
 

সারসংক্ষেপ 

পটভূমি 

বিশ্বি্যাংকের বিসরেযরী বিবিক যগ ও বিজিটযল উক্্যক্তয (PRIDE) প্রেকের প্রেে উকেশ্্ (PDO) হল 

 হহয -কটে পযেকগুবলকে বিজিটযল উক্্যক্তয তৈরি কিা এবং অর্ কনিবেে অঞ্চলগুবলকে বিসরেযরী 

বিবিক যগ এিাং ের্ কসাংস্থযি সৃষ্টি কিাহ এই প্রেকের চযরষ্টট উপয্যি রক কে-  

 উপয্যি ১   বিসরেযরী বিবিক যগ এিাং ের্ ক সাংস্থযি সিৃকির িি্ এেষ্টট সক্ষর্ পবরকিশ্ তেবর েরয। 

               o উপ-উপয্যি ১.১    সুশ্যসি এিাং প্রশ্যসবিে ্ক্ষেয উন্নীে েরয।  

               o উপ-উপয্যি ১.২   িিসয যরকের ি্জক্তগে অাংশ্গ্রহে উবন্নে েরয।  

 

উপয্যি ২    বিএসএর্এসএি- এর বগ্রি  ন্ডযবি যল বসষ্টটর পর্ কয ক্রর্কে  উন্ন কির পকক্ষ সহয েয েরয।  

               o উপ-উপয্যি ২.১  পবরকিশ্গেভযকি বটেস  এিাং বস্থবেস্থযপে অিেযঠযকর্যর বিেযশ্ েরয  

               o উপ-উপয্যি ২.২  বিএসএর্এসএি-এর র্যস্টযর প্ল্্যি িযস্তিয কির িি্ (Last mile)বশ্ষ 

র্য ল অিেযঠযকর্য বির্ কযি েরয।   

 

উপয্যি 3  পবরকিবশ্ে বশ্ে িবর্র িি্ গবেশ্ীল/ িয িযবর্ে ি্জক্তগে িযিযর তেবর েরয ।  

 

উপয্যি 4  বিজিটযল উক্্যক্তয এিাং উদ্ভযিিী িযস্তুেন্ত্রকে বিযর্যর েরয। 

PRIDE এর প্রর্র্ বেিষ্টট উপয্যি বিিয (BEZA )াযরয িযস্তিয ি েরয হকি এিাং চেুর্ ক উপয্যি  (উপয্যি -

৪   বিজিটযল উক্্যক্তয বিযর্যরেরে এিাং উদ্ভযিিী িযস্তুেন্ত্র) বিএ চষ্টটবপএ াযরয িযস্তিয ি েরয হকি। 

 

প্রয ি (PRIDE) প্রেে ঢযেযকে ্ বক্ষে এবশ্ যর এেষ্টট প্রযসবিে বিজিটযল উক্্যক্তয বেন্দ্র বহসযকি প্রবেষ্টিে 

েরকে সহয েয েরকি। এষ্টট বিটও যকেকর প্রভযিগুবলর সুবি যকর্ ক িযাংলযক্কশ্র প্রর্র্ উকেখকর্যগ্ 

সাংকর্যিিকে উন্নে েরকি িগরীর েযওরযি িযিযর অঞ্চকলর আ ষ্টট এিাং আ ষ্টটএসএস সাংস্থযগুবলর।  

২০১৫ সযকল, বিএ চষ্টটবপএ এেষ্টট পরুযকিয অি্িহৃে বপৌর ভিিকে িিেয এসষ্টটবপকে রূপযন্তর েকর র্য 

িেকর্যকি ৭২ হযিযর িগ ক ফুট বর্কে ১০০০ বেযট বপশ্য্যরক্র বহযবস্টাং েরযর িি্ বেেু কু্ষদ্র উক্্যক্তযকে 

এিাং  ১৮ ষ্টট বেযট এিাং র্যঝযবর আেযকরর এন্টযরপ্রয িকে  ভযডয ব্ য হ  ।   িবেউকিশ্ি বসন্টযকরর িি্ 

রযখয এেষ্টট বলযকরর এে পযশ্ িেকর্যকি েক েষ্টট পবরকষিয সরিরযকহর েযকি ি্িহৃে হকে।   

িিেয এসষ্টটবপ-এর সযকর্ লযকগয য ০.৪৭ এের িবর্র এেষ্টট প্ল্ট িের্যকি বিএ চষ্টটবপএ একেয যর েরকে 

র্যকে ১২ েলয বিবশ্ি এেষ্টট ভিি বির্ কযে েরযর অিুর্বে পযও য বগকে বর্খযকি প্রয  ১২৫০০০ িগ কফুট  

প্রসযবরে ও যেককপ্ল্স এিাং বর্যটযর্ুষ্টটভযকি ২০০০০০ িগ কফুকটর র্য কক্রয এিাং কু্ষদ্র বিজিটযল এন্টযরপ্রয ি 

সর্ুকহর এেষ্টট ক্লযস্টযর তেবর েরয হকি  (প্ল্ট িাং ৪৯,িিেয টযও যকরর ্বক্ষে ব্ে, েযওরযি িযিযর,ঢযেয)  

 

প্রকক্ষের মিিরণ 

 

প্রেেষ্টটর লক্ষ্ হল িযাংলযক্কশ্র বিজিটযল উক্্যক্তয এিাং উদ্ভযিিী িযস্তুেকন্ত্রর বভবি বিযর্যর েরয। এষ্টট 

আ ষ্টট এিাং আ ষ্টট এস সাংস্থযগুবলর সযকর্ ব্কশ্র িহৃির্ সাংকর্যগ সর্ষ্টিকে এেজিে েরকি ঢযেযর িিেয 

এসষ্টটবপকে এিাং বপশ্য্যর েরুে এিাং িযরীক্র র্ক ্ আরও বিসেৃ্েভযকি বিজিটযল উক্্যক্তয তেবরকে 

উৎসযহ প্র্যি েরকি । এষ্টট এর্ি এেষ্টট বপ্রযগ্রযর্ বিিয ি এিাং িযস্তিয ি েরকি র্য বেি স্তকর বিজিটযল 

উক্্যক্তযকে সহয েয েরকি। এ  সযি উপ্যিষ্টট , পে্ এিাং প্রর্ুজক্তগে সহয েযর িি্ অর্ ক সরিরযহ 

েরকি :  (ে) িিেয -১ এিাং িিেয -২  (অর্ কযে্ প্রসযবরে িিেয এসষ্টটবপ) এর িি্ এেষ্টট উন্মুক্ত ও স্বে 



আন্তিকযবেে প্রবেকর্যবগেযর্ূলে বিবিাং প্রজক্র যর র্য কর্ এেষ্টট অবভজ্ঞ বিসরেযরী অপযকরটর  বিক যগ 

েরকি। পরযর্শ্ ক্ যেয অিুরূপ সুবি যগুবল পবরচযলিয েরযর িি্ প্রর্যবেে ট্র্্যে বরেিকর্ুক্ত এেষ্টট 

অপযকরটকরর িি্ পযরফর্্যন্স বভবিে এেষ্টট   িযেচযর তেবর েরকিি এিাং বস  অপযকরটকে প্রয কভট 

ভযডযকট অপযকরটর  বহকসকি উন্নীে েরকিি ; এিাং  

 (খ) িিেয -১ এসষ্টটবপ আপকগ্রি েরয এিাং ও যেককেকসর িি্  ১২৫০০০ িগ কফুট রু্ক্ত েকর িিেয -2 

এসষ্টটবপ তেবর েরয। েযকির িি্ বিএ চষ্টটবপএ ১০ বর্বল ি র্যবেকি িলযর অর্ কয ি েরকি এিাং আ বিএ 

অিবশ্ি অর্ ক (সি কযব ে 10 বর্বল ি র্যবেকি িলযর) পে্ এিাং প্রর্ুজক্তগে সহয েয ব্কি। এবেভুে িেুি 

িিেয এসষ্টটবপকে আিুর্যবিে ২০০র্য কক্রয উক্্যক্তয, ১০০ বেযট ফযর্ ক এিাং ৩০ ষ্টট র্যঝযবর আেযকরর 

আ ষ্টট এিাং আ ষ্টটএস সাংস্থয র্যেকি।  

েযওরযি িযিযর এলযেয হকে িযবেজি্ে এিাং আিযবসে অঞ্চকলর বর্শ্রে। ভিিষ্টটর িেশ্য এখিও চূডযন্ত 

েরয হ বি। েকি,  যরেয েরয হকে বর্ এ  বিজডাংষ্টটকে িযবেজি্ে সেল সুকর্যগ- সুবি য এিাং  উষ্টটবলষ্টট 

পবরকষিযব্ বর্র্ি সকেলি/বর্ষ্টটাং রুর্ , উক্্যক্তযক্র িি্ বিসকপ্ল্ বসন্টযর, ে্যকফকটবর য, চয ড বে যর 

সুবি য, বিকিয্ি , বরবিাং রুর্, সযিকস্টশ্ি  বসউক ি ষ্টট্র্টকর্ন্ট প্ল্্যন্ট  পযবেকাং  অঞ্চল  ে্যব্ সুবি য র্যেকি।  

ইএসএ'র উক্ষেশ্য ও িযামি 

 এসএ’র র্ূল লক্ষ্গুবল হ'ল  

i. িযাংলযক্শ্ সরেযকরর িীবের্যলয ও প্রযসবিে আ ি এিাং  এসএ এর সযকর্ 

সযর্ঞ্জস্পূে কভযকি প্রেকের পবরকিশ্গে ও সযর্যজিে ঝুুঁ বে এিাং প্রভযিগুবল সিযক্ত এিাং 

র্ূল্য ি েরয; 

ii. প্রেকের পবরকিশ্গে ও সযর্যজিে ঝুুঁ বের িি্ mitigation hierarchy পদ্ধবের বিেযশ্ 

েরয; 

iii. সুবি যিজঞ্চে িয ্ুি কলক্র উপর স্বেন্ত্র প্রভযিগুবল সিযক্ত েরয এিাং বর্খযকি  প্রকর্যি্ এ 

িযেী  প্রভযিগুবল প্রশ্বর্ে েরযর িি্ পরৃ্ে ি্িস্থযগুবল বচবিে েরকে সহয েয েরয ; 

 

 ESA এর িযামি/ স্কাপ হল:  

i. পবরকিশ্গে ও সযর্যজিে আ ি, বি যর্ে ও িীবে বিক ক্বশ্েয এিাং প্রেে সম্পবেকে 

বিবভন্ন প্রবে যি সর্ুকহর পর্ কযকলযচিয েরয ; 

ii. প্রেে এিাং বি্্র্যি শ্যরীবরে, তিবিে এিাং আর্ কসযর্যজিে অিস্থযর এেষ্টট সয যরে 

বিিরে ব্ য ; 

iii. পবরকিশ্গে এিাং সযর্যজিে ্ৃষ্টিভবির আকলযকে প্রেকের বিবভন্ন বিেে বিকেষে ্যড 

েরযকিয ; 

iv.  প্রেকের েযকির বির্ কযে বর্কে প্রেকের প্রযেৃবেে ও র্যিি পবরকিকশ্র উপর সম্ভযি্ 

প্রভযিগুবলর সিযক্তেরে এিাং র্ূল্য ি; 

v. বর্ বেযিও অিিুকর্যব্ে িয অিুভূে পবরকিশ্গে ও সযর্যজিে সর্স্যগুবল বচবিে েরয 

এিাং েযি েরযর সযকর্ সাংবেি ি্জক্তক্র সযকর্ িবডে স্থযিী /অাংবশ্িিক্র সযকর্ 

পরযর্শ্ ক েরয।  

নীমি, আইনী ও প্রশ্াসমনক কাঠাক্ষিা 

 

িযাংলযক্শ্ সরেযকরর  পবরকিশ্ ও সযর্যজিে ব্ে সম্পবেকে বিবভন্ন আ ি ও িীবের্যলয রক কে। প্রকর্যি্ 

বক্ষকি সরেযকরর এ  সি বেৌশ্ল এিাং েযক্র প্রযসবিে িীবে, সরেযকরর প্রকর্যি্ পবরকিশ্গে 

বিব বি যকির সাংবক্ষপ্তসযর, বিশ্বি্যাংকের  এসএফ িীবে, ব্েবিক ক্শ্িয এিাং িযাংলযক্শ্ সরেযকরর আ ি ও 

বিশ্বি্যাংকের  এসএফ সম্পবেকে প্রযসবিেেযর েুলিয পর্ ককলযচিয েকর  এ  প্রেকে ২০১৮ সযকল  

উপস্থযপি েরয হ । 



সািাজিক এিং পমরক্ষিশ্গি স্িসলাইন 

 

েযওরযি িযিযর ঢযেয শ্হকরর িহৃির্ পয েযবর িযিযর। সযর্বগ্রেভযকি, এষ্টট ঢযেয  ি্িহৃে সর্স্ত 

শ্যেসব্জী, র্যে এিাং ফকলর এে-চেুর্ কযাংকশ্রও বিবশ্ (২৭.৩%) বিেরে বেন্দ্র এিাং িযাংলযক্কশ্র সিকচক  

গুরুত্বপূে ক িযিযকরর প্রবেবিব ত্ব েকর র্য ত্বিে প্রয  িযাংলযক্বশ্ টযেয  ৫ বেযষ্টট টযেযর সর্পবরর্যি  

বলিক্ি েকর(৫৯০ ২৬০ র্যবেকি িলযর)। িযিযরষ্টট ১৩.৫ বহক্টর এলযেয িকুড। সি বর্বলক  এ  চযরষ্টট 

র্যকেককট প্রয  ্ু  হযিযর ব্যেযি রক কে, র্যর র্ক ্ েযিয খযিযকরর প্রয  ৩০০ ষ্টট ব্যেযি রক কে।   

িযিযরষ্টটকে প্রয  ২০ ০০০ িি র্যিুষ েযি েকর। এর র্ক ্ প্রয  ২০০০ পয েযর / খুচরয বিকক্রেয িয 

আডৎ্যর   প্রয  ১০ হযিযর শ্রবর্ে প্রবে রযকে ট্র্যে বর্কে পে্ িযর্যকে এিাং বপেআপ ভ্যকি বলযি েরযর 

িি্ েযি েকর। েযরয র্ূলে সর্যর িয বিেয এিাং খুচরয বিকক্রেযক্র বিেৃকত্ব সজেবলেভযকি েযি েকর। 

শ্হর িকুড প্রবে রযকে প্রয  ২০ ০০০ বেযট বস্টযর র্যবলেরয খুচরয বিকক্রেযক্র েযে বর্কে পে্ বেিকে এ  

িযিযকর আকসি। প্রেকের এবর য সীর্যিযর পূি ক পযকশ্ সাংলগ্ন হযবসিয র্যকেকট িযকর্ এেষ্টট িযিযর আকে। 

এ  িযিযরষ্টট েযওরযি িযিযকরর সর্স্ত র্যিুকষর ত্িজিি প্রক যিকির ব্কে ঝুুঁেকে এিাং একে রক কে 

বগযসলখযিয, বরকস্তয ুঁরয, িযবপে ব্যেযি, র্শ্যলযর ব্যেযি, বসল বফযি এিাং বলজিকলযকির ব্যেযি , চয এিাং 

পযি সুপযবরর ব্যেযি। এ  িযিযরগুবলকে প্রয  ২৫০-৩০০ শ্রবর্ে সযর্ব েভযকি িসিযস েকরি। পবরকশ্কষ, 

প্রেকের ্বক্ষে সীর্যিয সাংলগ্ন আকরেষ্টট ষ্টটি বশ্ি অস্থয ী িযিযর রক কে  র্য বপকপ পষ্টি িযকর্ পবরবচে। 

এ  িযিযকর প্রয  ৩২  ষ্টট ব্যেযি রক কে র্য ্ুষ্টট সযবরকে বিভক্ত। এগুবল র্ূলে সিজি সঞ্চ  ও বিজক্র েরকে 

ি্িহৃে হ । 

সিজি িযিযর এলযেয  প্রয  ৫০-১০০ টি েষ্টঠি িিক্  উৎপন্ন হ  র্য প্রবেব্ি সেযকল বিএিবসবস ট্র্যে 

সাংগ্রহ েকর র্যেু য ল এিাং   /আবর্িিযিযকরর িিক্  িযম্ম্পাং এলযেয  বিক   বফকল ব্  । এ  সিজি িকিক্ র 

বেেু অাংশ্ িযরয েগকঞ্জর ভুলেযকে অিবস্থে এেষ্টট েকম্পযবস্টাং সাংস্থয সাংগ্রহ েকর।  

প্রেে সয কটর সযর্কি  (পজমর্ পযকশ্) এেষ্টট েযভযিক বেি রক কে র্য অেযর্ কের এিাং েযওরযি িযিযকরর 

সিজি িযিযর বর্কে বিগ কে েষ্টঠি িিক্  াযরয পুকরযপুবর আিদ্ধ হক   রক কে। এখযকি আরও ্ ুষ্টট বেি রক কে, 

এেষ্টট প্রেকের পিূ ক পযকশ্র সীর্যিয  এিাং অি্ষ্টট র্ূল ি ক্র্য  রু্ক্ত  র্য চযলু রক কে।  

রযকের সর্  র্ূলে রযে ১ টযর পকর এ  রযস্তযষ্টট ট্র্যকের র্ূল আিকলযবিাং িয গয এিাং পযশ্যপযবশ্ খুচরয 

বিকক্রেযক্র ি্িসযক র িয গয হক  ওকঠ। 

পমরক্ষিশ্গি এিং সািাজিক ঝ ুঁ মক এিং প্রভাি িূলযায়ন 

স মিধািজিি এিং ঝ ুঁ মকপূণ ণ িযজিক্ষের উপর পমরক্ষিশ্গি এিং সািাজিক প্রভািঃ ESS1 

েযওরযি িযিযর এলযেয  িজস্তিযসী, ভযসর্যি িিকগযিী এিাং বর্ৌিের্ীসহ বিবভন্ন  রকির র্যিুষ রক কে। 

র্য কহযে, এ  র্যিুষগুকলয প্রেকের েযর্ কক্রর্ াযরয ক্ষবেগ্রস্থ হকিি িয।  

শ্রমিক এিং কাক্ষির অিস্থার উপর পমরক্ষিশ্গি এিং সািাজিক প্রভািঃ ESS2 

এ  সুউচ্চ ভিি বির্ কযকির সর্  এর্ি অকিে েযি হকি র্যকে বিরযপিযর্ূলে সেেকেয অিলম্বি েরয িয 

হকল বপশ্যগে স্বযস্থ্ এিাং সুরক্ষযর উপর বিবেিযচে প্রভযি পডকি। েযকি  ভিি ি্িহযর ও 

রক্ষযিযকিক্ষকির সর্  বিকশ্ষ েকর উপকরর বলযরগুকলযকে ভিকির িযবহকরর ব্কে েযি েরযর বক্ষকি 

শ্রবর্েক্র বিরপিযর বিষ ষ্টট আর্কল বিকে হকি।  

সম্পক্ষের পর্ ণািিা এিং েষূণ প্রমিক্ষরাধ সম্পমকণি পমরক্ষিশ্গি এিং সািাজিক ঝ ুঁ মক এিং প্রভািঃ 
ESS3 

িািাক্ষসর উপর প্রভািঃ বির্ কযি েযি চলযেযলীি সর্ক  বিগ কে  ূলয ও গ্যকসর েযরকি বির্ কযিয ীি এলযেয 

ও এর আকশ্পযকশ্র এলযেযর িযেযকসর উপর প্রভযি পডকি। বির্ কযি েযি চলযেযলীি সর্ক  বিিযকরটর 



বর্কে বিগ কে গ্যস িযেযস ্বূষে েরকে পযকর। এষ্টট অিুর্যি েরয হ  বর্ এেষ্টট সয যরে বিিযকরটর বসট 

প্রবে বর্গযও যট ঘন্টয বি্ু্ৎ উৎপয্কি ২৫-৩০ পযউন্ড িয কট্র্যকিি অিয ি বিগ কে েকর। 

 

পামনর উপর প্রভািঃ প্রেে এলযেযর আকশ্পযকশ্ পযবির বেযি প্রযেৃবেে উৎস বি  েয  ভূপিৃ পযবি 

্ষূকের সম্ভিিয খুি  ের্। বির্ কযি েযি বর্র্ি- ্যলযকির পয বলাং, বখযডযখুবড, োংজক্রকটর েযি, 

বির্ কযিেযকি ি্িহৃে গযবড বর্কে অসযি িেযিশ্ে বেল এিাং লুবিকেন্ট এর র্কেয বিপজ্জিে রযসয বিে 

বিগ কে হও য, বির্ কযি সযর্গ্রী (রযবিশ্, বসকর্ন্ট) সর্ূহ র্র্যর্র্ভযকি সাংরক্ষি িয েরয ও র্িেি বফলয, 

শ্রবর্কের র্যেযর র্য গয বর্কে বিগ কে েষ্টঠি এিাং েরল িিক্  িষৃ্টির পযবির সযকর্ বর্কশ্ বর্কে পযকর এিাং এষ্টট 

সাংলগ্ন বেকি ির্য হকে পযকর এিাং েযক্র স্বযভযবিে জক্র যকে িয যগ্রস্ত েরকে পযকর। বির্ কযি েযকি বিবভন্ন 

েযরকি প্রচুর পযবি প্রক যিি হকে পযকর। ঢযেয ও যসয বর্কে এ  পযবি সাংগ্রহ েরয হকি।  

 

িাটট েষূণঃ বর্বশ্ি বর্কে বিগ কে বেল, োংজক্রট বর্িযর এর অিবশ্ি বসকর্ন্ট, সু্ যকরি র্ লয এিাং েষ্টঠি 

িিক্  সর্ূহ র্ব্ সষ্টঠেভযকি বিষ্কযশ্ি েরয িয হ  েযহকল র্যষ্টট ্বূষে হকে পযকর।  

শ্ব্দ েষূনঃ বিবভন্ন  রকির বির্ কযি েযকির েযরকি প্রেে এলযেযর আকশ্পযকশ্ স্বে-বর্ য্ী শ্ব্দ ্ষূে হকে 

পযকর, র্য সহ্ সীর্য েযবডক  বর্কে পযকর এিাং আকশ্পযকশ্র িযবসিযক্র  বক্ষকি উপদ্রকির স্তকর বপৌৌঁেযকে 

পযকর। আশ্য েরয হ  বর্ শ্কব্দর র্যিয সহ্ সীর্য েযবডক  র্যকি িয; সুেরযাং, ের্ীক্র উপর বেযি বিরূপ 

প্রভযি পডকি িয িকল র্কি েরয হকে। েিওু, প্রক যিিকিযক  শ্কব্দর র্যিয বি ন্ত্রে/শ্ব্দ বিকরয ে পদ্ধবে 

চযলু েরয উবচে। বির্ কযি েযি চলযর সর্  বিিযকরটর বর্কে শ্ব্দ উৎপন্ন হকে পযকর। বিিযকরটর এিাং 

পযম্প বর্কে উৎপন্ন শ্ব্দ গ্রহেকর্যগ্ সীর্যকে বিক  আসযর িি্ শ্ব্দ প্রশ্র্ি ি্িস্থয প্রক যগ েরয ্রেযর।  

এসি র্কন্ত্রর পযকশ্ অব ে সর্   কর েযি েরয শ্রবর্েক্র েযকির সুরক্ষযর িি্ ি্িস্থয গ্রহি েরকে 

উৎসযবহে েরয হকি।  

কটঠন িিণয উৎপােনঃ র্ূলে, বি্্র্যি পবরে্ক্ত েযঠযকর্যষ্টট ভযঙযর েযরকি েষ্টঠি িিক্  উৎপন্ন হকি। 

বির্ কযেেযলীি সর্ক  ্ুষ্টট বিসকর্ন্ট স্থযপকির িি্ প্রয  ২০ ফুট র্যষ্টট খিকির প্রক যিি হকে পযকর। খিি 

েৃে অবেবরক্ত র্যষ্টট বির্ কযি এলযেয বর্কে এেষ্টট উপর্ুক্ত িয গয  সরযকিয প্রক যিি। ভিি ি্িহযকরর সর্  

েষ্টঠি িিক্ ও উৎপন্ন হকি। েম্ম্পউটযর এিাং অি্যি্ তি্ু্বেে র্ন্ত্রপযবে বর্কে বেেু পবরর্যে  -িিক্  

উৎপন্ন হকি র্য সষ্টঠেভযকি বিষ্কযশ্ি েরয প্রক যিি। 

স যয়াক্ষরি এিং িরল িিণযঃ ট কলট এিাং অি্যি্ উৎস বর্কে সু্ যকরি িিক্  উৎপন্ন হকি র্য ঢযেয 

ও যসয এর বেন্দ্রী  সু্ যকরি লয কি বিষ্কযশ্ি েরয হকি। এটয সষ্টঠেভযকি েরকে িয পযরকল ভূ-পকৃির পযবি 

্বূষে হকে পযকর। সু্ যকরি পয প বফকট র্যও য অর্িয ্বূষে পযবি চু ক  পডযর ফকল বেেু বিরূপ 

প্রবেজক্র য বর্র্ি- ্গূ কন্ধ, অস্বযস্থ্ের িলযিদ্ধেয হকে পযকর এিাং এর ফকল প্রেে এলযেযর আকশ্পযকশ্ 

িসিযসেযরীক্র স্বযকস্থ্র উপর প্রভযি পডকে পযকর। সেুরযাং, স্বযস্থ্ এিাং সুরক্ষযর েযকি বিক যজিে ের্ীক্র 

াযরয বি বর্ে রক্ষিযকিক্ষি এর উকেকশ্্ পরীক্ষয েরয হকি। 

 

কমিউমনটট স্বাস্থয এিং স রো সম্পমকণি পমরক্ষিশ্গি এিং সািাজিক ঝ ুঁ মক এিং প্রভািঃ ESS4 

প্রেে এলযেয  বির্ কযে সযর্গ্রী পবরিহকির িি্ র্যিিযহি চলযচল ্ুঘ কটিয এিাং সডে বিরযপিযর ঝুুঁ বে 

িযবডক  েুলকি। পুকরয রযে িকুড বিপুল সাংখ্ে বিকক্রেযরয িযিযকর এিাং এর আকশ্পযকশ্ েযি েকর এ 

অঞ্চলষ্টটকে শ্হকরর ি্স্তের্ স্থযি েকর রযকখ। েয  রযকের বিলয িযিযর পবরচযলিয  বর্কেযি িয য এডযকিয 

এিাং ্ুঘ কটিযর ঝুুঁ বে হ্রযস েরযর িি্ র্যিিযহি চলযচকলর িি্ র্র্যর্র্ ি্িস্থযপিয প্রক যিি। ট্র্্যবফে 

ি্িস্থযর বিঘ্ন হ্রযস েরকে এিাং বির্ কযেেযকল ্ুঘ কটিযর ঝুুঁ বে হ্রযস েরযর িি্ ষ্টঠেয্যরক্র াযরয এেষ্টট 

ট্র্্যবফে ি্িস্থয এিাং সুরক্ষয পবরেেিয গ্রহকির প্রস্তযি েরয হকে। ভিকির িেশ্য  পর্ কযপ্ত পযবেকাং বেস 

বিজমে েরকে হকি। তি্ু্বেে শ্টক সযবেকট িয অি্ বেযিও উৎস বর্কে আগুকির সূিপযে ভিি 



ি্িহযরেযরীক্র বিরযপিযকে ঝুুঁ বেকে বফলকে পযকর এিাং েয  ফয যর হয ে্যন্টস এিাং ফয যর এজিট 

্রিয সহ ভিকির িেশ্য  পর্ কযপ্ত অবগ্নবিি কযপে ি্িস্থয অন্তভুকক্ত েরকে হকি। ভিকির িেশ্য  ভূবর্েম্পি 

র্যিযও বিকিচিয উবচে। 

 

িমি ও সম্পক্ষের উপর পমরক্ষিশ্গি এিং সািাজিক ঝ ুঁ মক এিং প্রভািঃ ESS 5   

প্রেেষ্টটর িেকর্যি পবরেেিযকে বেযি অনিজেে পুিি কযসি বি   এিাং বেযি িবর্ অব গ্রহকেরও প্রক যিি 

বি ।  প্রেে এলযেযষ্টট িেকর্যকি গহৃয ি ও গিপূেক র্ন্ত্রিযলক র অ ীকি রক কে, এিাং বসখযকি িসিযসেৃে 

র্ন্ত্রিযলক র এেিি ের্ কিীবি িযবিক কেি র্ব্ এ  স্থযিষ্টট র্ব্ িযাংলযক্শ্ হয -বটে পযেক েেৃকপক্ষ  

অব গ্রহি েকর েযহকল র্ন্ত্রিযল  েযর পবরিযরকে স্টযফ বেয যটকযকর স্থযিযন্তর েরকি। প্রেে এলযেয  িসিযস 

েকর এর্ি বেযি অনি  ্খল্যর গকিষিয  পযও য র্য বি।  

িীি-বিমিত্র এিং িীমিি প্রাকৃমিক সম্পে সম্পমকণি পমরক্ষিশ্গি এিং সািাজিক ঝ ুঁ মক এিং 

প্রভািঃ ESS 6 

আকশ্পযকশ্ বেযিও িিযঞ্চল বি  এিাং এখযিেযর প্রযেীগুবল সয যরে প্রিযবের। এখযকি ২৯ষ্টট বর্হগবি গযে, 

০২ষ্টট বপপল গযে এিাং ০১ষ্টট েযঠযল রক কে, বর্গুকলয বির্ কযিেযকির সর্  েযটকে হকি। উচ্চ-েযপর্ুক্ত িিক্  

বেযি পযবির উৎকস বিষ্কযশ্ি েরয হকি িয। েরল িিক্  ঢযেয ও যসযর সু্ যকরি লয কি বিষ্কযবশ্ে হকি, 

সুেরযাং িলি প্রযিীর উপর বের্ি বেযি প্রভযি পডকি িয।  

 

আমেিাসী/ে দ্র িামিগি সংখ্যালঘ  সম্পমকণি পমরক্ষিশ্গি এিং সািাজিক ঝ ুঁ মক এিং প্রভািঃ 
ESS7 

প্রকে এলাকায় িা িার আক্ষশ্পাক্ষশ্ স্কান আমেিাসী অথিা ে দ্র িামিগি সংখ্যালঘ  সম্প্রোক্ষয়র 

িসিাস স্নই।  

সাংকৃমিক ঐমিহয সম্পমকণি পমরক্ষিশ্গি এিং সািাজিক ঝ ুঁ মক এিং প্রভািঃ ESS8  

প্রেে এলযেয  বেযি  রকির প্রযচীি স্মবৃেস্তম্ভ এিাং/অর্িয প্রত্নত্বযবিে বি্শ্ কি বি । েয , প্রেকের বির্ কযি 

েযকির ফকল সযাংসৃ্কবেে ঐবেকহ্র উপর বেযি  রকির প্রভযি পডযর সম্ভিিয বি । র্ব্ খিি েযকির সর্  

বেযি  রকির প্রত্নত্বযবিে বি্শ্ কি পযও য র্য  েযহকল েয সরেযরী সম্পবি বহকসকি বিকিবচে হকি এিাং 

সাংবেি আ কির বি যি অিুর্য ী ি্িস্থয বিও য হকি। 

 

স্েকক্ষহাল্ডার এনক্ষগিক্ষিন্ট প্ল্যান 

প্রয ি (PRIDE) প্রেে চলযেযলীি সর্ক  অিুসরি েরযর িি্ িযাংলযক্শ্ হয -বটে পযেক েেৃকপক্ষ েেৃকে 

আলয্য এেষ্টট বস্টেকহযডযর এিকগিকর্ন্ট প্ল্্যি প্রি ি েরয হক কে। িকভম্বর ২০১৯ এ আকশ্পযকশ্র 

েবর্উবিষ্টটর র্যিুষক্র সযকর্ ্লগে আকলযচিয েরয হক কে এিাং স্বেন্ত্র সযক্ষযৎেযর বিও য হক কে। 

্লগে আকলযচিয এিাং স্বেন্ত্র সযক্ষযৎেযর বর্কে প্রযপ্ত প্র যি ের্্যব্ আর্ ক-সযর্যজিে গকিষিয  উপস্থযপি 

েরয হক কে।  

পমরক্ষিশ্গি ও সািাজিক িযিস্থাপনা পমরকেনা 

প্রেকের পবরকিশ্গে এিাং সযর্যজিে ঝুুঁ বে এিাং প্রভযিগুবল হ্রযস েরকে এেষ্টট পবরকিশ্গে ও সযর্যজিে 

ি্িস্থযপিয পবরেেিয (ESMP) প্রস্তুে েরয হক কে। এর র্ক ্ প্রশ্র্ি/র্ীর্যাংসয ি্িস্থয, র্বিটবরাং প্ল্যি, 

সক্ষর্েয িজৃদ্ধ, ্যব ত্ব ও বরকপযষ্টটকাং ি্িস্থয এিাং িযকিট অন্তভুকক্ত রক কে। 

পবরকিশ্গে এিাং সযর্যজিে ি্িস্থযপিযর িি্ “পবরকিশ্গে ও সযর্যজিে র্বিটবরাং” এেষ্টট অপবরহযর্ ক 

পদ্ধবে, েযরে এষ্টট পবরচযলিযগে বর্ৌজক্তে বসদ্ধযন্ত বিও যর িি্ প্রযর্বর্ে ের্্ সরিরযহ েকর। 



এ েযডয, শ্রবর্েক্র আগর্ি এিাং বিরযপ্ ও স্বযস্থ্ের ের্ কপবরকিশ্, এিাং েযকির সন্ধযকি আসয শ্রবর্েক্র 

িি্ সহিশ্ীল পবরকিশ্ বিজমে েরযর লকক্ষ  এসএফ (ESF) েেৃকে সুপযবরশ্েৃে আন্তিকযবেে র্যি্কন্ডর 

সযকর্ সযর্ঞ্জস্ বরকখ শ্রবর্ে পবরচযলিয িীবের্যলয প্রে ি েরয হক কে। 

িরুরী অিস্থযর প্রস্তুবে এিাং সযডয্যি পবরেেিয (বরসপন্স প্ল্্যি) এিাং ্ুকর্ কযগ ি্িস্থযপিয পবরেেিয 

পবরবশ্ি-৫ বহসযকি উপস্থযপি েরয হক কে। এেযডয িিক্  ি্িস্থযপিয পবরেেিয পবরবশ্ি-২ বহসযকি উপস্থযপি 

েরয েকরকে। 

পমরক্ষিশ্গি এিং সািাজিক প্রমিশ্রুমি পমরকেনার িনয প্রধান প্রস্তািনাসিূহ (ESCP) 

িযাংলযক্শ্ হয -বটে পযেক েেৃকপক্ষ (বিএ চষ্টটবপএ), বিশ্বি্যাংে এিাং িযাংলযক্শ্ সরেযকরর পবরকিশ্গে এিাং 

সযর্যজিে বের্ও যেক অিুর্য ী প্রেকের বির্ কযি উপেরি ি্িহযর েরকি এিাং প্রেে বির্ কযকির 

প্কক্ষপগুবল িযস্তিয ি েরকি। পবরকিশ্গে এিাং সযর্যজিে প্রবেশ্রুবে পবরেেিয (ESCP)- বে অন্তভুকক্ত 

েরযর িি্ প্র যি প্রস্তযিিযসর্ূহ অ ্য  ০৮ এ উকেখ েরয হক কে।  


