নির্ বাহী সারসংক্ষেপ
প্রকক্ষের পটভূন িঃ র্াংলাক্ষেশ সরকার আন্তর্বানিক উন্নয়ি সংস্থার (আইনিএ) কাছ থেক্ষক ১৫০ ন নলয়ি ানকবি িলাক্ষরর
(ইউএসনি) ঋণ নিক্ষয় র্াংলাক্ষেশ আঞ্চনলক সংক্ষ াগ প্রকে -১ (নর্আরনসনপ -১) র্াস্তর্ায়ি করক্ষছ। প্রকেিরর ূলল নিিির উপাোি
রক্ষয়ক্ষছ ার প্রে উপাোিির হক্ষে থ া রা ও থর্িাক্ষপাক্ষলর অর্কাঠাক্ষ াগি নর্নিক্ষয়াগ ও স্থলর্ন্দর সুনর্ধার উন্নয়ি এর্ং রা গড় ও
থশওলাক্ষি িতুি স্থলর্ন্দর স্থাপি সম্পনকবি। থিৌপনরর্হি ন্ত্রণালক্ষয়র আওিাধীি র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর কর্তবপে (নর্এলনপএ) এই
উপাোিিরর র্াস্তর্ায়ক্ষির কাক্ষর্ নিক্ষয়ানর্ি রক্ষয়ক্ষছ।
প্রকক্ষের ূলল উক্ষেশ্য হল থ াগাক্ষ াক্ষগর উন্ননি, লনর্নিক র্াঁধা হ্রাস এর্ং সী ান্ত পনরচালিা ও র্ানণর্য সহর্ীকরক্ষণ আধুনিক
পদ্ধনির আত্মস্থকরক্ষণর াধ্যক্ষ র্ানণনর্যক পনরক্ষর্ক্ষশর উন্ননি করা। রা গক্ষড় িতুি স্থলর্ন্দক্ষরর কাঠাক্ষ াগি সুক্ষ াগ-সুনর্ধা তিনর
করক্ষি ১০ একর র্ন অনধগ্রহক্ষণর প্রক্ষয়ার্ি হক্ষর্।
ভূন অনধগ্রহণ ও পুির্ বাসক্ষির প্র ার্িঃ রা গড় স্থলর্ন্দরির রা গড় থপৌরস ার ৯ িম্বর ওয়াক্ষি ব থেিী (ক্ষেিী িেীর কুল) িেীর র্া
িীক্ষর এর্ং ির্নিন িব ত ত্রী থসতুর র্াংলাক্ষেক্ষশর নেক্ষক প্রনিষ্ঠা করার প্রস্তার্ করা হক্ষয়ক্ষছ। অনধগ্রহক্ষণর র্ন্য নিধ বানরি পুক্ষরা ১০
একর এলাকািরই ব্যনিগি র্ন । থ াট এলাকার ক্ষধ্য ০.২৭ একর আর্ানসক এর্ং অর্নশষ্ট ৯.৭৩ একর কৃনি র্ন রক্ষয়ক্ষছ। থসখাক্ষি
র্ানণনর্যক থকাি র্ন থিই। প্রকেির আর্ানসক কাঠাক্ষ া এর্ং গাক্ষছর উপর খুর্ সীন ি প্র ার্ থেলেথছ িক্ষর্ েসক্ষলর র্ন্য ক্ষেষ্ট
প্র ার্ থেক্ষলক্ষছ। লেখানে থ াট ৬১ির েনিগ্রস্থ পনরর্ার থাকনেও তথ্য েংগ্রহকােীে েমনে ৪ র্ি ানলকলক পাওো ো যাওোে
৫৭ির েনিগ্রস্থ পনরর্াক্ষরর তথ্য েংগ্রহ করা হনেনে। ৫৭টি পররবানরর লমাট র্িসংখ্যা ৩৪৪ র্ি। রেনে প্র াক্ষর্র সংনেপ্ত সার
উপস্থাপি করা হলিঃ
েয়-েনির সংনেপ্ত িানলকার্ণ বিা
থ াট অনধগ্রহণকৃি র্ন
থ াট েনিগ্রস্থ খািা
থ াট র্ন প্লট (োগ)
থ াট েনিগ্রস্থ র্িসংখ্যা
কাঠাক্ষ া হারাক্ষিা েনিগ্রস্থ র্িগণ

ইউনিট
একর
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা

েনিগ্রস্থ কাঠাক্ষ ার ািািরয়া
েনিগ্রস্থ কাঠাক্ষ ার েখলোর
গাছ সহ থ াট েনিগ্রস্থ পনরর্াক্ষরর
সংখ্যা
েনিগ্রস্থ েসল (শাকসর্নর্, ধাি,
গ , পাট, আলু)
নহলা প্রধাি খািা

সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা

সিািকৃি অনুপনস্থি ানলক
েনরদ্র/অসহায় াক্ষের আয় প্রনি
াক্ষস ১০,০০০ টাকার উপক্ষর িয়

সংখ্যা
সংখ্যা

সংখ্যা
সংখ্যা

পনর াণ
১০.০০
৬১ (৫৭ খািা ও ৪ অনুপনস্থি খািার ানলক)
১২
খািায় থ াট েনিগ্রস্থ র্িসংখ্যা- ৩৪৪ র্ি
৫ির েনিগ্রস্থ খািা, ৭ ির আর্ানসক কাঠাক্ষ া (১ির থসন পাকা, ৬ ির কাঁচা), ৩ ির
থগায়ালঘর (সর্গুনল কাঁচা), ৪ ির রান্নাঘর (সর্গুনল কাঁচা), ৪ির পায়খািা (িিওয়াটার নসলি স্যানিটানর/ িি-স্যানিটানর /নপট), ২ির িরউর্ওক্ষয়ল, ৫ ির তর্দ্যযনিক
লাইি
১
৪
৬ ির পনরর্ার াক্ষের ১৪২ির েলর্ এর্ং অন্যান্য েনিগ্রস্থ (২৫ ির র্ড়, ৪৪ ির
াঝানর, ২৯ ির থছাট ও ৪৪ ির চারা) গাছ রক্ষয়ক্ষছ
৩১ র্ি কৃিক (শাক সর্নর্, আলু, থপয়ার্/রসুি, িাল, থিল র্ীর্ ও থর্গুি) ার
ক্ষধ্য ২৯ র্ি েনিগ্রস্থ খািা
১ র্ি র্াঙানল েনিগ্রস্থ নহলা প্রধাি খািা (অনুোি নহক্ষসক্ষর্ ২৫,০০০ টাকা
পাক্ষর্ি)
৪ (৩ র্ি উপর্ানি, ১ র্ি র্াঙানল)
১২ (২ র্ি উপর্ানি)

আইিী িীনি কাঠাক্ষ ািঃ নর্শ্বব্যাংক্ষকর সুরোর িীনিসূলহ থ ি থ ৌি সাংস্কৃনিক সম্পে (ওনপ ৪.১১), উপর্ানি র্িক্ষগাষ্ঠী (ওনপ
৪.১০) এর্ং অনিোকৃি পুির্ বাসি (ওনপ ৪.১২) িীনি ালা রা গড় স্থলর্ন্দক্ষরর পুির্ বাসি ক ব পনরকেিা (আরএনপ) প্রস্তুি করার
থেক্ষত্র নর্ক্ষর্চিা করা হক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া চট্টগ্রা পার্ বিয থর্লা (ভূন অনধগ্রহণ) অধ্যাক্ষেশ, ১৯৫৮ এর্ং স্থার্র সম্পনি অনধগ্রহণ
ও হুকু েখল আইি, ২০১৭ ও প্রক্ষয়াগ করা হক্ষয়ক্ষছ।
মতামত গ্রহণ ও প্রকাশিঃ প্রকে েম্পনকে অংশীোরক্ষের ভূরমকা এর্ং িা ি গ্রহনণর র্ন্য দ্যির আনোচো স া এর্ং দ্যির দেীে
আক্ষলাচিা (এেনর্নি) অনুনষ্ঠি হক্ষয়নছল।

অন ক্ষ াগ নিরসি প্রনিয়ািঃ র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর কর্তবপে রা গক্ষড় একির অন ক্ষ াগ নিরসি প্রনিয়া (নর্আরএ ) প্রনিষ্ঠা করক্ষর্
এর্ং রা গক্ষড়র ইউএিও (আহর্ায়ক), থহিম্যাি (সেস্য), স ার্ নর্ক্ষশিজ্ঞ, নর্আরনসনপ -১ (সেস্য), নর্এলনপএ, সহকারী প্রক্ষকৌশলী
ও প্রকে পনরচালক, নর্আরনসনপ-১ (সেস্য সনচর্) স ন্বক্ষয় একির অন ক্ষ াগ নিরেে কন ির (নর্আরনস) গঠি করক্ষর্। উক্ত করমটি
র্ীনর্কা পুিরুদ্ধারসহ েনিপূরণ এর্ং পুির্ বাসক্ষির সাক্ষে র্নিি অন ক্ষ াগগুনল প বাক্ষলাচিা করক্ষর্। উপক্ষর্লা প বাক্ষয়র নর্আরনস
নে স ক্ষয়র ক্ষধ্য অন ক্ষ াগগুনল স াধাি করক্ষি সে িা হয় িক্ষর্ িারা সের েেিক্ষর গঠিি নর্আরনসর সাহায্য থিক্ষর্ি। সের
েেিক্ষরর নর্আরনস ঢাকাক্ষি গঠি করা হক্ষর্ থ খাক্ষি প্রকে পনরচালক (নপনি) স াপনিত্ব করক্ষর্ি এর্ং উপ-প্রকে পনরচালক
(নিনপনি) সেস্য সনচর্ এর্ং সা ানর্ক নর্ক্ষশিজ্ঞ সেস্য হক্ষর্ি।
এিটাইক্ষটলক্ষ ক্ষের থ াগ্যিািঃ অনধগ্রহণকৃি র্ন এর্ং/অের্া র্ন ক্ষি থকাি র্স্তুগি সম্পে (physical assets) থাকনে রতরে
েনিপূরণ এর্ং অন্য পুির্ বাসি সহায়িার র্ন্য থ াগ্য র্ক্ষল নর্ক্ষর্নচি হক্ষর্ি। শু ানর (census) এবং েয়েনির িানলকা
(Inventory of Losses) নচনিিকরণ এর্ং নিধ বানরি প্র াক্ষর্র ন নিক্ষি পুির্ বাসি ক ব পনরকেিার এিটাইক্ষটলক্ষ ে ম্যানিক্স
প্রস্তুি করা হক্ষয়ক্ষছ। এেটাইনটেনমন্ট েম্পরকেত একটি েংরিপ্ত রববৃরত মূে প্ররতনবদনে উপস্থাপে করা হনেনে।
র্াস্তর্ায়ি (Implementation) ব্যর্স্থািঃ র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপে প্রকে পনরচালক্ষকর থির্তক্ষত্ব প্রকে অনেক্ষস একির প্রকে
র্াস্তর্ায়ি ইউনিট (নপআইইউ) প্রনিষ্ঠা করক্ষর্ া প্রকক্ষের সানর্ বক কা বসম্পেক্ষির কাক্ষর্ নিক্ষয়ানর্ি োকক্ষর্। প্রকে পনরচালক
ছািাও র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপক্ষের থচ ারম্যাি প্রকক্ষের র্াস্তর্ায়ি এর্ং প বক্ষর্েণ ও ূলল্যায়ি সংনিষ্ট কাক্ষর্র িোরনক
করক্ষর্ি।
পুির্ বাসি ব্যয় এর্ং র্াক্ষর্টিঃ টাইনটে লহাল্ডার এর্ং টাইনটে লহাল্ডার েে এমে ব্যরক্তনদর নর্শে র্াক্ষর্ট প্রস্তুি করার র্ন্য প্রকে
এলাকা, সংনিষ্ট সরকারী েেির পনরেশবি ও অন্যান্য প্রক্ষয়ার্িীয় িথ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং এর ন নিক্ষি প্রস্তানর্ি আনু ানিক
ব্যয় চূড়ান্ত করা হক্ষয়ক্ষছ। পুির্ বাসি ক ব পনরকেিার থ াট আনু ানিক ব্যয় ১,৪৯৭,১৮৯,২৬৪/- টাকা।
প বক্ষর্েণ ও ূলল্যায়িিঃ প্রকে পনরচালক সা ানর্ক নর্ক্ষশিক্ষজ্ঞর াধ্যক্ষ প বক্ষর্েণ ও ূলল্যায়ি কা বি পনরচালিা করক্ষর্ি। দ্যির
ির (একির স্থািীয় কন ির এর্ং একির উচ্চস্তক্ষরর কন ির গঠক্ষির াধ্যক্ষ ) ানসক এর্ং তত্র ানসক প বক্ষর্েণ পনরচালিা করক্ষর্।
নিম্ন র্া র্ন্দর স্তক্ষরর কন ির ধারার্ানহক াক্ষর্ প বক্ষর্েণ করক্ষর্ এর্ং প্রকে র্াস্তর্ায়ি কন িরক্ষক ানসক এর্ং তত্র ানসক প্রনিক্ষর্েি
প্রোি করক্ষর্। অন্যনেক্ষক উচ্চ স্তক্ষরর কন ির প্রে র্ক্ষি ব অধ ব-র্ানি বক ন নিক্ষি এর্ং নিটনরং প্যাক্ষিল দ্বারা প্রকক্ষের অর্নশষ্ট
স য়জুক্ষড় র্ছক্ষর একর্ার কক্ষর প বক্ষর্েণ পনরচালিা করক্ষর্। পুির্ বাসি ক ব পনরকেিার উক্ষেশ্যূললক র্াস্তর্ায়ি এর্ং উদ্ভুি স স্যা
কন ক্ষয় আিার র্ন্য প বায়িন ক প বক্ষর্েণ ও ূলল্যায়ি সম্পন্ন করা হক্ষর্। প বায়িন ক প বক্ষর্েণ ও ূলল্যায়ক্ষির েক্ষল পুির্ বাসি
ক ব পনরকেিা র্াস্তর্ায়ক্ষির স স্যা নচনিিকরণ এর্ং িা প্রশ ক্ষির পে ত্বরানন্বি হক্ষর্। নে থকািও স স্যা পাওয়া ায় িা
আক্ষলাচিা কক্ষর সংক্ষশানধি ক বকাক্ষের িকশা প্রস্তুি করা হক্ষর্। প্রকক্ষের থশক্ষি একির প্রকে স ানপ্তর ূলল্যায়ি করা হক্ষর্। স স্ত
প বক্ষর্েণ এর্ং ূলল্যায়ি প্রনিক্ষর্েিগুনল নর্শ্বব্যাংক্ষকর কাক্ষছ িাক্ষের পরা ক্ষশবর র্ন্য পাঠাক্ষিা হক্ষর্।
র্াস্তর্ায়ি পনরকেিািঃ স্থার্র সম্পনি অনধগ্রহণ ও হুকু েখল আইি, ২০১৭ অনু ায়ী, র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপে খাগড়াছনড়
থর্লা প্রশাসক (নিনস) অনেক্ষস একির ভূন অনধগ্রহণ পনরকেিা র্ া থেক্ষর্। এই প্রস্তাক্ষর্র ন নিক্ষি খাগড়াছনড় থর্লা প্রশাসক্ষকর
কা বালয় র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপেক্ষক র্ন অনধগ্রহক্ষণর র্াক্ষর্ট র্ া োক্ষির অনুক্ষরাধ করক্ষর্ি। িারপর স্থল র্ন্দর কর্তবপে
ভূন অনধগ্রহণ প্রনিয়া শুরু করক্ষি থর্লা প্রশাসিক্ষক প্রস্তানর্ি র্াক্ষর্ট সরর্রাহ করক্ষর্। থর্লা প্রশাসি টাইনটে লহাল্ডারথের কাছ
থেক্ষক প্রক্ষয়ার্িীয় আইিী েনলল-েস্তাক্ষর্ক্ষর্র প্রানপ্ত নিন ি করক্ষর্। টাইনটে লহাল্ডার িয় এ ি ব্যনিক্ষের র্ন্য থর্লা প্রশাসক্ষকর
কা বালয় থকর্ল াত্র আইিী েনলল েস্তাক্ষর্র্ গ্রহণ করক্ষর্। িক্ষর্ রা গড় স্থলর্ন্দক্ষরর র্ন অনধগ্রহক্ষণর র্ন্য উপক্ষর্লা নির্ বাহী
ক বকিবার স াপনিক্ষত্ব স্থািীয় প বাক্ষয় গঠিি অরিনযাগ রেরেে করমটি থহিম্যাি এর্ং র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপেক্ষক সাক্ষে নিক্ষয়
র্ন্ধুত্বপূণ ব াক্ষর্ আঞ্চনলক েনলল/হাি েনলল ধারীক্ষের োনর্/অন ক্ষ াগ ী াংসা করক্ষর্।
থ ক্ষহতু প্রকেির নর্শ্বব্যাংক্ষকর অে বায়ক্ষি পনরচানলি থসক্ষহতু র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপে একির পুির্ বাসি িীনি ালা
(Resettlement Policy Framework) প্রস্তুি কক্ষরক্ষছ এর্ং থসির অনুসরণ কক্ষর টাইনটে লহাল্ডার এর্ং টাইনটে লহাল্ডার িয়
এ ি ব্যনিক্ষের র্ন্য নর্শে র্াক্ষর্ট প্রস্তুি করা হক্ষয়ক্ষছ। থর্লা প্রশাসক্ষির াধ্যক্ষ টাইনটে লহাল্ডার এর্ং টাইনটে লহাল্ডার িয় এ ি
ব্যনিক্ষের েনিপূরণ প্রোি করা হক্ষর্। র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপক্ষের কার্ হল থর্লা প্রশাসক্ষকর কাক্ষছ িহনর্ল হস্থান্তর করা
এর্ং প্রকে শুরুর আক্ষগ াক্ষি েনিগ্রস্থ পনরর্ারগুনল (টাইনটে লহাল্ডার এর্ং টাইনটে লহাল্ডার িয়) স স্ত েনিপূরণ পায় িা নিন ি
করা।

দ্যই েোয় স্থািীয় র্িগক্ষণর সাক্ষে আক্ষলাচিা স া অনুনষ্ঠি হক্ষয়ক্ষছ। প্রথমটি হনেনে ২০১৬-১৭ সাক্ষল আর নদ্বিীয়ির হক্ষয়ক্ষছ থেব্রুয়ারী,
২০২০ সাক্ষল। এই আক্ষলাচিার ন নিক্ষি এই পুির্ বাসি ক ব পনরকেিা প্রস্তুি করা হক্ষয়ক্ষছ। ভূন অনধগ্রহণ প্রনিয়াসহ র্ন হস্তান্তর
কা বি ২০২১ সাক্ষলর াঝা ানঝ স ক্ষয়র ক্ষধ্য স াপ্ত হক্ষর্ র্ক্ষল আশা করা ায়।
উপজারত/নৃিানিক র্িক্ষগাষ্ঠী এর্ং সাংস্কৃনিক ঐনিহযিঃ নর্শ্বব্যাংক্ষকর সুরো িীনি অনুসাক্ষর উপর্ানি/নৃতারিক র্িক্ষগাষ্ঠীর
নর্িয়সূলহ (ওনপ ৪.১০) আক্ষলানচি হক্ষয়ক্ষছ। থ ক্ষহতু প্রকেির পার্ বিয থর্লায় অর্নস্থি এর্ং প্রকক্ষের আওিায় নকছু
উপজারত/নৃতারিক জেনগাষ্ঠী েনিগ্রস্থ হক্ষয়ক্ষছ িাই পুির্ বাসি ক ব পনরকেিায় িাক্ষের র্ন্য অনিনরি ৩০% েনিপূরণ থেয়ার
নর্ধাি রাখা হক্ষয়ক্ষছ। িাছাড়াও, প্রকেিরক্ষি উপজারত/নৃতারিক ও সুনর্ধার্নঞ্চি সম্প্রোক্ষয়র উন্নয়ি কাঠাক্ষ ার (এসইনিনসনিএে)
উপর ন নি কক্ষর একির ক্ষুদ্র উপজারত/নৃতারিক ও সুনর্ধার্নঞ্চি সম্প্রোক্ষয়র উন্নয়ি ব্যর্স্থা (এসইনিনসনিনপ) প্রণয়ি করা হক্ষয়ক্ষছ
াক্ষি উপজারত/নৃতারিক সম্প্রোয় এর্ং েনরদ্র ঝনুঁ কপূণ ব পনরর্ারগুনলর সহায়িা পায়। প্রকক্ষের েক্ষল সাংস্কৃনিক সম্পনির থকাি
েনি হক্ষর্ িা।

