নির্ বাহী সারসংক্ষেপ
প্রকক্ষের পটভূনি: র্াংলাক্ষেশ সরকার আন্তর্বানিক উন্নয়ি সংস্থার (আইনিএ) কাছ থেক্ষক ১৫০ নিনলয়ি িানকবি িলাক্ষরর (ইউএসনি)
ঋণ নিক্ষয় র্াংলাক্ষেশ আঞ্চনলক সংক্ষ াগ প্রকে -১ (নর্আরনসনপ -১) র্াস্তর্ায়ি করক্ষছ। প্রকেটির মূল নিিটি উপাোি রক্ষয়ক্ষছ ার প্রেি
উপাোিটি হক্ষে ভারি, থিপাল এর্ং ভুটাক্ষির সাক্ষে র্ানণর্য প্রসাক্ষরর র্ন্য প্রক্ষয়ার্িীয় অর্কাঠাক্ষিা, পদ্ধনি এর্ং কা বপ্রণালীর
আধুনিকায়ি এর্ং স্থলর্ন্দক্ষরর সুনর্ধাসমূক্ষহর উন্নয়ক্ষি নর্নিয়গ সম্পনকবি। থিৌপনরর্হি িন্ত্রণালক্ষয়র আওিাধীি র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর
কর্তবপে (নর্এলনপএ) এই উপাোিটির র্াস্তর্ায়ক্ষির কাক্ষর্ নিক্ষয়ানর্ি রক্ষয়ক্ষছ। নেও থভািরা তুলিামূলকভাক্ষর্ িতুি স্থলর্ন্দর া ২০১৩
সাক্ষল কার্ শুরু কক্ষর, িবুও থভািরায় র্ানণক্ষর্যর পনরিাণ দ্রুি বৃনদ্ধ পাক্ষে এর্ং িা শীঘ্রই র্িবিাি ধারণেিিাক্ষক ছানিক্ষয় াক্ষর্।
প্রকেটির মূল উক্ষেশ্য হল ভারি, থিপাল এর্ং ভুটাক্ষির সাক্ষে র্ানণর্য প্রসাক্ষরর র্ন্য প্রক্ষয়ার্িীয় থ াগাক্ষ াগ ব্যর্স্থার উন্ননি, লনর্নিক
র্াঁধা হ্রাস এর্ং সীিান্ত ব্যর্স্থাপিা ও র্ানণর্য সহর্ীকরক্ষণ আধুনিক পদ্ধনির আত্মস্থকরক্ষণর িাধ্যক্ষি র্ানণনর্যক পনরক্ষর্ক্ষশর উন্ননি করা।
মূলি, প্রকেটি র্ািীয় এর্ং আঞ্চনলক র্ানণক্ষর্যর র্ন্য থ াগাক্ষ াগ, র্ানণর্য ও পনরর্হণ ব্যর্স্থার সহর্ীকরক্ষণ অে বায়ি করক্ষর্। র্ন্দক্ষরর
কাঠাক্ষিাগি সুক্ষ াগ-সুনর্ধার উন্নয়ক্ষির র্ন্য নর্দ্যিাি র্নি ছািাও অনিনরক্ত র্নি অনধগ্রহক্ষণর প্রক্ষয়ার্ি হক্ষর্।
ভূনি অনধগ্রহণ ও পুির্ বাসক্ষির প্রভার্: থভািরা স্থলর্ন্দরটি সািেীরা থর্লার সািেীরা সের উপক্ষর্লার থভািরা ইউনিয়ক্ষির লেীোিী
গ্রাক্ষি অর্নস্থি। র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর কর্তবপক্ষের অধীক্ষি ১৫.৭৩ একর নর্দ্যিাি র্ন্দর র্নি ছািাও থভািরা স্থলর্ন্দক্ষরর র্ন্য অনিনরক্ত
৯.৮৩৫ একর র্নি অনধগ্রহক্ষণর প্রক্ষয়ার্ি। অনধগ্রহণকৃি র্নির অক্ষধ বক্ষকরও থর্শী (৫.১৪৪ একর) থর্সরকারী র্নি এর্ং অনিনরক্ত
০.৯২৮২ একর অনপবি সম্পনি, অর্নশষ্ট ৩.৭৬ একর খাস র্নি এর্ং র্াংলাক্ষেশ পানি উন্নয়ি থর্াক্ষি বর র্নি। আর্ানসক এর্ং র্ানণনর্যক
কাঠাক্ষিার পাশাপানশ গাছপালার উপর প্রকেটির সীনিি প্রভার্ রক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের ফক্ষল থিাট ১৪৫টি পনরর্াক্ষরর ৬২২ র্ি সেস্য েনিগ্রস্থ
হক্ষর্। প্রভাক্ষর্র সংনেপ্ত নর্র্রণ নিক্ষে উপস্থাপি করা হলঃ
র্ণ বিা
থভািরা স্থল র্ন্দক্ষর নর্দ্যিাি র্নি
অনধগ্রহণকৃি র্নি
প্রকক্ষের আওিায় থিাট েনিগ্রস্থ খািা
র্নিক্ষি থিাট প্লট (োগ)
থিাট েনিগ্রস্থ র্িসংখ্যা
কাঠাক্ষিা হারাক্ষিা েনিগ্রস্থ ব্যনক্ত

ইউনিট
একর
একর
ব্যনক্ত
সংখ্যা
ব্যনক্ত
সংখ্যা

পনরিাণ
১৫.৭৩
৯.৮৩৫
১৪৫টি পনরর্ার
৫১
৬২২ র্ি
১৫টি েনিগ্রস্থ পনরর্ার
১৫টি পনরর্ার ৫টি পাকা, ২৩টি আধা পাকা, ৫টি
কাঁচা ঘর, ১টি আরনসনস সীিািা, ৫টি অগভীর
টিউর্ওক্ষয়ল, ২টি গভীর টিউর্ওক্ষয়ল, ১টি নিঁনি
এর্ং ২টি পায়খািা হানরক্ষয়ক্ষছ
েনিগ্রস্থ গাছপালা
০৮টি ব্যনক্তগি ৪৮৪টি ফলর্, কাঠ ও অন্যান্য গাছ (২৩টি র্ি,
খািা
এর্ং ৪৫৬টি িাঝারী ও ৫টি থছাট)
র্াংলাক্ষেশ পানি
উন্নয়ি থর্াি ব-০১
েনিগ্রস্থ ফসল (শাকসর্নর্, ধাি, গি, পাট, আলু)
১৯ র্ি ব্যনক্ত
শাকসর্নর্, ধাি, গি, পাট, আলু
একটি িনহলা প্রধাি পনরর্ার
সিাক্তকৃি দুর্ বল/ঝুঁনকপূণ ব (vulnerable) অনুপনস্থি সংখ্যা
পনরর্ার
সিাক্তকৃি দুর্ বল/ঝুঁনকপূণ ব ক্ষুদ্র ব্যর্সায়ী
সংখ্যা
০১ র্ি চাক্ষয়র থোকািোর
আইিী িীনি কাঠাক্ষিা: থভািরা স্থলর্ন্দক্ষরর র্ন্য পুির্ বাসি কিব পনরকেিা (আরএনপ) প্রস্তুি করার থেক্ষে নর্শ্বব্যাংক্ষকর সুরোর
িীনিসমূহ থ িি থভৌি সাংস্কৃনিক সম্পে (ওনপ ৪.১১), উপর্ানি র্িক্ষগাষ্ঠী (ওনপ ৪.১০) এর্ং অনিোকৃি পুির্ বাসি (ওনপ ৪.১২)
িীনিিালা নর্ক্ষর্চিা করা হক্ষয়ক্ষছ। এছািা স্থার্র সম্পনি অনধগ্রহণ ও হুকুিেখল আইি, ২০১৭ এর্ং অনপবি সম্পনি প্রিযপবণ (প্রিযাহার)
আইি ২০০১ (সংক্ষশাধি ২০১১ এর্ং ২০১৩) অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। িক্ষর্ থভািরা স্থল র্ন্দক্ষর থকািও উপর্ানি/নৃিানিক পনরর্াক্ষরর

উপনস্থনি িা োকায় এর্ং ভূনি অনধগ্রহক্ষণর ফক্ষল থকাি সাংস্কৃনিক সম্পনির েনি িা হওয়ায় থসখাক্ষি ওনপ ৪.১০ এর্ং ওনপ ৪.১১
কা বকর হক্ষর্ িা।
িিািি গ্রহণ ও প্রকাশঃ প্রকে সম্পক্ষকব থিকক্ষহাল্ডারক্ষের ইিপুট এর্ং িিািি গ্রহক্ষণর র্ন্য দুটি আক্ষলাচিা সভা এর্ং ০৪টি েলগি
আক্ষলাচিা (এফনর্নি) অনুনষ্ঠি হক্ষয়নছল। প্রকক্ষের অংশীোরক্ষের অংশগ্রহণ এই সভার িাধ্যক্ষি নিনিি হক্ষয়ক্ষছ।
অনভক্ষ াগ নিরসি প্রনিয়াঃ প্রকক্ষের প্রর্ক্তা, র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপে থভািরা ইউনিয়ক্ষি অনভক্ষ াগ নিরসি প্রনিয়া (Grievance
Redress Mechanism) প্রনিষ্ঠা করক্ষর্ এর্ং পুির্ বাসি কিব পনরকেিায় র্নণ বি স্থািীয় অংশগ্রহণ নিনিি করার র্ন্য অনভক্ষ াগ
প্রনিকার কনিটি (Grievance Redress Committee) গঠি করক্ষর্। অনভক্ষ াগ নিরসি প্রনিয়ার িাধ্যক্ষি েনিগ্রস্থ ব্যনক্তক্ষের
অর্নহি করা হক্ষর্ থ িারা পুির্ বাসক্ষির নর্ষক্ষয় থ থকািও অনভক্ষ াগ োক্ষয়র করার অনধকার রাক্ষখ। র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপক্ষের
প্রনিনিনধ, ইউনিয়ক্ষির নির্ বানচি থচয়ারম্যাি, নির্ বানচি ইউনিয়ি পনরষে সেস্য, েনিগ্রস্থ পনরর্াক্ষরর একর্ি ব্যনক্ত এর্ং ব্যর্সায়ী
সম্প্রোক্ষয়র সম্মানিি ব্যনক্তক্ষের নিক্ষয় গঠিি অনভক্ষ াগ প্রনিকার কনিটি কর্তবক অনভক্ষ াগগুনল নিষ্পনি করা হক্ষর্। কনিটি কর্তবক
েনিপূরণ, পুির্ বাসি সহায়িা এর্ং র্ীনর্কা নির্ বাহ সংনিষ্ট অনভক্ষ াগগুনল প বাক্ষলাচিা করা হক্ষর্। অনভক্ষ াগ প্রনিকার কনিটি অনভক্ষ াগ
োনখক্ষলর সাি নেক্ষির িক্ষধ্য িা সিাধাক্ষির প্রক্ষয়ার্িীয় ব্যর্স্থা থিক্ষর্। ইউনিয়ি প বাক্ষয়র কনিটি নে সিক্ষয়র িক্ষধ্য অনভক্ষ াগগুনল
সিাধাি করক্ষি সেি িা হয় িাহক্ষল িা সের েফিক্ষর নিষ্পনির র্ন্য পাঠাক্ষিা হক্ষর্। সের েফিক্ষর গঠিি অনভক্ষ াগ নিরসি কনিটিক্ষি
প্রকে পনরচালক সভাপনিত্ব করক্ষর্ি। এছািা, উপ-প্রকে পনরচালক সেস্য সনচর্ এর্ং সািানর্ক নর্ক্ষশষজ্ঞ সেস্য হক্ষর্ি।
এিটাইক্ষটলক্ষিক্ষের থ াগ্যিাঃ অনধগ্রহণকৃি র্নি এর্ং/অের্া র্নিক্ষি থকাি র্স্তুগি সম্পে (physical assets) োকক্ষল নিনি
েনিপূরণ এর্ং অন্য পুির্ বাসি সহায়িার র্ন্য থ াগ্য র্ক্ষল নর্ক্ষর্নচি হক্ষর্ি। স্থার্র সম্পনি অনধগ্রহণ ও হুকুিেখল আইি ২০১৭ অনু ায়ী
নে থকািও থকায়াটার/ ব্যর্হারকারী (squatters/users) সরকানর র্ায়গায় োক্ষকি র্া এটি ব্যর্সাক্ষয়র র্ন্য েখল কক্ষর রাক্ষখি
িক্ষর্ নিনি ভূনি অনধগ্রহক্ষণর ফক্ষল েনিগ্রস্থ গাছ, ফসল এর্ং র্ীনর্কা ইিযানের েনিপূরণ পাক্ষর্ি। শুিানর (census) এর্ং েয়েনির
িানলকা (Inventory of Losses) নচনিিকরণ এর্ং নিধ বানরি প্রভাক্ষর্র নভনিক্ষি পুির্ বাসি কিব পনরকেিার এিটাইক্ষটলক্ষিে ম্যানিক্স
প্রস্তুি করা হক্ষয়ক্ষছ। এিটাইক্ষটলক্ষিে সম্পনকবি একটি সংনেপ্ত নর্বৃনি মূল প্রনিক্ষর্েক্ষি উপস্থাপি করা হক্ষয়ক্ষছ।
র্াস্তর্ায়ি (Implementation) ব্যর্স্থাঃ প্রকক্ষের র্াস্তর্ায়ক্ষির োনয়ক্ষত্ব র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর কর্তবপে নিক্ষয়ানর্ি োকক্ষর্।
র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপে প্রকে পনরচালক্ষকর থির্তক্ষত্ব প্রকে অনফক্ষস একটি প্রকে র্াস্তর্ায়ি ইউনিট (নপআইইউ) প্রনিষ্ঠা করক্ষর্ া
প্রকক্ষের সানর্ বক কা বসম্পেক্ষির কাক্ষর্ নিক্ষয়ানর্ি োকক্ষর্। ইনিনিয়ানরং সানভবস ইউনিট, পনরক্ষর্শ ব্যর্স্থাপিা পরািশবক সািানর্ক
নর্ক্ষশষজ্ঞ সিন্বক্ষয় প্রকে র্াস্তর্ায়ি ইউনিট গঠিি হক্ষর্। প্রকেটি প্রকে পনরচালক্ষকর িাধ্যক্ষি িোরনক করা হক্ষর্। উচ্চ স্তক্ষরর প বক্ষর্েণ
কনিটি প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির র্ন্য নর্ক্ষশষি অনুোি নর্িরণ এর্ং উন্নয়ি সহক্ষ াগী, সরকারী সংস্থা এর্ং অন্যান্য সংনিষ্ট সংস্থাসহ নর্নভন্ন
থিকক্ষহাল্ডারক্ষের সাক্ষে থ াগাক্ষ াগ রোর থেক্ষে সানর্ বক নেকনিক্ষে বশিা এর্ং সহক্ষ ানগিা প্রোি করক্ষর্।
পুির্ বাসি এর্ং র্ীনর্কা নির্ বাক্ষহর থকৌশল: প্রকক্ষের আওিায় ভূনি অনধগ্রহক্ষণর কারক্ষণ েনিগ্রস্থ ১৪৫ র্ি ব্যনক্তক্ষক র্নি, কাঠাক্ষিা, গাছ
এর্ং ফসল ইিযানে হারাক্ষিার েনিপূরণ থেয়া হক্ষর্। েনিগ্রস্থ র্িক্ষগাষ্ঠীর থর্নশরভাগই ব্যর্সায়ী (২৯%) এর্ং কৃষক (২১%)। স্থািীয়
আক্ষলাচিায় েনিগ্রস্থ ব্যনক্তক্ষের নিকটর্িী অঞ্চক্ষল অন্যান্য র্নি োকায় থেোয় পুির্ বাসি (self-relocation) প্রনিয়াক্ষক থর্ক্ষছ থিি
র্া নিক্ষর্রাই কাছাকানছ এলাকায় উপযুক্ত র্নি নকক্ষি স্থাি পনরর্িবি করক্ষর্ি র্ক্ষল র্ািাি। এটি সম্ভর্ হক্ষর্ কারণ িারা র্নির মূক্ষের
অনিনরক্ত ২০০% এর্ং স্থািান্তর ব্যয়সহ কাঠাক্ষিার র্ন্য অনিনরক্ত ১০০% েনিপূরণ পাক্ষর্ি।
পুির্ বাসি ব্যয় এর্ং র্াক্ষর্টঃ টাইক্ষটল থহাল্ডার এর্ং টাইক্ষটল থহাল্ডার িয় এিি ব্যনক্তক্ষের নর্শে র্াক্ষর্ট প্রস্তুি করার র্ন্য প্রকে এলাকা,
সংনিষ্ট সরকারী েফির পনরেশবি ও অন্যান্য প্রক্ষয়ার্িীয় িথ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং এর নভনিক্ষি প্রস্তানর্ি আনুিানিক ব্যয় চূিান্ত
করা হক্ষয়ক্ষছ। েনিপূরণ এর্ং নর্ক্ষশষ সহায়িার্ার্ে পুির্ বাসি কিব পনরকেিা র্াস্তর্ায়ক্ষির র্ন্য থিাট আনুিানিক ব্যয় নিক্ষচ থেয়া হলঃ
িনি
ক িং

নর্ষয়

১.

র্নির োি (র্নি নির্ন্ধি অনফস হক্ষি সংগৃহীি থিৌর্ার গি মূক্ষের নভনিক্ষি নিধ বানরি র্ার্ার
ের)

ব্যয় (টাকা)
১৫৭,৯৫৩,৫১০

িনি
ক িং
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.

নর্ষয়
স্থার্র সম্পনি অনধগ্রহণ ও হুকুিেখল আইি ২০১৭ অনু ায়ী র্নির মূক্ষের অনিনরক্ত ২০০%
েনিপূরণ
কাঠাক্ষিার মূক্ষের অনিনরক্ত ১০০% েনিপূরণ
গাছপালার মূক্ষের অনিনরক্ত ১০০% েনিপূরণ
ফসক্ষলর মূক্ষের অনিনরক্ত ১০০% েনিপূরণ
ঊপ-সিনষ্ট (১+২+৩+৪+৫)
থর্লা প্রশাসক্ষির র্ন্য কনেিক্ষর্ন্সী র্ার্ে- ৭.৫%
ঊপ-সিনষ্ট (৬+৭)
র্ানিওয়ালাক্ষের র্ন্য ভািা র্ার্ে েনিপূরণ (১২ িাক্ষসর ভািার সিপনরিাণ)
ভািাটিয়াক্ষের র্ায়গা হারাক্ষিার র্ন্য ৩ িাক্ষসর ভািা র্ার্ে েনিপূরণ (চাক্ষয়র থোকাি সহ)
কাঠাক্ষিা স্থািান্তর র্ার্ে ব্যয় (আসল কাঠাক্ষিার োক্ষির ৫%)
ভািাটিয়াক্ষের র্ন্য স্থািান্তর ও দুর্ বল/ঝুঁনকপূণ ব (vulnerable) ব্যনক্তক্ষের অনুোি র্ার্ে
ঊপ-সিনষ্ট (৮+৯+১০+১১+১২)
র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর কর্তবপক্ষের কিবকিবাক্ষের সেিিা/েেিা বৃনদ্ধর প্রনশেণ (ক্ষর্ন্ডার ও
পুির্ বাসি)
ঊপ-সিনষ্ট (১৩+১৪)
প্রশাসনিক ব্যয়- ৫%
কনেিক্ষর্ন্সী ব্যয়- ৫%
ঊপ-সিনষ্ট (১৫+১৬+১৭)
ভযাট- ৫%
ট্যাক্স- ৫%
সিনষ্ট (১৮+১৯+২০)

ব্যয় (টাকা)
৩১৫,৯০৭,০২০
৫৬,০০১,৪১১
৬৩৮,৪৭০
৩৫১,৩২৬
৫৩০,৮৫১,৭৩৭
৩৯,৮১৩,৮৮০
৫৭০,৬৬৫,৬১৭
৭৪৮,৮০০
১৮৭,২০০
১,৪০০,০৩৫
৯২,০০০
৫৭৩,০৯৩,৬৫২
৫০০,০০০
৫৭৩,৫৯৩,৬৫২
২৮,৬৭৯,৬৮৩
৫৭,৩৫৯,৩৬৫
৬৫৯,৬৩২,৭০০
৯৮,৯৪৪,৯০৫
৬৫,৯৬৩,২৭০
৮২৪,৫৪০,৮৭৫

প বক্ষর্েণ ও মূোয়িঃ প্রকে পনরচালক সািানর্ক নর্ক্ষশষক্ষজ্ঞর িাধ্যক্ষি প বক্ষর্েণ ও মূোয়ি কা বিি পনরচালিা করক্ষর্ি। দুটি টিি
(একটি স্থািীয় কনিটি এর্ং একটি উচ্চস্তক্ষরর কনিটি গঠক্ষির িাধ্যক্ষি) িানসক এর্ং ত্রেিানসক প বক্ষর্েণ পনরচালিা করক্ষর্। নিে র্া
র্ন্দর স্তক্ষরর কনিটি ধারার্ানহকভাক্ষর্ প বক্ষর্েণ করক্ষর্ এর্ং প্রকে র্াস্তর্ায়ি কনিটিক্ষক িানসক এর্ং ত্রেিানসক প্রনিক্ষর্েি প্রোি করক্ষর্।
অন্যনেক্ষক উচ্চ স্তক্ষরর কনিটি প্রেি র্ক্ষষ ব অধ ব-র্ানষ বক নভনিক্ষি এর্ং িনিটনরং প্যাক্ষিল দ্বারা প্রকক্ষের অর্নশষ্ট সিয়জুক্ষি র্ছক্ষর একর্ার
কক্ষর প বক্ষর্েণ পনরচালিা করক্ষর্। পুির্ বাসি কিব পনরকেিার উক্ষেশ্যমূলক র্াস্তর্ায়ি এর্ং উদ্ভুি সিস্যা কনিক্ষয় আিার র্ন্য
প বায়িনিক প বক্ষর্েণ ও মূোয়ি সম্পন্ন করা হক্ষর্। প বায়িনিক প বক্ষর্েণ ও মূোয়ক্ষির ফক্ষল পুির্ বাসি কিব পনরকেিা র্াস্তর্ায়ক্ষির
সিস্যা নচনিিকরণ এর্ং িা প্রশিক্ষির পে ত্বরানন্বি হক্ষর্। নে থকািও সিস্যা পাওয়া ায় িা আক্ষলাচিা কক্ষর সংক্ষশানধি কিবকাক্ষের
িকশা প্রস্তুি করা হক্ষর্। প্রকক্ষের থশক্ষষ একটি প্রকে সিানপ্তর মূোয়ি করা হক্ষর্। সিস্ত প বক্ষর্েণ এর্ং মূোয়ি প্রনিক্ষর্েিগুনল
নর্শ্বব্যাংক্ষকর কাক্ষছ িাক্ষের পরািক্ষশবর র্ন্য পাঠাক্ষিা হক্ষর্।
র্াস্তর্ায়ি পনরকেিাঃ স্থার্র সম্পনি অনধগ্রহণ ও হুকুিেখল আইি, ২০১৭ অনু ায়ী, র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপে সািেীরা থর্লা
প্রশাসক (নিনস) অনফক্ষস একটি ভূনি অনধগ্রহণ পনরকেিা র্িা নেক্ষয়নছল ার নভনিক্ষি থর্লা প্রশাসক র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর কর্তবপেক্ষক
র্নি অনধগ্রহক্ষণর র্াক্ষর্ট র্িা থেয়ার অনুক্ষরাধ কক্ষরনছক্ষলি। িারপক্ষর র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর কর্তবপে র্নি অনধগ্রহণ প্রনিয়া শুরু করক্ষি
থর্লা প্রশাসিক্ষক প্রস্তানর্ি র্াক্ষর্ট সরর্রাহ কক্ষরনছল। থর্লা প্রশাসি টাইক্ষটল থহাল্ডারক্ষের কাছ থেক্ষক প্রক্ষয়ার্িীয় আইিী েনলল
েস্তাক্ষর্ক্ষর্র প্রানপ্ত নিনিি করক্ষর্ এর্ং ভূনি অনধগ্রহণ আইি, ২০১৭ এর নভনিক্ষি েনিপূরণ প্রোি করক্ষর্।
থ ক্ষহতু প্রকেটি নর্শ্বব্যাংক্ষকর অে বায়ক্ষি পনরচানলি থসক্ষহতু র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপে একটি পুির্ বাসি িীনিিালা (Resettlement
Policy Framework) প্রস্তুি কক্ষরক্ষছ এর্ং থসটি অনুসরণ কক্ষর টাইক্ষটল থহাল্ডার এর্ং টাইক্ষটল থহাল্ডার িয় এিি ব্যনক্তক্ষের র্ন্য
নর্শে র্াক্ষর্ট প্রস্তুি করা হক্ষয়ক্ষছ। থর্লা প্রশাসক্ষির িাধ্যক্ষি টাইক্ষটল থহাল্ডারক্ষের (র্নি, কাঠাক্ষিা, গাছ এর্ং ফসল) পাশাপানশ টাইক্ষটল

থহাল্ডার িয় এিি িানলকক্ষেরক্ষক (ভািাটিয়া) সিস্ত েনিপূরণ প্রোি করা হক্ষর্। র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপে থর্লা প্রশাসক্ষকর
সহক্ষ ানগিায় পুির্ বাসি ব্যয় নিধ বারণ কক্ষর থর্লা প্রশাসক্ষকর কাক্ষছ িহনর্ল হস্থান্তর করক্ষর্ি। প্রকক্ষের কার্ শুরুর আক্ষগ েনিগ্রস্থ
পনরর্ারগুনল াক্ষি সঠিকভাক্ষর্ সিস্ত েনিপূরণ পায় িা নিনিি করক্ষি র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর কর্তবপে সহায়ক ভূনিকা পালি করক্ষর্
এর্ং থর্লা প্রশাসক র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর কর্তবপক্ষের কাক্ষছ র্নি হস্তান্তর করক্ষর্।
কনিউনিটিক্ষি আক্ষলাচিা সভা এর্ং েলগি আক্ষলাচিার নভনিক্ষি র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর কর্তবপে পুির্ বাসি কিব পনরকেিা প্রস্তুি কক্ষরক্ষছ।
প্রনিয়াটিক্ষি প্রস্তুনিমূলক কার্, েলগি আক্ষলাচিা এর্ং কনিউনিটিক্ষি প্রেি েফার আক্ষলাচিা সভার কার্টি Yousin-Vitti
Consortium থ ৌেভাক্ষর্ ২০১৬ সাক্ষল সম্পন্ন কক্ষরনছল আর নদ্বিীয় েফার আক্ষলাচিা সভা হক্ষয়নছল ২০১৯ সাক্ষল এর্ং সর্ বক্ষশষ দুটি
আক্ষলাচিা সভা ৫ ও ৬ র্ানুয়ারী, ২০২০ সাক্ষল সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ ার নভনিক্ষি পুির্ বাসি কিব পনরকেিা প্রস্তুি করা হক্ষয়ক্ষছ। আশা করা
হক্ষে ২০২০ সাক্ষলর থশষ অক্ষটার্ক্ষরর থশক্ষষর নেক্ষক পুির্ বাসি কিব পনরকেিা প্রস্তুিকরণ এর্ং ভূনি অনধগ্রহণ প্রনিয়াটি সম্পন্ন হক্ষর্।
উপর্ানি/নৃিানিক র্িক্ষগাষ্ঠী এর্ং সাংস্কৃনিক ঐনিহযঃ েনিগ্রস্থ ব্যনক্তক্ষের সাক্ষে পরািশব এর্ং শুিানরর সিয় প্রকে অঞ্চক্ষলর েনিগ্রস্থ
ব্যনক্তক্ষের িক্ষধ্য থকাি উপর্ানি/নৃিানিক র্িক্ষগাষ্ঠী পাওয়া ায়নি। একইভাক্ষর্, প্রকক্ষের ফক্ষল সাংস্কৃনিক সম্পনির থকাি েনি হক্ষর্
িা। সুিরাং থভািরা স্থলর্ন্দক্ষরর থেক্ষে নর্শ্বব্যাংক্ষকর সুরো িীনি ওনপ ৪.১০ এর্ং ৪.১১ নর্ক্ষর্চিা করা হয়নি।

