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▪ ভূরমকা 

সকওয়াতখালী সসতুটি ঢাকা-ময়মনরসাংহ-ভারত সীমান্ত কররদডাদরর অাংশ এবাং এটি আঞ্চরলক ও স্থানীয় সযাগাদযাদগর 

জন্য সকৌশলগতভাদব গুরুত্বপূণ ব। ঢাকা ও ময়মনরসাংদহর মদে উন্নততর সড়ক সাংদযাগ ভারদতর সাদথ আন্তঃসীমান্ত 

বারণজয সহজ করদত সহায়তা করদব। বতবমাদন, ব্রহ্মপুত্র নেীর পূব ব পাদশর উত্তর-মে সজলাগুরলর বারসন্দারা 

ময়মনরসাংহ শহদরর মদে রবদ্যমান শমু্ভগঞ্জ সসতু রেদয় ঢাকার সাদথ যুক্ত। দুই সলন রবরশষ্ট শমু্ভগঞ্জ রব্রদজর দের্ঘ বয ও প্রস্থ 

যথাক্রদম ৪৫৫ রমটার এবাং ১১ রমটার। এই শহদরর সম্প্রসারণ এবাং যানবাহন বৃরির সদে সদে প্রস্তারবত সসতুর 

ক্ররসাং পদয়দের চারপাদশ যানজট দূরীকরদণ এবাং রবদ্যমান সসতুর  িারণক্ষমতার র্ঘাটরত পূরণ কদর ভ্রমদণর সময় 

হ্রাস করদত একটি উন্নয়ণ পেদক্ষপ প্রদয়াজন। প্রকল্পটি ময়মনরসাংহ শহদরর ব্যস্ত সকন্দ্রীয় অঞ্চল সথদক যানবাহনদক 

সররদয় রনদয় যানজট রনরসন করদব বদল প্রতযাশা করা যায়। প্রস্তারবত সসতুটি জাতীয় মহাসড়ক (এন ৩) ব্যবহার কদর 

ঢাকার সাদথ সশরপুর, ফুলপুর, হালুয়ার্ঘাট, সনত্রকানা, রকদশারগঞ্জ ও ময়মনরসাংহ অঞ্চদলর যাত্রী ও পণ্য পররবহদনর 

জন্য একটি রনরাপে ও কায বকর সাংদযাগ প্রোন করদব। এটি প্রতযারশত সয এই প্রকল্পটি জাতীয় বাজাদরর সাদথ স্থানীয় 

বাজাদরর বৃহত্তর সাংদযাগ র্ঘটাদব এবাং উত্তর-মে অঞ্চদলর উচ্চতর অথ বননরতক প্রবৃরিদত সহায়ক হদব। প্রকদল্পর 

অেসমূহ হদলা: (i)ময়মনরসাংহ শহদরর পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নেীর উপর ৯০০ রম েীর্ঘ ব ৪ সলদনর সসতু, (ii) ২০০ রমটার 

সরলপথ ওভারপাস, (iii) ৪০০ রমটার ওভারপাস রয্াম্প এবাং (iv) পৃথক এসএমরভটি সহ ৬.১ রকদলারমটার ৪-সলদনর 

এদপ্রাচ সড়ক। প্রকদল্পর কায বক্রম বাস্তবায়দনর জন্য সমাট ৮১.৫৮৭৫ একর জরম অরিগ্রহণ করা হদব, যার মদে 

সবসরকারী জরম, সরকারী জরম এবাং সামারজক সম্পরত্ত যথাক্রদম ৮০.৯৭৭৯ একর, ০.৩০০৬ একর এবাং ০.৩০৯ 

একর। তদুপরর, প্রকদল্পর অিীদন সয জরম অরিগ্রহণ করা হদব সসগুরল এভাদব সেরণবি করা সযদত পাদর কৃরিজরম 

(৫১.৬৭১২ একর), রভটি ও বারণরজযক জরম (২৫.৩৬৩ একর), এবাং পুকুর ও খাে (৪.৬০৭২ একর)। 

 

এআইআইরবর প্রকল্প প্রস্তুরতর রবদশি তহরবল হদত এই সামারজক প্রভাব মূল্যায়ন (এসআইএ) সমীক্ষার অথ বাযন় করা 

হদয়দে । প্রদয়াজনীয় সামারজক মূল্যায়দনর প্রকৃরত ও মাত্রা, তথ্য প্রকাদশর িরণ এবাং অাংশীজদনর ভূরমকা ইতযারের 

রভরত্তদত এআইআইরব প্ররতটি প্রকল্প বাোই এবাং সেরণবি কদর । এই প্রকল্পটি ”এ”সেণীর অন্তভূ বক্ত এবাং বাোইদয়  সেখা 

যায় সয ইএসএস১: পররদবশগত  ও সামারজক মূল্যায়ন  ও ব্যাবস্থাপনা  এবাং ইএসএস২: অননরিক পুনব বাসন এই 

প্রকদল্পর জন্য প্রদযাজয। 

 

রিতীয় অোদয়, এই প্রকদল্পর জন্য প্রদযাজয সকল আইন এবাং রবরিমালা এবাং এআইআইরবর প্রাসরেক পররদবশ ও 

সামারজক মানেণ্ডগুরল রচরিত এবাং আদলাচনা করা হদয়দে। অোদয়র আদলারচত জাতীয় আইন ও রবরিগুরলর মদে 

রদয়দে পররদবশ সাংরক্ষণ রবরিমালা, ১৯৯৭ ; অস্থাবর সম্পরত্তর অরিগ্রহণ ও অরিযাচন আইন ২০১৭ (এআরআইরপএ), 

েম সম্পরকবত আইন (েম আইন ২০০৬; বাাংলাদেশ েম রবরি ২০১৫; এবাং সপশাগত স্বাস্থয ও সুরক্ষা নীরতমালা 

২০১৩)। এ োড়াও, সম্ভাব্য ঝুঁরক এবাং প্রকদল্পর অেসমূহ যত্ন সহকাদর যাচাইদয় সেখা যায় প্রকল্পটির সক্ষদত্র, 

এআইআইরব ইএসএস ১: পররদবশগত এবাং সামারজক মূল্যায়ন ও ব্যাবস্থাপনা; এবাং ইএসএস ২: অননরিক পুনব বাসন  

প্রদযাজয। 

 

প্রাসরেক আইন ও ইএসএস সমূহ পয বাদলাচনার পর তাদের মদে প্রিান ফারাকসমূহ ও তা পূরদণর সম্ভাব্য উপায়গুদলা 

সম্মদে িারণা সেয়া হদয়দে। ইএসএস১ সাংক্রান্ত জাতীয় আইদনর মদে রদয়দে পররদবশ সাংরক্ষণ রবরিমালা, ১৯৯৭ 

(ইরসআর,১৯৯৭), েম আইন ২০০৬; বাাংলাদেশ েম রবরি ২০১৫; এবাং সপশাগত স্বাস্থয ও রনরাপত্তা নীরতমালা ২০১৩ 

এবাং পুরাকীরতব আইন ১৯৬৮ । ইরসআর ১৯৯৭ পররদবশগত সমীক্ষার (ইএইএ) মূল রভরত্ত যরেও এটা ইএসএস ১  এর 

সমস্ত রবিয় সমূহ িারন কদর না। সরকার রনি বাররত ইএইএ-র রভরত্তদত পাররদবশ ও সামারজক প্রভাব মূল্যায়ন করা 



হদয়দে, যার সাদথ রবকল্পসমূহ রবদেিণ ও জনগদনর মতামত সযাগ করা হদয়দে। প্রকল্পটির ইআইএ,এসআইএ ও আররপ 

প্রস্তুত করা হদয়দে ।   

 

েম-সম্পরকবত্আইনসমূহ ইএসএস১্এ্বরণ বত্রনরাপে্কাদজর্পররদবশ্্এবাং্স্বাস্থয্ও্রনরাপত্তার্সকল্আবরিকতা্

পূরণ্কদর্না।্আন্তজবারতক্মাদনর্পররদবশ,্স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গাইডলাইি অনুসরণ্এবাং্্েরপদত্র্পপশাগত নিরাপত্তা 

ও স্বাস্থ্য  ঝুঁরক্প্রশমদনর্পেদক্ষপসমূহ্অন্তর্ভ বরক্তর্মােদম্এ্সীমাবিতা্অরতক্রম্করা্হদব।্এ্প্রকদল্প্সকান্রশশু্

েরমক্রনদয়াগ্হদব্না।  
 

প্রকদল্পর বতবমান এযালাইদমে অনুযায়ী রনম বাণ কাজ সকান প্রাচীন স্মৃরতস্তম্ভ বা প্রত্নতারিক স্থানদক ক্ষরতগ্রস্থ করদব না। 

তদব প্রকদল্পর সীমানা সর্ঘদি রকছু মসরজে ও মাদ্রাসা আদে।  প্রকল্প বাস্তবায়ন বা প্রস্তুরতমূলক কাদজ সকান সাাংস্কৃরতক 

প্ররতষ্ঠান/অবকাঠাদমা ক্ষরতগ্রস্থ হদল পূব বানুদমারেত ব্যবস্থাপনা ও সাংরক্ষণ পররকল্পনা ইএস এমরপদত অন্তর্ভ বক্ত করতঃ 

প্রশমদনর ব্যবস্থা সনওয়া হদব।  

এআরআইরপএ ২০১৭ ও ইএসএস২ এর মাদে রচরিত ব্যবিানসমূহ  পুনব বাসন পররকল্পনা কাঠাদমা (আররপএফ)  এবাং 

পুনব বাসন পররকল্পনায় (আররপ) গৃহীত পেদক্ষদপর মােদম রনরসন করা হদব। ক্ষরতপূরণ, প্ররতস্থাপন ব্যয় (ক্ষরতগ্রস্ত 

সম্পে এবাং আদয়র জন্য), পুনব বাসন এবাং জীরবকার সহায়তা প্রোদনর সময় আইরন অরিকাররবহীন ক্ষরতগ্রস্থরাও 

রবদবরচত হদব। এ সমস্ত ব্যবস্থা প্রাক-প্রকল্প অবস্থায় ক্ষরতগ্রস্থদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বা  সাংরক্ষণ করদব। 

োররদ্রযসীমার নীদচ, ভূরমহীন, প্রবীণ, মরহলা সনতৃত্বািীন পররবার এবাং আইনী অরিকাররবহীন ব্যরক্ত সহ দুব বল 

সগাষ্ঠীসমূদহর প্ররত রবদশি মদনাদযাগ সেওয়া হদব। প্রকল্পটি এআইআইরব প্রশমন অগ্ররিকার অনুসরন করদব, একটি 

রজআরএম প্ররতষ্ঠা করদব, বাস্তবায়ন কাদল যথাযথ পরামশ ব কায বক্রম চারলদয় যাদব এবাং একটি রবস্তাররত  পররবীক্ষণ 

সকৌশল বাস্তবায়ন করদব।  

 

তৃতীয় অোদয় আথ ব-সামারজক রভরত্ত উপাত্তসমুহ অন্তর্ভ বক্ত আদে, যা প্রকদল্পর রবরভন্ন পয বাদয় এবাং রবদশিত পুতব কাদজর 

সূচনার পূদব ব প্রভাবসমূহ সনাক্তকরণ, ভরবষ্যিাণী করা এবাং মূল্যায়ন করার রভরত্ত রহসাদব কাজ কদর। প্রকদল্পর আথ ব-

সামারজক রভরত্ত রনন বদয়র জন্য মােরমক এবাং প্রাথরমক উভয় উৎস হদত তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে।   মােরমক 

উৎসরহদসদব ওদযব়সাইদটর তথ্য, বই এবাং জান বাদল রবদ্যমান গদবিণা তথ্য  ও রবদেিণ  ব্যবহৃত হদয়দে। পররমাণগত 

এবাং গুণগত তথ্য পাওয়ার জন্য একটি শরক্তশালী প্রাথরমক তথ্য সাংগ্রহ সকৌশল প্রদয়াগ করা হদয়দে। এসআইএ’র জন্য 

তথ্য সাংগ্রহ করদত জররপ, সাক্ষাৎকার এবাং মতরবরনময় সভা ব্যবহার করা হদয়দে। উপরন্তু, তথ্য-উপাদত্তর প্ররতরনরিত্ব 

রনরিত করার জন্য, সম্ভাব্য ক্ষরতগ্রস্থ ব্যাবসায়ী, কম বকতবা, স্থানীয় সনতৃবৃন্দসহ রবরভন্ন জনদগাষ্ঠীর সাক্ষাৎকার সনওয়া 

হদয়দে। পররমাণগত তথ্য রবদেিদণর জন্য  রবস্তাররত বণ বনামূলক পররসাংখ্যান ব্যবহার করা হদয়দে, অপররেদক 

বণ বনামূলক  সকৌশল ব্যবহার কদর গুণগত তথ্য রবদেিণ করা হদয়দে। রনদে জরীপকৃত পররবাদররসমূদহর রকছু 

বণ বনামূলক তথ্য তুদল িরা হদলাঃ 

• জরীপকৃত পররবাদরর গড় সেস্য সাংখ্যা ৫। পররবাদরর সেস্যদের শতকরা ৫১ ভাগ পুরুি, ৪৯ ভাগ মরহলা। 

• জরীপকৃত পররবাদরর প্রাক্করলত রনভবরতা হার ৫৩.৪৬% 

• শতকরা প্রায় ৭৪.২৫ ভাগ জ্নসাংখ্যা রশরক্ষত বাকী ২৫.৭৫ ভাগ রনরক্ষর। রশরক্ষতদের ১৬.১৭ ভাগ প্রাথরমক পয বন্ত 

১৩.৭৭ ভাগ এইচএসরস পয বন্ত এবাং এক তৃতীয়াাংশ মাদ্রাসা রশক্ষা লাভ কদরদে। 



• জরীপকৃত পররবাদরর উদেখদযাগ্য সপশাসমূদহর মদে রদয়দে ব্যবসায়ী (৯.৭৮%) চাকুরীজীরব (২২.৫৬%) এবাং 

োত্র (৩৪.৫৯%)। 

চতুথ ব অোয় প্রকদল্পর কারদণ সামারজক প্রভাবগুরল রচরিত করা হদয়দে। প্রকল্প কায বক্রদমর প্রকৃরত এবাং পরবতী পূতব 

কাজসমূহ  সবশ রকছু রবরূপ প্রভাব সফলদত পাদর।  তদব উপযুক্ত প্রশমন সকৌশল অবলম্বন কদর এই রবরূপ প্রভাবসমূহ 

প্রশমন বা রনমূ বল করা সযদত পাদর। প্রকদল্পর গুরুতর রবরূপ প্রভাদবর মদে রদয়দে (ক) বাস্তুচ্যযত বা অথ বননরতকভাদব 

ক্ষরতগ্রস্ত, দুঃস্থ ও মরহলা জনদগারষ্ঠ (খ) মাদ্রাসা ও মাজাদরর মদতা সামারজক অবকাঠাদমা এবাং (গ) প্রকল্প এলাকা 

সাংলগ্ন ভবনসমূহ যা,  রনম বাণ কাদজর কারদণ ক্ষরতগ্রস্ত হদত পাদর। এসআইএদত এই সমস্ত প্রভাবগুরলর প্রশমন ব্যবস্থার 

পরামশ ব সেওয়া হদয়দে।  পাশাপারশ বাস্তু-চ্যযরত এবাং জীরবকার  উপরও এর প্রভাব পড়দব।  

 

প্রকদল্পর কায বক্রম পররচালনার জন্য সমাট ৮১.৫৮৭৫ একর জরম অরিগ্রহণ করা হদব এবাং প্রকদল্পর অিীদন সয িরদণর 

জরম অরিগ্রহণ করা হদব তার মদে রদয়দে কৃরিজরম (৫১.৬৭১২ একর), বসতবারড় এবাং বারণরজযক জরম (২৫.৩৬৩ 

একর) এবাং পুকুর ও খাে (৪. ৬০৭২ একর)। সামারজক প্রভাব জরীপ সথদক জানা সগদে সয প্রকদল্পর সীমানার মদে 

৬৫০টি পররবার রদয়দে। প্রকদল্পর রবরভন্ন পয বাদয় অস্থায়ীভাদব বা স্থায়ীভাদব ক্ষরতগ্রস্থ হদব ৩৫৯,২৮৫ বগ বফুট 

আয়তদনর ৪৬৭ টি কাঠাদমা। পররবারসমূদহর প্রায় ৪০ শতাাংশ তাদের আবাসভূরম সথদক বাস্তুচ্যযত হদব এবাং আরও ৪৬ 

শতাাংশ তাদের বারণরজযক জরম সথদক বাস্তুচ্যযত হদব। অরিকন্তু, পররবারসমূদহর ১৫ শতাাংশ বারড়র্ঘর এবাং বারণরজযক 

জরম উভয়ই হারাদব। ৬৫০ পরবাদরর মদে, ৪৩.৪  শতাাংদশর ব্যবসার ক্ষরতর মে রেদয় অথ বননরতকভাদব ক্ষরতগ্রস্থ 

হদব। এই ব্যবসা প্ররতষ্ঠানগুদলা ব্যরক্তগত জরম (২০ শতাাংশ), সরকারী জরম ( ১০ শতাাংশ) এবাং অন্যান্য ব্যরক্ত 

ব্যরক্তমারলকানািীন জরমদত অবরস্থত (৬৯.৫৯%)। সুতরাাং, এর ফদল স্বত্বারিকারী রনরব বদশদি ব্যবসারয়ক উপাজবন এবাং 

ভাডা় সেয়া কাঠাদমা সথদক আয়  ক্ষরতগ্র হদত পাদর। সম্ভাব্য ক্ষরতগ্রস্থ ব্যবসায় কম বরত কম বচারী, রেনমজুর, কৃিক এবাং 

চাকুররজীবীরাও স্বল্প ও েীর্ঘ বদমযা়েী জীবন-জীরবকার ক্ষরতর রশকার হদবন বদল িারণা করা যায়। এ োড়াও সবশরকছু 

সামারজক ও িমীয় স্থাপনা সযমন মসরজে (৪), মাদ্রাসা (২) এবাং মাজার (১) ক্ষরতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 

এোড়াও, এই প্রকদল্প রবরভন্ন িরদণর েরমক রনদয়াগ করা হদব, এবাং রবরভন্ন ঝুঁরক এর সাদথ জরডত় রদয়দে; নীদচ 

অন্যতম কদয়কটি ঝুঁরকর সাংরক্ষপ্তসার সেওয়া হদলাঃ এই অোদয়  সয সকল  ঝুঁরকর উদেখ করা হদয়দে: (ক)রনম বান 

কাদজর সময় রনরপত্তা  সযমন আর্ঘাত / দুর্ঘ বটনা যা সক্ষত্ররবদশদি  মৃতুযর কারণ হদত পাদর; (খ) কম বদক্ষদত্র ধূরলকণা 

এবাং উঁচ্য মাত্রার শদের কারদণ স্বল্পকালীন প্রভাব; (গ) রাসায়রনক / রবপজ্জনক বজবযর কারদণ জীবদন েীর্ঘ বদমযা়েী 

প্রভাব; (র্ঘ) রনদযা়গকতবা কতৃবক মজুরর প্রোন না করা; (ঙ) রনদযা়গকতবা কতৃবক সুরবিারে  (ক্ষরতপূরণ, সবানাস, প্রসূরত 

কল্যাণ) প্রোন না করা; (চ) চাকররদত দবিম্য; (ে) েম আোদয় সজারপ্রদয়াগ ; (জ) মরহলা কমীদের রনরাপত্তা; (ে) 

গভববতী মরহলাদের এবাং স্তন্যোনকারী মাদয়দের জন্য অপ্রতুল সুদযাগসুরবিা (ঞ) কম বদক্ষদত্র সযৌন হয়রারন। 

 

পঞ্চম অোদয ়উপদর রচরিত ক্ষরতগ্রস্থদের রবিদয় পুনব বাসন সুরবিারে মূল্যায়দনর উপর দৃরষ্টপাত করা হদয়দে। এখাদন 

ক্ষরতগ্রস্থদের রবরূপ প্রভাবসমূহ প্রশরমত করার পেদক্ষপগুরল আরও রবশেভাদব আদলাচনা করা হদয়দে। 

 

িষ্ঠ অোদয়র মূল লক্ষয প্রকল্পটি বাস্তবাযদ়নর সময় ক্ষরতগ্রস্থদের প্রাপ্যতা, পুনব বাসন নীরত, সাাংগঠরনক ব্যবস্থাপনা  

যথাযথভাদব প্রদয়াগ করার জন্য একটি পুনব বাসন পররকল্পনা কাঠাদমা (আররপএফ) প্রণয়ন করা। প্রকল্পটির পুনব বাসন 

নীরতদত পররকল্পনা করা হদয়দে  (ক) জরমর স্বত্ব থাক বা না থাক সকল বাস্তুচ্যযত ব্যরক্তদক সাহায্য প্রোন  (খ) হারাদনা 

সম্পদের ক্ষরতপূরণ এবাং (গ) সকল সেরণর বাস্তুচ্যযত ব্যরক্তদের জীরবকা পুনরুিার বা  উন্নয়দনর উদদ্যাগ গ্রহণ। প্রকদল্পর 

কারদন বাস্তুচ্যযত পররবার / ব্যরক্তর  পাওনা রনষ্পরত্ত করার সময় বাজার মূল্য অনুসাদর সম্পূণ ব প্ররতস্থাপন ব্যদয় জরম 



এবাং অন্যান্য সম্পদের জন্য নগে ক্ষরতপূরণ পাদবন। প্রকদল্পর রনম বাণকালীন সমদয় ন্যযনতম রবঘ্ন রনরিত করদত 

অরতররক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। সুতরাাং, সয পররবারগুরল বাস্তুচ্যযত হদব এবাং অথ বননরতকভাদব ক্ষরতগ্রস্থ হদব তারা  

ক্ষরতপূরণ, স্থানান্তর সহাযত়া এবাং ভাতা পাদবন। রনেরলরখত মূল নীরতগুরল পূনবাস বন পররকল্পনাদক সমথ বন করদব যা 

অোয়টিদত  রবস্তাররত বণ বনা করা হদয়দে। সয মূল সকৌশলগুরল / নীরতগুরল অনুসরন করা হদব, সসগুরল হ'ল: (ক) 

প্রমশদনর অগ্ররিকার অনুসরন; (খ) সযদক্ষদত্র পূনবাস বন অপররহায্যব সসদক্ষদত্র আরএরপর প্রস্তুরত ; (গ) প্ররতস্থাপন ব্যয় 

সাংক্রান্ত নীরত; (র্ঘ) পরামশ ব ও সযাগাদযাগ; (ঙ) স্বত্বহীনদের এবাং মরহলা সহ দুব বল সগাষ্ঠীগুরলদক সহায়তা; (চ) 

পুনব বাসন সাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্যারে প্রকাশ; (ে) কায বত জরম েখদলর আদগ ক্ষরতপূরণ প্রোন; এবাং (জ) রজআরএম 

প্ররতষ্ঠা;  

প্রস্তারবত প্রাপ্যতা ম্যারিক্স বাাংলাদেশ সরকাদরর রবরি রবিান এবাং এ আইআইটি-র ইএসএস অনুসরদন প্রস্তুত করা 

হদয়দে: 

ক্ষরতর িরণ 

 

মারলক ব্যরক্ত মারলকানাস্বত্ব 

1|mKj c«Kv‡ii Rwg ‡Rjv cÖkvmK KZ„K wba©vwiZ 
AvBwb gvwjK 

▪ K…wlRwg, cyKyi I evMv‡bi Rb¨: eZ©gvb 
evRvi g~j¨ + 10% wbeÜKiY Ges Ab¨vb¨ 
e¨q wnmv‡e + GK eQ‡ii dmj, gvQ, dj 
BZ¨vw`i Rb¨ 10%; 

▪ Avevmb I evwYwR¨K Rwgi Rb¨: eZ©gvb 
evRvi g~j¨ + GwUi 10% wbeÜKiY Ges 
Ab¨vb¨ e¨q wnmv‡e + Rwg Dbœq‡bi Rb¨ 
Gi AviI 10%; 

▪ c«wZwU c«Kí †Rjvq, Rwgi eZ©gvb evRvi 
g~j¨ wba©vi‡Yi Rb¨ Ges ¶wZM«¯’ Rwgi 
dmj, gvQ, djg~j I Rwg Dbœq‡bi Rb¨ 
m¤úwË g~j¨ wba©viY KwgwU (wcwfGwm) MwVZ 
n‡e 

2|me ai‡Yi AeKvVv‡gv AvBwb gvwjK ▪ MYc~Z© wefv‡Mi (wcWweøDwW) nvi Abymv‡i 
KvVv‡gvi eZ©gvb g~j¨; 

▪ ÷«vKPvi U«vÝdvi M«v›U (GmwUwR) wnmv‡e 
AeKvVv‡gvi gv‡bi 12.5%; 

▪ ÷«vKPvi cybM©Vb Aby`vb (GmAviwR) 
wnmv‡e AeKvVv‡gvi g~‡j¨i 12.5%; 

▪ c«Kí ev¯ÍevqbKvix ms¯’v (wcAvBG) Øviv 
wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ gvwjKiv webv g~‡j¨ 
mg¯Í D×vi‡hvM¨ DcKiY¸wj mwi‡q †bIqvi 
AbygwZ cv‡e| 

 
3|me ai‡Yi MvQ 
 

AvBwb gvwjK ▪ m¤úwË g~j¨ wba©viY KwgwU (wcwfGwm) Øviv 
wba©vwiZ Mv‡Qi eZ©gvb evRvi g~j¨; 

▪ d‡ji ¶wZc~iY (wcwfGwm) Øviv wba©vwiZ 
n‡e; 

▪ c«Kí ev¯ÍevqbKvix ms¯’v (wcAvBG) KZ©…K 
wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ gvwjKiv webv g~‡j¨ 
D×vi‡hvM¨ DcKiY M«n‡Yi AbygwZ 
cv‡eb| 

4|e¨emvq †_‡K Avq ¶wZ 
 

AvBwb gvwjK Ges 
gvwjKvbvmË¡ wenxb e¨w³ 

e¨emvq †_‡K Qq gv‡mi mgcwigvY bM` ¶wZc~iY 
Ges c«wZ gv‡m wbU Avq wcwfGwm Øviv wba©vwiZ n‡e| 

5|fvov †`Iqv AeKvVv‡gv 
†_‡K Av‡qi ¶wZ 

AvBwb gvwjK Ges 
gvwjKvbvmË¡ wenxb e¨w³ 

gvwjK‡`i Qq gv‡mi fvovi cwigvY wnmv‡e †`Iqv 
n‡e| 



  
6|e¨emv‡qi Kg©Pvix AvBwb gvwjK Ges 

gvwjKvbvmË¡ wenxb e¨w³ 
e¨emvwqK c«wZôv‡bi c«wZwU Kg©x‡K 18,000 UvKv: 
6,000 X 3 gv‡mi Rb¨ †`Iqv n‡e| 
 

7|M…n¯’vjx myweav 
 

AvBwb gvwjK c«wZwU ai‡Yi myweavi Rb¨ bM` ¶wZc~i‡Yi cwigvY 
(wcwfGwm) Øviv wba©vwiZ n‡e| 
 

8|¶wZM«¯’ c«Kí ev¯ÍyP¨yZ 
e¨w³ (wcwWwc) 

gwnjv, Avw`evmx, e…× eq¯‹, m¤ú~Y© 
A¶g Ges AwZ `wi`« 

c«wZwU ai‡Yi `ye©jZvi Rb¨ c«wZwU wcwWwc bM` 
Aby`vb wnmv‡e cvuP nvRvi UvKv cv‡e| hw` †KvbI 
wcwWwc GKvwaK m~PK Øviv `ye©j wnmv‡e we‡ewPZ nq 
Z‡e wZwb cÖwZwU m~P‡K 5000 UvKvi mgcwigvY 
cwigvYwU cv‡eb| 
 

9|Avw`evmx gvbyl 
 

Avw`evmx gvbyl mKj Avw`evmx ¶wZM«¯’ wnmv‡e we‡ewPZ n‡e Ges 
c«wZwU ¶wZM«¯’‡K bM` Aby`vb wnmv‡e cvuP nvRvi 
UvKv †`Iqv n‡e| GQvovI, Zviv Dc‡ii K¬R -8 
Abymv‡i Aby`vbI cv‡e| 
 

10| ¶wZM« ’̄ KwgDwbwU 
m¤ú` 
 

AvBwb gvwjK mKj ÿwZMÖ¯ Í KwgDwbwU m¤úwË KwgDwbwUi cQ›`mB 
RvqMv¸wj‡Z ¯’vbv¯ÍwiZ n‡e hw` KwgDwbwU cwie‡Z© 
bM` ¶wZc~iY Pvq, Z‡e cwigvYwU K¬R: 1-7 Gi 
Aax‡b wba©viY Kiv n‡e| 
 

11| hLb Rwgi GKwU 
Ask AwaMÖnb GjvKvi 
g‡a¨ _v‡K 

AvBwb gvwjK Rwg AwaMÖn‡b hw` Ach©vß Ask we`¨gvb _v‡K hv 
Zv‡`i eZ©gvb RxebhvÎvi gvb a‡i ivL‡Z/emev‡mi 
Ach©vß n‡e, Z‡e cybe©vmb cwiKíbv c«wµqv 
PjvKvjxb Aewkó Rwg Ges AeKvVv‡gv¸wji Ach©vß 
cwigvY ¶wZc~i‡Yi Rb¨ AšÍf©y³ Kiv n‡e| 
 

12| Avq Ges Kg©ms¯’vb 
n«vmKvix‡`i mnvqZv 
 

AvBwb gvwjK Ges 
gvwjKvbvmË¡ wenxb e¨w³ 

cybe©vmb mnvqZv †Kej Zvr&¶wYK ¶q¶wZi Rb¨B 
bq, wcwWwc‡`i Rxeb-RxweKv I RxebhvÎvi gvb 
wdwi‡q Avbvi Rb¨ GKwU i~cvšÍKvjxj mgqI mieivn 
Kiv n‡e| GB ai‡bi mnvqZv ¯^í‡gqv`x PvKwi, 
RxweKv wbe©v‡ni mnvqZv Ges ¶wZM«¯’ e¨emvwqK 
Kg©x‡`i †eZb, e¨emvq Ges fvov‡U AeKvVv‡gv†_‡K 
Avq n«vm BZ¨vw` | 

13| gvwjKvbvmË¡ wenxb 
e¨w³ I `ye©j wcwWwc‡`i 
Avw_©K mnvqZv 
 

AvBwb gvwjK Ges 
gvwjKvbvmË¡ wenxb e¨w³ 

ev¯ÍyP ÿZ, `wi`«, f~wg, RvwZMZ msL¨vjNy, gwnjv, 
wkï, c«exY Ges c«wZeÜx‡`i AvBbx Dcvwawenxb‡`i 
c«wZK~j c«fve¸wji Kvi‡b mKj SyuwK Ges cÖkgb 
e¨e ’̄v cybe©vmb cwiKíbvq Aek¨B c«‡hvRb Ges 
Zv‡`i kbv³KiY e¨e¯’vq wPwýZ wbwðZ Kiv DwPZ| 
Zv‡`i Av_©mvgvwRK Ae¯’vi DbœwZ‡Z mnvqZv c«`vb 
Kiv DwPZ hv Av_©-mvgvwRK m~P‡Ki gva¨‡g g~j¨vqb 
Kiv †h‡Z cv‡i| 
 

14|  M…n¯’vwj Ges 
evwYwR¨K Rwg Lvwj Kivi 
mgq 
 

AvBwb gvwjK ¯’vbP ÿwZ Av‡MB m¤ú~Y© ¶wZc~iY Ges ¯’vbvšÍiKi‡Yi 
Rb¨ c«‡qvRbxq Ab¨vb¨ mnvqZv c«vwßi n‡e| 
¯’vbv¯Í‡ii c~‡e© cybe©vm‡bi RvqMvq ch©vß bvMwiK 
AeKvVv‡gv mieivn Ki‡Z n‡e| m¤ú~Y© ¶wZc~iY 
c«vwßi c‡i, Rwg Dbœqb I ¯’vbvšÍ‡ii RvqMvq bZyb 
KvVv‡gv wbg©v‡Yi Rb¨ wcwWwc‡`i 6 gvm mgq †`Iqv 
c«‡qvRb| 



 
15| AviGwc Ges Gi 
ev¯Íevq‡b ch©vßZv Ges 
`¶Zv 

AvBwb gvwjK Kvh©Ki AviGwc c«¯‘wZ I ev¯Íevqb e¨e¯’v wcBG Ges 
wcAvBG Ki‡e| Gi g‡a¨ f~wg AwaM«nY I cybe©vmb 
Kvh©µ‡gi ev¯Íevqb, Z`viwK, civgk©, Ges 
ch©‡e¶‡Yi Rb¨ ch©vß gvbe m¤ú‡`i weavb A¯Íf©y³ 
Kiv n‡e| 

16| Af¨šÍixY cY¨ Ges 
AeKvVv‡gvi DcKiY 
¯’vbv¯Íi 
 

AvBwb gvwjK hviv evwo Ges / ev e¨emvq nviv‡eb Zv‡`i KvVv‡gvi 
Rb¨ ¶wZc~i‡Yi 5% mgZyj¨ GKwU Aby`vb †`Iqv 
n‡e 
 

17| ¶wZc~iY A‡_©i 
Dci Ki 
 

AvBwb gvwjK mKj ¶wZc~iY Ges Aby`vb‡K  wRIwe Ki †_‡K Qvo 
†`Iqv n‡e 
 

18| ev¯‘P ÿZ evwo Ges 
e¨emvwqK cªwZôv‡bi 
¯’vbvšÍi 
 

AvBwb gvwjK hLb ‡ekwKQz wcwWwc GKwU ¯^Zš¿ fv‡e ev¯—yP¨yZ nq 
cybt¯’vcb Kiv nq| moK c«K‡í GwU Lye weij| hw` 
†Kvb  
¯’vbv¯ÍwiZ ¯’vb _v‡K Z‡e AvMZ wcwWwc‡`i †mLv‡b 
evRvi g~‡j¨ Rwg wKb‡Z n‡e Ges ¯’vbv¯Í‡ii RvqMv 
Aek¨B  nviv‡bv Rwgi AvKv‡ii †ewk n‡e bv 
 

`«óe¨: GB g¨vwU«·¸wj‡Z msÁvwqZ bv nIqv †h †KvbI Ac«Z¨vwkZ c«fve Ges mgm¨v¸wj †Rwfwm Ges wcwfGwm Gi 
c«hyw³MZ mnvqZvh g~j¨vqb I wm×v‡š—i Rb¨ wRAviwm-Gi †bvwU‡k †`Iqv n‡e| 

সপ্তম অোদয় প্রাথরমকভাদব পুনব বাসদনর ব্যয় এবাং বাদজট উপস্থাপন করা হদয়দে। প্রাথরমকভাদব অনুমান করা হয় সয 

পুনব বাসন পররকল্পনা বাস্তবাযদ়নর জন্য সমাট  বাদজট ৫৪৪২৮২৫২০৬ টাকা, যার মদে  সজলা প্রশাসক অরফস 

৪৫৪৫৩৫৪৮৬১১১ টাকা প্রোন করদব এবাং সওজ অরতররক্ত ক্ষরতপূরণ এবাং পুনব বাসদনর অনুোন রহসাদব 

৯০৭০৩৯০৯৪ টাকা প্রোন করদব। জরম অরিগ্রহদণর জন্য সমাট আনুমারনক ব্যয়  ৪১১৮০২৩৮৩৫ টাকা এবাং এটি 

সজলা প্রশাসদনর মােদম প্রোন করা হদব।  ২০০% রপ্ররময়াম সহ সমৌজার হার, সদব বাচ্চ অনুদমােনদযাগ্য  প্ররতস্থাপন 

ব্যয় (এমএআররভ) এর পররমাদণর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ব হওয়ায় এ সক্ষদত্র  অরতররক্ত ক্ষরতপূরণ রবদবচনা করা হয়রন। 

রপরভএরস জরমর প্ররতস্থাপন ব্যয় রনি বারণ করদব। 

 

তদুপরর, ক্ষরতগ্রস্থ কাঠাদমার ক্ষরতপূরদনর প্রস্তারবত ব্যয় ৬১৭৩৯১৭৭০ টাকা। প্রকল্পটি গাে এবাং স্থায়ী ফসদলরও ক্ষরত 

করদত পাদর। পূব বাভাস করা হদয়দে সয গাে এবাং স্থায়ী ফসদলর ক্ষরতপূরদণর পররমাণ যথাক্রদম ১৩৯৭৬৫০ টাকা এবাং 

৩০৯৭০৩২ টাকা হদব। পুনব বাসন অনুোন এবাং ভাতা সহ অন্যান্য পুনব বাসদনর সুরবিাগুরলর জন্য সমাট বাদজট 

৯০৯,২৭৬,৯৫১ টাকা হদব বদল িারণা করা হদি। 

 

আরএরপ বাস্তবায়দনর ব্যয় িরা হদয়দে ৪০০,০০,০০০ টাকা। আরএরপ বাস্তবায়দনর ব্যয ় রনি বারদণ অন্তর্ভ বক্ত 

আইদটমগুরলর মদে রদয়দে আরএরপ বাস্তবায়নকারী সাংস্থার অপাদরশনাল ব্যয়, বারহযক তোররক সাংস্থার পররচালন 

ব্যয,় ঝুঁরকপূণ ব পররবাদরর জীরবকা রনব বাদহর প্ররশক্ষণ, স্থানান্তদরর সাইটগুরলদত নাগররক সুদযাগসুরবিা 

(গুিাকাদরস্থানান্তদরর সক্ষদত্র) রপরভএরস, রজআররস, রপআরএরস এর প্রশাসরনক ব্যয় এবাং রপইএর সক্ষমতা বৃরির 

প্ররশক্ষণ কম বশালা। 

 

অষ্টম অোদয়র মূল লক্ষয পূনব বাসন পররকল্পনা বাস্তবায়ন। পুনব বাসন বাস্তবায়ন পররকল্পনা  (আরএরপ) বাস্তবায়ন ও 

ব্যবস্থাপনার জন্য একটি শরক্তশালী প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা প্রদয়াজন। এই অোদয ়সামরগ্রক প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা এবাং 



পুনব বাসন পররকল্পনার সাদথ জরড়ত রবরভন্ন সাংস্থার মদে সাংদযাদগর রূপদরখা সেওয়া হদয়দে। প্রিান কায বালদয় প্রকল্প 

পররচালনা েদলর ভূরমকা, পুনব বাসন কম বকতবা, সজলা প্রশাসন, প্রকল্প বাস্তবাযন়কারী সাংস্থা এবাং জাতীয় পরামশ বদকর 

ভূরমকা সম্পদকব আদলাকপত্র করা হদয়দে। অরিকন্তু,  পুনব বাসন প্ররক্রয়া বাস্তবায়দন রবরভন্ন করমটির োরয়ত্ব সযমন: 

পুনব বাসন ব্যবস্থাপনা করমটি, সযৌথ যাচাই করমটি, সম্পরত্ত মূল্য রনি বারণ করমটি, অরভদযাগ রনরসন করমটি এবাং  

পুনব বাসন সহাযত়া করমটির োরয়ত্বও  করা হদয়দে। করমটির পরররিসমূহ এই অোদয় বরণ বত হদয়দে। সামরগ্রকভাদব, 

এই অোদয় একটি রবস্তাররত প্রারতষ্ঠারনক ও বাস্তবাযদ়নর ব্যবস্থা বণ বনা করা হদয়দে যা আরএরপ সফলভাদব বাস্তবায়দন 

সহাযত়া করদব। 

 

নবম অোদয় আররপ বাস্তবাযন় ও পররবীক্ষণ ব্যবস্থা রনদয় আদলাচনা করা হদয়দে। অনুদমারেত আরএরপ-র রভরত্তদত 

পুনব বাসদনর কায বক্রদমর সমস্ত রেদকর অগ্রগরত সম্পরকবত তথ্য সাংগ্রহ, রবদেিণ এবাং প্ররতদবেন পররবীক্ষদনর অন্তর্ভ বক্ত। 

রবদশিত, এই  অোয়টি প্রারতষ্ঠারনক কাঠাদমাটিদকই গুরুত্বাদরাপ কদর যা আরএরপ পয বদবক্ষণ ও বাস্তবায়দন সহায়ক 

ভূরমকা পালন করদব। পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পিরতর (এমইএস) উদেিগুরল হ'ল (ক) পুনব বাসদনর অগ্রগরত সম্পরকবত 

তথ্য সাংগ্রহ, রবদেিণ, প্ররতদবেন এবাং ব্যবহার, (খ) যথাযথ ইনপুট  প্রোন পিরত ব্যবহার এবাং ফলাফল পয বদবক্ষণ  

এবাং যাচাই  রনরিত করা; (গ) ব্যবস্থাপনার দূব বলতার কারদণ রসদেদম সকানও ব্যথ বতা সেখা রেদল তা সময়মদতা  

সাংদশািদনর ব্যবস্থা রনরিতকরণ; এবাং (র্ঘ) রডজাইন ত্রুটির কারদণ সমস্যা (উোহরণস্বরূপ র্ভল অনুমাদনর কারদণ) 

পরলরক্ষত হদল  নীরত রনি বারণী পয বাদয ়প্রদয়াজনীয় সাংদশািনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অোয়টি তথ্য সাংগ্রদহর জন্য 

ব্যবহৃত রবস্তাররত পিরত  এবাং পুনব বাসদনর অগ্রগরত বা  রনদে বশক রবরভন্ন সূচক তুদল িদরদে। 

 

রপআইএ এবাং রপইএ মাঠ পয বাদযর় কম বকতবাদের মােদম অভযন্তরীণভাদব আরএরপ বাস্তবায়ন পয বদবক্ষণ করদব। 

তদুপরর, আরএরপ বাস্তবাযন় সম্পরকবত রপআইএর প্ররতরেদনর কায বক্রম তোররক ও পয বদবক্ষন করদব রনম বাণ তোররক 

পরামশ বক েদলর জাতীয় পুনব বাসন রবদশিজ্ঞ (এনআরএস)। রপআইএ ভূরম অরিগ্রহণ ও পুনব বাসদনর পররকল্পনা 

সম্পরকবত বাস্তবাযন় কায বক্রম এর উপর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী (রপইএ) সক হালনাগাে মারসক অগ্রগরত প্ররতদবেন জমা 

সেদব। এরপদর অভযন্তরীণ পররবীক্ষণ প্ররতদবেনটি রপইএ িারা পয বাদলাচনা করা হদব এবাং এআইআইরব এবাং / বা 

বাস্তবাযদ়নর সাদথ যুক্ত অন্যান্য সাংস্থাগুসমূহদক  প্রোন করা হদব। এনআরএস রপআইএদক এআইআইরবর জন্য 

সামরগ্রক প্রকল্প অগ্রগরত প্ররতদবেন দতররদত সহাযত়া করদব। বরহ:পররবীক্ষণ একটি স্বতন্ত্র বরহরাগত পয বদবক্ষণ সাংস্থা 

(ইএমএ) এবাং এআইআইরব িারা পররচারলত হদব। বাদজদট ইএমএর প্রদয়াজনীয় কায বচালনার ব্যয ়িরা হদয়দে। রপইএ 

আরএরপ বাস্তবায়ন কাদলর জন্য ইএমএ রনদয়াগ করদব। ইএমএ আরএরপ বাস্তবায়ন সম্পরকবত অগ্রগরত এবাং 

প্ররতপালন সাংক্রান্ত একটি অি ব-বারি বক পররবীক্ষণ প্ররতদবেন জমা সেদব। এআইআইরব আরএরপ বাস্তবাযন় প্ররক্রয়া 

পয বদবক্ষণ করদব এবাং রপআইএ, ইএমএ, এবাং রপইএদক অগ্রগরত অব্যাহত রাখদত এবাং আরএরপ বাস্তবায়দনর রবিদয় 

চূড়ান্ত মূল্যায়ন করার জন্য গাইড করদব। 

 

েশম অোদয় প্রকল্পটিদত অরভদযাগ রনদয় কাজ করার প্ররক্রয়াটি রবস্তাররতভাদব বণ বনা করা হদয়দে। প্রকল্প সময়াদের সয 

সকানও পয বাদয ়অরভদযাগ উঠদত পাদর। পুনব বাসন এবাং প্রকল্প-সাংক্রান্ত রবদরািগুরল পররচালনা ও েক্ষতার সাদথ সমািান 

করার জন্য, রজআরএম প্ররক্রয়াটি এই প্রকদল্পর মােদম প্ররতরষ্ঠত হদব। আইটি-রভরত্তক রজআরএদমর পাশাপারশ 

পুনব বাসন সুরবিা, স্থানান্তরকরণ এবাং অন্যান্য সহাযত়া সম্পরকবত সমস্যা সমািাদনর জন্য স্থানীয় স্তদরর রজআরএম 

দতরর করা হদয়দে। ভূরম অরিগ্রহণ, ক্ষরতপূরণ ও পুনব বাসন, পররদবশ, সুরক্ষা এবাং সামারজক কারন সথদক উদূ্ভত প্রকল্প 

স্তদরর রবদরািগুরল সমািাদনর জন্য রবদরাি রনষ্পরত্ত করদত রজআরএম আনুষ্ঠারনকভাদব একটি সামারজক ব্যবস্থা 

রহসাদব স্বীকৃত হদব। প্রকল্প কতৃবপক্ষ সমস্যা রচরিত কদর তা পাঁচ সেস্য রবরশষ্ট অরভদযাগ রনরসন করমটিদত 

(রজআররস) সপ্ররণ করদব। জনগন সরাসরর রপআইএ-র স্থানীয় অরফদসর মােদমও অরভদযাগ রনরসন করমটিদত 



আদবেন করদত পারদব। রজআররস তাদের কম ব-পরররির মদে অরভদযাগ রনরসদনর ব্যবস্থা রনদব। তারা অরভদযাগ 

োরখদলর ২১ রেদনর মদে অরভদযাগকারীর শুনানী গ্রহণ করদব। রজআররসর রসিান্ত অরভদযাগকারীদক জারনদয় সেয়া 

হদব। অরভদযাগকারী সয সকান সময় আইদনর আেয় সনয়ার জন্য আোলদত সযদত পারদব। এ োড়াও েরমকদের রবিদয় 

একটি আলাো রজআরএস প্ররতরষ্ঠত হদব।  যা মজুরীর হার, সুরবিাবােীর অপ্রতুলতা এবাং  েম সরবরাহকারী 

তোরককারী বা অন্য সকান ব্যরক্তর মােদম মরহলা কমীদের রলে দবিম্য, সযৌন সহনস্তা বা হয়রানী রবিদয় অরভদযাগ  

প্ররতকার করদব। 

 

 

একােশ অোয়টি এআইআইরবর পররদবশ ও সামারজক নীরত অনুসাদর গণ-পরামশ ব রবিদয় আদলাকপাত কদরদে। 

সওজ প্রকদল্পর পুদরা সময়কাল জুদড ়রবদশিত প্রকল্প প্রস্তুরত এবাং বাস্তবাযদ়নর সময়কাদল প্রকদল্পর িারা ক্ষরতগ্রস্থদের 

উপর প্রভাবগুরলর ঝুঁরক এবাং তীব্রতার সাদথ সমানুপারতক হাদর অাংশীজন আদলাচনার আদয়াজন করদব। সুতরাাং, 

এআইআইরবর ইএসরপ’র  প্রদয়াজনীয়তা এবাং রেকরনদে বশনার সাদথ সামঞ্জস্য সরদখ, প্রকদল্পর ফদল বাস্তুচ্যযত এবাং  

অথ বননরতকভাদব ক্ষরতগ্রস্ত হদব এমন ব্যরক্তগণসহ মূল অাংশীোরদের সাদথ এবাং রবরভন্ন সম্প্রোদয়র সগাষ্ঠীগুরলর সাদথও 

একটি রবস্তাররত পরামশ ব কম বসূচী সম্পন্ন করা হদয়দে। পরামশ বকাদল সলাকজনদক সয সমস্তরবিদয় অবরহত করা হদয়দে: 

(i) প্রকদল্পর পটভূরম, (ii) জনগণ এবাং অাংশীোরদের উপর প্রকদল্পর ইরতবাচক এবাং সনরতবাচক প্রভাব; (iii) 

জনগণদক এআইআইরবর ইএসএফ, এআরআইরপএ ২০১৭, রজওরব রবরি সমাতাদবক ক্ষরতপূরদণর রবিান এবাং অরতররক্ত 

ক্ষরতপূরণ ও সহাযত়া সম্পদকব অবরহত করা হদয়দে। (iv) অাংশীোরদের প্রকদল্পর নকশা এবাং প্রশমন ব্যবস্থার 

উন্নরতর জন্য পরামশ ব সেওয়ার জন্য অনুদরাি করা হদয়দে যাদত প্রকল্প কতৃবপক্ষ তাদের পরামশ বগুরল সাংযুক্ত করদত 

পাদর; (v) প্রস্তারবত সুরক্ষা ব্যবস্থা। রনেরলরখত তথ্যগুরল জনগদণর পরামশ ব সথদক গৃহীত হদয়রেল: (ক) প্রকদল্পর 

রবিদয় তাদের মতামত, রবদশিত সম্ভাব্য রবরূপ প্রভাব, (খ) রবরূপ প্রভাদবর সক্ষদত্র সম্ভাব্য প্রশমন ব্যবস্থা, (গ) 

ক্ষরতপূরণ ও সহাযত়ার োদনর আরও ভাল উপায়; এই অোদয় ইএসআইএ এবাং আরএরপ-র প্রকাদশর সকৌশলগুরলরও 

রূপদরখা সেওয়া হদয়দে। 

 

এ আইআইরবর তথ্য প্রকাশ নীরতর সাদথ সামঞ্জস্য সরদখ সওজ ইএসআইএ এবাং আরএরপর সারাাংশ প্রকাশ করদব। 

আরএরপর সারাাংশ বুকদলট আকাদর যত দ্রুত সম্ভব প্রকাশ করা হদব। আরএরপ এবাং বুকদলদটর করপ প্রকল্প এলাকায় 

জনসািারণ এবাং সুশীল সমাদজর জন্য উনু্মক্ত থাকদব।  

 

 

 

 

 

 


