
 
 
 
 
 
 

  

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
খা� ম�ণালয় 

মহাপিরচালক, খা� অিধদ�র 
আ�িনক খা� সংর�ণাগার �ক� 
আইিডএ ��িডট # ৫২৬৫ িবিড 

 

চ��াম �ীল সাইেলা ও আ�ষি�ক �িবধাদীর িনম �াণ কােজর  
পিরেবশগত ও সামািজক �ভাব সমী�ার �িতেবদন 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

�ক� পিরচালক 
আধিনক খা� সংর�ণাগার �ক� 

�বাসী ক�াণ ভবন 
৭১-৭২, ই�াটন গােড �ন �রাড, রমনা, ঢাকা-১২১৯, বাংলােদশ 

 
অে�াবর, ২০১৯  

 
 
 
 
 



2 
 

িনব �াহী সারসংে�প 
 
জলবা� পিরবেত�েনর কারেন �া�িতক �েয �ােগ বাংলােদশ িবে�র সবেচেয় �েয �াগ�ণ � �দশ�েলার মে� অ�তম। গত ২০ বছের জলবা� 
পিরব �তেনর ফেল �� �া�িতক �েয �ােগ িবে�র ৬০ শতাংশ ���র ঘটনা ঘেটেছ। জলবা� পিরবত�েনর ফলাফল ভিব�েত আরও তী� 
হেব যা ঘন ঘন �িণঝড়, ব�া এবং খরার পাশাপািশ উপ�লীয় অ�েল স���ে�র উ�তা বাড়েব এবং লবণা� পািনর অ��েবশ ঘটেব। 
ব�তু �া�িতক �েয �ােগর সময় জলবা� পিরবত�েনর ফলাফল পয �া� খা� �র�া ও �ি�র িন�য়তােক বাধার মােঝ �ফলেব। িডিজ 
�েডর িহসাবমেত ২০২০ সাল নাগাদ ১৭০ িমিলয়ন মা�েষর জ� ৩ টন খা� শ� সংর�ণ �েয়াজন হেব। বত�মান খা�শ� সংর�ন 
�িবধাদী ও �কে�র খা�শ� সংর�ন �িবধাদীর িভি�েত ২০২০ সাল নাগাদ খা� সংর�েণর আ�মািনক ঘাটিত হেব ১.৭ িমিলয়ন 
টন। 
 
এই �কে�র অধীেন ৮� �ীল সাইেলা িনম �াণ করা হেব। যা �েয �াগকালীন সমেয় ও আপদ পরবত� সমেয় �েয �াগ�ণ � অ�েল সরকােরর 
জ�রী খা� সাহা�েক তরাি�ত করেব। উ� �ীল সাইেলা পাবিলক �ড িডি�িবউশন িসে�েমর দ�তা বাড়ােব। �েয �াগকালীন সমেয় 
�িতব�কতা �র করার জ� সরকার আ�িনক খা� সংর�েণর �িবধা �তরী কের �� ও দীঘ �েময়াদী খা� ও �ি�র �র�া �দােনর 
স�মতা �তরী করেব। একই সােথ এর ল�� জনসাধারেণর খা� শ� সংর�েণর দ�তা উ�িত করা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা। 
 
কায �প�িত 
 
এই �িতেবদন �াথিমক ত� ও দ�তার উপর িভি� কের করা হেয়েছ। মাঠ পয �ােয়র পয �েব�ণ, জিরপ �াথিমক ত�াবলীেত অ���� 
করা হেয়েছ। িবিভ� সরকারী দ�র �যমন পরীসং�ান িবভাগ ও �াসি�ক দ�েরর ত�াবলী পয �ােলাচনা কের �া� ত�ািদ ি�তীয় 
ত�াবলীর অ����। �ানীয় �লাকজেনর �িতিনিধ ও �ানীয় �লাকজেনর সােথ আেলাচনা সােপে� �া� ত�াবলী ি�তীয় ত�াবলীর 
অ����। 
 
নীিত, আইন ও �শাসিনক কাঠােমা 
 
বাংলােদেশ পিরেবশগত �ভাব ��ায়ন (ইআইএ) এর আইনী িভি� হল পিরেবশ সংর�ণ আইন ১৯৯৫ (ইিসএ ৯৫) এবং পিরেবশ 
সংর�ণ িবিধমালা ১৯৯৭ (ইিস আর ৯৭)। পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র (এম ও ই এফ) অধীন পিরেবশ অিধদ�র (িড ও ই) হল ইিসএ 
৯৫ এবং ইিস আর ৯৭ কায �কর করার জ� দায়ী��া� সঙ�া। উ�য়ণ �কে�র পিরেবশগত ও সামায়ক �ভাব ��ায়ন (ইএআইএ) 
করার দায়ী� �ক� ক��পে�র । পিরেবশগত অিধদ�েরর ও িব��াংেকর পিরেবশগত ও সামিয়ক �র�া িবষয়�েলা অ�� �� কের 
�তরী�ত ই এসআইএ পয �ােলাচনা কের পিরেবশগত ছাড়প� �দােনর দায়ী� পিরেবশ অিধদ�েরর। �ক� ক��প� ইিতমে� �িম 
ছাড়প�  ও পিরেবশগত ছাড়প� �পেয়েছ পিরেবশ অিধদ�েরর কাছ �থেক।   
 
��ািবত �কে�র বণ �না 
 
চ��াম সাইেলা ক�া�াস �শাসিনকভােব বাংলােদেশর চ��াম িবভাগ ও চ��াম িস� কেপ �ােরশেন অবি�ত। ��ািবত সাইেলা সাইট 
বাংলােদেশর দি�ণা�ল চ��ােমর পেত�ায় কণ ��লী নদীর পােশ বত�মান সাইেলা ক�া�ােস অবি�ত। বত�মান চ��াম সাইেলা 
ক�া�াস উ�র পেত�ার কণ ��লী রফতািন �ি�য়াকরণ অ�ল ও �এিপ সার ক�া�াস মে� অবি�ত। চ��াম সাইেলা ক�া�ােসর 
�মাট জায়গার পিরমান হেলা ১৩.৭৩ একর যার মে� িব�মান কংি�ট সাইেলা এবং এর আ�ষংি�ক �িবধা�িল ৬.৮৮ একর জিমর 
উপর অবি�ত। বািক ৬.৮৫ একর জিম ন�ন ই�াত সাইেলা িবন ও আ�ষি�ক �িবধার জ� �ব�ত হেব। স�� ও নদী পিরবহন 
�িবধা ছাড়াও সাইেলা ক�া�িস� �দেশর সড়ক ও �রলপথ �নটওয়ােক�র সােথ �ব ভালভােব সং��।  
 
সাইেলা এবং আ�ষি�ক �িবধা�িল চারিদেক সীমানা �াচীর �ারা �বি�ত। ক�া�াস� চারিদক �থেক �রি�ত। িব�মান কংি�ট 
সাইেলা িবেশষত ঢাকা, চ��াম এবং �দেশর উ�র-�ব � অংেশর সােথ নদী ও �রল পিরবহেনর মা�েম সংেযােগর �িবধার কথা 
িবেবচনায় �রেখ িনম �াণ করা হেয়িছল। ১১৪৪৩৫ টন গম ধারণ�মতা স�� এক� নয় িবন ই�াত সাইেলা িব�মান কংি�ট সাইেলার 
িনকট িনম �ােণর পিরক�না করা হেয়েছ। 
 
�কে�র �মাট কায ��ম মাঠ পয �ােয় িবেবচনা করা হেয়েছ। �থম পয �ােয় ��িত�লক কাজ সীমানা �াচীর িনম �াণ, মা� ভরাট করা ও 
অিফস ভবন িনম �াণ স�� করা হেয়েছ। ি�তীয় পয �ােয় �ল িনম �াণ কাজ স�� করা হেব। যার মে� রেয়েছ ৯� ই�াত সাইেলা িনম �াণ 
ও সাইেলা স�িক�ত আ�ষি�ক কাজ স�াদন করা ও �েয়াজনীয় সর�াম ও য�পািত �াপন করা। 
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সাইেলা িবন এবং আ�ষংি�ক কােজর নকশা এবং অ�েমাদন স�� হেয়েছ, দরপ��িল ��ায়েনর অধীেন রেয়েছ এবং এখন িনম �াণ 
কােজর জ� �কাদারেদর বাছাই এবং জিড়তকরণ �ি�য়াধীন রেয়েছ। এই সমী�ায় �করল ি�তীয় পেব �র িনম �াণ কাজ�িল িবেবচনা 
করা হয়; অ��াত সাইেলা এবং আ�ষি�ক ি�য়াকলাপ িনম �াণ। 
 
বত�মান পিরেবেশর বণ �না 
 
�কে�র অ�ল� দি�ণ-�ব � জলবা� অ�েল অবি�ত। এই অ�েল �ী�শম�লীয় জলবা� িব�মান যার মে� �ধানত িতন� ঋ�- গরম 
ও আ� � �ী�, বষ �াকাল ও হালকা ও �লনা �লক �কনা শীত �মৗ�ম। চ��াম আবহাওয়ােকে� সাধারণত সে��া� তাপমা� �রকড � করা 
হয় �ম মােস যা িছল ৩৫ িড�ী �সলিসয়াস। চ��াম আবহাওয়ােকে� সাধারণত সব �িন� �রকড � করা হয় জা�য়ারী মােস যা িছল ১৩ 
িডি� �সলিসয়াস তাপমা�া। চ��াম আবহাওয়া �কে� �রকড�ত ১৯৮৭ সাল �থেক ২০১৩ সাল পয �� পিরসং�ান ত� �থেক �দখা যায় 
�য বষ �াকােল ২৪০১ িমিল পয �� �ি� হয়। শীত �মৗ�েম িডেস�র এবং জা�য়ারী মােস চ��াম আবহাওয়া �কে�র অ�েল �ায় ১১ িমিম 
�ি�পাত হয়। উপেরা� অ�েল আ� �াতা বছেরর �ন �থেক �সে��র মােস সব �ািধক যা ৮০% �থেক ৮৮% পয �� হয়। অ�িদেক চ��াম 
আবহাওয়া �ক� এলাকায় শীত �মৗ�েম জা�য়ারী �ফ�য়ারী এবং মাচ � মােস আ� �তা ৭০% কেম যায়। অে�াবর �থেক জা�য়ারী পয �� 
গড় বা�র গিতর সব �ািধক মান ১.৮৭ �থেক ১.৬৮ মাইল/ �সেক�। শীেতর �মৗ�েম বাতােসর সব �িন� গিত �িত �সেকে� ১.৬৮ মাইল। 
িদেনর �বলা �কে�র অভ��ের এবং বাইের শ� পয �েব�ণ করা হেয়েছ। শ� মান পয �েব�েণর ফলাফল�িলর বাংলােদেশর মান সীমার 
মে� িছল। 
 
�ক� অ�ল� চ��াম উপ�লীয় সমতল �-একেক পেড়। সাইেলা ক�া�ােস অবি�ত এক� �উবওেয়েলর ৮০ �ট গভীর �থেক 
�গভ�� পািনরও এক� ��র �থেক ��� পািনর ন�না পিরেবশগত জিরপ দল ক��ক সং�হ করা হেয়িছল ২০১৬ সােলর ১২ নেভ�র। 
জন�া�� �েকৗশল অিধদফতর (িডিপএইচ ই) ন�না িবে�ষণ কেরেছ। �গভ�� পািনর ন�না পরী�ার ফলাফল �থেক এ� পাওয়া �গেছ 
িবওিডএ বােদ পিরেবশ অিধদ�র �ারা িনধ �ািরত বাংলােদশ �গভ�� পািনর মােনর অ� সম� ি�িতমাপ ভাল িছল । �গভ�� জল �ণমান 
এবংপিরমাণ �ক রাখার জ� কমপে� ৩০০ িমটার গভীরতার এক� গভীর নল�প ন�ন িনম �াণ কাজ বরা� করা হেয়েছ এবং 
�বহােরর আেগ জেলর �ণমান� পরী�া করা হেব। ��ে�র পািনর মােনর পরী�ার ফলাফল �থেক এ�ও পাওয়া যায় �য, পিরেবশ 
অিধদফতর �ারা িনধ �ািরত বাংলােদশ �ে�র পািনর মােনর মে� সম� ি�িতমাপ ভাল িছল। �ক� এলাকার িনকটবত� মা� হ’ল 
�াউজার �াবন�� মা� এবং ক�ালেকিরয়াস �াউন �াবন�িম মা�। িসসিমক �জান �াপ অ�সাের, �কে�র ���� মাঝাির 
�িমকে�র তী�তার ি�তীয় �জােন আেস। জীবিব�ান সং�া� মানিচ� অ�ল অ�সাের �কে�র অ�ল� চ��াম পাহাড়ী অ�ল  িহলস 
এবং বা�সং�া� অ�েল পেড়। �কে�র অ�ল�েত �কানও িবপ�/সমােলািচত িবপ� বা �মকী পািথ �ব বা জলজ �জািতর স�ান পাওয়া 
যায়িন। ��তাি�কভােব �ী�ত নয় তেব সাং�িতক �� রেয়েছ এরকম �াপনা/�ক� রেয়েছ। তেব অ�মান করা যাে� �য, �কে�র 
কাজ এইসব �াপনার উপর �কান িব�প �ভাব �ফলেব না। 
 
�ত�ািশত পিরেবশগত �ভাব ও �শমন �ব�া  
 

পিরেবেশর �ভাব ��ায়েন �ক� অ�চেলর বত�মান পিরেবেশর অব�া িবেবচনা করা হেয়েছ। পিরেবেশর �ভাব ��ায়েন ��ািবত 
ি�য়াকলােপর ��িত ও �ি� িবেবচনায় �নওয়া হেয়েছ। ��ািবত �কে�র ি�য়াকলােপর সােথ �� স�া� পিরেবশগত �ভাব�িল 
��ণীব� করা হেয়েছ : (১)�াক িনম �াণ ও িনম �ােণর পয �ােয় �ভাব এবং (২) পিরচালনার সময় �ত�ািশত �ভাব। 
 
এই �কে�র জ� �কান জিম অিধ�হন হয়িন এবং অৈনি�ক �নব �াসেনর িবষয় �নই। �কে�র �বিশরভাগ �ত�ািশত �ভাব িনম �ােনর 
সময়। ��ািবত সাইেলা বত�মান সাইেলা ক�া�ােস অবি�ত, পিরেবশগত ভােব �িষত/িচি�ত �ান �থেক �ের এবং পিরেবশ 
সংেবদনশীল অ�ল �থেক �ের। এই �ক��র ি�য়াকলাপ �ন �বাসন সম�া �তরী করেবনা এবং �ব �ল ��ণী বা মিহলােদর জ� �কান 
রকম �িতকারক হেব না। বরং এ� �ানীয় মা�েষর জ� এক� িবশাল কম �সং�ান �ি� করেব। �ানীয় অথ �নীিত অ�সরমান �বসা, 
বািণজ� ও হ�স-�রগীর খামার �িত�ার মা�েম িবকািশত হেব। 
 
িক� �ত�ািশত �ভাব িবেবচনা করেত হেব িবেশষ কের িনম �ান ও পিরচালনার সময় কােল। �কে�র ি�য়াকলাপ ভালভােব পিরচালনা 
করেত হেব যােত কের পিরেবশগত ও সামািজক �ভাব ও িবপদ �াস করা যায়। পিরেবশগত ও সামািজক �ভাব ও িবপদ �াস করেত 
হেব �শিমতকরেণর �ব�া বা�বায়ন কের। 
 
�টকসই উ�য়েনর পাশাপািশ পিরেবশবা�ক অবকাঠােমা িনি�ত রাখার কাজ নকশার পিরক�নার সময় িনেয় িবেবচনা করা হেয়েছ। 
সাইেলা সাইট� সীমানা �াচীর �ারা ভােলাভােব �রি�ত। িনম �ান কাজ ��র আেগ �িমকেদর থাকার �ব�া, পানীর কেলর �িবধা, 
�ােনটাির �াি�ন, সর�জামািদ ও উপকরন রাখার জায়গা  ও �ালানী রাখার �ব�া, অ�ায়ী ��েনজ �ব�া, ক�ন বজ� �ব�াপনার 
�ব�া এসব িবষেয়র কায �কর পিরক�না করা হেব। �ািফক ও য�পািত িনম �ােনর �ান চলাচল �ট ভালভােব িনধ �ারণ করা হেব।  
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সাইেলা িবেনর �ল কাজ ��র আেগই ি�ফ�াি�েকেটড ই�াত শীট রাখার জ� �ান িনধ �ারন করা হেব। ��ািবত সাইট� বত�মান 
িসএিসিড ক�া�ােসর মে� অবি�ত হওয়ার পাথর/ইট ভা�া �কান ভােবই অ�েমাদনকরা যােবনা। ��মা� ি�ফ�াি�েকেটড ই�াত 
শীট ও �তরী�ত পাথর/ইট �ভে� বানােনা �খায়া সাইেট �বহার করা যােব। এই �তরী�ত �খায়া ও অ�া� িনম �ান সাম�ী আলাদা 
আলাদা �েন রাখা হেব। িনম �ান সাম�ী বহন করার জ� �ািফক �ব�াপনা অ�সরন করা হেব। �ানীয় পথচারী �লগামী িশ� ও �ানীয় 
�ািফক �ব�া িনরাপদ রাখার জ� �েয়াজনীয় �ব�া �নওয়া হেব। িনকটবত�  রা�া ছারাও িনম �ান সাম�ী আনা �নওয়ার জ� জলপথ 
�বহার করার জ� �ঢ়ভােব �পারিশ করা হে� । 
 
সাইেলা িবন এবং আ�ষি�ক �িবধা স�েহর �ব�া 
 
পিরেবশগত ও সামািজক �র�ার জ� �লবার �শড িনম �ান পাশাপািশ পয �া� ও িব�� পািনর �ব�া ওপয �া� টয়েলট িনম �ান করা হেব। 
টয়েলট�েলােক ��ষ ও মিহলােদর আলাদাভােব �বহােরর জ� িনিদ �� কের �দওয়া হেব। �লবারেশেড মিহলােদর জ� আলাদাভােব 
থাকার জ� এবং কােজর সময়  িব�াম   �নয়ার জ� আলাদা �ব�া এবং আলাদা �ান থাকেব ।সীমানা �াচীেরর পােশর �ান ( ন�ন 
অিফস ভবেনর পােশ জায়গা�েলা) �লবার �শড, টয়েলট িনম �ান, বজ��  �ব�াপনা ও অ�া� �িবধািদর জ� ভােলা হেব । �েরা সাইেলা 
ক�া�ােসর �া�কর মান বজায় রাখেত �লবার �শেডর পির�ার পির��তা িনয়িমত ভােলাভােব করা হেব। �লবার �শড ও টয়েলট�েলা 
�ব ভােলাভেব এবং অিতির� �ব�ার পির�ার পির�� রাখা হেব। তদারিক পরামশ � দাতা ইি�জিনিয়ার ও �কাদার �লবার �শড িনম �াণ 
ও  িনম �াণ  সাম�ী রাখার জায়গা িনব �াচেনর জ� অত�� সত�কভােব িস�া� হেব।   
 
িনম �াণ সাম�ী বহন করার সময় যথাযথ �ািফক �ব�াপনা �য়জন। যথাযথ �ািফক �ব�াপনার জ� আলাদাভােব দ� জনবল িনেয়াগ 
কের িনম �াণ  ও পিরচালন কলীন সমেয় পিরেবশগত ও সামািজক �র�া �দান করা হেব ।    
 
পিরেবশ �ব�াপনা ও তদারিকর পিরক�না 
 
�ক�� বা�বায়েনর সােথ স�িক�ত সম� �িত�ল/�িতকর �ভাব সমাধােনর জ� ও কমােনার জ� পিরেবশ �ব�াপনা পিরক�না 
�তরী করা হেয়েছ। সারনী আকাের উপ�ািপত পিরক�নার রেয়েছ �ভাব�িল, তােদর সংগঠন উৎস�েলা, তােদর �শমন �ব�া ও 
কমােনার �ব�া এবং পদে�প�েলা বা�বায়ন করার জ� দািয়��া� �ি�গন ও তােদর িনধ �ািরত দািয়�। িনেচর সারনী -১ এ 
পিরেবশ �ব�াপনা পিরক�না িব�ারিতভােব �দওয়া হেয়েছ । 
 
পিরেবশগত পয �েব�ন পিরকলপনার �ধান পিরেবশগত উপাদান ও �চক পয �েব�েনর সময়, �ান পয �েব�েনর ি�েকােয়ি� এবং 
দািয়��া� �ি�বগ � ও তােদর দািয়� িনধ �ারন করা হেয়েছ। িনেচর সারনী -২ এ পিরেবশগত পয �েব�ন পিরকলপনা িব�ারিতভােব 
�দওয়া হেয়েছ ।  
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সারিণ ১: পিরেবশগত এবং সামািজক পিরচালনা / �শমন পিরক�না  

�কে�র কায �কলাপ স�া� পিরেবশগত �ভাব �শমন �ব�া আ�মািনক �শমন �য় 
দািয়�  

বা�বায়ন তদারিক 
�াক-িনম �ােণর পয �ােয় 
সাইট ��িত (ইিতমে� স��) ��িত�লক কােজর সময় পিরেবশগত 

�র�ার জ� �ব�া 
সাইট ��িত�লক কােজর িবওিকউেত পিরেবশগত 
�র�ার সম�া�িল �� করা হেয়েছ। 

��িত�লক কােজর 
িবওিকউেত অ�� �� 

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ 

��ািফক চলাচেলর পিরক�না 
 

িনম �ােণর সময় �ানীয় িবমানব�র সড়েক 
��ািফক সং�া�ি� হেব। এছাড়াও �রােনা 
সাইেলােত খা�শ� বহনকারী �াক 
চলাচেলর জ� �ািফক সং�া বাড়েব। 
খা�শে�র জ� �াক�িলর চলাচেলর 
পাশাপািশ ��ািফক জ�াল �দখা িদেত পাের 

১। ��ািফক চলাচল িনয়�ণ করেত অিতির� দ� জনবল 
�বহার করেত হেব।  
২। �বিশরভাগ িনম �াণ সাম�ী চ��াম ব�র �বহার কের 
আনা হেব। ��মা� পাথর আনা হেব �নামগ� ও িসেলট 
�থেক। 
৩। িনম �াণ সাম�ী বহন করেত নদীপথও �বহার করা হেব। 

�ািফক িনয়�েণর জ� 
�য়� িবওিকউেত অ�� �� 
করা হেয়েছ 

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ 
 

িডজাইন িবেবচ� িবষয় 
 

সাইেলা িবেনর জ� ফাউে�শন ও পাইল 
িডজাইন 
 

১। সেয়ল �ট� ফলাফল অ�সরণ কের পাইল িডজাইন 
করা হেব। 
২। সাব-সেয়ল �ট� ফলাফল অ�সরণ কের অ�া� 
�িবধাদীর ফাউে�শন িডজাইন করা হেব। 
৩। পাইল ও অ�া� �িবধাদী িডজাইেন কণ ��লীর নদীর 
পািনর সে��া� উ�তা অ�সরণ করা হেব, যােত কের 
সাইট� ব�া ও জেলা�ােস �েব না যায়। 

�য়� িবওিকউেত অ�� �� 
করা হেয়েছ 

িডজাইন 
পরামশ �দাতা 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ 
  

আেশপােশ মা� এবং জেলর 
�ষণ 
 

িনম �াণ কােজর সময় আেশপােশ মা� এবং 
জেলর �ষণ 
  

•উপ�� বজ�� সং�হ এবং িন�ি� �ব�া পিরেবশগত ও 
সামািজক �র�ার স�িত িবষয়�িলর সােথ মািনেয় 
�নওয়া হেয়েছ 

•অ�ায়ী িনকাশী �িবধা পিরেবশ �ব�াপনার পিরক�নার 
সােথ সং�� করা হেয়েছ। 

•নকশাকরেণর কােজর সময় যথাযথ িনকাশী �ব�া এবং 
সাইট �ািনেটশন �ব�া িবেবচনা করা হেয়েছ 

বজ�� সং�েহর �ব�া এবং 
অ�ায়ী িনকাশী �ব�ার 
জ� �যে়ক িবওিকউেত 
অ�� �� করা হেযে়ছ। 
 

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ 
 

�ম িশিবর িনম �াণ 
 

যিদ িনয়ি�ত না হয় এবং স�কভােব 
র�ণােব�ণ না করা হয় তেব পা��বত� 
পিরেবেশর উপর �ভাব পড়েব। 

•�লভার �শড সীমানা �াচীেরর জায়গা (সাইেলা অ�েলর 
পি�ম িদক) বরাবর িবেবিচত হেয়েছ। 

• যথাযথ �ািনেটশন এবং বজ�� সং�েহর �ব�া করা 
হেব। 
 

�য় িনধ �ারণ করা হেয়েছ 
এবং আইেটম�িল 
িবওিকউেত অ�� �� করা 
হেয়েছ 

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ 
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িনম �াণ পয �ােয ়
মা� খনন ও মা�র কাজ 
 

ফাউে�শেনর কােজর সময় মা� খনন মা� 
�েয় যাওয়া, �লাবািল ও ঢা� �তির করেত 
পাের। 

-�য �কান মা� খনেনর কােজ সাবধনতার অবল�ন করা 
হেব। 
-�িতিদন পািন িছ�েয় �লাবািল িনয়�ণ করা হেব। 

িবওিকউেত অ�� ��। 
 

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ,  
িস এস িস  

 
শ� 

িনম �াণ সময়কােল শ� �র �ি� -�গালমােলর �র� পয �ায়�েম পিরমাপ করা হেব,  
-িনম �াণ সাম�ী একটা িনিদ �� সময়  কের পিরবহন করা 
হেব। 
-শ� �তরী করেত পাের এরকম য�পািত িনয়মমািফক 
�বহার করেত হেব 
-যিদ �েযাজ� হয় তাহেল িনম �াণ কােজ �বহা�� সব 
য�পািতেত শ� িনয়�ণকরা সাইেল�ার লাগােনা হেব এবং 
সব য�পািত িনয়িমত র�ণােব�ণ করা হেব। 

িবওিকউেত অ�� �� স�িত 
ছাড়াও সামি�ক পিরেবশ 
�ব�াপনা পিরক�না 
অ�সাের 
 

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ,  
িস এস িস  
  

�িলকণা যানবাহন চলাচল, িনম �াণ সাম�ী বহন এবং 
িনম �াণ কােজর সময় �লা উৎপ� হয় 

•-আ�ািদত যানবাহন িদেয় িনম �াণ সাম�ী�িল বহন করা 
হেব। 
-�লা �দখামা� পািন িছ�েয় িনয়�ণ করা হেব। 

িবওিকউেত রেয়েছ 
(পিরেবশগত �র�া) 
 

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ,  
িস এস িস  

��ে�র পািন �ষণ 
  

িনম �াণকালীন সমেয়, চারপােশর ��ে�র 
পািনর �ষেণর স�াবনা 

•বজ�� / বজ�� িন�াশন স�কভােব িনি�ত করা, 

•পেয়া:িন�াশন স�কভােব করা।  

িবওিকউেত অ���� আেছ �কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ,  
িস এস িস  

জলাব�তা 
 

িনম �াণকােজর সময় এবং বষ �াকােল 
জলাব�তা �দখা িদেত পাের 

•�ি�র পািন িন�াশেনর জ� অ�ায়ী মা�র নালা ��ন 
�তির করা হেব সাইেট।  

• �ি�র পািন িন�াশেনর জ� অ�ায়ী মা�র ��ন/নালা 
�তরী করা হেব �লভার �শেড। 

িবিডং ড�েমে�র িবওিকউ 
অ�সাের 

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ,  
িস এস িস  
  

যানবাহন  
 

িনম �াণ সাম�ী পিরবহেনর যানবাহেন 
সাইেলার আেশপােশর রা�া �ভে� �ফলেত 
পাের এবং আেশপােশর পিরেবেশর উপর 
িব�প �ভাব �তরী করেত পাের। 

-�কে�র যানবাহেনর গিত িনয়�ণ করা হেব সাইেলা 
এলাকায়। 
-িনরাপ�া সাংিকিতক িচ� �াপন করা হেব সাইেলা  
�ভতের ও রা�ার পােশ।  

পিরেবশ �ব�াপনা 
পিরক�নার িবওিকউেত 
অ�� �� করা হেয়েছ। 
 

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ,  
িস এস িস  
  

জন�া�� এবং �র�া 
 

আ�া� �ানা�িরত কম�েদর কারেণ, 
সং�ামক �রাগ�িল সাইেলা সাইেট এবং তার 
আেশপােশ ছিড়েয় পড়েত পাের। 
 

•�কাদার �ানীয় �লাকেদর যথাস�ব কােজ জিড়ত করেব, 

• �া�� পরী�া করা উিচত, িবেশষত বাইের �থেক আসা 
কম�েদর। 

• কম �শালা এবং �িশ�ণ হেব সব িনম �াণ কম� 
পিরদশ �কেদর 

পিরেবশ �ব�াপনা 
পিরক�না, িবওিকউ-�ত 
পিরেবশগত �র�ার স�িত 
�য ়
 

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ,  
িস এস িস  
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পিরেবশগত বধ �ন/ 
বা�সং�ানসং�া�  বধ �ন �ভাব 
 

সাইট সাফ করার জ� িক� অপিরণত এবং 
কিচ গাছ কাটা দরকার হেব। 
 

•পিরেবশগত �ভােবর �িত�রণ এবং বধ �েনর জ� 
সাইেলা চ�ের  গাছ �রাপণ করা হেব।  

• পিরেবশগত বধ �েনর জ� �া�ে�প নকশা স�� 
হেয়েছ। 

�য় পিরেবশগত 
�র�া�লক স�িত 
িবওিকউ-এর অ�� �� 
  

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ,  
িস এস িস  
  

সামািজক এবং িল� স�িক�ত 
সম�া 
 

সমাজ ও িল� স�িক�ত িক� িবষয় িনম �াণ 
কােজর সময় উ�ািপত হেত পাের 
 

-আেশপােশর স�দােয়র �লাক, �নতােদর িনেয় কম �শালার 
�ব�া করা হেব। 
-সাইেলা সাইেট অিভেযাগ িনরসন �ি�য়া �িত�া করা 
হেয়েছ। 

�য় পিরেবশগত 
�র�া�লক স�িত 
িবওিকউ-এর অ�� �� 
  

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ,  
িস এস িস  
  

িশ�েদর অিধকার 
 

িশ� �ম িনম �ােণর সময় জিড়ত হেত পাের 
 

-�কাদার �কান িশ� �িমক িনেয়াগ �থেক িনেজেদর িন�� 
করেব। 
-িনয়িমত পয �েব�ণ করেত হেব যােত কের �কান িশ��ম 
না থােক। 

দরপ� নিথেত পির�ার 
ইি�ত রেয়েছ 
  

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ,  
িস এস িস  
  

িনম �াণ কাজ �শেষ অথ �াৎ 
সমাি�র পয �ােয ়
 

�কানও অযািচত পদাথ � চারিদেক বায়,ু মা� 
এবং পািনর �ষেণর িদেক িনেয় �যেত পাের 
এবং এ� না�িনক �সৗ�েয �র �িত করেত 
পাের 

•কাজ �শষ হওয়ার পের  �কাদার সাইট �থেক সম� 
অযািচত উপাদান সিরেয় �ফলেব, 

•িনম �াণ সাইেটর পির�ােরর কাজ� যথাযথভােব করা 
হেব। 

•�িত�� সর�াম, �ংসাবেশষ, বজ�� এবং অ�থ � 
উপকরণ�িল ক�া�াস এবং �স�িল পির�ার করা হেব। 

�য় �ি� �য় অ�� �� করা 
হয়। 
  

�কাদার 
 

িপএমইউ, 
এমএফএসিপ,  
িস এস িস  
  

অপােরশন এবং র�ণােব�েণর পয �ােয ়
িচলার িসে�ম এবং 
নাইে�ােজেনর �বহার 
 

িচলার িসে�ম� িফউিমেগশন (এিপ) 
িসে�ম� �বহার না কের আ�িনক খা� 
সংর�েণর �িবধা�িল �কে� �পা�িরত 
হেয়েছ। এছাড়াও নাইে�ােজন �াস 
�পাকামাকড় এবং ছ�াক িনয়�েণর জ� 
�ব�ত হেব। 
 

-সাইেলা িবন�িলেত, �পাকামাকড় এবং ছ�ােকর 
িনয়�েণর �ব�া করা হেয়েছ।, অিভেযািজত এবং 
িডজাইন করা হেয়েছ। িডজাইন এবং তদারিক পরামশ �দাতা 
িসে�ম� িডজাইন কেরেছন। 
-নাইে�ােজন �ােসর �বহার �যং়ি�য়ভােব িনয়�ণ করা 
হেব এবং জীবা���করেণর জ� নাইে�ােজন �াস 
�বহার করার কারেণ �কানও িবপি� হওয়ার স�াবনা 
�নই। 

িবিডং ড�েমে� �য ়
অ�� �� করা হেযে়ছ  

িসেলা �পার  (িডিজ �ড) 

�া�� এবং িনরাপ�া 
 

িসে�ম (খা�শে�র �লািডং �থেক �ািগং 
পয ��) �য়ংি�য় এবং যাি�কীকরণ। বািহর 
�থেক র�ণােব�েণর সময় িক� সম�া 
উ�ািপত হেত পাের সাইেলা িবেন। 

•এইচএসই পিরক�না �িত� �িবধার অপােরশনাল 
�া�য়ােলর এক� অিবে�� অংশ করা হেব। 

•ওএ�এম কম�েদর িপিপই সরবরাহ করা হেব এবং 
খা�শ� পিরচালনার সময় মা� �বহার বা�তা�লক 

পিরেবশ �ব�াপনা 
পিরক�না, িবওিকউ-�ত 
পিরেবশগত �র�ার স�িত 
�য ়

সাইেলা �পার  (িডিজ �ড) 
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 করা উিচত। 

•এইচএসই �িশ�ণ িনয়িমত ও ও এম কম�েদর �দওয়া 
হেব  

• �িত� সাইেট �াথিমক িচিক�সার বা� সরবরাহ করা 
হেব। জ�রী �ফান ন�র (হাসপাতাল, ফায়ার িডপাট �েম� 
এবং �িলশ সহ) �িবধার মে� �ল অব�ান�িলেত 
�দিশ �ত হেব। 

• অি�িনব �াপক সর�াম�িল সাইেট থাকেব। 

 

শ� পিরবহেনর জ� ��ািফক 
�ব�া 

অিতির� যানবাহেনর কারেণ �িতর �ভাব 
বাড়েত পাের। 

সেচতনতা �ি� ও �শাসিনক �ব�া �নওয়া হেব। 
 

িবওিকউ ও ও এম পয �ায় সাইেলা �পার  (িডিজ �ড)  

িশ�েদর অিধকার 
  

িশ� �ম 
  

-িশ� �ম  িন�� করা হেব 
-িনয়িমত পয �েব�ণ করা হেব যােত কের �কান িশ� �ম 
না থােক 
-িশ� �েমর ��তা যাচাই করার জ� -িনয়িমত পয �েব�ণ 
করা হেব  

িবওিকউ ও ও এম পয �ায় 
 

সাইেলা �পার  (িডিজ �ড)  

য�পািত ও সর�াম পিরচালনা 
 

বায়রু �ণগতমােনর অবনিত এবং শে�র 
মা�া বাড়েত পাের এবং আেশপােশর 
সামািজক �িত�ােনর জ� িব�প �ভাব 
�তরী করেত পাের। 

-িনয়ি�ত যানবাহন চলাচল করেব, 
-িনয়িমত বায়ু মােনর পয �েব�ণ করা হেব, কম� এবং -
তদারককারীেদর এইচএসই �িশ�েণর �ব�া করা হেব, 
-িনয়িমত  শে�র �ণমান পয �ােলাচনা করা হেব।, 
-ওএ�এম কম�েদর িপিপই িনি�ত ক�ন 
-অপােরশন এবং র�ণােব�েণর অংশ িহসােব বজ�� 
�ব�াপনা পিরক�না, 
-�া� ও িনরাপ�া সেচতনতা �িশ�ণ িনি�ত করা। 

িবওিকউ ও ও এম পয �ায় 
 

িসেলা �পার  (িডিজ �ড)  
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সারিণ ২: পিরেবশগত ও সামািজক পয �েব�ণ পিরক�না 
 

পিরেবশগত �চক �ব�াপনা পয �েব�েণর অথ � ি�িতমাপ �নরা�ি�র হার 
দািয়� 

বা�বায়ন তদারিক 
বা��ণ  বা� মােনর পিরমাপ বহনেযা� বা� মােনর 

পিরমাপ �মিশন 
িসও, স�, ন�, এসিপএম  �িত িতন মােস একবার �কাদার 

  
িপএমইউ, এমএফএসিপ,  
িস এস িস   

�লা িনয়�ণ পািন িছটােনা 
 

চা�ষ 
  

- �েলা ��মান হেল 
 

�কাদার 
  

িপএমইউ, এমএফএসিপ,  
িস এস িস   

শ� িনয়�ণ 
  

শ� �র পিরমাপ 
  

বহনী�  শ� মাপার 
�মিশন 
 

শ��র (িডিব) 
  

�িত িতন মােস একবার 
  

�কাদার 
  

িপএমইউ, এমএফএসিপ,  
িস এস িস   

বজ�� �ব�াপনা 
 

ক�ন বজ�� সং�হ, 
পিরবহন এবং �ফলা। 

পিরদশ �ন 
 

িবিভ� ধরেণর বজ�� 
 

�দনি�ন 
 

�কাদার 
  

িপএমইউ, এমএফএসিপ,  
িস এস িস   

�া�� এবং িনরাপ�া 
 

কম�েদর �া�� এবং 
�র�া িনরী�ণ 

পিরদশ �ন 
  

�ি�গত �িতর�া�লক 
সর�াম  

�দনি�ন 
 

�কাদার 
  

িপএমইউ, এমএফএসিপ,  
িস এস িস   

পািন �ণ ��� এবং �গভ�� জল িডিপএইচই, �েয়ট ইত�ািদ 
সরকারী অ�েমািদত 
পরী�াগােরর মা�েম 
পিরদশ �ন ও পািনর �ণা�ন 
িবে�ষণ 

�জব এবং অৈজব 
  

�িত িতন মােস একবার 
 

�কানও এেজি�র মা�েম 
�কাদার 
 

িপএমইউ, এমএফএসিপ,  
িস এস িস    

সং�ামক 
�রােগর এইচআইিভ / 
এইডস 

আ�া� �লাকেদর িনরী�ণ 
করা 
 

�কান িচিকৎসকেক দািয়� 
িদেত হেব। 
  

আ�া� �ি�র সং�া 
  

এক বছের �'বার 
 

�কাদার 
  

িপএমইউ, এমএফএসিপ,  
িস এস িস   

��ািফক চলাচল গািড় চলাচেলর সং�া পিরদশ �ন ও �রকড � রাখা যানবাহেনর সং�া 
 

�দনি�ন 
 

�কাদার 
  

িপএমইউ, এমএফএসিপ,  
িস এস িস   
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অিভেযাগ �িতকার প�িত        
                                          
�কান ঘেট যাওয়া ঘটনা ও যা ঘটেত পাের এবং যার কারেণ �কউ �কান নািলশ/অিভেযাগ কের বা করেত পাের তােকই অিভেযাগ 
িহেসেব সং�ািয়ত করা �যেত পাের। �ভাব িনরসন বা�বায়ন ও �ানীয় স�দােয়র সােথ �যাগােযাগ কায ��েমর সময় িক� 
অিভেযাগ আসেত পাের। এক� সাধারণ নীিত িহেসেব িডিজ �ড এবং এমএফএসিপর কায ��ম এমনভােব করা হেব যােত কের 
অিভেযাগ উ�ািপত হবার আেগই স�া� সম�া�িলর সমাধান করা হয়। অিভেযাগ �িতকার প�িত এমন কের ত� ও �যাগােযাগ 
সবার সােথ িবিনময় করেব যােত কের �ক� �ারা �িত�� �কান �ি� ও �ানীয় স�দায় তােদর অিধকার স�েক� জানেব। 
অিতির� কাজ �তরী হেল, অপয �া� ও অ�ব�াপনার কারেণ ময়লা �থেক �ষণ, অিতির� যানবাহেনর কারেণ িব�প �ভাব ইত�ািদ 
িনম �াণকালীন ও পিরচালনাকালীন সমেয় হেল তারা অিভেযাগ পরামশ � িদেত পাের এক� �িনিদ �ি�� িনয়ম অ�সরণ কের। িপএমইউ, 
িসএসিস ও �কাদার এবং �ািয়��া� �ি�বগ � �কে�র অংশীদারেদর সােথ �যাগােযাগ র�া করেব। 

 
সাইেলা �েরর িজআরিস'র িন�িলিখত সদ�তা থাকেব: 

১ �ক� সম�য়কারী, সাইেলা সাইট, এমএফএসিপ, িডিজ-�ড আ�ায়ক 

২  ��ি�গত সাইট িবেশষ�, সাইেলা সাইট, এমএফএসিপ, িডিজ-�ড 
সদ� সিচব 
  

৩ 
কাউি�লর / সংি�� িস� কেপ �ােরশন / �পৗরসভা / ইউিনয়ন পিরষেদর 
সদ� 

সদ� 

৪ 
মিহলা কাউি�লর / সংি�� িস� কেপ �ােরশন / �পৗরসভা / ইউিনয়ন 
পিরষেদর সদ� 

সদ�  

৫  
�িত�� �ি� / �িবধা�া� �ি� / সংি�� সাইেলা অংিশদারেদর 
�িতিনিধ  

সদ� 

 
িপএমইউ �েরর িজআরিস'র িন�িলিখত সদ�তা থাকেব: 

১ �ক� পিরচালক, এমএফএসিপ আ�াযক় 

২  উপ-�ক� পিরচালক, এমএফএসিপ 
সদ� সিচব 
  

৩ পিরচালক- মিনটিরং, উ�যন় ও ��ি�গত �সবা, খা� ম�নালয় সদ� 
৪ �িতিনিধ, �িষ ম�ণালয় সদ�  
৫  �িতিনিধ, �িম ম�ণালয় সদ� 
৬ �িতিনিধ, পিরেবশ ও বন ম�ণালয়   সদ�  

৭ িসিনয়র সামািজক িবেশষ�/ িসিনয়র পিরেবশ িবেশষ�  সদ�  

 
িডিজ-�ড আরও �� িজআরএম �িত�া করেব: এক� িনম �াণ �িমকেদর জ� যারা সাইেলা িনম �ােণর সময় �কাদারেদর �ারা 
িন�� হেব, এবং অ�� �হ�ািল সাইেলা িবতরণ কম ��িচর জ�। �ানীয ় জনগণেক িজআরএম এবং িজআরিস-র কায �কািরতা 
স�েক� সেচতন করা হেয়েছ। ইআইই �তরীর জ� �ানীয় জন�িতিনিধ ও �কে�র অংশীদারেদেরে�র সােথ �বঠেকর সময় 
িজআরএম এর �ল উে�� হেলা অ� ক�ন সমাধান না �যেয় অত�� ব���ণ �ভােব উ�িপত অিভেযােগর সমাধান করা। �ত�� বা 
পেরা�ভােব এক� িনিদ �� সাইেলােত িনম �াণকােজ জিড়ত আেছ এমন সদ�েদর িন�� করেত হেব �য িজআরিস �িমকেদর িনেয় 
কাজ করেব �সটােত। �য িজআরিস িনম �াণ �িমকেদর অিভেযাগ িনেয় কাজ করেব �সই কিম�েত প�চজন সদ� থাকেব: 
 

১. �ত� সাইেলা সাইট�িলেত সম� িনম �াণ এবং অ�া� কােজর দািয়ে� থাকা িডিজ-�ড কম �কত�া আ�ায়ক িহসােব কাজ 
করেবন; 
২) িডএসএম পরামশ �েকর আবািসক �েকৗশলী; 
৩. �িমকেদর �িতিনিধ�কারী একজন ��ষ �িমক;  
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৪. �িমকেদর �িতিনিধ�কারী একজন মিহলা �িমক;  
৫. একজন িডিজ-�ড কম �কত�া, �ক� পিরচালক ক��ক মেনানীত, িযিন ��ে�র িনম �াণ কায ��েমর সােথ স�িক�ত নন, তেব 
িপএমইউর সদ�। 

 
�কে�র �িত�� �ি� এবং অ�েদর অিভেযােগর িবষেয় িজআরিস�িলর জ� অিভেযাগ �াি� এবং উপের বিণ �ত কাজ�িল 
স�াদেনর জ� আ�ায়ক একজন কম �কত�ােক মেনানীত করেবন। �যখােন �কানও �ি� (�যমন, �ম সরদার, �পারভাইজার এবং 
যারা সরাসির �িমকেদর সােথ কাজ কেরন) যারা এই সাইেট উপি�ত আেছন তােদর িব�ে� অিভেযাগ দােযর় করা হেয়েছ, 
িজআরিস এ� এক স�ােহর �বিশ �নেব না। আ�ায়ক যা িনি�ত করেবন: 
 

•-অিভেযাগকারী তার চাকির হারায় না এবং আ��ািনক �নািনর আেগ অিভেযাগ �ত�াহার করেত �কউ ভয় �দখায় না। 

•-সবেচেয ়����ণ �, অিভেযাগ� �যখােন �কানও �িমেকর পারফর�াে�র সােথ স�িক�ত নয়, তেব িল�-িভি�ক সিহংসতা বা 
�যৗন �শাষণ ও লা�নার মেতা কারণ�িলর জ�, আ�ায়ক উপ�� / �িত�ল িস�া� িনিব �েশেষ - অিভেযাগকারী চাকিরেত রেয়েছন 
তা িনি�ত করেব -  এক� িনিদ �� সমেয়র জ�, যিদ না �স / �স ���ায় �ছেড় �দয়। 

•-আ�ায়ক সম� অমীমাংিসত অিভেযাগ �ক� পিরচালকেক ��রণ করেবন, িযিন �ডা়� িস�া� �নেবন। 
 
িনরেপ�তা এবং ��তা িনি�ত করার জ�, অিভেযােগর িব�ে� �নািন এক� �মকীহীন পিরেবেশ অ�ি�ত হেব এবং সাইেটর 
অ� সম� কম�েদর জ� উ�ু� থাকেব। িজআরিস (১) অিভেযাগ�িলর িববরণ �রকড � করেব - ��ষ এবং মিহলােদর জ� 
আলাদাভােব; (২) �ত� মামলা�িলর �হণ বা �ত�া�ােনর কারণ িলিপব� করেব। (৩) িস�া��িল অিভেযাগকারী �হণ করেল এবং 
(৪) �হণেযা� ও �ত�া�ািনত মামলার সং�া �রকড � করেব। িডিজ-�ড সম� িন�ি� ও অমীমাংিসত অিভেযাগ ও অিভেযােগর 
�রকড � রাখেব এবং িব��াংক এবং অ�া� আ�হী সং�া�িল / �ি�েদর �ারা অ�েরাধ করা হেল তােদর পয �ােলাচনা করার জ� 
সরবরাহ করেব।  

 
�ক� বা�বায়েনর জ� �ািত�ািনক  �ব�া 
  

িডিজ �েডর আওতায় এক� �ক� �ােনজেম� ইউিনট (িপএমইউ) �িত�া করা হেয়েছ �কে�র কাজকেম �র উপর �িতিদন �েয়াগ 
এবং পয �েব�েণর জ�। িপএমইউর �ন�ে� আেছন একজন �ক� পিরচালক, যার সহায়তাকারী; (১) উপ-�ক� পিরচালক; (২) 
��ি� িবেশষ� (িসিভল, �মকািনকাল এবং �ব��িতক); (৩) িসিনয়র �িকউরেম� িবেশষ�, এবং �িকউরেম� অ�ানািল�; (৪) 
িসিনয়র িফনাি�য়াল �ােনজেম� িবেশষ�, এবং অ�াকাউে�� এবং এক� বই র�ক; (৫) িসিনয়র পিরেবশ িবেশষ�, (৬) 
িসিনয়র সামািজক িবেশষ�, এবং (৭) ��ি�গত িবেশষে�র সােথ �কাদার, পরামশ �দাতা এবং �ানীয় �শাসেনর পাশাপািশ �ানীয় 
জনগণেদর সােথ সম�েযর় জ� �িত� িসেলা সাইেটর �ন�� িদেবন একজন �ক� সম�য়কারী।  
 
ইএমিপ এবং অ�া� পিরেবশগত কায ��ম বা�বায়েনর জ� িপএমইউর একজন িসিনয়র পিরেবশ িবেশষ� (এসইএস) রেয়েছন। 
�ক�� বা�বায়েনর সময় এসইএস িব��াংেকর পিরেবশ িবেশষ�, িনয়�ক সং�া এবং অ�া� ��কেহা�ারেদর সােথ �যাগােযাগ 
র�া করেবন। এসইএস িনম �াণ তদারিক পরামশ �দাতার পিরেবশ িবেশষ�েদর সােথও সম�য় করেবন। 
 
িনম �াণ তদারিক পরামশ �দাতার পিরেবশগত িবেশষে�র �ন�ে� �িত� িনম �াণ সাইেট (িনম �াণ কাজ ��র আেগ) িনেবিদত, যথাযথ 
�যা� ও অিভ�, সাইট িভি�ক পিরেবশ মিনটর (ইএম) রাখেবন। ইএম মাঠ পয �ােয় ইএমিপ বা�বায়ন িনরী�ণ ও তদারিক করেব। 
ইএম িপএমইউ পয �ােয় িসিনয়র পিরেবশগত িবেশষে�র সােথ সম�য় বজায় রাখেব এবং িনম �াণ �কাদারেক তদারিক করেব। ইএম 
সংি�� ��ে� কমপে� ৫ বছেরর অিভ�তা স�� পিরেবশ িব�ান/ইি�িনয়ািরংেয ় �াতক হেত হেব। ইএম িনম �াণ তদারিক 
পরামশ �দাতার পিরেবশগত িবেশষে�র সােথও সম�য় সাধন করেব। 

 
িনম �াণ �কাদার �িত� িনম �াণ সাইেট যথাযথভােব দ�, �িশি�ত এবং অিভ�, সাইট-িভি�ক পিরেবশ ত�াবধায়ক (ইএস) / 
অিফসারেক িনেয়াগ করেব। ইএম, ইএমিপ এর িবিভ� িদক�িল িবেশষত িনম �াণ কােজর পিরেবশগত �ভাব�িল �হণেযা� সীমােত 
থাকেত পাের তা িনি�ত করার জ� �শিমতকরণ �ব�া�িল বা�বায়েনর জ� দাযব়� থাকেব। ইএস সাইট পয �ােয় ইএম সােথ 
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সম�য় বজায় রাখেব। ইএস িনম �াণ কম�েদর জ� পিরেবশগত �িশ�ণ এবং �র�া সর�াম পিরচালনার জ�ও দায়ব� থাকেব। 
ইএস পিরেবশগত িব�ান / ইি�িনয়ািরংেয়র ��ে� �াতক হেত হেব স�িক�ত ��ে� কমপে� ৩ বছেরর অিভ�তা থাকেত হেব। 
(�া��, �র�া এবং পিরেবশ) এইচএসই ফাংশন �িত� সাইেলা  পিরচালন ও র�ণােব�েণর �ল উপাদান হেয় উঠেব। এইচএসই 
কম�রা ওঅ�া�এম কম�েদর অংশ হেবন এবং �ক� পিরচালনার সময় �া�� ও �র�া িনি�ত করার জ� অপােরশনস �া�য়াল 
স�িক�ত �াসি�ক অংশ ��ত ও বা�বায়েনর দািয়ে� থাকেবন। 
 
�িশ�ণ পিরক�না 
 
পিরেবশগত িদক িবেশষত পিরেবশ �ব�াপনা পিরক�না (ইএমিপ) এবং পিরেবশগত �র�ার �ব�ােত এমএফএসিপ কম �কত�েদর 
পাশাপািশ �কাদার কম�েদর দ�তা বাড়ােত এমএফএসিপ িসেলা �কে�র আওতায় একািধক �িশ�ণ কম ��িচর ��াব �দওয়া 
হেয়েছ। পিরেবশগত ও সামািজক পরামশ �দাতা (িপএমইউ এবং িনম �াণ তদারিক পরামশ �দাতারা) িনম �াণ ও পিরচালনার কােজ িন�� 
�েকৗশলী এবং �পারভাইজারেদর �িশ�ণ �দওয়ার জ� দাযব়� থাকেবন। িনম �ােণর সময়কােল এবং পিরচালনার পয �ােয ়
পিরেবশগত �র�া�লক সম�ার কায �কর �েয়ােগর জ� িন�িলিখত �িশ�ণ ��া�াম�িল অ�� �� করেত হেব: 

 পিরেবশ �ব�াপনা পিরক�না (ইএমিপ) বা�বায়ন 

 �কে�র সামি�ক �র�ার �েয়াজনীয়তা 

 অভ��রীণ এবং বািহ�ক �যাগােযাগ 

 অভ��রীণ িনরী�ণ 

 
পরামশ � সভা ও �ল িস�া� স�হ 
 
২০১৬ সােলর নেভ�র মােস �কে�র অ�ল�িলেত চার� আেলাচনা সভা অ�ি�ত হেয়েছল। ২০১৯ সােলর ৪ �লাই িপএমইউর 
িসিনয়র পিরেবশ িবেশষে�র সাইট পিরদশ �নকােল �ানীয় জনগেণর সােথ পরামশ � সভাও অ�ি�ত হেয়িছল। �ানীয় জনগেণর িবিভ� 
�েরর �লাক পছ� �যমন �ানীয় �িতিনিধ, �বসায়ী, িদনম�র, �ষক, �দাকানদাররা ইত�ািদ সভায় উপি�ত িছেলন। পরামশ � 
সভায়, পিরেবশগত এবং সািজক সম�া�িল আেলাচনা করা হেয়িছল। �ল ল�� িছল খা� সংর�েণর �িবধার ন�ন ধারণার িবষেয় 
িবিভ� �েরর প� �থেক সমথ �ন আদায় করা। িনম �াণ কােজর �ভা� �ভাব িবষ�ও উ�ািপত হেয়েছ। 

 
��ািবত �ক�� �থেক �িবধাদীর কারেণ �বিশরভাগ অংশ�হণকারী �শংসা কেরেছন। তারা শ�, পািন এবং মা� �ষণ স�িক�ত 
সম�া িনেযও় আেলাচনা কেরিছল। তারা সম�া� কমােত উ�ত ��ি� আশা কেরন। 

 
পরামশ � সভা�িলর ফলাফল�িল িন��প িছল: 

 িনম �ােণর সময়কােল শ��ষণ কমােত কায �কর �শমন �ব�া �হণ করা উিচত। উ�ত ��ি� এবং স�ক পিরচালন 
পিরক�না শ��ষণ �াস করেত সহাযত়া করেব। 

 আেশপােশ বজ�� পদােথ �র স�ালেনর মা�েম ��ে�র পািন এবং মা� �ষণ িনয়�ণ করা উিচত। 

 িনম �াণ সাম�ী �থেক বায়ু �ষণ এবং য�পািত �থেক িনগ �মন সম�া �তির করেত পাের। �কাদারেদর উপাদান পিরবহেনর 
সময় পািন �� করা উিচত এবং স�ব হেল বায়ু�ষেণর উৎস�িলর জ� কভার �বহার করা উিচত। 

 
এ� আরও �বিশ �িমক �বহােরর �েযাগ �তরী কের আরও কম �সং�ান �ি� করেব। আরও �বিশ কলকারখানা �িতি�ত হেব, 
পিরবহেণর �বসা �ি� করেব, হ�স-�রিগর খামার আরও স�� করেব ইত�ািদ। �ানীয় জনগণ অ�েরাধ কেরিছল �য িনম �াণ ও 
পিরচালনার সময় �ানীয ়�িমক �বহার করা উিচত। 

 
 
 
 



13 
 

িস�া� এবং �পািরশস�হ 
 
িবে�ষেণর িভি�েত, এই িস�াে� উপনীত হেত পাের �য ��ািবত �শমন �শিমতকরণ �ব�া এবং পিরেবশ পিরচালনার �ি�য়া�িল 
যথাযথভােব �হীত হেল �ক�� পিরেবশগতভােব �� এবং �টকসই হেব। 
 
�মৗ�মী আবহাওয়ার পিরি�িত িনম �াণ কােজর উপর �ভাব �ফলেব এমনিক এই সময়কােল িনম �াণ কায ��ম ব� করেত হেত পাের। 
�তরাং এ� �পািরশ করা হয় শীেতর �মৗ�েমর ��েত িনম �াণ কাজ �� করা উিচত। অ�গিতর জ� শীত �মৗ�েম �বিশ �লাক 
একেযােগ িবিভ� কােজ িন�� করা �যেত পাের। 
 
িনম �াণকােল �পশাগত �া�� এবং �িমকেদর িনরাপ�া বাড়ােনার জ�, িনম �াণ সর�াম�িল ���লভােব রাখেত হেব। স�া� �ঘ �টনা 
�াস করার জ� পয �া� �র�া �ব�া �হণ করা উিচত এবং �ি�গত �র�া এবং �র�া সর�ামািদ (িপিপই), দমকলকম � 
সর�ামািদ সহ �র�া স�িক�ত সর�াম সরবরাহ করেত হেব। 

 
খনন কাজ এবং �লভার �শড �থেক সিলড বজ�� �তির হেব এবং এ� িনয়�ণ �ব�াপনায় থাকেব। 
 
�ল �ব�াপনা হে� িনম �ােণর সময় �ানীয় জনেগা�ীর উপর িব�প �ভাব �াস করা। 
িনম �াণ পয �ােয় �ানীয় �লাকেদর িনেয়ােগর এক� ইিতবাচক নীিত �হণ করা উিচত। 
 
�যেহ�, ��ািবত �ক�� কায �করভােব খা� �র�া �মটােত সহায়তা করেব, তাই �দেশর ভাল �ােথ � সংি�� �কে�র িক� �ছাট 
�ছাট পিরেবশগত �ভােবর সােথ আপস করেত হেব। তেব �ত�ািশত �ভাব�িল �বিশরভাগ �� সমেয়র এবং �লনা�লকভােব �� 
আকােরর। 
 
ইএমিপ- এর বা�বায়ন িনি�ত করার জ� �কাদারেক �কে�র পয �ায় পয �ােয়র �েরা �কে�র তদারিক ও �িতেবদন করার জ� 
এক� পিরেবশ িবেশষ� িনেয়াগ করা উিচত। 
 
উপেরা� িবেবচনার ��ি�েত, �ক� বা�বায়নকারী সং�া ১৯৯৫ (সংেশািধত ২০১০) এবং ইিসআর ১৯৯৭ এ বিণ �ত িবিধ এবং 
অ�া� �াসি�ক মান�েলা বজায় রাখেব এই শেত� �ক�� বা�বায়েনর জ� �পািরশ�ত।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


