
পিরেবশ বয্ব�াপনা কাঠােমা (EMF) সারসংে�প 
 
E 1.0: পটভূিম 
 
বাংলােদশ সরকার শহের পিরকাঠােমা উ�য়ন ও বয্ব�াপনায় �ানীয় সরকার সং�ার ( ULBs) স�মতা 
বাড়ােনার অিভ�ােয় িমউিনিসপয্াল গভনর্য্া� অয্া� সািভর্ স �েজ� (MGSP) এর মাধয্েম িনবর্ািচত েপৗরসভা 
এবং িসিট কেপর্ােরশ েন েপৗরশাসন এবং পির েসবা উ�ত করেত আ�হী, আর এজনয্ িকছু �ক� হােত েনয়া 
হেয়েছ।  �া নীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র (এলিজইিড) ও বাংলােদশ িমউিনিসপয্াল েডেভলপেম� ফা� 

(BMDF) িনবর্ািচত �ানীয় শহের সং�া ( ULBs) এর অংশ�হেণর মাধয্েম এসব  �ক� বা�বায়ন করেব । 
ভূিম অিধ�হণ ও পিরচাল নায় বাংলােদশ সরকােরর সহায়তার মাধয্েম আইিডএ (IDA) এর �ারা �ক�িটর 
অথর্ায়ন হেব। MGSP এর অধীেন এলিজইিড ২৬ িট ULB েত ২০ ধরেণর উপ�ক� বা�বায়ন করেব যার 
মেধয্ অ�ভুর্ � থাকেব ২২ িট েপৗরসভা ও ৪ িট িসিট কেপর্ােরশন। একই সােথ BMDF  ১১৯ িট েপৗরসভােত 
১৩ ধরেনর   উপ�ক� বা�বায়ন করেব।  
 
এলিজইিড ও িবএমিডএফ উভেয়ই িনি�ত করেত চায় েয, ��ািবত অবকাঠােমা উ�য়ন পিরেবশ সংর�ণ 
িবিধমালা, ১৯৯৭ এবং িব� বয্াংেকর েসফগাডর্  পিলিস অনসুাের পিরেবশগত িদকগেলা  িবেবচনা করেব। 
MGSP এর অধীেন বা�বায়নেযাগয্ এসব উপ�ক�গেলা �ক� বা�বায়ন পযর্ােয় চূড়া� করা হেব এবং এজনয্ 
পিরেবশগত সমী�া চালােনার সময় উপ�ক�গেলার সিঠক অব�ান, আকার এবং বয্াি� অজানা িছল। ফেল 
পিরেবশগত সমী�ার জনয্ একিট কাঠােমা প�িত �হণ করা হেয়েছ। পিরেবশগত সমী�ােক দিুট �ধান 
উপাদােন ভাগ করা যায়ঃ (ক) সামি�ক পিরেবশগত মলূয্ায়ন , এবং (খ) পিরেবশ বয্ব�াপনা কাঠােমা 

(EMF)।    
 
এলিজইিড এবং BMDF এর মাধয্েম  পিরেবশ বয্ব�াপনা কাঠােমা  ( EMF)��ত করা হেয়েছ  িনে�া� 
িবষয়গেলার উপর িভিত্ত কেরঃ  (ক) সদয্সমা� MSP এর পিরেবশগত কাযর্�ম পযর্ােলাচনা (খ) ��ািবত 
�কে�র স�াবয্ সামি�ক পিরেবশগত �ভাব  মলূয্ায়ণ (গ) উপ�ক�গেলার সুিনিদর্� মান স�েকর্  পরামশর্ 
(ঘ) জনসাধারেণর পরামশর্ (ঙ) �ািত�ািনক বাধা এবং পিরেবশগত বয্ব�াপনার জনয্ স�মতা (চ) চুি� 
বয্ব�াপনা   
  
"সামি�ক পিরেবশগত মলূয্ায়ন"  এর জনয্ ২ িট িসিট কেপর্ােরশন এবং ১০ িট েপৗরসভাসহ েমাট ১২ িট 
ULB পিরদশর্ন করা হেয়েছ। এগেলা হেলাঃ  
ক) ঢাকা-চ��াম কিরেডার বরাবরঃ কুিম�া িসিট করেপােরশন , চাি�না েপৗরসভা, পিটয়া েপৗরসভা এবং 
চকিরয়া েপৗরসভা  
খ) ঢাকা-িসেলট কিরেডার বরাবরঃ মাধবদী েপৗরসভা এবং ৈভরব েপৗরসভা  
গ) ঢাকা-ময়মনিসংহ কিরেডার বরাবরঃ ভালকুা েপৗরসভা এবং ি�শাল েপৗরসভা 
ঘ) ঢাকা-বগড়া-রংপুর কিরেডারঃ রংপুর িসিট করেপােরশন, টা�াইল েপৗরসভা এবং এেল�া েপৗরসভা 
ঙ) �া�ার: েগাপালগ� েপৗরসভা  
 
পিরদশর্েনর সময়  েময়র, ইি�িনয়ার এবং েপৗরসভা ও িসিট কেপর্ােরশেনর  অনয্ানয্ কমর্কতর্ া েদর সােথ 
আেলাচনা করা হয়। �িতিট জায়গােতই সদয্ সমা� / চলমান �ক� পিরদশর্ন করা হয় , এবং এসব �কে�র 

পিরেবশগত বয্ব�াপনা স�েকর্  �ানীয় কমর্কতর্ ােদর সে�  আেলাচনা করা হয়। MGSP এর অধীেন স�াবয্ 



উপ�ক�গেলার সাইটও পিরদশর্ন ছাড়াও �ক�গেলার আেশপােশ নেয়জ েলেভল এবং ওয়াটার েকায়ািলিটও 

পযর্েব�ণ করা হয়। মাঠ পিরদশর্েনর সময় ৬ িট ULB েত েফাকাস �প আেলাচনা (FGD) করা হয়। েসই 
সােথ, �ানীয় জনসাধারণ েথেকও পরামশর্  (অনান�ুািনক আেলাচনার ফমর্) চাওয়া হয়।  
 
�ক� বা�বায়ন ও পিরচালনার িবিভ� িদক  এবং েসই সােথ পিরেবশগত বয্ব�াপনার জনয্ িবদয্মান �মতা 
এবং �ািত�ািনক বয্ব�া উপর মেনােযাগ িনব� কের  এলিজইিড এবং BMDF কমর্কতর্ ােদর সে� আেলাচনা 
কের। EMF এর �াথিমক খসড়া ৈতিরেতও এলিজইিড, িবএমিডএফ ও িব�বয্াংেকর সােথ আেলাচনা করা 
হেয়েছ। সামি�ক পিরেবশগত মলূয্ায়ন  এবং ে�কেহা�ারেদর �িতি�য়ার উপর িভিত্ত কের সংেশািধত EMF 
��ত করা হেয়েছ এবং এই িরেপাটর্  উপ�াপন করা  হেয়েছ। �িতেবদেন আরও �াসি�ক জাতীয় পিরেবশ 
আইন ও নীিতমালার একিট সংি�� িচ� �দশর্ন করা  হেয়েছ যা িব� বয্াংেকর নীিত সুরি�ত েরেখ MGSP 
েত �েযাজয্ হেত পাের।   
 

E 2.0: পিরেবশগত বয্ব�াপনা প�িত   
 
MGSP অধীেন, উপ�কে�র পিরিচিত, উপ�কে�র িববরণ ��িত, "পিরেবশগত �ীিনং" এবং "িবক� িবে�ষণ" 

এর জনয্ �ানীয় �শাসন দায়ী থাকেব। �ানীয় �শাসন �ারা এই �কে�র কাযর্�ম পূরণকে� EMF িব�ািরত 
িনেদর্শাবলী �দান করেব। এই EMF িরেপাটর্  এবং অনয্ানয্ �াসি�ক নিথ উপর িভিত্ত কের , এলিজইিড / 
BMDF আরও পিরেবশগত মলূয্ায়ন (IEE / EIA) এর �েয়াজনীয়তা থাকেল তা স�াদন করেব।   
 
IEE এবং EIA এর জনয্ েযসব কাজ স�াদন করা হেয়িছেলা তা হেলাঃ ক) উপ �কে�র �ভাব এলাকা 
সনা�করণ; (খ)"েবসলাইন এনভায়রনেম�" (গ) িবক�  বয্ব�া  িবে�ষণ ; (ঘ) �ধান উপ �ক� গেলা 
সনা�করণ (ঙ) েবসলাইন এনভায়রনেমে�র উপর �ধান �ক� কাযর্�েমর �ভাব মলূয্ায়ন ও ভিবষয্�াণী 
(চ) পাবিলক পরামশর্ স�াদন; (ছ) �শমন বয্ব�া িচি�তকরণ এবং EMP ��িত (জ) পিরেবশগত 

নীিতমালা সনা�করণ। এসব কাযর্�ম পূরণকে� িব�ািরত িনেদর্শাবলী EMF এ �দশর্ন করা হেয়েছ। 
 
এছাড়াও েপশাগত �া�য্ ও িনরাপত্তা িনেদর্শাবলী, পিরেবশ বয্ব�াপনা তৃতীয় পে�র িনরী�েণর জনয্ েরফাের� 
(Tor) শতর্ াবলী , EMIS �িত�ার জনয্ িনেদর্ িশকা , এবং �যুি�গত ে�িসিফেকশন এবং bidding নিথেত 
অ�ভুর্ � করার জনয্ িবেশষ পিরেবশগত �জ  এর একিট েসট EMF এ তুেল ধরা হেয়েছ। EMF এ এছাড়াও 
এলিজইিড ও BMDF �ারা বা�বািয়ত পিরেবশগত বয্ব�াপনার একিট �ািত�ািনক কাঠােমা তুেল ধরা হেয়েছ। 
েসই সােথ MGSP এর সফল পিরেবশগত বয্ব�াপনার জনয্ �িশ�েণর �েয়াজনীয়তা র কথা উে�খ করা 
হেয়েছ। 
 
E2.1: উপ�ক� ে�ণীিবভাগঃ   
 
উপ�কে�র িবষয়ে�ণী গেলা ( িব�বয্াংক এবং বাংলােদশ সরকােরর  িনেদর্শাবলী অনযুায়ী) পিরেবশগত 

মলূয্ায়েনর �েয়াজনীয়তা র িদক েথেক একিট গর�পূণর্ িনধর্ারক হেয় উেঠ । MGSP মেধয্ অধীেন েযসব 
উপ�ক� বা�বািয়ত হেব তা হেলা (১) ি�জ (৩০ িমটােরর কম ); ( ২) ব� কালভাটর্ ; (৩) েবাট 
লয্াি�ং েজিট; (৪) বাস টািমর্নাল; (৫) কিমউিনিট েস�ার; (৬) গবািদ পশ বাজার; (৭) ে�ন; (৮), 
কাঁচাবাজার; (৯) পাকর্ ; (১০) পথ পারাপােরর েসতু ; (১১) পাবিলক টয়েলট ; (১২) রা�া (�ানীয়) ; 



১৩) িরেটইিনং ওয়াল ; ( ১৪) সুইপার কেলািন ; ( ১৫) কসাইখানা ; ( ১৬) রা�ার বািত; ( ১৭) বজর্ য্ 
বয্ব�াপনা; ( ১৮) �ািফক কে�াল ; ( ১৯) �াক টািমর্না ল ( ২০) অিফস িবি�ং ; এবং ( ২১) পািন 

সরবরাহ বয্ব�া  (েশাধনাগার বয্তীত)।   
 
েটিবল E1: উপ�ক� ে�ণীিবভাগ, বাংলােদশ পিরেবশ সংর�ণ িবিধমালা  ১৯৯৭ অনুসাের (পিরেবশ 
অিধদ�র,১৯৯৭) 
উপ�ক� উপ�ক� 

ে�ণীিবভাগ(বাংলােদশ 
পিরেবশ সংর�ণ 
িবিধমালা ১৯৯৭ 
অনুসাের) 

অনুরপ উপ�ক� ে�নীিবভাগ 

�ানীয় েরাড (িনমর্াণ / পুনবর্াসন / স�সারণ); 
েসতু িনমর্াণ (<১০০িমটার); পাবিলক টয়েলট 

অের� িব  --- 

ে�ন; ব� কালভাটর্ ; েবাট লয্াি�ং েজিট; বাস 
টািমর্নাল; �াক টািমর্নাল; কিমউিনিট েস�ার; কাঁচা 
বাজার; গবািদ পশ বাজার; পথ পারাপার েসতু; 
িরেটইিনং ওয়াল; সুইপার কেলািন; বজর্ য্ বয্ব�াপনা; 
অিফস িবি�ং 

নাম অনুযায়ী 
তািলকাভু� না 

ইমপয্া� অয্ােসসেমে�র উপর িনভর্ র 
কের "অের� এ" বা "অের� িব" 
িহেসেব িচি�ত করা েযেত পাের  

পাকর্ ; রা�ার বািত; �ািফক কে�াল নাম অনুযায়ী 
তািলকাভু� না 

"�ীন" িহেসেব িচি�ত করা েযেত 
পাের 

কসাইখানা; পািন সরবরাহ বয্ব�া  নাম অনুযায়ী 
তািলকাভু� না 

"অের� িব" িহেসেব িচি�ত করা 
েযেত পাের 

 
েকানও বড় মােপর পিরকাঠােমা িবিনেয়াগ ��ািবত �কে�র অধীেন বা�বায়ন করা হেব  না। তাছাড়া এসব 
�ক� কাযর্�মগেলা �ারা েকােনা উে�খেযাগয্ ও দীঘর্েময়াদী পিরেবশগত �ভাব সৃি� হেব না বেল আশা করা 

যাে�। িকছু �ভাব থাকেলও তা মলূত ক��াকশন স�িকর্ ত এবং �কে�র মেধয্ই সীমাব�।  সামি�কভােব 

MGSP েক "কয্াটাগির িব" েত সূিচত করা যায়।  বাংলােদশ পিরেবশ সংর�ণ িবিধমালা, ১৯৯৭ েমাতােবক 
স�াবয্ পিরেবশগত �ভাব িবেবচনােয়  �ক�েক চার ভােগ ভাগ  করা যায় : (ক) �ীন; (খ) অের� এ  
(গ) অের� িব ; এবং ( ঘ) েরড।  MGSP অধীেন বা�বায়ন করা হেব এমন উপ�ক�গেলার কেয়কিট 
বাংলােদশ পিরেবশ সংর�ণ িবিধমালা , ১৯৯৭ এ তািলকাভু� থাকেলও, অিধকাংশই তািলকােত অনপুি�ত। 
িবিভ� �ােন MGSP এর কাছাকািছ �ক�গেলার বা�বায়েনর অিভ�তার আেলােক �কে�র অধীেন থাকা এসব 
উপ �ক�গেলােক েটিবল E1 এ তুেল ধরা হেয়েছ।  
 
 

E 2.2: িডজাইেন পিরেবশগত িবেবচনা 
 
একিট উপ�কে�র ইি�িনয়ািরং নকশার মেধয্ িনিদর্� ৈবিশ�য্ একি�ত / িবেবচনা কের  �কে�র িনমর্াণ এবং 
অপােরশনাল পযর্ােয় স�াবয্ িবরপ পিরেবশগত �ভাব িকছুটা কমােনা বা দরূ করা স�ব।  েটিবল E2 েত 
MGSP এর অধীেন বা�বায়ন করা েবশ িকছু গর�পূণর্ উপ�কে�র জনয্ পিরেবেশর উপর স�াবয্ িবরপ 
�ভাব এবং পিরেবশগত িবেবচয্ িবষয় উে�খ করা হেয়েছ।  

 
 



েটিবল E2: নকশা পবুর্বত� পিরেবশগত �ভাব ও পিরেবশগত িবেবচনা 
উপ�ক� পিরেবশগত �ভাব িডজাইন িবেবচয্ িবষয়  
রা�া রা�ায় জলাব�তা রা�ার পেৃ�র যথাযথ ঢাল (েযমন, পাশাপািশ দইু 

রা�ার পৃ� / বৃি�র পািন িন�াশন বয্ব�া) 
ে�ন  • �িতব�কতা/ে�ইেন পািনর 

�বাহ না থাকা  
• ে�েনর মধয্ িদেয় পািনর 

উে�া �বাহ 
• ে�েনর দিূষত পদােথর্র �ারা 

ভািটর িদেক পািন দষূণ  

• ভািটর িদেক িডসচােজর্ র উপর িভিত্ত কের 
ে�েনর নকশা; পযর্া� ঢাল ও �স 
েসকশন; ে�েনর উপর আরিসিস কভার 

• ে�েন অ�ঃ�বাহ ও বিহঃ�বাহ  িনয়�েণর 
মাধয্েম েরগেলটর �াপন করা  

• সয্ািনটাির লাইন েথেক ে�েন সরাসির 
কােনকশন না েদয়া  

�ীজ • পািন �বােহর উপর �ভাব; 
পিল জমা এবং �য় 

• �ীেজর িনচ িদেয় জলযােনর 
�বােহ বাঁধা  

• �েয়াজনীয় পািন �বােহর জনয্ পযর্া� 
েখালা জায়গা  

• জলযান চলাচেলর জনয্ পযর্া� উ�তা 
র�া করা  

অিফস িবি�ং, কমুয্িনিট 
েস�ার 

• বৃি�র সময় জলাব�তা  
• বজর্ য্ �ারা দষূণ 
• অি� দঘুর্টনা 

• বৃি�র পািন িন�াশেনর জনয্ পযর্া� 
বয্ব�া রাখা 

• ময়লা পািনর জনয্ আলাদা পাইপ রাখা, 
েসপিটক টয্াংক িসে�েমর সুেযাগ রাখা 

• অি� িনরাপত্তার জনয্ �েয়াজনীয় বয্ব�া 
রাখা 

ঘভীর নলকূপ   নলকূেপ দিূষত পািন  • পািনর গণাগণ পরী�া করার �েয়াজনীয় 
বয্ব�া (িবেশষ কের আেসর্িনক, 
ময্া�ািনজ, লবণা�তা) 

রা�ার লাইট কাবর্ন িনগর্মেন ভূিমকা রা�ার লাইেট েসৗর শি�র বয্বহার ও কম �মতা 
স�� বািত বয্বহার  

বাস/�াক টািমর্নাল, 
গবািদ পশবাজার, কাঁচা 
বাজার, অিফস িবি�ং, 
কমুয্িনিট েস�ার 

• যানজট 
• অপযর্া� বৃি�র পািন 

িন�াশেনর িবরপ �ভাব 
• কাবর্ন িনগর্মেন ভূিমকা 

 

• যান চলাচেল পযর্া� সুিবধা রাখা 
• বৃি�র পানই ধের রাখার বয্ব�া 
• িবদযু্েতর িবক� িহেসেব েসৗরশি�র 

বয্বহার 

গবািদ পশবাজার, কাঁচা 
বাজার, কশাইখানা 

বজর্ য্ �ারা দষূণ  • বজর্ য্ িন�াশেন সমি�ত বয্ব�া 

গণেশৗচাগার  দষূণ ও গ� • আেলা বাতাস চলাচেলর বয্ব�াসহ পযর্া� 
উ�তা 

• পািনর �াি� িনি�তকরণ এবং হাত 
েধায়ার বয্ব�া রাখা  

 
 E 2.3: উপ�কে�র িববরণ, পিরেবশগত পরী�া ও িবক� িবে�ষণ 
 
EMF মেত, উপ�কে�র বণর্না, ইনভায়রনেম�াল ি�িনং এবং �ক�গেলার িবক� িবে�ষেনর জনয্  ULB দায়ী 
থাকেব। " ইনভায়রনেম�াল �ীিনং" উে�শয্ হেলা পিরেবশগত �ভােবর পিরমাণ ও বয্পকতা স�েকর্  একিট 
�াথিমক ধারণা পাওয়া যা পরবত�কােল আরও পিরেবশগত সমী�ার  জনয্ বয্বহার করা যােব। 
ইনভায়রনেম�াল �ীিনং  এর মেধয্ আেছঃ ক) ULB এর ইি�িনয়ার �ারা উপ�ক��ান পিরদশর্ণ এবং 



�াথিমক জিরপ করা খ) উপ  �কে�র কাযর্�ম সনা�করণ  গ) উপ� কে�র পা�র্বত� এলাকায় েভৗত , 
রাসায়িনক এবং আথর্-সামািজক পিরেবশ এর উপর �কে�র �ভাব িনরপণ করা। 
 
"িবক� িবে�ষণ" এর উে�শয্ হেলা িনিদর্� উপ�কে�র জনয্ �ান, নকশা, �যুি� িঠক করা, েনিতবাচক 
�ভাব কমােনা এবং ইিতবাচক �ভাব বিৃ� করা। িবক� িবে�ষণ দিুট িভ� �ের করেত হেবঃ  (ক) ULBs 

�ারা; এবং (খ) �েয়াজন হেল , IEE / EIA এর সময় । িবক� িবে�ষেণর �কৃিত িবিভ� উপ�কে�র জনয্ 
িবিভ�। উদাহরণ�রপ , একিট �মর্ ে�ন উপ �ক ে�র ে�ে�,  ে� েনর জনয্ িবক� রট , িবক� নকশা 
(েযমন, মািট অথবা RCC ে�ন) , এবং িবক� �যুি� (েযমন , যাি�ক খনন অথবা ময্ানয়ুাল খনন) 

গর�পূণর্ িবেবচনা করা হয ।  সাধারণভােব, েকান উপ�কে�র ে�ে� িবক� িবে� েণর জনয্ েযসব িবষেয়র  
উপর েফাকাস করা উিচত  তা হেলাঃ  িবক� অব�ান বা রট ; িবক� নকশা ও �যুি� ; এবং েকান 

উপ�কে�র দশৃয্ক�। িবক� িবে�ষেণর জনয্ িকছু গাইডলাইন সহ একিট সহজ ফরময্াট (ফরম ৩) ৈতির 

করা হেয়েছ ( Appendix D)। একিট "ে�ন" উপ �ক� এবং একিট "রা�া ” উপ �কে�র  জনয্ "িবক� 
িবে�ষণ" জনয্ উদাহরণ Appendix E েত উপ�াপন করা হেয়েছ।   
 
EMF এ উপ�ািপত গাইডলাইেনর উপর িভিত্ত কের ULB  িকছু ফরম, েযমন ULB উপ�ক� বণর্না (Appendix 
B), "পিরেবশগত পরী�া ফরম" (Appendix C), িবক� িবে�ষণ (Appendix D) ইতয্ািদ পূরেণর মাধয্েম 
উপ�ক�গেলার " ইনভায়রনেম�াল �ীিনং" করেত স�ম হেব।   
 

E 2.4: অিধকতর পিরেবশগত মূলয্ায়েনর �েয়াজনীয়তা 
 
একিট উপ�কে�র পিরেবশগত মলূয্ায়েনর মা�া �াথিমকভােব িনভর্ র কের তার ে�ণীিবভাগ িকংবা কয্াটাগিরর 
উপর। অিধকতর পিরেবশগত মলূয্ায়েনর জনয্ উপ �কে�র িববরণ (ফরম ১), পিরেবশ �ীিনং (ফরম ২) 
এবং িবক� িবে�ষণ (ফরম ৩) এর উপর িভিত্ত কের LGED/BMDF উপ�ক�গেলােক িবিভ� কয্াটাগিরেত 
(েযমন, সবজু, অের�  A, অের� B, অথবা Red) ভাগ করেব। একিট িনিদর্� সাব �ক� যিদ ECR 1997 
(েটিবল E-১ েদখুন) তািলকাভু� করা হয় , তাহেল তা সাব �কে�র বণর্না ফরম ১ এ িনেদর্ িশত হেব  এবং 

এিট অনসুাের ে�ণীকরণ করা হেব । অপরিদেক একিট সাব �ক� যিদ ECR 1997 (েটিবল E-১ েদখুন) 

তািলকাভু� করা না হয়, তাহেল তা ফরম ২ এ  িনেদর্ িশত কয্াটাগির অনযুায়ী  ে�ণীকরণ করা হেব । 
পরবত�েত সাব �কে�র িবভাগীকরেণর উপর অিধকতর পিরেবশগত মলূয্ায়ন িনভর্ র করেব। “ি�ন” 
কয্াটাগির উপ�কে�র জনয্ পুনরায় পিরেবশগত মলূয্ায়েনর �েয়াজন েনই। “অের� এ”  কয্াটাগির 
উপ�কে�র জনয্ পুনরায় পিরেবশগত মলূয্ায়েনর �েয়াজন না থাকেলও িকছু অিতির� তেথয্র দরকার হেব। 
“অের� িব” কয্াটাগির সাব �কে�র  জনয্ IEE এবং EMP �েয়াজন হেব ; “েরড” কয্াটাগির সাব �কে�র 

জনয্ পুেরা ে�েল EIA �েয়াজন হেব।  
 

E 2.5 IEE এবং EIA পূরণকে� িনেদর্ িশকা 
 
MGSP এর অধীেন উপ�ক�গেলার েকানিটই “েরড” কয্াটাগিরেত নাই, তা না হেল এসব �কে�র জনয্ পুেরা 
ে�েল EIA �েয়াজন হ েতা। যাইেহাক, েযেহতু উপ  �ক�গেলার সিঠক অব�ান, আকার এবং বয্াি� এখনও 
অজানা, তাই এখােন উপ�াপনকৃত পিরেবশগত মলূয্ায়ন IEE এবং EIA দেুটারই �িতিনিধ� করেব। IEE এবং 



EIA উভেয়র উপাদান �ায় একই হেব , িক� িববরেণর মা�া  হেব  িভ� । একিট পূণর্ ে�ল EIA এর জনয্ 
িব�ািরত ও পিরমাণগত িবে�ষণ করা আবশয্ক.  
 
IEE এবং EIA পূরণকে� জিড়ত �ধান কাযর্�মসমহূ িন�রপ: 
 
১) উপ�কে�র �ভাব এলাকা সনা�; 
২) উপ�কে�র �ভাব এলাকার মেধয্ “েবজলাইন ইনভায়রনেম�” িঠক করা। 
৩) িনমর্াণ পযর্ায় এবং অপােরশন পযর্ােয় �ধান উপ�ক�গেলার কাযর্�ম / �ি�য়া সনা�  
৪) পাবিলক পরামশর্ �হণ 
৫) তদারিকর �েয়াজনীয়তা ও �া�লন বয্য় সহ “ইনভায়রনেম�াল েমেনজেম� �য্ান” ৈতির  
৬) �া�িলত খরচসহ “ইনভায়রনেম�াল েকাড অব �য্াকিটস” ৈতির 
LGED অথবা BMDF এর মাধয্েম IEE / EIA করা হেব। িন�িলিখত েসকশেন এধরেণর কাযর্�েমর জনয্ 
িব�ািরত িনেদর্শাবলী  তুেল ধরা হেয়েছ।  
 
E 2.5.1   উপ�কে�র �ভাব এলাকা  
 

IEE এবং EIA পূরণকে� " উপ�কে�র �ভাব এলাকা" স�েকর্  একিট �� ধারণা অতয্�  গর�পূণর্ । 
"েবসলাইন �ািড" সাধারণত উপ�কে�র �ভাব এলাকার মেধয্ করা হয়। ১২ িট ULB এর উপ�ক�গেলার 
সাইট পিরদশর্েনর উপ িভিত্ত কের এটা �� েয, উপ �কে�র �ভাব এলাকা শধুমা� উপ�ক�গেলার ধরেনর 
উপর িনভর্ র কের না, েকাথায় �ক�িট হেব েসই �ােনর উপরও িনভর্ র কের। উদাহরণ�রপ, একিট “ে�ন” 
এর উপ�কে�র জনয্ �ভাব এলাকাগেলা হেলাঃ ক) ে�েনর অববািহকা অ�ল খ) চূড়া� িডসচাজর্  েলােকশন 
সহ ে�াতবরাবর এলাকা (েযমন খাল, নদী) গ) িনমর্াণ উপকর েণর পিরবহন রট  ঘ) উপাদানসমেূহর 
মজদু এলাকা এবং �িমকেদর আবাস�ল।  রা�ার �কে�র জনয্ ই�ারেসকশেনর আগ পযর্� রা�ার ৈদঘর্য্ 
�কে�র অনয্ানয্ কমর্কাে�র �ারা �ভািবত হয় (যানজট, শ� ও বায়ু দষূণ)। ি�জ (<৩০ িমটার) এবং 
ব� কালভােটর্ র জনয্ নদী বা খােলর উভয়পােশ �ায় আধা িকেলািমটার পযর্� এলাকা �ভািবত (পািন দষূণ, 
জলাব�তা, শ� দষূণ) হেত পাের। MGSP অধীেন বা�বায়ন েযাগয্ সব উপ�কে�র িনিদর্� �ভাব এলাকা 
িচি�তকরেণর জনয্ EMF এ �� গাইডলাইন (টয্াবলুার ফমর্) েদয়া হেয়েছ।    
 
E 2.5.2  ইনভায়রনেম�াল েবসলাইন  
 
পিরেবশগত মলূয্ায়ন ( IEE এবং EIA) এর জনয্ “ইনভায়রনেম�াল েবসলাইন” সিঠকভােব সং�ািয়ত করা 
অতয্� গর�পূণর্ যার মাধয্েম উপ� কে�র পিরেবশগত �ভাব পরবত�কােল মলূয্ায়ন করা যােব। 
ইনভায়রনেম�াল েবসলাইন িনে�া� িবষেয়র উপর িনভর্ র করেবঃ 

১) উপ�ক�গেলার অব�ােনর �কৃিত  
২) উপ�ক�গেলার �ভােবর �কৃিত এবং মা�া 
৩) পিরেবশগত মলূয্ায়েনর িবিভ� �র (েযমন, �ীিনং বা পূণর্ ে�ল EIA)   
 

য়মানযুায়ী সং�া ও েরকিডর্ ং জনয্ , েবসলাইন  ইনভায়রনেম� �ধানত েভৗতরাসায়িনক , ৈজিবক ,  এবং 
আথর্সামািজক পিরেবশ- এই িতন ভােগ ভাগ করা হয় ; এবং �িতিট িবভােগর অধীেন গর�পূণর্ ৈবিশ�য্ গেলা 
েবসলাইন জিরেপর সময় িচি�ত ও পিরমাপ করা হয়। 
 



েভৗতরাসায়িনক পিরেবশ  
গর�পূণর্ েভৗতরাসায়িনক মাপকািঠগেলা হেলাঃ, জলবায়ু, ভুপৃ� এবং ে�েনজ, ভূত� ও মািট, হাইে�ালিজ এবং 

পািন স�দ, বাতােসর গণাগণ, শে�া�তা, পািনর গণাগণ, এবং �ািফক। উপ�কে�র �কৃিত এবং তার স�াবয্ 
�ভােবর উপর িভিত্ত কের , �েয়াজনীয় ডাটা েযমন েসেক�াির ডাটা  েথেক বা �াথিমক জিরপ  িকংবা  

পিরমােপর মাধয্েম সং�হ করা েযেত পাের। �াথিমক ও েসেক�াির তথয্ সং�েহর জনয্ �েয়াজনীয় িনেদর্শাবলী 
েটিবল E3 েত �দশর্ন করা হেলা।  
 

েটিবল –E3 �াথিমক ও েসেক�াির তথয্ সং�েহর জনয্ �েয়াজনীয় িনেদর্ শাবলী 
উপ�ক�  ডাটা/তথয্ (েসেক�াির উৎস হেত) ডাটা/ তথয্ (�াথিমক জিরপ েথেক)  
�ানীয় রা�া  IEFs, জলবায়ু, মৃিত্তকা ও ভূত�, 

পািনস�দ,  
IEFs, শে�র তী�তা, যানবাহন 

পথচারী পারাপাের েসতু IEFs, জলবায়ু, মৃিত্তকা ও ভূত�, 
পািনস�দ,  

IEFs, বাতােসর গণাগণ, শে�র 
তী�তা, যানবাহন 

পািন িন�াষন ে�ন IEFs, জলবায়ু, মৃিত্তকা ও ভূত�, 
পািনস�দ,  

IEFs, শে�র তী�তা, যানবাহন 

বাস টািমর্নাল/�াক টািমর্নাল IEFs, জলবায়ু, মৃিত্তকা ও ভূত�, 
পািনস�দ,  

IEFs, বাতােসর গণাগণ, শে�র 
তী�তা, যানবাহন 

কমুয্িনিট েস�ার, অিফস িবি�ং, 
পাকর্   

IEFs, জলবায়ু, মৃিত্তকা ও ভূত�, 
পািনস�দ,  

IEFs, বাতােসর গণাগণ, শে�র 
তী�তা, যানবাহন 

কাঁচাবাজার, গবািদ পশবাজার, 
কসাইখানা  

IEFs, জলবায়ু, মৃিত্তকা ও ভূত�, 
পািনস�দ,  

IEFs, বাতােসর গণাগণ, শে�র 
তী�তা, যানবাহন, পািনর গণাগণ,  

গণেশৗচাগার  IEFs, জলবায়ু, মৃিত্তকা ও ভূত�, 
পািনস�দ,  

IEFs, বাতােসর গণাগণ, শে�র তী�তা 

সুয্ইপার কেলানী  IEFs, জলবায়ু, মৃিত্তকা ও ভূত�, 
পািনস�দ,  

IEFs, বাতােসর গণাগণ, শে�র তী�তা 

�ীজ, ব� কালভাটর্ , েবাট লয্াি�ং 
েজিট  

IEFs, জলবায়ু, মৃিত্তকা ও ভূত�, 
পািনস�দ,  

IEFs, বাতােসর গণাগণ, শে�র 
তী�তা, যানবাহন 

িরেটইিনং ওয়াল IEFs, জলবায়ু, মৃিত্তকা ও ভূত�, 
পািনস�দ,  

বাতােসর গণাগণ, শে�র তী�তা 

বজর্ য্ বয্িব�াপনা IEFs, জলবায়ু, মৃিত্তকা ও ভূত�, 
পািনস�দ,  

IEFs, শে�র তী�তা 

পািন সরবরাহ বয্ব�া IEFs, জলবায়ু, মৃিত্তকা ও ভূত�, 
পািনস�দ,  

IEFs, বাতােসর গণাগণ, শে�র তী�তা 

ৈজব পিরেবশ  
গর�পূণর্ বােয়ালিজকয্াল মাপকািঠগেলা হেলাঃ  

• �ক� এলাকার সাধারণ বােয়া-পিরেবশগত ৈবিশ�য্ এবং এর চারপােশর পিরেবশ (েযমন, বােয়া 
পিরেবশগত েজান, নদী, জলাভূিম, পাহাড়, কৃিষ জিম) 

• ওয়াই�লাইফ আ�য়�ল, সুরি�ত এলাকা, নয্াশনাল পাকর্ , বা�তাি�কভােব গর�পূণর্ এলাকা  
• পু�েশািভত বাস�ান এবং ৈবিচ�য্ (�লজ ও জলজ) 
• জলজ �াণীর (মাছ সহ) বাস�ান এবং ৈবিচ�য্ (�লজ ও জলজ)  
• হমিকর স�ুখীন উি�দকুল ও �ািণকুল  

 



MGSP অধীেন উপ�ক�গেলােত পিরেবশগত �ভাব খুব সামানয্। তাই এধরেণর উপ�কে�র সাধারণ বােয়া -
পিরেবশগত িববরণ েবসলাইন ৈজব পিরেবেশর জনয্ যেথ�। অিধকাংশ ে�ে� , গাছপালা েকেট সাফ কের 
েফলার কারেণই সবেচেয় গর�পূণর্ �ভাব পের। কেয়কিট উপ�কে�র জনয্  ৈজব পিরেবেশর আরও িবশদ 

িববরণ �েয়াজন হেব । উপ�কে�র িবিভ� ৈজব পিরেবেশর উপর তথয্  সং�হ এবং উপ�াপনার জনয্ 
গাইডলাইন েটিবল E4 এ তুেল ধরা হেয়েছ।  
 

েটিবল E4: সিুনিদর্ � ডাটা/তথয্ সং�েহর নীিতমালা 
উপ�ক�  ডাটা/তথয্ (েসেক�াির উৎস হেত) ডাটা/ তথয্ (�াথিমক জিরপ েথেক)  
�ানীয় রা�া, পথ পারাপার েসতু, 
বাস/�াক টািমর্নাল, কমুয্িনিট েস�ার, 
অিফস িবি�ং, পাকর্ , গণেশৗচাগার, 
সুয্ইপার কেলানী, িরেটইিনং ওয়াল, রা�ার 
বািত, যানবাহন িনয়�ণ, বজর্ য্ 
বয্ব�াপনা, পানই সরবরাহ বয্ব�া, 
কাঁচাবাজার, গবািদ পশবাজার, 
কসাইখানা 

সাধারণ বােয়া পিরেবশগত ৈবিশ�য্, 
ওয়াই�লাইফ আ�য়�ল, ECA 
ইতয্ািদ 

েকেট েফলেত হেব এমন গােছর 
সংখয্া; সবুজ েঘরা জায়গা  

পািন িন�াশন ে�ন সাধারণ বােয়া পিরেবশগত ৈবিশ�য্, 
ওয়াই�লাইফ আ�য়�ল, ECA 
ইতয্ািদ 

পু�েশািভত এবং �াণী ৈবিচ�য্; িবপ� 
এবং হমিক স�� �জািত 
 

�ীজ, ব� কালভাটর্ , েবাট লয্াি�ং েজিট  সাধারণ বােয়া পিরেবশগত ৈবিশ�য্, 
ওয়াই�লাইফ আ�য়�ল, ECA 
ইতয্ািদ 

পু�েশািভত এবং �াণী ৈবিচ�য্; িবপ� 
এবং হমিক স�� �জািত 

      
 
আথর্সামািজক পিরেবশ 
MGSP এর সামািজক বয্ব�াপনা কাঠােমা ৈতিরর পর আথর্সামািজক পিরেবশ রপেরখা ��ত করা উিচত। 
সাধারণভােব, �ধান উপ�ক�গেলার জনয্ এর �ভাব এলাকার েলাকজেনর মেধয্ আথর্সামািজক পিরেবশ 
রপেরখা িনেয় পির�ার ধারণা থাকা �েয়াজন। আথর্সামািজক পিরেবেশর রপেরখা মলূয্ায়েনর জনয্ একিট 

সাধারণ প�িত হেলা ��জিরপ। ��জিরেপর �াথিমক উে�শয্ হল: (ক) মানেুষর সামািজক , অথর্ৈনিতক 
অব�া বুঝা; (খ) েমৗিলক েসবা সমেূহ মানেুষর �েবশািধকার  কতটুকু তা বঝুা; এবং (গ) উপ �ক� 

িনেয় মানেুষর দিৃ�ভি� জানা।   
 

E 2.5.3 �ধান উপ�ক� কমর্কা� িচি�তকরণ 
 
পিরেবশগত �ভাব মলূয্ায়ন করার জনয্  িনমর্াণ পযর্ায় এবং অপােরশনাল পযর্ায় উভয়ে�ে� উপ�ক�সমেুহর 
কমর্কা� িচি�ত করা খুবই গর�পূণর্। একিট সাধারণ কাজ হে� উপাদান ও য�পািতর সচলতা। 
উদাহরণ�রপ, একিট RCC ে�ন �কে�র জনয্ �ধান িনমর্াণ কাযর্�ম হেলা মািট খনন, ে�েনর কভার �য্াব 
ৈতির, বাসাবািড়র লাইেনর সােথ ে�েনর সংেযাগ, সাইট হেত সব ধরেণর সর�াম ও অ�ায়ী কাঠােমা 
অপসারণ ইতয্ািদ। অপােরশনাল পযর্ােয় গর�পূণর্ ইসুয্ হেলা, ে�ন র�ণােব�ণ, নদী বা খােল ে�ন েথেক 
পািন িন�াশন। একইভােব, উপ �ক� অনয্ানয্ িনমর্াণ এবং অপােরশন পযর্ােয়র কাযর্�ম �ারা পিরেবেশর 

উপর �ভােবর রপেরখা মলূয্ায়ন কের তা িচি�ত করা উিচত।  



E 2.5.4  �ভাবসমেূহর মূলয্ায়ন এবং ভিবষয্�াণী 
 
িনমর্াণ পযর্ােয় স�াবয্ পিরেবশগত �ভাব 
 
উপ�কে�র কাযর্�ম সনা� করার পের  IEE / EIA এর পরবত� ধােপর মেধয্ আেছ পিরেবশগত রপেরখায় 
এসব কমর্কাে�র �ভাব মলূয্ায়ন ও ভিবষয্ৎবাণী করা। উপ �কে�র িনমর্াণ পযর্ােয় স�াবয্ �ভাব েযভােব 
ে�ণীকরণ করা েযেত পাের তা হেলা: (ক) ৈজিবক পিরেবশ (উি�দ ও �ািনকুল) এর উপর �ভাব; (খ) 

েভৗত রাসায়িনক �ভাব; এবং (গ) আথর্-সামািজক �ভাব।   
 
উি�দ ও �ািনকুল এর উপর �ভাব 
 
�াকৃিতক পিরেবশ ও ��ািবত উপ�কে�র ে�ল ও অব�ােনর উপর িভিত্ত কের েদখা যায় েয, এসব 
�ক�গেলার জনয্ বা�তাি�ক �ভাব খুব �কট না। তেব িকছু �কে�র জনয্ বা�তাি�ক �ভাব িনরপণ করা 
দরকার। এসব উপ�ক�গেলা হেলাঃ ১) �ীজ ২) ব� কালভাটর্  ৩) েবাট লয্াি�ং েজিট। এসব ে�ে� 
�াথিমকভােব মলূয্ায়ন হওয়া উিচত পািনর গণাগেণর উপর। পিরেবশ বয্ব�াপনা কাঠােমােত এসব �কে�র 
জনয্ িব�ািরত নীিতমালা েদয়া আেছ।  
েভৗত রাসায়িনক �ভাব 
 
উপ�ক� কাযর্�েমর জনয্ স�াবয্ েভৗত রাসায়িনক  �ভাবগেলা হেলাঃ জলাব�তা, শ� দষূণ, বায়ু দষূণ, 
পািন দষূণ, বজর্ য্ েথেক পিরেবশ দষূণ ইতয্ািদ। িবিভ� উপাদান, �বয্ািদ জমাট বাঁধা, খননকৃত মািট উপের 
তুেল রাখা- এসব কারেণ সৃ� জলাব�তা পয়িন�াশেন বাঁধা সৃি� কের। িবিভ� িনমর্াণ কাযর্�ম, যান 
চলাচল, ভারী য�পািতর বয্বহার ইতয্ািদ কারেণ শ� ও বায়ু দষূণ হেত পাের। িবিভ� ধরেণর খননকাজ 
িকংবা বলুেডাজার, কমপয্া�র, িমি�ং েমিশন, েজনােরটর এসব েথেক উে�খেযাগয্ পিরমাণ শ� দষূণ হওয়ার 
স�াবনা আেছ। সংেবদনশীল �িত�ান েযমন হাসপাতাল, িশ�া-�িত�ান, ধম�য় উপাসনালয় এসেবর ে�ে� 
শ� দষূণ যােত না হয় েস বয্পাের েখয়াল রাখেত হেব। েযসব উপ�ক� �ারা বায়ুদষূণ হেত পাের তা 
হেলাঃ রা�া, ে�ন, �ীজ, কালভাটর্ , বাস/�াল টািমর্নাল, কমযু্িনিট েস�ার এবং সুইপার কেলানী। এসব 
�কে�র ে�ে� বায়ু দষূেণর িবরপ �ভাব আেশপােশর অ� এলাকার মেধয্ সীমাব�। তাছাড়া দিূষত বজর্ য্ 
অথবা টয্াে�র িছ� েথেক িনগর্মণ হওয়া েতল ও রাসায়িনক পদাথর্ �ারা পািন দিূষত হেত পাের।  
 
আথর্-সামািজক �ভাব 
 
আথর্-সামািজক �ভােবর পুনর্া� মলূয্ায়েনর জনয্  MGSP এর SMF সিঠকভােব অনসুরণ করেত হেব। স�াবয্ 
আথর্-সামািজক �ভাবগেলা হেলাঃ ভূিম হারােনা, আেয়র �িত, যানজট, মািটর উপর �ভাব, �া�য্ ও 
িনরাপত্তা, ঐিতহািসক �ােনর উপর �ভাব এবং কমর্সং�ান ও বািণিজয্ক কমর্কা�। েকান উপ �কে�র জনয্ 
খুব েবিশ ভূিম অিধ�হেণর �েয়াজন েনই। িনমর্াণ পযর্ােয় চলাচল েবেড় যাওয়ায় যানজট হেত পাের। িকছু 
উপ �ক� েযমন রা�া ও ে�েনর ে�ে�, িনমর্াণ সমেয় যানজট েদখা িদেত পাের।  
 
�ত্নতাি�ক ও ঐিতহািসক �ানসমহূ রি�ত স�দ। িনমর্াণ কােজর সময় এসব �ােনর েকান ধরেনর �িত 
করা যােব না। �ত্নতাি�ক স�েদর উপর �ভাব মলূয্ায়েনর নীিতমালা Appendix F এ তুেল ধরা হেয়েছ। 
শারীিরক-সাং�ৃিতক �ভাব িনরপেনর জনয্ নীিতমালা Appendix G েত বলা হেয়েছ। সাং�ৃিতক স�দ র�ার 
িনয়মাবলী Appendix H এ উে�খ আেছ।  



অপােরশনাল পযর্ােয় স�াবয্ পিরেবশগত �ভাব  
 
উপ�কে�র অপােরশনাল পযর্ােয় স�াবয্ পিরেবশগত �ভাব িনরপণ করা অতয্� গর�পূণর্। স�াবয্ পিরেবশগত 
�ভাবগেলা হেলাঃ ক) উি�দ ও �ািনকুল এর উপর �ভাব খ) েভৗত রাসায়িনক �ভাব গ) আথর্-সামািজক 
�ভাব   
 
উি�দ ও �ািনকুল এর উপর �ভাব 
ে�ন এবং েবাট লয্াি�ং েজিট ছাড়া অনয্ানয্ উপ �ক�সমেুহর ে�ে� অপােরশনাল পযর্ােয় ৈজব পিরেবেশর 
উপর �ভাব খুব একটা েবিশ না। ে�েনর পািনর খারাপ গণাগণ �ানীয় বা�তাি�ক উপাদানসমহূেক 
�ভািবত কের। একইভােব, েতল িনঃসরণ এবং েবাট লয্াি�ং েজিট েথেক িনগর্ম বজর্ য্ জলজ পিরেবশেক 
�ভািবত কের।   
 
েভৗত রাসায়িনক �ভাব 
িবিভ� ধরেনর উপ�কে�র উপর িভিত্ত কের িকছু েভৗত রাসায়িনক উপাদান ইিতবাচক ও েনিতবাচক ভােব 
�ভািবত হয়। গরতবপূণর্ ইসুয্ ও মাপকািঠগেলা হেলাঃ পািন িন�াশন, বাতােসর গণাগণ, শে�র তী�তা এবং  
কিঠন বজর্ য্ েথেক পিরেবশ দষূণ। িকছু িকছু উপ�ক� পািনর গণাগণ উ�য়েন ভূিমকা রাখেত পাের। 
এগেলার মেধয্ রেয়েছ গণেশৗচাগার, কসাইখানা, কাঁচাবাজার এবং গবািদ পশ বাজার।   
 
আথর্-সামািজক �ভাব   
MGSP �কে�র ল�য্ হেলা অবকাঠােমার উ�য়েনর মাধয্েম আথর্-সামািজক অব�ার উ�িতকরণ। েসকারেণ 
এসব উপ�ক�গেলা সামি�ক পিরেবশ ও আথর্-সামািজক অব�ার উ�িত ঘটােব বেল আশা করা যায়। 
গর�পূণর্ আথর্-সামািজক মাপকািঠ হেলাঃ যানবাহন, জন�া�য্ ও িনরাপত্তা, কমর্সং�ান ও বািণিজয্ক 
কমর্কা�।  

 
E 2.6 পিরেবশগত বয্ব�াপনা পিরক�না (EMP) 
 
পিরেবশগত বয্ব�াপনা পিরক�নার �াথিমক ল�য্ হেলা পিরেবশগত �ভাবগেলা নিথভু� করা যােত কের 
�ভাবগেলা কমােনা যায়। EMP এর �ধান উপাদানগেলা হেলাঃ  

• �শমন ও উ�িত বয্ব�া 
• মিনটিরং পিরক�না 
• অিভেযাগ �িতকােরর �ি�য়া 
• খরচ িনধর্ারণ 
• EMP বা�বায়েন �ািত�ািনক বয্ব�া  

 
 
E 2.6.1 �শমন ও উ�িত বয্ব�া 
 
��ািবত উপ�ক�সমেূহর সামি�ক �ভাব িনরপেণর মাধয্েম অিধকাংশ িবরপ �িতি�য়া কমােনা স�ব। 
িবিভ� উপ�কে� েসসব কমর্কা� করা হয় এবং েসইসেবর সাধারণ �ভাব ও �শমন বয্ব�া েটিবল E5 এ 
েদখােনা হেয়েছ। েটিবল E6 এ সুিনিদর্� উপ�কে�র �ভাব এবং আনষুি�ক �শমন প�িত েদখােনা হেয়েছ। 
েটিবল E7 এ অপােরশনাল পযর্ােয় িকছু গরতবপূণর্ উপ�কে�র �ভাব তুেল ধরা হেয়েছ।  



 
E 2.6.2 মিনটিরং পিরক�না 
 
মিনটিরং পিরক�নার ল�য্ হেলা উপ �কে�র িবিভ� কমর্কা� �ারা সৃ� পিরেবশগত �ভাব িলিপব� করা 
যােত কের �ভাব সমহূ �শমন করা যায়। এ িবষেয় নীিতমালা েটিবল E8 এবং E9 এ তুেল ধরা হেয়েছ।   
 
E 2.6.3 অিভেযাগ �িতকােরর �ি�য়া 
 
অিভেযাগ �িতকােরর �ি�য়া  একিট গর�পূণর্ বয্ব�া যার মাধয্েম জনগণ পিরেবশগত ও সামািজক �ভাব 
�শমেন তােদর ক� সবার সামেন তুেল ধরেত পাের। EMF এর একিট অংশ িহেসেব অিভেযাগ �িতকােরর 
�ি�য়া চাল ুকরা হেয়েছ।  
 
E 2.6.4 খরচ িনধর্ারণ �ি�য়া 
 
EMP এর অংশ িহেসেব অেনক কমর্কা� স�ািদত হয় যা েকান অিতির� সরাসির খরচ বহন কের না। 
িক� িকছু িকছু কমর্কাে� অিতির� খরেচর দরকার হয়। পিরেবশগত িনরী�ার সােথ সরাসির খরচ জিড়ত। 
েটিবল E10 এ মিনটিরং এর খরচ প�িতর িভিত্ত বা প�িত েদখােনা হেয়েছ।  
 
 
 
 



েটিবল E5: িবিভ� উপ�কে�র কমর্কা�, সাধারণ পিরেবশগত �ভাব ও �শমন বয্ব�া  
 
কাযর্�ম/ইসুয্ স�াবয্ �ভাব ��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন  দািয়�শীল �প 
�িমকেদর জনয্ েলবার েশড িনমর্াণ ও 
তত্তাবধান 

বজর্ য্ উৎপাদন; পািন ও 
পিরেবশ দষূণ 

• সয্ািনটাির লয্াি�ন �াপন  
• ডা�িবেনর বয্ব�া 
• বজর্ য্ বয্ব�াপনা 

ক�া�র (ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত) 

�িমক �া�য্  • �া�য্কর অনশুীলেনর জনয্ সেচতনতা 
বৃি�  

• �থিমক িচিকৎসার সুেযাগ  
েলবার কয্া� েক �ায়ী 
আবােস রপা�করণ 

চুি�র পর েলবার কয্া� তুেল েনয়া  

বাইেরর �িমক জিনত  
েনিতবাচক �ভাব   

�িমক িহেসেব �ানীয় েলাকেদর �াধানয্ েদয়া 

সাধারণ িনমর্াণ কাজ জলাব�তা ও বনয্া • পযর্া� পািন িন�াশেনর বয্ব�া 
• পযর্া� ডাইভারশন চয্ােনেলর বয্ব�া 
• পািন উেত্তালেনর বয্ব�া 
• ে�ন মিনটিরং এর বয্ব�া 

ক�া�র (ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত) 

বায়ু দষূণ • সকল �ক� যানবাহন ভােলা অব�ায় 
রাখা 

• শকেনা �ােন পািন িছটােনা 
• মািটেত পযর্া� পািনর বয্ব�া 
• আলগা মািট েঢেক রাখা 
• ধুলা উৎপাদনকারী য� বয্বহার না করা  

 

যানজট  • কাঁচামােলর সিঠক সমেয় েডিলভাির 
• িবক� রা�া িচি�তকরণ 
• �ািফক কে�াল 
• রােত িসগনাল বািতর বয্ব�া করা  

 

শ� দষূণ • শ� দমনকারী িডভাইস বয্বহার 
• রােত েবিশ শ� উৎপাদনকারী য� 

বয্বহার না করা 
• শে� েবিশ�ণ না থাকা 
• হেনর্র বয্বহার িনয়�ণ 

 



কাযর্�ম/ইসুয্ স�াবয্ �ভাব ��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন  দািয়�শীল �প 
পািন ও মািট দষূণ • �ালানী িনঃসরণ কমােনা 

• েসিডেম� েবিসন �াপন করা  
 

গাছ পের যাওয়া • েখালা �ােন গাছ লাগােনা 
• পের যাওয়া গােছর �ােন নতুন গাছ 

লাগােনা  

 

দঘুর্টনা • িনরাপত্তার িনয়ম অনুসরণ করা 
• পিরেবশগত �া�য্ ও িনরাপত্তা িনেয় 

ি�িফং 
• িনরাপত্তা য�পািতর বয্বহার 

 

িছ� িদেয় েতল ও িবষা� 
কয্ািমকয্াল েবর হওয়া 

• সিঠক িহসাব রাখা 
• �ালানীর সিঠক হয্া�িলং  
• সিঠক ি�টেম� ও িডসেপাজাল  

 

সকল িনমর্াণ কাজ • কমর্সং�ান সৃি�র 
উপকারী �ভাব 

• পিরেবেশর অবনিত 

• �ানীয় েলাকেদর িনেয়াগদান 
• গরীব েলাকেদর েবিশ সুেযাগ েদয়া 
• পিরেবশ উ�য়ন বয্ব�া 

ক�া�র (ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত) 

 



 
েটিবল E6: উপ �কে�র সিুনিদর্ � �ভাব 

কাযর্�ম/ইসুয্ স�াবয্ �ভাব ��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন  দািয়�শীল �প 
রা�া উপ�ক� 
অয্াসফ� �া� �াপন ও অপােরশন বায়ূ ও শ� দষূণ আেশপােশর পিরেবশ 

�ভািবত কের 
আবািসক এলাকা েথেক দেূর �া� 
�াপন  

ক�া�র (ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত) 

স�াবয্ পািন দষূণ  �া� এিরয়ার চারিদেক নালা �াপন 
বৃ�িনধন লাকিড়র বয্বহার িনিষ�করণ 

ে�ন উপ�ক�  
মািট খনন ভূিম �য়  মািট খনন সীিমত করা  ক�া�র (ULB/LGED/BMDF �ারা 

মিনটিরংকৃত)  ে�েনজ রানঅফ িনিদর্� �ােন দিূষত মািট েফলা 
 ে�ন িদেয় পািনর উে�া �বাহ অ�ঃ�বাহ ও বিহঃ�বাহ িনয়�েণ েগইট 

িনমর্াণ 
 ঐিতহািসক উপাদান আিব�ার সাং�ৃিতক স�েদর সুর�া 
�ীজ, ব� কালভাটর্ , েবাট লয্াি�ং েজিট উপ�ক� 
পািনর কাছাকািছ িনমর্াণ কাযর্�ম জলজ বাস�ান �ংস •  �ালানী িনঃসরণ কমােনা 

• জলজ বাস�ান সংর�ণ 
• শে�র তী�তা কম রাখা 

ক�া�র (ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত) 

িবি�ং কমে��, সুইপার কেলানী, 
কমুয্িনিট েস�ার, বাজার, গণেশৗচাগার, 
বাস/�াক টািমর্নাল 

ভূগভর্ � পািনর দষূণ গভীর কূপ খনেন িবরত থাকা  

 
 
 
 
 
 
 
 



েটিবল E7: উপ �কে�র সিুনিদর্ � �ভাব 
 

কাযর্�ম/ইসুয্ স�াবয্ �ভাব ��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন  দািয়�শীল �প 
রা�া উপ�ক� 
রা�া েমরামত • �ািফক �ীড বৃি�  

• �ািফক জট বৃি�  
• রা�া �য়  
• বায়ু ও পািন দষূণ  

• ভােলা �ািফক িনয়�ণ 
• রা�ায় পািন না থাকা  

ক�া�র (ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত)  

ে�ন উপ�ক�  
ে�ন েমরামত  • পািন দষূণ  

 
সরাসির পািনর কােনকশন ব� করা  ক�া�র (ULB/LGED/BMDF �ারা 

মিনটিরংকৃত) 
 • ে�ন �ক হওয়া জনসেচতনতা বৃি�  
েবাট লয্াি�ং উপ�ক�  
েবাট লয্াি�ং অপােরশন  পািন দষূণ েতল িনঃসরণ ব� করা  ক�া�র (ULB/LGED/BMDF �ারা 

মিনটিরংকৃত) 
বাজার, কসাইখানা উপ�ক� 
কিঠন ও তরল বজর্ য্ • পিরেবশ ও পািন দষূণ 

• ে�ন লাইন ব� হেয় যাওয়া 
সিঠক বজর্ য্ বয্ব�াপনা  ক�া�র (ULB/LGED/BMDF �ারা 

মিনটিরংকৃত) 



েটিবল E8: ক��াকশন পযর্ােয় পিরেবশগত মাপকািঠ মিনটিরং এর নীিতমালা 
উপ �ক�  মিনটিরং মাপকািঠ ও 

দশৃয্ক�  
মিনটিরং ি�েকােয়ি� দািয়�  

রা�া, ে�ন, �ীজ, 
কালভাটর্ , বাস/�াক 
টািমর্নাল, কমুয্িনিট েস�ার, 
সুয্ইপার কেলািন  

যিদ দশৃয্মান বায় ুদষূণ 
হয়ঃ SPM/PM10/PM2.5 

�েয়াজন অনুসাের  ক�া�র 
(ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত) 

রা�া, পথ পারাপারা েসতু, 
ে�ন, �ীজ, কালভাটর্ , 
বাস/�াক টািমর্নাল, 
কমুয্িনিট েস�ার, সুয্ইপার 
কেলািন, েবাট লয্াি�ং েজিট  

িনয়িমত মিনটিরং:  
শে�র তী�তা  

�িত স�ােহ একবার (ভারী 
য�পািত বয্বহাের সময়)   

ক�া�র 
(ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত) 

�ীজ, কালভাটর্ , েবাট 
লয্াি�ং েজিট 

পািনর গণাগণ (PH, 
BOD5/COD, েতল এবং 
চিবর্যু� েতল) 

ছয় মােস একবার  ক�া�র 
(ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত) 

রা�া, পথ পারাপারা েসতু, 
ে�ন, বাস/�াক টািমর্নাল, 
কমুয্িনিট েস�ার, সুয্ইপার 
কেলািন, পািন সরবরাহ 
বয্ব�া  

যিদ আেশপােশর পািনর 
উৎস দিূষত বেল মেন হয়ঃ 
পািনর গণাগণ (PH, 
BOD5/COD, েতল এবং 
চিবর্যু� েতল) 

�েয়াজন অনুসাের ক�া�র 
(ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত) 

সকল উপ �ক� ে�ন ব� ও �ািফক জট 
এর চা�ুষ পযর্েব�ণ 

স�ােহ একবার ক�া�র 
(ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত) 

 
েটিবল E9: অপােরশনাল পযর্ােয় পিরেবশগত মাপকািঠ মিনটিরং এর নীিতমালা 

উপ �ক�  মিনটিরং মাপকািঠ ও 
দশৃয্ক�  

মিনটিরং ি�েকােয়ি� দািয়�  

পািন িন�াশন, েবাট লয্াি�ং 
েজিট  

পািনর গণাগণ (PH, 
BOD5/COD, Ammonia, 
Phosphate) 

ছয় মােস একবার 
(িডসচাজর্  পেয়ে�র 
ডাউন�ীেম)  

ক�া�র 
(ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত) 

রা�া, পথ পারাপারা েসতু, 
বাস/�াক টািমর্নাল, 
কমুয্িনিট েস�ার, বাজার 

যানজট এর গণগত 
মূলয্ায়ন, দঘুর্টনা  

�েয়াজন অনুসাের ক�া�র 
(ULB/LGED/BMDF �ারা 
মিনটিরংকৃত) 

 
েটিবল E10: মিনটিরং খরচ িনরপেনর প�িত বা িভিত্ত 

আইেটম খরচ / আনুমািনক খরচ িভিত্তেত 
মিনটিরং  
বাতােসর গণাগণ (SPM অথবা PM10  অথবা PM2.5)*  বতর্ মান হার (~১০০০০ টাকা/-�িত ইউিনট) 
শে�র তী�তা েলেভল বতর্ মান হার (~৫০০০ টাকা/-�িত ইউিনট, ৈদিনক) 
পািনর গণাগণ (PH, BOD5/COD, েতল এবং চিবর্যু� 
েতল) 

বতর্ মান হার (~১৫০০০ টাকা/-�িত সয্া�ল) 

পািনর গণাগণ (PH, BOD5/COD, Ammonia, Phosphate)  বতর্ মান হার (~৭০০০ টাকা/-�িত সয্া�ল) 
েসপিটক টয্া�/সয্ািনটাির লয্াি�ন/বহনেযাগয্ টয়েলট   বতর্ মান হার/সবর্েশষ PWD/LGED েরট  
�া�য্/ িনরাপত্তা িচ�  বতর্ মান PWD/LGED েরট 
এে�েগট অথবা আনেপভড রা�ায় পািন িছটােনা  সবর্েশষ PWD/LGED েরট  



আইেটম খরচ / আনুমািনক খরচ িভিত্তেত 
�ািফক িনয়�ণ সবর্েশষ PWD/LGED েরট 
�ািফক লাইট সবর্েশষ PWD/LGED েরট 
�িতর�ামূলক িগয়ার ক�া�েরর েরট অনুযায়ী  
বৃ� েরাপণ  বতর্ মান হার (~১০০০ টাকা/-�িত �া�) 
* পিরমােপর সহজলভয্তার উপর িনভর্ র কের  

 
E 2.7: জনগেণর মতামত তথয্ �কাশনা  
 

পিরেবশ বয্ব�াপনা কাঠােমােত(EMF) জনগেণর মতামত ও পরামশর্ �হেণর �ি�য়ার িববরণ েদয়া হেয়েছ। 
জনগেণর সােথ পরামশর্ করার জনয্ কীভােব তা করেত হেব, কতগেলা িমিটং েকাথায় করেত হেব, কীভােব 
অংশ�হণকারীেদর �কার িনধর্ারণ করেত হেব- তার একিট গাইডলাইন উপ�াপন করা হেয়েছ। EMF 
িরেপােটর্ র সারাংশ বাংলা ও ইংেরজী দইু ভাষােতই িবিভ� েপৗরসভা ও িসিট কেপর্ােরশেনর অিফেস সরবরাহ 
করা হেব এবং �ানীয় জনগণ যােত তা অিত সহেজ েদখেত পাের েসই বয্ব�া রাখা হেব। EMF িরেপােটর্ র 
দইু অংশই ULB/LGED/BMDF এর ওেয়বসাইেট এবং িব� বয্াংেকর infoshop এ আপেলাড করা হেব �কে�র 
কাজ শর হওয়ার পূেবর্ই। এছাড়াও অে�াবর, ২০১৩ েত একিট জাতীয় ওয়াকর্ শেপর মাধয্েম �ক� স�েকর্  
সকলেক অবিহত করা হেব। ওয়াকর্ শপ েথেক �া� জনগেণর মতামত পযর্ােলাচনা করা হেব এবং পরবত� EA 
িরেপােটর্  অ�ভুর্ � করা হেব। �ক� বা�বায়নকােল উপ�ক� স�িকর্ ত সকল সমী�া ও মিনটিরং িরেপাটর্  
িনলাম �ি�য়ার পূেবর্ই LGED/BMDF ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেব।  

 
E 2.8: Environmental Code of Practice (ECoP) 
 

�কে�র িবিবধ কমর্কাে�র সােথ স�িকর্ ত ঝঁুিক ও পিরেবশগত িবরপ �ভাব �ােসর উে�েশয্ ECop 
গাইডলাইন অনসুরণ করা হেব। িন�িলিখত িবষয়গেলা ECop এ  সুিনিদর্�ভােব উে�খ করা হেয়েছ এবং 
গাইডলাইন ৈতির করা হেয়েছঃ ১) �কে�র পিরক�না ও নকশা �ণয়ন পবর্ ২) িনমর্াণ�ান ৈতিরকরণ  
৩) িনমর্াণ কয্া� ৈতিরকরণ ৪) খনন এলাকা ৫) মািটর উপির�েরর উ�ার, সং�হ বা পিরবতর্ ন  ৬) 
ঢােলর ি�িতশীলতা ও ভূিম�য় িনয়�ণ ৭) বজর্ য্ বয্ব�াপনা  ৮) জলাধার সংর�ণ ৯) পািনর গণাগণ 
সংর�ণ  ১০) পানই িন�াশণ বয্ব�া ১১) জন�া�য্ ও িনরাপত্তা ১২) িনমর্াণ সাম�ী সংর�ণ, �ানা�র ও 
বয্বহার ১৩) উি�ত �জািতর সংর�ণ ও বয্ব�াপনা ১৮) �াকৃিতক পিরেবশ সংর�ণ  

 
E 2.9: �ক� বা�বায়েন �ািত�ািনক বয্ব�া  
 

MGSP এর আওতায় LGED ২০ ধরেণর উপ�ক� ২৬ িট ULB েত বা�বায়ন করেব আর BMDF ১৩ ধরেণর 
উপ�ক� ১১৯ িট ULB েত বা�বায়ন করেব। িচ�-১ এবং িচ�-২ েত এই �ক� বা�বায়ন এর জনয্ LGED 

এবং BMDF এর �ািত�ািনক বয্ব�া েদখান হল। 
 

E 2.10: তৃতীয় প� মিনটিরং  
 

পিরেবশ বয্ব�াপনা কাঠােমােত (EMF) তৃতীয় পে�র পিরেবশ বয্ব�াপনা মিনটিরং, পিরেবশ 
বয্ব�াপনার Information System (EMIS) গঠন, িনলােমর নিথসমূেহ Special Environmental Class 
(SEC) অ�ভুর্ � এবং �ািত�ািনক কাঠােমা শি�শালী করার লে�য্ ে�িনং �েয়াজনীয়তার কথা 
আেলাচনা করা হেয়েছ।  



 

 
 

িচ�-১ MGSP বা�বায়ন এর জনয্ LGED এর �ািত�ািনক কাঠােমা 
 
 
 



 
 

িচ�-২ MGSP বা�বায়ন এর জনয্ BMDF এর �ািত�ািনক কাঠােমা  
 


