!ম ব%ব&াপনা প*িত (এলএমিপ) িনব1 াহী সার-সংে9প
বাংলােদশ )লব*র কতৃ/প1 (িবএলিপএ), জাতীয় রাজ: ;বাড/ (এনিবআর), বািণজ@ মBনালয় (এমওিস), এবং সড়ক ও জনপথ িবভাগ (আরএইচিড) কতৃ/ক
িবিবআইএন আKিলক পিরবহন ও বািণজ@ সু িবধা Oদান কম/সূিচর জন@ Qম ব@ব)াপনা পRিত (এলএমিপ) OSত করা হেয়েছ। এই OকেVর উXয়েনর উেYশ@
হল বাংলােদেশ আKিলক পিরবহন ও বািণেজ@র অব)ার উXিতর জন@ বািণজ@-স1ম অবকাঠােমা, Oযু ি^ এবং Oি_য়া`িলেক উXত করা। OকVa
িবbব@াংেকর ইcারন@াশনাল ;ডেভলপেমc অ@ােসািসেয়শন (আইিডএ) dারা অথ/ায়ন করা হেব বেল আশা করা হেe। অতএব, OকV কায/_েমর নকশা এবং
বাfবায়ন জাতীয় আইিন কাঠােমা এর পাশাপািশ িবbব@াংেকর পিরেবশ ও সামািজক কাঠােমা (ESF), এবং পিরেবশগত ও সামািজক মান (ESSs) dারা
পিরচািলত হেব।
িবbব@াংেকর পিরেবশ ও সামািজক কাঠােমা (ESF) এবং এর পিরেবশগত ও সামািজক মান (ESS) এর Qম ও কােজর অব)া এবং বাংলােদেশর জাতীয় Qম
আইেনর উেYশ@ ও Oেয়াজনীয়তা পূ রেণর জন@ LMP OSত করা হেয়েছ। বাংলােদশ Qম আইন অনু েমাদেনর আেগ উXয়ন OকেVর মূ ল@ায়ন এবং OHS
Oেয়াজনীয়তা সহ Qম এবং কােজর অব)ার পয/ােলাচনা করার Oেয়াজন পের না। িবbব@াংেকর ESF অনু সাের, Qিমকেদর সােথ সpিক/ ত ঝুঁ িক এবং সংিst
সমস@া`িল কমােনার জন@ Qম ব@ব)াপনা পিরকVনা/Oি_য়া বা OHS পিরকVনা OSত করা বাধ@তামূ লক। বাfবায়নকারী সং)া (IAs) কতৃ/ক OSতকৃত Qম
ব@ব)াপনা পRিত (এলএমিপ) dারা OকV কায/_ম বাfবায়েনর জন@ Qম িনেয়ােগর সxাব@ ঝুঁ িক এবং Oভাব`িল মূ ল@ায়ন করা। ;সই সােথ ESSs এবং
বাংলােদশ Qম নীিত এবং িবধােনর সােথ সামyস@পূ ণ/ Oশমন ব@ব)ার মাধ@েম তােদর সমাধান কের।
সরাসির এবং চুি^বR িবিভX ধরেনর কমzর আনু মািনক সংখ@া, পিরেবশগত এবং সামািজক ঝুঁ িক - ;যমন অৈনিতক Qম অনু শীলন, Qিমকেদর ;পশাগত :া)@
এবং িনরাপ}া (OHS) সমস@া, স~দােয়র ঝুঁ িক, OকV ;থেক সু িবধাবিKত এবং •ব/লেদর বাদ ;দওয়া, িশ€ পাচার, ;জারপূ ব/ক িশ€ Qম, মানব পাচার,
সু িবধােভাগীেদর ;শাষণ সহ কেরানাকালীন কাজ করার সময় সxাব@ :া)@ ও িনরাপ}া সমস@া ইত@ািদ িবষয়`েলা Qম ব@ব)াপনা পRিতেত (LMP) মূ ল@ায়ন
এবং উপ)াপন করা হেয়েছ। OকেVর আকার, সxাব@ পিরেবশগত এবং সামািজক (ES) ঝুঁ িক এবং Oভাব ব@ব)াপনা ও Oশিমত করার জন@ বাfবায়নকারী
সং)া`িলর 1মতা এবং ;য ;O1াপেট OকVa বাfবািয়ত হেe, ;সই OকেVর জন@ সামিƒক ES ঝুঁ িক িনধ/ারণ করা হেয়েছ। এবং এই OকেVর পিরেবশ ও
সামািজক Oভাবেক সািব/কভােব ‘High’, ;যখােন পিরেবেশর Oভাব ‘substantial’ এবং সামািজক Oভাব ‘High’ উে•খ করা হেয়েছ। ESSs, Qম আইন
২০০৬ (২০১৩ এবং ২০১৮ সােলর সংেশাধনী সহ), জাতীয় িশ€ Qম িনমূ ল/ নীিত ২০১০, ;কািভড-১৯ এর জন@ সরকারী এবং WHO িনেদ/ িশকা ইত@ািদর
িবধান`িল পু ˜ানু পু˜ভােব অধ@য়ন করা হেয়েছ এবং তােদর Oেয়াজনীয়তা এবং বাধ@বাধকতা পূ রেণর জন@ উRৃ ত করা হেয়েছ। কম/সং)ােনর শত/ াবলী,
;পশাগত িনরাপ}া এবং :া)@, এবং িশ€/বাধ@ Qম, সব`িলেক িনেদ/ িশকা িহসােব উে•খ করা হেয়েছ।
বাfবায়নকাির সং)া (IAs)-এর িবদ@মান পিরেবশগত ও সামািজক ব@ব)াপনার Oািত™ািনক 1মতা ;জারদার করার জন@ OকেVর িসেšম এবং ব@ব)া উXয়ন
ও বাfবায়ন করেব। এই OকেVর বাfবায়ন ইউিনট (PIUs) এর মেধ@ একজন ;ডপু a িডেরœেরর ;নতৃে• একa সামািজক, পিরেবশগত এবং ;যাগােযাগ
;সল অžভু/^ থাকেব ;যখােন িবেশষŸ (পরামশ/দাতা) িনেয়ািজত থাকেবন। িবেশষত িনম/ােণর পূ েব/ LMP-এর জন@, Oিতa PIU সাব-OকেVর কায/_ম
ত াবধােনর জন@ Oেয়াজনীয় )ায়ী ও ;পশাগত, :া)@ ও িনরাপ}া িবেশষŸ িনেয়াগ করেব, যারা LMP-এর যথাযথ বাfবায়ন এবং অপােরশন চলাকালীন
পিরেবশগত ও সামািজক Oভাব Oশমন ব@ব)ার তদারিকর জন@ দায়ী থাকেব।
িবb ব@াংেকর ;যৗন িনয/াতন (SEA/SH) ঝুঁ িক মূ ল@ায়েনর সােথ স¢িতপূ ণ/ অবকাঠােমা িনম/াণ কােজ জিড়ত OকV`িলর জন@ এবং সংিst `ড O@াকaস
;নাট (GPN) অনু সাের এবং ESIA ;থেক পাওয়া ফলাফল অনু যায়ী, এই মূ ল@ায়ন OকেVর সাইট`িলেত/ এলাকােত Qম Oবােহর সি¦িলত Oভাবেক
Oিতফিলত কের। BLPA এবং RHD’র কােজর জেন@ ;বিশরভাগ অদ1 এবং আধা-দ1 Qম আেশপােশর এলাকা ;থেক িনেয়াগ করেব, €ধু মাª দ1 এবং
িকছু আধা-দ1 Qিমক এই অKেলর বাইের ;থেক পাওয়া যােব বেল ধারণা করা হেe। অন@ান@ OকেVর মেতা এই আKিলক কিরেডাের OকV এলাকায়
Qিমেকর আগমেনর সােথ ঝুঁ িক জিড়ত রেয়েছ। চলমান BRCP-1-এর অংশ িহসােব, BLPA বত/ মােন BRCP-1-এর অংশ িহসােব একa সং-ােরর
SEA/SH অ@াকশন ®@ান বাfবায়ন করেছ। এই পিরকVনার বাfবায়ন BLPA-এর পূ ব/বতz অিভŸতার উপর িভি} কের ¯তির করা হেয়েছ। অন@ান@ OকেVর
পিরেবেশ, এই OকেVর জন@ Ofািবত সাইট`িল সহ, ;সইসােথ অন@ান@ OকV পিরেবেশ অনু °প ঝুঁ িক`িল মূ ল@ায়ন করা। অন@ OকেVর অনু ±প ঝুঁ িক `েলা
এই OকেVর জেন@ Ofািবত সাইট `েলােত অনু °প ভােব িবেবিচত হেব। একইভােব, RHD তার চলমান WeCARE MPA ;Oাƒােমর অংশ িহসােব একa
:তB SEA/SH পিরকVনা বাfবায়ন করেছ।এনিবআেরর OকV সাইট`িল বাংলােদেশর িdতীয় বৃ হ}ম শহর চ³ƒােম অবি)ত এবং অন@ান@ সাইট`িলও
;পির-আরবান বা শ´ের এলাকায় অবি)ত। ফেল এনিবআর OকেV Qম চািহদা উে•খেযাগ@ভােব বৃ িR পােব বেল আশা করা যােe না। এই OকেVর অংশ
িহেসেব )ানীয় নারীেদর কম/সং)ান ও দ1তা বৃ িRর লে1@ দ1তা উXয়ন এবং আžঃসীমাž বািণজ@ সু িবধার জন@ কায/_েমর Ofাব করা হেয়েছ। SEA/SH
Oিতেরাধ এবং Oিতি_য়া কায/_ম এই ধরেনর িল¢ িভি}ক নথীেত অžভু/^ করা হেব।
এলএমিপর (LMP) সােথ কমzেদর জন@ একa অিভেযাগ িন¶ি} ব@ব)া (GRM) ¯তির করা হেয়েছ যােত IAs তােদর PIUs, পরামশ/দাতা, ·কাদারদার
এবং তােদর dারা িনজু ^ ;য ;কউ সxাব@ অসেžাষ বা উেdগ উ¸াপন করেত পাের৷ অিভেযাগ`িল কীভােব পিরচালনা করেত হয় ;স সpেক/ িনয়মকানু ন
GRM এ উে•খ থােক যা SEA/SH এর িবেশষ ;Oাটকল যা এই ধরেনর অিভেযাগ িনরসন কের থােক। OকেVর নকশায় SEA/SH ঝুঁ িক ব@ব)াপনায়, IAsএর Oািত™ািনক স1মতা বৃ িRর সমথ/েন OকV কমzেদর জন@ একa আচরণিবিধ রেয়েছ ;যখােন সু িবধােভাগী স~দায়, ;šকেহাºার এবং IAs এবং
SEA/SH-এর মাধ@েম SEA/SH সpেক/ সেচতনতা বৃ িR করার কম/ পিরকVনা উে•খ করা হেয়েছ। ।

কােজর স·ক পিরি)িত এবং কমzেদর সpক/ , ;পশাগত :া)@ ও িনরাপ}ার ব@ব)াপনা িনি»ত করেত এবং কম/শি^-সpিক/ ত ;যমন; ;যৗন িনয/াতন,
অপব@বহার এবং ;যৗন হয়রািন (SEA/SH) এর সােথ সpিক/ ত OকেVর সমস@া`িলেক ;মাকােবলা করার জন@ এই এলএমিপ OSত করা হেয়েছ। এa একa
লাইভ নিথ, তাই OকেVর চািহদা ;মটােত আপেডট করা ;যেত পাের, এবং এa OকেVর পিরেবশগত এবং সামািজক (E&S) পিরচালনার িদক`িলেক তুেল
ধরার করার জন@ ¯তির করা । IAs' এবং WB-এর ওেয়বসাইেট অন@ান@ E&S নিথ, ;যমন; SEP, RPF, ESMF, ESIA ইত@ািদ এই LMP সহ OকV
মূ ল@ায়েনর আেগ Oকাশ করা হেব।

2

