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পরিবেশগত ও সামারিক অঙ্গীকাি পরিকল্পনা – ইএসরসরপ 

১. োাংলাবেশ সিকাি (গ্ররিতা) িনস্বাস্থ্য প্রবকৌশল অরিেপ্তি (রিরপএইচই) এোং পল্লী কমম-সিায়ক ফাউবেশন 
(রপবকএসএফ)-কক সমৃ্পক্ত কবি মানেসম্পে উন্নয়বন গ্রামীণ পারন সিেিাি, সযারনবেশন ও স্বাস্থ্যরেরি প্রকল্প  
োস্তোয়ন কিবে। আন্তিমারতক উন্নয়ন সাংস্থ্া, আইরিএ (উন্নয়ন সাংস্থ্া) এ প্রকবল্প অর্মায়ন কিবত সম্মত িবয়বে।  

২. গ্ররিতা প্রকল্পরে কেন পরিবেশগত ও সামারিক আেশমমান – ইএসএস (Environmental and Social Standard 

- ESS) অনুসাবি োস্তোরয়ত িয় কসিনয প্রাসরঙ্গক েযেস্থ্ারে ও কােমক্রম োস্তোয়ন কিবে। সামারিক ও পরিবেশগত 
অঙ্গীকাি পরিকল্পনা – ইএসরসরপ (Environmental and Social Commitment Plan - ESCP) প্রাসরঙ্গক 
েযেস্থ্ারে ও কােমক্রম, কে ককান রনরেমষ্ট নরর্পত্র ো পরিকল্পনা এোং এবেি প্রবতযকরেি িনয সময়কাল রনিমািণ কিবে।  

৩. গ্ররিতা ইএসএফ এি অিীবন প্রবয়ািনীয় কে ককান ইএেএস নরর্পবত্রি শতম পূিণ কিবে ো এই ইএসরসরপ-কত 
উবল্লখ কিবে; কেমন পরিবেশগত ও সামারিক েযেস্থ্াপনা পরিকল্পনা – ইএসএমরপ (Environmental and 

Social Management Plans - ESMP), শ্রম েযেস্থ্াপনা পরিকল্পনা – এমএমরপ (Labor Management 

Plan - LMP), এোং কেকবিাল্ডাি এনবগিবমন্ট প্ল্যান – এসইরপ (Stakeholder Engagement Plan - SEP) 
এোং এ সে ইএেএস নরর্পবত্র উরল্লরখত সুরনরেমষ্ট সময়কাল। 

৪. গ্ররিতা ইএসরসরপ’ি চারিো কমাতাবেক সকল পরিপালনীয় রেষবয়ি োরয়ত্ব গ্রিণ কিবে, এমন রক ১ নাং অনুবেে 
অনুসাবি রিরপএইচই ও রপবকএসএফ কতৃমক সম্পারেত সুরনরেমষ্ট েযেস্থ্ারে ও কােমক্রম োস্তোয়বনি কেবত্রও। 

৫.  ইএসরসরপ’ি ও আইনী চুরক্তি শতম কমাতাবেক ইএসরসরপ-কত েরণমত প্রাসরঙ্গক েযেস্থ্ারে ও কােমক্রম োস্তোয়বনি 
রেষয়রে গ্ররিতা কতৃমক পরিেীেণ কিা িবে এোং উন্নয়ন সাংস্থ্াি কাবে প্ররতবেেন কপ্রিণ কিা িবে। উন্নয়ন সাংস্থ্া 
প্রকল্প োস্তোয়নকাবল প্রাসরঙ্গক েযেস্থ্ারে ও কােমক্রবমি অগ্রগরত ও সম্পন্ন িওয়াি রেষয়রে পরিেীেণ ও মূলযায়ন 
কিবে।  

৬. প্রকল্প পরিেতমন ও অেৃষ্টপূেম পরিরস্থ্রতি সাবর্ মারনবয় রনবত অর্ো ইএসরসরপ’ি অিীবন পরিচারলত প্রকবল্পি কমমকাণ্ড 
মূলযায়বনি মািযবম উন্নয়ন সাংস্থ্া ও গ্ররিতাি ঐকমবতযি রিরিবত এই ইএসরসরপ প্রকল্প োস্তোয়নকালীন সমবয় সমবয় 
পরিেতমন কিা কেবত পাবি। এরূপ পরিরস্থ্রতবত গ্ররিতা উন্নয়ন সাংস্থ্াি সাবর্ এসে পরিেতমবনি রেষবয় সম্মত িবে 
এোং এরূপ পরিেতমবনি প্ররতফলন ইএসরসরপবত রনবয় আসবে। ইএসরসরপ-কত পরিেতমবনি ঐকমবতযি রেষয়রে 
উন্নয়ন সাংস্থ্া ও গ্ররিতা কতৃমক স্বােরিত পবত্রি মািযবম রলরখত র্াকবে। গ্ররিতা তাৎেরণকিাবে িালনাগাে ইএসরসরপ 
প্রকাশ কিবে।  

৭.  প্রকল্প পরিেতমন, অেৃষ্টপূেম পরিরস্থ্রত রকাংো প্রকল্প কমমকাবণ্ডি ফলাফবলি কািবণ প্রকল্প োস্তোয়নকালীন সমবয় ঝুুঁরক 
ও প্রিাে রেষয়ক ককান পরিেতমবনি উদ্ভে িবল প্রবয়ািবন এমন ঝুুঁরক ও প্রিাে রনরূপবন কােমক্রম ও েযেস্থ্াপরে 
োস্তোয়ন কিবত গ্ররিতা অরতরিক্ত তিরেবলি কোগান রেবে।  
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প্রাসরঙ্গক েযেস্থ্ারে ও কােমক্রম সময়কাল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কতৃমপে 

পরিেীেণ ও প্ররতবেেন 
ক রনয়রমত প্ররতবেেন 

প্রকবল্পি পরিবেশগত, সামারিক, স্বাস্থ্য ও সুিো 
(ইএসএইচএস) কমমকাবণ্ডি উপি রনয়রমত পরিেীেণ 
প্ররতবেেন প্রস্তুত ও েযাাংবকি কাবে োরখল কিবত 
িবে। প্ররতবেেবন ইএসরসরপ’ি োস্তোয়ন, ইএসরসরপ’ি 
অিীবন প্রবয়ািনীয় ইএেএস প্রস্তুত ও োস্তোয়বনি 
অেস্থ্া, কেকবিাল্ডাি এনবগিবমন্ট কমমকাণ্ড, সাংেুব্ধ 
পরিরস্থ্রত কমাকাবেলা ককৌশবলি কােমকারিতা প্রিৃরত 
অন্তিুমক্ত র্াকবত পাবি।   

সমূ্পণম প্রকল্প 
োস্তোয়নকাবল 
ঐকমবতযি রিরিবত 
প্রস্তুতকৃত ফিবমবে 
অিমোরষমকী (প্ররত েয় 
মাবস) প্ররতবেেন 
োরখল।  

রিরপএইচই ও 
রপবকএসএফ 
(োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া) 

খ কে ককান ঘেনা ো েুঘমেনা সম্পবকম েযাাংকবক 
তাৎেরণকিাবে অেরিত কিবত িবে োি কািবণ 
পরিবেবশি উপি তাৎপেমপূণম রেরূপ প্রিাবে পবেবে ো 
পোি সম্ভােনা িবয়বে। এবেবত্র েুঘমেনাি কািবণ 
আক্রান্ত এলাকাোসী, িনতা ো শ্ররমকও অন্তিুমক্ত 
িবেন কে েুঘমেনাি ফবল িতািত, রিরেরি/এসইএ এি 
রেষয়, েিময েযেস্থ্াপনায় মািাত্মক অেযেস্থ্াপনা, 
রনিাপিা লঙ্ঘন প্রিৃরত ঘেবত পাবি। ঘেনা ো 
েুঘমেনাি রেস্তারিত তবর্যি কোগান রেবত িবে কেখাবন 
তাৎেরণত গৃিীত েযেস্থ্ারে অর্ো সমসযা রচরিত কিাি 
পরিকল্পনাি উবল্লখ র্াকবত িবে। ের্াের্ মবন িবল কে 
ককান কন্ট্রাকেি ো তোিরক কতৃমপে কতৃমপ কোগান 
কেয়া তর্যও সিেিাি কিবত িবে। পিেতমীকাবল 
েযাাংবকি অনুবিাবি ঘেনা ো েুঘমেনাি প্ররতবেেন 
প্রস্তুত কবি তাবত এমন পরিরস্থ্রতি পুনিােৃরি 
প্ররতবিাবিি েযেস্থ্ারে প্রস্তাে কিা কেবত পাবি।   
  

ঘেনা ো েুঘমেনাি রেষয় 
িানাি ২৪ ঘন্টাি মবিয 
েযাাংকবক িানাবত িবে।  
েযাাংকবক িানাবনাি ৭ 
রেবনি মবিয এ রেষবয় 
গৃিীত েযেস্থ্ারে উবল্লখ 
কবি একরে প্ররতবেেন 
িমা রেবত িবে।  

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া  

ইএসএস ১: পরিবেশগত ও সামারিক ঝুুঁরক ও প্রিাে মূলযায়ন ও েযেস্থ্াপনা 
১.১ সাাংগঠরনক কাঠাবমা:  

রেশ্বেযাাংক কতৃমক রনিমারিত কোগযতা, অরিজ্ঞতা ও ToR   
রেবেচনায় প্রবতযক প্রকল্প েযেস্থ্াপনা ইউরনে 
(রপএমইউ) কতৃমক পরিবেশগত ঝুুঁরক/প্রিাে, কপশাগত 
স্বাস্থ্য ও সুিো এোং েিময েযেস্থ্াপনা সাংক্রান্ত 
রেষয়সমূি রচরিতকিবণি লবেয একিন পরিবেশ 
রেবশষজ্ঞ (ইএস); সামারিক রেষয়সমূি (শ্রম, রলঙ্গ, 
ওএইচএস) রচরিতকিবণি লবেয একিন সামারিক 

প্রকল্প কােমকি িোি ১৫ 
রেবনি মবিয প্ররতরে 
রপএমইউি িনয  উক্ত ৩ 
(রতন) িন রেবশষজ্ঞ 
(ইএস, এসরিএস এোং 
এইচএস) রনবয়াগ 
প্ররক্রয়া শুরু িবে। 
রেবশষজ্ঞগণ প্রকল্প 

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া 
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উন্নয়ন রেবশষজ্ঞ (এসরিএস); এোং স্বাস্থ্য ও পরিোি 
কলযাণ মন্ত্রণালয় এোং রেশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া  এি ককারিি-
১৯ কপ্রাবোকল পরিেীেণ ও রনরিত কিবত একিন 
স্বাস্থ্য রেবশষজ্ঞ (এইচএস) রনবয়াগ কিা িবে। 

োস্তোয়নািীন সমবয় 
প্রবয়ািনীয় সিবোরগতা 
প্রোন কিবেন। রনবয়াগ 
সম্পন্ন না িওয়া পেমন্ত 
োস্তোয়নকািী সাংস্থ্াি 
েতমমান িনেল প্রকবল্পি 
পরিবেশগত এোং 
সামারিক (ইএেএস)  
েযেস্থ্াপনাি রেষবয় 
সিবোরগতা প্রোন 
কিবে। 

১.২ পরিবেশগত ও সামারিক মূলযায়ন 
পরিবেশগত এোং সামারিক েযেস্থ্াপনা কাঠাবমা 
(ইএসএমএফ) প্রস্তুত এোং প্রকাশ কিবত িবে। 
উপ-প্রকবল্পি িনয পরিবেশগত এোং সামারিক প্রিাে 
মূলযায়ন (ইএসআইএ) নীরতমালা প্রস্তুত এোং প্রকাশ 
কিবত িবে। 
 

প্রকল্প মূলযায়বনি 
(Project Appraisal) 
পূবেম কিবত িবে এোং 
প্রকল্প কােমকি িওয়াি 
৩০ রেবনি মবিয 
িালনাগাে কিবত িবে।  
  
প্ররতরে উপ-প্রকবল্পি 
রেস্তারিত নকশা 
প্রণয়বনি সময়। 

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া 

১.৩ েযেস্থ্াপনা িারতয়াি এোং সিঞ্জামসমূি 
প্ররতরে উপ-প্রকবল্পি িনয পরিবেশগত ও সামারিক 
েযেস্থ্াপনা পরিকল্পনা (ইএসএমরপ) প্রস্তুত, প্রকাশ, 
িালনাগাে এোং োস্তোয়ন কিবত িবে। 
 

প্ররতরে উপ-প্রকবল্পি 
রেস্তারিত নকশা প্রণয়ন 
পেমাবয় ততরি কিবত িবে 
এোং রনমমাণ কাবিি 
সময় োস্তোয়ন কিবত 
িবে। 

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া 

১.৪ রঠকাোি েযেস্থ্াপনা 
রঠকাোিবেি সাবর্ সাংরিষ্ট ক্রয় সাংক্রান্ত নরর্সমূবি 
পরিবেশগত, সামারিক, স্বাস্থ্য ও সুিো 
(ইএসএইচএস) শতমােলীি মবিয সাংরিষ্ট ইএেএস 
নরর্ এোং/অর্ো পরিকল্পনা সি ইএসরসরপ সম্পরকমত 
রেষয় এোং শ্রম েযেস্থ্াপনা প্ররক্রয়া (এলএমরপ) 
অন্তিুমক্ত কিবত িবে। এিপবি, রঠকাোিগণ স্ব স্ব 
চুরক্তি ইএসএইচএবসি শতমসমূি কমবন চলবে রক না 
তা রনরিত কিবত িবে। 
 
চুরক্ত ও কেোি নরর্বত শ্ররমক এোং আবশপাবশি 

 
রঠকাোিবেি িনয 
Expression of 
Interest (EOI)  
কনারেশ কেওয়াি আবগ। 
 
 
 
 
কেোি (রেি) িকুবমন্ট 
প্রস্তুতকালীন সমবয়। 

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া 
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িনসািািবনি ককারিি-১৯ সাংক্রান্ত ঝুুঁরক প্ররতবিাবিি 
রলরখত আচিণরেরি সি ইএসএমরপ-কত সাংরিষ্ট 
েযেস্থ্ারেি উবল্লখ র্াকবে।   
 
রনম্নরলরখত রেষবয় রঠকাোবিি প্রস্তুরত র্াকবত িবে – 
ইএসএমরপ ও অনযানয পরিকল্পনা কেমন, েিময 
েযেস্থ্াপনা পরিকল্পনা, ওএইচএস পরিকল্পনা, 
করমউরনরে স্বাস্থ্য ও সুিো পরিকল্পনা, শ্রম েযেস্থ্াপনা 
পরিকল্পনা, োন েযেস্থ্াপনা পরিকল্পনা, শ্ররমকবেি 
আোসন েযেস্থ্াপনা পরিকল্পনা প্রিৃরত। 

 
 
 
রনমমাণ কাি শুরুি 
আবগ। 

ইএসএস ২: শ্রম ও কাবিি শতম 
২.১ শ্রম েযেস্থ্াপনা  

প্রকল্পরে উন্নয়ন সাংস্থ্াি কাবে গ্রিণবোগয িয় 
এমনিাবে ইএসএস২ এ প্রবোিয শতমানুসাবি 
পরিচারলত িবে োি মবিয রনম্নরলরখত রেষয়গুবলা 
অন্তিুমক্ত র্াকবে: 
(িরুিী প্রস্তুরত এোং েযেস্থ্া গ্রিণ সি) ের্াের্ 
কপশাগত স্বাস্থ্য ও সুিো েযেস্থ্া োস্তোয়ন; (বকারিি-
১৯ এি সম্ভােয েযাপক প্রােুিমাে সি) িরুরি িনস্বাস্থ্য 
পরিরস্থ্রতি মবিয কাবিি ের্াের্ শতম রনরিতকিণ; 
িরুরি পরিরস্থ্রত রেবশষত স্বাস্থ্য সম্পরকমত রেষয় 
কমাকাবেলাি রেষবয় প্ররশেবণি েযেস্থ্া; প্রকল্প 
শ্ররমকবেি সাংেুব্ধতা প্রশমন েযেস্থ্া; এোং শ্ররমকবেি 
িনয প্রবয়ািনীয় রেষয়গুবলা রঠকাোি এোং 
তোিককািী সাংস্থ্াি চুরক্তবত অন্তিুমক্ত কিা। গ্ররিতা 
রশশু শ্রম (১৮ েেবিি কম েয়সী কে ককানও েযরক্ত), 
কিািপূেমক শ্রম এোং পাচািকািী েযরক্তবেি রেষবয় 
রনবষিাজ্ঞা িারি কিবে। 
 
শ্ররমক পরিচালনা পদ্ধরত (এলএমরপ) প্রস্তুত, 
িালনাগাে, গ্রিণ এোং োস্তোয়ন কিবত িবে। 

 
প্রকল্প োস্তোয়নািীন 
সমবয় ইএসএস২ 
োস্তোরয়ত িবে। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
প্রকল্প মূলযায়বনি 
(Project Appraisal) 
পূবেম কিবত িবে; প্রকল্প 
কােমকি িওয়াি ৩০ 
রেবনি মবিয িালনাগাে 
কিবত িবে এোং প্রকল্প 
োস্তোয়নািীন সমবয় 
অনুসিণ কিবত িবে। 

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া ও 
রঠকাোিগণ 

২.২ প্রকল্প শ্ররমকবেি িনয সাংেুব্ধতা প্রশমন ককৌশল 
(Grievance Redress Mechanism - GRM): 
প্রকবল্পি িনয একরে GRM প্ররতষ্ঠা, অনুসিণ ও 

 
প্রকল্প কােমক্রম শুরুি 
আবগ শ্ররমকবেি িনয 

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া ও 
রঠকাোিগণ 
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পরিচালনা কিবত িবে কেখাবন এলএমরপ কমাতাবেক 
ও ইএসএস২ এি সাবর্ সামঞ্জসযপূণম প্রকল্প শ্ররমক 
রেষয়ারে অন্তিুমক্ত র্াকবে।  
 

রিআিএম ততরি কিবত 
িবে এোং প্রকল্প 
োস্তোয়নািীন সমবয় এরে 
অনুসিণ কিবত িবে। 

২.৩ কপশাগত স্বাস্থ্য ও সুিো (ওএইচএস) েযেস্থ্া 
এলএমরপ-কত রনবেমরশত রেবশষ কবি ককারিি-১৯ ঝুুঁরক 
কমাকাবেলাি সাবর্ সমৃ্পক্ত েযেস্থ্ারে রনবেমশ কবি 
কপশাগত স্বাস্থ্য ও সুিো (ওএইচএস) েযেস্থ্া প্রস্তুত, 
গ্রিণ ও োস্তোয়ন কিবত িবে।  
 

 
রনমমাণ কাি শুরুি আবগ 
কিবত িবে এোং প্রকল্প 
োস্তোয়নািীন সমবয় 
অনুসিণ কিবত িবে। 

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া 

ইএসএস৩: সম্পে েযেিাবি েেতা ও েূষণ প্ররতবিাি েযেস্থ্াপনা 
৩.১ সম্পে েযেস্থ্াবি েেতা ও েূষণ প্ররতবিাি েযেস্থ্াপনা 

েূষণ প্ররতবিাবিি িনয িালনাগাে পরিবেশগত এোং 
সামারিক পরিচালনা কাঠাবমা (ইএসএমএফ) অনুসিণ 
কবি ইএসএমরপ প্রণয়ন ও োস্তোয়ন কিবত িবে 
এোং েতো সম্ভে েিময পোর্ম হ্রাস, পুনঃেযেিাি ো 
পুনচক্রায়বনি  উবেযাগ গ্রিণ কিবত িবে। পয়ঃ 
রনষ্কাশন েযেস্থ্ায় কে েিময উপৎপন্ন িয় তা পরিবশািন, 
পরিেিন ও েযেস্থ্াপনায় সাংরিষ্ট ইএসএমরপ-কত েরণমত 
রনবেমশনা এমন িাবে  অনুসিণ কিবত িবে োবত 
পরিবেশ ও মানে স্বাবস্থ্যি েরত না িয়। 

 
প্রকবল্পি স্থ্ান রনরেমষ্ট 
িওয়াি সাবর্ সাবর্ ও 
রনমমাণ কাি শুরুি 
আবগই সম্পে েযেিাি 
েেতা ও েূষণ 
প্ররতবিাবি কিণীয়সমূি 
ইএসএমরপ’কত 
রচরিতকিবণি রেষয়রে 
প্রণয়ন কিবত িবে। 

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া 

ইএসএস৪: িনসািািবণি স্বাস্থ্য ও সুিো 
৪.১ করমউরনরে ও শ্ররমক আোসবন সাংক্রামক কিাগ রেবশষ 

কবি ককারিি-১৯ েরেবয় পো প্ররতবিাি ও হ্রাস 
কিবত িাতীয় ও রেশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্াি রনবেমশনা অনুসাবি 
সামারিক েুিত্ব ও অনযানয েযেস্থ্া গ্রিণ কিবত িবে।  
 
প্রকল্প এলাকায় কমমীবেি িনয রলরখত আচিণরেরি 
প্রণয়ন এোং প্ররশেণ ও সাংবেেনশীল কিাি মািযবম 
সকল প্রকাি কেৌন রনপীেন ও সরিাংসতা প্ররতবিাি 
কিবত িবে।  প্রকল্প োস্তোয়নকািী কতৃমপে ইরতমবিয 
এসইরপ প্রস্তুত কবিবে এোং এসইরপ’ি আওতায় 
একরে অরিবোগ প্ররতরেিান প্ররক্রয়া (রিআিএম) এোং 
এলএমরপ’ি আওতায় শ্ররমক সাংরিষ্ট রিআিএম গ্রিণ 
ও োস্তোয়ন কিবে।  পরিচালনা কিবে। এোোও শ্রম 
েযেস্থ্াপনা পরিকল্পনাি (এলএমরপ) অিীবন শ্রম 
সম্পরকমত অরিবোগ প্ররতরেিান প্ররক্রয়া (রিআিএম)  
গ্রিণ ও োস্তোয়ন কিবে। প্রকবল্পি অরিবোগ 

ইএসএমএফ এোং 
এসইরপ প্রস্তুত কিা 
িবয়বে এোং এবত েরণমত 
িনসািািবণি স্বাস্থ্য ও 
সুিো সাংক্রান্ত রেষয়গুরল 
প্রকল্প োস্তোয়নকালীন 
সমবয় (নরর্পবত্রি 
প্রবয়ািনীয় িালনাগাে 
সি) গ্রিণ ও অনুসিণ 
কিবত িবে।  

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া 
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প্ররতরেিান প্ররক্রয়া (রিআিএম) সকল িিবনি রিরেরি 
ঝুুঁরক এোং কেৌন রনপীেন ও সরিাংসতা প্ররতবিাি 
কিবে। 
 
প্রকল্প এলাকায় রনবয়ারিত রনিাপিা কমমীিা কেন 
কবঠািিাবে রনয়ম অনুশীলন কবি ও এি তীব্রতা 
প্ররতবিাি কবি তা রনরিত কিবত িবে। 

ইএসএস৫: িরম অরিগ্রিণ, িরম েযেিাি এোং অরনোকৃত পুনেমাসবনি উপি রনবষিাজ্ঞা 
৫.১ পুনেমাসন পরিকল্পনা 

েরে সাইে রিরনাং এি সময় কেখা োয় কে, 
েসোসকািীবেি অরস্তত্ব এোং িীরেকাি উপি রেরূপ 
প্রিাবেি ইরঙ্গত পরিলরেত িবে তবে সাংরেপ্ত িরম 
পুনরুদ্ধাি এোং অগ্রগরত (আিএরপ) কােমক্রম প্রস্তুত 
কিবত িবে। 

প্রকল্প োস্তোয়বনি 
আবগ। 

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া 

ইএসএস৬: িীেবেরচত্র সাংিেণ এোং িীরেত প্রাকৃরতক সম্পবেি কেকসই েযেস্থ্াপনা 
৬.১ িীেবেরচত্রয ঝুুঁরক এোং প্রিাে 

ের্াের্ রিরনাং এি মািযবম িীেবেরচবত্রি মূলযোন 
সম্ভােয সাংবেেনশীল স্থ্ান ও এি আশ পাশ রনেমাচন 
কিবত িবে এোং স্থ্ান কিবে রিরনাং কবি কস অনুোয়ী 
প্রিাে রনরূপন ও উপেুক্ত প্রশমন েযেস্থ্া গ্রিণ কিবত 
িবে। 
 

 
রিরনাং চলাকালীন 
িীেবেরচবত্রযি আবলাবক 
ককান  ঝুুঁরক রচরিত িবল, 
রনমমাণ কাি শুরুি 
আবগই তা প্রশমবনি 
উবেযাগ রনবত িবে। 

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া 

ইএসএস ৭: নৃতারিক িনবগাষ্ঠী এোং সাে সািািান আরিকাি ঐরতিারসক সুরেিােরিত ঐরতিযগত স্থ্ানীয় সম্প্রোয় 
৭.১ নৃতারিক িনবগাষ্ঠী পরিকল্পনা 

েরে এই িাতীয় সম্প্রোয়গুবলা ইএসএস৭ এ উরল্লরখত 
তেরশষ্টযগুরল প্রেশমন কবি তবে েুদ্র িারতসিাি 
সাংখযালঘু এোং েরতগ্রস্ত িনবগাষ্ঠী পরিকল্পনা প্রণয়ন 
কিবত িবে। 

 
প্রকল্প োস্তোয়বনি আবগ 
েরে সম্প্রোয়গুরল 
ইএসএস৭  এ উরল্লরখত 
তেরশষ্টযগুরল প্রেশমন 
কবি। 

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া 

ইএসএস ৮: সাাংসৃ্করতক ঐরতিয 
৮.১ ককানও রনমমাণ কাবিি সময় সাাংসৃ্করতক ঐরতিয পাওয়া 

কগবল রঠকাোিবেি রনমমাণকাি েন্ধ কিবত িবে এোং 
এই িাতীয় সাাংসৃ্করতক ঐরতিয উদ্ধাি ও পুনরুদ্ধাবিি 
িনয িাবেি ের্াের্ কতৃমপেবক অেরিত কিবত িবে। 

‘ োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া 

ইএসএস ৯: আরর্মক মিযস্থ্তাকািী 
৯.১ েে ও কোে উিয় শ্রেনীর এমএফআই তাবেি 

পরিবেশগত এোং সামারিক েযেস্থ্াপনা প্ররক্রয়া  
(ইএসএমএস) প্রস্তুত, গ্রিণ এোং অনুসিণ কিাি 

প্রকল্প োস্তোয়বনি আবগ 
প্রকল্প োস্তোয়ন কতৃমপে  
সমস্ত ইএসএমএবসি 
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রেষয়রে রনরিত কিবে। 
এমএফআইগুবলা সুরনরেমষ্ট িূরমকা ও োরয়ত্ব সি 
ইএসএমএস োস্তোয়বনি িনয সাাংগঠরনক সেমতা ও 
েেতা েৃরদ্ধ প্ররক্রয়া অেযািত িাখবে (বেখাবন 
সাাংগঠরনক কাঠাবমাি অাংশ রিবসবে ইএেএস 
েযেস্থ্াপনায় প্রাসরঙ্গক ও রনরেমে পেেী/সম্পে রনিমািন 
কিা িবে)।  
সাে-প্রকল্পগুরলবত পরিবেশগত ও সামারিক 
কােমকারিতাি িনয সামরগ্রক িূরমকা পালবন 
এমএফআইগুরল একিন উিমতন েযেস্থ্াপনা 
প্ররতরনরিবক মবনানীত কিবে। 

অেস্থ্ান রনরিত কিবে। 
রেশ্বেযাাংক ইএসএমএস 
পেমাবলাচনা কিবে। 
ইরতমবিয রেশ্বেযাাংবকি 
রফনান্স প্ররতবোরগতা ও 
উদ্ভােন (এফরসআই) 
রপবকএসএফ-এি একরে 
মিযেরতম আরর্মক  
গবেষণা কােমক্রম 
পরিচালনা কবিবে। 

ইএসএস ১০: কেকবিাল্ডাি সমৃ্পক্তকিণ ও তর্য উনু্মক্তকিণ 
১০.১ কেকবিাল্ডাি সমৃ্পক্তকিণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও 

োস্তোয়ন: 
কেকবিাল্ডাি সমৃ্পক্তকিণ পরিকল্পনা (এসইরপ)  
প্রণয়ন, িালনাগাে, গ্রিণ ও োস্তোয়ন কিবত িবে। 
 
প্রকবল্প অরিবোগ প্ররতরেিান প্ররক্রয়া: 
এসইরপ’কত েরণমত প্ররক্রয়া অনুোয়ী অরিবোগ 
রপ্ররতরেিান প্ররক্রয়া প্রস্তুত, গ্রিণ, অনুসিণ ও 
পরিচালনা কিবত িবে। 
 

প্রকল্প মূলযায়বনি পূবেম 
এোং প্রকল্প 
োস্তোয়নকালীন সমবয়  
এসইরপ গ্রিণ, িালনাগাে 
এোং োস্তোয়ন কিবত 
িবে। 
প্রকবল্পি কােমকারিতা 
শুরুি আবগ এোং প্রকল্প 
োস্তোয়নকালীন সমবয় 
প্রবয়ািন অনুোয়ী  
িালনাগাে ও অনুসিণ 
কিবত িবে।  

োস্তোয়নকািী সাংস্থ্া 
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সেমতা উন্নয়ন সিায়তা (প্ররশেণ) 

প্রেি প্ররশেণ সুরনরেমষ্টকিণ লেযিূক্ত েল এোং সময়সীমা প্ররশেণ সমাপ্ত 

োস্তোয়নকািী কতৃমপে প্রবয়ািবন তৃতীয় পবেি সিায়তায় (স্বািীন রেবশষজ্ঞ, এনরিও, ইতযারে) ঝুুঁরক সম্পবকম তাবেি সবচতনতা েৃরদ্ধ কিবত এোং প্রিােগুরল প্রশরমত কিবত 
প্রকবল্পি সাবর্ সমৃ্পক্ত লেযিূক্ত িনবগারষ্ঠি  িনয প্ররশেণ রিিাইন ও োস্তোয়ন কিবে। এই ইএসরসরপ রনবম্নাক্ত রেষয়গুরলবক প্রার্রমক িাবে প্ররশেণ পরিকল্পনায় প্রস্তাে 
কবি। এই প্ররশেণ পরিকল্পনারে প্রকল্প োস্তোয়নকালীন চারিোমারফক অরিবোিন কিা িবে। 

  ইএসএফ: ইএসএফ প্ররশেণ এোং ইএসএস ১০সি  ইএসএমরপ োস্তোয়ন 
 

োস্তোয়ন কতৃমপবেি কমমী োিা প্রকবল্পি 
সাবর্ সিাসরি সম্পরকমত। 

প্রকবল্পি কােমকারিতাি পূবেম। 

ককারিি -১৯ সম্পরকমত রেষয় 
 রপরপই েযেিাি এোং স্বাস্থ্যসম্মত উপবয় রনষ্কাশন (সকবলি িনয) 
 ককারিি-১৯ পরিবেবশ কাি কিা (রনমমাণ শ্ররমক) 
 ককারিি-১৯ সাংক্রমণ প্ররতবিাি ও রনয়ন্ত্রণ েযেস্থ্া 
 ককারিি-১৯ সতকমতা (সামারিক েূিত্ব ইতযারে) 
 ঝুুঁরকপূণম কোগাবোগ, প্ররতবিাি এোং করমউরনরেি সমৃ্পক্তকিণ (প্রশাসরনক এোং 

পরিচালন কমমী) 
 রেশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া ও রসরিরস রনবেমরশকা অনুসাবি পৃর্রককিণ েযেস্থ্া 

 
োস্তোয়ন কতৃমপবেি কমমকতমােৃন্দ, 
স্থ্ানীয়িাবে সরক্রয় এনরিও, রনমমাণ কাবিি 
রঠকাোি ও শ্ররমক। 

 
প্রকবল্পি কােমকারিতাি পূবেম। 

কপশাগত স্বাস্থ্য এোং সুিো মরিউল: 
 ইএসএমরপ োস্তোয়ন 
 কমমবেবত্রি ঝুুঁরক েযেস্থ্াপনা 
 কমমস্থ্বল েুঘমেনা প্ররতবিাি 
 স্বাস্থ্য এোং সুিো রেরি 
 কসারলি (শক্ত) এোং রলকুইি (তিল) েিময েযেস্থ্াপনা 
 িরুিী পরিরস্থ্রতবত প্রস্তুরত এোং পেবেপ গ্রিণ 

 
োস্তোয়ন কতৃমপবেি কমমকতমােৃন্দ, 
স্থ্ানীয়িাবে সরক্রয় এনরিও, রনমমাণ কাবিি 
রঠকাোি ও শ্ররমক। 

 
প্রকবল্পি কােমকারিতাি আবগ এোং 
প্রকল্প সময়কাল পেমন্ত েয় মাস 
অন্তি। 

শ্ররমক ও তাবেি কাবিি পরিবেশ: 
 িাতীয় প্রচরলত আইন ও রেরি কমাতাবেক কাবিি শতমােলী 

 
োস্তোয়ন কতৃমপবেি স্থ্ানীয় কমমকতমােৃন্দ, 

 
প্রকবল্পি কােমকারিতা পূবেম। 
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 রঠকাোি এোং উপ-রঠকাোবিি আচিণরেরি 
 শ্ররমক সাংস্থ্াসমূি 
 রশশুশ্রম এোং সেমরনম্ন েয়বসি কমমসাংস্থ্ান রেরিমালা 

রঠকাোি স্বাস্থ্য সুিো কমমকতমা, শ্ররমক 
সিোি (বনতা)। 

অরিবোগ রনিসন পদ্ধরত মরিউল, রনম্নরলরখত রেষয়গুরল রেবেচনায় কিবখ একরে প্ররশেণ 
মরিউল রিিাইন কিা িবে; 

 রনেন্ধন এোং প্ররক্রয়াকিণ পদ্ধরত 
 অরিবোগ রনিসন পদ্ধরত 
 অরিবোগ নরর্িূক্তকিণ ও প্ররক্রয়াকিণ 
 রেরিন্ন কেকবিাল্ডািবেি কােম পরিচালনা পদ্ধরত  

 
ইএস, এসরিএস, এইচএস, স্থ্ানীয় সিকাি, 
রসরিল কসাসাইরে, স্থ্ানীয় এনরিও এোং 
রঠকাোি। 

প্রকবল্পি কােমকারিতাি পূবেম এোং 
এিপি প্ররত েয় মাবস একোি। 

রলঙ্গ-রিরিক সরিাংসতা (রিরেরি) ঝুুঁরক মরিউল: 
 রিরেরি ঝুুঁরক কিাি ও হ্রাস কিাি িনয সবচতনতা এোং পেবেপ েৃরদ্ধ। 
 প্রকবল্প রিআিএবম  রলঙ্গ-রিরিক সরিাংসতা (রিরেরি) সাংক্রান্ত আবলাচয রেষয় ও 

কােমােলী অন্তিূমরক্ত। 
 

 
োস্তোয়ন কতৃমপবেি স্থ্ানীয় কমমকতমা, 
রঠকাোি, স্বাস্থ্য সুিো কমমকতমা, শ্ররমক 
সিোি (বনতা), স্থ্ানীয় এনরিও,  এোং 
ওরসরস কমমী। 

 
প্রকবল্পি কােমকারিতা পূবেম এোং 
এিপি েেি কশবষ 

েিময েযেস্থ্াপনা: 

প্ররতরে পারনি উৎবসি িনয রনেুক্ত ককয়ািবেকািবক পারনি উৎস পরিচালন ও 

িেণাবেেণ রেষবয় প্ররশেণ কেয়া িবে। কেখাবন েিময পারন রনিাপে রনষ্কাশন এোং 

সযারনবেশন প্রেুরক্ত ও তাি েযেস্থ্াপনা রেষবে রেবশষ নিি কেয়া িবে। স্থ্ানীয় সুইপািবেি 

িনয মল েিময রনিাপে েযেস্থ্াপনা রেষবয় প্ররশেণ প্রোন ও োস্তোয়ন কিা িবে। 

 
পারনি উৎবসি ককয়ািবেকাি এোং স্থ্ানীয় 
সুইপাি। 

 
ককয়াবেকাি ও সুইপািবেি প্ররশেণ 
ও োরয়ত্ব প্রোবনি পবি। 

 


