নির্বাহী সারসংক্ষেপ
প্রস্তানর্ত ‘কক্ষেজ এডু ক্ষকশি ডডক্ষেেপক্ষেন্ট ডপ্রাক্ষজক্ট(নস.ই.নড.নপ./CEDP)এর োধ্যক্ষে নর্শ্বর্যাংক্ষকর সহায়তায়
র্াংোক্ষেশ সরকার(GOB) গ্র্যাজুক্ষয়টক্ষের কেবেেতা র্ৃনিকরি ও কক্ষেজ র্যর্স্থাপিা পিনতর উন্নয়ি সংঘটক্ষির
োধ্যক্ষে র্াংোক্ষেক্ষশ টারনশয়ানর কক্ষেজ নশোর োি এর্ং প্রাসনিকতা উন্নত করক্ষত আগ্র্হী। এই প্রকক্ষের জিয
ইিক্ষেস্টক্ষেন্ট ডপ্রাক্ষজক্ট নিিযানসং (IPF) কার্বসম্পােিার অধ্ীিস্ত ডোট আই.নড.এ.(IDA) অর্বায়ি োনকব ি
$১০০ নেনেয়ি, র্ার েক্ষধ্য োনকব ি $১০ নেনেয়ি, ট্রাসযাকশি নেনিক্ষত (transaction-based) প্রোি করা
হক্ষর্ এর্ং র্াকী োনকব ি $৯০ নেনেয়ি প্রোি করা হক্ষর্ নিধ্বানরত কেব সঞ্চােিার (performance) েেযোত্রা
অজবক্ষিাির (Disbursement-Linked Indicator, DLI) । প্রস্তানর্ত

নর্েযোি ের্ি, ডেণীকে, নর্জ্ঞাি

ও কনম্পউটার েযার্ পুির্বাসি / সংস্কার এর জিয অর্বায়ি করক্ষত পাক্ষর এর্ং BdREN প্রনেত িাইর্ার
অপটিক ডকর্ে সংক্ষর্াগ স্থাপি করক্ষত পাক্ষর। এই েু দ্র পনরসর িাগনরকজীর্ি উন্নয়ি কার্বক্রে পনরক্ষর্ক্ষশর
উপর ডকাক্ষিা র্ড় ধ্রক্ষির প্রনতকূে প্রোর্ সৃনি করক্ষর্ র্ক্ষে ধ্ারিা করা র্াক্ষে িা আর তাই এই
ডপ্রাক্ষজক্টটিক্ষক "নর্" ডেণীেু ক্ত (Category B) প্রকে নহক্ষসক্ষর্ ডেণীর্ি করা ডর্ক্ষত পাক্ষর, র্ার জিয সীনেত
'ইেপযাক্ট অযাক্ষসসক্ষেন্ট" (Imapct Assessment) প্রক্ষয়াজি। প্রকেটি নর্শ্বর্যাংক্ষকর ডসইিগাডব িীনত OP/BP
4.01- পনরক্ষর্শগত েূেযায়ক্ষির আওতাধ্ীি। ডর্ক্ষহতু সার্-প্রক্ষজক্টগুক্ষোর গঠিগত উন্নয়ি কার্বক্রেসেূহ এর্ং
অর্কাঠাক্ষোগত নর্স্তানরত িকশা এই পর্বাক্ষয় এখিও অনিধ্বানরত, ডসক্ষহতু

এর একটি কাঠাক্ষো নিয়নিত

অনেগেি প্রক্ষয়াজি। একারণক্ষহতু , নস.ই.নড.নপ.(CEDP) ডপ্রাক্ষজক্ট এর জিয একটি ই.এে.এি.(EMF) গঠি
করা হক্ষয়ক্ষে র্াক্ষত প্রকেটি র্াংোক্ষেক্ষশ র্তব োি অর্স্থার পনরক্ষপ্রনেক্ষত নর্শ্বর্যাংক এর ডসইিগাডব িীনত ডেক্ষি
চক্ষে।

ই.এে.এি.

(EMF)

পনরক্ষর্শগত

নর্ক্ষর্চিার

জিয

প্রক্ষয়াজিীয়

নিক্ষেবশিা

প্রোি

করক্ষর্;

প্রকক্ষের

কার্বক্রেসেূক্ষহর সম্ভার্য পনরক্ষর্শগত সেসযার একটি ডচকনেস্ট প্রণয়ি করার সুপানরশ করা হক্ষে এর্ং
পরর্তীক্ষত প্রকক্ষের িকশায় এসকে কার্বক্রেসেূহক্ষক পনরক্ষর্শগতোক্ষর্ ডটকসইরূক্ষপ র্াস্তর্ায়ক্ষির উক্ষেযাগ গ্র্হণ
কােয।
প্রকক্ষের

আওতাধ্ীি

প্রস্তানর্ত

ইসটিটিউশি

ডডক্ষেেপক্ষেন্ট

গ্র্ান্ট(IDG)

ডপ্রাগ্র্ােটি

প্রনতটি

প্রনতষ্ঠাক্ষি

ইসটিটিউশি ডডক্ষেেপক্ষেন্ট প্ল্যাি (IDP)র্াস্তর্ায়ি করক্ষর্। কক্ষেজসেূক্ষহ নশোর উপকরক্ষণর উন্নীতকরণ ও
আধ্ুনিকীকরণ, নর্েযোি র্াংোক্ষেশ নরসাচব অযান্ড এডু ক্ষকশি ডিটওয়াকব (BdREN) এর োধ্যক্ষে সংক্ষর্াক্ষগর
উন্ননতসাধ্ি (সার্-কম্পক্ষিন্ট ২.১ আওতাধ্ীি) ইতযানে কার্বধ্ারার োধ্যক্ষে ইসটিটিউশি ডডক্ষেেপক্ষেন্ট প্ল্যাি
(IDP)র্াস্তর্ানয়ত হক্ষর্। ডর্সকে কার্বক্রে আই.নড.নজ.’র অন্তেুব ক্ত হক্ষত পাক্ষর তা হেঃ ১) েু দ্র পনরসক্ষর
িতু ি নিেবাণ র্া নর্েযোি সুনর্ধ্ার সম্প্রসারণ (নর্েযোি কাঠাক্ষোর োরটিকাে সম্প্রসারণ); ২) পুির্বাসি র্া
নর্েযোি সুনর্ধ্ার সংস্কার; ৩) পরীোগার গঠি র্া নর্েযোি পরীোগারসেূক্ষহর গৃক্ষহাপকরণ ও অিযািয
পরীোগার সুনর্ধ্ার উন্নয়ি; ৪) অপটিক িাইর্ার ডকর্ে োইি র্সাক্ষিার জিয পনরখা ও র্যাকিাইনেং
(backfilling) খিি; ৫) ডর্খাক্ষি খিি সম্ভর্ িয় ডসখাক্ষি িাইর্ার ডকর্ে স্থাপক্ষির জিয আিুেূনেক নিনেং
(HDD)

করা;

৬)

অপটিকযাে

িাইর্ার

নিয়িণ

ও

রেিাক্ষর্েি।

নস.ই.নড.নপ.’র

কার্বক্রেগুক্ষোক্ষক

ই.এে.এি.(EMF) এর জিয ২ টি োক্ষগ োগ করা হক্ষয়ক্ষেঃ ১) েু দ্র পনরসর িাগনরকজীর্ি (নসনেে)
উন্নয়ি কার্বক্রে এর্ং ২) িাইর্ার অপটিক ডকর্ে সংক্ষর্াগ সংক্রান্ত কার্বক্রে। উপক্ষরাক্ত ডর্ক্ষকাক্ষিা কার্বক্রে

সংঘটিক্ষর্াগয ডর্ক্ষকাক্ষিা ডেণীর প্রনতটি প্রনতষ্ঠাক্ষি পনরক্ষর্শগত নিনিং করা প্রক্ষয়াজি। উপক্ষরাক্ত েুটি নর্োক্ষগর
জিয নিনিং ডচকনেস্ট িরে র্র্াক্রক্ষে ‘Annex I’ এর্ং ‘Annex II’ এ ডেয়া হক্ষয়ক্ষে।
ডর্ক্ষহতু এই প্রকে প্রস্তুনত পর্বাক্ষয় এসকে উন্নয়ি কার্বক্রেগুক্ষোর সঠিক ডেত্র/ স্থাি এখিও নিধ্বানরত হয়নি,
তাই ই.এে.এি.(EMF) পক্ষত্র নকেু সাধ্ারণ ইনতর্াচক ও ডিনতর্াচক প্রোর্ এর্ং তাক্ষের প্রশেি র্যর্স্থা
প্রস্তার্ করা হক্ষয়ক্ষে (অধ্যায়-৪, এর্ং Annexes III and IV)।এই প্রশেি র্যর্স্থা োড়াও কেবক্ষেক্ষত্র স্বাস্থয এর্ং
নিরাপিা নিক্ষেবনশকা এর্ং িাইর্ার অপটিক ডকর্ে ইিস্টক্ষেশি নিরাপিা নিক্ষেবনশকা িনর্ক্ষত অন্তেূব ক্ত করা হক্ষয়ক্ষে
(Annexes VII and VIII)। েূেযায়ি অিুসাক্ষর র্নে এর পনরক্ষর্শগত প্রোর্ িূযিতে হয়, তাহক্ষে ডকাি
IEE/EIA প্রক্ষয়াজি হক্ষর্ িা। এই েু দ্র পনরসর নসনেে কার্বক্রক্ষের জিয ECOP এর্ং অপটিক িাইর্ার ডকর্ে
র্সাক্ষিার কাক্ষজর জিয প্রশেি পনরকেিা (Annex III and Annex IV)কন্ট্রাক্টক্ষরর নিোেী িনর্ক্ষত অন্তেুব ক্ত
করা র্াঞ্ছিীয় র্াক্ষত ঠিকাোক্ষরর ইএেনপ(EMP)অর্েম্বি অপনরহার্ব োনয়ত্ব হক্ষয় উক্ষঠ। র্নে ডকাি ডেক্ষত্র
পনরক্ষর্শগত িীনিং এর নর্ক্ষশষ পরােশব ডেওয়া হয়, তাহক্ষে ডকর্েোত্র োঝানর ডর্ক্ষক উচ্চ প্রোর্র্ুক্ত
কার্বক্রক্ষের জিয পনরক্ষর্শগত প্রোর্ েূেযায়ি (EIA) প্রক্ষয়াজি হক্ষর্। স্থাি সুনিনেব ি পনরক্ষর্শগত সেসযা এর্ং
তাক্ষের প্রশেি র্যর্স্থা পনরক্ষর্শগত প্রোর্ েূেযায়ি (EIA) নরক্ষপাক্ষটব এটি স্পিোক্ষর্ র্নণবত র্াকক্ষর্।
MoE/NU

সংনিি

একাক্ষডনেক

প্রনতষ্ঠাি,

পনরক্ষর্শ

নর্োগ

ও

সুশীে

সোক্ষজর

সক্ষি

এই

এই

ই.এে.এি.(EMF)টি ডশয়ার করক্ষর্। এটি MoE/NU কতৃব ক নস.ই.নড.নপ. এর ওক্ষয়র্সাইক্ষট র্াংো এর্ং
ইংক্ষরনজ উেয় োষায় প্রকাশ করা হক্ষর্ এোড়াও এটি ওয়ার্ল্ব র্যাংক এর ইিক্ষিা-শক্ষপ পাওয়া র্াক্ষর্। এই
ই.এে.এি.(EMF) টি ডর্ি সার্-প্রক্ষজক্ট ডেক্ষেক্ষে IDG প্রানির ডর্াগয প্রনতষ্ঠািসেূক্ষহ সুেে হয় এই র্যাপারটি
NU নিনিত করক্ষর্। সংনিি প্রনতটি সার্-ডপ্রাক্ষজক্ট সুনিনেব ি নিরাপিা র্যর্স্থা সংক্রান্ত িনর্ / প্রশেি
পনরকেিা (EMPs) পরর্তীক্ষত জিসাধ্ারক্ষণর জক্ষিয প্রকাশ করা হক্ষর্।
প্রকে পর্বাক্ষয়, প্রকে পনরচােক্ষকর ডিতৃ ক্ষত্ব প্রকে সেন্বয় ইউনিট (PCU) এই প্রকে ডেখাক্ষশািা এর্ং সার্
প্রকক্ষের র্াস্তর্ায়ক্ষির কাজ পােি করক্ষর্ এর্ং এই ইউনিট পর্বায়ক্রক্ষে প্রকে তত্ত্বার্ধ্াি ও নিরাপিা র্যর্স্থা
র্াস্তর্ায়ি নিরীেণ এর্ং প্রকক্ষের অগ্র্গনত প্রনতক্ষর্েি অগ্র্গনত / িোিে অন্তেুব ক্ত করার োনয়ত্ব পােি
করক্ষর্। পনরক্ষর্শগত নিরাপিা র্যর্স্থা কার্বক্রে কার্বকর ও সেক্ষয়াপক্ষর্াগী র্াস্তর্ায়ক্ষির জিয একজি ঊর্ধ্বতি
কেবকতব া এিোইরিক্ষেন্ট ডিাকাে পক্ষয়ন্ট নহসাক্ষর্ NU দ্বারা েক্ষিািীত হক্ষর্ি নর্নি EMF নর্ধ্ািার্েী অিুর্ায়ী
কার্বক্রে পনরচােিা করক্ষর্ি। এোড়াও NU আরও েুইজি কেবকতব া নিক্ষয়াগ নেক্ষর্ি র্ারা EMF র্াস্তর্ায়ক্ষির
জিয প্রকে পনরচােক্ষকর (PD) সহক্ষর্াগী নহক্ষসক্ষর্ কাজ করক্ষর্ি। EMF র্াস্তর্ায়ক্ষির েক্ষেয এিোইরিক্ষেন্ট
ডিাকাে পক্ষয়ন্ট নহক্ষসক্ষর্ নির্ুক্ত কেবকতব াক্ষক সহক্ষর্ানগতা করার জিয একজি এিোইরিক্ষেন্টাে েযাক্ষিজক্ষেন্ট
কিসােক্ষটন্ট (EMC)প্রকে কতৃব ক নির্ুক্ত হক্ষর্ি। ডর্ ডর্ নর্ষক্ষয় নপ নস ইউ (PCU) নরক্ষপাটব প্রোি করক্ষর্
তা হেঃ ১)EMP / ECOP র্াস্তর্ায়ি সহ, EA এর প্রাি িোিে নর্শ্বর্যাংক্ষকর চু নক্তর সাক্ষর্ সিনতপূণব
নকিা তা র্াচাই করা; ২)প্রশেি র্যর্স্থাসেূক্ষহর হােিাগাে; এর্ং ৩)েনিটনরং ডপ্রাগ্র্াক্ষের িোিে।
সার্-ডপ্রাক্ষজক্ট পর্বাক্ষয়, প্রনতটি প্রনতষ্ঠাক্ষি একজি কক্ষর স্থািীয় ডিাকাে কেবকতব া নির্ুক্ত হক্ষর্ি (র্াক্ষক
প্রনতষ্ঠাক্ষির নপ্রনসপাে র্া প্রনতষ্ঠাক্ষির প্রধ্াি নিক্ষয়াগ ডেক্ষর্ি) নর্নি NU এর ডিাকাে কেবকতব ার সাক্ষর্

ডর্াগাক্ষর্াগ র্জায় রাখক্ষর্ি। স্থািীয় ডিাকাে কেবকতব ার জিয প্রনশেক্ষণর র্যর্স্থা করা হক্ষর্ এর্ং প্রার্নেকোক্ষর্
তার োনয়ত্ব হক্ষর্ িরে নিনিং িরে পূরণ কক্ষর পর্বাক্ষোচিার জিয নপ.নস.ইউ. (PCU) এর কাক্ষে পাঠাক্ষিা।
প্রকে র্াস্তর্ায়ি সেয় সার্-ডপ্রাক্ষজক্ট পর্বাক্ষয়র ডিাকাে র্যনক্ত, স্থািীয় কতৃব পে ও স্থািীয় সম্প্রোক্ষয়র সক্ষি
নিনর্ড় আক্ষোচিার নেনিক্ষত নিরাপিা র্যর্স্থা (EMPs / ECOP, ইতযানে) র্াস্তর্ায়ি নিনিত করক্ষর্ি।
নপ.নস.ইউ. (PCU) এর েনিটনরং এর্ং ইোেুক্ষয়শি ইউনিট EMF এর নেনিক্ষত সার্-ডপ্রাক্ষজক্ট পর্বাক্ষয়
পনরক্ষর্শগত নিরাপিা নর্ষয়ক কার্বক্রে পর্বক্ষর্েণ করক্ষর্ এর্ং এই নর্ষয়ক তর্যানে েয়-োস নেনিক েনিটনরং
নরক্ষপাটব প্রকাক্ষশর োধ্যক্ষে র্াংোক্ষেশ সরকার এর্ং ওয়ার্ল্ব র্যাংক এর সাক্ষর্ ডশয়ার করক্ষর্। এই েনিটনরং
নরক্ষপাক্ষটবর একটি িেুিা Annex V এ ডেয়া আক্ষে।
আই.নড.নজ. (IDG) কার্বনর্নধ্ অধ্ীিস্ত কার্বক্রে অিুসাক্ষর নিধ্বানরত প্রনতষ্ঠািসেূক্ষহ পরীোগার সুনর্ধ্া র্ৃনি
র্া িতু ি পরীোগার নিেবাক্ষণর কাজ করার ডেক্ষত্র এসকে েযার্ক্ষরটনরজ অপাক্ষরটিং জিয একটি সুসংগত
স্টযান্ডাডব েযার্ক্ষরটনর অপাক্ষরটিং পিনত চােু করা হক্ষর্। সুনিনেব ি পরীোগার এর জিয সংনিি নিরাপিা
নিক্ষেবশিা প্রোি করা হক্ষর্। পরীোগারগুক্ষোর জিয নকেু সাধ্ারি নিরাপিা ডপ্রাক্ষটাকক্ষের রূপক্ষরখা Annex VI
এ ডেয়া আক্ষে। েনিটনরং নরক্ষপাক্ষটবর সাক্ষর্ পরীোগার নিরাপিা প্রক্ষটাকে সংক্রান্ত গৃহীত পেক্ষেপসেূহ র্নণবত
হক্ষত হক্ষর্।

