নির্ বাহী সারসংক্ষেপ
র্াংলাক্ষেশ সরকার (নিওনর্) ২০.৪২ নিনলয়ি নিিস্ব অর্ বায়ি এর্ং নর্শ্বব্াংক থর্ক্ষক ১৫০ নিনলয়ি িানকবি ডলার ঋি গ্রহক্ষের িাধ্যক্ষি
'র্াংলাক্ষেশ আঞ্চনলক সংক্ষগা ্রকক্প-১ (নর্আরনসনপ-১)' িািক একটি ্রকক্প হাক্ষে নিক্ষয়ক্ষে। প্রকল্পটির মূল তিনটি উপাদান রয়েয়ে যার
প্রথম উপাদানটি হয়ে ভ ামরা ও ভেনায়পায়লর অেকাঠায়মাগি তেতনয়োগ ও স্থলেন্দর সুতেধার উন্নেন এেং রামগড় ও ভেওলায়ি নতুন
স্থলেন্দর স্থাপন করা। এই সািানিক ্রকভার্ মূল্যায়ি রাি ক্ষের িতুি স্থলর্ন্দক্ষরর িন্য ্রকস্তুে করা হক্ষয়ক্ষে। ইিফ্রাস্ট্রাকচার ইিক্ষভস্টক্ষিন্ট
ফ্যানসনলক্ষেশি থকাম্পানি (আইআইএফ্নস), শহীদুল কিসালক্ষেন্ট এর্ং নর্ইটিএস (BETS) উক্ত সািানিক ্রকভার্ মূল্যায়ি কাক্ষি
নিক্ষয়ানিে নেল।
্রকস্তানর্ে রাি ে স্থলর্ন্দরটি খা োেনে থিলার রাি ক্ষে র্াংলাক্ষেশ-ভারে র্ন্ধুত্ব থসতু সংলগ্ন থফ্িী িেীর পাক্ষশর স্থাপি করা হক্ষর্।
এটি খা োেনে শহর থর্ক্ষক ৪০ নকনি এর্ং চট্টগ্রাি র্ন্দর থর্ক্ষক ১২৫ নকনি দূক্ষর অর্নস্থে। ভারক্ষের নিপুরা রাক্ষিযর সার্রুি শহর থফ্িী
িেীর ঠিক ওপাক্ষর অর্নস্থে। রাি ক্ষে র্েবিাক্ষি থকািও স্থলর্ন্দর থিই এর্ং িতুি স্থল র্ন্দরটি ১০ একর িনির উপর ্রকনেষ্ঠা করার
্রকস্তার্ করা হক্ষয়ক্ষে।
্রককক্ষ্পর পনরক্পিা, র্াস্তর্ায়ি এর্ং পগ বক্ষর্েে ও মূল্যায়ক্ষির িন্য সািানিক মূল্যায়ি একটি থিৌনলক উপাোি। সািানিক ্রকভার্
মূল্যায়ক্ষির আক্ষ একটি র্াোই ্রকনিয়া (screening process) সম্পন্ন করা হয় গা ্রকক্প সংনিষ্ট অঞ্চক্ষলর ্রকভার্ মূল্যায়ক্ষির িািেক্ষের
অর্স্থা র্ে বিা কক্ষর। এটি পুির্ বাসি কিব পনরক্পিা (Resettlement Action Plan), সািানিক ব্র্স্থাপিা পনরক্পিা (Social
Management Plan), নলঙ্গ কিব পনরক্পিা (Gender Action Plan) এর্ং অনভক্ষগা নিরসি ্রকনিয়ার (Grievance Redress
Mechanism) সিন্বক্ষয় ঠিে। রাি ক্ষের িন্য পুির্ বাসি কিব পনরক্পিায় একটি উপিানে উন্নয়ি পনরক্পিা ্রকনেক্ষর্েি তেনর করা
হক্ষয়ক্ষে।
্রককক্ষ্পর সািানিক ্রকভার্ মূল্যায়ি পনরচালিা এর্ং ্রকার্নিক আর্ ব-সািানিক েথ্য সংগ্রক্ষহর িন্য ্রককক্ষ্পর সুনর্ধাক্ষভা ী এর্ং েনেগ্রস্থ
ব্নক্তক্ষের নিক্ষয় দুটি েল ে আক্ষলাচিা (এফ্নিনড) সভার ব্র্স্থা করা হক্ষয়নেল। েথ্য সংগ্রক্ষহর থেক্ষি, পনরিাে ে এর্ং গুে ে উভয়
পদ্ধনে ্রকক্ষয়া করা হক্ষয়নেল। সািানিক ্রকভার্ মূল্যায়ক্ষি ্রককক্ষ্পর আওোয় েনেগ্রস্থ ব্নক্তক্ষের শুিানর (census) এর্ং িনি, কাঠাক্ষিা,
ফ্সল ও াে ইেযানের েনে পনরিাে সম্পনকবে একটি োনলকা রক্ষয়ক্ষে। এক্ষে খা োেনে থিলার রাি ে ও িাটিরাঙ্গা উপক্ষিলার
১৯০টি িমুিা পনরর্াক্ষরর থর্সলাইি িনরক্ষপর েথ্যও রক্ষয়ক্ষে।
সািানিক ্রকভার্ মূল্যায়ক্ষির িন্য র্াংলাক্ষেশ সরকার এর্ং নর্শ্বব্াংক্ষকর নিঁনধিালা/িীনেিালাগুক্ষলা নর্ক্ষর্চিা করা হক্ষয়ক্ষে। সরকারী
নিঁনধিালা/িীনেিালার িক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষে (১) িনি অনধগ্রহে সম্পনকবে সাংনর্ধানিক নর্ধাি এর্ং উপিানে িি েসহ েনরদ্র ও অরনেে
সম্প্রোক্ষয়র িন্য নর্ক্ষশষ সুক্ষগা সুনর্ধা; (২) পার্ বেয চট্টগ্রাি (ভূনি অনধগ্রহে) নর্নধিালা, ১৯৫৮ (২০১৮ সাক্ষল সংক্ষশানধে); (৩) ভূনি
অনধগ্রহক্ষের িন্য অনেনরক্ত ২০০% েনেপূরে ্রকোক্ষির িন্য স্থার্র সম্পনি অনধগ্রহে ও হুকুিেখল আইি, ২০১৭; এর্ং সরকাক্ষরর
আরও কক্ষয়কটি আইি ও িীনেিালা। অপরনেক্ষক নর্শ্বব্াংক্ষকর নিঁনধিালা/িীনেিালাগুক্ষলার িক্ষধ্য অনিচ্ছাকৃে পুির্ বাসি (ওনপ / নর্নপ
৪.১২) এেং উপজাতি/ নৃিাতিক নিঁনধিালা/িীনেিালা (ওনপ / নর্নপ ৪.১০) অনুসরে করা হক্ষয়ক্ষে।
সািানিক ্রকভার্ মূল্যায়ি কাগ বিক্ষির আওোয় রাি ক্ষে পগ বায়িক্ষি ২০২০ সায়লর ২০ ও ২৬ভে মার্ চ দুটি েল ে আক্ষলাচিা অনুনষ্ঠে
হক্ষয়নেল থগখাক্ষি গর্ািক্ষি ১১ ও ১৬ িি েনেগ্রস্থ ব্নক্ত উপনস্থে নেল। এোো ২রা িানুয়ারী, ২০১৭ খা োেনের নডনস সক্ষেলি কক্ষে
এর্ং ২২থশ থফ্ব্রুয়ারী, ২০২০ রাি ে উপক্ষিলা পনরষে নিলিায়েক্ষি দুটি েফ্ায় স্থািীয় আলচিা সভা অনুনষ্ঠে হয়। স্থািীয়
অংশগ্রহিকারীরা সর্ বসেেভাক্ষর্ রাি ক্ষে িতুি স্থলর্ন্দর স্থাপি কাগ বিি সির্ বি কক্ষরনেক্ষলি। েক্ষর্ োরা থচক্ষয়নেক্ষলি থগ ্রককক্ষ্পর
েনেগ্রস্থ ব্নক্তরা থগি িনি অনধগ্রহক্ষের িন্য পগ বাপ্ত েনেপূরে পায়। োরা থচক্ষয়নেক্ষলি েনেপূরে ্রকোক্ষির থেক্ষি শুধুিাি যায়ি
নিউক্ষেশক্ষির িাধ্যক্ষি িানলকািাভুক্ত ভূনি িানলকক্ষেরক্ষক নর্ক্ষর্চিা করা িা হয়। এর োইয়রও েনেগ্রস্থ ব্নক্তক্ষের িক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষে
পয চােক্রতমক র্ংশধর এর্ং সহ-অংশীোর, আর্ার কারও হাে েনলক্ষলর িক্ষো অনির্নিে স্থািীয় েনলল রক্ষয়ক্ষে (গা সািানিকভাক্ষর্
গ্রহেক্ষগাগ্য েক্ষর্ থিলা ্রকশাসক্ষকর কাগ বালক্ষয় তর্ধ িনর্পি নহসাক্ষর্ নর্ক্ষর্নচে হয়িা), নকছু র্িকী এর্ং ইিারা ধারক নকন্তু িনি েখল
কক্ষর আক্ষে। এই িটিল নর্ষয়টি সেকবোর সাক্ষর্ থিাকাক্ষর্লা করক্ষে হক্ষর্ থগখাক্ষি থিলা ্রকসাশক্ষকর কাগ বালয় থর্ক্ষক আনুষ্ঠানিকভাক্ষর্
অনুক্ষিােক্ষির আক্ষ থহডম্যাক্ষির সােয থেওয়ার সুক্ষগা র্াকক্ষর্।
্রকস্তানর্ে স্থলর্ন্দক্ষরর ভনর্ষ্যক্ষের সম্ভার্িা অেযন্ত ইনের্াচক। ্রককক্ষ্পর ফ্ক্ষল ্রকক্প এলাকায় ি রায়ি ও পনরর্হি খাক্ষে কিবসংস্থাক্ষির
সুক্ষগা র্ােক্ষর্ র্ক্ষল আশা করা গায়। সীিান্ত র্ানেিয, রফ্োনি, আিোনি এর্ং গািী চলাচভলর ফয়ল এটি অর্ বনিনেক ও সািানিক
উন্নয়ক্ষি অর্োি রাখক্ষর্।

্রককক্ষ্পর একটি ্রকধাি সম্ভাব্ থিনের্াচক ্রকভার্ হল গ্রাির্াসীক্ষের কৃনষিনি হ্রাস পাক্ষর্। এোো ধারো করা হক্ষয়নেল থগ, নিিবােকাক্ষল
থপশা ে স্বাস্থয ও সুরো (দুর্ বেিা, আর্াে) এর্ং এইচআইনভ/এইডস এর ঝনুঁ ক র্াকক্ষে পাক্ষর। পগ বাপ্ত সেকবো এর্ং সক্ষচেিোমূলক
কিবসূনচ পুির্ বাসি কিব পনরক্পিায় অন্তভুবক্ত করা হক্ষর্।
্রকক্প অঞ্চক্ষল সািানিক সিস্যা নিরসক্ষির িন্য একটি সািানিক ব্র্স্থাপিার পনরক্পিা তেনর করা হক্ষয়ক্ষে গার িক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষে সরকার কর্তবক
িনি অনধগ্রহক্ষের েনেপূরে, নিিবাে সািগ্রী সংরেক্ষের িন্য অস্থায়ী িায় া এর্ং শ্রনিকক্ষের নর্শ্রািা ার (ঠিকাোক্ষরর িন্য), আর্ানসক
কাঠাক্ষিা উক্ষচ্ছে, াে কাো এর্ং থরাপক্ষির আক্ষ ফ্সক্ষলর েয়েনে ্রকোি ইেযানে। এর ময়ে থপশা ে স্বাস্থয এর্ং সুরো (দুর্ বেিা,
আর্াে/িখি), রাস্তা সুরো, গািিে, িােকাসনক্ত, এইচআইনভ/এইডস, িাির্ পাচার, িারীক্ষের ্রকনে সনহংসো এর্ং সািানিক মূল্যক্ষর্াক্ষধর
অর্েয়, সংস্কৃনেক আনধপেয/কর্তবত্ব সম্পনকবে ঝনুঁ কও রক্ষয়ক্ষে।

্রকক্প এলাকায় উপিানে/নৃোনিক ও র্াঙানল সম্প্রোক্ষয়র িারী ও পুরুষ শানন্তপূে বভাক্ষর্ ও রেেশীল সিাক্ষি র্সর্াস কক্ষর। ্রকায় ২৭.৫৬%
সািানিক ্রকভার্ মূল্যায়ি সিীোর র্াঙানল সম্প্রোক্ষয়র উিরোোক্ষের ্রকধাি থপশা গৃহস্থানলর কাি গা উপিানে/নৃোনিক উিরোোক্ষের
থেক্ষি ১৭.২৪%। গনেও উপিানে/নৃোনিক সম্প্রোক্ষয়র ৫১.৭২% উিরোো নেিিজুর, র্াঙানল উিরোোক্ষের ২২.৮৩% নেিিজুর।
্রকায় ২২% র্াঙানল ও ৭% উপিানে/নৃোনিক সম্প্রোক্ষয়র উিরোোক্ষের মূল থপশা ব্র্সা নকন্তু ্রকায় ১১% র্াঙানল এর্ং ৭% উপিানে
সম্প্রোক্ষয়র িানুক্ষষর ্রকধাি থপশা কৃনষকাি ।
সািানিক ্রকভার্ মূল্যায়ি ্রকনেক্ষর্েি অনুগায়ী উপিানে/নৃোনিক িিক্ষ াষ্ঠীর স্বােরোর হার ৭১% গা র্াঙানল িিক্ষ াষ্ঠীর থেক্ষি ৮০%
নকন্তু পুির্ বাসি কিব পনরক্পিা অনুগায়ী উপিানে/নৃোনিক িিক্ষ াষ্ঠীর স্বােরোর হার ৮৬% গা র্াঙানল িিক্ষ াষ্ঠীর থেক্ষি ৬৮%।
এই েক্ষথ্যর অর্ ব হল সািানিক ্রকভার্ মূল্যায়ি এর উিরোোক্ষের তুলিায় পুির্ বাসি কিব পনরক্পিার উিরোোরা থর্নশ নশনেে।
্রকক্পটি কিবসংস্থাক্ষি নলঙ্গ তর্ষম্য অপসারে, ্রককক্ষ্পর কাগ বিক্ষি িারী পুরুক্ষষর সিো আিয়ি, সক্ষচেিো বৃনদ্ধ, ্রকক্প র্াস্তর্ায়ক্ষির সিয়
িারী ও নকক্ষশারীক্ষের ্রকনে সনহংসো প্রতিয়রাধ, নর্ক্ষশষে নসদ্ধান্ত গ্রহক্ষে নলঙ্গ সংক্ষর্েিশীলো এর্ং থিন্ডার থফ্াকাসক্ষক গুরুত্ব নেক্ষর্।
্রকক্পটিক্ষে একটি অনভক্ষগা নিরসি ্রকনিয়া (Grievance Reddress Mechanism) রক্ষয়ক্ষে। এর উক্ষেশ্য সািানিক ও
পনরক্ষর্শ ে ্রকভার্ ্রকশনিে করার িন্য ঐকযিক্ষেযর নভনিক্ষে উত্থানপে থগক্ষকাি সিস্যা সম্পক্ষকব ্রকক্ষের উির থেওয়া, পরািশব গ্রহে
এর্ং অনভক্ষগা ও িানলশ নিষ্পনি করা, অনভক্ষগা নিরসি ্রকনিয়া সিস্যাগুনল/দ্বন্দ্বগুনল আক্ষপাক্ষষ ও দ্রুেোর সাক্ষর্ সিাধাক্ষি সহায়ো
করা। স্থািীয়ভাক্ষর্ এর্ং র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপক্ষের সের েফ্েক্ষর আনপক্ষলর িাধ্যক্ষি অনভক্ষগা গুনল নিষ্পনির িন্য স্থািীয় ও শীষ ব
পগ বাক্ষয় অনভক্ষগা নিষ্পনি কনিটি (Grievance Reddress Committee) ঠি করক্ষর্। েনেগ্রস্থ ব্নক্ত ে গনে ্রকক্ষয়ািি িক্ষি
কক্ষরি েক্ষর্ নর্শ্ব ব্াংক্ষকর অনভক্ষগা
নিরসি ্রকনিয়ার (https://www.worldbank.org/en/projectsoperations/products-and-services/grievance-redress-service) এর সাহায্য নিক্ষে পারক্ষর্ি।

