নির্বাহী সারসংক্ষেপ
র্াংলাক্ষেশ সরকাক্ষরর সপ্তম পঞ্চর্ানষবকী পনরকল্পিা এর্ং সরকাক্ষরর উচ্চনশো জিয ককৌশলগত পনরকল্পিার
অঙ্গীকার অিুযায়ী কক্ষলজ সার্-কসক্টক্ষরর মাি ও সুশাসি নিনিত করক্ষত নশো মন্ত্রিালক্ষয়র অধীক্ষি ওয়ার্ল্ব
র্যাংক্ষকর সহক্ষযানগতায় ‘কক্ষলজ এডু ক্ষকশি কডক্ষেলপক্ষমন্ট করাক্ষজক্ট(নস.ই.নড.নপ./CEDP) চালু করার পনরকল্পিা
করক্ষে।
এই রকক্ষল্পর মূল উক্ষেশয হক্ষে কক্ষলজ সার্-কসক্টক্ষরর ককৌশলগত পনরকল্পিা ও র্যর্স্থাপিা েমতার সমৃনিসাধি
এর্ং নশো ও নির্বানচত কক্ষলক্ষজর নশোর পনরক্ষর্শ উন্নয়ি। এই রকল্পটি কক্ষলজ নশোর মাি, রাসনঙ্গকতা এর্ং
র্যর্স্থাপিা সমৃনির মাধযক্ষম কেক্ষশর উন্নত উচ্চ নশো নিনিত করার র্যাপাক্ষর আগ্রহী। এই লক্ষে রকল্পটি
নতিটি কম্পক্ষিন্ট সৃনি কক্ষরক্ষে যা টারনশয়ানর কক্ষলজ নশোর মাক্ষির উন্নয়ি ঘটাক্ষত র্িপনরকর। কম্পক্ষিন্ট
১)ককৌশলগত পনরকল্পিা ও র্যর্স্থাপিা েমতার সমৃনিসাধি; কক্ষম্পাক্ষিন্ট ২) র্াোইকৃ ত কক্ষলজসমূক্ষহ নশোর
মাক্ষিান্নয়ি; এর্ং ৩) রকল্প র্যর্স্থাপিা, কযাগাক্ষযাগ, মনিটনরং এর্ং ইোলুয়াশি। রথম েুটি কক্ষম্পাক্ষিন্ট
পনরচানলত হক্ষর্ ফলাফল নেনিক অথবায়ি (RBF) পিনতক্ষত যা সরকাক্ষরর টারনশয়ানর নশোর উন্নয়ি
পনরকল্পিার অজবিসমূক্ষহর পনরপূরক নহক্ষসক্ষর্ কাজ করক্ষর্।
রকক্ষল্পর আওতায় নচনিত কাযবক্রমসমূক্ষহর রকৃ নত রধািত রযুনিগত সহায়তার উপর নিেব রশীল কযমি, েেতা
উন্নয়ি (soft-skills), রানতষ্ঠানিক স্ব-মূলযায়ি েেতা, ইতযানে। এক্ষত স্বল্পমাত্রার নসনেল কাযবক্রম সংনিি
কক্ষম্পাক্ষিন্ট র্া অর্কাঠাক্ষমাগত উন্নয়ি কাযবক্রম জনিত। রস্তানর্ত রকল্প নর্েযমাি ের্ি, কেণীকে, নর্জ্ঞাি ও
কনম্পউটার লযার্ পুির্বাসি / সংস্কার এর জিয অথবায়ি করক্ষত পাক্ষর। OP 4.12 (অনিনেক পুির্বাসি/
Involuntary Resettlement)এর সাক্ষথ জনিত ককাি নসনেল কাযবক্রম রকল্পটিক্ষত অন্তেুব ি হক্ষর্ িা। ককাি
রকার জনম অনধগ্রহণ, রাইক্ষেট র্া পার্নলক জনম কথক্ষক মািুষ র্া সম্প্রোক্ষয়র স্থািচু যনত র্া মািুক্ষষর জীর্ি ও
জীনর্কার উপর ককাক্ষিা ধরক্ষির কিনতর্াচক রোর্ রকক্ষল্পর আওতায় অিুক্ষমানেত হক্ষর্ িা। কযক্ষকাক্ষিা
অর্কাঠাক্ষমাগত উন্নয়ি র্া সংস্কার কক্ষলজ র্া নশো রনতষ্ঠাক্ষির নিজস্ব এর্ং র্তব মাি েূ নমর উপর সংঘটিত
হক্ষর্। সরকারী জনম র্যর্হৃত হক্ষল এটি নিনিত করা হক্ষর্ কয জনমটি কর্আইনি েখল র্া অিয কযক্ষকাক্ষিা
ধরক্ষির োয়মুি এর্ং এটিও নিনিত করা হক্ষর্ কয জনমক্ষত নলজ কিয়া কৃ ষক, র্গবাচানষ রেৃ নত র্যানির্গব
রকল্প দ্বারা েনতগ্রস্ত িা হয়। র্যনিগত জনম অনধগ্রহণ, নশক্ষরািাম নিনর্বক্ষশক্ষষ পার্নলক র্া রাইক্ষেট জনম কথক্ষক
সম্প্রোয় র্া মািুষ স্থািচু যনতর রক্ষয়াজি এই রকক্ষল্পর কিই এর্ং এই রকক্ষল্পর কাযবক্রক্ষমর ফক্ষল মািুক্ষষর জীর্ি
ও জীনর্কার উপর ককাি রকৃ নতর নর্রূপ রোর্ পরক্ষর্ িা। সুতরাং, OP 4.12 (অনিনেক পুির্বাসি/
Involuntary Resettlement)এর সাক্ষথ জনিত ককাি কাযবক্রম রকল্পটির অন্তেুব ি হক্ষর্ িা।
েু দ্র িৃ-ও অসহায় মািুক্ষষর (SEVP) কেৌগনলক আর্াসস্থলসহ র্াংলাক্ষেক্ষশর সকল জায়গার কক্ষলজসমুহ এই
রকক্ষল্পর আওতাধীি। সুতরাং, রকল্পটি OP 4.10 এর সাক্ষথ জনিত। তাই েু দ্র িৃ-ও অরনেত সম্প্রোয়
উন্নয়ি কাঠাক্ষমা (SEVCDF)এর্ং কজন্ডার এযাকশি প্ল্যাি (GAP) এই SMF এর অন্তেুব ি করা হক্ষয়ক্ষে।
এটি উক্ষেখ করা রক্ষয়াজি কয রকল্পটি SEVC এর উপর ককাি ধরক্ষির নর্রূপ রোর্ কফলক্ষর্ িা। এর
কেমওয়াকব নলঙ্গ এর্ং অন্তেুব নিকরক্ষণর নেকগুক্ষলা উপর গুরুত্ত্ব কেয় এর্ং র্নণবত সম্প্রোক্ষয়র জিয রকক্ষল্পর PDO
অজবক্ষির সম্ভার্িা র্ৃনির লক্ষে SEV সম্প্রোক্ষয়র সাক্ষথ এর্ং নর্ক্ষশষত নশেক ও নশোথীক্ষের সাক্ষথ আলচিার
মাধযক্ষম কমবসঞ্চালিার নেকনিক্ষেবশিা রোি কক্ষর। কযক্ষহতু রকল্পটি শুধুমাত্র OP/BP 4.10 এর সাক্ষথ জনিত
এর্ং রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির সঠিক কেৌক্ষগানলক অর্স্থািসমূহ এখক্ষিা নিধবারণ করা হয়নি, SEVCDF একটি
সাংস্কৃ নতক এর্ং সংক্ষর্েিশীল পিনতক্ষত সকল েু দ্র িৃ ও অসহায় সম্প্রোক্ষয়র অংশগ্রহণ নিনিত কক্ষর, যা রকল্প
ততনরর এর্ং র্াস্তর্ায়ি সময়কালীি ওয়ার্ল্ব র্যাংক এর
রাসনঙ্গক গ্রুপ/সম্প্রোক্ষয়র সাক্ষথ মুি, নর্নেত ও
পূর্ব অর্নহত আক্ষলাচিার শতব টি পূণব কক্ষর। এই SMF টি জাতীয় আইি ও রক্ষযাজয নর্শ্বর্যাংক্ষকর পনরচালিাগত
িীনতসমূহ সক্ষঙ্গ সঙ্গনত করক্ষখ ততনর করা হক্ষয়ক্ষে।

রক্ষয়াজিীয় SMF র্যর্স্থা
ও কযাপানসটি নর্নর্ল্ং রক্ষচিার জিয রক্ষয়াজিীয় রানতষ্ঠানিক র্যর্স্থা গ্রহণ এই
কেমওয়াক্ষকব র্নণবত আক্ষে। এই কেমওয়াকব গ্রহক্ষণর মাধযক্ষম নর্শ্বর্যাংক্ষকর রাসনঙ্গক সুরো িীনত ও নর্ধািার্লীর
সনহত সামঞ্জসযপূণব হওয়ার সাক্ষথ সাক্ষথ রকল্পটি জাতীয় এর্ং স্থািীয় পযবাক্ষয়র সামানজক সঙ্গনত পূরণ করক্ষর্।
সংযুি নিনিং ফরমযাট অিুযায়ী কর্নিনফনশয়ানর কক্ষলজগুক্ষলা র্াোই করা হক্ষর্ যাক্ষত তাক্ষের মক্ষধয SEVC এর
উপনস্থনত নিনিত করা যায়। কযখাক্ষি অনধকসংখযক SEVC এর উপনস্থনত পাওয়া যাক্ষর্ কসখাক্ষি কেমওয়াকব ক্ষক
নিক্ষেবশিা নহক্ষসক্ষর্ র্যার্হার কক্ষর েু দ্র িৃ-ও সম্প্রোয়গুক্ষলার জিয উন্নয়ি পনরকল্পিা ততনর করা হক্ষর্ যাক্ষত
তাক্ষের অংশগ্রহি, অন্তেুব নিকরণ এর্ং ইনতর্াচক ফলাফল র্ৃনি সম্ভর্পর হয়।
নপ.নস.ইউ (PCU) এর মনিটনরং অযান্ড ইোলুক্ষয়শি (M&E) ইউনিট SMF অিুযায়ী সামানজক নিরাপিা
র্যর্স্থা কাযবক্রম পযবক্ষর্েণ করক্ষর্ এর্ং এসংক্রান্ত তথযানে ৬-মাস অন্তর অন্তর রস্তুত মনিটনরং নরক্ষপাক্ষটব র্ণবিা
করক্ষর্ যা র্াংলাক্ষেশ সরকার এর্ং ওয়ার্ল্ব র্যাংক এর সাক্ষথ কশয়ার করা হক্ষর্।

