
 

 

 

 

মাল্টিপারপাস ল্টিজাস্টার শেিার সারপ পাট (MPDS) কার্ পক্রম  

প্রকল্প এলাকায় ল্টিম পাণ কারজর পল্টররেে সংক্রান্ত মতামত আহ্বাি 

আল োচ্য তলযযর গোইড োইনটি প্রস্তুত করো হলেলে কেয়ার বাাংলাদেশ- এর মাল্টিপারপাস ল্টিজাস্টার শেিার সারপ পাট 

(MPDS) কার্ পক্রম প্রকলে সংযুক্ত কল্টমউল্টিটট ও অংেীদাররদর জিয যোর মোধ্যলম তোরো সটিক তযয পেলত েোলরন ও তোলের 

মতোমত জোনোলত েোলরন। প্রকেটি জোতীে, আঞ্চল ক এবং আন্তজজোলতক পেমওে জোক পযমন বোং োলেশ সরকোলরর ৭ম 

েঞ্চবোলষ জকী েলরকেনো, বাংলারদে পল্টররবে সংরক্ষণ আইি (২০১০), েুলয জোলগর এস ও লড (২০১৯), এবং ইউএসএআইলড 

বোং োলেলশর ২০২০-২০২৫ পেশ উন্নেন সহলযোলগতো পকৌশ  সহ পসন্ডোই পেমওেোকজ লডআরআর অনুসরণ কলর প্রনেণ করো 

হলেলে।প্রকেটি েলুয জোগ সহনশী তোর েূব জশতজ লহলসলব নোরীেুরুলষর ববষমযেুরীকরণ, ববলচ্ত্র্যতো রক্ষো, ও অক্ষমতোলক 

অন্তজভূক্তক্তর লবষেটি লবলবচ্নোে পরলেলে।1পচ্কল স্টটি মূ  প্রোসলিক তলযযর একটি সোধ্োরণ রূেলরেো যো কল্টমউল্টিটট/ 

অংেীদাররা প্রকলের প্রোযলমক েয জোলের চলমাি পল্টররবে সমীক্ষা সম্পরকপ জািরে ও োরদর মোমে ল্টদরে পাররব।  

েমিউমিটি ও অাংশীোরদের জিয তথ্যমবধাি  

১. আিাদের সাংগঠি সম্পদেে তথ্য 

- আিরা োরা? 

পকেোর হ  লবলের অনযতম বৃহত্তম আন্তজজোলতক মোনলবক সংস্থো, যোরো েলরদ্র েলরবোরগুল র জীবনযোত্র্োর মোলনর উন্নলত করলত 

এবং েোলরদ্রয লবলমোচ্লন সহোেতো করলত প্রলতশ্রুলতবদ্ধ। ১৯৪৫ সোল  প্রলতটিত পকেোর, লবেবযোেী েোলরদ্রয ও প্রোলন্তককরলণর 

লবরুলদ্ধ  ডোই করলত ৯৩ টি পেশ জলুড কোজ করলে। ১৯৪৯ সো  পযলক পকেোর বোং োলেলশ সক্তিে আলে এবং বোং োলেলশ 

পকেোলরর অনযতম বৃহত্তম অলিস আলে। 

 

- আিাদের েরূেমশ েতা, লক্ষ্য, োদজর কেন্দ্রস্থল এবাং িূলিীমত 

েরূেমশ েতা: আমরো আশো, সহনশী তো এবং সোমোক্তজক নযোেলবচ্োর সম্পন্ন একটি লবে চ্োই, পযেোলন েোলরদ্রয কোটিলে ওিো সম্ভব 

এবং সমস্ত মোনুষ যযোযয ময জোেো এবং সুরক্ষোর সোলয জীবনযোেন কলরন। 

লক্ষ্য: পকেোর সোরো েৃলযবী জলুড জীবন বো াঁচ্োলত, েোলরদ্রযতোলক হোরোলত এবং সোমোক্তজক নযোেলবচ্োর অজজলন কোজ কলর। 

োদজর কেন্দ্রস্থল: আমরো মলহ ো এবং পমলেলের উন্নেলনর পকলে পরলেলে। কোরণ আমরো জোলন পয   সমস্ত মোনুলষর সমোন 

অলধ্কোর এবং সুলযোগ নো েোওেো েয জন্ত আমরো েোলরদ্রযতো কোটিলে উিলত েোরব নো। 

িূলিীমত: ববলচ্ত্তয   পেিত্ব   সমতো   রূেোন্তর   সততো 

 

− আিাদের িূল ক াোসগুমল মে মে? 

আমরো আমোলের প্রকেগুল  বোস্তবোেন করলত এবং জরুলর সোডোেোলন েুলয জোগ েলরচ্ো নো বযবস্থোেনোে সরকোলরর সোলয 

অংশীেোলরত্ব কলর। আমোলের মোনলবক সহোেতোর মলধ্য রলেলে- জীবন ও জীলবকো রক্ষো করো, েোেয সুরক্ষো, আেে, েোলন, সযোলনলিশন 

এবং স্বোস্থযলবলধ্ সরবরোহ করোর েোশোেোলশ কলমউলনটির সহনশী তো বৃক্তদ্ধ এবং পযলকোন জরুলর েলরলস্থলত মোলনলে পনওেোর ক্ষমতো 

বতলর করো।  

- েীভাদব আিাদের প্রেল্প সম্পদেে িতািত জািাদবি   

প্রকলের কমী, অংশীেোর, পস্বচ্ছোলসবক বো কলমউলনটি পযলক পয পকও পমই  কলর সরোসলর পকেোর বোং োলেলশ আেনোর মতোমত  

জোনোলত েোলরন: bgd.info@care.org.  

 
1 The activity will be following USAID’s 752.236-70 Standards for accessibility for the disabled in USAID construction contracts, 
available here: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/48/752.236-70 

mailto:bgd.info@care.org
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/48/752.236-70


 
২. প্রেল্প সম্পদেে তথ্য 

 

o প্রদজদের িাি: মাল্টিপারপাস ল্টিজাস্টার শেিার সারপ পাট (MPDS) কার্ পক্রম 

o কিতৃদে সেসয এদজন্সির িাি: পকেোর বোং োলেশ 

o সেসয সাংস্থার িাি: শসভ দয ল্টচলরেি এবং গ্রাম উন্নয়ি সংগঠি (GRAUS)  

o তহমবল সাংস্থা: ইউএসএআইল্টি (USAID) 

o প্রেদল্পর সিয়োল: ৪ বছর। 

o প্রেদল্পর প্রসঙ্গ এবাং িূল োর্ েক্রি: ইউএসএআইল্টি-এর অর্ পায়রি ”বহুমুখী দুরর্ পাগ আশ্রয়রকন্দ্র সহায়ো” (MPDS) প্রকল্প 

বাস্তবায়রির জিয শকয়ার, গ্রাম উন্নয়ি সংগঠি (GRAUS) এবং শসভ দয ল্টচলরেি শক আল্টর্ পক অিুদাি শদওয়া হরয়রছ। এমল্টপল্টিএস 

প্রকল্পটটরে জল্ট়িে সংস্থাগুল্টলর অেীে কার্ পক্ররমর ল্টেক্ষণ এবং অল্টভজ্ঞোর উপর ল্টভল্টি করর সমল্টিে  পল্টরকল্পিা এবং িকো প্রস্তুে 

করা হরয়রছ। প্রকল্পটটর লক্ষয হল "প্রাকৃল্টেক দুরর্ পারগর ঝুুঁ ল্টক হ্রাস এবং স্থািীয় জিরগাষ্ঠীর সহিেীলো বৃদ্ধি করা"। প্রকরল্পর এই 

লক্ষয অজপরির জিয, এমল্টপল্টিএস ল্টিম্নল্টলল্টখে ৩ টট উরেরেযর উপর শজার ল্টদরব র্া সমল্টিে এবং পরস্পর সম্পল্টকপে।  

− উরেেয ১: আশ্রয়রকন্দ্র এবং জলবায় ু সল্টহষু্ণ কল্টমউল্টিটট অবকাঠারমা ল্টিম পারণর মাধ্যরম প্রাকৃল্টেক দুরর্ পারগর প্রভাব 

প্রেল্টমে (Mitigate)  করা। 

− উরেেয ২: ল্টেক্ষা উপরর্াগী সুরর্াগ-সুল্টবধ্াসমুহ এবং সংল্টিষ্ট কল্টমউল্টিটটর সংহল্টে বৃদ্ধি। 

− উরেেয ৩: স্থািীয় দুরর্ পাগ-প্রস্তুল্টে ও সা়িাদাি শজারদার করা।  

 

আশ্রয়রকরন্দ্রর উপর্ুক্ত স্থাি ল্টিধ্ পারণ ও প্রকরল্পর পল্টররবেগে প্রভাব, র্র্ার্ পো এবং উপরর্াল্টগো মূলযায়রির জিয একটট 

ল্টবশ্বাসরর্াগয সংগঠি দ্বারা একটট ল্টবস্তাল্টরে সমীক্ষা করা হরব। এই সমীক্ষাটট শেব্রুয়াল্টর ২০২১ শর্রক মাচপ ২০২১ সমরয়র মরধ্য 

করা হরব। পল্টররবরের প্রার্ল্টমক অবস্থা ল্টবরবচিায় ল্টিরয় ল্টবস্তাল্টরে পল্টররবেগে মূলযায়ি এর মাধ্যরম প্রকরল্পর প্রেযাল্টেে 

পল্টররবেগে, সামাদ্ধজক এবং জলবায়ু পল্টরবেপরির প্রভাব ল্টিি পয় করা হরব। আশ্রয়রকন্দ্রগুরলা পল্টররবেসম্মে এবং োরদর 

প্রভাব উপেরমর জিয পল্টররবেগে সমীক্ষায় USAID এর “Environmental 22 CFR Scoping 216 for Environmental Statement 

(SS)”2 শমরি চলা হরব। এই প্রকল্প বাস্তবায়রির শক্ষরে বাংলারদে সরকার ও ইউএসএইি এর সকল পল্টররবে সম্পল্টকপে 

সম্মল্টের েেপগুরলা শর্মি, “USAID’s 22 CFR 216 Agency Environmental Procedures, 216.3 Procedures, (a) (4), page 

14; and IEE Asia 19-010, page 2, paragraph 5” র্র্ার্র্ভারব শমরি ল্টিম পাণ কাজ সম্পন্ন করা হরব। পল্টররবেগে শবসলাইি 

ের্য প্রর্াল্টমক এবং স্বেন্ত্র উৎস শর্রক সংগ্রহ করা হরব। পল্টররবে সমীক্ষার জিয প্রকল্প এলাকার শর্ সকল ের্য সংগ্রহ কররে 

হরবেঃ (১)ভূেত্ত্ব, ভূল্টমকম্প, স্থারির ল্টববরণ, জলবাযু়, বাোস, বাোরসর গুিমাি, মাটট এবং মাটটর গুিগে মাি, পাল্টি এবং পাল্টির 

গুিগে মাি, (২)স্থলজ ও জলজ উদ্ধিদ ও প্রাল্টিকুল, শর্রকাি সংকটপূণ প বা ল্টবপন্ন এলাকা (৩)প্রকল্প এলাকার আর্ পসামাদ্ধজক 

পল্টররবে এবং প্রকল্প এলাকার প্রোসল্টিক উপাি, পল্টরবাররর আকার, ল্টলংগল্টভল্টিক অিুপাে, বাধ্ পকযজল্টিে ল্টিভপরেীলো, ল্টেক্ষা 

ও স্বাক্ষরো, ল্টবশুি পারির পাল্টি ও সযাল্টিরটেি সুল্টবধ্া, বাসস্থাি, প্রধ্াি আঞ্চল্টলক ভাষা, স্বাস্থয, আশ্রয়রকন্দ্র এর সুল্টবধ্া এবং 

সংলগ্ন এলাকা, র্াোয়ে, কৃল্টষ, জােীগে ধ্রি, সাধ্ারি মািুরষর শপো, পল্টরবাররর মাল্টসক আয়, প্রকল্প এলাকায় পল্টরর্ায়ী 

মািুরষর সংখযা, মািুষকৃে সৃষ্ট বা প্রাকৃল্টেক দুর্ পটিার ধ্রি, আরলা বা ল্টবদুযরের,রান্নার জ্বালল্টি এর উৎস, শর্াগারর্াগ এবং 

বহুমুখী আশ্রয়রকন্দ্র ল্টিরয় সাধ্ারি মািুরষর দৃটষ্টভল্টি ইেযাল্টদর ের্য সংগ্রহ করা হরব।  

 

o প্রেল্প এলাো: এমল্টপল্টিএস প্রকল্পটট শকয়ার এর শিেৃরে কক্সবাজার শজলার ৪ টট উপরজলা (মরহেখালী, কুেুবল্টদয়া, চকল্টরয়া, 

শপকুয়া) এবং বান্দরবাি শজলার ৩ টট উপরজলায় (বান্দরবাি সদর, লামা ও িাইক্ষযংছল্ট়ি) বাস্তবায়ি করা হরব। কক্সবাজার শজলার 

মরহেখালী, কুেুবল্টদয়া, চকল্টরয়া এবং শপকুয়া উপরজলা সহ বান্দরিবাি শজলার সদর উপরজলায় শকয়ার এবং বান্দরবাি শজলার 

লামা ও িাইক্ষযংছল্ট়ি উপরজলায় শসভ দযা ল্টচলরেি প্রকল্প বাস্তবায়রির কাজ কররব। গ্রাম উন্নয়ি সংগঠি প্রকরল্পর বান্দরবি 

শজলার ৩ টট উপরজলায় প্রকল্প বাস্তবায়রি শকয়ার এবং শসভ দযা ল্টচলরেি এর সারর্ শর্ৌর্ভারব কাজ কররব।  

o সুমবধাদভাগী সাংখ্যা: আো করা হরে শর্, এ প্রকল্প দ্বারা কক্সবাজার ও বান্দরবাি শজলার ২০০,০০০ জিগণ সুল্টবধ্া লাভ কররব।   

 
2 https://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/22cfr216  

https://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/22cfr216


 
o সুমবধাদভাগী মিব োচি: দুরর্ পাগ প্রবণ এলাকার জিরগাটষ্ঠর জিয ”পা়িা শকন্দ্র” পিল্টে সামাদ্ধজক শমৌল্টলক শসবা সমূহ ল্টিদ্ধিে 

কররি শকন্দ্রল্টবন্দ ু ল্টহরসরব পল্টরগল্টিে হরব। ল্টকছু এলাকায় আশ্রয়রকন্দ্রগুরলা ল্টেশুরদর জিয ল্টিরাপদ,আিন্দময়, গুিগে ল্টেক্ষা 

শকরন্দ্রর পাোপাল্টে োরদররক দুরর্ পাগ পূব পপ্রস্তুল্টের প্রল্টেল্টিল্টধ্ ল্টহরসরব তেল্টর করা হরব।  

 

৩. সংল্টিষ্ট সরকাল্টর, শেসরকাল্টর এেং জিসাধাররণর সল্টিত আরলাচিা সম্পদেে তথ্য 

 

➢ প্রকে বোস্তবোেন, সলচ্তনতো বৃক্তদ্ধ  তযয সরবরোহ  সুলবধ্োলভোগী লনব জোচ্ন এবং েয জলবক্ষলণর মলতো প্রকলের প্রলতটি েয জোলে 

জিসাধ্াররণর অংশগ্রহণ লনক্তিত করো হলব। সলব জোচ্চ তলযযর প্রকোলশর নীলত সহ স্বচ্ছতো এবং জবোবলেলহতোর জনয লবলভন্ন 

উেোলে কলমউলনটিলক প্রকে সম্পলকজ জোনোলনো হলব। স্থাি ল্টিব পাচরির জিয সম্প্রদায় এবং প্রোসরির সারর্ প্রকল্পটট শর্ৌর্ভারব 

মািদণ্ড টঠক কররব র্া এমল্টপল্টিএস এর প্রকল্প প্রস্তাবিা দ্বারা চাল্টলে। ল্টিব পাল্টচে সাইটগুল্টল সম্প্রদারয়র, ল্টবদযমাি অবকাঠারমা, 

পল্টররবরের শকািও ক্ষল্টে কররব িা এবং ইউএসএআইল্টি'র ল্টবল্টিরয়ারগর স্থাল্টয়রের পল্টরপূরক হরব। ল্টিব পাল্টচে সাইটগুল্টল সহজ 

গমিরর্াগয হরব, সরাসল্টর জরলাচ্ছ্বাস, হঠাৎ বিযা বা ভূল্টমধ্স শর্রক কম ঝুুঁ ল্টকপূণ প হরব এবং ল্টিম পাণ সামগ্রীর উৎপাদি এবং 

পল্টরবহি সুল্টবধ্া র্াকরব।  

স্থািীয় জিরগাটষ্ঠর সারর্ পরামে প করর প্রকরল্পর গুরুেপূণ প সামাদ্ধজক এবং পল্টররবেগে তবল্টেষ্টয, সমসযা এবং ঝুুঁ ল্টক ল্টচল্টিে 

করা, ল্টবরবচিাধ্ীি ল্টবকল্পগুল্টল জািা হরব। ল্টিধ্ পাল্টরে এলাকার শিেীস্থািীয় বযদ্ধক্ত, প্রল্টেষ্ঠাি এবং সরকারী সংস্থার সমিরয় 

সামগ্রীক পল্টরকল্পিা করর ল্টবস্তাল্টরে শকাল্টপং, জরীপ, সাইট পল্টরদে পি, এেদ্ধজল্টি, শক আই আই (KII) পল্টরচালিা করা হরব। 

মূলযায়ি পল্টরচালিা করার জিয উক্ত এলাকার পল্টরবাররর িমুিার ল্টভল্টিরে িারী,পুরুষ, জাল্টেগে এবং অিযািয প্রাল্টিক 

জিরগাষ্ঠীর মূলযায়ি করা হরব। 

➢ মতামত প্রদাি প্রক্রক্রয়া: ইরমইল ল্টভল্টিক মোমে গ্রহণ করা হরব। এই প্রকল্প শর্রক উদ্ভূে শর্রকারিা পল্টররবেগে প্রভাব 

শর্রক উিরণ, ল্টচল্টিেকরণ এবং ো প্রেমরি আপিারদর মোমে সরব পাচ্চ গুরুে সহকারর ল্টবরবচিা করা হরব।  

 

➢ কর্াগাদর্াদগর মাধযম:  

আপিার শর্রকারিা শকাি পরামে প দয়া করর bgd.info@care.org এ ইরমইল শপ্ররণ করুি। ধ্িযবাদ।  

 
 

 

mailto:bgd.info@care.org

