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রনেতাহী সািসাংবেপ 

োাংলাবেশ েন রেভাগ রেশ্বেযাাংবকি অর্ত সহায়র্ায় টেকসই েন ও জীরেকা প্রকল্প (SUFAL) োস্তোয়বনি প্রস্তাে 

কিবে এ প্রকল্প অিবণযি অেেয়প্রাপ্ত পরিবেশ পুনরুদ্ধাি কিবে, কােতন পৃর্কীকিণ েযেস্থা, পরিবেশ টসো, 

জীরেকাি সুব াগ এোং জলোয়ু পরিের্ত ন সরহষু্ণ প্ররর্বিাধ েযেস্থা উন্নয়বনি মাধযবম জীেবেরিত্র সাংিেণ কিবে 

এোং োাংলাবেবশি রকেু রনেতারির্ েন এলাকায় সাংিরের্ েনাঞ্চবলি উন্নরর্ সাধন কিবে।   

প্রকল্প উন্নয়বনি প্রস্তারের্ লেয: প্রকবল্পি প্রস্তারের্ লেয হবে ট ৌর্ েন েযেস্থাপনাি উন্নয়ন এোং লেযরনরেত ষ্ট 

অেস্থানসমূবহ েনরনভত ি সম্প্রোয়সমূবহি জনয রেকল্প আবয়ি েরদ্ধত র্ সুব াগ সৃরষ্ট। এসে প্রর্যারশর্ ফললাবভি 

মাধযবম এ লেয অজত ন সম্ভে: 

(১) েন সম্পবেি সিকারি েযেস্থাপনা উন্নর্ কবি এোং েন সাংিেণ ও পুনরুদ্ধাবি জনগবণি েরধতর্ অাংশগ্রহন 

রনরির্ কবি 

(২) সমূ্পণত রনভত িশীল সম্প্রোয়সমূবহি জনয রেকল্প জীরেকাি েযেস্থা কবি েবনি ওপি সিাসরি রনভত িশীলর্া ও 

েনসম্পবেি অরনয়রন্ত্রর্ অপিয় হ্রাস কবি। 

এসবেি ফবল িুড়ান্ত রেবেষবণ েনাঞ্চবলি আোেন ও পরিবেশ পদ্ধরর্ এোং উপকূলীয় প্ররর্িো েযেস্থাি উন্নরর্ 

হবে এোং নািী ও েুদ্র নৃবগাষ্টীভুক্ত রকেু েরিদ্রর্ম জনবগাষ্ঠীসহ েবনি ওপি রনভত িশীল জনগবণি জনয েরধতর্ 

কমতসাংস্থাবনি সৃরষ্ট হবে।  

োস্তোয়নকাল: প্রকবল্পি োস্তোয়নকাল হবে টসবেম্বি ২০১৮ টর্বক আগস্ট ২০২৩ প তন্ত ৫ েেি ।  

প্রকল্প এলাকা: প্রকবল্পি প্রশাসরনক এলাকা হবে োাংলাবেবশি রর্নটি রভন্ন পরিবেবশি (সমর্ল, পাহাড় ও 

উপকূলীয় এলাকা) ২৮টি টজলাি (৬৪ টি টজলাি মবধয) ১৬৯টি উপবজলা। 

জনসাংখ্যা: ৫০.৭৯ রমরলয়ন জনসাংখ্যা ো ১.১২ রমরলয়ন খ্ানা অর্তাৎ টেবশি এক রৃ্র্ীয়াাংশ জনসাংখ্যাবক 

(ডরিউএফরপ/রেশ্বেযাাংক/ রেরেএস, ২০১৪) রিবি প্রকল্পটি পরিিারলর্ হবে ।   

প্রকল্প েযয়: টমাে প্রাক্করলর্ প্রকল্প েযয় ধিা হবয়বে ১৯৫ রমরলয়ন মারকত ন ডলাি  াি মবধয ১৭৫ রমরলয়ন আইরডএ 

ঋণ আি োাংলাবেশ সিকাি টেবে ২০ রমরলয়ন মারকত ন ডলাি।  

পরিবেশ ও সমাজ েযেস্থাপনা কাঠাবমা (ইএমএফ): প্রকবল্পি সম্ভােয কা তােলীি মবধয র্াকবে সহব ারগর্ামূলক েন 

েযেস্থাপনা উন্নয়ন কা তক্রম, নরু্ন েন সৃরষ্ট ও পুিবনা েন পুনরুদ্ধাি (ANR), েুদ্র অেকাঠাবমা, সমর্ল, পাহাড় ও 

উপকূলীয় এলাকায় রকেু রেকল্প জীরেকা সাংক্রান্ত ও ভযালু টিইন উন্নয়নমূলক কমতকান্ড।  
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প্রকবল্পি জনয জরম অরধগ্রহবনি প্রবয়াজন হবে না, র্বে, প্রকবল্পি কা তক্রবমি ফবল রকেু  রেরূপ ও অনাকারির্ 

পরিবেশগর্ ও সামারজক প্ররর্রক্রয়া হবর্ পাবি। এ প তাবয় এসে সমসযা ও প্ররর্রক্রয়া প্ররর্কাবিি পন্থা 

সুরনরেত ষ্টভাবে রিরির্ কিা সম্ভে নয় । েন রেভাগ অেস্থান রনরেত ষ্ট কা তক্রম সুপারিশ কিবে এোং ট  টকান পরিবেশ 

ও সামারজক কমতপরিকল্পনাি উপকািবভাগী রিরির্ কিবে।  র্বে পরিবেশগর্ ও সামারজক প্ররর্রক্রয়া েযেস্থাপনাি 

জনয পদ্ধরর্গর্ রনবেত শনাি প্রবয়াজন িবয়বে।  টস কািবনই েন রেভাগ একটি কাঠাবমাগর্ পদ্ধরর্ গ্রহন কবিবে 

এোং োস্তোয়ন প তাবয় রনবেত শনাি অাংশ রহবসবে এই পরিবেশ ও সমাজ েযেস্থাপনা কাঠাবমা (ইএমএফ) েরললটি 

প্রস্তুর্ কবিবে। 

এই কাঠাবমাটি এমন একটি ধািনাি ওপি প্ররর্রষ্ঠর্ ট  প্রকবল্পি অঙ্গসমূবহি সকল পরিবেশগর্ ও সামারজক 

সমসযা ও প্ররর্রক্রয়া োস্তেসম্মর্ নাও হবর্ পাবি। সুর্িাাং রনেতারির্ অেস্থানসমূবহ রনরেত ষ্ট রেস্তারির্ অনুসন্ধান 

িালাবনা হবে  াবর্ প্রকৃর্ পরিবেশগর্ ও সামারজক প্ররর্রক্রয়া রনরূপন সহজ হয়। টস কািবন এই ইএসএমএফ 

পরিবেশগর্ ও সামারজক প্ররর্রক্রয়া ও র্াি রনিসন, প্রকল্প কা তক্রম সম্পবকত  প্রবয়াজনীয় পেভূরম এোং গৃহীর্েয 

প্রকল্প কা তক্রম সম্পবকত  ধািনা টেবে  াবর্ কবি পরিবেশগর্ ও সামারজকভাবে টেকসই োস্তোয়ন প্ররক্রয়া শুরু 

কিা সম্ভে হয়।  

একটি সঠিক পরিবেশগর্ ও সামারজক প্ররর্রক্রয়া রনরূপন এোং পরিবেশগর্ ও সামারজক েযেস্থাপনা পরিকল্পনা 

প্রকবল্পি টনরর্োিক প্ররর্রক্রয়া টমাকাবেলাি জনয জরুরি।  

এই ইএসএমএফ-এি সুরনরেত ষ্ট লেয ও উবেশয: 

 পরিবেশগর্ ও সামারজক সমসযাগুবলা প্রকল্প কমতকাবন্ডি প্রকৃরর্ রনধতািন ও োস্তোয়বন এমনভাবে 

সমৃ্পক্ত কিা  াবর্ কবি এো রনরির্ হয় ট  এসে কা তক্রম পরিবেশগর্ভাবে টেকসই ও 

সামারজকভাবে লাভজনক। 

 সকল প্রাসরঙ্গক পরিবেশগর্ ও সামারজক সমসযা  াবর্ প্রকবল্পি মূল নক্সা ও োস্তোয়ন প্ররক্রয়া এোং 

পিের্ী SUFAL কা তক্রবম অন্তভুত ক্ত হবর্ পাবি র্া রনরির্ কিা। 

 একটি সাংিেদ্ধ প্ররক্রয়ায় কমতসুরিি পরিবেশগর্ ও সামারজক ঝুুঁ রক, উপকাি ও প্ররর্রক্রয়া আমবল টনয়া 

এোং এগুবলা এরড়বয়, সীরমর্ টিবখ্ এোং ঝুুঁ রক ও অরভিার্ সামবল উপকাি েৃরদ্ধি পরিকল্পনা কিা। 

 জার্ীয় ও রেশ্বেযাাংক নীরর্মালা প্ররর্পালন রনরির্ কিা। ইএসএমএফ-টয় SUFAL -টয়ি সম্ভােয 

অরভিার্, উত্তিণ, েরর্পূিবণি পন্থা, পরিবেশগর্ ও সামারজক েযেস্থাপনা ও মরনেরিাং পরিকল্পনা, এোং 

ইএসএমরপ োস্তোয়বনি লবেয আন্ত:সাংস্থা সহব ারগর্াসহ একটি প্রারর্ষ্ঠারনক কাঠাবমা টেয়া হবয়বে। 
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এই ইএসএমএফ সিকারি নীরর্মালা, কা তক্রম ও রনয়ম-কানুন এোং পাশাপারশ   রেশ্বেযাাংবকি পরিবেশ 

সুিো নীরর্মালা প্ররর্পালন সহজ কিবে, এোং; 

 প্রকবল্পি জনয উপব াগী SUFAL এি আইইই/ইআইএসএ/এসআইএ পরিিালনাি রনবেত শনা টেবে।  

ইএসএমএফ প্রণয়বনি পদ্ধরর্: 

প্রিরলর্ পদ্ধরর্ অনুসিন কবি রনম্নেরণতর্ পেবেপ অনুসিবনি মাধযবম ের্ত মান ইএসএমএফ-টি প্রস্তুর্ কিা 

হবয়বে  

 কমতসুরিি রেস্তারির্ এোং সভা/আবলািনাি প তাবলািনা 

 নীরর্মালা ও রেরধগর্ িারহোি প তাবলািনা 

 েন রেভাবগি মাঠ পরিেশতন এোং প্রকল্প কমতকাবন্ড রেরূপ প্রভাে রেস্তাি কিবর্ পাবি এমন পরিবেশগর্ ও 

সামারজক খ্ার্ ও রেষয় রিরির্ কিা 

 েন রেভাবগি সাংগৃহীর্ মাঠ প তাবয়ি র্বর্যি সাহাব য পরিবেশগর্ ও সামারজক র্র্য সাংগ্রহ ও রেবেষণ 

 উপকািবভাগী/েরর্গ্রস্ত জনবগাষ্ঠীসহ টস্টকবহাল্ডািবেি সাবর্ আবলািনা এোং আবলািনাবক এরগবয় 

টনয়া 

 প্রকল্প কমতকাবন্ডি সম্ভােয প্ররর্রক্রয়া সম্পবকত  একটি প্রার্রমক ধািনা 

 পরিবেশগর্ ও সামারজক েযেস্থাপনা পরিকল্পনাি একটি রূপবিখ্া প্রণয়ন 

 ের্ত মান ইএসএমএফ-এি সাংকলন 

উপকািবভাগী: 

এ প্রকবল্পি োবগতে উপকািবভাগীিা হবে েবনি ওপি রনভত িশীল েরিদ্র ও অরর্ েরিদ্র জনবগাষ্ঠী। ট বহরু্ েনজ 

সম্পে র্াবেি জীরেকাি জনয অর্যন্ত গুরুত্বপূণত এসে সম্পে র্াবেি আর্ত-সামারজক পরিবেবশ রেিাে প্রভাে রেস্তাি 

কবি। টস কািবনই নািী, প্ররর্েন্ধী, েয়স্ক, টোে জারর্ টগাষ্ঠী ও  অনযানয রেপন্ন জনবগাষ্ঠীি রেবক রেবশষ মবনাব াগ 

টেয়া প্রবয়াজন। এ োড়াও েবনি ওপি  ািা রনভত িশীল র্ািা  সনািীোই এ প্রকল্প টর্বক টসো ও উপকাি পাবে। 

পরিবেশগর্ ও সামারজক নযায়রেিাি রনরির্ কিবর্ এ প্রকল্প েরিদ্র, উপজার্ীয় জনবগাষ্ঠী, এোং আিার্ ও 

রেপ তয় সামলাবর্ অেম জনবগাষ্ঠীবক অগ্রারধকাি রভরত্তবর্ উপকািবভাগী রহবসবে রিরির্ কিবে।  

প্রকবল্পি রূপবিখ্া: 

 

অাংশ ১। প্ররর্ষ্ঠান, র্র্য সাংগ্রহ ও সাংিেণ এোং প্ররশেণ (আইরডএ ১৭.৪১ রমরলয়ন ডলাি) 
এ অাংশ টর্বক কা তকিভাবে সহব ারগর্ামূলক েন েযেস্থাপনা োস্তোয়বনি উবেবশয রেএফরড-এি প্রারর্ষ্ঠারনক 

েমর্া েৃরদ্ধি জনয অর্তায়ন োড়াও েন পুনরুদ্ধাি, েবনি োইবি গাবেি সাংখ্যা েৃরদ্ধ ও রেকল্প আবয়ি সাংস্থান কিা 

হবে। এটি েনসম্পবেি ওপি জলোয়ু পরিের্ত বনি প্ররর্রক্রয়া অনুধােন ও টমাকাবেলায় রেএফরডি জ্ঞান ও সামর্তয 
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েৃরদ্ধ কিবে, গােপালাি প্ররর্বিাধ েমর্া েৃরদ্ধ কিবে, ইবকা-েুযরিজম েযেস্থাপনাি উন্নরর্ িোবে এোং অিণয খ্াবর্ 

রলঙ্গ বেষময দূি কিবে। এবর্ একটি কা তকিী প তাবলািনা স্থান পাবে এোং আইটি ও রজআইএস িারহো ও 

নীরর্মালা সম্পবকত  সুপারিশ অন্তভুত ক্ত র্াকবে  া েন খ্াবর্ জনগণ ও টেসিকারি খ্াবর্ি অাংশগ্রহনবক প্রভারের্ 

কিবে। রেএফআইরড-ি ভ’-অেস্থানগর্ অিণয কা তক্রম সাংক্রান্ত র্র্য েযেস্থাপনা সামর্ত উন্নর্  হবে। রেএফরড 

কমতিািীিা রেবশষ কবি নািী কমীিা জলোয়ু পরিের্ত ন, কােতন পরিমাপ, ইবকা-েুযরিজম, রলঙ্গ র্র্য, 

সহব ারগর্ামূলক েযেস্থাপনাসহ রেরভন্ন রেষবয় প্ররশেণ লাভ কিবে। ফরলর্ গবেষণাি মূল লেয হবে টেসিকারি 

খ্াবর্ উন্নর্ প্র ুরক্ত উৎসারহর্ কিবর্ উদ্ভােনী উচ্চফলনশীল েৃে আহিন। একটি উদ্ভােনী জানালা জলোয়ু 

পরিের্ত ন ও েনভ’রম এোং জীেবেরিত্র সাংিেণ ো অনযানয রেষবয় েযরক্ত, টকাম্পানী, রশো প্ররর্ষ্ঠান ও এনরজওি 

প্রস্তাে অর্তায়ন কিবে  া খ্াবর্ এসইউএফএএল-এি লেয পূিবণ সহায়র্া কিবে। নযাশনাল ফবিস্ট ইনবভন্টিী) 

এনএফআই)ও োাংলাবেবশ েৃবেি িাুঁ বোয়া উন্নর্ কিা হবে। প্রর্ম েেবি একটি গণব াগাব াগ পরিকল্পনাি 

আওর্ায় রপএমইউ অাংশগ্রহনকািী পােত নাি রেবশষ কবি নািীবেি সহব ারগর্ামূলক েযেস্থাপনা, রপএ 

মযাবনজবমন্ট, েনযপ্রাণী সাংিেণ ইর্যারে রেষবয় একটি প্রিািারভ ান িালাবে।  

 

অাংশ ২। সহব ারগর্ামূলক েন এোং সুিরের্ এলাকায় েযেস্থাপনা শরক্তশালীকিণ (আইরডএ ৯৬.০৪ রমরলয়ন 
ডলাি) 
এ অাংশ টর্বক সহব ারগর্ামূলক েযেস্থাপনাি মাধযবম েবনি ওপি রনভত িশীল জনবগাষ্ঠীি জনয েন পুনরুদ্ধাি ও 

নরু্ন েনায়বন অর্তায়ন কিা হবে । রসএফএম করমটি স্থাপন কিা হবে এোং এি জনয জনগবণি সাবর্ 

আবলািনাক্রবম একটি প্রারর্ষ্ঠারনক কাঠাবমা ও রনয়মােলী গবড় টর্ালা হবে। রেবশষ কবি নািীবেি অাংশগ্রহবনি 

ওপি রেবশষ টজাি টেয়া হবে কািন রসএফএমরসএস অরফস টেয়ািািবেি অবনবকই (কমপবে ৩৩%) এি সাবর্ 

 ুক্ত  া করমউরনটি অপাবিশন মযানুয়াবল (রসওএম) রেশেভাবে েযাখ্যা কিা হবে। েনায়বনি আবগ মরনেরিাং ও 

স্বের্া েৃরদ্ধি উবেবশয অেস্থান রনরেত ষ্ট পরিকল্পনা (এসএসরপ) হাবর্ টনয়া হবে। এ প্রকল্পটি জ্বালারন কাঠ ও 

অনযানয কাবঠি টেকসই সিেিাহ এোং সাংকে রনিসন ও উপকূলীয় প্ররর্িো েযেস্থা উন্নয়বনি জনয প্রায় ৭৮,০০০ 

টলাকবক েযেহাি কিবে। উপকূলীয় এলাকা, পাহারড় েন, এোং মধয ও উত্তিাঞ্চলীয় সমর্ল ভূরমবর্ গাে 

পুনরুদ্ধাি ও টিাপবনি কাজ কিা হবে। অেস্থান রনেতািবনি প্রার্রমক নীরর্মালাি মবধয রেল (১) অেেবয়ি েযারপ্ত ও 

পুনরুদ্ধাবিি উপব ারগর্া; (২) জনবগাষ্ঠীি অাংশগ্রহবনি সম্ভােযর্া ; (৩) স্পষ্ট স্থারয়ত্বকাল। প্রকল্প এলাকাি অরফস 

ও প্ররশেণ টকন্দ্রগুবলা জলোয় ুসরহষু্ণ কবি গবড় টর্ালা হবে  াবর্ কবি এগুবলা উপকূলীয় টজলাগুবলাবর্ মাঠ 

কমতকাবন্ড সহায়র্াি জনয িূরণতঝড় আশ্রয় টকন্দ্র রহবসবে কাজ কিবর্ পাবি। এ প্রকল্প সহ েযেস্থাপনা করমটিসহ 

(রসএমরস) ১০টি িরের্ এলাকা েযেস্থাপনা পরিকল্পনা উন্নয়ন ও োস্তোয়বন সহায়র্া কিবে । অনযানয কা তক্রবমি 

মবধয র্াকবে (১) ১৩টি রেপন্ন প্রজারর্ি সাংিেণ কা তক্রম; (২) স্মােত  েহল েৃরদ্ধ (সরক্রয় েমর্ায়ন কা তক্রম োবে) 

এোং (৩) মানুষ ও েনয প্রাণী সাংিার্ েবন্ধ েনয প্রাণী এলাকায় প্রাকৃরর্ক েসরর্ িো ও পুনরুদ্ধাি (৩.৮ হাজাি 

টহক্টি এলাকা) । 

 

অাংশ ৩। রেকল্প আবয়ি প্রসাবি কা তক্রম (এআইরজএ), েন সম্প্রসািন টসো ও েবনি োইবি েৃে টিাপন (TOF) 
(আইরডএ ৪৮.৩৮ রমরলয়ন মারকত ন ডলাি)  
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রেকল্প আবয়ি প্রসাি কা তক্রম োড়রর্ আবয়ি সুব াগ ও জনগবণি প্ররর্বিাধ েমর্া েৃরদ্ধ কিবে । একটি করমউরনটি 

অপাবিশন মযানুয়াল (রসওএম) এ েযাপাবি রেশে েযাখ্যা টেবে । এ েযাপাবি টলাকজনবক সাংগঠির্ কিবর্ ও 

প্ররশেণ রেবর্ েন রেভাগ এনরজওবেি সাবর্ িুরক্তেদ্ধ হবে । এ েযাপাবি একটি গুরুত্বপূণত রেষয় হবে, আয় েৃরদ্ধ ও 

প্ররশেণ কা তক্রবম মরহলা ও রকবশািীবেি  সমৃ্পক্ত কিা । এসে কা তক্রম এমনভাবে সাংগঠির্ কিা হবে  াবর্ 

টসগুবলা মরহলাবেি অাংশগ্রহবনি উপব াগী এোং রেরভন্ন োরয়বত্বি সাবর্ সঙ্গরর্পূণত হয় । রসএফএমরস সেসযবেি 

অগ্রারধকাি টেয়া হবে  ািা (ক) গ্রাবম সেবিবয় েরিদ্র ; (খ্) ট  সে খ্ানাি প্রধান নািী; (গ)  ািা ভূরমহীন এোং 

েেিজুবড়  াবেি কাজ টনই; (ি)  ািা জারর্গর্ সাংখ্যালিু সম্প্রোবয়ি । অর্তায়ন হবে রপএমইউ টর্বক সিাসরি 

সম্প্রোবয়ি রহসাবে । এ অর্ত সম্প্রোয় ো টগাষ্ঠী প তাবয় একটি িূণতায়মান র্হরেল রহবসবে কাজ কিবে এোং র্া েুদ্র 

ঋণ রহবসবে পাবেন উক্ত সম্প্রোবয়ি সেসযিা । এআইরজএ োোই হবে িারহোি রভরত্তবর্ এোং র্া হবে 

SUFALএি লেয অনু ায়ী, অর্তাৎ টলাকসান হ্রাস ও েন েযেস্থাপনাি উন্নয়বনি জনয, জলোয়ু সরহষু্ণর্া ও 

প্ররর্িোি জনয । রকেু কা তক্রম প্রকল্প করৃ্ত ক অর্তারয়র্ না হবলও রসওএম-টয় অন্তভুত ক্ত হবে এোং েন রকাংো 

েনেরহভুত র্ কা তক্রম অর্তারয়র্ হবর্ পাবি । এনরজওিা রেবশষ কবি মরহলাবেি োজাবিি সাবর্ সাংব াগ স্থাপবন ও 

ঋণ সুরেধা প্রারপ্তবর্ সহায়র্া কিবে । এআইরজএ প্রায় ৪০,০০০ খ্ানা ও ৬০০ গ্রাবম োস্তোরয়র্ হবে ।  

TOF ভযালু টিইনবক (অর্তাৎ নাসতারি, েসর্োরড়, কিার্কল) এভাবে সহায়র্া কিা হবে: (১) একটি টিম্বাি োজাি 

র্র্য পদ্ধরর্ প্ররর্ষ্ঠা কবি; (২) সামারজক েনায়ন নাসতারি ও প্ররশেণ টকবন্দ্রি মাধযবম নাসতারি মারলকবেি প্র ুরক্ত 

হস্তান্তি ও প্ররশেণ; (৩) প্ররশেণ; এোং (৪) েৃবেি উৎপােক, কিার্কল মারলক ও িপ্তানীকািকবেি খ্িি ও 

অসুরেধা লািবেি উবেবশয প তাবলািনা ও নীরর্মালাি আধুরনকায়ন । এসে কা তক্রবমি মবধয র্াকবে েৃে টিাপন, 

উপবজলা পরিষবেি মাধযবম সিকারি ও টেসিকারি জরমবর্ েৃেবিাপন উৎসারহর্ কিবর্ প্রিাি কা তক্রম; 

েসর্োরড়ি িাষীবেি জনয েীজ রের্িণ; এ রেষবয় রেবশষ দৃরষ্ট টেয়া হবে,  াবর্ কবি রেরভন্ন স্থাবন ও সমবয় 

প্ররশেণ অনুরষ্ঠর্ হবর্ পাবি, রেবশষ কবি নািী কৃষক ও উবেযাক্তািা  াবর্ উৎসারহর্ হয় । 

 

অাংশ ৪। প্রকল্প েযেস্থাপনা, মূলযায়ন ও প্ররর্বেেন (আইরডএ ১২.১৬ ও রডরপরপ প্রণয়বন সহায়র্াি জনয ১.০০ 
রমরলয়ন)   
এ প্রকল্প, েন রেভাবগি সেি েপ্তবি অেরস্থর্ প্রকল্প েযেস্থাপনা ইউরনেবক (PMU) এোং ট  ২৮টি টজলায় এ 

প্রকল্পটি মাঠ প তাবয় োস্তোরয়র্ হবে টসই টজলাগুবলায় অর্তায়ন কিবে । সামারজক ও রলঙ্গখ্ার্, আরর্তক 

েযেস্থাপনা, ক্রয়, জ্ঞান েযেস্থাপনা ও জনবগাষ্ঠীি উন্নয়বন রেবশষজ্ঞবেি রনবয়াগ কিবে । এ োড়া প্রকল্পপূেত, 

মধযের্ী ও প্রকল্প মূলযায়ন টশবষ জিীপ, স্বর্ন্ত্র রৃ্র্ীয় পে মূলযায়ন, সামারজক মূলযায়ন এোং প্রশাসরনক 

টিকবডত ি রেবেষবণও অর্তায়ন কিা হবে।  

প্রকল্প োস্তোয়ন েযেস্থা:  

পরিবেশ, েন ও জলোয়ু পরিের্ত ন মন্ত্রণালয় হবে এ প্রকবল্পি টকন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় । োাংলাবেশ েন রেভাগ প্রকবল্পি 

জনয স্থারপর্ একটি প্রকল্প েযেস্থাপনা ইউরনবেি (PMU) মাধযবম এি সকল অাংশ োস্তোয়ন কিবে । জীরেকা 

অাংবশি জনয েন রেভাগ গ্রুপ গঠন, টপ্রষণা, পিামশত ও প্ররশেবণি জনয এনরজওবেি রনবয়াগ টেবে । প্রকল্প 
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পরিিালক প্রকল্পটিি সারেতক েযেস্থাপনাি োরয়বত্ব র্াকবেন । আিও র্াকবেন সাংরেষ্ট গুণসম্পন্ন রেবশষজ্ঞগণ, উপ-

পরিিালক ও একজন প্রকল্প েযেস্থাপক । রেভাগীয় েন কমতকর্ত ািা (রডএফও) মাঠ প তাবয় প্রকল্প োস্তোয়বনি জনয 

োরয়ত্বশীল র্াকবেন । নরু্ন েন সৃরষ্ট ও হািাবনা েন পুনরুদ্ধাি কমতসুরি োস্তোয়ন কিবেন রেে অরফসািগণ । টিঞ্জ 

অরফসািগণ কাবজি মূলযায়ন ও প্ররর্বেেন রেভাগীয় েন কমতকর্ত াি রনকে টপ্রিন কিবেন । প্ররর্টি এনরজও 

একগুে টজলা/উপবজলায় কাজ কিবেন । 

নীরর্মালা ও রেরধসম্মর্ প তাবলািনা: 

োাংলাবেবশি েন খ্াবর্ প্রধান রেরধমালাি মবধয িবয়বে, ফবিস্ট এযাক্ট ১৯২৭, েন খ্াবর্ি মাস্টাি প্ল্যান ২০১৭-

২০৩১ (খ্সড়া ২০১৭ সাবল), েন নীরর্মালা ২০১৬ (খ্সড়া), েনযপ্রাণী (সাংিেণ ও রনিাপত্তা) আইন, 

োাংলাবেশ ২০১২, অিণয রেরনবয়াগ পরিকল্পনা ২০১৭, সামারজক েনায়ন রেরধমালা ২০০৪(২০১১ সাবল 

সাংবশারধর্), সাংিরের্ এলাকা েযেস্থাপনা রেরধমালা, ২০১৭ ইর্যারে। োাংলাবেবশ েন খ্াবর্ি সাবর্ সাংরেষ্ট 

আইন, রেরধ ও রেধানগুবলা হবে: 

‐ োাংলাবেবশি সাংরেধান, (পঞ্চেশ সাংবশাধনী) আইন, ২০১১ 

‐ েন আইন, ১৯২৭ 

‐ ফবিস্ট ট্রানরজে (কবরাল) রুলস ২০১১ 

‐ প্রাইবভে ফবিস্ট অরডত নযান্স ১৯৫৯ 

‐ স’রমলস (লাইবসন্স) রুলস ২০১২ 

‐ পরিবেশ সাংিেণ আইন ১৯৯৫ 

‐ পরিবেশ আোলর্ আইন ২০১০ 

‐ রিক মানুফযাকিারিাং এযান্ড রিক রকল্ন্ এস্টােরলশবমন্ট (কবরাল) এযাক্ট২০১৩ 

‐ টসাশযাল ফবিরি রুলস (২০১১ সাল প তন্ত সাংবশারধর্) 

‐ োাংলাবেশ েনয প্রাণী (সাংিেণ ও প্ররর্িো) আইন ২০১২ 

‐ সাংিরের্ এলাকা েযেস্থাপনা রেরধ২০১৭ 

‐ োাংলাবেশ জীেবেরিত্র আইন ২০১৭ 

‐ পােতর্য িট্টগ্রাম আইন ১৯০০ 

‐ প তেন আইন ২০১০ 
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েন ও অনযানয সাংরেষ্ট খ্ার্ নীরর্মালা:   

  ‐ ফবিস্ট পরলরস ১৯৯৪ 

  ‐ ফবিস্ট পরলরস ২০১৬ খ্সড়া 

  ‐ ভূরম েযেহাি নীরর্মালা ২০০১ 

  ‐ টকান্টাল টজান পরলরস ২০০৫ 

  ‐ রফশারিজ পরলরস ১৯৯৮ 

  ‐ জার্ীয় পারন নীরর্ ১৯৯৯ 

  ‐ জার্ীয় প তেন নীরর্ ২০১০ 

  ‐ জার্ীয় কৃরষ সম্প্রসািন নীরর্ ২০১২ 

  ‐ কৃরষ নীরর্ ১৯৯৯ 

  ‐ ফবিরি মাস্টাি প্ল্যান ১৯৯৫-২০১৫ 

  ‐ ফবিস্ট মাস্টাি প্ল্যান ২০১৬২০০৯ 

  ‐ জলমহাল েযেস্থাপনা নীরর্ 

  ‐ টজন্ডাি পরলরস খ্সড়া ২০১৬ 

  ‐ এনরডরস (আইএনরডরস) ২০১৫ 

  ‐ জার্ীয় জ্বালারন নীরর্২০০৪  

োাংলাবেশ সিকাি স্বােরির্ আন্তজত ারর্ক িুরক্ত: 

িামসাি কনবভনশন, েন কনবভনশন অন মাইবগ্রেরি োডত স, রিও রড টজরনবিা কনবভনশন, এোং রকওবো 

টপ্রাবোকল সহ পরিবেশ, দূষণ রনয়ন্ত্রণ, জীেবেরিত্র সাংিেণ রেষবয় অরধকাাংশ আন্তজত ারর্ক িুরক্ত, কনবভনশন ও 

টপ্রাবোকল স্বােি কবিবে ।  

SUFAL ও র্াি রেরভন্ন শাখ্ায় সিকারি নীরর্, আইন ও রেরধমালাি প্রভাে:        

SUFAL প্রকবল্পি পরিবেশগর্ রেবেষবণি সাবর্ প্রাসরঙ্গক হবে পরিবেশ সাংিেণ আইন ১৯৯৫ (ইরসএ ৯৫) ও 

পরিবেশ সাংিেণ রেরধমালা১৯৯৭ (ইরসআি ৯৭) । 
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ইরসআি ৯৭ অনু ায়ী প্রকবল্পি অরধকাাংশ অাংশ ও উপঅাংশ গ্রীন কযাোগরিবর্ পড়াি কর্া ট বহরু্ পরিবেবশি 

ওপি র্াবেি রেবশষ টকান প্রভাে টনই, র্বে এই প্রকবল্পি রকেু রকেু কা তক্রম োয়ু, পারন, মাটি অর্তাৎ জলাশয়, 

টের্খ্ামাি, েনযপ্রাণী, মাে ইর্যারেি ওপি রেরূপ প্রভাে টফলবর্ পাবি।  

SUFAL এি প্রস্তারের্ পেবেপসমূহ ১৯৯২ সাবলি জার্ীয় পরিবেশ নীরর্মালাি সাবর্ সঙ্গরর্পূণত। সাধািনভাবে 

এ প্রকল্প জলোয়ু পরিের্ত বনি সাবর্ খ্াপ খ্াওয়াবর্ পািবে এোং ২০০৯ সাবলি োাংলাবেশ জলোয়ু পরিের্ত ন 

টকৌশল ও কমত পরিকল্পনাি উবেশয ও লেয পূিবণ সেম রেবশষ কবি অনুবেে ১, ২ ,৩, ৪ ও ৬।         

োাংলাবেশ েনয প্রাণী (সাংিেণ ও প্ররর্িো) আইন ২০১২, োাংলাবেশ েনয প্রাণী (সাংিেণ) আবেশ ও আইন 

(১৯৭৪); ফবিরি এযাক্ট ও র্াি সাংবশাধন; প্রাইবভে ফবিস্ট এযাক্ট (রপএফএ), ১৯৫৯; এমেযাাংকবমন্ট এযান্ড 

টেবনজ এযাক্ট, ১৯৫২; োাংলাবেশ ওয়াোি এযাক্ট, ২০১৩; োাংলাবেশ শ্রম আইন, ২০০৬; োাংলাবেশ নযাশনাল 

রেরল্ডাং টকাড, ২০০৬ অনুসাবি প্রকবল্পি কা তক্রম োস্তোরয়র্ হবে।  

এ টেবশি সাংরেধাবন পরিবেশগর্ প্ররর্িো এভাবে রনরির্ কিা হবয়বে,  াবর্ িাষ্ট্র পরিবেশ িো ও উন্নর্ কিবে 

এোং প্রাকৃরর্ক সম্পে, জীেবেরিত্র, জলাভূরম, ের্ত মান ও ভরেষযর্ নাগরিকবেি জনয েন ও েনয প্রানী সাংিেণ 

কিবে ও প্ররর্িো টেবে (অনুবেে ১৮ক)  

এ টেবশি টপ্ররের্ পরিকল্পনায় (২০১০-২০২১) রভশন ২০২১, জার্ীয় উন্নয়ন অগ্রারধকাি রু্বল ধবিবে, “ট বহরু্ 

সমর্া ও নযায়রেিাবিি রভরত্তবর্ প্রেৃরদ্ধ হবে আমাবেি উন্নয়ন টকৌশবলি লেয, টস কািবন র্া অরজত র্ হবর্ হবে 

টেকসই রভরত্তবর্ পরিবেবশি টকান প্রকাি েরর্ সাধন না কবি” (োাংলাবেশ সিকাি ২০১২) । 

রেশ্বেযাাংবকি পরিবেশ ও সামারজক সুিো নীরর্মালা:  

রেশ্বেযাাংক ট  টকান প্রকবল্পি োস্তোয়ন শুরুি আবগ র্াি সম্ভােয প্ররর্রক্রয়া ও র্া রনিসবনি পন্থা রেবেিনা কবি 

টেশ রকেু সুিো নীরর্মালা প্রণয়ন কবিবে।  

র্বে রকেু রকেু কাবজি জনয সাংরেষ্ট প্ররর্রক্রয়া সম্পবকত  এনভায়বিনবমন্ট এযাবসসবমন্ট (ওরপ/রেরপ ৪.০১) 

অনু ায়ী আবিা েযাখ্যা প্রবয়াজন, র্াই আবিা জানাি সুপারিশ কবিবে রেশ্বেযাাংক।  

‐ প্রাকৃরর্ক েসরর্ (ওরপ ৪.০৪) 

‐ েন (ওরপ/রেরপ ৪.৩৬) 

‐ কীেপর্ঙ্গ েযেস্থাপনা (ওরপ/রেরপ ৪.০৯) 

- র্র্য অরধকাি সম্পবকত  রেশ্বেযাাংবকি নীরর্মালা 
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রেশ্বেযাাংবকি পরিিালন নীরর্মালা (ওরপ)এোং েযাাংবকি পদ্ধরর্ি (রেরপ) মবধয িবয়বে েযাাংবকি অর্তায়ন রনিাপে 

কিাি জনয অরনোকৃর্ পুনেতাসন (ওরপ/রেরপ ৪.১২) েুদ্র নৃবগাষ্টী (ওরপ/রেরপ ৪.১০) রূপবিখ্া  াবর্ এি সবঙ্গ 

জরড়র্ সামারজক সুিোি রেষয়গুবলা সম্পবকত  েযেস্থা গ্রহন কিা  ায়। টেবশি জার্ীয় রেরধমালা ও সাাংরেধারনক 

আইবনি আবলাবক এই পরিিালন নীরর্মালা প তাবলািনা কিা হবয়বে। OP 4.12 এি আইনগুরল দ্বািা রনধতারির্ 

সুিরের্ এলাকায় প্রাকৃরর্ক সম্পেগুরলি "অযাবক্সবসি সীমােদ্ধর্া" টর্বক প্রাপ্ত প্রভােগুরল সম্পরকত র্ কম 

পরিরির্ রেধানগুরলি একটি টসে িবয়বে। এসে রেষয় এ প্রকবল্পি টেবত্র প্রাসরঙ্গক  রেও প্রকবল্পি জনয জরম 

অরধগ্রহবনি প্রবয়াজন নাও র্াবক। র্বে একটি সম্ভােনা র্াবক ট  প্রকল্প োস্তোয়নকাবল রকেু েন রনভত ি খ্ানা ও 

জারর্বগাষ্ঠীি জনয জরম রকাংো প্রাকৃরর্ক সম্পবেি ওপি অরধকাি রনয়রন্ত্রর্ হবর্ পাবি,  াবর্ কবি র্াবেি 

জীরেকাি উপি রেরূপ প্রভাে পড়বর্ পাবি। একই িেনা িেবর্ পাবি েন রেভাবগি জনয স্থাপনা বর্রিি টেবত্র 

ট খ্াবন ওইসে মানুবষি অরধকাি খ্েত হবর্ পাবি। টস কািবন রেশ্বেযাাংক নীরর্ ৪.১২ অনুসিবন একটি পদ্ধরর্গর্ 

কাঠাবমা (রপএফ) বর্রি কিা হবয়বে  াবর্ প্রকবল্পি কা তক্রবমি ফবল এসে সমসযা এড়াবনা,  কমাবনা রকাংো 

রনিসন কিা সম্ভে হয়।  

েুদ্র নৃবগাষ্ঠীি উন্নয়ন পরিকল্পনাি (এসইরসরডরপ) রনবেত শনা রহবসবে একটি েুদ্র জারর্সত্বা উন্নয়ন কাঠাবমা 

(এসইরসরডএফ) গঠন কিা হবয়বে । এই কাঠাবমাটিবর্ রেকল্প জীরেকা, টোভ রনিসন পদ্ধরর্ এোং অনযানয 

পেবেপ সম্পবকত  রেক রনবেত শনা র্াকবে ।   

প্ররর্রক্রয়া রনরূপন:      

প্রস্তারের্ প্রকবল্পি সামরগ্রক প্রভাে রেবেিনা কিবল টেখ্া  ায় ট , প্রিরলর্ রনিসনমূলক েযেস্থা অনুসিবনি মাধবম 

অরধকাাংশ রেরূপ প্রভাে হ্রাস রকাংো অপসািন কিা সম্ভে। প্রকবল্পি রকেু রকেু উপকািী প্রভাবেি মাত্রাও েৃরদ্ধ কিা 

সম্ভে ।  

 খ্ন অেস্থান রনরেত ষ্ট কা তক্রম রিরির্ কিা হয় এোং টস অনু ায়ী সামারজক প্ররর্রক্রয়া অনুমান কিা হয়, প্রকবল্পি 

উপকাবভাগীবেি রেবশষ কবি েরিদ্র, েুদ্র নৃবগাষ্ঠী, েরর্গ্রস্ত জনবগাষ্ঠী এোং সাংরেষ্ট টস্টকবহাল্ডািবেি ওপি 

একটি সাংরেপ্ত সামারজক প্ররর্রক্রয়া (এসআইএ) রনরূপবনি কাজ হাবর্ টনয়া হয়। এসআইএ একটি সুপরিকরল্পর্ 

ও অন্তভুত রক্তমূলক ট াগাব াগ ও আবলািনাি পর্ েযেহাি কিবে। এবর্ একটি রভরত্তবিখ্া জরিপ র্াকবে  াবর্ 

উক্ত এলাকাসমুবহি ের্ত মান আয়, িাকরি, রশো, েয়স, েের্া এোং অনযানয আর্তসামারজক, সাাংসৃ্করর্ক এোং 

সম্প্রোয়গর্ র্র্য অন্তভুত ক্ত হবে। 

ক. গুরুত্বপূণত পরিবেশগর্ প্ররর্রক্রয়া: 

প্রধান পরিবেশগর্ রেষবয়ি উপি এ কমতসুরিি রেরভন্ন প্রভাে সম্পবকত  ইএসএমএফ-এি অধযায়-৫ এ রেশেভাবে 

েরণতর্ হবয়বে। সম্ভােয প্ররর্রক্রয়াি রেষয় গুবলা হবে: 
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- প্রাকৃরর্ক েন খ্ামাবি রূপান্তি 

- েনযপ্রাণী েসরর্ রেবলাপ 

- জরম েযেহাবি পরিের্ত ন 

- োস্তুরভোি ট াগাব াগ হ্রাস 

- জলজ েসরর্ি টলাকসান 

- উপকূলীয়/সামুরদ্রক েসরর্ি টলাকসান 

-  জলােদ্ধর্া ও রনষ্কাশন েযেস্থাি অপ্ররু্লর্া 

- েৃে টিাপন ও অেকাঠাবমাি জনয স্থান পরিষ্কাি  

- রেবেরশ প্রজার্ীি একক োগান 

- মাটি/পারন দূষণ 

- জলজ েসরর্ি প্রভাে (উপকূলীয়/িি) 

-রনেীড় কৃরষ/মৎস/পশু পালন   

- টপশাগর্ স্বাস্থয ও রনিাপত্তা 

- জীরেকা ও বেনরিন আবয়ি ওপি প্রভাে 

- উরদ্ভে ও প্রাণীকূবলি উপি প্রভাে 

প্রধান পরিবেশগর্ রেষবয়ি ওপি সম্ভােয প্রভাে  া ইএসএমএফ এি অাংশ রহবসবে রিরির্ হবয়বে এোং প্ররর্টি 

প্ররর্রক্রয়াি গুরুত্ব একই অধযাবয় েরণতর্ হবয়বে ।  

খ্. সম্ভােয মূল সামারজক প্ররর্রক্রয়া সমূহ:       

 খ্ন রনরেত ষ্ট কা তক্রবমি জনয সাইেগুরল সনাক্ত কিা সম্ভে হবে এোং  রে প্রকৃর্ সামারজক প্রভােগুরলি অনুমান 

কিা  াবে, র্খ্ন একটি সাংরেপ্ত SIA (PRA টকৌশলগুরলি উপি রভরত্ত কবি) প্রকবল্পি সুরেধাবভাগী রিরির্ 

কিবে, রেবশষ কবি েরিদ্র, প্রভারের্ েযরক্ত এোং অনযানয প্রাসরঙ্গক টস্টকবহাল্ডাি । এসআইএগুরল একটি সুশৃিল 

ও সেতাত্মক ট াগাব াগ এোং পিামশত টকৌশল েযেহাি কিবে এোং ঐ অঞ্চবলি সাাংসৃ্করর্ক ও সাম্প্রোরয়ক আিিবনি 

পাশাপারশ আয়, কমতসাংস্থান, রশো, েয়স, েের্া এোং অনযানয সামারজক-অর্তবনরর্ক রেকগুরল সম্পবকত  একটি 

টেসলাইন জরিপ অন্তভুত ক্ত কিবে । এই মূলযায়ন সমূহ প্ররর্টি স্থাবনি জনয বর্রি পৃর্ক সাইে-রনরেত ষ্ট প্ল্যানগুরলি 

মবধয অন্তভুত ক্ত কিা হবে এোং পিামশত প্রোবনি মর্ামর্ সহ, প্রশমন েযেস্থাগুরলি উন্নয়বন প্রবয়াজন অনু ায়ী 

ট াগ কিা হবে । 

অরনোকৃর্ পুনেতাসবনি প্ররর্রক্রয়া: 
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েবনি ওপি রনভত িশীল এক রেিাে জনবগাষ্ঠী প্রর্া ও ঐরর্হযগর্ভাবে জরম ও েনসম্পে েযেহাি কবি র্াবক  া 

টেবশি ভূরম প্রশাসবন স্বীকৃর্ নয়। জরমি মারলকানাি ওপি পরিিারলর্ এক জরিবপ টেখ্া  ায় ট  র্াবেি মাত্র ৩% 

জরমি বেধ মারলকানা েরলল িবয়বে । ট  জরম র্ািা েযেহাি কিবে টসগুবলা সিকারি  মারলকানাধীন এোং  খ্ন 

র্ািা েরর্গ্রস্ত হয় র্খ্ন র্ািা রনরূপায় হবয় পবড় । েবনি ওপি রনভত িশীল এই জনবগাষ্ঠীি সমসযাবক টকউ 

প্রকবল্পি অাংশ রহবসবে টেখ্বেন না । এ জনবগাষ্ঠীবক আবিা ভালভাবে প্রকবল্পি আওর্ায় আনবর্ এোং আবিা 

টেকসই েনজ সম্পে অজত ন কিবর্ প্রকবল্পি কাবজ নানাভাবে সাংরেষ্ট হবে, ট মন, সহব ারগর্ামূলক েন 

েযেস্থাপনা, েনায়ন, এআইরজএ-ি অরধকাি, রপএ, এোং েনয প্রাণী েযেস্থাপনা ইর্যারে।  সর্কত র্ামূলক েযেস্থা 

রহবসবে একটি রিবসবেলবমন্ট পরলরস টেমওয়াকত  (আিরপএফ) প্রস্তুর্ কিা হব বে  াি লেয েরণতর্ রেরূপ 

প্ররর্রক্রয়া দূি কিবর্ একটি পদ্ধরর্ প্ররর্ষ্ঠা কিা । 

েুদ্র নৃবগাষ্ঠীি (এসইরস) ওপি প্ররর্রক্রয়া:   

প্রকল্প এলাকায় উপরস্থর্ এই জনবগাষ্ঠীবক র্াবেি ভাষা, সাংসৃ্করর্, টপশা ও ঐরর্বহযি জনয টেশীয় মানুষ রহবসবে 

রিরির্ কিা  ায়। এই জনবগাষ্ঠীগুবলা প্রকল্প এলাকায় েসোসকািীবেি মবধয সেবিবয় েরিদ্র । কমতসুরিবর্ এসইরস 

জনগবণি সাংরেষ্টর্াি অর্ত হবে র্াবেি উন্নয়ন এসইরডএফ টকৌশবলি উজ্জ্বল রনেশতন।  

প্রকবল্পি সাবর্ সাংরেষ্ট সামারজক ঝুুঁ রক ও প্ররর্রক্রয়া: 

 েন এলাকা ও সম্পবে অরধকািহীন অর্ো সীরমর্ অরধকাি 

 জীরেকাি উৎবসি টলাকসান 

 জ্বালারন কাঠ ও কাবঠি টলাকসান 

 টনেওয়াকত  ও গরর্ময়র্াি টলাকসান 

 বেনরিন আবয়ি টলাকসান  

পরিবেশগর্ প্ররর্রক্রয়া েযেস্থাপনা: 

প্রকবল্পি সামরগ্রক প্ররর্রক্রয়া রেিাি কবি টেখ্া  ায় ট , প্রিরলর্ পন্থা েযেহাি কবি সম্ভােয রেরূপ প্ররর্রক্রয়া হ্রাস 

অর্ো দূি কিা সম্ভে।  

রনম্নেরণতর্ এলাকাগুবলা SUFAL কা তক্রবমি পরিবেশগর্ প্ররর্রক্রয়া েযেস্থাপনাি জনয রেবেরির্ হবে: 

 েনায়ন ও পুন:েনায়ন কমতসুরি 

 েৃে টিাপবনি অেস্থান রনেতািন 
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 েৃে টিাপবনি উপাোন রনেতািন 

 জীেবেরিত্র ও সাংিরের্ প্রজারর্ি ওপি প্ররর্রক্রয়া 

 গাে টিাপবনি অেস্থান পরিষ্কাি কিা 

 সাি ও কীেনাশক 

 েীজ অাংকুবিাদ্গবমি জনয পরলেযাগ 

 স্বল্প পরিসবিি অেকাঠাবমা 

 প্রাকৃরর্ক েসরর্ ও জীেবেরিবত্রি েরর্ 

 েয় ও পরলময়র্া 

 ভূপৃষ্ঠ ও ভূগভত স্থ পারন দূষণ 

 মানে টেহ ও রনিাপত্তাি ওপি রেরূপ প্ররর্রক্রয়া 

 সম্ভােয উবদ্বগ: ধুলা ও শব্দ এোং টিাবগি রেস্তাি 

 জীরেকাি রেশৃিলা 

 টিাপন কমতসুরি 

 পুনেতাসবনি অেস্থাবন পরিবেশ েযেস্থাপনা  

 স্বাস্থয, রনিাপত্তা ও পরিবেশ পরিকল্পনা 

 কারিগরি সহায়র্া ও েমর্ায়ন 

সামারজক অরভিার্ েযেস্থাপনা পরিকল্পনা (এসআইএমরপ):    

েনায়ন ও পুন:েনায়ন, রেকল্প জীরেকাি রেকাশ, অেকাঠাবমা উন্নয়ন কাজ এোং োবগতে জনবগাষ্ঠীি মবধয আয় েধতক 

কমতসুরি সাংক্রান্ত প্রকল্প কা তকলাবপি সাবর্ সাংরেষ্ট সামারজক ঝুুঁ রক েযেস্থাপনা একটি সাংবেেনশীল রেষয়। সুর্িাাং 

এসআইএমরপ-ি সাবর্ র্াকবে রেশ্বেযাাংক নীরর্ ওরপ ৪.১২ এি অনুসিবন এোং পযািা ২৬-২৭ নাং নীরর্ (পুনেতাসন 

োবে) । এই প্রবসস টেমওয়াবকত ি উবেশয হবে এমন একটি পদ্ধরর্ প্ররর্ষ্ঠা  াি সাহাব য সম্ভােয েরর্গ্রস্ত 

সম্প্রোবয়ি সেসযিা প্রকল্প নকশায় অাংশ রনবর্ পাবি, প্রবয়াজনীয় পেবেপ রনবর্ পাবি এোং প্রাসরঙ্গক প্রকল্প 

কমতকাবন্ডি োস্তোয়ন ও মূলযায়বন অাংশ রনবর্ পাবি । এসআইএমরপ রেএফরড, SUFAL ও অনযানযবেি 

সামারজক উন্নয়ন িারহোি েযাপাবি রনবেত শনা রেবর্ পাবি। এসআইএমরপ োস্তোয়নকািী এবজরন্সি োধযোেকর্া ও 

প্রকল্প কমীবেি রেশ্বেযাাংবকি সামারজক উন্নয়ন ও সুিো িারহো রশো রেবর্ পাবি এোং েন রেভাগবক প্রকল্প 
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োস্তোয়বনি জনয পরিকল্পনা, রনিীো, প তাবলািনা, মূলযায়ন এোং টসাশাল পািফিবমবন্সি ওপি জ্ঞান োন কিবর্ 

পাবি।  

অরভব াগ প্ররর্কাি েযেস্থাপনাাঃ 

ইএসএফএফ োস্তোয়বন অরভব াগ ও অরভব াগগুরলি সমাধান কিবর্ প্রকল্পটিি জনয েন রেভাগ একটি 

অরভব াগ প্ররর্কাি প্ররক্রয়া (জরআিএম) স্থাপন কিে । আবলািনা ও ঐকযমবর্ি উপি রভরত্ত কবি, জরআিএম 

প্রকল্প / কত া ক্রবমি অরেবেেয োস্তোয়ন রনরির্ কিাি জনয আমলব াগযভাবে এোং দ্রুর্ সমসযা / রেবিাধ সমাধান 

কিাি িবষ্টা কিবে । 

েন েরভাগ, জরআিএম  অাংশ রহসাবে,  টপ্রাজবক্ট এোং সাে-টপ্রাবজবক্টি নরেত রষ্ট অরভব াগ সাংবশাধন করমটি 

(জরআিস) স্থাপন কিবে  াবর্ েনভূরম রনভত ি জনগবনি প্ররর্রনরধবেি অন্তত ভুক্ত কিা হবে, কমপবে স্থানীয় 

পত াবয়, েন েরভাগ এি প্ররর্রনরধসহ অনযানয প্রাসরঙ্গক টস্টকবহাল্ডাবিি পাশাপারশ  জরআিরস র্াি সমস্ত 

টলনবেনবক স্বেভাবে রলরপেদ্ধ কিবে এোং প্রাসরঙ্গক র্র্যগুরল টস্টকবহাল্ডািবেি কাবে প্রকাশ কিবে জরআিরস 

শুনারনি ট বকান স্তবিি সতেসম্মর্ সরদ্ধান্তগুরল েন রেভাগ এোং োস্তোয়বন জরড়র্ প্রকবল্পি অনযানয অাংশীোি 

সাংস্থাগুরলি জনয োধযর্ামূলক হবে । অরভব াগগুরলি সমাধাবনি টেবত্র একটি রনম্নমুখ্ী পদ্ধরর্ (Bottom up 

Approach) গ্রহণ কিা হবে  া অধযায় ৬ এ GRM রেভাবগ রেস্তারির্ভাবে উল্লবখ্ কিা হবয়বে । 

পিামশত ও অাংশগ্রহবনি পরিকল্পনা: 

 পিামশত ও অাংশগ্রহবনি লেয হবে, েনরনভত ি জনবগাষ্ঠী ও অনযানয টস্টকবহাল্ডািবেি জানাবনা । পিামশত ও 

অাংশগ্রহবনি রেষয়টি হাবর্ টনয়া হবে রনম্নেরণতর্ লেয অজত বন: 

 সনাক্তকিণ: প্রবজক্টি উবেশয, র্াি উপাোন এোং র্াবেি ভূরমকা সম্পবকত  সমীিীন ও প্রবয়াজনীয়র্া 

সনাক্ত কিবর্; 

 পরিকল্পনা: পরিকল্পনা প্ররক্রয়া স্বের্া রনরির্ কিবর্, প্রকবল্পি নকশা, গ্রহণব াগয কাবজি সময়সূিী এোং 

পদ্ধরর্বর্ জনগবনি প্রর্যাশাি প্ররর্ফলন; প্ররর্কূল প্রভাে এোং র্া কমাবনাি েযেস্থা সনাক্তকিণ 

রনরির্; 

 োস্তোয়ন: উপকািবভাগীবেি মবধয েরিদ্র এোং ঝুুঁ রকপূণত টগাষ্ঠীি অাংশ গ্রহন রনরির্ কিবর্ হবে, এোং 

োস্তোরয়র্ কা তক্রমগুরল সকল টগাষ্ঠী এোং সম্প্রোবয়ি কাবে মানসম্মর্ সবন্তাষজনক হয় । 

 প তাবলািনা এোং মূলযায়ন: উপকািবভাগীবেি সুরেধাি জনয প্রকল্প কা তক্রবমি সুরেধাবভাগীবেি সন্তুরষ্ট 

এোং ফলাফল মূলযায়ন কিা । 
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টজন্ডাি এযাকশন প্ল্যান:   

প্রকবল্পি জনয একটি টজন্ডাি এযাকশন প্ল্যান প্রস্তুর্ কিা হবয়বে োস্তোয়বনি পূবেত SURAL কমতকাবন্ডি 

প তাবলািনা ও আধুরনকায়বনি উবেবশয। 

েমর্ায়ন: 

ইএসএমরপ-ি একটি মূল উপাোন হবে েমর্ায়ন  া পরিবেশ ও সামারজক সুিোি জনয জরুরি।  

মূলযায়ন কমতসুরি: 

ইএসএমরপ-ি অনযর্ম মূল উপাোন রহবসবে একটি রর্ন-স্তি রেরশষ্ট মূলযায়ন কমতসুরিি প্রস্তাে কিা হবে। একীভূর্ 

মূলযায়ন, প্ররর্পালন মূলযায়ন, ফলাফল মূলযায়ন ও রৃ্র্ীয় পে মূলযায়ন অন্তভুত ক্ত হবে। এই রৃ্র্ীয় পে কমতসুরিি 

মূল উবেশয হবে, ইএসএমরপবর্ রেস্তারির্ভাবে প্রেত্ত রেরভন্ন োরয়ত্ব, রেবশষ কবি সমাধাবনি েযেস্থাগুবলা 

কা তকিভাবে োস্তোরয়র্ হবে রকনা র্া রনরির্ কিা এোং পরিবেশ ও সমাবজি প্রধান টেত্রগুবলাবর্ কমতসুরিি 

প্রভাে মূলযায়ন কিা। 

 

র্র্য অরধকািাঃ 

ঢাকায় একটি জার্ীয় কমতশালাি মাধযবম মূল টস্টকবহাল্ডািবেি কাবে SUFAL এি পরিবেশ ও সামারজক 

সুিোি রেষয়সহ রেস্তারির্ প্রকবল্পি রিত্র রু্বল ধিা হবে। এোড়া সে রনেতারির্ উপবজলায় প্রকবল্পি প্রার্রমক 

প তাবয় TOR অনুবমােন কিবর্ টস্টকবহাল্ডাি সভা অনুরষ্ঠর্ হবে । োস্তোয়ন করৃ্ত পে, স্টারড টিম, রেরভন্ন 

সিকারি েপ্তবিি কমতকর্ত া, এনরজও প্ররর্রনরধ, রেরভন্ন টপশায় রনবয়ারজর্ স্থানীয় জনবগাষ্ঠী, সাাংোরেক এোং স্থানীয় 

সুরধজন/সুশীল সমাবজি প্ররর্রনরধিা এসে কমতশালায় অাংশ টনবেন। 

কমতসুরিি অনুষ্ঠান এোং পরিবেশ ও সমাজ রিত্র োাংলা ও ইাংবিরজবর্ রেরভন্ন গণমাধযবম প্রকাশ কিা হবে ট মন, 

েন রেভাবগি ওবয়েসাইে, সামারজক ট াগাব াগ মাধযম, ইন্টািবনে, টিরভ, টিরডও ইর্যারে। 

SUFAL এি সেতবশষ মাঠ প্ররর্বেেবনি সািাাংশ োাংলায় অনুোবেও মাধযবম স্থানীয়ভাবে প্রিাি কিা হবে। পূণতাঙ্গ 

রিবপােত  (ইাংবিরজবর্) এোং সািাাংশ (োাংলায়) রেএফরড ও রেশ্বেযাাংক ওবয়েসাইবে আপবলাড কিা হবে। 

ইএসএমএফ-টয়ি হাডত  করপ SUFAL এলাকাি েন রেভাবগি কা তালয়সমূবহ পাওয়া  াবে।       


