 স ক অবকাঠােমা 
সুিবধার অভাব, 

যমন আবাসন, জল 
সরবরাহ এবং 
স ািনেটশন সুিবধা 

ানীয় 
পিরেষবা িলর 
উপর চাপ বাড়ােব 
এবং িন মােনর 
জীবনযা ার মান 
এবং াে র ঝঁুিক 
তির করেব 

- সব িমেকর জন  পযা  বাস ােনর ব ব া 
করেত হেব বিশ ঝােমলা এিড়েয়; 

- িনরাপদ এবং িনভরেযাগ  জল সরবরাহ; 

- া কর স ািনটাির সুিবধা এবং পয়ঃিন াশন 
ব ব া। 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

 পিরেবেশর উপর 
ভাব কমােনার 

জন  বজ  
ব ব াপনা অত  

পূণ। 

- িনমাণ ক াে র মেধ  ক ন বজ  স কভােব 
সং হ ও িন ি  িনি ত করা; 
- উৎস ারা বজ  িবে দ; এক পাে  জব বজ  
এবং উৎেস অন  পাে  অৈজব বজ ; 

- িতিদেনর িভি েত এক  িনিদ  িনরাপদ 
ােন জব বজ  ফলা; 

- জব বজ  সবসময় বািলর এক  পাতলা র 
িদেয় ঢেক রাখেত হেব যােত মািছ, মশা, 

র, িবড়াল, ইঁ র ইত ািদ আকৃ  না হয়; 

- আবািসক এলাকা থেক নূ নতম ৫০০ িমটার 
ের আবজনা গত/বজ  িন াশেনর ান  

সনা  ক ন যােত বজ  ডাি ং ােন বেজ র 
অ ানােরািবক পচন থেক উৎপ  গে  মানুষ 
িবর  না হয়। 

কাদার PIU/BBIN-
MPA 

 ম ােলিরয়া সহ 
সং মেণর ঝঁুিক, 

অপযা  া  ও 
িনরাপ া 
অনুশীলেনর কারেণ 
বৃি  পায়। 

 কােজর ু েদর যৗন 
সং িমত সং মণ 
এবং 
এইচআইিভ/এইডস 
ছড়ােনার ঝঁুিক। 

- িনমাণ সাইেটর মেধ  পযা  া েসবা এবং 
স ািনেটশন সুিবধা দান; 

- সম  িনমাণ কম েদর মৗিলক স ািনেটশন 
এবং া েসবা সং া  সমস া এবং 
িনরাপ া সং া  িবষেয় এবং তােদর কােজর 
িনিদ  িবপদ স েক িশ ণ িদন; 

- িনয়িমতভােব সম  কম েদর জন  STI ( যৗন 
সং মণ) এবং এইচআইিভ তথ , িশ া এবং 
যাগােযাগ সহ এইচআইিভ সেচতনতা 

া ািমং দান; 

- বষাকােল িনয়িমত মশা িনেরাধক  করা। 

MoC, 
BLPA, NBR 

এবং RHD 

DoE-এর 
সহায়তায় 

সংি  
ম ণালয় 

 িনমাণ িমক এবং 
সাইট িভিজটরেদর 

া  ও িনরাপ ার 
ঝঁুিক যা তর 
আহত এবং মৃতু র 
িদেক পিরচািলত 
কের। 

- িমকেদর এক  িনরাপদ এবং া কর 
কােজর পিরেবশ দান; 

- কম েদর জন  উপযু  িপিপই দান ক ন, 

যমন িনরাপ া বুট, হলেমট, মা , াভস, 

িতর ামূলক পাশাক, গগলস, পুেরা মুেখর 
চােখর ঢাল এবং কােনর সুর া; 

- নাংরা পির ার কের এবং িত েদর 
সােথ িত াপন কের PPE স কভােব বজায় 
রাখুন; 

- িমকেদর া  ও িনরাপ ার জন  পিরেবশ, 

া  ও িনরাপ া ব ব াপক িনেয়াগ ক ন; 

MoC, 
BLPA, NBR 

এবং RHD 

DoE-এর 
সহায়তায় 

সংি  
ম ণালয় 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

- জন া , সামািজক ও িনরাপ ার িবষেয় 
কাযকর নজরদাির বজায় রাখার জন  িসিভল 
কাজ  করার এবং িনমাণ িশিবর াপেনর 
আেগ া , ধম য় এবং িনরাপ ার জন  দায়ী 

ানীয় কতৃপ েক অবিহত ক ন। 

 অিবলে  
আেশপােশ 

াথিমক িচিকৎসা 
সুিবধা এবং 

া েসবা সুিবধার 
অভাব ভু েভাগীর 

াে র অব ােক 
আরও খারাপ 
করেব। 

- া েসবা সুিবধা দান এবং াথিমক 
িচিকৎসা সুিবধা সহজলভ ; 

- পশাগত ঘটনা, রাগ, ঘটনা এবং গৃহীত 
পদে েপর নিথ এবং িতেবদন; 

- কম েদর জন  স াব  িবপদ িচি ত ক ন, 

িবেশষ কের য িল জীবেনর জন  মিক হেত 
পাের এবং েয়াজনীয় িতেরাধমূলক এবং 
সুর ামূলক ব ব া দান কের; 

- াইিভং িনয়ম কেঠারভােব অনুসরণ করার 
জন  িনমাণ চালকেদর সেচতনতা দান; 

- িনমাণ এলাকায় এবং িনমাণ েল রা ার 
পােশ পযা  আেলার ব ব া ক ন। 

MoC, 
BLPA, NBR 

এবং RHD 

DoE-এর 
সহায়তায় 

সংি  
ম ণালয় 

কিমউিন  া  
এবং িনরাপ া 

 অ াে াচ রাড এবং 
িনমাণ সাইেট 

ঘটনা; 

 শ  এবং ধুেলা 
ষণ; 

 সং ামক রাগ 
ানীয় স দােয়র 

মেধ  ছিড়েয় পড়েত 
পাের। 

 SEA/SH এর ঝঁুিক 

- পেম  মাইলে ান সহ C-ESMP/O-

ESMP- ত স িকত E&S িবধান িল 
অ ভু  ক ন। 

- িনমাণ কায ম  করার আেগ কাদার 
ানীয় স দায়েক অবিহত করা হেব; 

- চালকেদর িনেদশ িদন এবং যানবাহেনর গিত 
সীিমত ক ন; 

- কম েদর িনয়িমত া  পরী া এবং 
সং ামক রাগ স েক সেচতনতামূলক 

িশ ণ; 

- এক  সতু সাইেটর ে  িনমাণ সাইেট 
সম  সাঁতার এবং মাছ ধরার কায ম িনিষ  
ক ন; 

- রােতর সময় কে র জায়গায় স ক 
আেলা; 

- অ েয়াজনীয় শ  ষণ এিড়েয় চলুন; 

MoC, 
BLPA, NBR 

এবং RHD 

DoE-এর 
সহায়তায় 

সংি  
ম ণালয় 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

- ধুেলা ষণ কমােত  পৃে  জল  করা 

- ক  সাইেট যথাযথ েবশািধকার িনয় ণ 
দান ক ন এবং িনরাপ া কম েদর 

মাতােয়ন কের ক  সাইেট অননুেমািদত 
েবশ িনয় ণ করা হেব। 

- সম  কম েদর জন  এক  আচরণিবিধ 
েয়াগ ক ন৷ 

- এক  SEA/SH অনুগত GRM সট আপ 
এবং চালান৷ 

- SEA/SH এবং ক  GRM-এ কম , স দায় 
এবং কেহা ারেদর মেধ  সেচতনতা 
বাড়ান 

 

 

িনমাণ পরবতী পযায় 

বায়ু ষণ  সাইট এলাকায় 
যানবাহেনর 

মবধমান সংখ া 
থেক ধুেলা 

িনগমন; 

 যানবাহন পাড়ােনা 
থেক ালানী 

িনগমন। 

- সাইেটর কাছাকািছ গািড়র গিত সীিমত 
করেত ি ড কার াপন ক ন; 

- কেঠারভােব িবআর এ িনয়ম ও িবধান 
অনুসরণ ক ন; 

- সংি  কতৃপে র সােথ পরামশ কের 
উপযু  ােন নতুন জািতর গাছ যাগ কের 
বৃ েরাপেণর সংখ া বৃি  ক ন। 

MoC, 
BLPA, NBR 

এবং RHD 

DoE-এর 
সহায়তায় 

সংি  
ম ণালয় 

ভূগভ  ষণ  অবিশ  িনমাণ 
সাম ী বৃি পাত 

ারা জেলর উ েস 
ধুেয় যেত পাের 
এবং পিলর সৃি  
কের এবং নাংরাতা 
বাড়ায়; 

 িবপ নক উপকরণ 
ঘটনা ারা ছিড়েয় 

পেড়; 

- িনমাণ কায ম শষ করার পের ািবত 
ক  সাইট থেক অবিশ  িনমাণ সাম ী 

স ূণ েপ অপসারণ করা হেব; 

- উপিরভােগর মা র য় কমােত 
গাছ/গাছপালা লািগেয় খািল পৃ েক আবৃত 
ক ন; 

- ঘটনার ঘটনা কমােত সাইেটর কাছাকািছ 
গিত িনয় ণ ব ব া; 
- সাইেট ব াংক সুর া কাজ করা যেত পাের; 

MoC, 
BLPA, NBR 

এবং RHD 

DoE-এর 
সহায়তায় 

সংি  
ম ণালয় 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

 বষাকােল মা র য় 
কাছাকািছ পৃে র 
জলেক িষত 
করেত পাের। 

- কােনা উ য়ন কমকা  চািলেয় যাওয়ার 
জন  বষাকাল এিড়েয় চলুন। 

পৃ  পািন ষণ  িবপ নক 
রাসায়িনক এবং 
উপকরেণর 

ঘটনাজিনত 
ি েলজ। 

- ঘটনার কমােত সাইেটর কাছাকািছ গিত 
িনয় ণ ব ব া; 
- ভূগভ  পািনর ষণ কমােত েয়াজনীয় 
ব ব া িনেত সংি  কতৃপ েক অবিহত 
ক ন। 

MoC, 
BLPA, NBR 

এবং RHD 

DoE-এর 
সহায়তায় 

সংি  
ম ণালয় 

পািনিবদ া এবং বন া   বন া / জলাব তা / 
িন াশন অব া 
বৃি ; 

 য় এবং পিলর জন  
উ সািহত ক ন। 

- পিরক না পযােয় এবং সাইট িনবাচেনর 
সময় ানীয় পািনিবদ া এবং বন ার র 
িবেবচনা করা হেব; 

- নকশা এবং পিরক নায় নিভেগশন 
ি য়াের  রাখা উিচত; 

- িনমাণ কায ম  করার আেগ এক  
পৃথক এবং িবশদ হাইে া-মরেফালিজকাল 
অধ য়ন করা উিচত; 

- িনমাণ কায ম শষ হওয়ার পের সাইট  
স কভােব পির ার করা উিচত যােত 

াকৃিতক িন াশন ব ব া ব াহত না হয়। 

MoC, 
BLPA, NBR 

এবং RHD 

DoE-এর 
সহায়তায় 

সংি  
ম ণালয় 

শ  ষণ  পূণ ইি ন এবং 
হাইে ািলক হন 
শে র মা া 
বািড়েয় িদেত পাের। 

- চালকেদর জন  েয়াজনীয় িনেদশনা; 
- মসিজদ, িবদ ালয়, মি র, বাজার ইত ািদ 
সংেবদনশীল িরেস েরর কাছাকািছ 
সাইনেবাড াপন। 

MoC, 
BLPA, NBR 

এবং RHD 

DoE-এর 
সহায়তায় 

সংি  
ম ণালয় 

উি দ ও াণীজগত  ধূিলকণা গাছপালা 
বৃি েত বাধা দেব; 

 বন াণীর মৃতু র 
সংখ া বৃি  এবং 
যানবাহেনর সােথ 
সংঘষ; 

 আিভফাউনা 
যানবাহন চলাচল 

ারা ভািবত হেব; 

 মাছ এবং অন ান  
জলজ াণী 

িত  হেব। 

- রা ার ঢােল বা ক  সাইেটর আেশপােশর 
উপযু  ােন িবিভ  উপযু  ানীয় গােছর 
পুনঃেরাপন করা যেত পাের; 

- বন াণীর চলাচেলর পথ িনেদশ কের ি ড 
কার বা সাইনেবাড াপন; 

- জলজ াণীর জন  কান ঝােমলা নই এবং 
মাছ এবং অন ান  জলজ াণীর চলাচেলর 
জন  ব ব া রােখ; 

- ডাইভারশন রা া যত তাড়াতািড় স ব 
স কভােব অপসারণ করা উিচত; 

- িনমাণ িমকেদর বন  াণী সহ াকৃিতক 
স দ, উি দ ও াণীর সুর ার িনেদশ দওয়া 
হেব; 

MoC, 
BLPA, NBR 

এবং RHD 

DoE-এর 
সহায়তায় 

সংি  
ম ণালয় 



 

সমস া/ি য়াকলাপ স াব  E&S ভাব ািবত শমন ব ব া 
দািয়  

বা বায়ন ত াবধান 

- িনমাণ কাজ শষ হওয়ার পর াকৃিতক 
নদী/খাল/খাল পুনঃ াপন করা হেব; 

- িফ ারিলং (মাছ) মােছর স দ বৃি র জন  
সতুর িনকটবত  নদী/খাল/খােল ছেড় 
দওয়া যেত পাের। 

ল া ে প এবং 
না িনকতা 

 ািবত ক  
এলাকার জিমর 
ব বহার পিরবতন 
করা হেব; 

 িনমাণ ক া  সুিবধা 
এবং অন ান  িনমাণ 
বজ  অপসারণ 
ল া ে প এবং 
না িনকতা 

ভািবত করেব। 

- উপযু  ােন গাছ/গাছপালা লাগােনা; 
- কাজ শষ হওয়ার পের সাইট থেক িনমাণ 
ক া  সুিবধা এবং িনমাণ বজ  স কভােব 
অপসারণ; 

- খনন করা ধােরর গত এলাকা কাদার ারা 
স কভােব পিরচালনা করা হেব, ণমান 
পরী ার পের িজং সাম ী ব বহার করেত 
হেব। 

MoC, 
BLPA, NBR 

এবং RHD 

DoE-এর 
সহায়তায় 

সংি  
ম ণালয় 

অনুশীলেনর পিরেবশগত কাড ( ইিসওিপএস) 

এনভায়রনেম াল কাড অফ াক স (ইিসওিপএস) হেলা জেনিরক, অ-সাইট- িনিদ  িনেদিশকা। সম  পিরেবশগত এবং 
সামািজক সমস া িলর টকসই ব ব াপনার জন  ক া র/বা বায়ন সং া িল ারা অনুসরণ করা পিরেবশগত এবং সামািজক 
ব ব াপনা িনেদিশকা এবং অনুশীলন িল ইেকওিপ িনেয় গ ত। কন া রেক স েলা অনুসরণ করেত হেব এবং সাইট- িনিদ  
ব ব াপনা পিরক না িল ত করার জন  তােদর সাহায  করেত হেব। আেন  এইচ-এ তািলকাভু  ইিসওিপ িলর িববরণ দয়া 
হল।  

কেহা ােরর অ ভুি  এবং পরামশ 

এক  িব ািরত কেহা ার স ৃ তা পিরক না ত করা হয় এবং পুেরা ক  জুেড় এই পিরক না অনুসরণ করা হেব। SEP 

কে র সম  ৪  IAs (BLPA, NBR, MOC এবং RHD) এর জন  িনিদ  " ক  ারা ভািবত প ", "অন ান  আ হী প িল" 
এবং "অরি ত এবং সুিবধাবি ত গা ী" িচি ত কের এবং সম  কেহা ারেদর জিড়ত করার জন  াসি ক িবধান অ ভু  
কের, কে র সূচনা থেক ক  চে র িত  ধােপ, শষ পয , ক র পিরচালনা েরও এসব অ ভু  করা হেব।  

এসইিপেক জীব  নিথ িহসােব িবেবচনা করা হেব এবং কে র াপট পিরবতন করা ব াে র ছাড়পে র সােথ েয়াজন হেল 

েয়াজনীয় সংেশাধন করা হেব। অবেশেষ, এসইিপ িল ৪  IA-এর জন  এক  ক -িনিদ  GRM তির কের। 

বাংলােদেশ চলমান কািভড-১৯ পিরি িত িবেবচনা কের এই ESMF তিরর জন  ব ি গত এবং ভাচুয়াল উভয়ভােব আেলাচনা 

সভা করা হেয়িছল। ESMF এর অংশ িহসােব, BLPA, NBR, MoC এবং RHD ারা িবিভ  িদেন িতন  (0৩) কেহা ার 

আেলাচনাসভা করা হেয়িছল; কা ম হাউস, চ ােম এবং লব র কতৃপ  অিফস, বুিড়মারী, সাত ীরােত  অনলাইন এবং 
ব ি গতভােব  বঠক করা হেয়েছ। 

অিভেযাগ িতকার ব ব া 



 

চার  বা বায়নকারী সং া; এনিবআর, এমওিস, আরএইচিড এবং িবএলিপএ ক -িনিদ  অিভেযাগ িলর িতকােরর জন  এক  
িজআরএম িত া এবং পিরচালনা করেব যা শনা করণ, পিরক না, নকশা এবং বা বায়ন সহ ক  চে  স াব ভােব বৃি  পেত 
পাের। িজআরএম হেব ২ েরর; সাইট র, এবং িপএমইউ র। ম এবং এসইএ/এসএইচ স িকত অিভেযাগ িল মাকােবলা 
করার জন  িজআরএম িলেকও সি ত করা হেব। কম েদর যথাযথ িশ ণ দান করা হেব যারা অিভেযাগ পিরচালনায় কাজ 
করেব। এসইএ/এসএইচ স িকত অিভেযাগ িল পাওয়ার জন  িজআরএম -েক সংেবদনশীল করা হেব। যেকান এসইএ/এসএইচ 
স িকত অিভেযাগ িল -িভি ক সিহংসতার উপর ডি উিব ভাল অনুশীলন নােট দ  িব ব াংেকর িনেদিশকা িলর সােথ 
স িতপূণ গাপনীয়তার সােথ বঁেচ থাকা-েকি ক প িতর অনুসরণ কের পিরচালনা করা হেব। িজআরএম স িকত তথ  
িপএিপএস এবং সাইট র সহ বৃহ র কেহা ারেদর মেধ  ব াপকভােব ছিড়েয় দওয়া হেব। িজআরএম সকেলর কােছ 

হণেযাগ  হেব, গড় ১৪ িদেনর বিশ না হওয়া এক  িন ি  সমেয়র মেধ  সম  অিভেযােগর সমাধান করা হেব। অিভেযাগ 
সমাধােনর সম  ি য়া যথাযথভােব রকড করা হেব এবং ব া েক িরেপাট করা হেব। 

তথ  কাশ   

কে র সম  ই&এস স িকত নিথ এবং তথ  বা বায়নকারী সং া িল তােদর ওেয়বসাইেট কাশ করেব এবং কে র 
জীবনচ  জুেড় ক  অিফেস হাড কিপ িল সংর ণ করা হেব। কে র 'উ ' সামি ক ই&এস র ং দওয়া, িসেলট-চারখাই-
শওলা মহাসড়েকর ইএসআইএ এবং ইএসএমএফ -এর সােথ ৩  অন ান  আইএ/কে ােনে র উপর ফাকাস কের মািকন 

সরকােরর খসড়া ইএ নিথ/যে র ১২০ িদেন কােশর েয়াজনীয়তা মেন চলার জন  আইএএস এবং ব া  উভেয়র ারা কাশ 
করা হেয়েছ। এছাড়াও, িন িলিখত অন ান  ই&এস য িল তির করা হে  এবং কে র মূল ায়েনর আেগ কাশ করা হেব: 

 পিরেবশ ও সামািজক িত িত পিরক না (ইএসিসিপ) । 

 কেহা ার এনেগজেম  ান (এসইিপ) এর সােথ অিভেযাগ িতকার ব ব া 

 ম ব ব াপনা প িত (এলএমিপ) এর সােথ িনিদ  িজআরএম; 

 িরেসেটলেম  পিলিস মওয়াক(আরএফিপ)এবং 

 বুিড়মারী লব েরর (ইএসআইএ); 

তথ  কােশর প িত  সহজ এবং সকেলর কােছ সহজলভ  হওয়া উিচত। এখন অবিধ অনুসরণ করা  পূণ উপােয়র মেধ  
রেয়েছ ি িফং উপাদান এবং স দায় পরামশ সশেনর সংগঠন। ি িফং উপাদান (সব ানীয় ভাষায় অথাৎ বাংলায় ত করেত 
হেব) আকাের হেত পাের (ক) ইশিতহার ( কে র তথ , PAP- ক দওয়া িতপূরণ এবং সহায়তা সহ এনটাইেটলেমে র িব ািরত; 

অিভেযাগ ি য়া) রাখা যেত পাের ানীয় সরকার অিফস (ইউিনয়ন পিরষদ অিফস) এবং ক  অিফেস; (খ) পা ার িল 
িবিশ  ােন দশন করা হেব এবং (গ) িলফেলট িল যা ক  এলাকায় িবতরণ করা যেত পাের। িন িলিখত স দায় িল, ল  
গা ীর সুিবধােভাগী এবং িত  ব ি েদর পিরিচত করার জন  কে র ারা িনয়িমত িবরিতেত পরামশ সভাও আেয়াজন করা 

উিচত: 

 উপাদান ারা কে র সময়েরখা এবং অ গিত; 

 উপকারেভাগীেদর অংশ হেণর তথ ; 

 অিন াকৃত ানচু িত, িতপূরণ এবং এনটাইেটলেমে র তথ ; 

 ু  জািতগত স দােয়র অংশ হেণর তথ ; 

 ায় দান, সরাসির য় এবং অন  কােনা ােসবী প িত ব বহার কের জিম অিধ হেণর সময়সীমা। 

তথ  কােশর প িত িল নাগিরক কি ক এবং সইসােথ যেকান ে র সমাধােনর জন  েয়াজনীয় সম  ড েমে শন 
দােনর জন  বাধ তামূলক। তেথ র কাশ িব ব াংকেক চুি র স িত িনরী ণ করেত এবং ফলাফেলর উপর ভাব মূল ায়ন 

করেত সহায়তা করার জন  িবেশষভােব পযেব ণ সূচক িলেক শি শালী করার ে  শাসন ও জবাবিদিহতা বাড়ােব। 



 

ঋণ হীতার ািত ািনক মতা মূল ায়ন 

বাংলােদশ লব র কতৃপ  (িবএলিপএ), জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর) এবং বািণজ  ম ণালয় (এমওিস ডি উ ও সল) 
যথা েম কে ােন  ১ ,উপাদান ২ এবং উপাদান ৩ বা বায়ন করেব। িতন  বা বায়নকারী সং া (আইএএস) বতমােন ব াংেকর 
অথায়েন পিরচািলত বাংলােদশ িরিজওনাল কােনি িভ  েজ  (িবআরিসিপ) বা বায়ন করেছ, ব াংেকর সুর া নীিত িলেক 
গাইিডং মওয়াক িহেসেব ব বহার করেছ। সম  আইএ-এর ব া -অথায়নকৃত ক িল বা বায়েনর অিভ তা রেয়েছ এবং 
তারা ব াে র আিথক ব ব াপনা, সং হ এবং পিরেবশ এবং সামািজক সুর া নীিত িলর সােথ পিরিচত এবং ািত ািনক ই&এস 
ঝঁুিক ব ব াপনার পযা  ািত ািনক ান রেয়েছ। যাইেহাক, ািবত ক  ইএসএফ-এর অধীেন থম হেব, আরএইচিড ছাড়া 
যারা বতমােন ব া -অথািয়ত উইেকয়ার এমিপএ া াম বা বায়ন করেছ, া ােমর পিরেবশগত এবং সামািজক ভাব িলর 
পযা  মূল ায়ন ও ব ব াপনার জন  ক  দল িলেক অি ম যুি গত সহায়তার েয়াজনীয় পরামশ দয়। চার  আইএ-এরই 
িবএলিপএ ারা িনেবিদত ই&এস িবেশষে র সােথ েজ  ইমি েমে শন ইউিনট (িপআইইউএস) রেয়েছ। সাধারণভােব, 

ইএসএফ-এর অধীেন ই&এস ব ব াপনার সািরত পিরিধর পিরে ি েত সম  আইএ- এর আরও ািত ািনক ই&এস ঝঁুিক 
ব ব াপনার স মতা বৃি র েয়াজন হেব। আরও, া ােমর সময়কােলর পিরে ি েত, স াব ভােব ১০-১২ বছেররও বিশ সময় 
ধের, বাংলােদেশ িবএলিপএ-েত এক  ািত ািনক ইএ এস ঝঁুিক ব ব াপনা ইউিনট াপেনর সুেযাগ অে ষণ করা হেব। 
কে ােন  ৪ এর অন  আইএ, আরএইচিড িব ব াংেকর অথায়েন বশ কেয়ক  ক  বা বায়ন কেরেছ। আরএইচিড-এর মেধ  
এক  ইন-হাউস সাশ াল অ া  এনভায়রনেম াল সােকল (এসইিস) রেয়েছ যা একজন সুপািরনেটনিডং ইি িনয়ােরর নতৃে  
িনবাহী েকৗশলী পদমযাদার জন কমকতা ( িত  পিরেবশ এবং সামািজক/পুনবাসন সুর ার জন  এক ) ারা সমিথত। 
পুনবাসেনর ভাব সহ ক িলর জন , উপ-িবভাগীয় েকৗশলী পদমযাদার একজন কমকতােক পুনবাসন পিরক না বা বায়ন 
এবং আয় পুন ার কায েমর উপর এনিজও িলর সমথন সহ সামািজক সুর ার বা বায়েনর সম েয়র জন  দািয়  দওয়া হয়। 
এই অিভ তা সে ও, আরএইচিড এখনও ই&এস ঝঁুিক ব ব াপনায় সীিমত অভ রীণ মতা বেল মেন করা হয়। 

পিরেবশগত ও সামািজক ঝঁুিক ব ব াপনার জন  এবং িবএলিপএ , এনিবআর , এমওিস এবং আরএইচিড -এর িবদ মান ািত ািনক 
মতা জারদার করার জন , ক  াসি ক ই&এস িসে ম িবকাশ ও বা বায়ন করেব। িত  েজ  ইমি েমি ং ইউিনট 

(িপআইইউ ) এর মেধ  একজন ডপু  িডের েরর নতৃে  একজন যাগ  কম  থাকেবন িযিন এক  সাশ াল, এনভায়রনেম াল 
এবং কিমউিনেকশন সল এর িবেশষ  (পরামশদাতা)। িপআইইউএস/আইএএস িনমাণ-স িকত ইএসএমিপএস এবং ইিসওিপএস-
এর স াদন সহ কাদারেদর ত াবধােনর জন  ক  তদারিক পরামশদাতােদর (িপএসিস) িনযু  করেব। ই&এস সেলর মেধ  
পিরেবশগত এবং সামািজক িবেশষ  িপআইইউ/আইএএস- ক পিরেবশগত এবং সামািজক ব ব াপনা সং া  িবষেয় সহায়তা 
করেব, যার মেধ  রেয়েছ পিরেবশগত এবং সামািজক ঝঁুিকর িবষেয় িপএসিস এবং কাদারেদর ত াবধান করা, কাদার এবং মাঠ 
কম েদর ইএসএমিপ েয়াজনীয়তা িলর িদেক পিরচািলত করা, িপএসিস মািসক পযােলাচনা করা পযেব ণ িতেবদন, এবং 
বা বায়েনর সময়কাল জুেড় ক  পিরচালক এবং িব ব াংেকর জন  ইএসএমিপ স িতর উপর মািসক পযেব ণ িতেবদন 
ক াইল করা। 

স মতা বৃি র পিরক না 

ইএসএস -এর েয়াজনীয়তা কাযকরভােব বা বায়েনর জন  স মতা বৃি  ইএসআইএ/ইএসএমিপ-এর এক  মূল উপাদান এবং 
এ  আইএএস (এনিবআর , িবএলিপএ, আরএইচিড,এমওিস), েজ  ম ােনজেম  কনসালট া  (িপএমিস) সহ কে র সম  ের 
স  করা েয়াজন। , এবং কাদার। িপএমিস িনমাণ েল স মতা বৃি র পিরক না বা বায়েন নতৃ  দেব, যিদও কাদাররা 
তােদর িনজ  কম েদর এবং কম েদর িশ েণর জন ও দায়ী থাকেব। স মতা বৃি র আওতায় িবিভ  িদক িলর মেধ  রেয়েছ 
সাধারণ পিরেবশগত এবং সামািজক সেচতনতা, এলাকার মূল পিরেবশগত এবং সামািজক সংেবদনশীলতা, কমসূিচর মূল 
পিরেবশগত এবং সামািজক ভাব, ইএসএমিপ েয়াজনীয়তা,ওএইচএস িদক এবং বজ  িন ি । িপআইইউ-এর সম  কম  িপএমিস 
িবেশষ েদর কাছ থেক িশ ণ এবং স মতা সহায়তা পােবন যােত শখা ও উ য়ন এবং ইএসএমিপ এবং পুনবাসন পিরক নার 
মসৃণ ও কাযকর বা বায়ন িনি ত করা যায়। 



 

আইএএস (এনিবআর, িবএলিপএ, আরএইচিড, এমওিস ) কমকতােদর এবং পিরেবশগত এবং সামািজক সমস া িলর উপর 
কম েদর িনয়িমত িবরিতেত িশ ণ দওয়া হেব৷ এর মেধ  রেয়েছ ম ব ব াপনা এবং ওএইচএস, িজআরএম, িবপ নক বজ  
ব ব াপনা (িবেশষ কের চ াম কা ম হাউেস এনিবআর ল াবেরটির কম েদর জন ), কেহা ার এনেগজেম , িল  এবং 
এসইএ/এসএইচ , জিম অিধ হণ এবং অৈনি ক পুনবাসন এবং ই&এস -এর সােথ ব াংেকর ইএসএফ- এর এক  ভূিমকা। পযেব ণ 
আইএএস/িপআইইউ িল াসি ক/ েয়াজনীয় িহসােব স মতা বৃি র জন  তৃতীয় পে র সং ান িলেক িনযু  করেব। 

ইএসএমিপ বা বায়ন খরচ 

ইএসএমএফ অনুসাের িনিদ  ইএসআইএ-েত ািবত সম  শমন এবং পযেব ণ ব ব ার জন  খরেচর অনুমান ত করেত 
ইএসএমিপ -েত িচি ত িকছু শমন ব ব ার জন  খরচ অনুমান িসিভল ওয়াকস চুি র অংশ হেব। ইএসআইএ  থেক ািবত 
িকছু কায ম িকছু িনিদ  আইএ-এর জন  এনিজও/পরামশকারী সং া িনেয়ােগর মাধ েম বা বায়ন করা হেব। জিম অিধ হেণর 
খরচ বাদ দওয়া হেয়েছ এবং বােজট ােয়ে র িনজ  স দ থেক আসেব। িনে া  বােজট হল িপআইইউ, ইএস িশ ণ ও 
স মতা বৃি , ইএসএমিপ বা বায়ন, ইএস মিনটিরং, যাগােযাগ (সাম ী এবং চারণা), ওএইচএস সাম ী (েযমন মা / 
জীবাণুনাশক / হ া ওয়াশ ইত ািদ) এর ইএস কম েদর জন  য খরচ হেব তার যাগফল, ইত ািদ। 

ািবত া ােমর জন  িবএলিপএ/ এনিবআর/ এনিবআর/ আরএইচিড-এর উ য়ন ক  াব  (িডিপিপ)/কািরগির সহায়তা ক  
াব ( এিপিপ) া ােমর সফল পিরেবশগত এবং সামািজক ব ব াপনার জন  বােজেটর সােথ ইএসএমিপ কায ম িতফিলত 

করা হেব। ইএসএমএফ বা বায়েনর জন  মাট ১.১৩ িমিলয়ন মািকন ডলার অনুমান করা হেয়েছ যা আইিডএ থেক ািবত মাট 
ক  বােজেট সম য় করা হেব। 

MoC 

ম  

িবেশষে র পদবী 
 

পাির িমক 

মািসক বািষক 

 ১ Gender Specialist (০১) ৪৫০,০০০ ৫,৪০০,০০০ 

 ২ Environmental and Social Development/Stakeholder Engagement 
Specialist 

৪৫০,০০০ ৫,৪০০,০০০ 

মাট (িবিড ) ১০,৮০০,০০০ 

মাট (ইয়ু এস িড) ১২৭,০৫৯ 
  

NBR 

ম িবেশষে র পদবী পাির িমক 

মািসক বািষক 

১ Environmental Expert (০১) ৪৫০,০০০ ৫,৪০০,০০০ 

২ Social Development and SE Expert (০১) ৪৫০,০০০ ৫,৪০০,০০০ 

৩ OHS and Labor Management Expert (০১) ৪৫০,০০০ ৫,৪০০,০০০ 

৪ Gender and SEA/SH Expert (০১) ৪৫০,০০০ ৫,৪০০,০০০ 

৫ Lab Analyst ২০০,০০০ ২,৪০০,০০০ 

৬ Lab Technician ১৫০,০০০ ১,৮০০,০০০ 

মাট (িবিড ) ২৫,৮০০,০০০ 

মাট (ইয়ু এস িড) ৩০৩,৫২৯ 
 



 

BLPA 

ম িবেশষে র পদবী পাির িমক 

মািসক বািষক 

১ OHS and Labor Management Expert (০১) ৪৫০,০০০ ৫,৪০০,০০০ 

২ Land Acquisition and Resettlement Expert (০১) ৪৫০,০০০ ৫,৪০০,০০০ 

৩ Environmental Expert ৪৫০,০০০ ৫,৪০০,০০০ 

৪ Gender and SEA/SH Expert ৪৫০,০০০ ৫,৪০০,০০০ 

৫ Social Development and Stakeholder Engagement Expert ৪৫০,০০০ ৫,৪০০,০০০ 

মাট (িবিড ) ২৭,০০০,০০০ 

মাট (ইয়ু এস িড) ৩১৭,৬৪৭ 

(১ ইউ এস িড= ৮৫ িব িড ) 
[কর এবং ভ াট সহ বতন] মাট: িব িড  ৬৩,৫০০,০০০ [ইউ এস িড ৭৪৮২৩৫] 

িশ ণ/ সিমনার 

 
 
 

সিমনােরর িবষয়/ িশ ণ 
মিডউল 

বােজট 
 

সময়সীমা 
 

BLPA 

[৩  
লব র] 

NBR MOC 

িব ব াংক ESF এর ভূিমকা ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ১ বছর 

ম এবং কােজর পিরি িত এবং 
OHS 

১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ১ বছর 

স দােয়র া  এবং িনরাপ া ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ০ ১ বছর 

অিভেযাগ িতকার ব ব া ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ০ ১ বছর 

কেহা ার স ৃ  ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ১ বছর 

Gender and SEA/SH/GBV ১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ১ বছর 

RPF এবং RAP পযােলাচনা ৯০০,০০০ ০ ০ ২ বছর 

ESMP স িত পযেব ণ ৬০০,০০০ ১০০,০০০ ০ বািষক 

RAP স িত পযেব ণ 
 

৬০০,০০০ ০ ০ 
বািষক 

OCHS এবং ম ব ব াপনা 
অিডট 

৬০০,০০০ ১০০,০০০ ০ 
বািষক 

চুি  এবং পরামশক ব ব াপনা 
মিডউল 

৬০০,০০০ ১০০,০০০ ১০০,০০০ ১ বছর 

িনরাপদ রাসায়িনক এবং 
পরী াগার ব ব াপনা 

১,০০০,০০০ ৫০০,০০০ ০ ১ বছর 

উ ত পরী াগার যুি  এবং য  
পিরচালনা  

২,০০০,০০০ ৫০০,০০০ ০ ১ বছর 

মাট (িবিড ) ১৫,৩০০,০০০ ৪,৩০০,০০০ ২,১০০,০০০ ২১,৭০০,০০০ 



 

 
 
 

সিমনােরর িবষয়/ িশ ণ 
মিডউল 

বােজট 
 

সময়সীমা 
 

BLPA 

[৩  
লব র] 

NBR MOC 

মাট (ইয়ু এস িড) ১৮০,০০০ ৫০,৫৮৮ ২৪,৭০৬ ২৫৫,২৬৬ 

অন  ব েলা বােজট সময়সীমা 
BLPA NBR MOC  

মণ ৬০০,০০০ ১০০,০০০ ০ পযায় ম 

E&S পযেব ণ এবং িরেপা ং ৬০০,০০০ ১০০,০০০ ০ পযায় ম 

 অধ য়ন (lumpsum) ৫০০,০০০ ২০০,০০০ ১০০,০০০ বািষক 

যাগােযাগ (উপাদান এবং 
চারণা) 

১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ি -বািষক 
 

OHS উপকরণ (েযমন মা / 
জীবাণুনাশক / হাত ধায়া 
ইত ািদ) 

১,৫০০,০০০ ৫০০,০০০ ৫০০,০০০ বািষক 

মাট (িবিড ) ৪,৭০০,০০০ ১,৪০০,০০০ ১,১০০,০০০ ৭২০,০০০০ 

মাট (ইয়ু এস িড) ৫৫,২৯৪ ১৬,৪৭১ ১২,৯৪১ ৮৪৭০৬ 

(১ ইউ এস িড= ৮৫ িব িড ) 

উপসংহার 

কে র অধীেন সম  জায়গা িবদ মান অবকাঠােমার স সারণ বা আধুিনকরন এর কােজ ব ব ত হেব। ি য়াকলাপ িল বতমান 
E&S পদিচে র উপর পিরচািলত হেব এবং ক , মূলত পিরবিতত বাস ান িনেয় গ ত। ক র স াব  ভাব িল সীিমত,  
GIIP  এর মানদ , ব াংেকর ESF এবং বাংলােদশী আইন মেন এবং ESMP- ত াসি ক িবধান িল েয়াগ কের সহেজই 
পিরচালনা করা যেত পাের। 


