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নির্বাহী সারসংক্ষেপ

0. নির্বাহী সারসংক্ষেপ

   

2008 mv‡ji RvZxq bevqb‡hvM¨ kw³i bxwZ Abymv‡i, 2015 mv‡ji g‡a¨ 800 †gMvIqvU Ges 2020 mv‡ji g‡a¨ 

2000 †gMvIqvU we`y¨r bevqb‡hvM¨ Drmmg~n †_‡K Drcv`b Kivi cwiKíbv i‡q‡Q| GQvov, we`y¨r, R¡vjvwb I LwbR 

m¤ú` gš¿Yvjq 2013 mv‡j Gwkqv †mŠikw³ D‡`¨vM (Asia solar Energy Initiative) Gi gva¨‡g †mŠikw³ †_‡K 

500 †gMvIqvU we`y¨r Drcv`‡bi ÿgZv weKv‡ki †NvlYv w`‡q‡Qb| 

 

B‡jw±ªwmwU †Rbv‡ikb †Kv¤úvbx Ae evsjv‡`k wjwg‡UW (EGCBL) †dbx †Rjvi †mvbvMvRx Dc‡Rjvq 100 †gMvIqvU 

†mŠi Ges 100 †gMvIqvU evqy PvwjZ we`y¨r †K› ª̀ ¯’vc‡bi Rb¨ 999.65 GKi Rwg AwaMÖnY K‡i‡Q (wPÎ-1)| AwaM„nxZ 

Rwgi 165.5 GKi Rwg‡Z 50 †gMvIqvU †mŠiwe`y¨r Drcv`b †K›`ª ev¯তevq‡bi Rb¨ wek¦e¨vsK EGCBL †K Avw_©K 

mn‡hvwMZv Kivi AvMÖn cÖKvk K‡i‡Q| miKvix Av‡`k Abyhvqx Ges m¤¢ve¨Zv M‡elYvg~jK cÖwZ‡e`‡b D‡jøwLZ Dchy³ 

RvqMv‡Z Ab¨vb¨ bevqb‡hvM¨kw³ Drcv`‡bi we ỳ¨r †K› ª̀ ¯’vcb Kiv n‡e|   

  

wek¦e¨vs‡Ki Avw_©K mnvqZvq eZ©gv‡b Pjgvb MÖvgxY-we`y¨Zvqb Ges bevqb‡hvM¨ kw³ Dbœqb 2 (RERED II) cÖK‡íi 

Aax‡b evsjv‡`‡k BDwUwjwU †¯‹j †mŠi PV I evqywe`y¨r cÖKí Dbœq‡bi m¤¢ve¨Zv hvPvB Gi Rb¨ we`y¨r, R¡vjvwb I LwbR 

m¤ú` gš¿Yvj‡qi we ỳ¨r wefvM Gi ÒcvIয়াi †mjÓ DBÛ †dvm© g¨v‡bR‡g›U mvwf©‡mm cÖvB‡fU wjwg‡UW (fviZ), mvb‡Uªm 

wRGgweGBP (Rvg©vbx) Ges BwকD GgGm KbmvjwUs wjwg‡UW‡K †hŠ_fv‡e wbhy³ K‡i‡Q| ESIA M‡elYv cÖ Í̄vweZ cÖK‡íi 

m¤¢ve¨Zv M‡elYvi GKwU Awe‡”Q`¨ Ask| GB ESIA M‡elYv cÖwZ‡e`bwU cÖ ‘̄Z Kiv n‡q‡Q 165.5 GKi Rwg‡Z cÖ_g 

50 †gMvIqvU †mŠi we`y¨r Drcv`b cÖK‡íi Rb¨ Ges evsjv‡`k miKv‡ii wb‡`©kvejx I wek¦e¨vs‡Ki GB welqK myiক্ষv 

bxwZi wfwË‡Z evwK Rwgi Dci †mŠi I evqy PvwjZ we`y¨r Drcv`b cÖKí MÖnY Kiv n‡e|  
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. ESIA ক্ষ   

GB ESIA M‡elYvq gvV ch©v‡qi cÖv_wgK hvPvB I †W¯‹wfwËK wØZxq ch©v‡qi hvPvB Dfq c×wZB M„ÖnxZ nq| gvV ch©v‡qi 

cÖv_wgK M‡elYvi c~‡e©B wØZxq ch©v‡qi †W¯‹wfwËK M‡elYv K‡i †bqv nq| cÖv_wgK ch©v‡qi M‡elYvi Dcv`vb¸wj A_ev 

cÖ‡qvRbxqZv wba©viY Ki‡Z Ges cÖavb Askx`vi I ক্ষwZMÖ ’̄ Rb‡Mvôx evQvB Ki‡Z wØZxq ch©v‡qi †W¯‹wfwËK M‡elYv 

mnvqZv K‡i| Dciš‘, cÖv_wgK M‡elYv c×wZ, cwigvYMZ I ¸YMZ Dfq cÖKvi gvb`Û e¨envi K‡i m¤úbœ Kiv n‡qwQj| 

cwigvYMZ M‡elYvwU cÖvmw½K wewfbœ Dcv`v‡bi †hgb evqy, f‚c„ô I ¯’jfv‡Mi cvwb, kã Ges ev ‘̄ms¯’vb I mvgvwRK w`K 

wb‡q wewfbœ Rixc Kiv nq| cwigvYMZ M‡elYvi mKj Z_¨ mwVKfv‡e mZ©KZvi mv‡_ msiক্ষY Kiv n‡q‡Q Ges h_vh_ 

weশ্লেlY mdUIq¨vi Gi gva¨‡g weশ্লেlY Kiv n‡q‡Q| Aciw`‡K ¸YMZ M‡elYvi g‡a¨ i‡q‡Q Rbmvavi‡Yi civgk©, 
FGDS, KII Ges AvbyôvwbK I AbvbyôvwbK mvক্ষvrKvi| G‡ক্ষ‡ÎI ¸YMZ mKj Z_¨ k„•Ljve×fv‡e msiক্ষY I weশ্লেlY 

Kiv n‡q‡Q; Ges cÖ‡qvRb Abyhvqx cwigvYMZ M‡elYvi djvd‡ji m‡½ hy³ Kiv n‡q‡Q| 

cÖ Í̄vweZ RvqMvi Ae¯’vb I Ae¯’v, cwi‡ekMZ I mvgvwRK ms‡e`bkxjZv hvPvB Ges সংশ্লেষ্ট ¯’vbxq Askx`vi‡`i mbv³ 

Ki‡Z cÖv_wgK ch©v‡jvPbvi Rb¨ GKwU `yBw`b e¨vcx cwi`k©‡bi Av‡qvRb Kiv nq| সংশ্লেষ্ট cwi‡ekMZ I mvgvwRK Z_¨ 

msMÖ‡ni Rb¨ GKwU we¯ÍvwiZ †W¯‹wfwËK M‡elYv Kiv nq|  

cÖv_wgK ch©v‡qi Rwic ỳB eQi a‡i wewfbœ FZz‡Z m¤úbœ Kiv nq| ï®‹ †gŠmy‡g, 2017 Gi †dব্রুqvix gv‡m, evqyi 

¸YMZgvb, f‚wgc„‡ói Rj, ¯’jfv‡Mi Rj I k‡ãi gvÎv, hvPvB Kiv nq Ges GwcÖj gv‡m, Av`ª© †gŠmy‡g evqyi ¸YMZgvb, 

fzwgc„‡ôi Rj, ’̄jfv‡Mi Rj hvPvB Kiv nq| cÖKí GjvKvi moK I b`xc‡_i hvb PjvPj ch©v‡jvPbv Kivi Rb¨ GKwU 

Rwic Kiv nq| D³ GjvKvi Rxe ˆewP‡Îi ch©v‡jvPbv Kivi Rb¨ GKwU cÖv_wgK cwi‡ekMZ I ev¯‘ms¯’v‡bi RwicI Kiv 

nq|  

cÖKí GjvKvi 5 wK.wg. e¨vmv‡a©i g‡a¨ Aew¯’Z MÖvg¸wji mvgvwRK wPÎ Abyave‡bi Rb¨ evsjv‡`k ey¨‡iv Ae ÷¨vwUmwUKm 

(Bangladesh Bureau of Statistics-BBS), †Rjv I‡qe ‡cvU©vj, f‚wg wefvRb cÖwZ‡e`b BZ¨vw` †_‡K msM„nxZ wØZxq 

ch©v‡qi Z_¨ we‡kølY Kiv nq| cÖKí GjvKvi 2 wK.wg. Gi g‡a¨ Aew¯’Z MÖvg¸wj‡Z D³ GjvKvi mvgvwRK ‡cÖক্ষvcU 
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weশ্লেl‡Yi ci, cÖv_wgK Av_© mvgvwRK Rwic mÂvjb Kiv nqÑ | wØZxq ch©v‡qi Z‡_¨i gva¨‡g PviwU MÖvg mbv³ Kiv nq; 

Av`k© MÖvg, c~e© eoajx, `wক্ষY Pvi Pvw›`bv Ges eo Pvi Xvjx| GB MÖvg¸wj M‡elYv GjvKvi g‡a¨ Aew¯’Z Ges GLv‡b 

me©‡gvU 1719wU cwievi i‡q‡Q hv‡`i Mo Avকvi 5.2 nq| GB GjvKvi Mo RbemwZi NbZ¡, 573 hv wKbv RvZxq NbZ¡ 

976 Gi প্রায় A‡a©K| GwU GB AÂ‡ji wb¤œ Nb‡Z¡i RbemwZi wPÎ eY©bv K‡i| GB Kvi‡Y wbw`©ó AbycvZ I e¨eavb 

AbymiY K‡i GB MÖvg¸wj‡Z me©‡gvU cwiev‡ii 5% (n-44) cwievi‡K †Kvb avivevwnKZv I †kÖYxweb¨vm Qvov Rwic Kiv 

nq|  

Av_©-mvgvwRK RwicwU GB GjvKvi Av_©-mvgvwRK cwiw¯’wZ hvPvB Ki‡Z Ges D³ AÂ‡ji cvk¦©eZx© GjvKvi mvgvwRK 

AeKvVv‡gv, we`¨gvb myweavmg~n I †hvMv‡hvM e¨e¯’v Abyaveb Ki‡Z mvnvh¨ K‡i‡Q| Dciš‘, GwU RxweKv DcvR©‡bi 

Dcv`vbmg~n, wewfbœ †MvÎ I Zv‡`i g‡a¨ cvi¯úwiK m¤úK© eyS‡Z mvnvh¨ K‡i‡Q| dj¯̂iƒc, RxweKv DcvR©b A_ev wewfbœ 

†Mv‡Îi Dci wK cÖfve co‡e Zv mbv³ Ki‡Z myweav n‡q‡Q Ges সংশ্লেষ্ট Askx`vi‡`i mbv³ Ki‡Z I Zv‡`i AvMÖ‡ni gvÎv 

Abyaveb Kivi c×wZI ZivwšẐ n‡q‡Q| 

mKj g~L¨ I †MŠY Rvix‡ci djvdj wbwkPZKiY Ges ˆeaZv hvPvB Gi ci, m¤¢ve¨ cÖK‡íi cÖfve I cÖmv‡ei wewfbœ 

c Övmw½K w`‡Ki MfxiZv †evSvi j‡ক্ষ¨ h_vh_ c×wZ AbymiY K‡i ¸YMZgv‡bi miÄvgvw`, Rbmvavi‡Yi civgk©, FGDs, 

KII Ges AvbyôvwbK I AbvbyôvwbK mvক্ষvrKvi e¨envi Kiv n‡q‡Q| mKj Z‡_¨i Dci wfwË K‡i, cÖKí nস্তক্ষক্ষ‡ci cÖfve 

ch©v‡jvPbv I g~j¨vqb m¤úbœ Kiv nq| dj¯îƒc GB M‡elYvwU GKwU we¯ÍvwiZ mvgvwRK I cwi‡ekMZ e¨e¯’vcbvi 

cwiKíbv (Environmental and Social Management Plan-ESMP) ̂ Zix I cÖ Í̄ve Ki‡Q| GB cwiKíbv‡Z mvgvwRK 

I cwi‡ekMZ cÖwZK‚j cÖfve cÖkg‡bi Rb¨ ch©‡eক্ষ‡Yi cwiKíbvI Aন্তf‚©³ i‡q‡Q| 

 

GB M‡elYvq †h mKj cÖ‡hvR¨ প্রাসশ্লিক AeKvVv‡gv AbymiY Kiv n‡q‡Q Zv njt 

*  cÖ‡hvR¨ evsjv‡`k RvZxq I ’̄vbxq cÖ‡qvRbxqZvi wbqš¿K| 

*  cÖ‡hvR¨ wek¦e¨vsK cwiPvjbv bxwZgvjv  

 cwi‡ekMZ ch©v‡jvPbv (OP4.01), cÖvK…wZK Avevস¯’j (OP4.04), A‰bw”QK cyb©evmb (OP4.12), 

kvixwiK mvs¯‹…wZK m¤ú` (OP4.11), Avw`evmx (OP4.10)   

*  †emiKvix wefv‡Mi Kvh©Kjv‡ci Kg©ক্ষgZvi gvb (OP4.03) wek¦e¨vsK গ্রু‡ci mvaviY EHS wb‡ ©̀kvejx (200৭); 

*  wek¦e¨vsK গ্রু‡ci evqykw³i Rb¨ EHS wb‡ ©̀kvejx (2015) 

প্রস্তানর্ত  

   

GB cÖK‡íi প্রস্তাশ্লিত GjvKvi Ae¯’vb †dbx †Rjvi †mvbvMvRx Dc‡Rjvi Pvi Pvw›`bv BDwbq‡bi c~e© eoajx †gŠRv‡Z 

Aew¯’Z| RvZxq f‚wg wefvRb cÖwZ‡e`b Abymv‡i (National Land Zoning Report - NLZR, 2017) GB cÖK‡íi 

GjvKvwU GK dmwj gvSvwi D”P Rwg Ges †gvU K…wl Drcv`‡bi Dci mxwgZ cÖfve †d‡j| GwU Pvi Pvw›`bv BDwbq‡bi 

GK dmwj Rwgi Drcv`‡bi gvÎ 20% Gi Dci cÖfve †dj‡e| GB cÖKí GjvKvwU el©vi 4 _‡K 5 gvm cøvweK Ae¯’vq 

_v‡K| †mB mg‡q ïaygvÎ Avgb avb Pvl Kiv nq Ges evwK mgq GB Rwg Abvev`x Ae¯’vq _v‡K|  

প্রস্তাশ্লিত cÖK‡íi GjvKvwU †mvbvMvRx Dc‡Rjvi 6.5 wK.wg. `wক্ষY cwð‡g Ges GB †Rjvi †kl প্রাক্ষন্ত Ges XvKv kni Gi 

wR‡iv c‡q›U Gi 175 wK.wg. `wক্ষY-c~e© w`‡K Aew¯’Z| GB GjvKvwU †dbx I †QvU †dbx b`xi ms‡hvM ’̄‡ji DËi-cwðg 
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w`‡K এিং †QvU †dbx b`xi evg Zx‡ii cv‡k Aew¯’Z, Gi `wক্ষ‡Y i‡q‡Q m›`xc P¨v‡bj, DË‡i K…wl Rwg I MÖvg AÂj, c~e© 

cv‡k †dbx b`x Ges cwð‡g we`¨gvb moK| cÖKí GjvKvi AvbygvwbK ¯’vbvsK (Ae¯’vb) wb¤œiƒctÑ  

NW-22°47'40.00"N 91°21'52.32"E 

SE-22°46'58.19"N 91°23'47.78"E 

NE-22°47'32.58"N 91°24'8.95"E 

SW-22°46'50.78"N 91°21'55.30"E 

NLZR (2017) Abyhvqx, Pvi Pvw›`bv BDwbq‡b †gvU 4800 K…wl cwiev‡ii g‡a¨ 1850 Rb K…wl Rwgi gvwjKiv 

Abycw¯’Z, dj¯̂iƒc GB GjvKvi K…wl Kv‡R eM©vPvlx (8520) Ges kÖwgK K…lK (4100) †`i D”P gvÎvq mwµq †`Lv hvq| 

eM©vPvlx I kÖwgK K…lK‡`i mvaviYZ †Kvb Rwg †bB A_ev Lye Aí cwigv‡Y Rwg Av‡Q, †m Kvi‡Y Zviv Ab¨ Rwgi 

gvwjK‡`i Rwg‡Z fv‡M A_ev kÖwgK wn‡m‡e KvR K‡i| cÖv_wgK Av_©-mvgvwRK Rixc Kivi mgq ESIA Gi Kgx©iv GKB 

iKg wPÎ Lyu‡R cvb †h IB 88wU cwievi Gi g‡a¨ 75wU cwievi (85.5%) wewfbœ iKg K…wl Kv‡R wb‡qvwRZ †hgb, wbR¯ ̂

Rwg (37.5%), eM©vPvlx (18.2%) Ges wKQz †ক্ষ‡Î wbR¯̂ I eM©v ‡bqv Rwg DfqB (25%)| mvaviYZ, GK dmwj Rwgi 

gvwjKiv evwl©K GK ev‡ii mxwgZ dj‡bi Dci cy‡ivcywi wbf©i Ki‡Z cv‡i bv, †mB Kvi‡Y Zv‡`i †`vdmwj A_ev wZb 

dmwj Rwg‡Z Pvl Ki‡Z nq| hv‡`i AwZwi³ Pv‡li Rwg †bB Zviv mvavibZ Ab¨‡`i mv‡_ eM©v †bq| myZivs †h‡nZz 

AwaKvsk Rwgi gvwjKiv Ab¨‡`i Rwgi Dci wbf©ikxj, Zv‡`i RxweKv DcvR©‡bi Dci Zv‡`i wb‡Ri Rwgi AvswkK cÖfve 

c‡o|  

cÖKí GjvKvwU miKvix Lvm Rwg wQj Ges wewfbœ mg‡q f‚wgnxb Rbmvavi‡Yi g‡a¨ weZiY Kiv nq| cÖ Í̄vweZ Rwgi 

GjvKvi gvwjKvbvi RwUjZv BZg‡a¨ ch©‡eক্ষY Kiv n‡q‡Q| hvB †nvK, Rwgi gvwjKvbvi RwUjZv _vKv m‡Ë¡I †`Lv wM‡q‡Q 

†h, ˆea Rwgi gvwjKiv, eM©vPvlxiv Ges Rwgi A‰ea gvwjKiv (hv‡`i †Kvb ˆea gvwjKvbv †bB wKš‘ Rwg‡Z Pvl K‡i) 

eQ‡i GKevi K…wl KvR I dmj Drcv`‡bi Rb¨ Rwg e¨eni K‡i| myZivs GK dmwj Rwgi cÖK…wZ †_‡K aviYv Kiv hvq 

†h, Rwgi gvwj‡Ki Ges Ab¨vb¨ mivmwi wbf©ikxj‡`i †hgb, eM©vPvlx I A‰ea Rwg e¨enviKvix‡`i RxweKv DcvR©‡bi 

Dci AvswkK cÖfve c‡o|  

প্রস্তাশ্লিত cÖKíwUi Rb¨ 999.65 GKi Rwgi AwaMÖnY B‡Zvg‡a¨ m¤úbœ n‡q wM‡q‡Q Ges cÖ_g 50 †gMvIqvU †mŠi we`y¨r 

Drcv`b †K‡› ª̀i Rb¨ cÖ‡qvRbxq 165.5 GKi Rwgmn cy‡iv GjvKv †m‡Þ¤̂i 2017 †Z EGCB †K হস্তান্তর Kiv n‡q‡Q| 
RAP Gi M‡elYv Abyhvqx cÖ_g 50 †gMvIqvU †mŠi we`y¨r Drcv`b †K‡› ª̀i Kvi‡Y AvswkKfv‡e 18 Rb Rwgi gvwjK, 

22 Rb eM©vPvlx Ges wKQz A‰ea Rwg e¨enviKvixiv ক্ষwZMÖ ’̄ n‡e| 

D³ Rwg‡Z †Kvb MvQcvjv, feb ev KvVv‡gv, †hŠ_ ev mvaviY m¤úwË, e„nËi grm wkKv‡ii Drm †bB| Dciš‘, GB cÖK‡íi 

Kvi‡Y ক্ষwZMÖ ’̄ n‡Z cv‡i Ggb DcRvZxq RbmvaviY cÖKí GjvKvi g‡a¨ A_ev Av‡kcv‡k emevm K‡i bv| 

 

cÖK‡íi GjvKvwU †QvU †dbx b`xi DËi-`wক্ষY Zx‡i Aew¯’Z Ges †gNbvi প্লািন f‚wgi †gvnbvq c‡o| cÖKí GjvKv †Kvb 

e„nËi cÖRvwZi MvQcvjv Ges g~j¨evb cwi‡ekMZ Dcv`vb †bB| RwgwU ‡gvUvgywU mgZj; 11 BwÂi g‡a¨ wewfbœ MfxiZvq 

D³ RwgwU 4Ñ5 gvm a‡i GKUvbv প্লাশ্লিত _v‡K| 1991 mv‡ji mycvi mvB‡K¬vb-G D³ GjvKv BwZnv‡mi m‡e©v”P D”P cvwbi 

¯Í‡i †cŠuQvq (5 wgUvi)| †QvU †dbx b`xi gyসvcyi evua GB cÖK‡íi GjvKvi Lye Kv‡Q, 800 wg. ~̀i‡Z¡ Aew¯’Z| BEZA 
Gi †`qv Rwg‡Z PGCB GKwU 230/132/33 wK‡jv ‡fvë Gi wMÖW mve-‡ókb ¯’vcb Ki‡e| BEZA Gi Aax‡b 
PGCB Gi wMÖW mve‡÷k‡bi `~iZ¡ প্রস্তাশ্লিত 50 †gMvIqvU †mŠi we ỳ¨r †K‡› ª̀i Ae¯’vb †_‡K 9 wK.wg. ~̀‡i| gymvcyi 

wbqš¿K cÖKí GjvKvi 2.15 wK.wg. `wক্ষY-cwð‡g GKwU ebR½j i‡q‡Q| cÖKí GjvKvq †Kvb evm ’̄v‡bi AeKvVv‡gv 

A_ev BDwUwjwU †mev †bB|  
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cÖKí GjvKvi KvQvKvwQ AÂ‡j (cÖKí mxgvbvi `yB wK.wg. Gi g‡a¨), ïaygvÎ cwðgvs‡k I DËivs‡k emwZ i‡q‡Q Ges 

me‡P‡q KvQvKvwQ emwZ¸wj nj Pvi Pvw›`bv I Pvi `i‡ek BDwbq‡bi c~e© eoajx I AvkÖqb / Av`k© MÖvg| w`K শ্লনর্ণায়ক 

K¤úv‡mi cÖwZwU w`‡Ki me‡P‡q Kv‡Qi AvevwmK, ms‡e`bkxj AeKvVv‡gv¸wj wb¤œiƒct   

*  c~e© eoajx MÖvgÑcÖKí GjvKvi mxgvbv †_‡K AvbygvwbK 250 wg. DË‡i| 

*  AvkÖqb/Av`k© MÖvgÑ cÖKí GjvKvi mxgvbv †_‡K AvbygvwbK 400 wg. DËi-cwðg w`‡K| 

*  gymvcyi evua Ñ cÖKí GjvKvi mxgvbv †_‡K AvbygvwbK 700 wg. `wক্ষY cwð‡g| 

*  gymvcyi wbqš¿KÑ cÖKí GjvKvi mxgvbv †_‡K AvbygvwbK 2.15 wK.wg. `wক্ষYÑcwð‡g| 

*  gymvcyi msiwক্ষZ ebÑ cÖKí GjvKvi mxgvbv †_‡K AvbygvwbK 1.4 wK.wg. `wক্ষY-cwð‡g|  

 

999.65 GKi AwaM„nxZ Rwg †_‡K 165.5 GKi Rwg‡Z cÖ_g 50 †gMvIqvU †mŠi we`y¨r Drcv`b †K› ª̀ ¯’vcb Kiv GB 

cÖ Í̄vweZ cÖK‡íi অন্তর্ভণ ক্ত Ges †dbx †Rjvi †mvbvMvRx Dc‡Rjvi Pvi Pvw›`bv BDwbq‡bi c~e© eoajxi ev` evwK Rwg‡Z 

116 †gMvIqvU †mŠi Ges 10 †gMvIqvU evqy we`y¨r Drcv`‡bi †K›`ª ¯’vwcZ n‡e| GB cÖK‡íi Rb¨ gximivB Gi 230 

wK‡jv ‡fvë PGCB Gi Dc‡K›`ªA_ev PGCB Gi BEZA mve‡÷kb (wbg©vbvaxb) we`y¨r mÂvj‡bi Dcvq wn‡m‡e 

we‡ewPZ n‡Z cv‡i| wb‡¤œi Q‡K cÖK‡íi g~j Z_¨mg~n i‡q‡Q| 

 

cÖKí 
166 MWac †mŠi c¨v‡b‡ji bx‡P Avav wbweo grm¨ Pvl wµqvKjv‡ci mv‡_ wMÖW mshy³ †mŠi 

wcwf 

gvwjK EGCBL 

RE cÖhyw³ ‡mŠi PV we ỳ¨r Drcv`b †K› ª̀ 

‡mvjvi cÖhyw³ ১৬৬ MWac †mŠi PV wm‡÷g Gi Rb¨ gvwUi E”P Í̄‡i ’̄vwcZ ¯’vqx KvVv‡gv 

gwWDj cÖhyw³ 
eûgvwÎK cwj wµóvjvBb †mŠi gwWDj (315 IqvU kxl©K mn KvbvwWqvb †mŠi Ges g‡Wj 

b¤^i CS6X-315P 

BbfvU©vi cÖhyw³ ABB PVS800-MWS-2000kW-C 

cÖKí mgvwßi cÖZ¨vwkZ 

mgq 
GwcÖj, 20১৯ 

cÖKí ১০ MWac wMÖW mshy³ evqy PvwjZ we`y¨r †K› ª̀ cÖKí 

gvwjK EGCBL 

N~Y©b h‡š¿i c„_K c„_K gvb 

wbY©q 
IEC ‡KvW Abyhvqx cÂg †kÖYxi 2 MW Gi evqy N~Y©b Drcv`K 

cÖKí mgvwßi cÖZ¨vwkZ 

mgq 
GwcÖj, 202০ 
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wbg©vY KvR PjvKvjxb mgq Ges cÖKí Kvh©Kix nIqvi ci cvwbi cÖ‡qvRbxqZv Awbevh©| AeKvVv‡gvi wfwË cÖ Í̄i wbg©vY 

Ki‡Z, Awdm feb, cÖ‡ek c_, muv‡Kv I †mZz ˆZixi mgq cvwbi cÖ‡qvRb n‡e| we¯ÍvwiZ bKkv Kivi mgq wbg©vY Kvjxb 

mg‡q wK cwigvY cvwb cÖ‡qvRb n‡e Zv wnmve I wba©viY Kiv n‡e| eZ©gvb ch©v‡q, gwWDjwU cwi¯‹vi Kivi Rb¨ eQ‡i 

31.5 wgwjqb wjUvi cvwbi cÖ‡qvRb n‡e e‡j Abygvb Kiv n‡q‡Q| wb‡¤œi Q‡K cvwbi cÖ‡qvRbxqZvi wnmve Dc¯’vcb Kiv 

nj| 

   

ক্ষমতা (শ্লিকল্প ৭)  ২৭,২১,৬০,০০০  ওয়াট  

মশ্লিউক্ষের সংখ্যা   ৮,৬৪,০০০ সংখ্যা 

প্রক্ষতযক মশ্লিউক্ষে প্রক্ষয়াজনীয় পাশ্লন ১.৫ শ্লেটার / মশ্লিউে 

মশ্লিউে পশ্লরষ্কারকরর্  ১৫ প্রক্ষতযক ১৫ শ্লিক্ষন  

িাৎসশ্লরক প্রক্ষয়াজনীয় পাশ্লন ৩১.৫ শ্লমশ্লেয়ন শ্লেটার / িছর   

   

wbg©vb KvR PjvPvjxb mg‡q hš¿cvwZ mÂvj‡bi Rb¨ Ges mnvqK wW‡Rj †Rbv‡iU‡ii Rb¨ R¡vjvbxi cÖ‡qvRb n‡e| ¯’vbxq 

evRvi¸wj cÖ‡qvRbxq R¡vjvbx mieivn Ki‡e| msiক্ষYvMv‡ii wW‡Rj Wªv‡g GB R¡vjvbx †Zj সংরক্ষর্ Kiv n‡e| cÖKíwU 

Kvh©Kix Kivi mgq Lye Aí cwigv‡Y শ্লতে জাতীয় পিার্ণ cÖ‡qvRb n‡eÑ hv msiক্ষYvMv‡ii wbw ©̀ó RvqMvq msiwক্ষZ n‡e|  

cÖKíটি wbg©v‡Yi cÖv_wgK ch©vq †_‡K Kvh©Kix Kivi ch©vq ch©šÍ wewfbœ mg‡q cÖ‡qvRbxq kÖwg‡Ki msL¨v cwiewZ©Z n‡e|   

cÖ_g 50 †gMvIqvU we ỳ¨r Drcv`‡bi mgq AvbygvwbK 100 Rb kÖwg‡Ki `iKvi n‡e Ges wØZxq ch©v‡q 190 Rb kÖwg‡Ki 

`iKvi n‡e, wKš‘ cÖKí PjvKvjxb iক্ষYv‡eক্ষ‡Yi Rb¨ 50 Rb Kgx©i `iKvi n‡e| cvk¦©eZx© MÖvg¸wj †_‡K A`ক্ষ kÖwgK 

wb‡qvগের সুয োে থোকযে| 

 

cÖv_wgK ch©v‡qi Rwi‡ci Rb¨ cÖK‡íi mxgvbvi 5 wK.wg. Gi g‡a¨র GjvKv‡K wbe©vPb Kiv n‡q‡Q| cÖv_wgK ch©v‡qi 

Z_¨¸wj gyL¨ I †MŠY Drm mg~n †_‡K msiক্ষY Kiv n‡q‡Q| Pvwicvwk©K evqexj gÛ‡ji gvb, k‡ãi gvÎv, f‚-c„‡ôi cvwb 

I ¯’jfv‡Mi cvwb msMÖn I weশ্লেlY Kiv n‡q‡Q| evqexq gÛj I cvwbi ¸YMZgvb ï®‹ †gŠmyg I el©vKvj Df‡qi Rb¨B 

weশ্লেlY I ch©‡eক্ষY Kiv n‡q‡Q| M‡elYvaxb GjvKvi 5 wK.wg. Gi g‡a¨i RbZË¡ I Av_© mvgvwRK Ae¯’v Abyaveb Kivi 

Rb¨ evsjv‡`k cwimsL¨vb ey¨‡ivi 2011 mv‡ji Z_¨ ও RbmsL¨v I cwiev‡ii Av`gïgvwi weশ্লেlY Kiv n‡q‡Q| cÖKí 

mxgvbvi 2 wK.wg. Gi g‡a¨ cÖv_wgK Av_©-mvgvwRK RwicwU m¤úbœ Kiv nq|  

‡dbx AvenvIqv Awa`ß‡ii MZ wÎk eQ‡ii Z_¨ (1987Ñ2016) weশ্লেlY Kiv n‡q‡Q| GB weশ্লেl‡Yi Dci wfwË K‡i 

ejv hvq †h, D³ GjvKvi gvwmK m‡e©v”P ZvcgvÎv 31.5 wWwMÖ †m. †_‡K 39.4 wWwMÖ †m. Gi g‡a¨ _v‡K Ges gvwmK me©wb¤œ 

ZvcgvÎv 6.1 wWwMÖ †m. †_‡K 21.7 wWwMÖ †m. Gi g‡a¨ DVvbvgv K‡i|  

cÖKí GjvKvi Mo Av‡cwÿK Av`ª©Zv †g gvm †_‡K A‡±vei gvm ch©šÍ mvaviYZ 80% Gi Dc‡i _v‡K| †dব্রুqvix gvm 

me‡P‡q ï®‹ _v‡K hLb Av‡cwক্ষK Av`ª©Zv 73% _v‡K| cÖKí GjvKvi wbKU¯’ RvqMvq gvwmK Mo Av‡cwক্ষK Av`ª©Zv 73% 

†_‡K 87% Gi g‡a¨ mviv eQi e¨vcx DVvbvgv K‡i| 
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‡dbx AvenvIqv Awa`ß‡ii MZ wÎk eQ‡ii Z_¨ †_‡K †`Lv hvq †h, evwl©K Mo e„wócvZ 2990.5 wg.wg. cÖwZ eQi| 

HwZnvwmK Z‡_¨i weশ্লেlY Abyhvqx, RyjvB gv‡m †gvU e„wócv‡Zi m‡e©v”P Mo e„wócvZ (679.9 wg.wg.) N‡U Ges kxZKv‡j 

(wW‡m¤^i I Rvbyqvix) †gvU e„wócv‡Zi gvwmK me©wb¤œ e„wócvZ N‡U| 

 

cÖKí GjvKv I Zvi cvk¦©eZx© GjvKvqÑ †Zgb †Kvb ¸iZi evq~`~l‡Yi Drm †bB| Dfq ï®‹ †gŠmyg I el©vKv‡j `yBevi 

evq~i ¸YMZgvb cixক্ষvi Rb¨ PviwU Ae¯’vb †_‡K bgybv msMÖn Kiv nq| SPM Gi NbZ¡ (73.5 - 120.4 µg/m3) 

PM10 (35.4 -66.8 µg/m3), PM 2.5 (16.8 - 34.1 µg/m3) SO2 (3.0 - 9.4 µg/m3), NOx (6.8 - 18.9 

µg/m3) Ges CO ECR, 1997 (19‡k RyjvB 2005 G ms‡kvwaZ, vide S.R.O. No. 220 - Law/2005) Abymv‡i 

Dc¯’vwcZ RvZxq gvb¸wji mv‡_ msMwZc~Y© wQj|  

 

ch©‡eক্ষYKv‡j QqwU wewfbœ Ae¯’vb †_‡K k‡ãi gvÎv †iKW©/msiক্ষY Kiv nq| evqexq gÛ‡ji w`‡bi †ejvi k‡ãi gvÎv 

42.5 †_‡K 53.6 †Wwm‡ej e¨vwßi g‡a¨ wjwce× Kiv nq Ges ivwÎKvjxb k‡ãi gvÎv 38.4 †_‡K 47.2 †Wwm‡ej e¨vwßi 

g‡a¨ DVvbvgv K‡i| kã ~̀lY (wbqš¿Y) bxwZgvjv, 2006 Gi mv‡_ mKj msM„nxZ k‡ãi gvÎv msMwZc~Y© wQj| 

  

GB Rwic Kivi mgq me©‡gvU PviwU cvwbi bgybv msMÖn Kiv nq, ỳwU f‚-c„‡ôi Ges ỳwU ¯’jfv‡Mi| weশ্লেlY †_‡K †`Lv 

hvq †h, ECR, 1997 (wmwWDj-3) f‚-c„‡ôi cvwbi gvb`‡Ûi mv‡_ msM„nxZ f‚-c„‡ôi I ’̄jfv‡Mi cvwbi bgybv msMwZc~Y© 

wQj| 

 

27 I 28 শ্লেব্রুয়াশ্লর 2017 †Z †gvU wZbwU cÖv_wgK hvbevnb PjvP‡ji Rwic Kiv nqÑ hvi g‡a¨ GKwU wQj cÖ‡ek c‡_i 

Ges Ab¨ `yBwU †bŠc‡_i| †bŠc‡_i Rwic ỳBwU †QvU †dbx b`x I †dbx b`x‡Z Kiv nq| GB Rwic¸wj 24 N›Uvi Rb¨ 

Kiv nq| cÖ‡ek c‡_i hvb PjvPj Zzjbvg~jK fv‡e Kg wQj| `ycyi wZbUv †_‡K PviUv পর্ণন্ত cÖwZ N›Uvq M‡o QqwU Mvwo 

PjvPj K‡i| 24 N›Uvi Rwi‡c †gU 151wU hvb PjvPj Ki‡Z †`Lv hvq|  

‡QvU †dbx b`xi †_‡K †dbx b`x‡Z †bŠhvb PjvP‡ji nvi Zzjbvg~jKfv‡e †ewk wQj| †dbx b`x‡Z M‡o cÖwZ N›Uvq 26wU 

†bŠhvb PjvPj K‡i Ges †QvU †dbx b`x‡Z gvÎ 6wU †bŠhvb cÖwZ N›Uvq Pj‡Z †`Lv hvq| 

 

cÖKí GjvKv‡Z †Kvb cÖRvwZi MvQcvjv †bB| cÖKí GjvKv Ges Gi cvk¦©eZx© GjvKvi ev ‘̄ms¯’v‡bi M‡elYv Kivi mgq 

me©‡gvU bqwU RvqMv‡Z RwicwU Kiv nq| †gvU 12wU M„n ’̄vwj‡Z wKQz MvQcvjv I wZbwU wewfbœ iKg eb GjvKv GB Rwi‡ci 

mgq cvIqv hvq| me©‡gvU 23 cÖRvwZi ̄ ’vbxq cvwL cÖKí GjvKv‡Z cvIqv hvq| we¯ÍvwiZ ev ‘̄ms ’̄vb Rwi‡ci eY©bv †mKkb 

4.8 G †`qv nj| 

 

GB RwicwU‡Z ’̄vbxq Rbmvavi‡Yi Dci GB cÖK‡íi Kvi‡Y wK ai‡Yi mvgvwRK cÖfve co‡e Zv mbv³ Kiv n‡q‡Q| 

cÖ Í̄vweZ cÖKí GjvKvi 2 wK.wg. e¨vmv‡a©i g‡a¨ Aew¯’Z cvkvcvwk PviwU MÖvg GB Rwi‡ci Aax‡b ch©‡eক্ষY Kiv nq| Ges 

me¸wj MÖv‡g GB cÖK‡íi cÖfv‡ei we¯Ívi wbwðZ Kiv n‡q‡Q| ¯’vbxq RbMY ¯̂fveZB K…wl KvR K‡i| cÖv_wgK M‡elYv 

†_‡K †`Lv hvq †h, 85.2% cwievi †Kvb bv †Kvbfv‡e K…wl Kv‡Ri mv‡_ RwoZ| avb GB GjvKvi cÖavb K…wl cY¨ Ges 

cÖwZ kZvs‡k Gi Mo Drcv`b nvi 15.27 †KwR| GB GjvKvq bvix পভরুক্ষের Ae¯’vb weশ্লেlY Ki‡Z wM‡q MÖvgxY evsjv‡`‡ki 

cÖPwjZ wcZ…Zvwš¿K `„k¨B Lyu‡R cvIqv hvq| bvixiv wkক্ষv I Kg©‡ক্ষ‡Î A‡bK wcwQ‡q Av‡Q| K…wl Kv‡Ri †ক্ষ‡Î পভরুক্ষের 
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mv‡_ mv‡_ bvix‡`iI KvR Ki‡Z †`Lv hvqÑ hw`I bvix‡`i msL¨v Lye †ewk bq| M‡elYvKv‡j, cÖ Í̄vweZ we`y¨r †K‡›`ªi 

wbg©vY I পররচোj‡bi mg‡qi mKj m¤¢ve¨ cÖfve mbv³ Kiv nq Ges Zv‡`i Zvrch© ch©‡eক্ষY Kiv nq| 

  

wbg©vY KvR PjvKvjxb mg‡q me‡P‡q m¤¢ve¨ cÖfve¸wj wPwýZ Kiv nq, †hgb-f‚wg e¨env‡ii cwieZ©b, K…wl m¤ú`, f‚-

c„‡ôi cvwb ~̀lY, wb®‹vkb e¨e¯’v, evqy I kã `~lY, hvbevnb PjvP‡ji nvi e„w×, eR©¨ Drcv`b, †ckvMZ ¯v̂ ’̄¨ Ges wbivcËv 

wecwË| 

  

cÖv_wgK M‡elYv †_‡K Rvbv hvq †h, RxweKv DcvR©‡bi Dci †h cÖfve co‡e Zvi we¯Ívi ïaygvÎ K…lK, eM©vPvlx I A‰ea 

Rwg e¨enviKvix‡`i g‡a¨ mxgve× bvI _vK‡Z cv‡i| GB M‡elYv †_‡K †`Lv hvq †h, 999.65 GKi Rwg‡Z me©‡gvU 

150Ñ200 Rb ‰ea Rwgi gvwjK i‡q‡Q| Aciw`‡K, cÖ_g 50 †gMvIqvU †mŠi we`y¨r cÖK‡íi RAP cÖwZ‡e`bwU mbv³ 

K‡i †h, 61wU cwiev‡ii g‡a¨ 18wU ˆea cwievi, wWmwUª± Kwgkbvi Awdm KZ©„K ZvwjKve×, Rwg gvwjKvbvi AwaKvi 

nviv‡e| 999.65 GKi Rwgi AwaMÖn‡Yi Kvi‡Y wKQz A‰ea Rwgi e¨enviKvixmn 60Ñ80 Rb eM©vPvlx ক্ষwZMÖ ’̄ n‡e e‡j 

Rvbv hvq †hLv‡b RAP Giv cÖ_g 50 †gMvIqvU cÖwZ‡e`b Abyhvqx †mŠi we ỳ¨r †K‡› ª̀i Rb¨ †h, 165.5 GKi Rwg 

AwaMÖnY Kiv n‡”Q Zvi Kvi‡Y 22 Rb eM©vPvlxi RxweKv DcvR©‡bi Dci ক্ষwZKi cÖfve co‡e| Dciš‘, bvix পভরুে 

mgAwaKvi hvPvB Gi cÖwZ‡e`b †_‡K †`Lv hvq †h, bvix‡`i Dci weরুপ cÖfve co‡e bv, RAP Gi cÖ_g 50 †gMvIqvU 

†mŠi we`y¨r Drcv`b cÖK‡íi cÖwZ‡e`‡b wbwðZ Kiv nq †h, bvix‡`i Øviv cwiPvwjZ cwievi¸wj D³ Rwg AwaMÖn‡Yi 

Kvi‡Y mivmwi ক্ষwZMÖ ’̄ n‡e bv|  

Dciš‘, D³ Rwg‡Z †Kvb MvQcvjv, feb ev KvVv‡gv, †hŠ_ ev mvaviY m¤úwË, e„nËi grm wkKv‡ii Drm †bB| GgbwK 

GB cÖK‡íi Kvi‡Y ÿwZMÖ ’̄ n‡Z cv‡i Ggb DcRvZxq RbmvaviY D³ cÖKí GjvKvi g‡a¨ A_ev Av‡kcv‡k emevm K‡i 

bv| 

GB M‡elYv‡Z সংশ্লেষ্ট weরুপ cÖfve¸wj mbv³ Kiv n‡q‡Q Ges Zv wbim‡bi h_vh_ Dcvq¸wjI cÖ Í̄vweZ n‡q‡Q| G QvovI, 

Aiwক্ষZ ক্ষwZMÖ ’̄ cwievimg~‡ni Rb¨ AwZwi³ e¨e¯’v Ges Aপ্র ÖZ¨vwkZ cÖfve¸wjI we‡ePbv Kiv n‡q‡Q|  

cÖKí GjvKvi Rwg eZ©gv‡b †h mKj Kv‡R e¨eüZ nq Zv cÖK‡íi wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ cwiewZ©Z n‡e †hgb-A ’̄vqx 

AeKvVv‡gv (mvBU Awdm, kÖwgK wkwei) wbg©vY, eb¨v wbqš¿‡Yi Rb¨ cÖKí GjvKvi mxgvbvq euva/cÖvPxi wbg©vY, PV gwWDj 

I WTGs dvD‡Ûkb Ges Af¨šÍixY cÖ‡ek c_ wbg©vY Kiv|  

  

cÖKí GjvKvwU cÖ ‘̄Z Kivi mgq m‡e©v”P ¯Í‡ii gvwU AcmviY Kiv n‡e Ges GjvKvwU mgZj Rwg‡Z cwiYZ Kiv n‡e| 

cÖKí GjvKvq mxgvbvi g‡a¨ m‡e©v”P ¯Í‡ii gvwUi Dci mivmwi cÖfve co‡e| hvB †nvK, †h‡nZz m‡e©v”P ¯Í‡ii gvwU 

AcmviY ïaygvÎ cÖKí GjvKvi g‡a¨ mxgve× _vK‡e,cÖKí GjvKvi evB‡i Gi †Kvb cÖfve co‡e bv| 

 

cÖKí GjvKvi Rwg cÖ ‘̄Z Kivi mgq, Rwgi gvwU mwbœweó Kiv n‡e, Af¨šÍixY cÖ‡ekc_ wbgvY, A¯’vqx AeKvVv‡gv (evm ’̄vb 

I wbqš¿Y feb) BZ¨vw` wbg©v‡Yi mgq GB cÖwµqvwU Kvh©Ki Kiv n‡e| cÖKí GjvKvi g‡a¨ wbg©vY Kv‡Ri DcKiY I 

miÄvgvw` cwien‡bi Rb¨ wewfbœ hvbevnb I wbg©vY hš¿cvwZi Af¨šÍixY PjvPj evo‡e Ges †mwU Rwgi wKQz gvÎvq mwbœweó 

Ki‡Y mnvqZv Ki‡e| gvwUi mwbœweóKiY gvwUi cÖvK…wZK ˆewk‡ó¨i Dci cÖfve we¯Ívi Ki‡e †hgb, gvwUi g‡a¨i duvKv 

RvqMv fivU Ki‡Z Ges cvwb †kvl‡Yi nvi Kgv‡Z|  
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wbg©vY Kv‡Ri mvaviY eR©¨ (KswµU, Kv‡Vi ¸‡ov, ÷x‡ji UzK‡iv, †gvo‡Ki KvMR I প্লাw÷K, KvV, avZz/B¯úvZ) Ges 

†cŠimfvi Aax‡b M„n ’̄vjx eR©¨ (Lvev‡ii Aewkó, cøvwóK, KuvP, A¨vjywgwbqvg K¨vb, eR©¨ KvMR) ˆZix n‡e| wbg©vY KvR 

Pjvi mg‡q GKwU ক্ষভ z`ª As‡ki wec`¾K eR©¨ c`v_© ˆZix n‡e Ges G‡Z e¨eüZ †Zj, Rjevnx Zij, eR©¨ R¡vjvbx, Pwe© 

RvZxq c`v_© I eR©¨ ˆZj m¤^wjZ e¨eüZ Kvco AšÍfy©³ _vK‡e mwVK Dcv‡q GB mKj eR©¨ c`v‡_©i e¨e¯’v Kiv bv n‡j 

G Kvi‡Y Rwgi Dci শ্লিরুপ cÖfve co‡Z cv‡i| 

 

  

wbg©vY KvR PjvKvjxb, cÖavbZ cvwb cÖ‡qvRb n‡e gvwU mwbœweóKi‡Y h_vh_ Av ª̀©Zv iক্ষv Ki‡Z, Af¨šÍixY iv Í̄vi 

mwbœweóKi‡Y, cÖKí GjvKvi g‡a¨ wfwË cÖ Í̄i MV‡bi Kv‡R Ges kÖwgK‡`i AvevwmK cÖ‡qvR‡b| b`x A_ev ¯’jfv‡Mi cvwb 

†_‡K cÖ‡qvRbxq cvwb mieivn Kiv n‡e| cÖKí GjvKvi g‡a¨ I cvk¦©eZx© GjvKvq ¯’jfv‡Mi cvwbi Í̄i GZ Mfxi bq 

(AvbygvwbK 6 wgUvi)| wbg ©vY Kv‡Ri mgq cvwbi cÖ‡qvRbxqZv c~iY Ki‡Z b`xi cvwb I f‚M‡f©i cvwb h‡_ó n‡e| myZivs 

cvwb Acmvi‡Yi Kvi‡Y GjvKvi cvwb m¤ú‡`i cwigv‡Yi Dci †Zgb †Kvb cÖfve co‡e bv| 

 

cÖKí GjvKvi g‡a¨ `yBwU Lvj i‡q‡Q| GB Lvj¸wj wbg©vY Kv‡Ri me‡P‡q †ewk ~̀wlZ nevi m¤¢vebv i‡q‡Q| wbg©vY KvR 

PjvKvjxb me‡P‡q ¸iæZi cvwb `~l‡Yi KviY¸wj n‡e, kÖwgK wkwei †_‡K Drcbœ AvevwmK eR©¨, miÄvg/hš¿cvwZ I 

msiক্ষYvMvi †_‡K AvKw¯§Kfv‡e †Kvb DcKi‡Yi Dc‡P cov A_ev AbvKvw•LZ dz‡Uv n‡q hvIqv, miÄvgvw` I hš¿cvwZ 

†avqvi c‡ii gqjv cvwb, GB eR©¨ cvwb‡Z eR©¨ Ges nvB‡WªvKve©b _vKvi m¤¢vebv i‡q‡Q| euva wbg©vYKvjxb mg‡q f‚-c„‡ôi 

Dci cvwb cÖevwnZ nIqvi Kvi‡Y cvwb‡Z cwji cwigvY evo‡e| Db¥y³ I Lvwj Rwg‡Z cvwb cÖevn Ges ক্ষq, Xvj I gvwU, 

e„wói cvwb‡Z wm‡g‡›Ui DcKiY ay‡q gvwU‡Z cov, ay‡jvevwj Pvcv †`qvi Rb¨ †h cvwb Qwo‡q †`qv nq Ges hvbevn‡bi 

PvKv †avqvi cvwb, GB mg Í̄ Kvi‡YI f‚-c„‡ôi cvwb‡Z cwji cwigvY evo‡e|   

`ywU cÖvK…wZK Lvj cÖKí GjvKvi Rwg‡Z i‡q‡Q Ges †m¸wj b`xi mv‡_ mshy³| †Rvqv‡ii mgq `ywU Lv‡jB cÖPzi cvwb 

Av‡m| el©v FZz‡Z cÖK‡íi DËi cv‡k Aew¯’Z MÖvg¸wj †_‡K GB GB Lvj ỳwUi ga¨ w`‡qB cvwb wb®‹vkb nq| euva Gi 

bKkv ˆZix Kivi mgq hw` h_vh_fv‡e cÖ‡qvRbxq welq¸wj we‡Pbv Kiv bv nq Zvn‡j cÖKí GjvKvi mxgvbvi evua ˆZixi 

mgq GB cvwb wb®‹vkb evavMÖ ’̄ n‡Z cv‡i| 

 

gvwUi KvR, Af¨šÍixY cÖ‡ek c‡_i wbg©vY KvR, WTG Ges PV gwWDj Gi wfwË cÖ Í̄i MVb, feb wbg©vY, miÄvgvw` 

DVv‡bv I bvgv‡bv BZ¨vw` Kvi‡Y A‡bK ay‡jvevwj n‡e| we`y¨r †K›`ª ¯’vc‡bi wbg©vY KvR, DG ¯’vc‡bi mÂvjb Ges wewfbœ 

hvbevnb PjvPj †hgbÑ UªvK Gi PjvPj I wbg©vY KvR PjvKvjxb Ab¨vb¨ hvbevnb PjvPj BZ¨vw`i Dci cÖK‡íi ïiæ 

†_‡KB ¸iæ‡Z¡i mv‡_ SO2, NOx, CO, CO2 Ges PM10 wbM©g‡bi e¨e¯’v Av‡ivwcZ Kiv n‡e|  

   

cÖK‡íi Av‡kcv‡ki GjvKv‡Z wbg©vY Kv‡Ri hš¿cvwZ me©vPj, hvbevnb PjvPj, wbg©vY Kvh©µg Ges DG ¯’vc‡bi Kvi‡Y 

k‡ãi gvÎv evo‡e| cÖKল্প GjvKvi me‡P‡q Kv‡Qi emwZ¸wj nj DËi w`‡Ki mxgvbvi 250 wg. G, 275 wg. cwð‡g Ges 

265 wg/ DËi cwð‡g| me‡P‡q wbKUeZx© msiwক্ষZ ebwU cÖKí GjvKvi mxgvbvi 1.30 wK.wg. `wক্ষY-cwðg w`‡K| †h‡nZz 

me‡P‡q wbKUeZx© emwZ cÖKí GjvKv †_‡K 200 wg. GiI †ewk `~i‡Z¡ Aew¯’Z, cÖKí GjvKv‡Z wbg©vY Kv‡Ri Kvi‡Y †h 

kã n‡e Zvi cÖfve LyeB Kg n‡e|  
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wbg©vY KvR PjvKvjxb wbg©vY DcKiY, †mŠi PV gwWDj, evqy N~Y©b hš¿ I gwWDj en‡bi KvVv‡gv cwienb Kivi cÖ‡qvRb 

co‡e| we`y¨r †K‡›`ªi wbg©vY Kv‡Ri mgq we`¨gvb mo‡Ki Dci hvb PjvP‡ji nvi e„w× cv‡e| eZ©gv‡b GB mo‡K †Zgb 

†Kvb e„nËi hvb PjvPj †bB, ïaygvÎ A‡Uvwi·v, wmGbwR, †gvUi mvB‡Kj Ges mvB‡Kj cÖ‡ek c_wU e¨envi K‡i| 

AwZwi³ hvb PjvP‡ji Kvi‡Y ’̄vbxq evwm›`v‡`i Amyweavi I Amw¯’i m¤§yLxb n‡Z n‡e| k‡ãi gvÎv e„w× cv‡e, mvgwqK 

ay‡jvevwj Ges hvbevnb †_‡K wb®‹vkb n‡Z cv‡i Ggb evqexq `~l‡Yi Kvi‡YI evwm›`v‡`i Amyweav n‡Z cv‡i| 

wbg©vY KvR PjvKvjxb mg‡q cwi‡ekMZ m¤ú‡`i Dci weরুc cÖfve covi m¤¢ve¨ Drm¸wj n‡”Q cÖKí GjvKv cwi®‹iY, 

wbg©vY Kvh©µg I hvbevnb PjvPj| cÖKí GjvKv‡Z †Kvb cÖRvwZi MvQcvjv †bB| †gŠmygx FZzi Av‡M GB cÖK‡íi GjvKvwU 

cïPvi‡Yi Rb¨ e¨eüZ nq| MvQcvjv Acmvi‡Yi Kvi‡Y †QvU ¯Íb¨cvqx cÖvYxiv I cvwLiv Zv‡`i Avevm ’̄j nviv‡Z cv‡i 

wbg©vY Kvh©µ‡gi Kvi‡Y †h D”PgvÎvi kã ˆZix n‡e Zv ¯’vbxq cvwL‡`i Dci weiæc cÖfve †dj‡Z cv‡i| cÖKí GjvKvi 

we`¨gvb Lvj¸wj‡Z e‡R¨©i cwigvY A‡bK †e‡o hvIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q hw` gvwUi h_vh_ e¨e¯’v Kiv bv nq, G‡Z K‡i 

Rjxq ev¯‘ms¯’v‡bi Dc‡i cÖfve co‡Z cv‡i|  

ক্ষ   

GB cÖK‡íi wbg©vY KvR cÖKí GjvKv cÖ ‘̄Z KiY, wewfbœ †mev I my‡hvM myweavi AeKvVv‡gv ¯’vcb Ges feb wbg©vY‡K 

অন্তর্ভণ ক্ত K‡i| wbg©vY mvgMÖx DVv‡bv ev bvgv‡bvi KvRwU mZ©KZvi mv‡_ m¤úbœ bv Kiv n‡j kÖwgK A_ev Kgx©iv AvnZ n‡Z 

cv‡i| wbg©vY KvR PjvKvjxb moK `~N©Ubv, wbg©vY Kv‡Ri Kvi‡Y ~̀N©Ubv I Ab¨vb¨ †ckvMZ mgm¨vi Kvi‡Y kÖwgK A_ev 

Kgx©iv kvixwiKfv‡e AvnZ n‡Z cv‡i| wbg©vY Kv‡Ri mv‡_ m¤ú„³ me‡P‡q mvaviY kvixwiK SzuwK nj ¸iZi †Kvb AvNvZ 

cvIqv A_ev kvixwiK Amy¯’Zv|  

 ক্ষ  

সভিক্ষ I gvSvwi ch©v‡qi `ক্ষ kÖwgKiv †mvbMvRxi evB‡i †_‡K wbg©vY PjvKvjxb mg‡q GB GjvKvq AvMgb Ki‡e| GB 

Kvi‡Y ¯’vbxq evwm›`v I Awfevmx‡`i g‡a¨ wewfbœ iKg m¤úª`vwqK Ø›Ø †`Lv w`‡Z cv‡i Ges wewfbœ iKg msµvgK †ivM, 

we‡klZ †hŠb msµwgZ †ivM Gi we¯Ívi n‡Z cv‡i|   

¯’vbxq evwm›`v‡`i g‡a¨ †_‡K Aí `ক্ষ I A`ক্ষ kÖwgK‡`i wbg©vY KvR PjvKvjxb mg‡q †hgb-cÖ‡ek c_ wbg©v‡Yi mgq, 

wmwfj KvR, wfwË cÖ Í̄i ¯’vc‡bi Kvh©µg, cÖKí GjvKv cwi®‹iY I myiক্ষvi Rb¨ wb‡qvগের সুয োে থোকযে। myZivs, ’̄vbxq 

MÖvgevm hviv cÖKí GjvKvi KvQvKvwQ emevm K‡i GgbwK †mvbvMvRx Dc‡Rjv I Zvi Av‡kcv‡ki Dc‡Rjvi evwm›`vivI 

DcK…Z n‡e|    

পনরচালি  

cÖ Í̄vweZ cÖK‡íi পররচোjbKvjxb mg‡qi m¤¢ve¨ †h mKj cÖfve wPwýZ Kiv n‡q‡Q †m¸wj nj, eR©¨ Drcv`b, cvwbi 

ch©vßZv, ev ‘̄ms¯’v‡bi Dci cÖfve, `„wókw³i Dci cÖfve Ges †ckvMZ ¯̂v¯’̈  I myiক্ষv|   

cÖ Í̄vweZ we`y¨r †K‡› ª̀i পররচোj‡bi mgq cÖavbZ †hme KwVb I Zij eR©¨ c`v_© ˆZix n‡e Zv nj, PV gwWDj cwi¯‹vi 

Kivi me gqjv cvwb, wb‡ivaK Zij, cwi¯‹vi Kivi mvgMÖx I `ªveK hv wbqwgZ পররচোj‡bi mgq e¨eüZ nq, d‡j 

h_vh_fv‡e GB mKj eR©¨ c`v_© wbqwgZfv‡e wb®‹vkb bv Ki‡j Ges G cÖwµqv eRvq bv ivL‡j D³ GjvKvi gvwU, f‚-c„ô 

I ¯’jfv‡Mi cvwb, cwi‡ek msµwgZ nevi m¤¢vebv _v‡K hv gvbyl, MvQcvjv I Ab¨vb¨ cÖvYxi Dci c‡ivক্ষ cÖfve †dj‡Z 

cv‡i|  
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cÖKí পররচোjbKvjxb mg‡q PV gwWDj I †ivUi †eøW cwi¯‹vi Kivi Rb¨ cÖwZ eQi AvbygvwbK 31.5 wgwjqb wjUvi cvwbi 

cÖ‡qvRb n‡e| GLbI ch©šÍ cvwb mieiv‡ni Drm wba©viY Kiv nqwb| GB cÖ‡qvRb wgUv‡bvi Rb¨ f‚-c„‡ôi cvwb I ̄ ’jfv‡Mi 

cvwb DfqB cÖKí পররচোj‡bi mgq cvIqv hv‡e| †h‡nZz cÖKí GjvKv‡ZB cvwbi Drm i‡q‡Q, f‚-c„ô A_ev ¯’jfv‡Mi 

cvwb AcmviY Kiv Lye GKUv mgm¨vi KvR n‡e bv|  

  

cÖKí পররচোj‡bi mgq we ỳ¨r †K›`ª †_‡K †Kvb ক্ষwZKviK evqexq c`v_© we”QziY ev wbM©g‡bi m¤¢vebv †bB| †mŠi PV I 

evqy we`y¨r Dcv`vb †K›`ª †Kvb MÖxY nvDR M¨vm A_ev welv³ `~lYKvix e¯‘ wb®‹…Z K‡i bv KviY †mŠi I evqy we`y¨r Drcv`b 

†K›`ª K‡vb `vnb cÖwµqv Aej¤^b K‡i bv| we ỳ¨r †K‡› ª̀i iক্ষYv‡eক্ষ‡Yi mgq hvbevnb PjvP‡ji Kvi‡Y ay‡jvevwj n‡e hvi 

cwigvY LyeB Aí|  

 

cÖKí পররচোjbKvjxb mg‡q k‡ãi g~j, Drm¸wj njÑWTG mÂvjb, hvb PjvPj Ges BbfvU©vi I UªvÝdigvi Gi kã| 

†mŠi we ỳ¨r Drcv`b †K› ª̀ †_‡K †Kvb kã Drcv`b n‡e bv wKš‘ WTG †_‡K kã ˆZix n‡e| WTG Gi Ae¯’vb †_‡K 

me‡P‡q wbKUeZx© emwZ 900 wg. ~̀‡i, myZivs GB k‡ãi cÖfve LyeB mvgvb¨| 

‡mvjvi gwWDj Gi gm„Y c„‡ôi Sj‡m IVv A_ev cÖwZdj‡bi Kvi‡Y I evqy K‡ji N~Y©b শ্লে‡Wi mv‡_ msN‡l©i Kvi‡Y I 

ˆe`y¨wZK Zv‡ii mv‡_ ZwoZvnZ nIqvi Kvi‡Y cvwL I ev`yo‡`i cÖvYnvwbi msL¨v evo‡Z cv‡i| †h‡nZz PV gwWDj 

m~h©v‡jvK †klY K‡i †m‡nZz Gi gm„Y c„‡ôi Sj‡m IVv I cÖwZdj‡bi m¤¢vebv Kg Ges mxwgZ| mviv wek¦ Ry‡oB evqyPvwjZ 

we`y¨r Drcv`b †K‡› ª̀i GjvKv¸wj‡Z cvwL I ev ỳo‡`i cÖvYnvwbi NUbv LyeB ¯v̂fvweK| GB cÖK‡í gvÎ 5wU N~Y©bhš¿ ¯’vwcZ 

n‡e weavq cvwL I ev`yo‡`i cÖvYnvbxi NUbv GLv‡b LyeB Kg n‡e|  

 

me©‡gvU 7,43,040 msL¨K gwWDj I cuvPwU evqy N~Y©b we`y¨r Drcv`b cÖKí GjvKv‡Z A‡bKUv eo RvqMv Ry‡o ¯’vcb 

Kivi Kvi‡Y IB mKj PV c¨v‡bj ¸‡jvi gm„Y c„‡ôi m~h©v‡jv‡K Sj‡m IVv Av‡jv ˆZix Ki‡e| Zvi cÖwZdjb ¯’vbxq 

evwm›`v‡`i „̀wó kw³i Dci cÖfve †dj‡Z cv‡i| GQvovI, we`y¨r Drcv`b †K‡› ª̀i Av‡jv I Avevmfeb¸wji Av‡jvI `„wó 

kw³i Dci cÖfve †dj‡Z cv‡i| wKš‘ †mŠর PV c¨v‡bj ¸wj cÖwZdjb we‡ivax AveiY _vKvi Kvi‡Y IB mKj c¨v‡bj 

G m~h©v‡jv‡Ki cÖwZdjb Kg n‡e| myZivs PV c¨v‡bj Gi Sj‡m IVv Av‡jvi Kvi‡Y „̀wó kw³i Dci †h cÖfve co‡e Zv 

LyeB mxwgZ|  

ক্ষ   

cÖKí পররচোj‡bi mgq hw` h_vh_ I ch©vß mZK©Zv Aej¤^b Kiv bv nq Zvn‡j †mŠi PV I evqy we`y¨r Drcv`b †K‡› ª̀i 

Kvi‡Y bvbv ai‡Yi wecwË NU‡Z cv‡i| †f‡O hvIqv A_ev AwMœKv‡Û ক্ষwZMÖ ’̄ nIqv PV c¨v‡b‡ji †_‡K ক্ষwZiKviক 

Dcv`vb wbM©gb, Rরুix AwMœKv‡Ûi wecwË, Kgx©‡`i ZwoZvnZ nIqv, WTG Gi iক্ষYv‡eক্ষ‡Yi Rb¨ SuywKc~Y© D”PZvq KvR 

Kiv BZ¨vw` Kgx©‡`i ¯v̂ ’̄¨ I myiক্ষvi Dci cÖfve †dj‡Z cv‡i| we`y¨r †K‡› ª̀i পররচোj‡bi mgq Kgx©iv `~N©Ubvi Kvi‡Y 

AvnZ n‡Z cv‡i|     

wb‡¤œv³ QK 02 cÖKíwUi wewfbœ ch©v‡qi Kvh©µ‡gi d‡j wPwýZ cÖfve¸wji GKwU we¯ÍvwiZ ch©‡eক্ষ‡Yi djvdj eY©b 

K‡i| 
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ে  

প্রভাবের বেেরণ 
প্রভাবের 

প্রকৃবি 

প্রভাবের িাৎপর্ য 

বিরসি ব্যিীি বিরসিসহ 

প্রাক বির্ যাণ পর্ যায়  

জবর্ ল াকসাি  লিবিোচক শ্লমাটামভটি শ্লিশী  কম 

জীবেকা ল াকসাি  লিবিোচক শ্লমাটামভটি শ্লিশী কম 

বির্ যাণ পর্ যায় 

জবর্র ব্যেহার পবরেিযি   লিবিোচক শ্লমাটামভটি শ্লিশী শ্লমাটামভটি কম  

শীর্ য র্াটির ক্ষবি লিবিোচক কম খ্ভিই কম  

মৃবিকা সবিবেষ্টকরি এেং ক্ষর়্ লিবিোচক কম খ্ভিই কম 

র্াটি দূর্ণ লিবিোচক কম খ্ভিই কম 

অপ্রচব ি েজযয বিরসবির কারবণ ভূবর্ উপর প্রভাে লিবিোচক কম খ্ভিই কম 

কৃবর্ সম্পদ উপর প্রভাে লিবিোচক শ্লমাটামভটি শ্লিশী শ্লমাটামভটি কম  

জ  অপসারণ লিবিোচক কম খ্ভিই কম 

পাবণর গুণর্াি লিবিোচক কম খ্ভিই কম 

ভূপৃবের পাবণর পব র পবরর্াণ বৃবি  লিবিোচক শ্লমাটামভটি কম কম 

স্থ  ভাবের পাবি দূর্ণ  লিবিোচক কম খ্ভিই কম 

বিষ্কাশি ব্যেস্থায় প্রভাে  লিবিোচক শ্লমাটামভটি শ্লিশী কম 

বির্ যাণ কাবজর কারবি ধু াোব   লিবিোচক শ্লমাটামভটি কম কম 

বিষ্কাশি বিে যর্ি লিবিোচক কম খ্ভিই কম 

শবের র্াত্রার উপর প্রভাে  লিবিোচক কম খ্ভিই কম 

র্াি চ াচব র হার ও পবরেহি  লিবিোচক শ্লমাটামভটি কম  কম 

সব ড এেং ির  েজযয উৎপাদি সংগ্রহস্থ  এেং বিষ্পবি লিবিোচক শ্লমাটামভটি কম কম 

ev ‘̄ms ’̄v‡bi Dci cÖfve লিবিোচক শ্লমাটামভটি কম  কম 

‡ckvMZ ¯̂v¯’̈  I myiক্ষv লিবিোচক শ্লমাটামভটি শ্লিশী কম 

Awfevmx kÖwgK‡`i µgvMZ AvMg‡bi  লিবিোচক কম খ্ভিই কম 

Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM ইবিোচক    

পশ্লরচােন পর্ণায় 

অনুপযুক্ত wb®‹vkb e¨e¯’vর কারবি জবর্র উপর প্রভাে  লিবিোচক কর্ খুেই কর্ 

র্াটি দূর্ণ লিবিোচক কর্ খুেই কর্ 

eR©¨ Drcv`b লিবিোচক লর্াটামুটি কর্ কর্  

cvwbi ch©vßZv  লিবিোচক লর্াটামুটি কর্ কর্ 

পাবণর গুণর্াি এর উপর প্রভাে  লিবিোচক কর্ খুেই কর্ 

োয়ুর গুণর্াি এর উপর প্রভাে   লিবিোচক খুেই কর্ খুেই কর্ 

শবের র্াত্রার উপর প্রভাে  লিবিোচক কর্ খুেই কর্ 

ev ‘̄ms ’̄v‡bi Dci cÖfve লিবিোচক লর্াটামুটি লেশী লর্াটামুটি কর্  

`„wókw³i Dci cÖfve শ্লনশ্লতিাচক শ্লমাটামভটি কম কম 

‡ckvMZ ¯̂v¯’̈  I myiক্ষv  লিবিোচক লর্াটামুটি কর্  কম 

র্াি চ াচব র হার ও পবরেহি  লিবিোচক খুেই কর্ খ্ভিই কম 

জ োর়়্ু পবরেিযবির উপর প্রভাে লিবিোচক   

প্রিযাহার পর্ যায়  

পবরবেশ, স্বাস্থয ও myiক্ষvর প্রভাে  লিবিোচক লর্াটামুটি কর্ কম 
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ESMP

cwi‡ekMZ I mvgvwRK e¨e¯’vcbvi GKwU we¯ÍvwiZ cwiKíbv ˆZix Kiv n‡q‡Q, G‡Z iক্ষYv‡eক্ষ‡Yi cwiKíbv I ev‡RU 

Ges cÖvwZôvwbK ¯’vcbv I ev Í̄evqb e¨e¯’v অন্তর্ভণ ক্ত i‡q‡Q| †mKkb 9.1 G cÖwZwU Kv‡Ri Rb¨ Avjv`v Avjv`vfv‡e f‚wgKv 

I `vq-`vwqZ¡ eY©bv Kiv n‡q‡Q| we`y¨r †K‡›`ªi wbg©vY KvR PjvKvjxb I পররচোj‡bi mg‡qi Rb¨ wKQz cwiKíbv ESMP 

†Z cÖ Í̄vweZ n‡q‡Q| †m¸wj wb¤œiƒc:   

* eR©¨ c`v_© e¨e¯’vcbv  

* †ckvMZ ¯̂v¯’̈  I myiক্ষv cwiKíbv  

* wbg©vY Kv‡Ri kÖwgK‡`i e¨e¯’vcbvi cwiKíbv Ges kÖwgK‡`i Avšত:cÖev‡ni e¨e¯’vcbv 

* Rরুix Ae¯’vq cÖ ‘̄wZi I †gvKv‡ejvi AeKvVv‡gvi cwiKíbv   

* `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi cwiKíbv 

wb‡¤œv³ QK 03 Ges QK 04 wbg©vY KvR PjvKvjxb I cÖKí পররচোj‡bi mgq m¤¢ve¨ গুরুত্বপূর্ণ cwi‡ekMZ cÖfve I Zv 

cÖkg‡bi Dcvqmg~n ms‡ÿ‡c eY©bv Kiv nj| 

গুরুত্বপূর্ব  

প্রকল্প কার্ যক াপ সম্ভাব্য গুরুত্বপূণ য প্রভাে প্রস্তাবেি প্রশর্িমূ ক ব্যেস্থা 
দাবয়ত্বশী  

সংস্থাসমূহ 

রূ্শ্লম অশ্লিগ্রহর্ 

 

অশ্লিগ্রহক্ষনর েক্ষে  

জশ্লমর মশ্লেক্ষকরা 
মাশ্লেকানা হারাক্ষি 

 রূ্শ্লম অশ্লিগ্রহক্ষর্র সময় রূ্শ্লম মাশ্লেকক্ষির সক্ষি পর্ণায়ক্রশ্লমক 

আক্ষোচনা ; 

 রূ্শ্লম প্রশ্লতস্থাপক্ষনর মূেয প্রিান ; 

 রূ্শ্লম শ্লির্াজক্ষনর জনয  আক্ষপাে র্াতা প্রিান. শ্লর্খ্াক্ষন 

শ্লির্াজক্ষনর কারক্ষন অিশ্লশষ্ট জশ্লম অিযিহার্ণ হক্ষয় পক্ষে 

শ্লসখ্াক্ষন প্রকল্প সমূ্পর্ণ রূ্শ্লমর পশ্লরমান সাক্ষপক্ষক্ষ ক্ষশ্লতপূরর্ 

প্রিান করক্ষি; 

 একটি অশ্লর্ক্ষর্াগ সমািান ও প্রশ্লতকাক্ষরর প্রশ্লক্রয়া স্থাপন; 

 প্রটিশ্লিত GRM সাক্ষপক্ষক্ষ প্রাপ্ত অশ্লর্ক্ষর্াগগুশ্লের সমািান 

ও প্রশ্লতকাক্ষরর িযিস্থা করা ; 

 প্রকল্প চোকােীন সমক্ষয় শ্লনমণান কাক্ষজ অগ্রািীকার প্রিান। 

ইবজবসবে 

রূ্শ্লম অশ্লিগ্রহর্ 

 

জবর্র র্াব কেণ, 

েে যাদার ও অবেধ জবর্ 

ব্যেহারকাবররা 

জবর্ বিভ যর জীবেকা 

হারাবে 

 রূ্শ্লমর উন্নয়নমূেক কমণকান্ড শুরুর পূক্ষিণ 

প্রজ্ঞাপন জাশ্লরর মািযক্ষম চাোিাক্ষির উপরকার ক্ষশ্লতকর 

প্রর্াি শ্লনয়ন্ত্রন; 

 অর্ণননশ্লতক ক্ষশ্লত দূর করার স্বাক্ষর্ণ স্থানান্তরকােীন সমক্ষয় 

আশ্লর্ণক  সহায়তা প্রিান; 

 গুরুতরর্াক্ষি প্রর্াশ্লিত পশ্লরিাক্ষরর জনয িক্ষতা িাোক্ষনার 

প্রশ্লশক্ষর্  অর্িা জীিনর্াত্রার পভনরুদ্ধাক্ষরর িযিস্থা 

 একটি অশ্লর্ক্ষর্াগ সমািান ও প্রশ্লতকাক্ষরর প্রশ্লক্রয়া স্থাপন; 

ইবজবসবে 
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প্রকল্প কার্ যক াপ সম্ভাব্য গুরুত্বপূণ য প্রভাে প্রস্তাবেি প্রশর্িমূ ক ব্যেস্থা 
দাবয়ত্বশী  

সংস্থাসমূহ 

 প্রটিশ্লিত GRM সাক্ষপক্ষক্ষ প্রাপ্ত অশ্লর্ক্ষর্াগগুশ্লের সমািান 

ও প্রশ্লতকাক্ষরর িযিস্থা করা; 

 প্রকল্প চোকােীন সমক্ষয় শ্লনমণান কাক্ষজ অগ্রািীকার প্রিান। 

রূ্শ্লম অশ্লিগ্রহর্ 

 

শ্লনক্ষজিীর জশ্লম ও 

জীশ্লিকা হাশ্লরক্ষয় 

দূিণে ও শ্লিপিগ্রস্ত 

শ্লগািী ক্ষশ্লতর স্বীকার 

হক্ষি 

 অবিবরক্ত িেদ আবথ যকসাহায্য / অন্যান্য সহায়িা;; 

 িক্ষতা িাোক্ষনার প্রশ্লশক্ষর্  অর্িা জীিনর্াত্রার পভনরুদ্ধাক্ষরর 

িযিস্থা; 

 একটি অশ্লর্ক্ষর্াগ সমািান ও প্রশ্লতকাক্ষরর প্রশ্লক্রয়া স্থাপন; 

 cÖwZwôZ GRM সাক্ষপক্ষক্ষ প্রাপ্ত অশ্লর্ক্ষর্াগগুশ্লের সমািান 

ও প্রশ্লতকাক্ষরর িযিস্থা করা; 

 প্রকল্প চোকােীন সমক্ষয় শ্লনমণান কাক্ষজ অগ্রািীকার প্রিান। 

ইবজবসবে 

অস্থায়ী স্থাপনা, 

অশ্লর্মূখ্ী ও 

অর্যন্তরন সেক, 

প্রকল্প সীমানার 
চাশ্লরপাক্ষশ পশ্লরখ্া 

শ্লনমণান ; PV 

module এিং  

WTGs িসাক্ষনা 

জশ্লম িযিহাক্ষরর স্থায়ী ও 

অস্থায়ী পশ্লরিতণ ন 

 

 শ্লনমণার্ কার্ণক্রম প্রস্তাশ্লিত প্রকক্ষল্পর সীমানার মক্ষিয সীশ্লমত 

র্াকক্ষি এিং সংেগ্ন এোকায় জশ্লম িযিহাক্ষরর জনয  

ক্ষশ্লতকর হক্ষি না; 

 শ্লনমণার্ কার্ণক্রম সম্পন্ন হওয়া মাত্র, সামশ্লয়ক র্াক্ষি  িযিহৃত 

রূ্শ্লম র্তটা সম্ভি পভনরুদ্ধার করা; 

 প্রকক্ষল্পর স্থায়ী সভশ্লিিাশ্লির অিস্থাক্ষনর আক্ষশপাক্ষশর জশ্লমর 

ক্ষশ্লতসািন না করা 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 

শ্লনমণান রূ্শ্লম প্রস্তুশ্লতর 

জনয রূ্শ্লমর 
উপশ্লরর্াগ অপসারন 

 

জশ্লমর উপশ্লরর্াক্ষগর 
ক্ষশ্লত 

 উন্নয়ক্ষনর জনয প্রক্ষয়াজনীয় এোকা ছাো আর শ্লকার্াও 

গাছপাো িা মাটির উপশ্লরর্াক্ষগর ক্ষশ্লতসািন করা শ্লর্ক্ষক 

শ্লিরত র্কক্ষত হক্ষি . রূ্শ্লমর উপশ্লরর্াক্ষগর স্বার্াশ্লিক অিস্থা 

িজায় শ্লরক্ষখ্ পভনঃিযিহার করা হক্ষি;  

 কমণকাক্ষন্ডর সময়সূচী শ্লনিণারক্ষন সভদূরপ্রসারী  পশ্লরকল্পনা শ্লনক্ষত 

হক্ষি র্াক্ষত তা র্ারী িেণন ও ঝক্ষের েক্ষে সৃশ্লষ্ট হওয়া শ্লিরূপ 

আিহাওয়ার প্রর্াি এোক্ষত পাক্ষর 

 খ্ননকৃত পিাক্ষর্ণর মজভি পাশ্লন শ্লিক্ষয় শ্লেক্ষক শ্লিক্ষত হক্ষি িা  

পাশ্লন শ্লে করক্ষত হক্ষি  

 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 

 শ্লনমণান স্থে 

পশ্লরষ্কার , সমান 

ও সশ্লন্নশ্লিষ্ট করা 

 শ্লসশ্লর্ে শ্লনমণার্ 
কার্ণক্রম 

 

মাটির সশ্লন্নক্ষিেন 
ও ক্ষয়  

 মাটি ক্ষয় এোক্ষনার জনয শ্লসৌর পযাক্ষনক্ষের নীক্ষচ টােণ  ঘাস 

োগাক্ষনার  পরামশণ শ্লিওয়া হক্ষয়ক্ষছ 

 

 শ্লনমণান কাক্ষজ িযিহৃত র্নিাহন গুশ্লে মক্ষনাশ্লনত ও প্রস্ততকৃত 

শ্লনশ্লিদ্র নভশ্লে শ্লিছাক্ষনা রাস্তাই রাখ্া হক্ষি; 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 

 হাইড্রশ্লেক তরে, 

শ্লিক্ষজে, 

ততোক্ত শ্লতে 

মাটি দূেন  জ্বাোনী, শ্লপশ্লিেকারক শ্লতে এিং িযিহৃত শ্লতক্ষের গুিাম  

শ্লনমণান সীমানার এোকায় অন্তর্ভণ ক্ত করা হক্ষি। 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 
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প্রকল্প কার্ যক াপ সম্ভাব্য গুরুত্বপূণ য প্রভাে প্রস্তাবেি প্রশর্িমূ ক ব্যেস্থা 
দাবয়ত্বশী  

সংস্থাসমূহ 

এিং অনযানয 

িযিহৃত শ্লতক্ষের 
ক্ষশ্লতকরশ্লনষ্পশ্লি 

 

 শ্লনমণার্ 
উপকরক্ষর্র 

অিুনচত 

গুিামজাতকরন 

 

 শ্লসপটিক টযাংক এিং শ্লসাক শ্লপক্ষটর মািযক্ষম প্রকক্ষল্পর িজণ য 

পশ্লরক্ষশািন ও শ্লনষ্কাশক্ষনর িযিস্থা করা হক্ষি ; 

 শ্লনমণার্ র্ানিাহন এিং সরঞ্জাম শ্লনয়শ্লমত রক্ষনাক্ষিক্ষন করা 

হক্ষি । 

 

মাঝাশ্লর উচ্চরূ্শ্লমক্ষত 

প্রকল্প স্থাপন করা 

হক্ষি শ্লর্খ্াক্ষন 
শুিভমাত্র আমন চাে 

চাে করা হয় 

 

 

কৃশ্লে উৎপািক্ষনর ক্ষশ্লত 

 রূ্শ্লম উন্নয়ন কমণসূচী শুরু করার আক্ষগ রূ্শ্লম মাশ্লেকক্ষির 

জানাক্ষত হক্ষি র্াক্ষত তারা শ্লিিযমান েসে কাটক্ষত পাক্ষর; 

 মৎসযচাক্ষের জনয শ্লনিণাশ্লরত রূ্শ্লমর  সক্ষিণািম িযিহার শ্লনশ্লিত 

করক্ষত হক্ষি 

ইবজবসবে 

শ্লনমণান কাক্ষজর জনয 
পাশ্লনর চাশ্লহিা 

মাটির উপর ও শ্লনক্ষচর 
পাশ্লনর পশ্লরমান 

 শ্রশ্লমকক্ষির পাশ্লনর সক্ষিণািম িযিহার শ্লনশ্লিত করার জনয 

পর্ণায়ক্রশ্লমক প্রশ্লশক্ষর্ শ্লিওয়া; 

 িৃশ্লষ্টর পাশ্লন সংগ্রক্ষহর িযিস্থা রাখ্া; 

 উপক্ষজো পশ্লরেি শ্লর্ক্ষক শ্লিার ওক্ষয়ে স্থাপক্ষনর অনভমশ্লত 

গ্রহর্; 

 সক্ষিণাচয পশ্লরমাক্ষর্ িযিহৃত পাশ্লন পভনঃিযিহার 

 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 

 শ্রম শ্লশশ্লিক্ষরর 

 ময়ো 

 সরঞ্জাম এিং 

র্ানিাহন 
পশ্লরষ্কারকােীন 

প্রাপ্ত তরে  

  শ্লিপজ্জনক 

িক্ষজণ যর সংগ্রহস্থে 

 

পাশ্লন দূেন  জ্বাোনী, শ্লপশ্লিেকারক শ্লতে এিং িযিহৃত শ্লতে গুিাক্ষম 

১১০ শতাংশ এর িারনক্ষমতা র্ভক্ত  

evu‡a িারন করক্ষত হক্ষি; 

 পাক্ষত্র ক্ষয়জশ্লনত শ্লছদ্র শ্লর্ক্ষক শ্লনগণত শ্লতে  

তৎক্ষর্াৎ শ্লনয়ন্ত্রক্ষন এক্ষন পশ্লরষ্কার করক্ষত হক্ষি. িজণ য শ্লতে 

সংগ্রহ কক্ষর পভনিণযিহারক্ষর্াগয করার জনয সংরক্ষর্ করা 

হক্ষি; 

 িজণ য পাশ্লন শ্লশািক্ষনর জনয শ্লসশ্লিক টযাঙ্ক সরিরাহ করা হক্ষি 

 িজণ য িযিস্থাপনা এিং শ্লনষ্পশ্লি জনয োইক্ষসন্সর্ভক্ত ঠিকািার 

িযিহার 

 সমস্ত শ্লনঃসৃত িজণ য  এিং তরে  অিক্ষশে  ইশ্লসআর 1997 

এর  তেশ্লসে ৯ এিং ১০ এর  শ্লনশ্লিণ ষ্ট মান পূরর্ করার জনয 

শ্লশািন করা হক্ষি 

 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 

 পশ্লরখ্া শ্লনমণান 

 জশ্লমর উন্নয়ন 

শ্লনষ্কাশক্ষনর িরক্ষনর 
পশ্লরিতণ ন 

 পশ্লরখ্ার নকশা করার আক্ষগ শ্লিস্তাশ্লরত জেশ্লিদ্যযৎ গক্ষিের্া 

করা উশ্লচত 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 
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প্রকল্প কার্ যক াপ সম্ভাব্য গুরুত্বপূণ য প্রভাে প্রস্তাবেি প্রশর্িমূ ক ব্যেস্থা 
দাবয়ত্বশী  

সংস্থাসমূহ 

 শ্লিিযমান প্রাকৃশ্লতক নাো গুশ্লেক্ষত প্রিাহ িজায় রাখ্ার জনয 

অযাক্ষেস রাস্তা শ্লনমণাক্ষর্র সময় র্র্ার্র্ আোআশ্লে নাো রাখ্া 

উশ্লচত র্া শ্লনষ্কাশক্ষন সহায়তা করক্ষি 

 

 নাোর স্বার্াশ্লিক গশ্লতশ্লিশ্লি আমক্ষে শ্লনক্ষয় পশ্লরখ্া ও শ্লকন্দ্র 

শ্লনমণান করা উশ্লচত 

 মাটির কাজ এিং 

র্ানিাহন চোচে, 
িজণ য পিার্ণ, 
উপক্ষরর মাটি  

ঘাাঁ টাঘাটি এিং 
খ্ননকৃত সামগ্রীর 

িযিস্থাপনা 

 শ্লনমণান কাজ 

 

িভো ততশ্লর হওয়া   শুষ্ক শ্লমৌসভক্ষমর সময় শ্লনয়শ্লমত পাশ্লন োো ও িভো িমক্ষনর 

িযিস্থা করক্ষত হক্ষি 

 িস্তু পশ্লরিহক্ষনর সময় পভক্ষরাপভশ্লর অক্ষর্িয চাির শ্লিক্ষয় োকা 

র্াকক্ষি এিং চাকা শ্লিায়ার কাজ শ্লনমণন স্থক্ষের িাইক্ষর সম্পন্ন 

করা হক্ষি; 

 শ্লনমণন স্থে এিং শ্লকক্ষন্দ্ররর রাস্তাগুশ্লেক্ষত র্ানিাহনগুশ্লের গশ্লত 

১৫-২০ শ্লকশ্লম / ঘন্টা পর্ণন্ত সীশ্লমত হক্ষি র্া র্ানিাহন চোচক্ষের 

কারক্ষর্ ক্ষশ্লতকারক িভক্ষো শ্লনগণমনক্ষক কশ্লমক্ষয় আনক্ষত সহায়তা 

করক্ষি 

 র্ানিাহন এিং সরঞ্জাক্ষমর  অিযিহাশ্লরতা প্রশ্লতক্ষরাি করা হক্ষি 
 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 

 পাওক্ষয়ে ড্রাইর্ার 

ও র্ানিাহন এর 
মত র্ন্ত্রপাশ্লতর 

িযিহার শ্লর্ক্ষক 
শ্লনষ্কাশক শ্লনগণমন 

 শ্লিক্ষজে 
শ্লজনাক্ষরটর এর 
উৎস শ্লর্ক্ষক 

শ্লনষ্কাশক শ্লনগণমন 

 র্ানিাহন শ্লনগণমন 
 

শ্লনষ্কাশক শ্লনগণমন 

 

 শ্লনমণার্ কাক্ষজ িযিহৃত র্ানিাহনগুশ্লের গশ্লত কশ্লমক্ষয় আনা হক্ষি 

এিং ২০ শ্লকশ্লম / ঘন্টা গশ্লত সীমািীন র্াকক্ষি 

 সমস্ত শ্লিক্ষজে চাশ্লেত সরঞ্জামগুশ্লে শ্লনয়শ্লমতর্াক্ষি 

রক্ষর্াক্ষিক্ষর্ করা হক্ষি এিং শ্লনগণমনক্ষক কশ্লমক্ষয় আনক্ষত 

শ্লিক্ষশে প্রক্ষচষ্টা শ্লনয়া হক্ষি; 

 র্ানিাহন  ও সরঞ্জাক্ষমর িায়ভ শ্লনগণমন র্াে পশ্লরক্ষীত পদ্ধশ্লত 

দ্বারা শ্লনয়শ্লন্ত্রত হক্ষি এিং 

 প্রকল্প স্থাক্ষন শক্ত িজণ য শ্লপাোক্ষনা কক্ষ ারর্াক্ষি শ্লনশ্লেদ্ধ করা 

হক্ষি 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 

 শ্লনমণার্ কার্ণক্রম 

  শ্লনমণার্ উপকরর্ 

পশ্লরিহন, প্লযান্ট 
এর উপািান, 

র্ন্ত্রপাশ্লত এিং 

কমীগন 

 শ্লিশ্লজ শ্লসট এর 
কার্ণক্রম; 

 

শক্ষের উৎপশ্লি  ঠিকাদার জািীয় এেং আন্তজযাবিক শে দূর্বির র্াি 

অনুর্ায়ী শে দূর্ি পর্ যবেক্ষণ. ব্যেস্থা ব্যেহার করবে 

 একবর্াবে ব্যেহৃি অপাবরটিং সরঞ্জাবর্র  সংখ্যা র্িটা 
সম্ভে কর্ রাখবি হবে ; 

 সক  ধরবির িীব্র ও আকবিক শে বির্ যাি স্থব  এবিবয় 

চ বি হবে এেং স্থায়ী শবের সূত্রগুব  বির্ যাি সীর্ািা 

লথবক কর্পবক্ষ ৫০ বর্টার `~‡i স্থাপি করবি হবে; 

বির্ যাি কাবজ ব্যেহৃি র্ন্ত্রপাবিবি প্যাবডং/আইবসাব টর 

ব্যেহার করা হবে 

 

 িীব্র শে সৃবষ্টকারীবির্ যাি কাবজ ব্যেহৃি র্ন্ত্রপাবি 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 
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প্রকল্প কার্ যক াপ সম্ভাব্য গুরুত্বপূণ য প্রভাে প্রস্তাবেি প্রশর্িমূ ক ব্যেস্থা 
দাবয়ত্বশী  

সংস্থাসমূহ 

সমূবহর শে বিয়ন্ত্রবির জন্য অস্থায়ী প্রবিেন্ধক তিবর 

করা হবে ; 

 িীব্র শে সৃষ্টীকাবর বির্ যাি কাবজ কর্ যরি ব্যবক্তবদর 
সুরক্ষার স্বাবথ য িাবদরবক  

প্রবিরক্ষামূ ক র্ন্ত্র প্রদাি করা হবে 

 বির্ যাণ কাবজ ব্যেহৃি র্ািোহি এেং র্ন্ত্রপাবি ভা  
ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এেং ব্যেহৃি িা হব  কবর 

লেব  রাখা লথবক ব্যহি রাখবি হবে 

 বির্ যাণ 

উপকরণ 

পবরেহি, 

প্ল্যান্ট 

এর 

উপাদাি, 

র্ন্ত্রপাবি 

এেং 

কর্ীেি 

 

স্থািীর়্ রাস্তায় 

র্ািচ াচব র চাপ বৃবি 

  

 ঠিকাদারবক অেশ্যই বিবিি করা উবচি লর্ সর্স্ত বপবভ 
র্বডউ  এেং র্াউবন্টং উপাদািগুব  র্থার্থ 

র্ািোহিগুব বি লপ্ররণ করা হয়র্া অযাবে  ল াবডর 

সীর্া অনুসরণ কবর। 

 তেধ  াইবসন্স সহ শুধুর্াত্র প্রবশবক্ষি ড্রাইভার লদর  
ঠিকাদার দ্বারা বিবয়াে করা হবে; 

 অবিবরক্তভাবে, সড়ক ও অন্যান্য অেকাঠাবর্ার ক্ষবি 

প্রবিবরাবধ সক  বির্ যাণ সম্পবকযি র্ািোহিগুব র েবি 

সীর্া সেসর্য়ই অনুসরণ করা হবে 

 বির্ যাণ কাজ শুরু করার আবে স্কুব র েভবি যং েবড এেং 

গ্রার্োসী লদর অেবহি করা হবে এেং স্কু , র্সবজদ ও 

র্াদ্রাসার সার্বি উভয়বদবক প্রদবশ যি হয় এর্ি সাইবিজ 

রাখা হবে এেং সিকযিার সাবথ সংবেদিশী  এ াকার 

কাছাকাবছ ড্রাইবভং করার জন্য ড্রাইভারবক বিবদ যশ লদয়া 

হবে এেং 

 বিষ্পবি এ াকার়্ র্াি চ াচ  শুধুর্াত্র বদবির সর্বয় 
সীর্ােি রাখা হবে 

 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 

 প্রকল্প স্থাি 
বিয়াবরন্স; 

  প্রকল্প স্থাবির 
স্তরবেন্যাস; 

 

 প্রকল্প স্থাবি  
বির্ যাণ কার্ যক্রর্; 

 

স্থ জীেী উবিদ এেং 

প্রাণী ও জ জ প্রাণীর 

উপর প্রভাে 

 শে দূর্ি সৃবষ্টকারী কার্ যক্রর্ শুধুর্াত্র বদবির সর্য়করার 
জন্য বিধ যারি করা হবে। 

 প্রস্তাবেি সাইবটর কাবছ লছাট স্তন্যপায়ীবদর লকাি রকর্ 
ক্ষবি িা করার জন্য বির্ যাণ কাজ ও বির্ যাি সার্গ্রী  

পবরেহবির জন্য ব্যেহৃি র্ািোহবির চ াচ  বিবদ যষ্ট 

পথগুব বি সীর্ােি হবি হবে। 

 প্রকল্প সম্পবকযি কার্ যক্রর্ রাবির সর্য়বেরি রাখা হবে 

 বির্ যাি শ্রবর্করা র্াবি বির্ যাি স্থ  ও এর আবশপাবশ 

উপবস্থি পশুপাবখ োঁদ, বশকার ো আঘাি দ্বারা ক্ষবিগ্রস্ত 

করবি িা পাবর িা বিবিি করবি হবে ; 

 কঠিি এেং ির  েজযয খা   অথো জ াধাবর  লে া 
উবচি িয়। 

 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 

 ভারী র্ন্ত্রপাবি ও 
অন্যান্য বির্ যাণ 

কার্ যক্রর্ 

পবরচা িার 

সাবথ যুক্ত থাকা 

স্বাবস্থযর উপর লপশােি 

কাবজর প্রভাে 

 

 প্রকবল্প শ্রবর্করা (বিয়বর্ি এেং চুবক্ত বভবিক উভয়এর) 
স্বাস্থয ও বিরাপিা িীবির্া ার প্রবশক্ষণ  াভ করবে; 

প্রকল্পটির পুবরা কার্ যকা  জুবড় একই এেং বরবেশার 

লকাস য প্রদাি করা হবে; 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 
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প্রকল্প কার্ যক াপ সম্ভাব্য গুরুত্বপূণ য প্রভাে প্রস্তাবেি প্রশর্িমূ ক ব্যেস্থা 
দাবয়ত্বশী  

সংস্থাসমূহ 

অেস্থায়দুঘ যটিা 

ও আহি হোর 

সম্ভােিা; 

 বির্ যাণ উপকরণ  
ল াবডং এেং 

আিব াবডং 

কার্ যক্রর্ 

 ঘূণ যার়্র্াি 
র্ন্ত্রপাবি এেং 

পিিশী  েস্তুর 

সবে কাজ, 

উচ্চিায় কাজ 

 

 কাবজর সাবথ সংবিষ্ট লকািও উবদ্ববে ো অবভবর্াে 
সম্পবকযি প্রবিবেদি করার পবরবস্থবি সৃবষ্ট করার স্বাবথ য 

কর্ যচারী ও কর্ীবদর  জন্য একটি অবভবর্াে গ্রহি ও 

সর্াধাবির বিিীর্া া এেং কাঠাবর্া স্থাপি করা উবচি; 

 ল াড-আিব াড করার সরঞ্জার্গুব  পবরচা িা করার 
জন্য প্রবশবক্ষি ও লপশাদার ব্যবক্তর  বিবদ যশিা / 

িত্ত্বােধাবির  আেশ্যক 

 প্রকল্প বির্ যাবণর সর্য় বশশু শ্রর্ বিবর্ি করা উবচি; 

 ব্যেহার সম্পবকয সবচিিিা বৃবি সম্পবকয কর্ীবদর পর্ যাপ্ত 

প্রবশক্ষণ প্রদাি করা উবচি 

 ব্যবক্তেি সুরক্ষা সরঞ্জার্ (বপবপই) এেং জরুরী 
প্রবিবক্রয়াব্যেস্থা সম্পবকয সক বক বেস্তাবরি প্রবশক্ষি 

প্রদাি করা উবচৎ; কাবজর বশেট স্থািান্তবরর চাট য প্রস্তুি 

করা উবচি র্াবি লকািও ব্যবক্ত অবিবরক্ত িান্ত িা হয় 

এেং অেবশবর্ দুঘ যটিা ো আঘাবির বদবক পবরচাব ি িা 

হয়; 

 বিরাপিার জন্য ব্যেহৃি সাইি িমূহ র্থার্থ স্থাবি 
বচবিি করা উবচি; 

 এটি বিবিি করা হবে লর্ বির্ যাণস্থব  ভা  
রক্ষণাবেক্ষবণর ব্যেস্থা আবছ র্াবি বির্ যাি শ্রবর্করা পা 

বপছব  পবি ো আহি হবয় ক্ষবির স্বীকার িা হয়; 

 উচ্চিায়কাবজর সর্য়বসেটি হাবি যস, ওয়াইড বশ ড সহ 

বিরাপিা চশর্া, লেস বশ ড, , হাড য হযাট এেং বিরাপিা 

জুিা ো এ ধরবির বিধ যাবরি ব্যবক্তেি সুরক্ষা সরঞ্জার্ 

(বপবপই) 

বহসাবে PPEs একটি বির্ যাণ সাইবট োধ্যিামূ ক 

করবি হবে। উচ্চ লো র্া  এ াকায়বির্ যাি কর্ীবদর 

জন্য  ইয়ার প্ল্াে প্রদাি করা হবে 

 

 অবভোসী 
শ্রবর্কবদর 

অন্ত: প্রোহ; 

 

সম্প্রদার়্ এর স্বাস্থয 

এেং অবভোসী শ্রবর্ক 

প্রোবহর কারবণ 

বিরাপিা ব্যেস্থা 

 

 

 

 

 

 

 স্থািীয়ভাবে উপ ব্ধ অদক্ষ, আধা-দক্ষ এেং পূি য র্ািে 

সম্পদ বহসাবে স্থািীয়ভাবে উপ ব্ধ সক  জিবোেী লক 

যুক্ত করা উবচৎ; 

 সীবর্ি স্থািীয় সুবর্াে সুবেধার উপর বিভ যরিা এিাবিার 

জন্য বির্ যাণ কযাবম্প অবভোসী শ্রবর্কবদর জন্য 

অেকাঠাবর্া ও আন্যান্য সুবেধা প্রদাি করা; 

 স্বাস্থযবেবধ েজায় রাখবি এেং লরাবের বেস্তারবক কবর্বয় 

রাখার জন্য শ্রর্ বশবেবর পর্ যাপ্ত স্যাবিবটশি সুবেধা রাখা; 

 র্বদ স্থািীর্ ়বেদ্যর্াি বচবকৎসা লসো অপর্ যাপ্ত হয়, 

অবভোসী শ্রবর্কবদর জন্য বচবকৎসা লসো প্রদাবির 

ব্যেস্থা রাখা; 

 অবভোসী শ্রবর্কবদর র্বধ্য স্থািীয় ঐবিহয ও সংস্কৃবি 

সম্পবকয সবচিিিা কর্ যসূবচ চালু করা; 

ইবপবস 

ঠিকাদার 

(িত্ত্বােধাবি 

ইবজবসবে) 
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প্রকল্প কার্ যক াপ সম্ভাব্য গুরুত্বপূণ য প্রভাে প্রস্তাবেি প্রশর্িমূ ক ব্যেস্থা 
দাবয়ত্বশী  

সংস্থাসমূহ 

 

 

 

 

 অবভোসী র্বধ্য লর্ৌি সংক্রাবর্ি লরাে সংক্রান্ত 

সবচিিিা প্রবশক্ষণ প্রদাি; 

 এ াকার সাধারণ স্বাস্থযবেবধ েজায় রাখার জন্য কযাম্প 

এেং বির্ যাণ কার্ যক্রর্ লথবক উত্পি েজযযগুব  র্থার্থ 

বিষ্পবির ব্যেস্থা করা; 

 র্াির্াি চ াচ  এেং ট্রাবেক বিরাপিা সংক্রান্ত 

সর্স্যাগুব  এিাবিার জন্য পবরকল্পিার র্াধ্যবর্ 

র্ািোহিগুব র অপ্রবর্া়জিীয় ব্যেহার এিাি; 

 

পররচো রু  

প্রকল্প কার্বকলাপ সম্ভার্য গুরুত্বপূর্ব

প্রভার্

প্রস্তানর্ত প্রশমিমূলক র্যর্স্থা দানিত্বশীল

সংস্থাসমূহ

 শ্লসৌর শ্লপশ্লর্ ও 

িাব্লুটিশ্লজ অপাক্ষরশন 

পর্ণক্ষিক্ষর্; 

 PVmodule এিং 

WTG অিস্থাক্ষন 

বিয়বর্ি 

রক্ষণাবেক্ষণ 

কার্ যক্রর্;  

 উপাদাি পবরচা িা  
এেং গুদার্জাি 

করা; 

 বেপদজিক এেং  
অবেপদজিক 

উপাদাি এেং েজযয 

ব্যেস্থাপিা 

অনুবচি েজযয বিষ্পবি 

কারবণ র্াটি দূর্ণ 

 

 অপাবরশি পর্ যাবয় উৎপি েজযয অনুবর্াবদি 
বেবক্রিাবদর র্াধ্যবর্ বেব ব্যেস্থা  করা উবচি; 

 অপাবরশি পর্ যাবয় লপৌর েজযয এেং বেপজ্জিক 

েজযয উৎপাদবির সম্ভােিা কর্ েরং বেপজ্জিক 

েজযয উৎপাদবির সম্ভােিা শুধুর্াত্র 

রক্ষণাবেক্ষবণর সর্য়, এই উৎপাবদি েজযয 

র্থার্ি ভাবে কবর অবভদ্য লর্বেবি সরক্ষি 

কবর োইবর লের করার ব্যেস্থা করবি হবে 

লসবকন্ড কবন্টইিাবর লটাবরজ এ াকায় অবভদ্য 

লর্বেবি লি  ও লুবব্রবকন্টগুব  সংরক্ষণ করা 

বিবিি করুি; 

 ইবজবসবে র্বিািীি ডাবম্পং সাইবট বিষ্পবি 

করার জন্য তদবিক োহ যস্থয েজযয সংগ্রবহর জন্য 

স্থািীয় লপৌরসভার সাবথ একটি MoU করক্ষত 

হক্ষি। 

 

ইশ্লজশ্লসশ্লি 

 অস্তরক ির  র্া 

রুটিি অপাবরশবির 

সর্য় উৎি েজযয 

লথবক উৎপি, 

বিয়াবরং এবজন্ট 

এেং দ্রােক ইিযাবদ; 

 ভূেভযস্থ িাবরর 
লর্রার্ি এেং 

রক্ষণাবেক্ষণ এেং 

সংযুক্ত র্ন্ত্রপাবির 

ব্যেহৃি লি  র্া 

বেপজ্জিক েজযয 

উৎপি করবে; 

র্াটি, পৃে এেং ভূেভযস্থ 

পাবির দূর্ণ 

 েজযয লি , ট্রান্সেরর্ার লি  ইিযাবদ 

বেপজ্জিক েজযয সংগ্রবহর জন্য পৃথক এ াকা 

র্বিািীি কবর বিধ যারণ করা উবচি। এই 

েজযযগুব  DOE অনুবর্াবদি 

পুিব্যযেহারকারীবদর বদবয় লদওয়া হবে। 

 বির্ যাি স্থব  উপবস্থি সর্স্ত প্রবর্াজয 
উপকরণগুব র সুরক্ষা বিিৎ করার জন্য 

উপাদাি সুরক্ষা  ডাটা শীটগুব  সহবজই বির্ যাি 

স্থব র কর্ীবদর কাবছ উপ ব্ধ থাকবি হবে। 

 বির্ যাি স্থব   প্রকবল্পর কার্ যক্রর্ লথবক 
উৎপাবদি সর্স্ত  েজযয পদাথ য অস্থায়ী লটাবরজ 

এ াকায় রাখবি হবে এেং লর্খাবি বিরাপদ 

পাবত্র স্থািান্তর করা ব্যেস্থা করবি হবে। 

ইশ্লজশ্লসশ্লি 
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প্রকল্প কার্বকলাপ সম্ভার্য গুরুত্বপূর্ব

প্রভার্

প্রস্তানর্ত প্রশমিমূলক র্যর্স্থা দানিত্বশীল

সংস্থাসমূহ

 বপবভ র্বডউ  লথবক 
প্রাপ্ত েজযয জ ; 

  বিবিয় / ক্ষবিগ্রস্ত 

লোবটাবভা টাইক 

লকার্ও তিবর হবে; 

 ঘবরায়া ির  এেং 
কঠিি েজযয 

 

 কঠিি েজযয লথবক পাওয়া বকছু বিবদ যষ্ট উপকরণ 
পুিঃব্যেহার করবি হবে এেং 

পুিব্যযেহারবর্াগ্যিা বিবিি ও সহজির করার 

জন্য কঠিি েজযয লথবক পৃথক করা হবে। 

 সোর প্রথবর্ , বপবভ র্বডউ  গুব া পবরদশ যবির 
এর র্াধ্যবর্ এর গুিেি র্াি সম্পবকয বিিি 

হবি হবে এেং লপািা দাে , রং এর বেেি যিা 

অথো ভাো গ্লাস জািীয় ত্রুটি সিাক্ত করবি 

হবে । একজি অনুবর্াবদি ব্যবক্ত সর্গ্র বির্ যাি 

স্থ  পর্ যবেক্ষি করবে র্াবি লকাি ভাো 

র্বডউ  (ভাো গ্লাস জবিি ত্রুটি যুক্ত ) বির্ যাি 

স্থব  িা থাবক এেং থাকব  ও এগুব াবি লর্ি 

পাবি লে িা করা হয়। 

 লকািও ধরবির ভূবর্ দূর্ণ এড়াবিার জন্য 
ভাো ো ক্ষবিগ্রস্ত লসৌর প্যাবি গুব বক 

অবে বে একটি স্ক্র্যাপ ইয়াবড যর একটি বিবদ যষ্ট 

এ াকাবি স্থািান্তবরি করবি হবে। েীর্া 

বিষ্পবির দাবে পূরবণর জন্য সাইবট ভাঙা 

প্যাবিব  একটি ছবে লিওয়া হবে। 

 একোর বপবভ প্যাবি গুব  িাবদর জীেি 
চবক্রর লশবর্ লপৌৌঁবছ লেব , বপবভ প্যাবি গুব র 

প্রস্তুিকারক বপবভ  প্যাবি গুব বক সংগ্রহ এেং 

বরসাইবক  করবে এেং PV র্বডউ গুব বি 

লকািও বেপজ্জিক পদাথ য থাকব  লর্রার্ি 

করবে। এই বেধাি প্রস্তােক এেং বিে যাবচি 

বপবভ প্যাবি  প্রস্তুিকারবকর র্বধ্য সরেরাহ 

চুবক্ত অংশ বহবসবে বিধ যাবরি করা হবয়বছ। 

 অবেস ভেি এর লসাক বপট ও লসপটিক ট্াংক 
, সুয়াবরজ বহবসবে ব্যেহার করা হবে। 

 বপবভ র্বডউ  এেং 
োয়ু টারোইি রটার 

লেড পবরষ্কাবরর 

জন্য পাবির 

ব্যেহার; 

 োহ যস্থয ব্যেহাবরর 
জন্য পাবির পবরর্াি 

প্রকবল্পর স্থাি এেং 

লছাট লেিী িদী 

লথবক প্রোবহি 

পাবির পৃে লথবক 

পৃেিব  র্াোর 

কারবি পাবির দূর্ণ; 

 আকবিক ফুবটা 
এেং লি  

উপচাবিার কারবণ 

পাবির প্রাপ্যিা   শ্রবর্কবদর সবে যাির্ ব্যেহাবরর জন্য 
পর্ যায়ক্রবর্ক প্রবশক্ষণ প্রদাি করা প্রবয়াজি; 

 বিয়ন্ত্রক কর্তযপবক্ষর কাছ লথবক প্রবয়াজিীয় 
অনুর্বি লিওয়ার পবর লোর-ওবয়  স্থাপি করা 

উবচি। পাবি বেবর্াচি বিরীক্ষবণর জন্য লোর-

ওবয়  এ বর্টার স্থাপি করা উবচি; 

 প্যাবি  পবরষ্কার করার সর্য় পাবি অপচয় 
করা উবচি িয়; 

 পবরষ্কার জবিি কাবজর র্াধ্যবর্ উৎপি েজযয 
জ  প্রকবল্পর কৃবর্ জবর্ ও র্াছ চাবর্র জন্য 

বিধ যাবরি পুকুবরর জন্য ব্যেহার করা হবে এেং 

পব  র্াটি জবর্ র্াোর পবর অবিবরক্ত পাবি 

বিষ্কাবশি হবয় র্াবে; 

 প্রকবল্প র্থার্থ পাবি বিষ্কাশি ব্যেস্থার 
পবরকল্পিা করা উবচি; 

 

ইশ্লজশ্লসশ্লি 
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প্রকল্প কার্বকলাপ সম্ভার্য গুরুত্বপূর্ব

প্রভার্

প্রস্তানর্ত প্রশমিমূলক র্যর্স্থা দানিত্বশীল

সংস্থাসমূহ

ভূপৃবষ্টর এেং 

ভূেভযবস্থর  পাবির 

দূর্ণ 

 

 

পাশ্লনর মান  এসবসএবড বেবডং / বসএর্এস এেং সােবটশি 
এ াকায় েজযয পদাথ য সংগ্রহ ও োইবর লের 

করার জন্য সুয়াবরজ ও লড্রইবিজ ব্যেস্থা 

বির্ যাি করা হবে।  

 লখা া জবর্বি লকাি েজযয জ  লে া করা হবে 
িা; 

 বৃবষ্টর পাবি বিঃসৃি করার জন্য এেং বির্ যাি 
স্থাবি ো আবশপাবশ লকািও জ বরাি 

আটকাবি পর্ যাপ্ত বিষ্কাশি ব্যেস্থা বির্ যাি করা 

উবচি; 

 জ্বা ািী, বপবি কারক লি  এেং ব্যেহৃি 
লি   গুদাবর্ ১১০ শিাংশ এর ধারিক্ষর্িা 

যুক্ত  

োঁবধ ধারি করবি হবে. 

ইশ্লজশ্লসশ্লি 

র্ািোহি রক্ষণাবেক্ষণ 

বেদুযৎ লকবের 

অপাবরশি ও 

রক্ষণাবেক্ষবণর সর্র্ ়

র্ািোহি পবরেহি 

 

োয়ু দূর্ি  কাঁচা রাস্তায় ভ্রর্ণরি র্ািোহিগুব  েবি 
ঘন্টায় ৩০বকব াবর্টার এর লেবশ অবিক্রর্ 

করা উবচি িয়। 

 িীব্র োিাবসর সর্য় ধুব া র্াবি উবি 
চ াচব র রাস্তাই আসুবেধা সৃবষ্ট িা কবর িাই 

রাস্তায় বিয়বর্ি পাবি লে করা প্রবয়াজি; 

 পবরষ্কার বিষ্কাশি ও  বিে যর্ি বিবিি করার 
স্বাবথ য পবরষ্কার জ্বা ািী ব্যেহার করবি হবে 

ইবজবসবে 

WTG অপাক্ষরশনস 

র্ানিাহন চোচে 

ইনর্াটণ াs এিং 

ট্রান্সেরমার শ্লর্ক্ষক kã 

 

 

শ্লসৌর পযাক্ষনে শ্লমরামত 

এিং রক্ষর্াক্ষিক্ষর্ কাজ 

 

শে স্তক্ষরর িৃশ্লদ্ধ  বিয়বর্ি রক্ষণাবেক্ষবণর র্াধ্যবর্ প্রকবল্পর 
কার্ যকা ীি সর্য় জুবড ়োয়ু টারোইিগুব  ভা  

চ র্াি অেস্থায় রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা 

হবে; 

  িকশার বেেরিীর সাবথ সম্মবি রাখার স্বাবখয 
শবের উৎবসর বিকট পর্ যায়ক্রবর্ক পর্ যবেক্ষি 

বিবিি করবি হবে; 

  োিী েসবি এ াকায় র্াধ্যবর্ চা াবিার সর্য় 
েবি সীর্া েজায় রাখা; 

  অস্বাভাবেক হি য ব্যেহার সবচিি হওয়া 

ইশ্লজশ্লসশ্লি 

োর়়্ু টারোইি লেড 

এেং সংক্রর্ণ  াইি 

লথবক িবিৎপৃে হবয় 

অথো সংঘবর্ যর েব  

পাবখ এেং োদুবির  

র্ারাত্মক অেস্থা 

 

প্রাণীকূব র উপর প্রভাে  প্রকবল্পর বির্ যাি স্থািটি অবিবথ পাবখবদর 
আোস স্থ  বকিা বিশ।বচি হওয়ার জন্য সর্গ্র 

শীিকা  জুবি বেস্তাবরি জবরপ চা াবি হবে; 

 বডবটক্টর ব্যেহার কবর র্াথার উপবরর িার 
এেং ট্রান্সবর্শি লপা  বচবিি করা এেং উচুবি 

পাবখর সংবির্বণর লক্ষত্রগুব , বেবশর্ কবর 

আইবেএ এ াকা র্া প্রকল্পস্থব র কাবছ অেবস্থি 

িার ব্যেহার এবিবয় চ া র্াবি পাবখর লকাি 

প্রজাবির সাবথ লকািরুপ সংঘর্ য িা হর্।

  

 লর্খাবি সম্ভে, ভূেভযস্থ িার স্থাপবির জন্য 

বেদ্যর্াি লসরা বিবদ যশাে ী অনুর্ায়ী ভূেভযস্থ 

ট্রান্সবর্শি িারগুব  স্থাপবির ব্যেস্থা করা। 

ইবজবসবে 
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প্রকল্প কার্বকলাপ সম্ভার্য গুরুত্বপূর্ব

প্রভার্

প্রস্তানর্ত প্রশমিমূলক র্যর্স্থা দানিত্বশীল

সংস্থাসমূহ

অন্যথায় র্বদ সম্ভে হয়, শরীবরর স্পশ য এেং 

পাবখবদর িবিৎপৃে হওয়ার সম্ভােিা এিাবি 

সঠিক সােধািথার র্াবথ সবে র্াথার উপবরর 

িারগুব  স্থাপি করবি হবে  

ভাঙা ো অবি ক্ষবিগ্রস্ত 

বপবভ র্বডউ  লথবক 

উপকরণ পি:রুিার 

র্ািোহবির দুঘ যটিা, 

র্ািোহবির র্ন্ত্রাংশ 

প্রবিস্থাপি 

আকবিক আবিকান্ড 

শ্রবর্ক লদর 

িবিৎপৃেিা 

বপবভ র্বডউ  লথবক 

িবড়চ্চুেকীয় বেবকরণ 

WTGs 
রক্ষণাবেক্ষবণর জন্য 

উচ্চিায় কাজ 

 

শ্রবর্কবদর স্বাস্থয ঝৌঁবক 

 

 বেদুযৎ ও সংবিষ্ট উপাদািগুব  পবরচা িাকারী 
শ্রবর্ক লদর শক প্রবিবরাধী গ্লাভস, জুবিা এেং 

অন্যান্য সুরক্ষা সরঞ্জার্ সরেরাহ করা হবে। 

  শ্রবর্কবদর স্বাস্থয ও বিরাপিা সম্পবকযি পর্ যাপ্ত 

প্রবশক্ষণ প্রদাি করা হবে। 

 একটি স্বাস্থয, বিরাপিা, এেং পবরবেশ 
(এইচএসই) ব্যেস্থাপিা বসবটর্ বির্ যাি কবর 

প্রকাশ করা হবে, এেং োস্তোয়ি করা হবে। 

 ভাঙা লসৌর প্যাবি গুব  পবরচা িাকারী 
সাইটগুব র কর্ীবদর পর্ যাপ্ত বপবপই (সুরক্ষা 

বেয়ার, েে স এেং গ্লাভস) সরেরাহ করা 

হবে। 

  WTGs সরেরাহকারী োয়ু টারোইিগুব র 

পবরবর্ো লর্রার্বি জবড়ি সক  কর্ীবদর 

বিবদ যশাে ী এেং পিবি সম্পবকয অেবহি 

করবে; 

 উন্ম়ুক্ত তেদুযবিক সরঞ্জার্ (লর্র্ি ট্রান্সেরর্ার) 

ধারণকারী এ াকায় প্রবেশাবধকার প্রবিেন্ধক 

লেষ্টবি ও িা া েি প্রবেশ েটবকর র্াধ্যবর্ 

বিয়ন্ত্রি করা হবে। বেপদজিক স্থাবি সিকযিা 

মূ ক বিবদ যশিা প্রদাি করা হবে। 

 অবি বিে যাপক সরঞ্জার্ বহবসবে এেং োব র 
ো বি ও আবি বিে যাপক র্ন্ত্র বেবভি 

প্রবয়াজিীয় জায়োই সরেরাহ করা হবে; 

  োটয এইড েে / বচবকৎসা ব্যেস্থা বিবিি 
করা। 

ইবজবসবে 

 

  

cÖ Í̄vweZ cÖKí Gi Kvh©µg, †mB †_‡K jvf ev ক্ষwZ, Zv‡`i cÖfve I সংশ্লেষ্ট SzuwK mg~n BZ¨vw` wel‡q ¯’vbxq m¤úª`vq‡K 

AeMZ Kivi Rb¨ †h †Kvb cÖK‡íB Rbmvavi‡Yi civgk© Kiv nq Ges Zv cÖKvk Kiv nq| djvdj ¯̂iƒc RbMY cÖK‡íi 

e¨vcv‡i AePMZ n‡q cÖK‡í AskMÖnY Ki‡Z cv‡i Ges Zv‡`i উক্ষদ্বক্ষগর KviY¸wj e¨³ Ki‡Z cv‡i hv‡Z K‡i Zv mgvav‡bi 

e¨e¯’v Kiv hvq| GKwU fvj civgk© cÖwµqv Kvh©Kifv‡e Rbmvavi‡Yi AvskKv wbim‡b e¨e¯’v †bq, miKvix Askx`vi‡`i 

mvnvh¨ wb‡q Rbmvavi‡Yi AvskKv¸wj wbqš¿‡Yi Dcvq mbv³ K‡i Ges wPwýZ c`‡ক্ষc¸wj ev Í̄evqbev¯তevqb Ki‡Z 

mnvqZv K‡i|    

ESIA Gi Lmov ch©v‡q †h c×wZ‡Z Z_¨ cÖKvk Kiv I civgk© Kivi wm×všÍ শ্লনওয়া nq Zvi g~j Kvh©cÖYvjx nj:  
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1.  cÖavb Askx`vi‡`i †hme g~L¨ I †MŠb, wPwýZ I mbv³ Kiv Ges Zv‡`i cÖfve we¯Ív‡ii ক্ষgZv Abyhvqx Zv‡`i 

AMÖvwaKvi †`qv|  

2. we‡klÁ Øviv civgk© cwiPvjbv I mvক্ষvrKvi I g~j wel‡q mK‡j GKwÎZ n‡q Av‡jvPbv Kiv (Focus Group 

Discussions-FGD) 

3. Askx`vi‡`i Dci GB cÖK‡íi cÖfve ch©v‡jvPbv Kiv Ges cÖK‡íi Dci Askx`vi‡`i cÖfve ch©v‡jvPbv Kiv| 

4. civgk© †_‡K cvIqv g~j djvdj¸wj I ch©‡eক্ষY¸wji mvims‡ক্ষc ˆZix Kiv|  

5. cÖK‡íi RxebP‡µi ch©vq¸wj Ges Askx`vi‡`i Dci cÖfve¸wj we‡ePbv K‡i fwel¨‡Z e¨envi‡hvM¨ GKwU 

cwiKíbv cÖYqb Kiv| 

র ম্যাবপং এেং সিাক্তকরণ 

স্বার্ণ এিং প্রর্াি এর উপর শ্লর্শ্লি কক্ষর Askx`vi‡`র ম্যাবপং এেং সিাক্তকরণ করা হবয়বছ র্া বিম্নরূপ- 

অংশীিারক্ষির িরর্ 
অংশীিারক্ষির শ্লপ্রাোইে 

সযে বোচ্চ প্রভোে মোঝোরর প্রভোে রিম্ন প্রভোে 

মভখ্য অংশীিার 
ইরিরসরে, প্রকল্প 

অথ বোয়িকোরী, রপরিরসরে, 

রিওই 

ইশ্লপশ্লস ঠিকািার/শ্লিক্ষর্েপার, 

অশ্লর্িাসী শ্রশ্লমক, স্থানীয় 

কশ্লমউশ্লনটি, রূ্শ্লম মাশ্লেক এিং 

কৃেক, িগণাচােী এিং রূ্শ্লম 

িযিহারকারী (নিি ও অনিি) 

মরিলো, অররিত 

পররেোরসমূি 

শ্লগৌর্ অংশীিার - 

রিিো অরিদপ্তর,  স্বোস্থ্য 

প্রযকৌিল অরিদপ্তর, 

উপযিলো রোিনিরতক 

প্রিোসি, ইউরিয়ি গিতৃবৃন্দ 

এেং স্থ্োিীয় প্ররতরিরি 

কৃরি অরিদপ্তর, মৎস্য 

অরিদপ্তর, সমোি গসেো 

অরিদপ্তর 

  

  

ESIA cÖ ‘̄wZi GB ch©v‡q K‡qKwU civgk© m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| GB ch©v‡q Z_¨ cÖKv‡ki wewfbœ c×wZ I civgk© cÖwµqvi 

mgwš̂Z DcvqÑAej¤^b Kiv n‡q‡Q| Askx`vi‡`i e„ËvšÍ, cÖ‡qvRbxq Z‡_¨i cÖKvi Ges Zv‡`i AskMÖn‡Yi gvÎv we‡ePbv 

K‡i GB civg‡k©i c×wZ wba©viY Kiv nq| civgk© cÖwµqvq e¨eüZ c×wZ¸wj njÑ  

* g~j wel‡q Mfxi Av‡jvPbv I mvক্ষvrKvi 

* Rbmvavi‡Yi civgk© 

* †dvKvm MÖæc wbmKvkb (FGD) 

* Rwic PjvKvjxb civgk© Kiv 
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Askx`vi‡`i c~e©eZx© Z_¨¸wj Rvbv‡bvi j‡ÿ¨ civgk© Ges Z_¨ cÖKvk GKwU Db¥y³ I wbi‡cক্ষ cwi‡e‡k Kiv nq| 

Askx`vi‡`i myweav Abyhvqx Zv‡`i c~e© wba©vwiZ †Kvb KvR Av‡Q wKbv †mwU we‡ePbv K‡i Askx`viivB cÖ‡Z¨Kevi civg‡k©i 

ZvwiL, mgq Ges ¯’vb wbe©vPb K‡i‡Qb|  

 

civgk© cÖwµqv †_‡K cvIqv g~j djvdj¸wj I ch©‡eক্ষY¸wji we¯ÍvwiZ eY©bv wb¤œiƒctÑ  

cÖKí †_‡K BwZevPK cÖZ¨vkv t wbwðZ Kiv n‡qwQj †h AwaKvsk RbMY GB cÖKíwU‡K ̄ ’vbxq m¤úª`v‡qi BwZevPK DbœwZi 

mnvqK wn‡m‡e we‡ePbv K‡i‡Q, we‡kl K‡i Kg©ms ’̄vb I Pzw³i my‡hvM, DbœZZi AeKvVv‡gv I we`y¨r mieiv‡ni †ক্ষ‡Î| 

GB cÖKíwU cÖKí GjvKvi cvk¦©eZx© GjvKv¸wji Ab¨vb¨ Drcv`b wkí Dbœq‡bi mnvqK n‡e e‡jI Avkv Kiv hv‡”Q|   

f‚wg I ক্ষwZc~iY msµvšÍ mgm¨v t AwaM„nxZ Rwg miKvix Lvm Rwg wQj Ges f‚wgnxb‡`i gv‡S weZiY Kiv n‡qwQj| Z‡e 

Rwg gvwjKvbvi wewfbœ RwUjZv i‡q‡Q| wZb cÖKv‡ii ক্ষwZMÖ ’̄ RbMY wPwýZ Kiv n‡q‡Q †hgb-‰ea gvwjK eM©vPvlx Ges 

A‰ea f‚wgi e¨enviKvi| DC KZ©„K wba©vwiZ ক্ষwZc~i‡Yi nvi eZ©gvb evRvi g~‡j¨i Zzjbvq †ewk Ges Zv cÖwZ ’̄vc‡bi 

g~j¨ wn‡m‡e we‡ewPZ n‡e| hw` mwVKfv‡e ক্ষwZc~iY †`qv nq Zvn‡j RbmvaviY GB Dbœqb cÖK‡í Ae`vb ivL‡Z AvMÖnx|      

Rwgi gvwjK‡`i, eM©vPvlx‡`i I A‰ea Rwg e¨enviKvix‡`i RxweKv AR©‡bi Dci AvswkKfv‡e cÖfve co‡e| AwaM„nxZ 

Rwg GK dmwj Ges D”P gvÎvq jeYv³ nIqvi Kvi‡Y Gi Drcv`b ক্ষgZvI Kg| GB Rwgi Dci m¤ú~Y©fv‡e wbf©ikxj 

KvD‡K cvIqv hvqwb KviY mK‡jB Ab¨ †Kvb bv †Kvb PvKzwii Dci A_ev Ab¨vb¨ Rwgi Dci wbf©ikxj †h mKj Rwg 

GB cÖK‡íi Rb¨ †bqv n‡”Q bv|  

 

cÖKí GjvKv‡Z †QvU †dbx b`x †_‡K DrcwZZ ỳBwU Lvj i‡q‡Q Ges Zv cÖKí GjvKvi ga¨ w`‡q cÖevwnZ nq| hw` GB 

Lvb ỳwU fivU A_ev eÜ Kiv nq Zvn‡j wbKUeZx© Rb‡Mvôx I K…wl Kv‡Ri Rwg el©vKv‡j প্লাweZ n‡q hv‡e|  

 

we`y¨r †K‡› ª̀i I wbg©vY Kv‡Ri mvgMÖx cwien‡bi Rb¨ we`¨gvb moKwU myweavRbK bq| myZivs, GKwU bZzb moK wbg©vY 

Kiv n‡e A_ev we`¨gvb moKwUi gvb Dbœqb Kiv cÖ‡qvRb n‡e| GB GjvKvi Rbmvavi‡Yi Rb¨ h_vh_ hvb PjvP‡ji 

bxwZgvjvi cÖ‡qvRb n‡e| 

 

cÖZ¨ক্ষ I c‡ivক্ষfv‡e cÖfvweZ n‡e Ggb Rbmvavi‡Yi Awew”Qbœ AskMÖn‡Yi gvÎvi Dci ESIA Gi Kvh©KvixZv mivmwi 

wbf©ikxj| Askx`vi‡`i Ask MÖn‡Yi cÖwµqv `ywU ch©v‡q cwiPvwjZ Kivi civgk© †`qv nq; ¯’vbxq m¤úª`vq I ¯’vbxq 

kvmK‡Mvôx| wewfbœ ai‡Yi †hvMv‡hvM c×wZ I mgqKvjI MVb Kiv n‡q‡Q|  

  

GB ESIA M‡elYvwU Kiv nq cÖKí GjvKv cwi`k©b, cÖv_wgK cwi‡ekMZ I mvgvwRK Ae¯’vi Rwic, Ask`vi‡`i civgk©, 

cÖK‡íi cÖfv‡ei weশ্লেlb Gi Dci wfwË K‡i| cÖ Í̄vweZ cÖKíwUi সংশ্লেষ্ট mKj welq¸wji m¤¢ve¨ cwi‡ekMZ cÖfve 

we‡klÁ‡`i Øviv mbv³ Ges g~j¨vqb Kiv nq| 

ESIA M‡elYvi djvdj ¯îƒc cÖKí wbg©vY Kv‡Ri Kvi‡Y cwi‡ekMZ I mvgvwRK †h mKj cÖavb cÖfve¸wj Ae‡jvKb 

Kiv nq Zv nj, Rwgi e¨envi, Pvl‡hvM¨ Rwgi n«vm cvIqv, RxweKv  DcvR©‡b ক্ষwZi m¤§yLxb nIqv, wb®‹vkb e¨e¯’v cwieZ©b, 

cvwbi ¸YMZ gvb, cqtwb®‹vkb, hvbevn‡bi PjvP‡ji nvi e„w× Ges cwien‡bi ms~L¨v e„w× Ges †ckvMZ ¯̂v¯’̈  I myiক্ষv| 

cÖKí wbg©vY KvR PjvKvjxb Ges পররচোj‡bi mgq Kg©ms ’̄v‡bi †h my‡hvM ˆZix n‡e Zv GB cÖKíwUi BwZevPK cÖfve e‡j 



cwi‡ekMZ Ges mvgvwRK cÖfve ch©v‡jvPbvi M‡elYvg~jK cÖwZ‡e`b 
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we‡ewPZ nq| cÖ Í̄vweZ cÖK‡íi পররচোj‡bi mgq, ESIA M‡elYv †_‡K cwi‡ekMZ †h mKj g~j mgm¨v¸wj mbv³ Kiv 

nq †m¸wj nj, SzuwKc~Y© eR©¨ Drcv`b I e¨e¯’vcbv, ev ‘̄ms ’̄vb, `„wókw³i Dci cÖfve Ges †ckvMZ ¯^v¯’̈  I myiক্ষv|  

cwi‡ekMZ I mvgvwRK e¨e¯’vcbv cwiKíbv (ESMP) cÖKí Kvh©µ‡gi wbw ©̀ó cÖfve I cÖkg‡bi Dcvq eY©bv K‡i| Ges 

iক্ষYv‡eক্ষ‡Yi cwiKíbv mn mycvwikK…Z cÖfve cÖkg‡bi cÖwµqv ev¯তevqb Kivi e¨vcv‡iI Av‡jvPbv K‡i| ESMP Gi 

ev Í̄evqb evsjv‡`k we`y¨r Drcv`b †Kv¤úvbx wjwg‡UW (EGCB) †K RvZxq wbqš¿K AeKvVv‡gvi AvBb †g‡b Pj‡Z mnvqK 

n‡e| GgbwK IFC Kg©ক্ষgZvi gvb`‡Ûi Avewk¨K kZ© c~iY Ki‡ZI mvnvh¨ Ki‡e| GB cÖKíwUi eb¨v, mvB‡K¬vb I 

†Rvqvi cÖev‡ni e¨vcv‡i KvVv‡gvMZ myiক্ষvi e¨e¯’v MÖnY Kiv DwPZ, †h‡nZz cÖKí GjvKvwU DcK‚jxq AÂ‡j Aew¯’Z| 

Dciš‘ f‚wg I RxweKv DcvR©‡bi ক্ষqক্ষwZi AvksKv †_‡K GB M‡elYv cybe©vmb cwiKíbv Ges RxweKv cyb¯’vc‡bi 

cwiKíbv I Zv‡`i mdj ev Í̄evq‡bi civgk© †`q Ges cÖ‡qvR‡b A_©`vZv ms¯’vi সংশ্লেষ্ট h_vh_ bxwZgvjv Abymv‡i GB 

mKj cwiKíbv ev Í̄evqb Ki‡Z n‡e|       

 


