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সারসংবেপ (EXECUTIVE SUMMARY)
ভূ নমকা
দুর্োগ
য ব্যব্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয় (MODRM) এর অধীনস্থ দুর্োগ
য ব্যব্স্থোপনো অধধদপ্তর (DDM) কর্তক
য
ব্োস্তব্োধয়র্,অধর্দধররের জনয কমসংস্থোন
য
কমসূয ধি (EGPP) ব্োংলোরদশ সরকোররর একটি িলমোন কমসূয ধি।
EGPP এর কমসূয ধির লক্ষ্য হরে সোমোজজক প্রকরে অধর্দধরে পধরব্োররর জনয খণ্ডকোলীন কোরজর সতটি
করো ্োরর্ র্োরো দোধরের্ো উঠরর্ পোরর। ধব্শ্বব্যোংক এই প্রকরের মোধযরম ক্ষ্ুে পধরসরর সোরো দদরশ গ্রোমীণ
কমসংস্থোন
য
সতটির জনয SNSP প্রকরে আধথক
য সহোয়র্ো প্রদোন কররে।
২০১৭ সোল দথরক প্রোয় ৯ লক্ষ্ ধব্র্োধির্ দরোধহঙ্গো জনরগোষ্ঠী ধময়োনমোর দথরক ব্োংলোরদরশর কক্সব্োজোরর
আশ্রয় দনয়। স্বোভোধব্ক ভোরব্ কক্সব্োজোররর স্থোনীয় জনগণ দমৌধলক িোধহদো দমিোরর্ সমসযোয় পিরে। এই
সমসযো সমোধোরন ব্োংলোরদশ সরকোর EGPP প্রকরের মোধযরম ধব্শ্বব্যোংক কোরে ১০০ ধমধলয়ন ডলোর
অধর্ধরক্ত সহোয়র্ো দিরয়রে। এই ধনধমরে নর্ু ন দুটি করপোরনরের (Component 4 and 5) মোধযরম স্থোনীয়
জনগণ (Host Community) এব্ং দরোধহঙ্গো সম্প্রদোয়রক (DPP) সহোয়র্ো করো হরব্। এই অধর্ধরক্ত অথোয়ন
য
শুধুমোত্র কক্সব্োজোররর জনয প্রর্োজয হরব্ ্ো EGPP+ নোরম অধব্ধহর্ করো হরয়রে। কক্সব্োজোর দজলোয়
EGPP প্রকেটি ব্র্যমোরন িলমোন ্ো Component 4 , EGPP+ এর মোধযরম দধরে স্থোনীয় জনগরণর জনয
সহোয়র্ো ব্তজি করো হরব্ এব্ং আররো দব্ধশ জনগণ এই প্রকরে ্ুক্ত হরর্ পোররব্। একইভোরব্ , Component
5 আর মোধযরম ধব্শ্বব্যোংরকর অথোয়রন
য
িলমোন মূলর্ মোধি দসক্টর দরোধহঙ্গো ক্রোইধসস দরসপন্স (EMRCR)
প্রকরের Component 2 এর কমপধরধধ
য
ব্তজি করো হরব্ এব্ং দব্ধশ দরোধহঙ্গো জনরগোষ্ঠীরক সহোয়র্ো দদয়ো হরব্।
IDA এর অথোধয়র্
য
প্রকে এব্ং কমসূয ধিগুধলর জনয ব্োংলোরদশ সরকোররর সংধিি আইনগুধলর সোরথ
সোমঞ্জসযর্ো রক্ষ্ো করো েোিোও ধব্শ্বব্যোংরকর সুরক্ষ্োর নীধর্মোলোগুধল দমরন িলরর্ হরব্। এই ধনধমরে
ধব্শ্বব্যোংরকর অপোররশনোল নীধর্মোলো OP ৪.১২ এব্ং ৪.০১ অনুসোরর এই সোমোজজক ও পধররব্শগর্
ব্যব্স্থোপনো কোঠোরমো (ESMF) তর্রী করো হরয়রে। শুধুমোত্র Component 4, EGPP+ প্রকরের জনয ্ো
কক্সব্োজোররর স্থোনীয় জনগরণর জনয প্রর্োজয। Component 5 দ্রহর্ু Component 2, EMRCR প্রকরের
কো্ক্রম
য
অনুসোরর হরব্ (দরোধহঙ্গো জনরগোষ্ঠীর জনয),EMRCR প্রকরের জনয তর্রী ESMF (D419BD),Component 5 আর জনয অনুসরণ করো হরব্ ্ো ওরয়ব্সোইি এ প্রকোশ করো হরয়রে।
এই ডকুরমে টি প্রস্তুর্ করোর জনয, সংধিি পধররব্শগর্ সোমোজজক সুরক্ষ্ো কো্োধদ
য মোঠ পধরদশন;
য ধব্ধভন্ন
স্তররর পরোমশ; য পধরমোণগর্ মূলযোয়ন এব্ং সুরক্ষ্োর নীধর্মোলো দমরন িলোর মোধযরম প্োরলোিনো
য
করো
হরয়ধেল। দ্রহর্ু SNSP এর Parent EGPP (Program টি B Category এব্ং অধর্ধরক্ত অথোয়রন
য
(AF) এমন
দকোরনো কো্কলোপ
য
(Activities) ্ুক্ত করো হয় নোই ্োর মোধযরম পধররব্শগর্ ও সোমোজজক ভোরব্ ক্ষ্য়ক্ষ্ধর্
ব্তজি পোরব্, র্োই EGPP+ প্রকেটিও B কযোিোগধররর্ রোখো হরয়রে।

প্রকবের উবেশয এেং েণিা
ম
মূল SNSP প্রকরের ধর্নটি করপোরনে ররয়রে। করপোরনে ১ (MoDMR এর দসফটি দনি দপ্রোগ্রোমগুধলরর্
support ) দুর্োগ
য পধরিোলনো ও ত্রোণ মন্ত্রনোলরয়র (MoDMR) অধীরন দুর্োগ
য ব্যব্স্থোপনো অধধদপ্তররক
(DDM) ধব্ধভন্ন দসফটি দনি দপ্রোগ্রোমগুধলরক ফলোফল-ধভধেক অথোয়রনর
য
মোধযরম সহোয়র্ো করর্ ;

(i)পধরব্োররর লক্ষ্যমোত্রো পূরণ (ii) প্রশোসধনক পিধর্ এব্ং (iii) ধনয়মর্োধন্ত্রক অথ য প্রদোরনর ব্যব্স্থো। এটি
করোর দক্ষ্রত্র, এই করপোরনে ১ EGPP র একটি অংশরক অথোয়ন
য
কররে । করপোরনে ২ (MoDMR এর
প্রশোসধনক এব্ং স্বের্ো ধনজির্ করো) DDM দক প্র্ুজক্তগর্ সহোয়র্ো প্রদোন করর ;(i) আসন্ন জোর্ীয়
গতহস্থোধল সমীক্ষ্ো (NHD) দথরক দোধরে জনরগোষ্ঠীর সংখযো দব্র করো , (ii) দক্ষ্ প্রশোসধনক ব্যব্স্থো ধনজির্
কররণর জনয একটি দসফটি দনি দপ্রোগ্রোম মযোরনজরমে ধসরেম (MIS ) িোলু করো এব্ং (iii) দপ্রোগ্রোরমর
সুধব্ধোর জনয ধডজজিোল অথপ্রধোন
য
দেল-আপ করো । করপোরনে ৩ (NHD তর্ধর ) পধরসংখযোন ও র্থয
ব্যব্স্থোপনো ধব্ভোরগর (SID) অধীরন ব্োংলোরদশ পধরসংখযোন ব্ুযররো (BBS) দ্বোরো ব্োস্তব্োয়ন করো হরে , ্ো
দদরশর প্রথম সব্জনীন
য
সোমোজজক দরজজধিকতর্ Database দধরে জনরগোষ্ঠীর জনয।
প্রস্তোধব্র্ অধর্ধরক্ত অথোয়রনর
য
(AF) মোধযরম (Component 4) কক্সব্োজোররর স্থোনীয় দধরে (পুরুষ ,নোরী,
প্রব্ীণ এব্ং প্রধর্ব্ন্ধী)পধরব্োরগুরলোরক EGPP+ এর ধব্ধভন্ন প্রকরের মোধযরম কমসংস্থোরনর
য
ব্যব্স্থো করো হরব্।
ইজজধপধপ ব্র্যমোরন স্বে পধরসরর মধহলোরদর অংশীদোধররের সুধব্ধোরথ য গ্রোমীণ আব্োধসক এলোকোগুধলর
কোেোকোধে প্রকে ব্োস্তব্োয়ন কররে দ্খোরন এক র্তর্ীয়োংশ মধহলো সুধব্ধোরভোগী ধনজির্ করো হয় । EGPP +
প্রকরের মোধযরম এই কোরজর পধরধধ ব্তজি করো হরব্ , দ্মন : স্বোস্থয এব্ং সোমোজজক সমসযো সপরকয
সরির্নর্ো সতটি, আব্জযনো সংগ্রহ, সোমোজজক সংহধর্ প্রিোর ইর্যোধদ। দ্সকল দধরে পুরুষ ও মধহলো ্োরদর
, ০.১ একর এরও কম জধমর মোধলকোনো ,অদক্ষ্ শ্রধমক ধহসোরব্ কোজ কররর্ আগ্রহী , উরেখর্োগয সংখযক
হোাঁস-মুরধগ ব্ো পশুসপরদর মোধলক নয়; প্রধর্ মোরস ৪,০০০ িোকোরও কম আয়; সরকোর প্রদে অনয দকোনও
দসোশযোল দসফটি দনি এ অংশ ধনরে নো (ইজজধপধপ গোইডলোইনস ২০১৪ অথব্ের
য
অনুসোরর) ,এমন ১৮
ব্েররর উপরর এব্ং ৬০ ব্েররর ধনরির পুরুষ এব্ং মধহলো অন্তভুক্ত
য থোকরব্ ।

প্রাসনিক িীনিমালা, আইি ও িুজক্ত
ব্োংলোরদশ সরকোররর পধররব্শ সংরক্ষ্রণর জনয ধব্স্তোধরর্ নীধর্মোলো, আইন ও ধনরদয ধশকো ররয়রে ।
গণপ্রজোর্ন্ত্রী ব্োংলোরদরশর সংধব্ধোরনর ১৮ A অনুরেদ ২০১২ সোরল (১৫ র্ম সংরশোধধন ) সংরশোধন করো
হরয়ধেল দ্খোরন পধররব্শ সংরক্ষ্রণর পোশোপোধশ প্রোকতধর্ক সপদ, জীব্বব্ধিত্রয, জলোভূ ধম, ব্ন ও
ব্নযজীব্ন সংরক্ষ্ণ ও সুরক্ষ্ো ধনজির্ করো হরয়রে । এেোিোও , পধররব্শ সংরক্ষ্ণ, ব্নযজীব্ন সংরক্ষ্ণ,
জলব্োয়ু পধরব্র্যন প্রশমন এব্ং জল, মৎসয, কতধষ, ব্োাঁধ এব্ং ধনষ্কোশন ইর্যোধদর ব্যব্স্থোপনোর উপর দজোর
দদওয়ো হরয়রে।

নেশ্বেযাংবকর িীনিমালা
ধব্শ্বব্যোংরকর প্রোসধঙ্গক পধররব্শগর্ ও সোমোজজক সুরক্ষ্ো নীধর্মোলোগুধলর (safeguard policy)মরধয (১)
অপোররশনোল পধলধস (OP/BP) 4.01 পধররব্শগর্ মূলযোয়ন; (২) OP/BP 4.04 প্রোকতধর্ক ব্োসস্থোন; (৩) OP/BP
4.11 দভৌর্ সোংেতধর্ক সপদ; (৪) OP/BP 4.36 ব্নজ; (5)OP/BP 4.12 অবনজেক সপধকযর্ পুনব্োসন;
য
এব্ং (6) OP/BP ৪.১০ আধদব্োসী। উপপ্রকরের দশ্রধণধব্নযোরসর উপর ধভধে করর ধব্শ্বব্যোংক গ্রূরপর ধনরমোক্ত
পধররব্শ,স্বোস্থয ও ধনরোপেো সপধকযর্ ধনরদয ধশকো ররয়রে :
১. সোধোরণ পধররব্শ
২. ধনমোণ
য উপকরণ সংগ্রহ /উরেোলন করোর জনয পধররব্শ,স্বোস্থয ও ধনরোপেো ধনরদয ধশকো
৩. পোধন ও স্বোস্থয ব্যব্স্থো ধব্ষয়ক পধররব্শ, স্বোস্থয ও ধনরোপেো ধনরদয ধশকো

বেসলাইি:
বভৌি পনরবেশ:
মোিয দথরক নরভম্বর প্ন্ত
য প্রিুর ব্তটিপোর্ হয়। প্রোক-দমৌসুমী ও দমৌসুমী পরব্র্ী এই অঞ্চরলর জলব্োয়ু
গ্রীষ্মমন্ডলীয়। প্রকে অঞ্চলটি ক্রোন্তীয় ঘূধণঝি
য
এব্ং জরলোচ্ছ্বোরসর জনয অর্যন্ত সংরব্দনশীল।
ব্রঙ্গোপসোগরর সতি ঘূধণঝিগুরলো
য
সোধোরণর্ এধপ্রল - দম মোরস এব্ং মোরঝ মোরঝ অরক্টোব্র-নরভম্বর মোরস
উপকূরল আঘোর্ হোরন এব্ং মোনব্ ব্সধর্, গোেপোলো ও সপরদর মোরোত্মক ক্ষ্ধর্সোধন করর। পধরব্ধর্যর্
ভূ ধমরূপ ও ভূ সংস্থোরনর দরুন প্রকে এলোকোর হোইররোলজজর প্রকতধর্ জটিল। উপকূলীয় পোহোধি অঞ্চলগুধল
দথরক প্রব্োধহর্ সুরপয় পোধন এব্ং ব্রঙ্গোপসোগর দথরক দজোয়োররর সময় প্রব্োধহর্ পোধনর মরধয সংর্োগ
ররয়রে। সোধব্কভোরব্,
য
ধশে এলোকো ব্ো র্ীব্র ্োনব্োহরনর িোপ নো থোকোয় প্রকে এলোকোর ব্োয়ু অরনকিোই
দূষণমুক্ত। ধকেু ধুরলোজধনর্ দূষণ শুে দমৌসুরম (নরভম্বর দথরক দম) ধনমোণ
য সোইি এব্ং ইিভোিোর কোেোকোধে
ঘরি । এই অঞ্চরলর মোটি ধব্রশষর্ পোহোিী এলোকোর মোটি দব্ধশরভোগ দক্ষ্রত্রই কঙ্কর্ুক্ত এব্ং দদরশর
অনযোনয উপকূলীয় অঞ্চরলর র্ু লনোয় কম পধরপক্ক এব্ং ভূ ধমক্ষ্য় ও ভূ ধমধ্বস প্রব্ণ।
জিে পনরবেশ: কক্সব্োজোররর ব্নভূ ধম গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ধিরহধরৎ ও আধো- ধিরহধরৎ ব্ন দ্বোরো আেোধদর্।
উধখয়ো এব্ং দিকনোরফর ব্নভূ ধম গজযন দ্বোরো আেোধদর্ দ্খোরন প্রধোন ব্তক্ষ্ গজযন। গর্ দুই দশরক মোনুরষর
কো্কলোরপর
য
জনয উধখয়ো এব্ং দিকনোরফর ব্নভূ ধম করম ধগরয়রে। ১৯৮৯ দথরক ২০০৯ সোরলর মরধয
দিকনোফ ব্নযপ্রোণী অভয়োরণয(টিডধিওএস) এর ব্নভূ ধম ৪৬% করম ধগরয়রে , ৩৩০৪ দহক্টর দথরক ১৭৯৪
দহক্টরর পধরণর্ হরয়রে। র্রব্ গুল্ম ব্নভূ ধম ২৫% ব্তজি দপরয় ৬২৬৩ দহক্টর দথরক ৭৮২৪ দহক্টর হরয়রে।
এলোকোটির সব্রিরয় আকষণীয়
য
তব্ধশিয হল নোন্দধনক সমুে তসকর্ ্ো ধব্রশ্বর দীঘর্ম
য
অখজন্ডর্ সমুে
তসকর্। এরর্ ররয়রে পোাঁি প্রজোধর্র কেপ। সমুে তসকর্ জুরি মযোডফ্লোি এব্ং ব্োধলয়োধি এই এলোকোর
অনযোনয দুটি পধররব্শগর্ সপদ ্ো দিকনোরফর মোধযরম কক্সব্োজোররর র্ীরর ব্োলু ধরর দররখ উচ্চর্ো ব্তজি
করর সমুে তসকর্টিরক মোটি ক্ষ্য় দথরক রক্ষ্ো করর। ধহমেধি জোর্ীয় উদযোন ও ইনোনী ব্ন গুরুেপূণ য
সংরধক্ষ্র্ এলোকোগুরলোর মরধয অনযর্ম। আইইউধসএন (২০১৬) অনুসোরর কক্সব্োজোর দজলোর দধক্ষ্ন
অঞ্চরল ৫০-৭৮ টি ব্নয হোধর্ ররয়রে (্োর মরধয উধখয়োয় ৫ টি ব্নভূ ধম এব্ং দিকনোরফ ৪ টি ব্ন ধব্ভোরগর
দরঞ্জ পরর)। দরোধহঙ্গো জনরগোষ্ঠীর আকজিক আগমরনর ফরল ৪০ টি হোধর্ কযোপ এলোকোর আরশপোরশ
আিকোপরিরে।
আর্-সামাজিক
ম
পনরবেশ: কক্সব্োজোররর দলোকজরনর অথবনধর্ক
য
কো্কলোরপর
য
মরধয ঐধর্হযব্োহী মোে
ধশকোর এব্ং প্িন
য ধশে : দহোরিল, দররস্তোাঁরো, পধরব্হন ইর্যোধদ উরেখর্োগয।দরোধহঙ্গো জনরগোষ্ঠীর আগমরন
আথ-সোমোজজক
য
জক্রয়োকলোপ ব্োিোরনোর জনয এলোকোয় কমরর্
য এনজজও এব্ং আইএনজজওগুধলর ধব্স্তোর
ঘরিরে ্োরর্ দসব্োর িোধহদো দব্রিরে ।
উধখয়োর স্থোনীয় দলোকজরনর মরধয একটি প্রধোন অথবনধর্ক
য
কো্কলোপ
য
হরে মোে ধশকোর। একটি
সোম্প্রধর্ক জধররপ দদখো দগরে ৬০ জন দজরলরদর ৫০% আর দকোনও আনুষ্ঠোধনক ধশক্ষ্ো নোই এব্ং শুধুমোত্র
৪.৭% দজরলর মোধযধমক ধশক্ষ্ো ররয়রে। জধররপ অংশগ্রহণকোরীরদর মরধয ৫২% আধো পোকো ব্োধিরর্ ব্োশ
করর ;৭০% নলকূপ দথরক পোধন পোন করর এব্ং ৭১ জরনর সযোধনিোধর লযোটিরনর ব্যব্স্থো ররয়রে। প্রোয় ২০%
উেরদোর্োর সযোধনিোধর লযোটিরনর ব্যব্স্থো নোই। ব্োররো মযোশ মোে ধরোর কো্ক্রম
য
এব্ং অনযোনয অথবনধর্ক
য
কো্ক্ররমর
য
ধভধেরর্ র্োরদর মোধসক আয় ৩০০০-৬০০০ িোকোর মরধয (৪৫.৫%) দিকনোরফ ১০৫ জন
দজরলর মরধয একটি জধররপ দদখো দগরে দ্ প্রোয় ৬০% দজরল ৩০ ব্েররর ধনরি , ৩০% ৩০ দথরক ৩৯
ব্েররর মরধয এব্ং ব্োধক ১০% আর ব্য়স ৪০ ব্েররর দব্ধশ। ধশক্ষ্োর মোত্রো অনুসোরর ,৬৩% অক্ষ্রজ্ঞোনশূনয,
১৯% র্োরদর নোম ধলখরর্ পোরর, ১৫% প্রোথধমক স্তররর ধশক্ষ্ো দপরয়ধেল এব্ং ৪% মোধযধমক ধশক্ষ্ো দপরয়ধেল।

প্রোধন্তক এব্ং অ-প্রোধন্তক দজরলরদর মরধয উরেখর্োগয আয় তব্ষময ধব্দযমোন। ২৫৫ দজরলরদর আধোধনধমর্য সযোধনিোধর লযোটিন ররয়রে এব্ং ১০% দজরলরদর দকোরনো সযোধনিোধর লযোটিন সুধব্ধো দনই.দব্ধশরভোগ
দজরলরদর (৬৫%)সযোধনিোধর সুধব্ধো দনই।

পনরবেশগি েযেস্থাপিা কাঠাবমা
উবেশয:
EGPP + প্রকরের মোধযরম ্োরর্ স্থোনীয় জনগরণর পধররব্শগর্ দকোরনো ক্ষ্য়ক্ষ্ধর্ নো হয় এইজনয পধররব্শ
ব্যব্স্থোপনো কোঠোরমো (EMF) তর্রী করো হরয়রে । উপ-প্রকে ব্োস্তব্োয়রনর জনয সোধোরণ নীধর্মোলো, ধনরদয ধশকো
এব্ং পিধর্গুধল EMF এ ধব্স্তোধরর্ ব্ণনো
য আরে, দ্খোরন উপ-প্রকে এলোকোর প্রধর্কূল পধররব্শগর্ প্রভোব্
হ্রোস করো এব্ং ইধর্ব্োিক পধররব্শগর্ প্রভোব্ ব্োস্তব্োয়রনর পিধর্ সম্মরন্ধ আরলোিনো করো হরয়রে।

সম্ভােয পনরবেশগি প্রভাে:
্ধদও দব্ধশরভোগ EGPP উপ-প্রকরের প্রভোব্গুরলো অস্থোয়ী , সোমোনয এব্ং স্থোনীয় প্োরয়র
য
,র্ব্ুও ধকেু ধকেু
কো্ক্রম
য
পধররব্রশর ক্ষ্ধর্ সোধন কররর্ পোরর দ্মন : (১) কতধষজধম দথরক মোটির উপধরভোগ উরেোলন ;
(২) গোেকোিো / শরসযর ক্ষ্ধর্; (৩) ব্নযপ্রোণীরদর উপর প্রভোব্ ; (৪) ব্োয়ু / ধূধলকণো দূষণ; (৫) শব্দদূষণ; (৬)
সমুে , পুকুর, খোল দূষণ ; (৭)) অপ্োপ্ত
য ব্জযয ধনষ্কোশন ব্যব্স্থো ; (৮) স্থোনীয় জনগণ ও শ্রধমকরদর এব্ং (৯)
স্থোনীয় জনগণ ও ব্নয প্রোণীর সংঘোর্ (HWC ) দ্মন মোনব্ হোধর্ সংঘষ য (HEC) ।

পনরবেশগি েযেস্থাপিা প্রজিয়া:
EGPP এর অধীরন ধনধদয ি উপ-প্রকেগুধল প্রধর্ব্ের স্থোনীয় প্োরয়
য স্ক্রীধনং এর মোধযরম ধনধোধরর্
য
হয়।
প্রকে ধনধোররণর
য
সময় সম্ভোব্য পধররব্শগর্ ধব্রূপ প্রভোব্ ,জনরগোষ্ঠীর িোধহদো , মূলযোয়ন , ব্োস্তব্োয়রনর
সময় ধব্রূপ পধররব্শগর্ প্রভোব্ দরোধ করো এব্ং ব্োস্তব্োয়ন ও পধরিোলনোর জনয প্রকরে ধন্ুক্ত কমকর্য
য োরদর
দোধয়রের কথো ESMF এ ধব্স্তোধরর্ ব্লো হরয়রে । ব্োংলোরদশ এব্ং ধব্শ্বব্যোংরকর সুরক্ষ্ো নীধর্মোলো দমরন
িলোর পোশোপোধশ পধররব্শ ব্যব্স্থোপনো ব্যব্স্থো ব্োস্তব্োয়রনর জনয নীধর্মোলোগুধল হরলো (১) উপ-প্রকে
এলোকোর উপকোরী এব্ং পধররব্শগর্ ধব্রূপ প্রভোব্ সনোক্তকরণ, পূব্োভোস
য
এব্ং মূলযোয়ন (২) দনধর্ব্োিক
প্রভোরব্র জনয নকশো পধরব্র্যরনর ব্যব্স্থো, এব্ং (৩) উপ্ুক্ত প্রোধর্ষ্ঠোধনক এব্ং প্রব্ক্ষ্ক
য
ব্যব্স্থো।
উপ-প্রকে পধররব্রশর উপর ধব্রূপ প্রভোব্ দফলরব্ ধকনো র্ো ধিধির্ কররর্ পধররব্শগর্ জস্ক্রধনং ফম (Annex
য
-C) অব্শযই পূরণ কররর্ হরব্।জস্ক্রধনং এর সময় অব্সসই স্থোনীয় জনগরণর মর্োমর্ ধনরর্ হরব্।
পধররব্শগর্ জস্ক্রধনং পধরিোলনো কররব্ প্রকে ব্োস্তব্োয়ন কমকর্য
য ো (PIO ) , উপ-সহকোরী প্ররকৌশলী (SAE )
(উভয় DDM /MoDMR এর অধীরন) এব্ং প্রকে ব্োস্তব্োয়ন কধমটি (PIC ) (ইউধনয়ন পধরষরদর স্থোনীয়
প্রধর্ধনধধরদর দ্বোরো গটঠর্) ।এেোিোও, র্োরো উপ- প্রকরের পধররব্শগর্ প্রভোব্ এিোরনো / সমোধোন করোর
জনয উপ-প্রকরের নকশো সংরশোধন এব্ং প্রশমন ব্যব্স্থো গ্রহরণর মোধযরম (্ধদ প্ররয়োজন হয়)
এনভোয়রনরমেোল দকোডস অব্ প্রযোধক্টরসস (ECoP) অনু্োয়ী প্োরলোিনো
য
কররব্।

PIO / SAE পধররব্শগর্ জস্ক্রধনং প্োরলোিনো
য
কররব্ এব্ং প্রভোব্গুধলর জনয উপ্ুক্ত প্রশমন ব্যব্স্থোর
পরোমশ দদরব্
য
এব্ং উপ-প্রকেগুধলর পধররব্শ প্রশমরনর জনয ব্যয় ধনধোরণ
য কররব্।
ধনব্োধির্
য
উপ-প্রকেগুধলর নকশো এব্ং ব্োস্তব্োয়ন এই ESMF এ উধেধখর্ এনভোয়রনরমেোল দকোডস অব্
প্রযোধক্টরসস (ECoP) অনুসোরর কররর্ হরব্। উপ-প্রকরের দনধর্ব্োিক / ধব্রূপ পধররব্শগর্ প্রভোব্ এিোরর্
ব্ো হ্রোস করোর দক্ষ্রত্র EGPP কো্ক্ররমর
য
পধরকেনো, নকশো, ধনমোণ
য ও রক্ষ্ণোরব্ক্ষ্রণর ধদকধনরদয শনো
পধরিোলনোর জনয ECoP তর্ধর করো হরয়রে। দকোডগুরলোর কো্প্রণোলী
য
ও পিধর্ কো্ধনব্
য োহী
য সংস্থো,
টঠকোদোর এব্ং জধির্ অনযোনয সংস্থোগুধল অনুসরণ কররব্ ।

সামাজিকগি েযেস্থাপিা কাঠাবমা
উবেশয:

EGPP + প্রকরের মোধযরম ্োরর্ স্থোনীয় জনগরণর সোমোজজকগর্ দকোরনো ক্ষ্য়ক্ষ্ধর্ নো হয় দসজনয
সোমোজজক ব্যব্স্থোপনো কোঠোরমোটি তর্রী করো হরয়রে । উপ-প্রকরের কোররণ ্োরর্ ভূ ধম , সপদ
,জীধব্কো এব্ং জীব্ন্োত্রোর মোন ক্ষ্ধর্গ্রস্থ নো হয় ,দস সপধকযর্ নীধর্মোলো, ধনরদযধশকো এব্ং
পিধর্গুধল ESMF এ ধব্স্তোধরর্ ব্ণনো
য করো হরয়রে।দস্বেোয় ভূ ধমদোন পজক্রয়োর নীধর্ এব্ং
পিধর্গুরলোও এইখোরন আরলোিনো করো হরয়রে।

পুিোসি
ম
েযেস্থাপিার িীনিমালা
EGPP + প্রকরে (AF) দকোনও অব্স্থোরর্ই জধম অধধগ্রহণ অনুরমোধদর্ নয়। সুর্রোং, স্থোব্র সপধে
অধধগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭(ARIPA ২০১৭) এখোরন প্রর্োজয নয় । র্রব্ অবনজেক
পুনব্োসরনর
য
দক্ষ্রত্র ধব্ষরয় ধব্শ্বব্যোংরকর দসফগোডয পধলধস ওধপ ৪.১২ ও ওধপ ৪.১০ প্রর্োজয হরব্।
প্রকরের জনয ্ধদ জধমর প্ররয়োজন হয় , দসরক্ষ্রত্র ব্যোজক্তগর্ জধম ্ধদ দকও দস্বেোয় দোন করর
, র্োহরল দস জধম প্রকরের জনয ব্যব্হোর করো ্োরব্। প্রকরের কোররণ কোররোর জীধব্কোর উপর ্োরর্
ধব্রূপ প্রভোব্ নো পরর র্ো হরব্।

বেচ্ছায় িনমদাি পজিয়া
প্রকরের জনয অস্থোয়ীভোরব্ ্ধদ দকোরনো জধমর প্ররয়োজন হয় , দসরক্ষ্রত্র অব্শযই জধমর অধধগ্রহণ
করো ্োরব্ নো। র্রব্ দস্বেোয় ্ধদ দকউ জধম দোন করর দসরক্ষ্রত্র জধমর মোধলরকর সোরথ ধব্স্তোধরর্
আরলোিনো কররর্ হরব্ এব্ং দস্বেোয় জধম দোরনর পিধর্গুরলো অনুসরণ করর প্রকরে ব্যব্হোর করো
্োরব্, ্ো এই ESMF এ ধব্স্তোধরর্ ব্ণনো
য করো হরয়রে। ব্যোজক্তগর্ জধম স্থোয়ী অথব্ো অস্থোয়ীগর্ ভোরব্
দোরনর দক্ষ্রত্র প্রকরের সোরথ জধমর মোধলরকর অব্শযই ধলধখর্ িুজক্ত থোকরর্ হরব্ এব্ং প্রোসধঙ্গক
নধথপত্র ও দরকডয সংগ্রহ কররর্ হরব্।

জিনিং এেং ডকুবমবেশি
প্ররর্যকটি উপ-প্রকে ধনধোররণর
য
আরগ অব্শযই সোমোজজক জস্ক্রধনং (Annex-D) সপন্ন কররর্ হরব্।
জস্ক্রধনং এর সময় অব্শযই স্থোনীয় জনগণ এব্ং সম্ভোব্য ক্ষ্ধর্গ্রস্থ ব্যোজক্তরদর মর্ধব্ধনময় কররর্ হরব্।
্ধদ প্রকে এলোকোর জনগণ প্রকে সপরকয ধদ্বমর্ দপোষণ করর র্োহরল ধব্কে প্রকে এলোকোয়
স্ক্রীধনং সপন্ন কররর্ হরব্। এই প্রকরে কো্ক্রম
য
করো ্োরব্ নো, ্ো ESMF এর Annex -A দর্ উরেখ
করো আরে। এই জনয প্রকে ব্োস্তব্োয়রনর সময় প্রকে ব্োস্তব্োয়ন অধফসোররর সহোয়র্ো ধনরর্ হরব্।
স্ক্রীধনং আর সময় ্ধদ ভূ ধম সংক্রন্ত ব্ো পুনব্োসন
য
ব্ো অনয দকোরনো সোমোজজক ধব্রূপ প্রভোব্ দদখো
্োয় দসরক্ষ্রত্র ধব্রূপ প্রভোব্ প্রধর্কোর সপধকযর্ একটি প্রধর্রব্দন প্রকে ব্োস্তব্োয়ন কধমটি PIU
দক জমো ধদরব্।2x2

েুদ্র ও আনদোসী সম্প্রদাবয়র পনরকেিা কাঠাবমা (SECPF)
কক্সব্োজোর দজলোয় উপজোধর্রদর উপধস্থধর্ ররয়রে এব্ং র্োই এই ESMF এর মরধয একটি ক্ষ্ুে আধদব্োসী
সম্প্রদোরয়র পধরকেনো কোঠোরমো অন্তভুক্ত
য করো হরয়রে । উপ-প্রকে এলোকোয় ্ধদ দকোনও উপজোধর্ দলোক
থোরক র্রব্ উমুক্ত আরলোিনোর মোধযরম ক্ষ্ুে ও অধধব্োসী সম্প্রদোরয়র জনয প্রকে আলোদো পধরকেনো কররব্।
স্ক্রীধনং এর মোধযরম ্ধদ দকোরনো অধধব্োসীর জধম ,স্থোপনো , ফসল ব্ো ব্যব্সোর ক্ষ্ধর্গ্রস্থ হয় র্োহরল প্রকরের
PICO ও PIO প্রকরের স্থোন স্থোনোন্তররর পধরকেনো প্রস্তুরর্ সহোয়র্ো কররব্ ।

বেকব াল্ডারবদর অংশগ্র ণ এেং অনভব্াগ পনরিালিা পদ্ধনি সম্পনকি প্রস্তােিা
উপ-প্রকরের সম্ভোব্য প্রভোব্ ও প্রকরের ধরণ ধব্রব্িনোয় দররখ মর্ধব্ধনময় সভোর আরয়োজন করর
ধব্ধভন্ন দেকরহোল্ডোররদর প্রকে সপরকয র্োরদর মর্োমর্ এব্ং পরোমশ য গ্রহণ করো প্ররয়োজন।এই
ESMF টি প্রস্তুর্ করোর সময় DDM ধব্ধভন্ন সংস্থো ,দোর্ো ,স্থোনীয় পুরুষ ও মধহলো ,NGO ইর্যোধদ
দেকরহোল্ডোররদর সোরথ ৭টি মর্ধব্ধনময় সভো এব্ং একটি ধরজজওনোল ওয়োকযশপ সপন্ন করররে
এব্ং র্োরদর মর্োমর্ এই ESMF এ ধলধপব্ি করো হরয়রে। সকল দেকরহোল্ডোরই প্রকরের পরক্ষ্
মর্োমর্ ধদরয়রে। মর্ধব্ধনময় সভোর প্রধোন আরলোিয ধব্ষয়ধব্ষয় গুরলো হরলো :
১. EGPP এর অধীরন দস্বেোয় জধমদোন পিধর্
২. প্রকরে ধনধষি কো্োব্লী
য
(Negetive list)
৩. সম্ভোব্য EGPP প্রকরে অন্তভুক্ত
য কো্োব্লী,দ্মন:
য
মোটির রোস্তোয় ব্নোয়ন এব্ং ব্তক্ষ্ দরোপণ,

কধমউধনটি প্রধর্ষ্ঠোন জধম ভরোি ,ময়লো আব্জযনো
সংগ্রহ, পুকুর / খোল খনন, শুকরনো মোে
প্রজক্রয়োজোর্করণ এব্ং প্রোিীর গোইড ধনমোণ
য করো
4. প্রকেটির দব্ধশরভোগ দেকরহোল্ডোরই শ্রধমক মজুধর ব্োিোরনোর পরক্ষ্ মর্োমর্ ধদরয়রে।

এই প্রকরে ইধর্মরধয সুসংগটঠর্ একটি জত্রমোর্তক অধভর্োগ ধনষ্পধে পিধর্ ররয়রে, ্ো জোর্ীয়, দজলো ও
উপরজলো প্োরয়
য কোজ কররে। উপরজলো প্োরয়
য অধভর্োগ ধনষ্পধে কধমটিরর্ উপরজলো ধনব্োহী
য কমকর্য
য ো
অধভর্োগ ধনষ্পধে কমকর্য
য ো (GRO) এব্ং PIO সদসয সধিব্ ধহসোরব্ দোধয়ে পোলন কররব্ন। দজলো প্োরয়
য

অধভর্োগ ধনষ্পধে কধমটিরর্ দজলো প্রশোসক অধভর্োগ ধনষ্পধে কমকর্য
য ো (GRO)ধহসোরব্ এব্ং DRRO সদসয
সধিব্ ধহসোরব্ দোধয়ে পোলন কররব্ন । দজলো ব্ো উপরজলো দ্ প্োরয়
য অধভর্োগ ধনষ্পধেরর্ উপরজলো ব্ো
দজলো কধমটির দনয়ো ্োরব্। জোর্ীয়/দকন্দ্রীয় প্োরয়
য দুর্োগ
য ব্যব্স্থোপনো অধধদপ্তররর মহোপধরিোলক
অধভর্োগ ধনষ্পধে কমকর্য
য ো ধহরসরব্ দোধয়ে পোলন কররব্ন।
আরব্দনকোরী ধলধখর্ভোরব্ অথব্ো অধভর্োগ ধনষ্পধে ককযর্োয র ধনকি উপধস্থর্ হরয় দমৌধখকভোরব্ অধভর্োগ
কররর্ পোররব্ন। অধভর্োগপত্র দোধখরলর সুধব্ধোরথ য ইউধনয়ন পধরষদ , UNO এব্ং দজলো প্রকোশরকর
কো্োলরয়র
য
গুরুেপূণ য স্থোরন অধভর্োগ ব্োক্স স্থোপন কররর্ হরব্। প্ররর্যক প্োরয়
য অধভর্োগ ধনষ্পধের
আধপল পিধর্ থোকরব্।সংধিি দজলো প্রশোসক উপরজলো প্োরয়
য অধভর্োরগর ব্যোপোরর আধপল কর্তপ
য ক্ষ্
ধহরসরব্ দোধয়ে পোলন কররব্ন।দুর্োগ
য ব্যব্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলরয়র সধিরব্র দনর্তেোধীন জোর্ীয় কণধোর
য
কধমটি অধভর্োগ ধনষ্পধের িূ িোন্ত আধপল কর্তপ
য ক্ষ্ হরব্ন।প্ররর্যক প্োরয়
য অধভর্োগ ধনরোময় দরজজেোর
খুলরর্ হরব্ এব্ং র্োরর্ অধভর্োগকোরীর নোম, টঠকোনো ও অধভর্োরগর ধরণ ও র্োধরখ ধলধপব্ি থোকরব্।
অধভর্োগকোরীরক অধভর্োগ দোধখরলর নম্বর ও র্োধরখ সম্বধলর্ একটি প্রোধপ্ত স্বীকোর পত্র দদয়ো হরব্ , ্োরর্
দস উপরজলো ধনব্োহী
য অধফসোর / দজলো প্রশোসক কো্োলয়
য
হরর্ র্োর অধভর্োগ ধব্ষরয় গতহীর্ কো্ক্রম
য
জোনরর্ পোরর। উপরজলো প্োরয়
য গতহীর্ অধভর্োগসমূহ ১৫ ধদরনর মরধয সুষ্ঠভোরব্ ধনষ্পধে কররর্ হরব্ ;
অনযথোয় অধভর্োগকোরী দজলো প্রশোসরকর ধনকি আধপল কররর্ পোররব্।
অধভর্োগ ধনষ্পধে পিধর্ দজোরদোর করোর জনয দুর্োগ
য ব্যব্স্থোপনো অধধদপ্তরর একটি দিধলরফোন নম্বর
ধনধদয ি থোকরব্ এব্ং ইউধনয়ন পধরষদ কো্োলয়
য
ও উপ-প্রকরের সোইন দব্োরডয এই নম্বর ও প্রকে পধরিোলরকর
কো্োলরয়
য
দ্োগোর্োরগর টঠকোনো উরেখ থোকরর্ হরব্। দকোরনো অধভর্োগ ধনষ্পধে হরল , সধিি PIO ধনষ্পধের
র্োধরখ ও ধরণ অধভর্োগকোরীরক জোনোরব্ন। এেোিোও ধর্ধন অধভর্োগকোরীর িোধহদো অনু্োয়ী সংধিি সকল
র্থযোধদ র্োর সোরথ ধব্ধনময় কররব্ন। দজলো প্োরয়
য
প্রধর্মোরস প্রোপ্ত অধভর্োরগর ধরণ ধিধির্ পূব্ক
য
অধভর্োগকোরীর দশ্রধণধব্নযোরসর র্থয তর্রী করর প্রধর্মোরস ধব্রিষণ কররর্ হরব্ ,্ো ঊধর্ন
য কর্তপ
য রক্ষ্র ও
নর্ু ন ব্যব্স্থোপনো পিধর্ উদ্ভোব্রনর জনয পিধর্র সহোয়ক হরব্। প্রধর্মোরস পরব্র্ী উচ্চর্র প্োরয়
য
অধভর্োগ ধনষ্পধে ধব্ষয়টি প্রব্ক্ষ্ণ
য
কররর্ হরব্ এব্ং উপরজলো কধমটি অধভর্োরগর ধব্ষরয় স্থোনীয় পত্র
পজত্রকোয় প্রিোর কররব্ন।প্ররর্যক উপরজলো কধমটি অধভর্োগ প্রোধপ্ত ও ধনষ্পধে প্রধর্রব্দন প্রস্তুর্ করর
ঊধর্ন
য
আধপল কর্তপ
য রক্ষ্র ধনকি দপ্ররণ কররব্।দ্মন: সংধিি দজলো প্রশোসক এব্ং দুর্োগ
য ব্যব্স্থোপনো
অধধদপ্তর।
র্োেোিো দ্সব্ ব্যজক্ত ব্ো দগোষ্ঠী মরন করর দ্ , র্োর ধব্শ্ব ব্যোংক সমধথর্য ব্ো পধরিোধলর্ প্রকরের দ্বোরো ক্ষ্ধর্গ্রস্থ
হরয়রেন , র্োর প্রকে প্োরয়
য
ধব্দযমোন অধভর্োগ প্রধর্কোর প্রজক্রয়ো অনুসরণ করর ব্ো ধব্শ্বব্যোংরকর
অধভর্োগ প্রধর্কোর সোধভযস ব্যব্হোর করর র্োরদর অধভর্োগ জোনোরর্ পোররন। অধভর্োগ প্রধর্কোর সোধভযরসর
মোধযরম অধভর্োগ দোধখল কররল র্ো র্োৎক্ষ্ধণকভোরব্ প্রকে প্োরয়
য প্োরলোিনো
য
করর দদখো হয়। প্রকরের
কোরজর কোররণ ক্ষ্ধর্গ্রস্থ ব্যজক্ত ব্ো কধমউধনটি ধব্শ্ব ব্যোংরকর স্বোধীন অনুসন্ধোনী পযোরনরলর মোধযরম র্োরদর
অধভর্োগ উত্থোপন কররর্ পোররন। ধব্শ্বব্যোংক কর্তক
য ধনধোধরর্
য
ধনয়ম এব্ং কমধোপ
য
অনুসরণ নো করোর
কোররণ ক্ষ্ধর্ হরয়রে ধকনো ব্ো ক্ষ্ধর্ হরর্ পোরর ধকনো র্ো এই পযোরনরলর মোধযরম ধনধোরণ
য
দকোয়োর হরব্।
ত
ধব্শ্বব্যোংরকর নজরর দকোন ধব্ষয় আনোর পরর এব্ং ব্যোংক মযোরনজরমে কর্ক
য পদরক্ষ্প গ্রহরণর সুর্োগ
দদওয়োর পর দ্ দকোন সময় অধভর্োগ দোধখল করো দ্রর্ পোরর।
এই ESMF ব্োংলো এব্ং ইংররজজ উভয় ভোষোয় দুর্োগ
য ব্যব্স্থোপনো অধধদপ্তররর ওরয়ব্সোইরি এব্ং মর্ধব্ধনময়
সভোর মোধযরম দেকরহোল্ডোররদর মরধয প্রকোশ কররর্ হরব্।

োস্তোয়ি েযেস্থা
প্রস্তোধব্র্ AF কো্ক্রম
য
(করপোরনে ৪) দুর্োগ
য ব্যব্স্থোপনো অধধদপ্তর দ্বোরো ব্োস্তব্োয়ন করো হরব্।
ব্োস্তব্োয়রনর সময় প্রকে অপোররশনোল মযোনুয়োল অনুসরণ করো হরব্। উপরজলো এব্ং ইউধনয়ন প্োরয়
য এই
কমসূয ধি তদনজন্দন ব্োস্তব্োয়ন এব্ং র্দোরধক গুরুেপূণ য ইউধনি হরব্। উপরজলো প্োরয়
য PIO এব্ং উপসহকোরী প্ররকৌশলী আর সহর্োধগর্োয় উপরজলো ধনব্োহী
য কমকর্য
য ো দনর্তেোধীন উপরজলো কণধোর
য
কধমটি
/দপৌরসভো কণধোর
য কধমটি সংধিি PIC আর সহর্োধগর্োয় প্ররর্যক ইউধনয়ন পধরষদ /দপৌরসভোর EGPP এর
অধীন প্ররর্যক সোমোজজক উপ-প্রকে ব্োস্তব্োয়ন ও র্দোরধকর জনয প্রোথধমকপ্রোথধমকভোরব্ দোয়ী থোকরব্।
EGPP আর অধীন সোমোজজক উপপ্রকে ব্োস্তব্োয়ন ও র্দোরধক ধনম্নধলধখর্ পদরক্ষ্প দ্বোরো পধরিোধলর্ হরব্:
১. প্ররর্যক ওয়োরডয পধরকেনো গ্রহরণর জনয ওয়োডয প্োরয়
য সভো
২. প্রস্তুধর্ িূ িোন্তকরণ
৩. কোধরগধর ও স্থোনীয় প্রব্ক্ষ্ণ
য
৪.মোেোর রুল /দরজজেোর সংরক্ষ্ন
৫.মজুধর পধররশোধ
৬. র্দোরধক ও প্রধর্রব্দন দোধখল

