
পরিবেশ েযেস্থাপনা কাঠাব া (EMF) সািসংবেপ 

১। পটভূর : 

বেসরকারী উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প (PSDSP) কয়য়কটি পাইলট প্রকয়ল্পর উন্নয়য়ন সহায়তার জনয ততরর 
করা হয়য়রিল, যায়ত নতুন অর্থননরতক অঞ্চল ময়েল একরিত করা হয়য়য়ি। উপরন্তু PSDSPর লক্ষ্য 
রিল োাংলায়েয়ের অর্থনীরতয়ত একটি উৎপােন ও বসো বনতৃত্বাধীন রূপান্তর করার প্রয়য়াজয়ন অেকাঠায়মা 
প্ল্যাটফমথ গঠন করা। ক্রমেধথমান জনেহুল োাংলায়েয়ের জনয অি প্রকল্প ইরতময়ধয প্ররতরিত বপাোক খাতয়ক 
অরতক্রম কয়র, উৎপােন এোং পররয়েোর ময়ধয দৃঢ় রেরনয়য়ায়গর সৃরি এোং বটকসই কমথসাংস্থান ও পাররোররক 
আয়য়র েৃরিয়ত অেোন রাখয়ে েয়ল আো করা হয়ে। 

 

PSDSP-১ আগস্ট, ২০১১ সায়ল কাযথকরী হয় এোং জুন, ২০১৬ সায়ল সম্পন্ন করার জনয রনধথাররত হয়, 
এয়ত ৪২.৮ রমরলয়ন মারকথ ন েলার আইরেএ বক্ররেয়টর অর্থায়ন, এোং ইউয়ক রেপাটথ য়মন্ট অফ ইন্টারনযােনাল 
বেয়েলপয়মন্ট (DfID) বর্য়ক ১৭.৪ রমরলয়ন মারকথ ন েলার অনুোন পাওয়া যায়। 

 

অর্থেির (17-21) এ PSDSP এর নতুন, অরতররক্ত অর্থায়ন (PSDSP-2), মূল PSDSP, 
FY12-16 (PSDSP -1)  এর সাফলয ও পাঠ বর্য়ক রেক্ষ্াগ্রহণ করা হয়য়য়ি এোং এয়ক্ষ্য়ি 
সম্প্ররত লাইয়সন্সপ্রাপ্ত এোং নতুন অঞ্চলসমূহ রনমথাণ ও বেরলাং আপ করার জনয োাংলায়েে সরকারয়ক 
সহায়তা করা হয়ে। প্রকল্প সেুজ-বক্ষ্ি ও সম্প্রসারণ প্রকয়ল্পর জনয সারেথ রসাং রেল্প বেয়ে প্রয়েে রনরাপে, 
সরকারর মারলকানাধীন ও রনয়রিত জরম দ্বারা বেসরকারর রেরনয়য়াগ এোং কাজ সৃরি সীমােিতার সুরাহা করয়ে। 
োাংলায়েে অর্থননরতক অঞ্চল কতৃথ পক্ষ্ (BEZA) এোং োাংলায়েে হাই-বটক পাকথ  কতৃথ পক্ষ্ (BHTPA) 
বর্য়ক লাইয়সন্স প্রাপ্ত বেসরকারর রেরনয়য়াগকারীয়ের দ্বারা মূলত SEZs গুয়লা অর্থায়ন ও উন্নত করা হয়ে। 
লাইয়সন্স বেসরকারী বেয়েলপারয়ের এোং সরকারর-বেসরকারর অাংেীোররত্ব (রপরপরপ) উেয় প্রকায়র জারর করা 
হয়ে। প্রকল্প প্রাক সম্ভােযতা যাচাই, মাস্টার প্ল্ান ও কাযথপররচালনা  উপয়েিায়ের প্রস্তুরত ও প্রাইয়েট 
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ইয়জে বেয়েলপারয়ের িাড় জরময়ত অর্থায়ন করয়ে। অঞ্চলসমূহ রেরডাং বসফটি, পররয়েেগত ও সামারজক 
সুরক্ষ্ায় আন্তজথ ারতক চচথ া অনুযায়ী উন্নত করা হয়ে। 

 

২। প্রকবেি উবেশয:  

প্রকয়ল্পর উয়েেয সরকারর-বেসরকারর অাংেীোররত্ব েযেহার কয়র পররয়েেসম্মত অর্থননরতক অঞ্চল রেকরেত 
করা। প্রকল্পটি পােরলক বসক্টর অেকাঠায়মাগত উন্নয়য়ন রেরনয়য়াগ, রেেযমান বজায়নর েক্ষ্তা আরও উন্নত ও 
বেসরকারর অাংেগ্রহয়ণর মাধযয়ম সম্ভেপর হওয়া বজান উন্নয়য়ন বেসরকারর অর্থায়য়নর উয়েেযসাধন, পররয়সো 
জরম উন্নয়য়নর জনয অর্থায়ন রনয়য় গঠিত। 

 

৩। প্রকবেি উপাদানঃ  

উপাদান ১: ইবেড উন্নয়ন উপব াগী পরিবেশ শরিশালীকিণ- উপাোনটি প্রযুরক্তগত সহায়তা, 
সক্ষ্মতা েৃরি , প্ররেক্ষ্ণ, বিাট সরঞ্জামারে এোং কমথক্ষ্ম েযয়য়র আরর্থক সাংস্থায়নর করয়ে। এই অর্থায়ন 
উন্নয়ন প্ররক্রয়া সহজতর এোং ত্বরারিত করার জনয রেস্তাররত অফসাইট অেকাঠায়মা নকো উন্নয়ন সহ রনমথাণ, 
ওয়ান স্টপ বসো, কন্ডাক্ট সাইয়টর মূলযায়ন এোং প্রাক সম্ভােযতা যাচাইয়য়র জনয একটি অনলাইন বপাটথ াল 
নকো খাটান তৃতীয় পয়ক্ষ্র ট্রানসযাকেন পরামেথোতা রনয়য়ায়গর  এোং টায়গথট বজান বেয়েলপারয়ের / 
অপায়রটর ও এঙ্কর রেরনয়য়াগকারীয়ের.কোর করয়ে।  

এই উপাোনটি পূয়েথ PSDSP জনয অর্থায়য়নর চুরক্তর একটি অনুেঙ্গহীন উপাোন রিল যা আন্তজথ ারতক 
সাংস্থা ময়ধয প্রকল্প েযেস্থাপনা সক্ষ্মতা েৃরি, অন্তেুথ ক্ত করা হয়য়য়ি। 

 

উপাদান ২: ইবেড উন্নয়ন এি েনয পােরলক রেরনবয়াগ সুরেধা- উপাোনটি অপররেরতথ ত রয়য় 
বগয়ি এোং বেরেরোগই কাজ ও সরঞ্জাম অর্থায়ন করয়ে, আনুপারতক হায়র োড়ান ও রনরাপত্তা সমুন্নত 
রাখয়ত EZs ময়ধয জায়গায় সেথয়েে মাইল অেকাঠায়মা ও রক্রটিকযাল যিপারত স্থাপন দ্বারা লাইয়সন্সকৃত 



EZs উন্নয়ন ত্বরারিত, উচ্চ সামারজক ও পররয়েেগত মান বময়ন এরগয়য় যাওয়া, এোং বজায়নর ময়ধয 
বমৌরলক বসো করয়ত উদ্ভােনী সমাধায়নর রেয়ড়র সমাগম ঘটায়ে। 

 

উপাদান ৩: দেতা গঠন, ভেন রনিাপত্তা, এেং টটকসই সা ারেক ও পরিবেশগত  ান 
শরিশালীকিণ- উপাোনটি কাররগরী সহায়তা, সক্ষ্মতা েৃরি ও প্ররেক্ষ্ণ অর্থ রকন্তু প্ররেক্ষ্ণ এোং মান ও 
বকাে রেয়য় এোং রলঙ্গ সাংয়েেনেীল বপ্রাগ্রাম একটি সুরনরেথ ি বফাকাস সয়ঙ্গ োল পররয়েেগত ও সামারজক 
চচথ া বময়ন চলার প্রচার আরও বফাকাস চলয়ত র্াকয়ে. এটা েযেসারয়ক সম্পকথ ও এোং প্ররক্রয়ার উন্নরতর 
উপর কম বফাকাস করয়ে। 

 

৪। পরিবেশ েযেস্থাপনা: 

প্রকৃরত এোং বজান ধরয়নর উপর রনেথ র কয়র, উন্নয়ন এোং অপায়রেন পযথায়য় উপ-প্রকল্পগুয়লার অেকাঠায়মা 
গঠয়ন রনমথাণসামগ্রীর েযোহার, সাংরিি মাটির পররেতথ ন এোং রেল্প রনগথমন বর্য়ক রেল্প ও গাহথ স্থয েজথ যপারন, ও 
কঠিন েয়জথ যর উৎপরত্তয়ত পররয়েেগত প্রোে হয়ত পায়র। PSDSP োাংলায়েে সরকায়রর পররয়েেগত 
প্ররেধানমালা এোং রেশ্বেযাাংয়কর রনরাপত্তা নীরত রনরিত করয়ত পররয়েেগত েযেস্থাপনা কাঠায়মা (EMF) 
ততরী কয়রয়ি। PSDSP জনয প্রস্তারেত অরতররক্ত অর্থায়ন আয়লায়ক, PSDSP প্রকল্প োস্তোয়য়নর 
সময় অজথ ন অরেজ্ঞতার উপর রেরত্ত কয়র এই পররয়েেগত েযেস্থাপনা কাঠায়মা (EMF) আপয়েট করা 
হয়য়য়ি। 

    

EMF এর রেজাইন করা হয়য়য়ি- 

• PSDSP প্রকয়ল্প পররয়েেগত উয়দ্বয়গর প্ররক্রয়া েুঝয়ত যা সরকারী এোং বেসরকারী অর্থ সাংস্থান 
প্রকয়ল্পর সাংরমশ্রণ; 



• পররয়েেগত মূলযায়ন, পযথায়লাচনা, অনুয়মােন ও প্রকয়ল্পর আওতায় অর্থ রেয়য় সাহাযয করা রেরনয়য়াগ 
োস্তোয়য়নর জনয পররষ্কার পিরত ও প্রণালী প্ররতিা; 

• যর্াযর্ েূরমকা ও োরয়ত্ব, রনরেথ ি এোং পররচালনার এোং রেরনয়য়াগ প্রকল্প সম্পরকথ ত পররয়েেগত উয়দ্বগ 
রনরীক্ষ্ণ জনয প্রয়য়াজন প্ররতয়েেয়নর পিরত, সীমায়রখা; 

• প্ররেক্ষ্ণ, সক্ষ্মতা েৃরি  ও সফলোয়ে EMF রেধানােলী োস্তোয়য়ন প্রয়য়াজন প্রযুরক্তগত সহায়তা 
রনধথারণ; 

• EMF োস্তোয়য়নর জনয োস্তে তর্য, এোং সম্পে প্রোন. 

 

EMF এর ব্যব্হারকার ীঃ  

• PSDSP এর বকন্দ্রীয় সমিয়কারী ইউরনয়টর (CCU, ERD) প্রকল্প স্টাফ 
• প্রকল্প োস্তোয়নকারী সাংস্থা (BEPZA/BEZA/HTPA) 
• সম্ভাব্য বব্সরকারর মাস্টার বেভেলপার 

 

৫। োংলাবদবশি প্রাসরিক আইনকানুনস ূহঃ 

োাংলায়েয়ে পররয়েে রেেয়ক েহু আইনকানুন রয়য়য়ি যার ময়ধয রকিু আইন আয়ি ঊরনে েতক পূয়েথর। এ 
আইন সূময়হর ময়ধয গুরুত্বপূণথ হয়লা োাংলায়েে পররয়েে সাংরক্ষ্ণ আইন, ১৯৯৫ এোং পররয়েে সাংরক্ষ্ণ 
রেরধমাল, ১৯৯৭। এিাড়া অনযানয আইনসমূহ সাংরমরশ্রত এোং পররয়েে রেেয়য়র সায়র্ পুয়রাপরর সম্পরকথ ত নয়। 
পররয়েয়ের উপর প্রোয়ের মািা রেয়েচনা কয়র পররয়েে অরধেপ্তর সমগ্র প্রকল্পয়ক ০৪ (চার) বশ্রনীয়ত োগ 
কয়রয়ি। এগুয়লা হয়লাোঃ 

• সেুজ 
• কমলা-ক 



• কমলা-খ 
• লাল 

পররয়েে সাংরক্ষ্ণ আইন, ১৯৯৫ এোং পররয়েে সাংরক্ষ্ণ রেরধমালা, ১৯৯৭ এ োাংলায়েয়ের প্ররতয়েেগত সাংকটাপন্ন 
এলাকা (Ecologically Critical Area) রেেয়য় উয়েখ আয়ি। এ আইন অনুযায়ী প্ররতয়েেগত সাংকটাপন্ন 
এলাকায় পররয়েে সাংরক্ষ্ণ (Environmental Protection) গুরুত্বপূণথ। এ স্থান সমূয়হ পররয়েে এর অেস্থা 
সাংকটাপন্ন (Critical) অেস্থায় বপৌৌঁয়ি অর্ো বপৌৌঁিার জনয ঝুৌঁ রকপূণথ অেস্থায় র্ায়ক এোং যা সরকার কতৃথ ক 
রচরিত করা হয়য় র্ায়ক। োাংলায়েে পররয়েে সাংরক্ষ্ণ আইন এোং পররয়েে সাংরক্ষ্ণ রেরধমালা অনুযায়ী করতপয় 
গুরুত্বপূণথ বক্ষ্ি রেয়েে রেয়েচনায় বনয়ার উয়েখ আয়ি বযমনোঃ জনেসরত, পুরাতন সৃ্মরত স্তম্ভ, প্রাচীন প্রত্নতারিক 
স্থান, েনযপ্রাণীর আোসস্থল, জলােূরম, অেয়ারনয, বখলা-ধুলার জনয সাংররক্ষ্ত স্থান, মযানয়গ্রাে অঞ্চল, েনাঞ্চল, 
জীে তেরচিময় এলাকা এোং এতেসাংক্রান্ত প্রাসরঙ্গক অনযানয রেেয়। পররয়েে অরধেপ্তর সারায়েয়ের বমাট ১২ 
(োর)টি এলাকায়ক প্ররতয়েেগত সাংকটাপন্ন এলাকা রহয়সয়ে বঘােণা কয়রয়ি যার অরধকাাংেই জলােূরম এোং 
নেী (সাংয়যাজনী-১)। এগুয়লা হয়লা- হাকালুরক হাওর, বসানারেয়া দ্বীপ, বসন্টমাটিথ ন দ্বীপ, বটকনাফ বপরননসুলা 
(কক্সোজার সমুদ্র তসকতসহ), মারজাত োওর টাাংগুয়ার হাওর, এোং সুন্দরেন ররজােথ  েনাঞ্চল হয়ত ১০ রক.রম. 
েযাসাধথ পযথন্ত এলাকা এোং ঢাকা েহয়রর চাররপ্বায়েথ অেরস্থত ০৪টি নেী (েুরড়গঙ্গা নেী, েীতলক্ষ্া নেী, তুরাগ 
নেী এোং োলু নেী)। অনযানয নীরতমালাসমূহ যা োাংলায়েয়ের পররয়েে েযেস্থাপনায় এোং PSDSP Sub 
Project এর সায়র্ সম্পরকথ ত তা হয়লা, 

• জাতীয় পররয়েে নীরত, ১৯৯২ 
• জাতীয় পররয়েে েযেস্থাপনা কমথয়কৌেল, ১৯৯৫ (National Environment Management  

Action Plan, 1995) 
• National Conservation Strategy,1992. 

• জাতীয় পারন নীরত, ১৯৯৯ 
• জাতীয় পারন েযেস্থাপনা বকৌেল, ২০০১ 

 



পরিবেশ অরধদপ্তি হবত ছাড়পত্র প্রদাবনি পদ্ধরত- 

বকান প্রকয়ল্পর পররয়েে অরধেপ্তর হয়ত িাড়পি বপয়ত হয়ল পররয়েে সাংরক্ষ্ণ রেরধমালা অনুযায়ী দুটি ধাপ  
অনুসরণ করয়ত হয়- 

• প্রার্রমক অেস্থায়োঃ অেস্থানগত িাড়পি (Site Clearance)  
• পরেতী পযথায়োঃ পররয়েেগত িাড়পি (Environmental Clearance) 

EZ / EPZ সমূহ যা PSDSP এর মাধযয়ম উন্নয়ন করা হয়ে পররয়েে সাংরক্ষ্ণ রেরধমালা অনুযায়ী উক্ত 
প্রকল্প সমূহ লাল বশ্রনীেূক্ত এোং বসয়ক্ষ্য়ি পররয়েে িাড়পি প্রয়য়াজন হয়ে। বস সকল কমথপিরত Zone এর 
ময়ধয পররচালনা করা হয়ে তা পররচালনা/ রেল্প-কারখানার প্রকৃরতর উপর রনেথ র করয়ে এোং বসয়ক্ষ্য়ি পররয়েে 
অরধেপ্তয়রর উপয়যাগী গাইেলাইনয়ক অনুসরণ করয়ত হয়ে। 

৬। রেশ্বেযাংবকি প্রব ােয িোকেচ নীরত (Safeguard Policy): 
রেশ্বেযাাংয়কর রক্ষ্াকেচ নীরত এর উয়েেয হয়লা রেশ্বেযাাংক কতৃথ ক অনুয়মারেত প্রকয়ল্পর কারয়ণ যরে বকান 
পররয়েেগত প্রোে (Environmental Impact) বেখা বেয় প্রয়য়াজয়ন বস প্রোে পররহার এোং কমায়নার 
েযেস্থা করা। েযাাংক এর রক্ষ্াকেচ যা PSDP এর জনয ততরী তা রনয়ে সাংয়ক্ষ্য়প েণথনা করা হয়লা। 

পররয়েে রেেয়য় রেশ্বেযাাংয়কর রক্ষ্াকেচ নীরতোঃ 

ক্ররমক 
নাং 

রেশ্বেযাাংয়কর নীরত  প্রাসরঙ্গকতার কারণ  রক রক েযেস্থা রনয়ত হয়ে 

 পররয়েেগত মূলযায়ন  
(Environmental 
Assessment)- 
OP 4.01 

প্রকয়ল্পর কারয়ণ প্রাকৃরতক 
পররয়েে এর উপর বকান 
প্রোে র্াকয়ল, রেয়েে 
কয়র োয়ু, পারন, েূরম, 
জনরনরাপত্তা, প্রাকৃরতক, 
আোসস্থল, েনাঞ্চল। 

পররয়েেগত প্রোে (Environmental 
Assessment) প্রস্তুত করয়ত হয়ে 
এোং পররয়েেগত েযেস্থাপনা পররকল্পনা 
(Environmental Management 
Plan) করয়ত হয়ে, যার ফয়ল 
পররয়েেগত প্রোে পররহার অর্ো 
কমায়না যায়। 

 

 



৭।  ূল প্রকবেি  ূলযায়ণ (Original Project Assessment):  

প্রকল্পয়ক কযাটাগরী ‘এ’ রহয়সয়ে রনধথারণ করা হয়য়য়ি। পররয়েেগত েযেস্থাপনা কাঠায়মা (Environmental 

Management Framework) বক OP 4.01 রেরত্ত কয়র ততরী করা হয়য়য়ি বযখায়ন প্রকয়ল্পর আাকার  
ও প্রকৃরতয়ক রেয়েচনা করাসহ পররয়েয়ের রেরেন্ন জটিল রেক রেয়েেত EZS এোং হাই-বটক পাকথ  এর রনররয়খ 
রনধথারণ করা হয়য়য়ি। পররয়েেগত েযেস্থাপনা পিরত যা EMF এ েরণথত আয়ি তা উপ-প্রকয়ল্পর (Sub-
Project) বক্ষ্য়িও প্রয়যাজয। রতনটি োস্তোয়ন সাংস্থায় স্বতিোয়ে ৩জন পররয়েে রেয়েেজ্ঞ োরয়য়ত্ব আয়িন। 
সুরনরেথ ি স্থায়নর (site) রনমথাণ কাযথক্রয়মর (Construction Activities) জনয পররয়েে অরধেপ্তর কতৃথ ক 
পররয়েেগত প্রোে রেয়েচনা ও অনুয়মােন করা হয়। োয়জটসহ েযেস্থাপনা পররকল্পনা েরপি কাগয়জ অন্তেূথ ক্ত 
করা হয়য় র্ায়ক। EMP োস্তোয়ন রনরিত করার জনয রনমথান স্থান রনয়রমত মরনটর করা হয়। BEPZA 
কতৃথ ক ৩০ জন পররয়েে কাউরন্সলারস রনয়য়াগ করা হয়য়য়ি এোং একটি পররয়েে লযায়েরটরী ততরী করা হয়য়য়ি 
যার মাধযয়ম EPZ এর রেতর বয সকল প্ররতিান আয়ি তার পররয়েে সুরক্ষ্া করা যায়। EPZ এর রেতর 
২১টি প্ররতিান আয়ি, যারা প্রয়য়াজনীয় পররয়েে এর মানেন্ড বময়ন চলয়ি (ISO 14000 অর্ো সমতুলয)।  

প্রকয়ল্পর রেতর গুরুত্বপূণথ পররয়েেগত প্রোে এর সৃরি হয় মূলত পারন এোং োয় ুদূেয়নর কারয়ণ ইহা মূলত 
সৃরি হয় অপররয়োরধত গৃহস্থারলর পারন, রেল্প কারখানার েজথ য, রচমরন দ্বারা োয়ু রনগথমণসহ রেল্প কারখানার 
অনযানয কাযথক্রম, কঠিন এোং ক্ষ্রতকর েজথ য পররচালনা (handling) এোং রনষ্পরত্ত (disposed) করা, ই-
েজথ য (e-waste) সৃরি হওয়া। অরধকাাংে প্রোেই হ্রাস অর্ো পররহার করা যায় সঠিক রেজাইন ও EMF 

োস্তোয়য়নর মাধযয়ম রনরাপে এলাকা (Green Zone) EZ এর পররকল্পনায় অন্তেূথ ক্ত করা হয়ে। এ পদ্বরতগুয়লা 
হয়লা, energy efficiency, Co-generation, renewable energy এর েযেহার, পারন পররয়োধন 
(WTP) এোং েজথ য পররয়োধন (ETP) এর কাযথকরী েযেস্থাপনা এোং রেকল্প পররেহন পদ্বরতও ইহার অন্তেূথ ক্ত। 
এ িাড়াও প্ররতিানসমূহ জাতীয় ও আন্তজথ ারতক মানেন্ড (ISO 1400;2004 পররয়েেগত েযেস্থাপনা মানেন্ড) 
এোং OHSAS 18001:2007 বপোোরী স্বাস্থয সরুক্ষ্া মানেন্ড বময়ন চলয়ে।  

 



 

 

 

৮. PSDSP এব্ং PSDSP AF এর পররভব্শ ব্যব্স্থাপনা পদ্ধর ীঃ  

PSDSP এর জনয পররয়েে েযেস্থাপনা পিরত প্রকয়ল্পর পররয়েেগত প্রোে কমায়নার লয়ক্ষ্য প্রস্তুত করা 
হয়য়য়ি এোং প্রকল্প পররকল্পনা, নকো, রনমথাণকাযথ, অপায়রেন বফয়জ পররয়েেগত রেকগুরল পযথাপ্তোয়ে 
সরন্নয়েরেত করা হয়য়য়ি। উপরুন্ত োাংলায়েে সরকায়রর পররয়েে সাংক্রান্ত রেরধরেধান ও রেশ্ব েযয়ঙ্কর রক্ষ্াকেচ 
নীরতর অনুেরতথ  হয়য় এই পিরতগুরল একটি কাঠায়মা প্রোন কয়র যা  ক. প্রকল্প কাযথােলীর পররয়েেগত 
উপকারী ও অপকারী রেকগুরল খুৌঁয়জ বের করা, ধারনা বেয় ও মূলযায়ন কয়র খ. উপকারী প্রোেগুরল 
েরধথতকরয়নর জনয নকো প্রণয়ন কয়র গ. পররয়েে েযেস্থাপনা পিরত োস্তোয়য়নর জনয যয়র্াপযুক্ত 
প্রারতিারনক আয়য়াজন কয়র। 

 রপ্তানী প্ররক্রয়াকরন এলাকার পররয়েেগত রেক- PSDSP –এ প্রস্তারেস্ত EZ/EPZ গুরলর 
পররভব্শগ  প্রোব্ মূল  অঞ্চলগুরলর প্রকৃর  ও ধরণ স্থান য় পররব্শগ  অব্স্থার উপর 
রব্সৃ্ত োভব্ রনেভ র কভর। এই প্রোব্গুরলভক রনভনাক্ত োভগ োগ করা যায়ীঃ  

• কলকারখানার অভশারধ  ব্ভ ভ্ যর কারভণ পাশভব্ ী ্লাধাভরর উপর প্রোব্ 
• রিমন র মাধযভম ব্ায়ব্ য় রনগভমন ও কয়লাকরখানার অনযানয অপাভরশভনর কারভণ 

স্বাস্থযগ  প্রোব্ 
• কয়লাকরখানার কঠিন ও ক্ষ্রতকর েয়জথ যর প্রোে যার ময়ধয ব্ ভ্ য স্লা্ও অন্তেভভ ক্ত 
• কযারমভকল/রব্পদ্নক ব্স্তুর সংরক্ষণ, পররিালনা ও ব্যব্হাভরর রব্পদ 
• েূগেভ স্থ/ েূপৃভের পারন ব্যব্াহাভরর প্রোব্ 
• অয়োরধত গৃহস্থালী তরল েয়জথ যর কারয়ণ প্রোে 
• েূরম েযেহারয়র পররেতথ ণ, যানোহয়নর চলাচল েৃরি ও অনযানয উন্নয়য়নর কারয়ণ পয়রাক্ষ্ প্রোে 

 



PSDSP এর সম্ভাব্য উপ্প্প্রকল্প কারলয়াকর হাইভেক পাকভ , যভশার MTB, রসভলে HTP, 
বমাংলা, ম রসরাই অর্ভননর ক অঞ্চভলর পররব্শগ  রনরূপণ সম ক্ষায় বদখা রগভয়ভে এই 
অঞ্চল সমূহ রননরলরখ  বব্রশষ্ট্যসূিক প্রোব্ বফলভ  পাভর। 

• অঞ্চল সমূহ স্থাপয়নর কারয়ণ প্রাকৃরতক রনষ্কােন প্রণালীর প্ররতেন্ধকতা সৃরি 
• েূগেথ স্থ/ েূপৃয়ির পারনর দূেণ 
• রনমথাণ কায়যথর সময় পররয়েেগত প্রোে 
• অ-অনুেতী রেল্প কারখানার সম্ভােয পররয়েেগত োয় 

 

 

প্রকে টেণীরেনযাসকিণঃ PSDSP  উপ-প্রকয়ল্পর পররেয়েগত বশ্রণীেিকরণ  

 
ক্রর ক 
নং 

উপ-প্রকে  পরিবেশগত টেণী 

০১ পররপূণথোয়ে সমাপ্তকৃত ইয়জে (আরএনরজ, আইটি ো অনযানয) উন্নয়য়ন 
প্রকল্প োসত্মোয়নকৃত সাংস্থার মাধযয়ম 

A 

০২ সাইট উন্নয়ন এোং অনযানয উন্নয়ন কাযথক্রম A 
০৩ ইয়জে এ জন উন্নয়ন অর্থ বযমন বরল/সড়ক সাংয়যাগ ইতযারেও জনয 

সহায়ক 
A 

০৪ ইয়জে উন্নয়য়নর জনয জন অর্থ ইয়জে অরফস, বট্ররনাং বসন্টার, 
গয়েেণা এোং সাধারণ পররকাঠায়মায় েযেহৃত৷ 

B 

০৫ জন অর্থ পররয়েেগত অেকাঠায়মা বযমন: রেদুু্যৎ রেতরণ, পারন সরােরহ 
ও েন্টন, সুয়য়য়রজ ও বেয়নজ, রেল্প েজথ য বোধনাগার, বকরন্দ্রয় 
বোধনাগার (গাহথ স্থয/ রেল্প েজথ য/রেপেজনক েজর্ ু্্ য, রনষ্পরত্তয়ত েযেহাযথ 

A 

০৬ অনযানয সুরেধা ইয়জে উন্নয়য়ন জন-সমৃ্পক্ততা/েযরক্তগতোয়ে করা B 
 



উপয়রাক্ত বশ্রণীকরয়নর োইয়রও PSDSP কতৃথ ক রচরিত বকান নতুন উপ প্রকল্প বশ্রণীেিকরণ করা বযয়ত  

পায়র এোং এই বশ্রণীেিকরণ ঐ প্রকয়ল্পর তেরেিয রেেয় এোং সাংজ্ঞা পররয়েেগত রেয়িেয়ণর মাধযয়ম EMF 
বসট হয়ত রনধথারণ করা হয়ে৷  

 

পরিবেশগত উপ-প্রকে স ূবহি  ূলযায়নঃ  

বযয়কান নতুন বজান উন্নয়ন করার জনয অেেযই EIA করয়ত হয়ে এোং োাংলায়েে সরকার বর্ভক ECC 
সাংগ্রহ করয়ত হয়ে৷ একই োয়ে বশ্রণী A ও B  প্রকল্প সমূয়হর জনয EA প্ররতপালন করার জনয রেশ্ব 
েযাাংয়কর রনরাপত্তামূলক নীরত অনুসরণ করা প্রয়য়াজন৷ এবক্ষভে উেয়য়র সয়ঙ্গ সাংগরতপূণথ সে বশ্রণীরেণযাস A 
ও B এর উপ-প্রকল্প সমূয়হর রেেয় রেরত্তক পররয়েেগত মূলযায়ন পিরত এোং পররয়েেগত সে সমসযা সমূয়হর 
যর্াযর্োয়ে সুরাহা করার জনয রনরিত করা । এয়ক্ষ্য়ি রনেরলরখত পেয়ক্ষ্প অনুসরনীয়: 

• একটি বেরনাং পিরতর মাধযয়ম প্রকয়ল্পর রেোগ রচরিত করা এোং EA এর প্রয়য়াজনীয়তা  
স্থাপন করা৷ একটি IEE রচরিত কয়র EA পরররধ (বশ্রণীরেণযাস A ও B  প্রকল্প) এোং 
C রেোগ প্রকল্প সমূয়হর জনয বজয়নররক EMP ৷  

• সাইট রিয়ায়রন্স সাটিথ রফয়কট ও EA প্রেতয়নথর রনরিত করা৷  
• EA এোং EMP ততরী এোং রিয়ায়রন্স িাড়পি (পররয়েে অরধেপ্তর এোং রেশ্ব েযাাংক)৷  
• EMP োস্তোয়ন এোং তার কাযথকাররতা পরীক্ষ্ণ৷ 

 

ইবেড/ইরপবেড এ স্বতন্ত্র রশে প্ররতষ্ঠাবনি পরিবেশ েযেস্থাপনাি প্রবয়ােনীয়তাঃ  

ইয়জে/ইরপয়জে প্ররতিায়নর জনয োল পররয়েে েযেস্থাপনা অনুেীলন করা খুেই গুরুত্বপূণথ বকননা এর 
মাধযয়ম প্রকয়ল্পর কমথক্ষ্ম সময়/এ প্রোে এড়ায়না সম্ভে৷ PSDSP রনরিত করার জনয সকল 
কমথউয়েযগক্তায়ের রনেরলরখত সাধারণ রনয়য়ম সাংয়যাগ স্থাপন এোং রক্ষ্ণায়েক্ষ্য়ণর প্রয়য়াজনীয়তা প্ররতপালন 
করা (প্রাক-রচরকৎসা, রক্ষ্ণায়েক্ষ্ণ চাজথ  ইতযারে)৷  



• বকরন্দ্রয় তরল েজথ য বোধনাগার সায়র্ টায়েথয়ারর পররয়োধনাগার এর মাধযয়ম  
• পুনোঃেযেহার/ ররসাইরিাং৷  
• বকরন্দ্রয় রেপেজনক েজথ য রনষ্পরত্ত সুরেধা৷  
• বকরন্দ্রয় কঠিন েজথ য রনষ্পরত্ত সুরেধা৷  
• বকরন্দ্রয় ওয়য়স্ট ওয়াটার পররয়োধনাগায়রর মাধযয়ম পুনোঃেযেহার/ররসাইরিাং সুরেধা৷  
• সমরিত েৃরির পারন সাংগ্রহ করণ এোং পারন সরেরায়হর সুরেধা৷  
• পযথাপ্ত েনায়ন করা (ইয়জে/ইরপয়জে এর পৃর্ক স্পয়ট) োয় ুও েব্দ দূেয়ণর প্রোে কমায়নার জনয৷  

 
উপয়রাক্ত উপায়ানত্ম িাড়াও সকল কমথ উয়েযগত্মায়ের সমূ্পণথরূয়প রনেরলরখত োাংলায়েে সরকার কতৃথ ক 
রনয়িক নীরতমালা প্ররতপালন করয়ত হয়ে৷  

 

• ইয়জে/ইরপয়জে প্ল্ট েরায়ের পূয়েথ IEE ততরী এোং সুররক্ষ্ত SCC করা৷  
• রনমথাণ কাজ শুরুর পূয়েথ EIA ততরী এোং সুররক্ষ্ত ECC (যার জনয প্রয়যাজয) র্াকা প্রয়য়াজন৷  
• কমথয়ক্ষ্য়ি EMP োস্তোয়ন এোং ECC এর েতথ ােলী যর্াযর্োয়ে োস্তোয়ন করা৷  
• কমথয়ক্ষ্য়ি োাংলায়েে সরকায়রর পররয়েেগত প্ররেধান যর্াযর্োয়ে রনরিত করা৷  

 

এিাড়াও োাংলায়েে ইনয়েিয়মন্ট িাইয়মট ফান্ড (BICF) প্রকয়ল্পর মাধযয়ম বেপজা কতৃথ ক এন্টারপ্রাইয়জর 
(যার জনয প্রয়যাজয) পররয়েেগত পারফরয়মন্স উন্নরত করার লয়ক্ষ্য উন্নত পররয়েে েযেস্থাপনা ও পযথয়েক্ষ্য়ণর 
রনয়ামক প্রস্তুত করা হয়য়য়ি৷ এ সমস্ত রনয়ামকগুলী হয়ে এন্টারপ্রাইয়জর পররয়েেগত নজরোরর প্রয়য়াগ 
পররকল্পনার রনয়েথ েনার মাধযয়ম পররয়েেগত বেি বময়নজয়মন্ট বপ্রকটিস, এন্টারপ্রাইয়জর পররয়েেগত অরেট, 
পররয়েেগত প্রয়য়াগয়কৌেল, এন্টারপ্রাইয়জর মূলযায়ন ও বরটিাং এর জনয পররয়েেগত পররেেথন ফমথ ও মরেউল 
৷  

 



এসমস্ত রেেয় ইয়জে/ইরপয়জয়ের রলজ চুরক্তর ময়ধয অন্তেুথ ক্ত করা হয়ে এোং ইয়জে/ইরপয়জে এর 
অপায়রটরয়ের পররয়েেগত বসল কয়র তার োস্তোয়য়নর জনয মরনটর করা হয়ে৷ পররয়েেগত বসট রেেরণীয়ত 
ইরফ নরর্ এোং পররয়েেগত প্রয়য়াজনীয়তার উপর বেপজার রলজ েতথ ানুযায়ী এযায়নক্স ১৬ ও ১৭ এর ময়ধয 
উপলব্দ করা হয় এোং রনজ রনজ উপ-প্রকল্প নরর্য়ত একইোয়ে উপয়যাক্তোয়ে পররেরতথ ত এোং অন্তেুথ ক্ত 
করা হয়ে৷  

 

৯. প্রারতষ্ঠারনক কাঠাব া:  

 

সা রিক প্রকে োস্তোয়ন েযেস্থাঃ রপএসরেএসরপ প্রকয়ল্পর সামরগ্রক েযেস্থাপনার উয়েয়েয এোং উপ-প্রকয়ল্পর 
জনয বসন্ট্রাল বকা- অররেয়নেন ইউরনট (CCU) দ্বারা সম্পন্ন করা হয়ে এোং রনজ রনজ োসত্মোয়ন সাংস্থা 
দ্বারা প্রয়য়াগ করা হয়ে৷ উপ-প্রকয়ল্পর বশ্রণীর উপর রনেথ র করয়ে এসে সাংস্থা BEZA, HTPA এোং 
BEPZA হয়ে৷ রসরসইউ এোং রপআইইউএস উেয়য়ই পযথাপ্তরেয়প সরিত র্াকয়ে প্রকল্প োসত্মোয়ন করার 
জনয৷  

 
পরিবেশ েযেস্থাপনাি েনয প্রারতষ্ঠারনক েযেস্থাঃ রপএসরেএসরপ ও ইএমএফ পররয়েে েযেস্থাপনার রেরেন্ন 
রেক োসত্মোয়য়নর জনয রনেরলরখত প্রারতিারনক েযেস্থা অনুসরনীয়:  

• পররয়েে বময়নজয়মন্ট বসল রসরসইউ এ (EMC) প্রকয়ল্পর পররয়েেগত েযেস্থাপনার সেরেক মরনটররাং 
করয়ত হয়ে৷  

• রপআইইউ-এ প্রকল্প পররয়েে বসল (PEC) নকো পযথায়য় পররয়েে েযেস্থাপনার েযেস্থায় পযথাপ্ত 
সমিয়তা রনরিত করা এোং EMF োসত্মোয়ন ও EMP রনরেথ ি প্রয়য়াগ করা৷  

• ইয়জে/ইরপয়জয়ের পররয়েে বময়নজয়মন্ট ইউরনট (EMU) এোং অনযানয রনয়িকারী প্রয়য়াজনীয় 
োসত্মোয়ন করা ইয়জে/ইরপয়জে ততরী এোং অপায়রেকালীন সময়য়৷  

 



 রনটরিং এেং রিবপার্ংঃ ইএমএফ োস্তোয়ন এোং অনয গৃহীত কমথপররকল্পনা োস্তোয়য়ন পররয়েেগত 
েযেস্থাপনা অনুসরন করা হয়ে। ততরীর সময় এোং অপায়রেয়নর বফইয়জর উপ-প্রকল্প সমূহ এোং EMC 
কতৃথ ক তা মরনটররাং করা হয়ে৷ PEC হয়ত উপ-প্রকল্প সমূয়হর স্থান বযৌর্োয়ে রনয়রমত পররেেথন ও 
প্ররতয়েেন োরখল করা৷ EMC যখন মারসক পররেেথন করয়েন এোং অগ্রগরতর তিমারসক ররয়পাটথ  উপস্থাপন 
করয়েন েযাাংয়কর রনকট৷ PEC এর পারক্ষ্ক পররেেথন এোং সাংস্থার মারসক ররয়পাটথ  জমা রেয়ত হয়ে৷  

 

োরষ্ক অরডট/ইএ এফ োসত্মোয়নঃ EMF োস্তোয়য়ন োরেথক পররকল্পনা/ অরেট একটি স্বাধীন সাংস্থা ো 
বপোোর দ্বারা সম্পন্ন করা হয়ে৷ এ সাংক্রান্ত অরেয়টর উয়েেয হয়ত হয়ে ------------------------.  

 

• রজওরে ও েযাাংয়কর আইনগত প্রয়য়াজনীয়তা অনুসায়র পররয়েে েযেস্থাপনার সয়ঙ্গ প্রকয়ল্পর পযথায়লাচনা 
প্ররতপালন করা হয়ে ৷  

• EMF এর উন্নয়ন ও পাঠরেক্ষ্ণ এর মূলযায়ণ এর জনয এর প্ররতপালয়নর প্রয়য়াজনীয়তা রয়য়য়ি৷  
• উপ-প্রকল্প সমূয়হর রনরেথ ি ইএমরপ এোং তার োস্তোয়ন পযথায়লাচনা করা৷  
• োরেথক অরেট প্ররতয়েেয়নর উপর রেরত্ত কয়র ইএমএফ সাংয়োরধত/ উপযুক্তোয়ে আপয়েট করা৷  

 

১০. কযাপারসর রেরডং ও টেরনংঃ  

 

কযাপারসর রেরডংঃ EMF োস্তোয়ন ও পররয়েেগত েযেস্থাপনা পিরতর সাংখযা োস্তোয়ন সাংস্থার ক্ষ্মতার 
উপর রনেথ রেীল ৷ এটা রনরিত করার জনয এইচটিরপএ, বেজা, বেপজা, মািার বেয়েলপারগণ, ঠিকাোর 
এোং অনযানয বস্টক বহাডারয়ের সক্ষ্মতা েৃরিয়ত কযাপারসটি রেরডাং বপ্রাগ্রাম রাখা, যার ফয়ল 
ইয়জে/ইরপয়জয়ে পররয়েে েযেস্থাপনা কাযথক্রমগুয়লা সুন্দরোয়ে সম্পারেত করার সক্ষ্মতা ততরী হয়৷  

কযাপারসটি রেরডাং বপ্রাগ্রায়মর মাধযয়ম উপ-প্রকল্প সমূয়হর EMF েযেস্থাপনার সক্ষ্মতা উন্নয়ন ও োসত্মেতার 
নীররয়খ রনেরলরখত েযেস্থাপনার উন্নরত হয়েোঃ  



টেরসক চচ্াঃ সম্ভােতা ও গ্রহণয়যাগযতা োিাই করার বক্ষ্য়ি রেরনাং, প্রেমন, অপেন, পররকল্পনা মূলযায়ণ 
করা৷  

পরিবেশঃ পররয়েেগত প্রোে ও সামারজক সাংহরতনাে প্রেমনকয়ল্প সাইট রনেথাচন ও প্রকল্প নকো করা, 
বেয়নজ ধরণ পুনোঃপ্ররতিা, েূরম েযেহার ইতযারে, প্রেমন েযেস্থা সহ চুরক্ত, রনমথাণ সময় প্রোে েযেস্থাপনা 
এোং কাযথকারর পযথয়েক্ষ্ণ েযেস্থা র্াকা৷  

 
 রনটরিংঃ  

পররয়েেগত মরনটররাং এর মূলযায়ণ করার জনয ররয়পাটিথ াং, অপায়রেন ও োসত্মোয়নকালীন বফয়জ  রেরেন্ন 
ফরয়ময়ট সুপাররেেন, তর্য প্ররতপালন, বরকেথ  রকরপাং এোং অনযানয পিরত অনুসরন ৷  
টেরনং টপ্রািা ঃ একটি েযাপক প্ররেক্ষ্ণ পররকল্পনা ততরী করা হয়ে যা প্রাসরঙ্গক বস্টক বহাডারয়ের সাংস্থার  
সক্ষ্মতা েৃরি করয়ে যার রনেরলরখত উয়েেয হয়ে৷  

• উপ-প্রকল্প সমূয়হর পররয়েেগত রেক রনরিত করণ, প্রস্তুতকরণ ও োসত্মোয়ন৷  
• PSDSP এর জনয সাংস্থাসমূহ কতৃথ ক উপ-প্রকল্প সমূয়হর প্রস্তাে ততরী, প্রেমন পররকল্পনা 

প্রণয়য়নর বক্ষ্য়ি সহায়তা করার জনয ক্ষ্মতা আয়ি তা রনরিত করা এোং ইআইএ পিরত ও 
প্ররেধান অনুসায়র সম্পােন করা ৷  

• পররয়েেগত মূলযায়ন ররয়পাটথ  প্রনয়ন ৷  
• EIA োস্তোয়ন পিরত ৷  
• পররয়েেগত প্ররতকারমূলক েযেস্থা প্রনয়ন ৷  
• োসত্মোয়ন সাংস্থার উপ প্রকল্পসমূহ মূলযােধারন, অনুয়মােন, তোররক ও োসত্মোয়ন করার ক্ষ্মতা 

আয়ি তা রনরিত করা, এ অনুযায়ী  প্ররেক্ষ্ণ পররকল্পনা করা। 
এ প্ররেক্ষ্ণ কাযথক্রম এোং কযাপারসটি রেরডাং বপ্রাগ্রাম উন্নত করণ এোং সক্ষ্মতা োড়ায়নার জনয পযথাপ্ত 
অরেজ্ঞতার সায়র্ বপোোর সাংস্থা দ্বারা প্রয়য়াগ করা হয়ে৷ বপ্রাগ্রাম োসত্মোয়য়নর জনয সম্পে PSDSP 
রনজ রনজ উপাোন বর্য়ক েরাে করা হয়ে এোং বসন্ট্রাল বকা-অররেয়নেন ইউরনট পররয়েে বময়নজমযান্ট 
বসল (EMC) দ্বারা সমরিত করা হয়ে৷  



 

 

 

  


