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১। ভূমিকা  

দরূ য্াগ ব্যব্স্থাপনা ও ত্রান িন্ত্রণালয় (এিওমিএিআর) এর অধীরন দরূ য্াগ ব্যব্স্থাপনা অমধদপ্তর 
(মিমিএি) সারারদরে ৫ (পাাঁচ) টি সসফটি সনট কিযসূমচ গ্রহন করররে ্া: অমি দমরদ্র জনরগাষ্ঠীর 
জনয কারজর সেত্র সৃমির কিযসূমচ (ইমজমপমপ), কারজর মব্মনিরয় খাদয (এফএফিমিউ), সটস্ট 
মরমলফ (টিআর), মব্নাশ্ররি মরমলফ (মজআর) এব্ং অমি দমরদ্র জনরগাষ্ঠীর খাদয সংস্থান 

(মভমজএফ)। এসব্ কিযসমূচর িরধয ইমজমপমপ, এফএফিমিউ ও টিআর কারজর সেত্র মব্ষয়ক কিযসমূচ 

্া সমূ্পণয প্রকরের প্রায় েিকরা ৭০ ভাগ। এই প্রকরের অধীরন উপররাক্ত মিনটি কিযসূমচ ব্ষযা ও 
অনযানয আকাল সিৌসুরি গ্রািীন কিযরেত্র সৃমির মনমিরে কমিউমনটি প য্ারয় সোট আকাররর প্রাথমিক 
অব্কাঠারিা উন্নয়রন অথযায়ন কররব্। অমি দমরদ্র জনরগাষ্ঠীর জনয                    (এ  
এ  এ    ) এর অন্তভুয ক্ত অমধকাংে উপ-প্রকরের পমররব্েগি প্রভাব্ সািানয, স্থানীয় ও 
েণস্থায়ী।  

গণপ্রজািন্ত্রী ব্াংলারদে সরকার আো প্রকাে করর স্, মব্শ্ব ব্যাংক কিৃয ক ২০০৮ সাল সথরক 
ইমজমপমপর িাধযরি এিওমিএিআর-এর প্রকরের উন্নয়ন ও ব্াস্তব্ায়রনর উরেরে ১৫০ মিমলয়ন ইউএস 
িলার সহর্ামগিা অব্যাহি থাকরব্। প্রস্থামব্ি এসএনএসমপ প্রকে স্বেকালীন কিযসংস্থারনর িাধযরি 
মিমিএি-এর প্রকে ব্াস্তব্ায়ন কররব্। এিওমিএিআর কিৃয ক গঠিি পমররব্েগি ব্যব্স্থাপনার 
কাঠারিা (ইএিএফ) এসএনএসমপ প্রকে ব্াস্তব্ায়নকালীন সকল পমররব্েগি ইসুয সিূহ সিাকারব্লা 
কররি সহায়িা কররব্। সম্ভাব্য পমররব্েগি প্রভাব্ ও ব্িয িান পমররব্েগি অব্স্থার উন্নয়রন মব্শ্ব 
ব্যাংক এর পমররব্েগি মনরূপণ নীমি (ওমপ/মব্মপ ৪.০৮) এই প্রকরে মব্রব্চনা করা হরয়রে। 
অব্কাঠারিার আকার এব্ং পমররব্েগি প্রভারব্র প্রকৃমি ও মব্স্তাররর মভমেরি এসএনএসমপ প্রকেটি 
মব্শ্ব ব্যাংক এর নীমিিালা অনু্ায়ী ‘মব্’ কযারটগমর এব্ং মিওই এর নীমিিালা অনু্ায়ী ‘িাঝামর 
ঝুাঁ মকপূণয’ কযারটগমর।   

মব্শ্ব ব্যাংক কিৃয ক অথযায়রন সকল প্রকে মব্শ্ব ব্যাংক এর কিযনীমি এব্ং এসএনএসমপর আওিাধীন 
প্রকে সিূরহ অথযায়রনর উপর্াগী করার জনয মব্শ্ব ব্যাংক এর পমররব্েগি মনরাপো নীমি ও 
গণপ্রজািন্ত্রী ব্াংলারদে সরকাররর পমররব্ে আইন অনু্ায়ী পমরচামলি হরি হরব্। এই পমররব্েগি 



ব্যব্স্থাপনা কাঠারিা (ইএিএফ) মিমিএি-এর ইমজমপমপ প্রকেধীন এফএফিমিউ, টিআর ও মজআর 
এর সকল উপ-প্রকে সিূহ ব্াস্তব্ায়রন সাধারন নীমি ও কিযপন্থা মনণযরয় সহায়িা কররব্। এই 
পমররব্েগি  ব্যব্স্থাপনা মররপাটয  তিমররি মকেু প্রাসমিক পমররব্েগি মনরাপো পদ্ধমি স্িন: িাঠ 
পমরদেযন, মব্মভন্ন স্তররর আরলাচনা, পমররব্েগি মনরাপো অনু্ায়ী প্রকে ব্াস্তব্ায়রনর গুনগি ও 
পমরিাণগি প য্ারলাচনা এব্ং মনরাপো নীমি ব্াস্তব্ায়রনর সেিিারক মব্রব্চনা করা হরয়রে।  

ইএিএফ অনু্ায়ী সকল উপ-প্রকে সিূরহর একটি পমররব্েগি সিীো প্ররয়াজনীয়। এই ব্াব্স্থাপত্র 
অনু্ায়ী িাঠ পমরদেযক (এফএস) এব্ং ইউমনয়ন পমরষদ প্রকে ব্াস্তব্ায়ন কমিটি (ইউমপ-
মপআইমস) সকল উপ-প্রকে সিূরহর পমররব্েগি প্রভাব্ মনরূপরণর উরেেয প্রকরের পমরকেনা স্তরর 
পমররব্েগি ্াচাই সম্পন্ন কররব্। পমররব্েগি ব্যব্স্থাপনা পমরকেনা (ইএিমপ)র পমরব্রিয  প্ররিযক 
উপ-প্রকে একটি পমররব্েগি মব্মধর অনুেীলনসিূহ (ইমসমপ) গ্রহন কমররব্। ইমসমপ সিূহ প্রকরের 
পমরকেনা এব্ং ব্াস্তব্ায়ন প য্ারয় প্ররয়াগ মনমিিকররন কিযচারীগণরক প্রমেেণ মনরি হরব্।   

প্রকরের প্রমিটি স্তরর পমররব্েরক মব্রব্চনা করাই এই পমররব্ে ব্যব্স্থাপনা কাঠারিা (ইএিএফ)র 
প্রধান উরেেয। এই ইএিএফ এর নীমি, মনরদযেনা ও পদ্ধমি উপ-প্রকে সিূরহর মব্শ্ব ব্যাংরকর 
মনরাপো নীমি অনু্ায়ী ব্াস্তব্ায়রনর িাধযরি একটি সটকসই পমররব্ে মনমিি করর। মব্রেষভারব্, 
ইএিএফ এর লেযসিূহ: (১) সম্ভাব্য পমররব্েগি নীমিব্াচক প্রভাব্সিূরহর হ্রাস, (২)  ইমিব্াচক 
প্রভাব্সিূরহর ব্ৃমদ্ধ এব্ং (৩) কমিউমনটির সহায়িায় পমররব্রের প্রভাব্ সিাকারব্লায় মিমিএরির 
েিিা ব্ৃমদ্ধ। ইএিএফ          এ     -                              মনধযারণ ও 
এর নীমিব্াচক প্রভাব্ সিাকারব্লা কররি সহায়িা করর। ্মদও নীমিব্াচক প্রভাব্সিূহ সিিন 
গুরুত্বপূণয না হওয়া সরেও মনরনাক্ত মব্ষয়গুমলর উপর মব্রেষ িরনার্াগ সদওয়া উমচি:  

 জমির উপমরভারগর েমি ও েয়সাধণ 
 প্রাকৃমিক পামন মনষ্কােন ব্যাব্স্থা এব্ং প্রমিব্ন্ধকিার জনয জলাব্দ্ধিা  
 ্ত্রিত্র ব্জয য সফলা  
 গাে কাটা  
 সািময়ক েব্দ ও ব্ায়ু দষূণ  
 জীব্বব্মচরত্রর মব্নাে 
 ভূ-উপমরভাগ পামনর গুনগি িারনর সািময়ক অব্নমি এব্ং 

 জনস্বারস্থযর উপর প্রভাব্ (শ্রমিকরদর িাধযরি মব্মভন্ন পমরব্ামহি সরারগর মব্স্তার)।   

প্রকেটি গ্রািীন কিযসংস্থারনর িাধযরি মিনটি সসফটি সনট কিযসূমচর অধীরন ব্ষযা ও অনযানয আকাল 

সিৌসুরি কমিউমনটি প য্ারয় সোট আকাররর প্রাথমিক অব্কাঠারিা উন্নয়রন অথযায়ন কররব্। এই 

প্রকরের অধীরন প্রধান গ্রািীন অব্কাঠারিা সিূহ: 



১) গ্রািীন রাস্তা মনিযাণ ও রেণারব্েণ (প্রধানি িাটির রাস্তা) 
২) নদীর ব্াাঁধ মনিযাণ ও রেণারব্েণ 
৩) সসরচর নালা/সেইন খনন অথব্া পুনঃখনন 
৪) কমিউমনটি প্রমিষ্ঠারন (সু্কল, িসমজদ, পযারগািা, িমির, কব্রস্থান, ঈদ্গাহ, ইিযামদ) িাটি 
ভরাট 
৫) সাইরলান িুহূরিয  গব্ামদ পশুর জনয িাটির আশ্রয়স্থল মনিযাণ 
৬) পুকুর ও িারের খািার পুনঃখনন 
৭) তজমব্ক সার উৎপাদন 
৮) গ্রািীন ব্াজার ও সহমলপারির উন্নয়ন 
৯) জলাধাররর খনন অথব্া পুনঃখনন এব্ং 
১০) পুকুর ও সঝাপ পমরষ্কার  

এই প্রকরের অনযানয কিযসিূরহর িরধযঃ ব্াংলারদরের অমি দমরদ্র জনরগাষ্ঠীর িথয সিৃরদ্ধর (৪০ 
মিমলয়ন ইউএস িলার) উন্নয়ন,  দরূ য্াগ ব্যব্স্থাপনা অমধদপ্তর (মিমিএি) এর েমক্তোলীকরন এব্ং 
সংকট ও দরু য্াগকালীন সিরয় ২ টি সসফটি সনট কিযসূমচরি খাদয অনুদান। 

এই প্রকরের মিনটি প্রধান অংে। প্রথি দইুটি: ব্াংলারদরের দমরদ্র িথয সিৃরদ্ধর উন্নয়ন ও মিমিএি 
এর েমক্তোলীকরন এব্ং স্বচ্ছিা। এই দইুটি অংরের সকান পমররব্েগি প্রভাব্ অনুিান করা ্ায়না। 
িৃিীয় অংেটি পাাঁচটি সসফটি সনট কিযসূমচ ব্হন কররব্ ্ার মভমজএফ ও মজআর শুধুিাত্র সংকট ও 
দরু য্াগকালীন সিরয় খাদয স্াগান মদরব্। অপর মিনটি সসফটি সনট কিযসূমচর (ইমজমপমপ, 
এফএফিমিউ ও টিআর) অধীরন ব্ষযা ও অনযানয আকাল সিৌসুরি কমিউমনটি প য্ারয় কিযসংস্থারনর 

িাধযরি সোট আকাররর গ্রািীন প্রাথমিক অব্কাঠারিা উন্নয়রন অথযায়ন কররব্। এফএফিমিউ এর 
অধীরন প্রধানি গ্রািীন রাস্তা, নদীর ব্াাঁধ ও সসরচর নালা/সেইন মনিযাণ ও রেণারব্েণ; টিআর 
এর অধীরন কমিউমনটি প্রমিষ্ঠারন (সু্কল, িসমজদ, পযারগািা, িমির, কব্রস্থান, ঈদগাহ, 
ইিযামদ) িাটি ভরাট ও পুকুর ও সঝাপ পমরষ্কার। ইমজমপমপ ইমিিরধযই মব্শ্ব ব্যাংরকর সহায়িায় 
িাটি সমৃ্পক্ত কিযসূমচ গ্রহন করররে।  

২। পমররব্েগি নীমি, ধারা ও সকৌেল 

পমররব্ে রো ও সংরেরনর জনয স্সব্ গণপ্রজািন্ত্রী ব্াংলারদে সরকাররর ও মব্শ্ব ব্যাংরকর আইন 
ও নীমি সিূহ মব্রব্চনা করা হয় িা মনরন সদওয়া হল: 

১) প্রাসমিক সরকারী নীমি, ধারা, আইন ও সকৌেল  

১.১) পমররব্ে সংরেন আইন (ইমসএ), ১৯৯৫ 
১.২) পমররব্ে সংরেন মব্মধিালা (ইমসআর), ১৯৯৭ 



১.৩) পমররব্ে নীমি, ১৯৯২ 
১.৪) পমররব্েগি কিয পমরকেনা, ১৯৯২ 
১.৫) জািীয় পমররব্েগি ব্যব্স্থাপনা পমরকেনা, (এনইএিএমপ), ১৯৯৫ 
১.৬) ব্াংলারদে প্রাণী আরদে ১৯৭৩ (১৯৯৪ সারল পমরব্িয ন) 
১.৭) জািীয় পামন নীমি, ১৯৯৯ 
১.৮) জািীয় পামন ব্যব্স্থাপনা পমরকেনা, ২০০১ (অনুরিাদন ২০০৪) 
১.৯) জািীয় িাে নীমি, ১৯৯৯ 
১.১০) িাে সংরেন আইন, ১৯৮৫ 
১.১১) জািীয় কৃমষ নীমি, ১৯৯৯ 
১.১২) ব্াাঁধ ও পামন মনষ্কােন আইন, ১৯৫২ 
১.১৩) ব্াংলারদে জলব্ায় ুপমরব্িয ন সকৌেল  
১.১৪) ব্াংলারদে পমররব্ে অমধদপ্তর কিৃয ক মেে ও উন্নয়নিূলক প্রকে, ১৯৯৭ এব্ং  
১.১৫) এলমজইমি সকৌেল নীমিিালা ও ইমসমপ।   

২) মব্শ্ব ব্যাংরকর পমররব্েগি মনরাপো নীমিিালা 

২.১) ওমপ/মব্মপ ৪.০৪ প্রাকৃমিক আব্াসস্থল  
২.২) ওমপ/মব্মপ ৪.১১ সভৌি ও সংসৃ্কমিক সম্পদ  
২.৩) ওমপ/মব্মপ ৪.৩৬ ব্ন  
২.৪) ওমপ/মব্মপ ৪.১২ অবনমচ্ছক পুনব্যাসন এব্ং  
২.৫) মব্শ্ব ব্যাংরকর পমররব্ে, স্বাস্থয ও মনরাপো নীমিিালা।   

৩। নিুনা উপ-প্রকে ও পমররব্রের ব্ণযনা  

                              িমিকব্ামি ও উথুরা ইউমনয়রনর মনরনাক্ত দইুটি উপ-প্রকেরক 
নিুনা উপ-প্রকে (উপ-প্রকে নং ১ ও ৮) মহসারব্ গৃহীি হরয়রে। উপ-প্রকে নং ১ এর অধীরন: 
ক) রিজারনর ব্ামি সথরক োিসুমেরনর ব্ামি ভায়া পাগলার মভটা প য্ন্ত ১ মকমি িাটির রাস্তা 
রেণারব্েণ, িমিকব্ামি ইউমনয়ন; খ) মব্ররনব্াব্ুর ব্ামি সথরক পমিি পািা প য্ন্ত ২ মকমি 
িাটির রাস্তা রেণারব্েণ, িমিকব্ামি ইউমনয়ন; গ) নয়নপুর পূব্য পািা সথরক ৯ নং পাকা রাস্তা 
প য্ন্ত ১.৫ মকমি িাটির রাস্তা রেণারব্েণ, িমিকব্ামি ইউমনয়ন এব্ং উপ-প্রকে নং ৮ এর 
অধীরন: ক) চারির ব্াজার উন্নয়ন, উথুরা ইউমনয়ন; খ) োমিয়ামদ ব্াজার উন্নয়ন, উথুরা 
ইউমনয়ন। মনরন নিুনা উপ-প্রকে সিূরহর পমররব্রের ব্ণযনা করা হলঃ   

সভৌি পমররব্ে: ব্াংলারদেরক করয়কটি জলব্ায়ু মভমেক সজারন ভাগ করা হরয়রে। উপ-প্রকেটি 
দমেন-িধযাঞ্চল জলব্ায়ু সজারন অব্মস্থি স্খারন ২০০০ - ২০১০ িধযব্িী সিরয় িামসক গি সব্যচ্চ 



ও সব্যমনন িাপিাত্রা ৩২.৬ এব্ং ১০.১OC,         ০-৬৩৫মিমি, আদ্রযিা ৭০-৭৫%। উপ-
প্রকেটি ব্রম্মপুত্র নরদর অব্ব্ামহকায় অব্মস্থি। এলাকাটির ভূমির গি উচ্চিা প্রায় ১৪.১মি 
মপিমিউমি। সিিল ও প্রাকৃমিক জলাধার, পুকুর এব্ং খাল অব্মস্থি। উক্ত এলাকাটি ভূমিকম্প 

সজান-২ সি অব্মস্থি ্া িাঝামর িীব্র সথরক িাঝামর ভূমিকরম্পর দরু য্াগ প্রব্ণ। সুমিয়া, 
কাওরাইদ, লাঠি ও ব্াজয়ুা নািক সোট নদীগুরলা ভালুকা উপরজলা মদরয় প্রব্ামহি হরয়রে। এইসব্ 
নদী ও অনযানয ভূ-উপমরভাগ পামনর উৎস সিূহ জমিরি কীটনােক ও সার প্ররয়ারগর ফরল দমূষি। 
ভূ-গভয স্থ পামনর স্তর ভূ-পৃষ্ঠ সথরক প্রায় ৫মি মনরচ এব্ং আয়রন ও আরসযমনক উপমস্থমির জনয 
স্বারস্থযর জনয হুিমকস্বরুপ। ব্ায়ু দষূরণর উৎস সিূরহর িরদ্ধঃ মিরজল ইমিরনর কারলা সধাাঁয়া, রাস্তার 
ধূলা ও জ্বালামনর ব্যব্হার উরিখর্াগয। অপরমদরক, অে িাত্রার েব্দ দষূণ হয় প্রধানি ইমিন 

চামলি সনৌকা, সকালাহল, ধান/গি কল এব্ং স্বে সংখযক ্ানব্াহন সথরক।   

জীব্ পমররব্ে: জলাধার, ব্ািী সংলগ্ন গােপালা ও রাস্তার ধাররর গােপালা এসরব্র িরধযই এলাকার 
আব্াসস্থল সীিাব্দ্ধ। অসংখয ব্হুিুখী গােপালা স্িন: কাাঁঠাল, আি, সীল কিই, মেশু, 
সিরহগমন, কলা, সপাঁরপ, ব্াাঁে এলাকারি উরিখর্াগয। জলজ ও স্থলজ এই দইু ধররনর প্রাণী এখারন 
মব্দযিান। পামখরদর িরধয কাক, কাকািুয়া, োমলক, িােরাঙা ও ঘুঘু উরিখর্াগয। ব্নয প্রানীর 
সভির মেয়াল, সগরো মব্িাল, সাপ, ইাঁদরু, ব্যাঙ ইিযামদ পাওয়া ্ায়। স্থানীয় নদী, পুকুর ও 
খাল গুরলা মব্মভন্ন মিঠা পামনর িারের আব্াসস্থল। এলাকাব্াসীর িরি অত্র এলাকার মনকরট সকান 
অভয়রনয নাই।  

সািামজক ও অথযবনমিক পমররব্ে: অত্র এলাকার সািামজক ও সংসৃ্কমিক তব্মেিয ব্াংলারদরের 
অনযানয এলাকার িিই। স্থানীয় জনগরনর েিকরা ৯০ ভাগ িুসমলি এব্ং অব্মেি েিকরা ১০ 
ভাগ মহি ু ও অনযানয ধরিযর অনুসারী। ২০১১ সারলর আদিশুিামর অনসুারর উথুরা ইউমনয়রনর 
সব্যরিাট জনসংখযা ২৮,১৩৮ (পুরুষ ১৩,৮৮৮ ও নারী ১৪,২৯০); সব্যরিাট ইসলাি ধিয 
অনুসারী ২৭,১৩৪ ও ব্াকীরা মহি/ুঅনযানয ধরিযর। কৃমষ, কৃমষ শ্রি, সজরল, মদন িজরুী, হকার, 
ব্যাব্সা, িুমদ সদাকান, চাকুরী, জমি ব্গযা ও ব্ািী ভািা এলাকার জনগরনর আরয়র প্রধান উৎস। 
সব্যরিাট জনরগাষ্ঠীর েিকরা ৭০ ভাগ কৃমষ, ২০ ভাগ ব্যাব্সা, ৫ ভাগ চাকুরী ও ৫ ভাগ 
সব্কার।  

 

  

৪। গুরুত্বপণূয পমররব্েগি প্রভাব্  

্মদও এসএনএসমপ-র অমধকাংে কিযসমূচর পমররব্েগি প্রভাব্ নগণয ও েণস্থায়ী িারপর মকেু 
প্রভাব্রক সিকয িার সারথ সিাকারব্লা করা জরুরী। িাঠ পমরদেযন অনু্ায়ী সকল কিযসূমচর সফল 



ব্াস্তব্ায়ন ও সটকসই পমররব্ে মনমিি কররণ কমিউমনটির অংেগ্রহণ, িামলকানা এব্ং সরব্যাপমর 
সঠিক স্থান মনধযারণ খুব্ই গুরত্বপূণয। অব্কাঠারিার ধররনর উপর মভমে করর ২টি উপ-প্রকে মচমিি 

করর সসগুরলার মব্স্তামরি আরলাচনা এই প্রমিরব্দরন সদওয়া হরয়রে (অধযায় ৪)। উপ-প্রকে সিূরহর 
(১ - ১০) মকেু সাধারন নীমিব্াচক প্রভাব্ সিূহ: ১) কৃমষ জমির উপমরভারগর েমি ও 
েয়সাধণ, ২) গােপালার মব্নাে, ৩) ব্নয প্রাণীর োমন্ত মব্নি, ৪) ব্ায় ুদষূণ, ৫) েব্দ দষূণ, 
৬) পামন দষূণ, ৭) ব্জয য মনষ্কােন এব্ং ৮) জনগন ও শ্রমিকরদর স্বাস্থয এব্ং মনরাপো।  

৫। পমররব্েগি ব্যব্স্থাপনা পদ্ধমি কাঠারিা  

অত্র ইএিএফ-টি মনমদযি কিযসূমচ গ্রহন করার পূরব্যই জনগরনর চামহদারক প্রাধানয মদরয় মকেু সাধারন 
প্রকরের পমররব্েগি প্রভাব্ মচমিি কররণর িাধযরি এর প্রমিকার, প য্রব্েণ ও প্রামিষ্ঠামনক উরদযাগ 
গ্রহরণর সুমব্ধারথয গঠন করা হরয়রে। গণপ্রজািন্ত্রী ব্াংলারদে সরকার ও মব্শ্ব ব্যাংরকর পমররব্ে আইন 
ও নীমি সিূরহর সারথ সিমি সররখ একটি কাঠারিা প্রদান করর ্া: ১) উপ-প্রকে সিূরহর 
ইমিব্াচক ও নীমিব্াচক প্রভাব্ গুমলরক সঠিকভারব্ মচমিি ও প য্ারলাচনা করর, ২) ইমিব্াচক 
প্রভাব্ গুরলার ব্ৃমদ্ধর উপায় সব্র করর এব্ং ৩) ্থার্াগয প্রামিষ্ঠামনক সংস্থার িাধযরি িানানসই 
পমররব্ে ব্যব্স্থাপনা ব্াস্তব্ায়ন মনমিি করর। ইএিএফ এর উরেেয অনু্ায়ী, উপ-প্রকরের কিযকাি, 
পমরকেনা ও ব্াস্তব্ায়ন স্সকল নীমির উপর মভমে করর িা অমধকাংে সিরয়ই প্রকরের মিজাইন 
ও ব্াস্তব্ায়রন প্ররয়াগ হয়।  

কমিউমনটি প য্ারয় পমররব্ে সিীোর িাধযরি এর সম্ভাব্য প্রভাব্ সম্পরকয ধারনা গ্রহন প্ররিযক 
প্রকরের পমরকেনা ধারপর একটি অমব্চ্ছেয অংে। এই পমররব্ে সিীোর িাধযরি সকল নীমিব্াচক 
প্রভারব্র হ্রাস অথব্া ভারলা মদকগুরলারক ব্ৃমদ্ধ করাই প্রধান লেয। একটি কমিউমনটি আরলাচনা সভা 
প্রস্তাব্ করর স্, িাঠ পমরদেযক ও ইউমপ-মপআইমসর িোব্ধারন কমিউমনটি মনরজই অগ্রামধকার 
কমিউমনটি মনব্যাচন ও পমররব্েগি এব্ং সািামজক প্রভাব্ মচমিি কররণ কাজ কররব্। একইসারথ, 
িারা উপ-প্রকে মভমেক পমররব্েগি মব্মধর অনুেীলন (ইমসমপ) সিূরহর প য্ারলাচনার িাধযরি 
প্রকরের মিজাইন ও ব্াস্তব্ায়রন পমররব্েগি প্রভারব্র প্রমিকার/প্রমিররারধ ভূমিকা পালন কররব্।  

এসএনএসমপর সেরত্র প্রাথমিক সিীোর ফলাফরলর উপররই উপ-প্রকরের অথযায়রনর মসদ্ধান্ত গ্রহন করা 
হরব্ এব্ং প্রাথমিক সিীোর িাপকাঠি পূরব্যর অমভিিা সথরক মনব্যাচন করা হরয়রে। প্রাথমিক সিীো 
ফরি ব্যাব্হাররর িাধযরি ইউমপ-মপআইমস উপ-প্রকরের গুরেপূণয ইমিব্াচক/নীমিব্াচক প্রভাব্ গুমল 
মচমিি কররব্ ্া প্রকরের কাররন উদূ্ভি পমররব্েগি নীমিব্াচক প্রভারব্র প্রমিকাররর পদরেপ গ্রহরন 
ভূমিকা রাখরব্। উপরজলা িাঠ পমরদেযক প্রাথমিক সিীো গুমল িূলযায়ন এব্ং প্রকৃি ব্ারজট সহ 
প্রমিকাররর সঠিক উপায় প্রস্তাব্ কররব্।  



এসএনএসমপ ব্াস্তব্ায়রনর প্রমিটি ধারপই উপরদে এব্ং িোব্ধান প্রদান করা হরব্। প্রকে ব্াস্তব্ায়রন 
প য্ারব্েন এব্ং পমররব্রের উপর নীমিব্াচক প্রভারব্র প্রমিকার করাই ইউমপ-মপআইমসর প্রাথমিক 
দাময়ত্ব। প্ররয়াজরন িারা ইএিমপ ব্াস্তব্ায়ন কররব্। উপরজলা কমিটির (ইউমস) পে সথরক িাঠ 
পমরদেযরকর সহায়িায় প্রকে ব্াস্তব্ায়ন কিযকিয া (মপআইও) প্ররিযক উপরজলারি প্রকে িোব্ধারনর 
দাময়ত্ব পালন কররব্। উপরজলারি একজন মপআইও এব্ং মিমিএি-এ উপ প্রকে পমরচালক 
(মিমপমি) প্রকে মভমেক প্রাথমিক পমররব্ে সিীো ও ইএিমপর িথয সিূহ সংরেরণর দাময়ত্ব পালন 
কররব্।   

প্রাকৃমিক সম্পরদর েমি না করর প্রকে ব্াস্তব্ায়রনর িাধযরি মনমদযি জনরগাষ্ঠীরক কামিি সুমব্ধা 
মনমিি করা পমররব্ে িমনটমরং এর লেয। এসএনএসমপ িমনটমরং এর একিাত্র দাময়ত্ব ইএিমপর 
ব্াস্তব্ায়ন। সাধারনি মপআইও িাঠ পমরদেযরনর সিয় মনরনাক্ত মব্ষরয় প্রমিকার ব্যব্স্থা গ্রহন কররব্: 
ক) জমির উপমরভারগর েমি ও েয়সাধণ, খ) প্রাকৃমিক পামন মনষ্কােন ব্যাব্স্থা এব্ং 
প্রমিব্ন্ধকিার িাধযরি জলাব্দ্ধিা, গ) ্ত্রিত্র ব্জয য সফলা, ঘ) গাে কাটা, ঙ) সািময়ক েব্দ ও 
ব্ায় ুদষূণ, চ) জীব্বব্মচরত্রর েমিসাধন (আব্াসস্থল), ে) ভূ-উপমরভাগ পামনর গুনগি িারনর 
সািময়ক অব্নমি এব্ং জ) জনস্বারস্থযর উপর প্রভাব্ (শ্রমিকরদর িাধযরি মব্মভন্ন পমরব্ামহি সরারগর 

মব্স্তার)। প্রকে িমনটমরং ও প য্ারলাচনা (এি&ই) পদ্ধমি িথয ব্যব্স্থাপনা পদ্ধমির (এিআইএস) 

িাধযরি িাঠ িমনটমরং এর িথয সংগ্রহ কররব্।  

পমররব্রের েমিকারক প্রভাব্রক এমিরয় এসএনএসমপ প্রকরের পমরকেনা, মিজাইন, মনিযাণ ও 
রেণারব্েরণর ধারপ মনরদযেনা প্রদারনর উরেেয ইমসমপ গঠন করা হরয়রে। মব্মধগুরলা প্রকরের মিনটি 
ধারপ ব্াস্তব্ায়ন প্রমিষ্ঠান, ঠিকাদার এব্ং অনযানয প্রমিষ্ঠারনর অনুসররণর জনয পদ্ধমি ও কা য্প্রনালী 
আরলাচনা করর। ইমসমপর সদওয়া মনরীো পদ্ধমি অনু্ায়ী পমররব্েগি ব্যব্স্থাপত্র ব্াস্তব্ায়ন িমনটর 
করা হরব্। মব্স্তামরি প্রকে প্রমিরব্দন (মিমপআর) প্রনয়রনর সিয় ইমসমপর সচকমলস্ট অনু্ায়ী 
প্রকরের মিনটি ধাপ পরীো করা হরব্। সব্যরিাট ১৪টি ইমসমপ। ্া মনরন সদয়া হলঃ   

১. প্রকে পমরকেনা ও মিজাইন ধাপ 
২. স্থান প্রস্তুিকরণ-ভরাট িাটি সংগ্রহ জায়গা 
৩. জমির উপমরভাগ সংরেন 
৪. সংগ্রহ ও প্রমিস্থাপন 
৫. ঢাল দঢ়ৃ করন ও েয় মনয়ন্ত্রণ 
৬. ব্জয য ব্যাব্স্থাপনা 
৭. জলােয় 
৮. পামন মনষ্কােন 
৯. শ্রমিকরদর স্বাস্থয ও মনরাপো 



১০. পমররব্ে িমনটমরং ও মনরীো 
১১. ব্ৃে সরাপণ 
১২. সার উৎপাদন 
১৩. প্রাকৃমিক আব্াসস্থল এব্ং 
১৪. পমররব্েগি মব্মভন্ন মদক আলচনা 

 

 

৬। প্রামিষ্ঠামনক ব্যব্স্থা ও দেিা ব্মৃদ্ধ 

এিওএফমিএি এর মিএিআরমি একটি প্রকপ্ল ব্াস্তব্ায়ন দরলর সহায়িায় প্রকে ব্াস্তব্ায়ন কররব্। 
উক্ত দরলর প্রধান থাকরব্ন একজন প্রকে পমরচালক (মপমি) ্ার পদব্ী ্ুগ্ম সমচরব্র নীরচ নয়। 
এসএনএসমপ প্রকরের প্রামিষ্ঠামনক কাঠারিা জািীয় সথরক িাঠ প য্ারয় মনরনাক্ত ভারব্ গঠিি হরব্।  

প্রকে ব্যাব্স্থাপনায় জািীয় প য্ারয় মিনটি প্রধান দল কাজ কররব্: ১) সমচব্, মিএিআরমি-
এিওএফমিএি এর সনিৃরত্ব জািীয় পমরচালনা কিটি (এনএসমস), ২) প্রকে পমরচালক, 
এসএনএসমপ এর সনিৃরত্ব প্রকে সকৌেল প য্ারলাচনা (টিমপআর) কমিটি এব্ং ৩)  প্রকে পমরচালক, 
এসএনএসমপ এর সনিৃরত্ব প্রকে পমরচালরকর দপ্তর।  

সজলা প য্ারয়, সজলা ত্রান ও পুনব্যাসন অমফসার (মিআরআরও) এর সহায়িায় সজলা প্রোসক 
(মিমস) প্রকে পমরদেযন ও ব্যব্স্থাপনায় সিন্বয় কররব্ন। একটি সজলা কমিটিরি সজলা প্রোসক 
(মিমস) প্রধান ও মিআরআরও সদসয সসমচব্ থাকরব্ন। প্রকে ব্াস্তব্ায়রন উপরজলা হরব্ প্রধান 
সকন্দ্র। উপরজলা কমিটি প্রকে ব্াস্তব্ায়রনর সািমগ্রক ব্যাব্স্থা গ্রহন কররব্। উপরজলা মনব্যাহী অমফসার 
(ইউএনও) এর িাধযরি উপরজলা কমিটি (ইউমস) সিগ্র পমরকেনা মিমসর মনকট অনুিমির জনয 
সপে কররব্ন। উপরজলা পমরকেনারি ইউমনয়ন মভমেক প্রকে পমরকেনা ও উপকৃি জনরগাষ্ঠীর 
ব্ণযনা থাকরব্। ২০ কা য্মদব্রসর িরধয মিমস কিৃয ক সকান িিািি গ্রহন না করা সারপরে উক্ত 
প্রস্তাব্নার পমরকেনা/অথয ব্রাে হরয়রে ব্রল গণয হরব্। ইউমনয়ন পমরষদ প য্ারয় উক্ত ইউমনয়রনর 
সচয়ারিযান ইউমনয়ন কমিটির প্রধান হরব্ন এব্ং প্রকরের ব্াস্তব্ায়ন সম্পন্ন কররব্ন। প্রকেটি 
সঠিকভারব্ ব্াস্তব্ায়ন ও প য্রব্েরণর জনয প্ররিযক ইউমনয়ন কমিটি প্রকে মভমেক একটি প্রকে 
ব্াস্তব্ায়ন কমিটি (মপআইমস) গঠন কররি পাররব্ন।  

এই অংরে ইএিএফ এর ব্াস্তব্ায়রন ব্িয িান প্রামিষ্ঠামনক দেিা পমরিারপর ব্ণযনা করা হরয়রে। ইহা 
পমরিাপ কররি সেি: ১) পমররব্েগি ব্যব্স্থাপনা ব্াস্তব্ায়রন প্রামিষ্ঠামনক গঠন এব্ং ইহার মব্মভন্ন 
স্তররর কিৃয পে, ২) ইএিএফ পমরচালনায় কিযচারীগরণর সংখযা ও িাাঁরদর স্াগযিা, ৩) 



কিযচারীরদর কারজর উপকরন সরব্রাহ এব্ং ৪) সোট আকাররর অব্কাঠারিার প্রাসমিক পমররব্েগি 
প য্ারলাচনা ও প্রমিকাররর জ্ঞান এব্ং অমভিিা।  

ইএিএফ ইউমপর প্রামিষ্ঠামনক দেিা খুব্ই সীমিি। একিাত্র সম্পাদক োিা; ম্মন ইউমনয়রনর সকল 
কারজর সখাাঁজ রারখন; ব্ামক ৮জন জনপ্রমিমনমধ সসরহিু ইউমপরি প য্াপ্ত দেিা থারকনা। মকন্তু 
প্রকরের সািমগ্রক প্রামিষ্ঠামনক দেিা ব্ৃমদ্ধরি প্ররয়াজনীয় সরকারী কিযচারীরদর মনরয় ইউমস গঠিি 
হরব্ স্ন পমররব্েগি প্রভাব্ ব্যব্স্থাপনা মনরদয মেকা সঠিকভারব্ ব্াস্তব্ায়ন কররি পারর। প্রমেমেি 
উপরজলা কমিটির অমফসারগণ ইউমপর সরচিনিা ব্ৃমদ্ধর জনয প্ররয়াজনীয় প্রমেেরণর উরদযাগ মনরি 
হরব্।  

প্রকে ব্াস্তব্ায়ন প্রমিষ্ঠান ও অনযানয প্রমিমনমধরদর ইমজমপমপ প্রকে ব্াস্তব্ায়রনর কাররন পমররব্েগি 
প য্ারলাচনা ও ব্যব্স্থাপনায় সীমিি অমভজ্ঞিা ররয়রে। মিিীয় প য্ায়টি মিমিএরির দেিা ব্ৃমদ্ধ 
কররব্। এফএস ও মপআইওরদর দেিা ব্ৃমদ্ধরি পমররব্ে ব্যব্স্থাপনা, জলব্ায় ুপমরব্িয ন অমভর্াজন 
এব্ং দরু য্াগ ঝুাঁ মক হ্রারসর প্রমেেরণর মসদ্ধান্ত সনওয়া হরয়রে। উপরন্তু, এই প্রকরের অধীরন কিয 
মনরদয মেকা, ্াচাই ও ইমসমপ পমরমচমির সপ্রাগ্রাি গ্রহন করা হরয়রে।  

প্রকে ব্াস্তব্ায়ন সংস্থা প্রধানি দরু য্াগ ও জরুরী অব্স্থা সিাকারব্লার জনয দায়ী। পমররব্েগি 
সিসযা সিাধান িারদর কিয আওয়ািার ব্ামহরর। উপরন্তু, প্রকরের সারথ জমিি অনযানযরদর 
পমররব্ে ব্যব্স্থাপনায় সীমিি জ্ঞান ররয়রে। সসরহিু, প য্াপ্ত দেিা ব্ৃমদ্ধর জনয এসএনএসমপ 
প্ররয়াজনীয় উপাদান মনমিি কররব্ ্া প্রকরের ব্ামহরর আর অরনকরক দে করর িুলরব্। স্থানীয় 
উরদযাগিারদর িরধয পমররব্ে ও সািামজক প্রভাব্ ব্যব্স্থাপনায় এসএনএসমপ আর উন্নি ভূমিকা 
রাখরব্। উক্ত দেিা ব্ৃমদ্ধ কিযসূমচ ইএিএফ ব্াস্তব্ায়রন মনরনাক্ত অনুমেলরনর িাধযরি সিয় উপর্াগী 
পদরেপ গ্রহন কররব্: ১) সিৌমলক অনুেীলনসিূহ: কারজর সম্ভাব্যিা ও গ্রহণর্াগযিা মনণযয়, ২) 
পমররব্ে: পমররব্েগি ও সািামজক প্রভাব্ হ্রারস প্রকে ব্াস্তব্ায়রনর সঠিক স্থান মনব্যাচন, ৩) 
িমনটমরং এব্ং অমভর্ারগর েমিপূরণ: স্বচ্ছিা এব্ং জনগরনর অংেগ্ররনর িাধযরি প্রকরের পমরকেনা 
ও ব্াস্তব্ায়ন।  

প্রমেেণ কিযসূচীটি এসএনএসমপর ব্যব্স্থাপনায় পমরচামলি হরব্। পমররব্রের মব্মভন্ন মদরক অমভজ্ঞিা 
সম্পন্ন জািীয় ও স্থানীয় প্রমিষ্ঠান এব্ং ব্যমক্তরক প্রমেেণ উপকরণ প্রস্তুরির জনয আহ্বান করা হরব্। 
ব্যয় সংকুলারনর জনয সািামজক কাঠারিা ও ইএিএফ সম্পমকয ি অনযানয প্রমেেণ সমম্মমলিভারব্ 
আরয়াজন করা হরব্। এসএনএসমপ ব্াস্তব্ায়রনর সারথ জমিি মব্মভন্ন দরলর মভন্ন মভন্ন ইসুযর প্রমেেণ 
প্ররয়াজন।  

প্রমেেরণর মব্ষয় ও অনযানয উপকরণ প্রমেেরণর পূরব্যই মনধযারণ করা হরব্। কমিউমনটি প য্ারয়র 
নযায় মব্োল আকাররর প্রমেেরণর পূরব্য প্রমেেরকর প্রমেেণ (টিওটি) মনমিি কররি হরব্। টিওটি 



অনু্ায়ী মকেু মনব্যামচি সগাষ্ঠী ্ারদর কমিউমনটিরি আলাদা গুরুত্ব ররয়রে িারদর প্ররয়াজনীয় 
উপকরণ সরব্রাহ পূব্যক কামরগমর ও পাঠয মেোর সিন্বরয় প্রমেেণ প্রদান কররি হরব্ স্ন িারা 
স্থানীয় প য্ারয় মনজ উরদযারগ প্রমেেরণর আরয়াজন কররি পারর। এরেরত্র উপরজলা প য্ারয়র ব্যমক্তগণ 
ইউমনয়রনর প্রকে কিযচারী ও এনমজওরদর প্রমেেক হরি পাররন।  

দেিা ব্ৃমদ্ধ এব্ং প্রমেেণ কিযকাি এসএনএসমপর আলাদা একটি অংে গঠন কররব্ স্খান সথরক 
ইএিএফ ব্াস্তব্ায়রনর প য্াপ্ত উপকরণ সরব্রাহ করা সম্ভব্ হরব্। ইএিএফ ব্াস্তব্ায়রন স্সব্ 
উপকরণ প্ররয়াজনীয়: ১) প্রামিষ্ঠামনক উন্নয়ন কিযকাি, ২) ইএিএফ ব্াস্তব্ায়রন প্ররয়াজনীয় সংখযক 
প্রমেেণ কিযসূমচ, ৩) উপ-প্রকরের এলইএ তিমররি ্রথি ব্রাে এব্ং ৪) ব্ামষযক প য্ারলাচনা ও 
মনরীো।  

এসএনএসমপ প্রকরের আওিাধীন সকল শ্রমিকরদর অমভর্ারগর ব্যব্স্থা গ্রহরণর জনয জািীয়, সজলা 
ও উপরজলা প য্ারয় একটি অমভর্ারগর েমিপূরণ পদ্ধমি চাল ু থাকরব্। সসরেরত্র উপরজলা প য্ারয় 
উপরজলা মনব্যাহী অমফসার (ইউএনও), সজলা প য্ারয় সজলা প্রোসক (মিমস) এব্ং মিমিএি-এ 
উপ-প্রকে পমরচালক (মিমপমি) অমভর্াগ প্রমিকার অমফসার (মজআরও) মহসারব্ দাময়ত্ব পালন 
কররব্ন। প্রমিটি প য্ারয়ই একটি অমভর্াগ প্রমিকার সরমজমি খািা থাকরব্ স্খারন সকল অমভর্াগ 
মলমপব্দ্ধ করর আরব্দনকারীরক রমসদ প্রদান করা হরব্। সকল অমভর্াগ ১৫ মদরনর িরধয মনস্পমে 
কররি হরব্ এব্ং আরব্দনকারী পনুরায় মব্চাররর জনয আমপল কররি পাররব্ন। গ্রারির কমিউমনটি 
অথব্া েমিগ্রস্ত জনগণ কিৃয ক সকল পমররব্েগি অমভর্াগ উপরজলা মজআরও িমনটমরং ও 
প্রমিরব্দরনর দাময়রত্ব থাকরব্ন। উপরজলা প য্ারয় উক্ত সজলার মিমস এব্ং প্রকরের মিমপমি সজলার 
উচ্চির কিৃয পে মহসারব্ গণয হরব্ন। এিওমিএিআর এর সমচব্রক প্রধান করর গঠিি জািীয় 
পমরচালনা কমিটি (এনএসমস) সরব্যাচ্চ আমপল কিৃয পে মহসারব্ গৃহীি হরব্ন। অমভর্াগ গ্রহরণর এব্ং 
িা প্রমিকাররর সকল পদ্ধমি উদ্ভাব্রন মিমিএি কাজ কররব্।  

৭। জনিি ্াচাই ও প্রকাে  

সিমন্বি পমররব্ে ও সািামজক মব্রেষণ পদ্ধমি, প্রকে প্রনয়ন ও ব্াস্তব্ায়রনর জনয সকরলর 
অংেগ্রহরণ পরািেয সভা একটি গুরুত্বপূণয েিয ও সকৌেল। প্রকে প্রণয়রনর সেরত্র েমিগ্রস্ত ব্যমক্তর 
(মপএমপ) িিািিরক মব্রব্চনায় রাখরি হরব্ ্া এসএনএসমপর পরব্িী উপ-প্রকে সিূরহর প্রকে 
প্রণয়ন ও ব্াস্তব্ায়রনর জনয মভমে মহসারব্ কাজ কররব্।                                 
           ও                                                নীমিব্াচক      

                                     ।  

ইএিএফ প্রস্তুমিরি ২৪ িাচয  ২০১৩ ইং িামররখ িাঠ প য্ারয় মিনটি জনিি ্াচাই সভা করা 
হরয়রে। ্ার িরধয একটি                               িমিকব্ামি ইউমনয়রনর নয়নপরু 



গ্রারি এব্ং অপর দইুটি উথুরা ইউমনয়রনর ব্নগাাঁও চারির ব্াজার ও োমিয়ামদ ব্াজারর অনুমষ্ঠি 
হরয়রে। উক্ত আরলাচনা সভাগুরলারি সব্যরিাট ৮৭জন উপমস্থি মেরলন। অংেগ্রহণকারীরা একইসারথ 
আনমিি ও অব্াক হরয়মেরলন স্ প্রকে প্রনয়রনর িাধযরি পমররব্ে ও সািামজক প্রভাব্ প্রমিকারর 
িারদর িিািি গ্রহন করা হরব্।  

পমররব্ে ও সািামজক ইসুয গুরলা সঠিক ও স্বচ্ছিার সারথ ব্াস্তব্ায়রনর জনয ভমব্ষযৎ জনিি ্াচাই 
সভা করার পমরকেনা প্রণয়ন করা হরয়রে।  

মব্শ্ব ব্যাংরকর নীমি অনু্ ায়ী এসএনএসমপ প্রকরের ইএিএফ প্রস্তুরির পর প্রকে অনুরিাদরনর পূরব্যই 
জনসাধাররনর জনয প্রকাে কররি হরব্। ইএিএফ টি জনসাধাররণর িরধয প্রকারের ফরল মব্মভন্ন 
পমররব্ে ও সািামজক প্রভাব্ সিূরহর উপর জনগন ও                                   

                                             আ ও                    । 
       ,             ‘           ও          '                       ও        

                  ‘        ’ ও                                          ।  


