নির্ বাহী সারসংক্ষেপ
র্াংলাক্ষেশ সরকার (নিওনর্) ২০.৪২ নিনলয়ি নিিস্ব অর্ বায়ি এর্ং নর্শ্বব্াংক থর্ক্ষক ১৫০ নিনলয়ি িানকবি ডলার ঋি গ্রহক্ষের িাধ্যক্ষি
'র্াংলাক্ষেশ আঞ্চনলক সংক্ষ াগ প্রকল্প-১ (নর্আরনসনপ-১)' িািক একটি প্রকল্প হাক্ষে নিক্ষয়ক্ষে। প্রকল্পটির মূল তিনটি উপাদান রয়েয়ে যার
প্রথম উপাদানটি হয়ে ভ ামরা ও ভেনায়পায়লর অেকাঠায়মাগি তেতনয়োগ ও স্থলেন্দর সুতেধার উন্নেন সম্পতকিি। এই সামাতিক প্র াে
মূল্যােন প্রনেক্ষর্েিটি থ ািরা স্থলেন্দয়রর িন্য প্রস্তুি করা হয়েয়ে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনয় স্টয়মন্ট ফ্যাতসতলয়েশন ভকাম্পাতন
(আইআইএফ্তস), শহীদুল কনসালয়েন্ট এেং তেইটিএস (BETS) উক্ত সামাতিক প্র াে মূল্যােন কায়ি তনয়োতিি তেল।
প্রস্তানর্ে থ ািরা স্থলর্ন্দরটি সােেীরা থিলার থ ািরা ইউনিয়ক্ষির লক্ষ্মীোনি গ্রাক্ষি নর্দ্যিাি র্ন্দক্ষরর পাক্ষশই গক্ষি উঠক্ষর্। এটি
সােেীরা শহর থর্ক্ষক ১৫ নকক্ষলানিটার, খুলিা থর্ক্ষক ৬৫ নকনি এর্ং ক্ষশার থর্ক্ষক ৮৫ নকক্ষলানিটার দূক্ষর অর্নস্থে। স্থলর্ন্দরটির
একপাক্ষশ ারক্ষের পনিির্ক্ষের ২৪ পরগিা থিলার থ ািাডাঙা গ্রাি অর্নস্থে। থ ািরা স্থলর্ন্দরটি ২০১৩ সাক্ষল ১৫.৭৩ একর িনির
উপর প্রনেষ্ঠা করা হক্ষয়নেল এর্ং প্রস্তানর্ে সম্প্রসারক্ষের িন্য প্রায় ৯.৮৩৫ একর িনি অনিগ্রহক্ষের প্রক্ষয়ািি।
প্রকক্ষল্পর পনরকল্পিা, র্াস্তর্ায়ি এর্ং প বক্ষর্েে ও মূল্যায়ক্ষির িন্য সািানিক মূল্যায়ি একটি থিৌনলক উপাোি। সািানিক প্র ার্
মূল্যায়ক্ষির আক্ষগ একটি র্াোই প্রনিয়া (Screening Process) সম্পন্ন করা হয় া প্রকল্প সংনিষ্ট অঞ্চক্ষলর প্র ার্ মূল্যায়ক্ষির
িািেক্ষের অর্স্থা র্ে বিা কক্ষর। এটি পুির্ বাসি কিব পনরকল্পিা (Resettlement Action Plan), সািানিক ব্র্স্থাপিা পনরকল্পিা
(Social Management Plan), নলে কিব পনরকল্পিা (Gender Action Plan) এর্ং অন ক্ষ াগ নিরসি প্রনিয়ার
(Grievance Redress Mechanism) সিন্বক্ষয় গঠিে।
প্রকক্ষল্পর সািানিক প্র ার্ মূল্যায়ি পনরচালিা এর্ং প্রার্নিক আর্ ব-সািানিক েথ্য সংগ্রক্ষহর িন্য প্রকক্ষল্পর সুনর্িাক্ষ াগী এর্ং েনেগ্রস্থ
ব্নিক্ষের নিক্ষয় একানিক েলগে আক্ষলাচিা (এফনিনড) স ার ব্র্স্থা করা হক্ষয়নেল। েথ্য সংগ্রক্ষহর থেক্ষে, পনরিােগে এর্ং গুেগে
উ য় পদ্ধনে প্রক্ষয়াগ করা হক্ষয়নেল। সািানিক প্র ার্ মূল্যায়ক্ষি প্রকক্ষল্পর আওোয় প্রস্তানর্ে থ ািরা স্থলর্ন্দক্ষরর আক্ষশপাক্ষশর ১০
নকক্ষলানিটাক্ষরর িক্ষধ্য র্সর্াসরে েনেগ্রস্থ ব্নি (Affected) এর্ং সুনর্িাক্ষ াগীক্ষের (Benefited) নিক্ষয় শুিানর (Census) করা
হক্ষয়ক্ষে।
সািানিক প্র ার্ মূল্যায়ক্ষির িন্য র্াংলাক্ষেশ সরকার এর্ং নর্শ্বব্াংক্ষকর নিঁনিিালা/িীনেিালাগুক্ষলা নর্ক্ষর্চিা করা হক্ষয়ক্ষে। সরকারী
নিঁনিিালা/িীনেিালার িক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষে (১) র্াংলাক্ষেক্ষশর সংনর্িাি- থিৌনলক রাষ্ট্রীয় িীনেিালা, (২) রূপকল্প ২০২১, (৩) সপ্তি পঞ্চর্ানষ বকী
পনরকল্পিা, (৪) স্থাের সম্পতি অতধগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর্ং (৫) অনপবে সম্পনি প্রেযপবে (প্রিযাহার) আইি ২০০১
(সংক্ষশািি ২০১১ এর্ং ২০১৩), র্াংলাক্ষেশ শ্রি আইি, ২০০৬, র্াংলাক্ষেশ শ্রি নর্নি, ২০১১, খাস ভূনি নর্েরে িীনে। অপরতদয়ক
তেশ্বব্াংয়কর তিঁতধমালা/নীতিমালাগুয়লার ময়ে অনিচ্ছাকৃে পুির্ বাসি (ওনপ/নর্নপ ৪.১২) অনুসরে করা হক্ষয়ক্ষে।
সামাতিক প্র াে মূল্যােন কায িক্রয়মর আওিাে থ ািরা ইউনিয়ি পনরষক্ষে ৫, ৬, ১৬ এর্ং ১৮ই িানুয়ারী, ২০১৯ সাক্ষল ০৪টি েলগে
আক্ষলাচিা স া অনুনষ্ঠে হক্ষয়নেল এর্ং Yousin-Vitti ভযৌথ ায়ে ২০১৬ সাক্ষল প্রর্ি েফার আক্ষলাচিা স ার আক্ষয়ািি কক্ষরনেল।
নিেীয় েফার আক্ষলাচিা স া থ ািরা স্থলর্ন্দর কা বালক্ষয় র্ািক্ষি ৪ িাচ ব, ২০২০, ৫ িানুয়ারী, ২০২১, ৬ িানু ারী, ২০২১ সাক্ষল
অনুনষ্ঠে হক্ষয়নেল। স্থািীয় অংশগ্রহেকারীরা র্াংলাক্ষেশ স্থলেন্দর কর্তবপক্ষের আওোয় প্রস্তানর্ে স্থলর্ন্দরটির নিিবাে, সংস্কার ও
পুির্ বাসি কা বিিক্ষক সির্ বি িািাি এর্ং প্রকৃে র্ািার মূক্ষল্য থচক্ষয় থর্নশ েনেপূরে প্রোক্ষির োনর্ িািাি। প্রকক্ষল্প েনেগ্রস্ত ব্নির
েনেপূরে মূলেঃ স্থাের সম্পতি অতধগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর িাধ্যক্ষি সিািাি করা হক্ষয়ক্ষে থ খাক্ষি পূর্ বর্েী র্েক্ষরর
থিৌিার োক্ষির থচক্ষয় অতিতরক্ত ২০০% ক্ষতিপূরণ থেয়ার ব্র্স্থা আক্ষে। প্রস্তাতেি স্থলেন্দয়রর তেষ্যয়ির সম্ভােনা অিযন্ত ইতিোচক।
প্রকয়ল্পর ফ্য়ল প্রকল্প এলাকাে নগরােন ও পতরেহন খায়ি কমিসংস্থায়নর সুয়যাগ োড়য়ে েয়ল আশা করা যাে। সীমান্ত োতণিয, রফ্িাতন,
আমদাতন এেং যাত্রী চলাচয়লর ফ্য়ল এটি অথ িননতিক ও সামাতিক উন্নেয়ন অেদান রাখয়ে।
প্রকক্ষল্পর একটি প্রিাি সম্ভাব্ থিনের্াচক প্র ার্ হল িতুি অর্কাঠাক্ষিা উন্নয়ি ও আর্াসি সৃনষ্টর ফক্ষল গ্রাির্াসীক্ষের কৃনষিনির পনরিাে
হ্রাস পাক্ষর্। নকছু েনেগ্রস্থ ব্নিক্ষক আর্ানসক এর্ং র্ানেনিযক উক্ষেক্ষে ািা থেয়া িনি হারাক্ষে হক্ষর্ া র্ানেনিযক াক্ষর্ গুরুত্বপূে ব।
নকছু ািাটিয়া ব্র্সায়ীর ব্র্সা অস্থায়ী াক্ষর্ েনেগ্রস্থ হক্ষর্। এটিও িারো করা হক্ষয়নেল থ , নিিবােকাক্ষল থপশাগে স্বাস্থয ও সুরো
(দু বটিা, আ াে) এর্ং এইচআইন /এইডস এর ঝনুঁ ক র্াকক্ষে পাক্ষর। প বাপ্ত সেকবো এর্ং সক্ষচেিোমূলক কিবসূনচ পুনে িাসন কমি
পতরকল্পনায় অন্তর্ভবি করা হক্ষর্।

প্রকল্প অঞ্চক্ষল সািানিক সিস্যা নিরসক্ষির িন্য একটি সািানিক ব্র্স্থাপিার পনরকল্পিা তেনর করা হক্ষয়ক্ষে ার িক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষে সরকার
কর্তবক িনি অনিগ্রহক্ষের েনেপূরে, নিিবাে সািগ্রী সংরেক্ষের িন্য অস্থায়ী িায়গা এর্ং শ্রনিকক্ষের নর্শ্রািাগার (ঠিকাোক্ষরর িন্য),
আর্ানসক কাঠাক্ষিা উক্ষচ্ছে, গাে কাটা এর্ং থরাপক্ষির আক্ষগ ফসক্ষলর েয়েনে প্রোি ইেযানে। এোড়াও থপশাগে স্বাস্থয এর্ং সুরো
(দু বটিা, আ াে/িখি), রাস্তা সুরো, ািিট, িােকাসনি, এইচআইন /এইডস, িাির্ পাচার, িারীক্ষের প্রনে সনহংসো এর্ং
সািানিক মূল্যক্ষর্াক্ষির অর্েয়, সংস্কৃনেক আনিপেয/কর্তবত্ব সম্পনকবে ঝনুঁ কও রক্ষয়ক্ষে।
প্রকল্প এলাকায় মুসনলি ও নহন্দু উ য় সম্প্রোক্ষয়র িনহলারা রেেশীল সিাক্ষি র্সর্াস করক্ষেি। প্রকক্ষল্প থর্নশর াগ েনেগ্রস্থ িনহলারা
(৯৯%) গৃহস্থানলর কাক্ষি যুি আক্ষেি। িারীরা এনগক্ষয় াক্ষচ্ছি েবুও স্বােরোর নেক নেক্ষয় এখিও পুরুক্ষষর থচক্ষয় নপনেক্ষয় রক্ষয়ক্ষেি
(থ ািরা ইউনিয়ি পনরষক্ষে পুরুষক্ষের স্বােরোর হাক্ষরর (৫৪%) তুলিায় িনহলাক্ষের স্বােরোর হার ৪৯% নেল)। প্রকল্পটি কিবসংস্থাক্ষি
নলে তর্ষক্ষের অপসারে, প্রকক্ষল্পর কা বিক্ষি অংশগ্রহক্ষের উন্ননে, সক্ষচেিো বৃনদ্ধ, প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির সিয় িারী ও নকক্ষশারীক্ষের প্রনে
সনহংসো কিাক্ষিা, নর্ক্ষশষে নসদ্ধান্ত গ্রহেকারীক্ষের নলে সংক্ষর্েিশীলো এর্ং প্রকক্ষল্পর সির্ বক্ষি থিন্ডার থফাকাসক্ষক গুরুত্ব নেক্ষর্।
অন ক্ষ াগ নিরসি প্রনিয়ার (Grievance Reddress Mechanism) উক্ষেে হক্ষচ্ছ সািানিক ও পনরক্ষর্শগে প্র ার্ প্রশনিে
করার িন্য ঐকযিক্ষেযর ন নিক্ষে উত্থানপে থ ক্ষকাি সিস্যা সম্পক্ষকব প্রক্ষের উির থেওয়া, পরািশব গ্রহে এর্ং অন ক্ষ াগ ও িানলশ
নিষ্পনি করা, অন ক্ষ াগ নিরসি প্রনিয়া সিস্যাগুনল/িন্দ্বগুনল আক্ষপাক্ষষ ও দ্রুেোর সাক্ষর্ সিািাক্ষি সহায়ো করা। স্থািীয় াক্ষর্ এর্ং
র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপক্ষের সের েফেক্ষর আনপক্ষলর িাধ্যক্ষি অন ক্ষ াগগুনল নিষ্পনির িন্য স্থািীয় ও শীষ ব প বাক্ষয় অন ক্ষ াগ
নিষ্পনি কনিটি (Grievance Reddress Committee) গঠি করক্ষর্।

