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পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা - 

R৪-এ ঋণোতাদের 
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9.4. অবিদ াগ প্রবি ়ো ততবরর পেদিপ ............................................................................................................................... ৩৭ 

9.5. ইউএেবপএল-এর জন্য প্রস্তাববত অবিদ াগ বনষ্পবত্ত ব্যবস্থা ................................................................................................. ৩৮ 
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পবরবেষ্ট এফ: ভূবের োবলদকর জন্য জবরপ প্রশ্নাবলী .................................................................................................................... xxii 
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 ার াংদিপ 
 

প্রকদল্পর পটভূবে 

 

ইউবনক সেঘনাঘাট পাও ়োর বলবেদটড (ইউএেবপএল) বাাংলাদেদের নারা ়েণগে সজলার অধীন স ানারগাঁও উপদজলার বপদরাজপুর ইউবন ়েদনর দুধঘাটা 

সেৌজা ়ে একটি ৬০০ সেগাও ়োট (সনট আউটপুট ৫৮৮.৩১ সেগাও ়োট) গ্যা -বিবত্তক কম্বাইন্ড  াইদকল পাও ়োর প্ল্াে (ব ব বপবপ) প্রকল্প (অতঃপর 'প্রকল্প' 

বহ াদব উদেখ করা হদ ়েদে) বাস্তবায়ন করদত র্া ়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান েযান্ডাড চ র্াট চাড চ, এআইআইবব, বডইবজ সর্দক আবর্ চক  হা ়েতা পাদেন 

(অতঃপর 'ঋণোতা' বহ াদব উদেখ করা হদ ়েদে)৷ 

 

কম্বাইন্ড  াইদকল পাও ়োর প্ল্যাদের প্রধান ইউবনটগুবলর েদধ্য রদ ়েদে একটি (১) বজই ৯এইর্এ.০১ গ্যা  টারবাইন সজনাদরটর, একটি (১) বহট বরকিাবর 

বেে সজনাদরটর এবাং একটি (১) সজনাদরল ইদলকবিক (বজই) সর্দক পবরর্াবলত বেে টারবাইন সজনাদরটর। এই ইউবনটগুবল োড়োও পাবনর পাম্প হাউ , 

ইবন্ডউ ড ড্রাফ্ট কুবলাং টাও ়োর, একটি এইর্আরএ বজ েযাক, সুইর্ই ়োড চ, দুটি অস্থা ়েী বরিার সজটি (বনে চাণ প চাদ ়ে  রোোবে পবরবহদনর জন্য) বনে চাণ 

করা হদব। একটি ৪০০ সকবি ব দঙ্গল  াবকচট িািবেেন লাইন ববদুযৎ স্থানান্তদরর জন্য এবাং সেঘনা োখা র্যাদনল বেদয় গ্যা   রবরাদহর জন্য ২০ ইবি 

ব্যাদ র একটি  াব ারদফ  পাইপলাইনও প্ল্যাদের সুববধা বহ াদব বনবে চত হদব। 

 

তাই বাাংলাদেদের নারা ়েণগে সজলার স ানারগাঁও উপদজলার বপদরাজপুর ইউবন ়েদনর দুধঘাটা সেৌজা ়ে ববদুযৎ সকন্দ্র বনে চাদণর জন্য প্রকদল্পর ভূবে 

প্রদ ়োজন। এজন্য ভূবে  াংগ্রদহর কাজ সেষ হদ ়েদে। প্রকল্পটি স্থাপদনর জন্য স্থানী ়ে গ্রােগুবল সর্দক সোট ২১.০৭ একর এক ফ বল ভূবে  রা বর  াংগ্রহ করা 

হদ ়েদে। ববদুযৎদকন্দ্র পবরর্ালনার জন্য সেঘনা োখা র্যাদনল সর্দক পাবন সনও ়ো হদব। বততা  গ্যা  িািবেেন অযান্ড বডবিববউেন সকাম্পাবন বলবেদটড, 

বাাংলাদেে সেঘনা োখা র্যাদনদলর অপর পাদে অববস্থত বনকটবতী িালি সেেন সর্দক প্রাকৃবতক গ্যা   রবরাহ করদব। এোড়ো প্রস্তাববত পাও ়োর প্ল্যাে 

সর্দক উৎপাবেত ববদুযৎ ৪০০সকবি ব দঙ্গল  াবকচট ওিারদহড লাইদনর োধ্যদে অপর পাদের পাও ়োর বগ্রড সকাম্পাবন অফ বাাংলাদেদের (বপবজব বব) 

বনকটতে প্রস্তাববত  াবদেেদন স্থানান্তবরত করা হদব। 

 

এলআরবপ’র উদেশ্য এবাং পবরবধ 

এই  েীিার প্রধান উদেশ্য হল প্রকদল্পর জন্য ভূবে  াংগ্রদহর কারদণ িবতগ্রস্ত সলাকদের জীববকা পুনঃস্থাপদনর জন্য একটি ব্যাপক পবরকল্পনা প্রণয়ন 

করা। জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা (এলআরবপ) নারা ়েণগদে ৬০০ সেগাও ়োট গ্যা বিবত্তক কম্বাইন্ড  াইদকল পাও ়োর প্রকল্প স্থাপদনর জন্য 

ইউএেবপএল কতৃচক ভূবে  াংগ্রদহর কারদণ প্রকল্প-আিান্ত ব্যবিরা  াদের জীববকা প্রতযি ও পদরািিাদব প্রিাববত হদ ়েদে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হদ ়েদে। 

এলআরবপ জীববকা পুনঃস্থাপদনর জন্য বনম্নবলবখত সেণীভূি ব্যবিদের অন্তর্ভ চি কদর: 

 

 ভূবের োবলক: ৩৪৩ জন ভূবে োবলক  াদের ভূবে প্রকদল্পর জন্য  াংগ্রহ করা হদ ়েদে তারা  কদল এলআরবপর সুববধার অন্তর্ভ চি। তাদের 

েদধ্য ৩৩৩ জন জবরপকৃত ভূবের োবলক, ৯০ জন ভূবের োবলক তাদের  েস্ত কৃবষ ভূবে হাবরদ ়েদেন এবাং তারা সববেরিাগই খাোর-বিবত্তক 

কা চকলাপ বা গৃহস্থাবলর কাদজর উপর বনিচরেীল বেদলন। 

 

 ভূবের উপর বনিচরেীল: জবরদপর  ে ়ে সোট ১৮টি ভূবে বনিচর পবরবার বর্বিত করা হদ ়েদে। এর েদধ্য ১০টি পাও ়োর প্ল্যাে  াইদটর ভূবে 

বনিচর পবরবার এবাং ৮টি পবরবার বনে চাণ বেববর স্থাপদনর জন্য ইউএেবপএল এর ইজারাভূি ভূবেদত কৃবষকাজ কদর। স দহতু এই ব ভূবের 

োবলকদের ভূবের উপর সকান আইবন অবধকার সনই তাই তারা বাাংলাদেদের আইন অনু াদর তাদের জীববকা আিান্ত হওয়ার কারদণ 

ইউএেবপএল সর্দক িবতপূরণ পা ়েবন। ঋণোতাদের সুরিা ববধান অনু াদর ১৮টি ভূবে বনিচর  ব পবরবারদক এলআরবপ-সত অন্তর্ভ চি করা 

হদব। 

 

 েৎস্যজীবী: দুধঘাটা গ্রাদের েৎস্যজীবী   ম্প্রোদ ়ের েদধ্য ৬০টি েৎস্যজীবী পবরবার নেীপদর্ প্রদবে, োে ধরা এবাং অন্যান্য কাজ স েন োে 

ধরার জাল শুকাদনা, োে ধরার সনৌকা সনাঙর করা ইতযাবের জন্য প্রকদল্পর স্থানটিদক ব্যবহার করত। ভূবে িদ ়ের কারদণ তাদের জীববকাও 

প্রিাববত হদ ়েদে। 

 

 এদে  সরাড বরাবর প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ: রাস্তা প্রেস্তকরদণর কারদণ সোট ৬৩ জন ব্যবি প্রিাববত হদ ়েবেল এবাং তাদের েদধ্য ৫৪ জন 

ব্যবিগত ভূবের োবলক এবাং ৯ জন েখলোর বেদলন। রাস্তা প্রেস্তকরদণর কারদণ এই ৬৩টি প্রকল্প আিান্ত ব্যবি-র অবকাঠাদো িবতগ্রস্ত 

হদ ়েদে। 

 

এলআরবপ প্রকল্প িবতগ্রস্থ ব্যবি (প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ),  াদের জীববকা প্রিাববত হ ়ে, তাদের িবতর জন্য  তটা  ম্ভব িবতপূরণ প্রোদনর জন্য কে চ 

পবরকল্পনা এবাং োব ়েত্ব বনধ চারণ কদর। 





 

 

পদ্ধবত 

এলআরবপ প্রস্তুদতর জন্য সডটা  াংগ্রদহর পদ্ধবত এবাং পদ্ধবতদত গুণগত ও পবরোণগত উি ়ে ব্যবস্থাই জবড়েত। পদ্ধবতগত পেদিপগুবল বনম্নরূপ: 

 

এই জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনার প্রস্তুবতর  

জন্য ভূবে োবলক এবাং ভূবে-বনিচর  হ  

প্রকল্প আিান্ত ব্যবির বতচোন জীববকা  

পবরবস্থবত এবাং আর্ চ- াোবজক অবস্থা  

মূল্যা ়েন করা।

 

প্রকল্প আিান্ত ব্যবির উপর  

প্রকল্প- ম্পবকচত প্রিাব আরও িালিাদব  

সবাঝার জন্য ইউএেবপএল োরা সে ়োর  

করা প্রকল্প- ম্পবকচত ডকুদেেগুবলর  

উপর সডস্ক-বিবত্তক প চাদলার্না করা হদ ়েবেল।

 

 

 

 

 

 

প্রকদল্পর কা চকলাপ এবাং 

 াংবিষ্ট প্রিাব, স্থানী ়ে  ম্প্রো ়ে 

এবাং প্রকল্প এলাকার  াোবজক 

ফযাবিক  ম্পবকচত তথ্য 

 াংগ্রদহর জন্য  াইট 

পবরেে চদনর  ে ়ে, মূল প্রকল্প 

প্রিাববত ব্যবি এবাং মূল 

সেকদহাল্ডারদের  াদর্ সফাকা  

গ্রুপ আদলার্না করা হদ ়েবেল।

 

 

 

পৃর্ক প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ বনদ ়ে একটি আর্ চ- াোবজক 

জবরপ করা হদ ়েবেল। এই  েীিা ়ে প্রকদল্পর কা চিে, ববদ্যোন 

অবকাঠাদো, বেিাগত ও সপোগত প্যাটান চ, িবতপূরণ 

আদলার্না, প্রবেিদণর প্রদ ়োজন এবাং অবিদ াগ বনষ্পবত্ত 

ব্যবস্থার কারদণ িবতগ্রস্ত পবরবাদরর  াংখ্যার েদতা বেকগুবলদক 

অন্তর্ভ চি করা হদ ়েদে। জবরপ র্লাকালীন িবতগ্রস্ত প্রকল্প আিান্ত 

ব্যবির েদধ্য দুব চল সগাষ্ঠী বর্বিত করা হদ ়েবেল। 

 

 

 

 

 

আর্ চ- াোবজক  েীিা এবাং এফবজবড-এর োধ্যদে  

 াংগৃহীত তদথ্যর উপর বিবত্ত কদর এনটাইদটলদেে  

ম্যাবিদের প্রস্তুবত, উপযুিতা বনধ চারক প্রস্তুত করা হদ ়েদে  

 াদত  েস্ত প্রকল্প আিান্ত ব্যবি তবধ িবতপূরদণর  

পবরোদণর আওতা ়ে র্াদক।

 

 

প্রকদল্পর কা চিে  ম্পবকচত স দকান  

অবিদ াগ গ্রহণ, প্রবতবি ়ো এবাং  োধাদনর  

জন্য একটি অবিদ াগ প্রবি ়ো ততবর করা হদ ়েদে।



 

 

প্রদ াজয নীবত এবাং আইবন কাঠাদো 

এলআরবপ প্রদ াজয ঋণোতার র্াবহো স েন এআইআইবব, IFC ববদবর্না ়ে বনদ ়ে প্রস্তুত করা হদ ়েদে। প্রদ াজয ঋণোতার সুরিা র্াবহোর লিয হল প্রকদল্পর 

জন্য ভূবে  াংগ্রদহর কারদণ োরীবরকিাদব স্থানচুযবত (স্থানান্তর বা বাবড়ে/আেদ ়ের িবত) এবাং অর্ চননবতক স্থানচুযবত ( ম্পবত্তর িবত  া আদ ়ের উত্  বা 

জীববকার অন্যান্য িবতর বেদক পবরর্াবলত কদর) এড়োদনা বা হ্রা  করা। ভূবের োবলকগণ  বেও সস্বো ়ে র্াবহো অনু াদর তাদের ভূবে ইউএেবপএল-এর 

কাদে বববি কদরদে বকন্তু ভূবে বববি করার পর ভূবেহীনতার কারদণ স ই পবরবাদরর জীববকা সনবতবার্কিাদব প্রিাববত হদ ়েদে। 

 

ভূবের উপর বনিচরেীলতার সিদত্র, ইউএেবপএল স্থানী ়ে ভূবে  াংগ্রহকারীর  হা ়েতা ়ে ইচ্ছুক সিতা এবাং ইচ্ছুক ববদিতা প্রবি ়োর বিবত্তদত ভূবের োবলকদের 

কাে সর্দক  রা বর ভূবে  াংগ্রহ কদরদে তদব এেন িবতগ্রস্থ সলাকও রদ ়েদে  ারা স ই ভূবের উপর বনিচরেীল বকন্তু সকান আইবন অবধকার সনই। জীববকা 

পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা এই ব পদরািিাদব প্রিাববত সলাকদের উপর প্রিাব মূল্যা ়েন করদব এবাং উপযুি প্রেেন ব্যবস্থা গ্রহণ করদব।  

 

স দহতু প্রকল্পটিদত ভূবে অবধগ্রহণ জবড়েত ন ়ে ববধায় ভূবে অবধগ্রহণ পবরর্ালনাকারী জাতী ়ে আইন অবধগ্রহণ এবাং স্থাবর  ম্পবত্ত অধ্যাদেে 

(এআরআইবপএ), ২০১৭ প্রকদল্পর জন্য প্রদ াজয ন ়ে। তদব উপযুিতা বনধ চারক ততবর করার  ে ়ে এটি ববদবর্নায় সনয়া হদ ়েদে। ববদুযৎ  াংিান্ত অন্যান্য 

আইন হল ববদুযৎ আইন, ২০১৮ এবাং বাাংলাদেে সটবলগ্রাফ আইন, ১৮৮৫ স গুবল এই এলআরবপ ততবর করার  ে ়ে ববদবর্না করা হদ ়েদে। 

প্রকদল্পর জন্য ভূবে িয় 

প্রকল্পটি স্থাপদনর জন্য মুদখামুবখ আদলার্নার বিবত্তদত স্থানী ়ে গ্রােগুবল সর্দক সোট ২১.০৭ একর সববেরিাগ এক ফ লী কৃবষ ভূবে  রা বর িয় করা হদ ়েদে। 

প্রকদল্পর প্রার্বেক পবরকল্পনা প চাদ ়ে, ইউএেবপএল বপদরাজপুর ইউবন ়েদন দুটি স্থান সবদে বনদ ়েদে। তদব বততা  গ্যাদ র গ্যা  িালি সেেন এবাং পাও ়োর বগ্রড 

কদপ চাদরেন অব বাাংলাদেদের (বপবজব বব) প্রস্তাববত বগ্রড  াবদেেদনর বনকটবতীতার কারদণ তারা ববদুযৎ সকন্দ্র স্থাপদনর জন্য এই বতচোন জা ়েগাটিদক সবদে 

বনদ ়েদে। 

প্রার্বেকিাদব তারা ববদুযৎ সকন্দ্র স্থাপদনর জন্য ~১৮ একর ভূবে িয় পবরকল্পনা কদরদে। ১৮-একদরর েদধ্য ৬.৭৯ একর (১ একর = ১০০ েেবেক) ঢাকা ়ে 

ব বা কারী একজন ব্যবির (সো. নুরুন নবী ভূই ়ো) কাে সর্দক িয় করা হদ ়েবেল। বতবন একজন ব্যব া ়েী, প্রববডা সকাম্পাবনর োবলক এবাং বনদজর বেল্প 

স্থাপদনর জন্য অদনক আদগই এই ভূবে বকদনবেদলন। অববেষ্ট ভূবে আদলার্নার বিবত্তদত স্থানী ়ে ভূবে োবলকদের কাে সর্দক িয় করা হদ ়েবেল। 

প্রর্ে প চাদ ়ে ১৮ একর ভূবে  াংগ্রদহর কাজ সেষ হও ়োর পর ইউএেবপএল তাদের বডজাইন পরােে চদকর কাে সর্দক ২০২০  াদলর এবপ্রল োদ  ৩.০৭ একর 

অবতবরি ভূবের প্রদ ়োজন োড়ো পাও ়োর প্ল্যাে স্থাপন করা  ম্ভব বেল না। এই পবরবস্থবতদত ইউএেবপএল পুনরায় আদেপাদের ভূবের োবলকদের  াদর্ 

আদলার্না শুরু কদর  াদের ভূবে ২০২০  াদলর সে োদ  ৩.০৭ একদরর অাংে বহ াদব বর্বিত করা হদ ়েবেল। এ ে ়ে ৭ টি পবরবাদরর কাে সর্দক ৩.০৭ একর 

ব্যবিগত ভূবে িয় করা হ ়ে। প্রর্ে ধাদপর একই ভূবে ি ়ে-প্রবি ়ো বেতী ়ে ধাদপ অনু রণ করা হদ ়েবেল। প্রকদল্পর জন্য ভূবের প্রদ ়োজনী ়েতার বববরণ বনম্নরূপ: 

 

 

 

িবেক 

নাং 

প্রকল্প এলাকা ভূবে এলাকা 

(সডব দেল) 

ভূবে এলাকা 

(একর) 

ভূবের িদয়র বের গ্রাদের নাে ভূবের োবলদকর  াংখ্যা 

১ প্রধান প্ল্যাে এলাকা ২১০৭ ২১.০৭ ২০১৯, ২০২০ দুধঘাটা সেৌজা 

(দুধঘাটা, 

সকারবানপুর, 

র্াদের র্ক) 

৩৪৩ 

২ সলডাউন এলাকা ১২০০ ১২ ২০২০ দুধগাতা হােেে চ ল্যাবদরটবর সর্দক বতন 

(৩) বেদরর জন্য ভূবে বলজ 

সনও ়ো হদ ়েদে। 

৩ অযাদে  সরাড (প্ল্যাে সগট 

সর্দক সলডাউন এলাকা) 

১৯.৩৮ ০.১৯ ২০২০ দুধঘাটা ৫১ 

৪ অবতবরি সলডাউন এলাকা ১.৪৯ ১৪৯ ২০২১ দুধঘাটা স্থানী ়ে জনদগাষ্ঠীর কাে সর্দক ১৫ 

োদ র জন্য ভূবে বলজ সনও ়ো 

হদ ়েদে। 

 

আর্ চ- াোবজক অবস্থা 

িবতগ্রস্থ ব্যবিদের (এবপ) জন াংখ্যা,  ািরতা, বেিাগত, আ ়ে এবাং জীববকার অবস্থা বনবিত করার জন্য, ১৩৫৭ জন ব্যবিদক আওতায় এদন একটি 

আর্ চ- াোবজক  েীিা পবরর্াবলত হদ ়েবেল। তাদের জীববকা বনব চাদহর জন্য এবাং আ ়ে বৃবদ্ধর জন্য, কৃবষ, পশুপালন, তেবনক েজুবর েে, বাবণবজযক ব্যব া, 

বাবণজয এবাং  রকারী র্াকুরীদত বনযুি রদ ়েদে।  েীিার ফলাফলগুবল নীদর্র  ারণীদত সেও ়ো হদ ়েদে। 

 

আর্ চ- াোবজক অবস্থা বনদে চেক 



 

 

জন াংখ্যার অবস্থা ভূবের োবলদকর জন াংখ্যার অবস্থা: জবরপ করা পবরবাদরর সোট জন াংখ্যা হল ১৩৫৭। পবরবাদরর গড়ে আ ়েতন ৪.৫৮  া 

দুধঘাটা সেৌজার সর্দক কে। ১৩৫৭-এর েদধ্য পুরুষ জন াংখ্যা হল ৭৩৩  া সোট জন াংখ্যার ৫৪.০১% এবাং েবহলা 

জন াংখ্যা ৬২৪  া সোট জন াংখ্যার ৪৫.৯৮%। বলঙ্গ অনুপাত প্রবত ১০০ জন পুরুদষ ৮৫ জন েবহলা  া দুধগাহাটা 

সেৌজার বলঙ্গ অনুপাদতর সর্দ ়ে কে। 

ভূবে বনিচর পবরবারগুবলর জন াংখ্যার অবস্থা: সোট ৭৮টি ভূবে বনিচর পবরবার (১৮টি ভূবে বনিচর এবাং ৬০ জন েৎস্যজীবী 

 হ) জবরপ করা হদ ়েবেল। জবরপকৃত পবরবাদরর সোট জন াংখ্যা ৩৩১। পবরবাদরর গড়ে আ ়েতন ৪.২৪  া দুধঘাটা সেৌজার 

সর্দ ়ে কে। ৩৩১ টির েদধ্য, পুরুষ জন াংখ্যা ১৮২  া সোট জন াংখ্যার ৫৪.৯৮% এবাং েবহলা জন াংখ্যা ১৪৯  া সোট 

জন াংখ্যার ৪৫.০১%। বলঙ্গ অনুপাত ৮২  া দুধগাহাটা সেৌজার বলঙ্গ অনুপাদতর সর্দ ়ে কে। 

বেিাগত অবস্থা ভূবে োবলক পবরবাদরর েদধ্য  ািরতার হার হল ৭৭.২৩%  া জন াংখ্যা এবাং আবা ন আেেশুোবর ২০১১ অনু া ়েী 

জাতী ়ে  ািরতার হার (৬১.৫%) সর্দক সববে। পুরুষ  ািরতার হার ৮১.২৪% এবাং েবহলাদের  ািরতার হার 

৭৫.২৬%। তাদের েদধ্য সবে িাদলা  াংখ্যক সলাক (৫৩%) উচ্চ প্রার্বেক বা উচ্চতর প চন্ত বেবিত। 

ভূবে বনিচর পবরবাদরর েদধ্য বেিার হার (৭৫.৭৫%) জাতী ়ে গড়ে সর্দক সববে। পুরুষ  ািরতার হার ৮১.৮৬% এবাং 

েবহলাদের  ািরতার হার ৭৭.১৮%। তাদের েদধ্য, প্রা ়ে (৩৮%) উচ্চ প্রার্বেক বা উচ্চতর প চন্ত বেবিত এবাং ববকল্প 

কে চ াংস্থাদনর সুদ াদগর জন্য উন্মুি। 



 

 

আিান্ত ব্যবির  াংখ্যা: 

সোট িবতগ্রস্ত জবের োবলদকর  াংখ্যা: ৩৩৩ 

পবরবার 

সোট িবতগ্রস্ত জবে বনিচরেীদলর  াংখ্যা: ১৮ পবরবার 

েৎস্যজীবী  ম্প্রো ়ে: ৬০ পবরবার 

ঝুঁবকপূণ চ পবরবার: ২৬টি পবরবার 

প্রদবদের রাস্তা বরাবর েখলকারী: ৫৪ 

 

আর্ চ- াোবজক অবস্থা বনদে চেক 

জীববকা প্রকদল্প িবতগ্রস্ত ব্যবিদের জীববকার প্রার্বেক উৎ  

 কৃবষকাজ 

 কৃবষ েে 

 তেবনক েে 

 স বা 

 পশুপালন 

আদ ়ের ধরণ ভূবের োবলকদের েদধ্য, জবরপটি বনদে চে কদর স  জবরপ করা ভূবের োবলকদের েদধ্য ২৪% এর োব ক আ ়ে ১০০০০ 

টাকা-এর নীদর্, ২৬% ১৫০০০ টাকা-এর নীদর্, ২০০০০-৩০০০০ টাকা-এর েদধ্য ৪১%। জবরপকৃত ভূবের োবলকদের োত্র 

৭% এর োব ক আ ়ে ৩০০০০ টাকা-এর সববে। 

 

জবরপকৃত ভূবে বনিচর পবরবাদরর েদধ্য প্রা ়ে ১২% এর োব ক আ ়ে ১০০০০ টাকা-এর কে, ৪৬% প্রবত োদ  ১৫০০০-

২০০০০ টাকা-এর েদধ্য, ২০% ২৫০০০-৩০০০০ টাকা-এর েদধ্য। ভূবে বনিচর পবরবাদরর প্রা ়ে ২০%  াদের োব ক আ ়ে 

৩০০০০ টাকা-এর সববে। 

েৎস্যজীবী 

 ম্প্রো ়ে 

জবরদপ সোট ৬০টি েৎস্যজীবী পবরবার বর্বিত করা হদ ়েদে। এই ৬০টি পবরবার আদগ নেীপদর্ প্রদবে, োে ধরার জাল 

শুকাদনা, সনৌকা সনাঙর করার জন্য এই প্রকদল্পর ভূবে ব্যবহার করত। বকন্তু ভূবে  াংগ্রহ ও ভূবে িরাদটর কারদণ এই ভূবেদত 

প্রদবোবধকার  ীবেত হদ ়ে পদড়েদে। েৎস্যজীবী  ম্প্রোদ ়ের  াদর্ আদলার্না সর্দক এটি সবাঝা সগদে স  ইউএেবপএল সেঘনা 

োখা র্যাদনদল প্রদবদের জন্য সকানও বববধবনদষধ রাখদে না, এইিাদব, েৎস্যজীবীদের সনৌকা ডবকাং এবাং জাল শুকাদনার 

জন্য প চাপ্ত জা ়েগা র্াকদব। তদব েৎস্যজীবীদের  দঙ্গ আলাপ কদর জানা সগদে ঘাদটর বতচোন অবস্থা খুবই নাজুক এবাং 

বষ চাকাদল তা র্লার্দলর অনুপদ াগী সর্দক  া ়ে। 

 

প্রিাব 

 

ইউএেবপএল প্রকল্পটি স্থা ়েী এবাং অস্থা ়েীিাদব ব্যবিগত ভূবেদক প্রিাববত করদব। প্রকল্প  াইদটর জন্য ভূবে  াংগ্রদহর কারদণ স্থা ়েী প্রিাব পড়েদব। স্থা ়েী 

ভূবের িবত স ই ভূবে বনিচর পবরবাদরর পাবরবাবরক আ ়ে হ্রা , দুব চল েবহলাদের উপর প্রিাব, োে ধরার কা চকলাপ ইতযাবের জন্য প্রতযাবেত। ৩৩৩টি 

জবরপকৃত ভূবের োবলক পবরবাদরর েদধ্য ৯০টি পবরবাদরর কৃবষ ভূবে এবাং তারা সববেরিাগই খাোর-বিবত্তক কা চকলাদপর উপর বনিচরেীল। তাদের 

জীববকা সববেরিাগই প্রিাববত হ ়ে এবাং পরবতীদত পুনঃস্থাপন  হা ়েতার প্রদ ়োজন হ ়ে। ইউএেবপএল সর্দক প্রাপ্ত ভূবের মূল্য সর্দক তারা কৃবষ কাদজর 

জন্য ববকল্প ভূবে বকনদত পাদর। একটি ববকল্প কৃবষ ভূবে সকনার জন্য ববদ্যোন বদল জানা সগদে। তদব, িাবন্তকাদল তাদের জীববকা সনবতবার্কিাদব 

প্রিাববত হদব। তাই, উত্তরদণর  ে ়ে ইউএেবপএল সর্দক আবর্ চক  হা ়েতা তাদের জীববকার উপর প্রিাদবর োত্রা কবেদ ়ে সেদব। বনম্নরূপ প্রিাব এলাকার 

বববিন্ন ববিাগ: 

 

সেকদহাল্ডাদরর পরােে চ এবাং র্াবহো মূল্যা ়েন  

প্রকল্প  াইদটর র্ারপাদে সেকদহাল্ডারদের (প্রার্বেক এবাং োধ্যবেক)  াদর্ এফবজবড-এর োধ্যদে একটি অাংেগ্রহণমূলক পরােে চ প্রবি ়ো পবরর্াবলত 

হদ ়েবেল। এগুবল হলঃ  

 পবরবাদরর প্রধান এবাং/অর্বা িবতগ্রস্ত পবরবাদরর পবরবাদরর অন্যান্য  েস্য। 

 পবরবাদরর প্রধান এবাং/অর্বা পবরবাদরর অন্যান্য  েস্যরা প্রিাববত হদত পাদর। 

 গ্রাদের েবহলা ও যুবকরা 

 বপদরাজপুর ইউবন ়েদনর সর্ ়োরম্যাদনর  াদর্ পরােে চ 

 পূব চপাড়ো জাদে ে বজে কবেটির  াদর্ পরােে চ 

 েধ্যপাড়ো জাদে ে বজে কবেটির  াদর্ পরােে চ 

 স ানারগাঁও  াব সরবজোর ভূবে অবফদ র  াব সরবজোদরর  াদর্ পরােে চ 

 স ানারগাঁও  াব সরবজোর ভূবে অবফদ র েবলল সলখক ইউবন ়েদনর  াদর্ পরােে চ। 

 ভূবে  াংগ্রহকারী এবাং ভূবের োবলদকর  াদর্ পরােে চ 

 দুধঘাটা প্রার্বেক ববদ্যালদ ়ের  াদর্ পরােে চ 



 

 

 

এোড়া মূল র্াবহোগুবল আরও িালিাদব সবাঝার জন্য প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগদণর  াদর্ একটি প্রদ ়োজন মূল্যা ়েন অনুেীলন করা হদ ়েবেল। এইিাদব 

এনটাইদটলদেে এবাং জীববকা পুনঃস্থাপদনর উপাোন প্রস্তুত করার জন্য মূল প্রদ ়োজনী ়েতা বর্বিত করা হ ়ে। আর্ চ- াোবজক  েীিার  ে ়ে, 

AECOM জবরপ টীে েিতা-বিবত্তক প্রবেিণ  ম্পবকচত তথ্যও  াংগ্রহ কদর  া জবরপকৃত জন াংখ্যা তাদের বৃবত্তমূলক েিতা বাড়োদত এবাং তাদের 

জীববকার সুদ াগ উন্নত করদত সর্দ ়েবেল।  াবদেেন স্তদর বর্বিত বকছু মূল প্রদয়াজনীয়তা হলঃ  

 কবম্পউটার বিবত্তক েিতা উন্ন ়েন স েন গবাবে পশু পালন বা হাঁ -মুরবগ পালন এবাং স লাই, অযাকু ়োকালর্ার/োে সেবোং, ড্রাইবিাং, 

ইদলকিবনে সেরােত, নেীর গিীরতাবনণ চ ়ে ইতযাবের েদতা বেে র্াষ এবাং অ-খাোর কা চিদের উপর েিতা প্রবেিণ 

 নারীরা জীববকা উপাজচদন পুরুষদের  হা ়েতা করার জন্য স লাই প্রবেিদণ অাংেগ্রহণ করদত আগ্রহী। 

 উচ্চ ফলনেীল বীজ ব্যবস্থার োধ্যদে উন্নত কৃবষ উৎপােনেীলতার জন্য উন্নত কৃবষ  ন্ত্রপাবত। 

দুব চল গ্রুপদক  হা ়েতা 

জীববকা পুনঃস্থাপদনর োধ্যদে দুব চল সগাষ্ঠীর জন্য ববদেষ  হা ়েতা। জবরপ র্লাকালীন সোট ২৬টি পবরবারদক ঝুঁবকপূণ চ পবরবার বহদ দব বর্বিত করা হদ ়েদে। 

এগুবল প্রধানত েবহলা প্রধান পবরবার (২০টি পবরবার) বা পবরবাদরর প্রধান একজন ব ়েস্ক ব্যবি (৬টি পবরবার) এবাং পবরবাদরর অন্য সকানও  েস্য সনই  ারা 

স ই পবরবাদরর জীববকা বনব চাহ করদত পাদর। িানবজেন বপবর ়েদড এই পবরবাদরর জন্য অবতবরি  হা ়েতার প্রদ ়োজন হদব বা তাদের অন্যান্য জীববকায় 

জবড়েত করার জন্য অবতবরি  হা ়েতার প্রদ ়োজন হদব। প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের েদধ্য আলাোিাদব  িে ব্যবি সনই। 

স াগ্যতা এবাং উপযুিতা বনধ চারক 

এলআরবপ িবতপূরদণর জন্য স াগ্য এবাং অদ াগ্য উি ়েদকই স্বীকৃবত সে ়ে। একটি উপযুিতা বনধ চারক (ইএে) ততবর করা হদ ়েদে  া জীববকা পুনঃস্থাপদনর 

জন্য িবতপূরণ এবাং অন্যান্য পুনব চা ন  হা ়েতার রূপদরখা প্রোন কদর। বনদে চেক মূহ  াধারণত প্রিাদবর ধরন, স াগ্যতার োনেণ্ড, িবতপূরদণর 

প্রদ ়োজনী ়েতা, উন্ন ়েন  হা ়েতা এবাং প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগদণর অবতবরি সুববধাগুবল আওতায় আদন।  

 

আদগই বলা হদয়দে প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ ইবতেদধ্যই ভূবে  ম্পদের িবতর জন্য আবর্ চক িবতপূরণ সপদ ়েদে বকন্তু সনবতবার্ক প্রিাবদক আরও প্রেবেত 

করদত, দুব চলতা কোদত এবাং সটক ই প্রবৃবদ্ধ প্রোন করদত, প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ বনম্নবলবখত অবতবরি  হা ়েতার অবধকারী হদব: 

 

 ববদ্যোন েিতা এবাং প্রকদল্পর  ীোবদ্ধতা অনু া ়েী প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের কে চ াংস্থাদনর সুদ াগ প্রোন করা হদব। 

 কৃবষবিবত্তক কে চকাণ্ড, ভূবেদত উৎপাবেত পদের গুণগত উন্নবত, ব্যব াব ়েক েিতা, আবর্ চক ব্যবস্থাপনা ইতযাবের জন্য তাদের েিতা ও 

বুবদ্ধেত্তার উন্নবতর ববষদ ়ে প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের প্রবেিণ সেও ়ো হদব। 

 বববিন্ন  দর্তনতামূলক কে চসূর্ী, পূব চ-বিবত্তক বেল্প,  েবা ়ে এবাং  ম্প্রো ়ে সগাষ্ঠী বহ াদব কাজ, ব্যব ার  ম্ভাবনা ইতযাবেদত প্রকল্প আিান্ত 

ব্যবি বনযুি র্াকদব। 

 

 

 

 

 

িবেক 

নাং 

দৃবষ্টিবঙ্গ প্রিাদবর প্রকার এনটাইদটলদেে সেেও ়োকচ পেদিপ অন্যান্য সুববধা 

বেদরানাে সহাল্ডার 

১ কৃবষ ভূবে ভূবের িবত বাজার মূল্য অনু া ়েী ভূবের জন্য 

িবতপূরণ 

আদলার্নার োধ্যদে 

িবতপূরণ প্রোন করা 

হদ ়েদে 

বপএএইর্-এর ইচ্ছুক  েস্যদের 

কাদজর েিতা আরও বৃবদ্ধর জন্য 

প্রবেিণ সেও ়ো হদব ( েস্যদের 

আগ্রহ এবাং ইউএেবপএল 

উপযুিতা) 

২ পবরবাদরর  ম্পে পবরবাদরর  ম্পদের 

িবত 

বাজার মূল্য এবাং স্থানান্তর িাতা 

অনু া ়েী িবতপূরণ 

আদলার্নার োধ্যদে 

িবতপূরণ প্রোন করা 

হদ ়েদে 

ব এ আর কে চসূবর্র আওতা ়ে 

অন্যান্য উন্ন ়েন সুববধা প্রোন করা 

হদব 

৩ দুব চল ব্যবি ব ়েস্ক জন াংখ্যাএবাং 

নারী সনতৃত্ব 

কৃবষ ভূবের িবতপূরদণর আওতা ়ে আদলার্নার োধ্যদে 

িবতপূরণ প্রোন করা 

হদ ়েদে 

 িাবন্তকাদল আবর্ চক  হা ়েতা 

 বপএএইর্-এর ইচ্ছুক  েস্যদের 

কাদজর েিতা আরও বৃবদ্ধর 

জন্য প্রবেিণ সেও ়ো হদব 

( েস্যদের আগ্রহ এবাং 

ইউএেবপএল উপযুিতা) 



 

 

৪ জীববকার িবত প্রবতকূলিাদব প্রিাববত 

জীববকা  হ পবরবার 

কৃবষ ভূবের িবতপূরদণর আওতা ়ে আদলার্নার োধ্যদে 

িবতপূরণ প্রোন করা 

হদ ়েদে 

 িাবন্তকাদল আবর্ চক  হা ়েতা 

 বপএএইর্-এর ইচ্ছুক  েস্যদের 

কাদজর েিতা আরও বৃবদ্ধর 

জন্য প্রবেিণ সেও ়ো হদব 

( েস্যদের আগ্রহ এবাং 

ইউএেবপএল এর উপযুিতা) 



 

 

 

িবে

ক নাং 

দৃবষ্টিবঙ্গ প্রিাদবর প্রকার এনটাইদটলদেে সেেও ়োকচ পেদিপ অন্যান্য সুববধা 

      জীববকা বনব চাদহর জন্য প্রবেিণ 

অনু া ়েী  ম্পে  রবরাহ করুন 

নন-টাইদটল সহাল্ডার 

৫ জীববকার উপর ববরূপ 

প্রিাব 

ভূবে বনিচর পবরবার ভূবের সকাদনা িবতপূরণ সনই সকান িবতপূরণ 

সনইভূবে 

 বপএএইর্-এর ইচ্ছুক  েস্যদের 

কাদজর েিতা আরও বৃবদ্ধর 

জন্য প্রবেিণ সেও ়ো হদব 

( েস্যদের আগ্রহ এবাং 

ইউএেবপএল উপযুিতা) 

 জীববকা বনব চাদহর জন্য প্রবেিণ 

অনু া ়েী  ম্পে  রবরাহ করুন 

  েৎস্যজীবী  

 ম্প্রো ়ে 

ভূবের জন্য সকাদনা িবতপূরণ সনই ভূবের জন্য সকান 

িবতপূরণ সনই 

 বপএএইর্-এর ইচ্ছুক  েস্যদের 

কাদজর েিতা আরও বৃবদ্ধর 

জন্য প্রবেিণ সেও ়ো হদব 

( েস্যদের আগ্রহ এবাং 

ইউএেবপএল উপযুিতা) 

 জীববকার উপর প্রিাব কোদত 

 াংস্থান  রবরাহ করুন 

 

জীববকা পুনঃস্থাপন 

এলআরবপ-এর লিয হল প্রকল্প আিান্ত ব্যবি-র জীববকার পবরবস্থবত পুনঃস্থাপন করা এবাং প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ অন্তত তাদের জীবন াত্রার োন 

পুনঃস্থাপন করদত  িে হ ়ে তা বনবিত কদর তাদের জীববকা পুনঃস্থাপদনর উপর নজর সেওয়া। জীববকা পুনঃস্থাপদনর ববকল্পগুবল ববস্তৃত 

কে চকাণ্ডগুবল প্রোন কদর  া স্বল্পদে ়োেী এবাং েীঘ চদে ়োেী জন্য জীববকা পুনঃস্থাপন করদত পাদর, ববদেষ কদর  াদের জীববকা প্রধানত ভূবের 

উৎপােদনর উপর বনিচর কদর এবাং  াদের আদ ়ের সকান ববকল্প উৎ  সনই। প্রস্তাববত জীববকার ব্যবস্থাগুবল প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগদণর  াদর্ পরােে চ 

কদর ততবর করা হদ ়েদে। এর েদধ্য রদ ়েদে: 

 িানবজেন বপবর ়েদড আবর্ চক  হা ়েতা 

 েৎস্যজীবী  ম্প্রোদ ়ের জন্য  হা ়েতা 

 খাোর এবাং অ-খাোর কা চিদের উপর েিতা প্রবেিণ 

 উচ্চ ফলনেীল বীদজর ব্যবস্থার োধ্যদে উন্নত কৃবষ উৎপােনেীলতার জন্য উন্নত কৃবষ  ন্ত্রপাবত। 

 অনু া ়েী যুবকদের জন্য প্রদয়াজনীয় প্রযুবিগত প্রবেিণ 

 প্রকদল্পর েদধ্য দুব চল প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের জন্য কাদজর সুদ াগ প্রোন  

এলআরবপ বাদজট 

জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা বাস্তবা ়েদনর জন্য সোট আনুোবনক খরর্ বনম্নবলবখত অনু া ়েী হদব: 

 

 

 

িবেক 

নাং  

সপ্রাগ্রাে কা চিে সুববধাদিাগীর 

 াংখ্যা 

কা চকলাদপর 

 েয় ীো 

ইউবনট প্রবত খরর্ টাকা ়ে খরর্ 

১ উত্তরদণর  ে ়ে 

আবর্ চক  হা ়েতা 

 ে ়েকাল 

 ৯০ পবরবারদক 

আবর্ চক  হা ়েতা 

প্রোন করা। 

কৃবষভূবেহীন ভূবের 

োবলক, ১৪ 

কৃবষভূবেহীন বনিচরেীল, 

২৬ অরবিত পবরবার 

১৩০ ১ বের 

(প্রবেিণ 

র্লাকালী

ন) 

১১৫৮০/ো  টাকা (কৃবষ ও 

গ্রােীণ পবর াংখ্যান-২০১৯ 

অনু া ়েী কৃবষ খাদত গড়ে েজুবর 

৩৮৬ টাকা ববদবর্না কদর, 

বাাংলাদেে) X ১৩০ পবরবার ১২ 

োদ র জন্য (৬ োদ র প্রবেিণ 

+৬ ো  িানবজেন বপবর ়েড) 

১,৮০,৬৪,৮০০ 



 

 

২ দুব চল 

পবরবাদরর 

অবতবরি 

আবর্ চক 

 হা ়েতা 

 ২৬ দুব চল পবরবারদক 

আবর্ চক  হা ়েতা প্রোন 

করা, এক বের আবর্ চক 

 হায়তার পর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৬ ১ বের টাকা ১১৫৮০/ ো  x২৬ 

পবরবাদরর জন্য ১২ োদ র 

জন্য (দুব চলতা ববদবর্না কদর 

তাদের স্থানান্তদরর জন্য অবতবরি 

 েদ ়ের প্রদ ়োজন হদত পাদর) 

৩৬,১২,৯৬০ 



 

 

 

িবেক 

নাং 

সপ্রাগ্রাে কা চিে সুববধাদিাগীর 

 াংখ্যা 

কা চকলাদপর 

 েয় ীো 

ইউবনট প্রবত খরর্ টাকা ়ে খরর্ 

৩ দুব চল 

পবরবাদরর 

জন্য 

জীববকার 

ববকল্প ততবর 

করুন 

 ইউএেবপএল-সক 

প্রবতটি দুব চল 

পবরবাদরর  াদর্ 

জীববকার উপযুি 

ববকল্পগুবল অদেষণ 

করদত হদব 

২৬ ২ বের ২০০,০০০ টাকা/ জীববকা 

বনব চাদহর ববকল্প x ২৬ পবরবার 

৫২,০০,০০০ 

৪ ববতরণোে ধরার 

জাল 

 প্রবতটি েৎস্যজীবী 

পবরবাদর িাদলা োদনর 

োে ধরার জাল ববতরণ 

৬০ ১ বের ৫০০০ টাকা/োদের জাল X ৬০ ৩,০০,০০০ 

৫ বনে চাণবাঁদের 

োদের জাল 

শুকাদনার জন্য 

কাঠাদো 

 ইউএেবপএল-এর গঠন 

তেলী/স্বল্প খরদর্ প্রযুবি 

অদেষণ করদব এবাং 

েৎস্যজীবী সগাষ্ঠীর  াদর্ 

আদলার্নার োধ্যদে 

তাদের জন্য োে 

শুকাদনার অবকাঠাদো 

ততবর করদব 

৬০ ১ বের ১,০০,০০০ টাকা ১,০০,০০০ 

৬ কৃবষ হা ়েতা 

কে চসূবর্ 

 কৃবষ  ম্পবকচত রকারী 

বস্কে  দর্তনতা 

 কৃবষ েিতা উন্নত করা-

বপন, কাটা, ফ ল কাটা, 

 াংরিণ সকৌেল প্রবেিণ  

 ফ দলর পবরর্ চা ও 

সুরিা ববষদ ়ে 

প্রবেিণ 

 প্যাদকবজাং 

এবাং োদকচটিাং 

 এেদটনেন স বার 

 াদর্  াংদ াগ  

 কৃবষ  ম্পবকচত অনুেীলন 

 দর্তনতা 

 

ইএ োরা 

প্রবেিদণর 

প্রদ ়োজন 

মূল্যা ়েদনর 

োধ্যদে 

সুববধাদিাগী 

বনব চাবর্ত হদব 

২ বের (৪ 

সপ্রাগ্রাে) 

সপ্রাগ্রাে @ টাকা ১,০০,০০০ x 

৪ সপ্রাগ্রাে 

৪,০০,০০০ 

৭ ববতরণউচ্চ 

ফলনেীল বীজ 

এবাং 

 ার 

 উচ্চ ফলনেীল বীজ 

ববতরণ 

  ার ববতরণ 

কৃবষ  হা ়েতা ়ে 

অাংেগ্রহণকারী 

সুববধাদিাগী 

এই কে চসূবর্ 

হদব স াগ্য হদব 

১ বের ২০০০০ টাকা/ প্রবেিণার্ী x ৫০ ১০,০০,০০০ 

৯ ক েিতা 

বধ চনএবাং 

কে চ াংস্থান 

কা চিে 

 প্রবতষ্ঠা করুন 

কে চ াংস্থাদনর সুদ াগ 

 ম্পে সকন্দ্র 

 প্রবেিণ সপ্রাগ্রাদের 

উপর ওবরদ ়েদেেন 

প্রবেিদণর 

প্রদ ়োজন 

মূল্যা ়েদনর 

োধ্যদে 

সুববধাদিাগী 

বনব চাবর্ত হদব 

৩ বের (প্রবত 

বের ২টি 

সপ্রাগ্রাে 

ববষ ়ে, 

সোট ৫টি 

ববষ ়ে) 

সপ্রাগ্রাে @ টাকা ১,০০,০০০ x 

৩০ সপ্রাগ্রাে 

৩০,০০,০০০ 

 



 

 

 

িবেক  কে চসূর্ী কা চিে সুববধাদিাগীদের 

 াংখ্যা 

কা চিদের 

 েয় ীো 

ইউবনট প্রবত খরর্ টাকা ়ে খরর্ 

   বববিন্ন প্রযুবিগত ও 

বৃবত্তমূলক সকা চ 

 ম্পদকচ  দর্তনতা 

 প্রযুবিগত ও বৃবত্তমূলক 

সকাদ চর উপর প্রবেিণ 

 স লাই প্রবেিণ, গবাবে 

পশু পালন, সপাবি 

সেবোং, বফে সেবোং, 

ড্রাইবিাং। 

 ব্যব াব ়েক  াংদ াগ 

উন্নত করা  

বনব চার্ন করার 

আদগ ইএ 

োরা 

   

৯b েিতা বৃবদ্ধ এবাং 

কে চ াংস্থান 

সপ্রাগ্রাে (সেৌবলক 

কবম্পউটার 

প্রবেিণ) 

 সবব ক কবম্পউটার 

প্রবেিণ সকা চ 

বাোইদ ়ের আদগ 

ইএ োরা 

পবরর্াবলত 

প্রবেিদণর 

প্রদ ়োজন 

মূল্যা ়েদনর 

োধ্যদে 

সুববধাদিাগী 

বনব চার্ন করা 

হদব 

৩ বের টাকা ২,০০,০০০/ ব্যার্ x ৫ 

ব্যার্ 

১০,০০,০০০ 

১০ 
গরু, োগল, 

হাঁ -মুরবগ, 

স লাই সেবেন 

ও োে ববতরণ 

 গবাবে পশু পালদনর 

প্রবেিদণ 

অাংেগ্রহণকারী 

প্রবেিণার্ীদের গবাবে 

পশু ববতরণ 

 োগল পালদনর 

প্রবেিদণ 

অাংেগ্রহণকারী 

প্রবেিণার্ীদের োগল 

ববতরণ 

 মুরবগ পালদনর 

প্রবেিদণ 

অাংেগ্রহণকারী 

প্রবেিণার্ীদের 

সপাবি বাড চ ববতরণ 

 োে র্াদষর প্রবেিদণ 

অাংেগ্রহণকারী 

প্রবেিণার্ীদের োে 

ববতরণ 

 স লাই প্রবেিদণর 

প্রবেিদণ 

অাংেগ্রহণকারী 

প্রবেিণার্ীদের স লাই 

সেবেন ববতরণ 

েিতা বৃবদ্ধ এবাং 

কে চ াংস্থান 

কে চসূবর্দত 

অাংেগ্রহণকারী 

সুববধাদিাগীরা 

তাদের প্রবেিণ 

কে চসূবর্ অনু া ়েী 

এর জন্য স াগ্য 

হদবন 

৩ বের 
টাকা ২০,০০০ x ১৫০ 

সুববধাদিাগী  

৩০,০০,০০০ 

১১ 
অপ্রতযাবেত প্রিাব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প কা চিদের 

কারদণ স্থানী ়ে জনগদণর 

স দকাদনা  েস্যা 

 োধাদনর উদেগ  

 প্রকল্প কা চিদের কারদণ 

প্রিাববত 

অবকাঠাদো/সুববধা 

পুনঃস্থাপন 

 বাই  োদঝ োদঝ লাম্প াে 

টাকা  

৫০০,০০০ 



 

 

 



 

 

 

িবেক 

নাং  

সপ্রাগ্রাে কা চিে সুববধাদিাগীর 

 াংখ্যা 

কা চকলাদপর 

 েয় ীো  

ইউবনট প্রবত খরর্ টাকা ়ে খরর্ 

   প্রকল্প  াইদটর 

র্ারপাদে পবরদবদের 

উপর সকান সনবতবার্ক 

প্রিাব প্রেবেত করা 

 

   

১২ এলআরবপ 

েবনটবরাং এবাং 

বাস্তবা ়েন বাবহযক 

েবনটবরাং এর 

জন্য বাদজট  

 অধ চ-বাবষ চক 

এলআরবপ বাস্তবা ়েন 

অবস্থা েবনটবরাং 

 ম্পূণ চ এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর 

 ে ়েকাদল প্রবত ে ়ে োদ  

 

এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর 

 োবপ্তর পদর  োবপ্ত অবডট 

করা হদব 

 
৮০,০০,০০০ 

  সোট   
৫,২৪,৮৪,৮১৫ টাকা 

 সোট পবরোদণর ২০% আকবিকতা   
১০,৪৯৬,৯৬৩ টাকা 

  ব চদোট   
৬২,৯৮১,৭৭৮ টাকা 

 

 

প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যবস্থা 

পবরকল্পনা বাস্তবা ়েদনর জন্য এলআরবপদত একটি ববেে প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যবস্থার বববরণ র্াকদব। এলআরবপ দুটি স্তদর বাস্তবাব ়েত হদব স েন প্রকদল্পর 

বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান  া ইউএেবপএল এবাং তৃতী ়ে-পি বাস্তবায়নকারী  াংস্থা। 

  

সলদিল ১: প্রকল্প কতৃচপি- জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা বাস্তবা ়েদন ইউএেবপএল-এর প্রধান ব্যবি হদবন ম্যাদনজার এবাং কবেউবনটি সডদিলপদেে এবাং 

 েস্ত সেকদহাল্ডার, ইউএেবপএল কদপ চাদরট এবাং বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠানর  াদর্  েে ়ে করার একোত্র োব ়েত্ব তাঁর। বনব চাহী  াংস্থা  রা বর তাদক 

বরদপাট চ করদব। 

সলদিল ২: বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান -ইউএেবপএল এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর জন্য র্াড চ পাটি চ বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান (ইএ) সক জবড়েত করদব। এই ইএ 

 রা বর ইউএেবপএল-এর ম্যাদনজার কবেউবনটি সডদিলপদেদের কাদে বরদপাট চ করদব। ইএ সত কেপদি দুটি পেবী- স াশ্যাল এেপাট চ এবাং কবেউবনটি 

বল ়োজন অবফ ার (ব এলও) র্াকদত হদব। 

 

প্রকল্পটি একবত্রত হদব এবাং প্রকল্প আিান্ত ব্যবি-সক বববিন্ন প্রবেিণ প্রোদনর জন্য ইএ োরা বববিন্ন প্রবেিণ প্রবতষ্ঠাদনর  াদর্ স াগাদ াগ স্থাপন করা 

হদব। 

 

এলআরবপ অনুদোবেত হদব এবাং পরবতীদত স্থানী ়ে িাষা ়ে প্রকল্প প্রিাববত পবরবার এবাং  ম্প্রোদ ়ের কাদে প্রকাে করদত হদব এবাং প্রকল্প  াইদট স টি 

রাখদত হদব। অনুদোেদনর পর ববতরদণর জন্য  েস্ত ব্যবস্থা করদত হদব  ার েদধ্য জীববকা পুনঃস্থাপদনর ব্যবস্থা গ্রহণ ইতযাবে অন্তর্ভ চি রদ ়েদে। 

অবিদ াগ প্রবি ়ো 

এলআরবপ কা চকরিাদব বাস্তবা ়েদনর জন্য অবিদ াগ ও অবিদ াদগর  োধাদনর জন্য একটি বতন-স্তরী ়ে অবিদ াগ বনষ্পবত্ত ব্যবস্থা স্থাপন করা হদব। 

 াইট সলদিদল একটি অবিদ াগ বনষ্পবত্ত কবেটি গঠন করা হদ ়েদে। এখাদন উদেখ করা অপবরহা চ স  অবিদ াগ প্রবি ়োর চূড়োন্ত স্বেতা এবাং জবাববেবহতা 

বজা ়ে রাখার জন্য বনরদপি এবাং স্বাধীন তৃতী ়ে পিগুবলদকও কাঠাদোর েদধ্য অন্তর্ভ চি করা হদ ়েদে। এই োনেণ্ডগুবল পূরদণর জন্য স্থানী ়ে প্রো দনর 

 েস্য (বপদরাজপুর ইউবন ়েদনর সর্ ়োরম্যান), দুধঘাটা গ্রাদের ইউবন ়েন  েস্য, ইউএেবপএল োরা বর্বিত দুধঘাটা গ্রাদের েবহলা  েস্যরা বজআরব -এর 

অাংে হদব। 

অবিদ াগ/অবিদ াগ নবর্র্ভি করার জন্য প্রর্ে স্তর।  বদর্দ ়ে তাত্িবণক ও অযাদে দ াগ্য স্তরটি সজনাদরল ম্যাদনজার- াইদটর োধ্যদে হদব ব বন হদবন 

 াইট স্তদরর অবিদ াগ অবফ ার। অবিদ াগ সেৌবখক বা বলবখত আদবেদনর োধ্যদে োদ ়ের করা  াদব। একটি অবিদ াগ বনবন্ধন (অবিদ াগ লগ)  াইট 

অবফদ  রাখা হদব, স  সকাদনা সেৌবখক বা বলবখত অবিদ াগ/অবিদ াগ অববলদম্ব অবিদ াগ লদগ নবর্র্ভি করা হদব। 

বজআরব -এর বেতী ়ে স্তর: স  অবিদ াগ/অবিদ াগগুবল সলদিল-১-এ  োধান করা  া ়ে না বা  বে  াংক্ষুব্ধ ব্যবি সলদিল ১-এর ব দ্ধাদন্ত  ন্তুষ্ট না হন এবাং 

প্রবতকাদরর জন্য আবপল োেলাগুবল ২ ়ে স্তদর সনও ়ো হদব। বেতী ়ে স্তদর অবিদ াগ তত্ত্বাবধাদনর জন্য কদপ চাদরট স্তদর একজন প্রধান অবিদ াগ অবফ ারদক 

েদনানীত করা হদব৷ 

বজআরব -এর ৩ ়ে স্তর হদব প্রকল্প ম্যাদনজদেে ইউবনট (PMU) স্তদর। ২ ়ে স্তদর সুরাহা বা  োধান করা  া ়ে না এেন সকানও অবিদ াগ এই স্তর প চন্ত 

আনা স দত পাদর। তৃতী ়ে স্তদর ইউএেবপএল-এর বনব চাহী পবরর্ালক হদবন ব বন ়ের ম্যাদনজদেে স্তদরর প্রধান অবিদ াগ অবফ ার৷ 



 

 

েবনটবরাং ও মূল্যা ়েন 

েবনটবরাং: প্রকদল্পর বাস্তবা ়েন বনবিত করার জন্য এলআরবপ-এর কা চকাবরতা এবাং র্লোন অগ্রগবত মূল্যা ়েদনর জন্য অিযন্তরীণ এবাং বাবহযক দুই ধরদনর 

েবনটবরাং করা হদব। এলআরবপ বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান (ইএ) োরা অিযন্তরীণ েবনটবরাং করা হদব। েবনটবরাং একটি বন ়েবেত কা চকলাপ হদব এবাং প্রকল্প 

স্তদর ইএ এবাং ম্যাদনজার-কবেউবনটি সডদিলপদেদের োব ়েত্ব হদব  ারা এলআরবপ কা চিদের  ে ়েেত বাস্তবা ়েন সেখদব এবাং অগ্রগবত  ম্পদকচ বরদপাট চ 

ততবর করদব। 

 

এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর জন্য একটি স্বাধীন তৃতী ়ে-পি েবনটবরাং  াংস্থা (এলআরবপ বাস্তবায়নকারী  াংস্থা ব্যতীত) োরা আধা-বাবষ চক বিবত্তদত বাবহযক 

েবনটবরাং করা হদব। পরােে চোতা তার প চাদলার্না এবাং মূল্যা ়েদনর পর একটি বরদপাট চ ততবর করদব। এই বরদপাট চটি তেনু াদর বববিন্ন সেকদহাল্ডার স েন 

ঋণোতা,  রকারী কতৃচপি,  ম্প্রো ়ে, সে ়োরদহাল্ডার ইতযাবের কাদে তাদের সরফাদরি এবাং সরকদড চর জন্য জো সেও ়ো হদব এবাং এটি এবডবব-র 

ওদ ়েব াইদট প্রকাে করা হদ ়েদে। 

 

মূল্যা ়েন: ইউএেবপএল এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর েধ্য-সে ়োেী মূল্যা ়েন পবরর্ালনা করদত এবাং উদেশ্য, পদ্ধবত, নীবত, আইন ও প্রববধান সেদন র্লার জন্য 

একটি স্বাধীন পরােে চক বনদয়াগ করদব। মূল্যা ়েনকারী হদবন একজন স্বাধীন পরােে চোতা  ার জীববকা পুনঃস্থাপদনর পবরকল্পনা পবরর্ালনা এবাং 

বাস্তবা ়েদনর প চদবিদণর অবিজ্ঞতা রদ ়েদে। 



 

 

 
 

১. পবরবর্বত 
 

 

নারা ়েণগদে ৬০০ সেগাও ়োট গ্যা  বিবত্তক কম্বাইন্ড  াইদকল পাও ়োর প্রকল্প স্থাপদনর জন্য ইউএেবপএল কতৃচক ভূবে  াংগ্রদহর কারদণ প্রতযি ও 

পদরািিাদব প্রিাববত ব্যবিদের জীববকার উপর প্রিাব বনবিত করার জন্য জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা (এলআরবপ) প্রস্তুত করা হদ ়েদে। প্রকল্পটি 

িালিাদব িবতপূরণ প্রোন কদরদে এবাং প্রবতকূল প্রিাব মূহ  র্া র্িাদব প্রেবেত করা হদ ়েদে। বতচোন সপ্রিাপদট ইউবনক সেঘনাঘাট পাও ়োর বলবেদটড 

(ইউএেবপএল) AECOM-সক কবেেন কদরদেএকটি জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা (এলআরবপ) প্রস্তুত করার জন্য  া প্রকল্প আিান্ত ব্যবি  াদের 

জীববকা অপ্রতযিিাদব প্রিাববত হদ ়েদে তা বনবিত করার জন্য কে চ পবরকল্পনা এবাং োব ়েত্ব বনধ চারণ কদর। প্রকদল্পর ভূবে  াংগ্রদহর কারদণ জীববকা বনব চাদহর 

িবতর জন্য  ম্পূণ চরূদপ িবতপূরণ সেও ়ো হ ়ে  াদত তাদের জীবন াত্রার ধরণ  ম্পূণ চরূদপ পুনঃস্থাপন করা  া ়ে। এই িবতপূরদণর পবরোণ ভূবে  াংগ্রদহর 

আদগ  া বেল তার নীদর্ ন ়ে। 

 

১.১ প্রকদল্পর  াংবিপ্ত বববরণ 

ইউবনক সেঘনাঘাট পাও ়োর বলবেদটড (ইউএেবপএল) বাাংলাদেদের নারায়ণগে সজলার স ানারগাঁও উপদজলার বপদরাজপুর ইউবন ়েদনর দুধঘাটা সেৌজা ়ে 

একটি ৬০০ সেগাও ়োট (সনট আউটপুট ৫৮৮.৩১ সেগাও ়োট) গ্যা -বিবত্তক কম্বাইন্ড  াইদকল পাও ়োর প্ল্যাে (ব ব বপবপ) প্রকল্প (অতঃপর 'প্রকল্প' বহ াদব 

উদেখ করা হদ ়েদে) ঋণোতাদের একটি কনদ াটি চ ়োদের আবর্ চক  হা ়েতা ়ে (স েন, এআইআইবব, বডইবজ)  ার সনতৃদত্ব রদ ়েদে েযান্ডাড চ র্াট চাড চ ব্যাাংক 

(এখন সর্দক 'সলন্ডার' বহ াদব উদেখ করা হদ ়েদে) বাস্তবায়ন করদত র্া ়ে। এই কম্বাইন্ড  াইদকল পাও ়োর প্ল্াদের প্রধান ইউবনটগুবলর েদধ্য রদ ়েদে একটি 

(১) বজই ৯এইর্এ.০১ গ্যা  টারবাইন সজনাদরটর, একটি (১) বহট বরকিাবর বেে সজনাদরটর এবাং একটি (১) সজনাদরল ইদলকবিক (বজই) সর্দক 

পবরর্াবলত বেে টারবাইন সজনাদরটর। এই ইউবনটগুবল োড়োও পাবন গ্রহদণর পাম্প হাউ , ইবন্ডউ ড ড্রাফ্ট কুবলাং টাও ়োর, একটি এইর্আরএ বজ েযাক, 

সুইর্ই ়োড চ, দুটি অস্থা ়েী বরিার সজটি (বনে চাণ প চাদ ়ে  রোোবে পবরবহদনর জন্য) বনে চাণ করা হদব। একটি ৪০০ সকবি ব দঙ্গল  াবকচট িািবেেন লাইন 

ববদুযৎ এবাং সেঘনা োখা র্যাদনদলর োধ্যদে গ্যা   রবরাদহর জন্য ২০ ইবি ব্যাদ র একটি  াব ারদফ  পাইপলাইনও এই প্ল্যাদের  াংবিষ্ট ইউবনট 

বহ াদব বনবে চত হদব। প্রকদল্পর সলআউট বর্ত্র-১-এ উপস্থাপন করা হদ ়েদে। 

 

 

  

বর্ত্র ১. প্ল্যাদের সলঅআউট 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চচচচচ চ. চচচচচচচচচ চচচচচচ চচচচচ 

প্রকল্পটি স্থাপদনর জন্য স্থানী ়ে গ্রােগুবল সর্দক সোট ২১.০৭ একর এক ফ বল ভূবে  রা বর  াংগ্রহ করা হদ ়েদে। ববদুযৎদকন্দ্র পবরর্ালনার জন্য সেঘনা োখা 

র্যাদনল সর্দক পাবন সনও ়ো হদব। বততা  গ্যা  িািবেেন অযান্ড বডবিববউেন সকাম্পাবন বলবেদটড, বাাংলাদেে সেঘনা োখা র্যাদনদলর অপর পাদে 

অববস্থত বনকটবতী িালি সেেন সর্দক প্রাকৃবতক গ্যা   রবরাহ কহদব। এোড়োও প্রস্তাববত ববদুযৎ সকন্দ্র সর্দক উৎপাবেত ববদুযৎ ৪০০সকবি ব দঙ্গল 

 াবকচট ওিারদহড লাইদনর োধ্যদে অপর পাদের পাও ়োর বগ্রড সকাম্পাবন অফ বাাংলাদেদের (বপবজব বব) বনকটতে প্রস্তাববত  াবদেেদন স্থানান্তবরত 

হদব। 

 

১.২ প্রকল্প এলাকা 

প্রস্তাববত প্রকদল্পর স্থানটি বাাংলাদেদের নারা ়েণগে সজলার স ানারগাঁও উপদজলার বপদরাজপুর ইউবন ়েদনর দুধঘাটা সেৌজা ়ে অববস্থত। প্রকদল্পর স্থানটি 

ঢাকা-র্ট্টগ্রাে েহা ড়েক সর্দক ১.৪৬ বকদলাবেটার ও ঢাকা আন্তজচাবতক ববোনবের সর্দক ৩৮ বকদলাবেটার দূদর এবাং সেঘনা নেীর র্যাদনদলর ডান তীদর 

অববস্থত। প্রস্তাববত ববদুযৎ সকন্দ্রটি রাজধানী ঢাকা সর্দক প্রা ়ে ৩০ বকদলাবেটার দূদর। প্রকদল্পর সলাদকেন ম্যাপ বর্ত্র-২ এ সেখাদনা হদ ়েদে। 

 

 

 

 

 

১.৩ প্রকদল্পর জন্য ভূবে  াংগ্রহ 

প্রকল্পটি স্থাপদনর জন্য মুদখামুবখ আদলার্নার বিবত্তদত স্থানী ়ে গ্রােগুবল সর্দক সোট ২১.০৭ একর সববেরিাগ এক ফ লী কৃবষ ভূবে  রা বর  াংগ্রহ করা 

হদ ়েদে। প্রকদল্পর জন্য প্রদ ়োজনী ়ে ভূবের ববেে বববরণ নীদর্ সেখাদনা হল। 

 

 

 ারণী ১. প্রকদল্পর জন্য ভূবের প্রদ ়োজনী ়েতার বববরণ 

 

িবেক 

নাং  

প্রকল্প এলাকা ভূবে এলাকা 

(সডব দেল) 

ভূবে এলাকা 

(একর) 

ভূবের িদয়র বের গ্রাদের নাে ভূবের োবলদকর  াংখ্যা 



 

 

১ প্রধান প্ল্যাে এলাকা ২১০৭ ২১.০৭ ২০১৯, ২০২০ দুধঘাটা সেৌজা 

(দুধঘাটা, 

সকারবানপুর, 

র্াদের র্ক) 

৩৪৩ 



 

 

 

িবেক 

নাং  

প্রকল্প এলাকা ভূবে এলাকা 

(সডব দেল) 

ভূবে এলাকা 

(একর) 

ভূবে িদয়র বের  গ্রাদের নাে ভূবের োবলদকর  াংখ্যা 

২ সলডাউন এলাকা ১২০০ ১২ ২০২০ দুধগাতা হােেে চ ল্যাবদরটবর সর্দক বতন 

(৩) বেদরর জন্য ভূবে বলজ 

সনও ়ো হদ ়েদে। 

৩ অযাদে  সরাড (প্ল্যাে সগট 

সর্দক সলডাউন এলাকা) 

১৯.৩৮ ০.১৯ ২০২০ দুধঘাটা ৫১ 

৪ অবতবরি সলডাউন এলাকা ১.৪৯ ১৪৯ ২০২১ দুধঘাটা স্থানী ়ে জনদগাষ্ঠীর কাে সর্দক ১৫ 

োদ র জন্য ভূবে বলজ সনও ়ো 

হদ ়েদে। 

 

 

 

 

 

ভূবে  াংগ্রদহর কালানুিে  ারবণ ২-এ সেখাদনা হদ ়েদে। 

 

 

 

 ারণী ২. প্রস্তাববত পাও ়োর প্ল্াে  াইদটর জন্য ভূবে  াংগ্রদহর কালানুিে 

 

 

 

িবেক নাং কা চকলাপ  েয় ীো  

ধাপ ১   

১. প্রস্তাববত পাও ়োর প্ল্যাদের জন্য ভূবে  নািকরণ ২০১৮ 

২. প্রস্তাববত ববদুযৎ সকদন্দ্রর জন্য ১৮ একর ভূবে  াংগ্রদহর জন্য ভূবের োবলকদের  াদর্ আদলার্না শুরু জানু ়োরী ২০১৯ 

৩. প্রর্ে ববি ়ে েবলল স্বািবরত ২৩ োর্ চ ২০১৯ 

৪. ~১৮ একর ভূবে প চন্ত ভূবে  াংগ্রহ  ম্পন্ন ১৮ োর্ চ ২০২০ 

ধাপ ২ 
  

৫. প্রকল্প প্রস্তুত েল োরা ববদ্যোন করা হদ ়েদে  াংদোবধত ভূবে প্রদ ়োজনী ়েতা এবপ্রল ২০২০ 

৬. অবতবরি ভূবে  াংগ্রদহর জন্য আদলার্নার সূর্না সে ২০২০ 

৭. অবতবরি ~ ৩ একর ভূবের জন্য ববি ়ে েবলল স্বািবরত ১স েজুন ২০২০ 

৮. ভূবে  াংগ্রহ  ম্পন্ন হদ ়েদে ৮েস দেম্বর ২০২০ 

 

ইউএেবপএল কেীদের  াদর্ আদলার্না ়ে জানা  া ়ে স  প্রকদল্পর প্রার্বেক পবরকল্পনা প চাদ ়ে তারা বপদরাজপুর ইউবন ়েদন দুটি স্থান সবদে বনদ ়েদে। তদব বততা  

গ্যাদ র গ্যা  িালি সেেন এবাং পাও ়োর বগ্রড কদপ চাদরেন অব বাাংলাদেদের (বপবজব বব) প্রস্তাববত বগ্রড  াবদেেদনর তনকদের কারদণ তারা ববদুযৎ সকন্দ্র 

স্থাপদনর জন্য এই বতচোন জা ়েগাটিদক সবদে বনদ ়েদে। প্রার্বেকিাদব তারা ববদুযৎ সকন্দ্র স্থাপদনর জন্য ~১৮ একর ভূবে  াংগ্রদহর পবরকল্পনা কদরদে। ১৮-

একদরর েদধ্য, ৬.৭৯ একর (১ একর = ১০০ েেবেক) ঢাকা ়ে ব বা কারী একজন ব্যবির (সো. নুরুন নবী ভূই ়ো) কাে সর্দক  াংগ্রহ করা হদ ়েবেল। বতবন 

একজন ব্যব া ়েী এবাং প্রববডা সকাম্পাবনর োবলক এবাং বনদজর বেল্প স্থাপদনর জন্য অদনক আদগই এই ভূবে বকদনবেদলন। বাবক ভূবে আদলার্নার বিবত্তদত 

স্থানী ়ে ভূবের োবলকদের কাে সর্দক  াংগ্রহ করা হদ ়েবেল। 

প্রর্ে প চাদ ়ে ১৮ একর ভূবে  াংগ্রদহর কাজ সেষ হও ়োর পর, ইউএেবপএল তাদের প্রস্তুত পরােে চোতার কাে সর্দক ২০২০  াদলর এবপ্রল োদ  ৩.০৭ একর 

অবতবরি ভূবের প্রদ ়োজন সপদ ়েবেল  া োড়ো পাও ়োর প্ল্যাে স্থাপন করা  ম্ভব বেল না। এই পবরবস্থবতদত, ইউএেবপএল আবার আদেপাদের ভূবের োবলকদের 

 াদর্ আদলার্না শুরু কদর  াদের ভূবে ২০২০  াদলর সে োদ  ৩.০৭ একদরর অাংে বহ াদব বর্বিত করা হদ ়েবেল। এই  েদ ়ে ৭ পবরবাদরর কাে সর্দক ৩.০৭ 

একর ব্যবিগত ভূবে  াংগ্রহ করা হদ ়েবেল। প্রর্ে ধাদপর একই ভূবে ি ়ে প্রবি ়ো বেতী ়ে ধাদপ অনু রণ করা হদ ়েবেল। 

 

১.৪  েীিার উদেশ্য 

এই  েীিার প্রধান উদেশ্য হল প্রকদল্পর জন্য ভূবে  াংগ্রদহর কারদণ িবতগ্রস্ত সলাকদের জীববকা পুনঃস্থাপদনর জন্য একটি ব্যাপক পবরকল্পনা প্রোন করা। 

ডকুদেেটি বনম্নবলবখত এআইআইবব এনিা ়েরনদেে অযান্ড স াশ্যাল সেেও ়োকচ, ২০১৬, IFC পারফরম্যাি েযান্ডাড চ  (২০১২) এ প্রবতফবলত নীবত ও 

প্রদ ়োজনী ়েতার  াদর্  ঙ্গবত সরদখ প্রস্তুত করা হদ ়েদে। 

পবরকল্পনা অন্তর্ভ চি রদয়দে: 



 

 

1. এলাকার জীববকার বতচোন অবস্থা। 

2. প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ এর  াদর্ এফবজবড-এর মূল ফলাফল। 

3. প্রকল্প প্রিাববত ব্যবি এবাং  াংবিষ্ট বাদজট ববধাদনর জন্য  ম্ভাব্য ববকল্প জীববকার ববকল্পগুবল  নাি করা। 

4. বাস্তবা ়েন পদ্ধবত, কা চিে এবাং কে চসূবর্র  ে ়েসূর্ী বনবে চষ্ট করা। 

5. বাস্তবা ়েন  াংস্থার ভূবেকা এবাং োব ়েত্ব বর্বিত কদর। 

6. পবরকল্পনার  ফল বাস্তবা ়েন মূল্যা ়েন করার জন্য মূল কে চিেতা সূর্ক বর্বিত করা। 



 

 

১.৫ জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনার পবরবধ 

উপদরর আদলার্না সোতাদবক নারা ়েণগে সজলার স ানারগাঁ উপদজলার বপদরাজপুর ইউবন ়েদনর দুধঘাটা সেৌজা ়ে ৬০০ সেগাও ়োট কম্বাইন্ড  াইদকল পাও ়োর 

প্ল্যাে স্থাপদনর জন্য ইচ্ছুক সিতা এবাং ইচ্ছুক ববদিতাদের প্রবি ়োর বিবত্তদত স্থানী ়ে ভূবে  াংগ্রহকারীর  াহাদে আদলার্নার োধ্যদে ৩৪৩ জন ভূবের 

োবলদকর কাে সর্দক সোট ২১.০৭-একর (২১০৭.৩৬ েেবেক) ভূবে ইউএেবপএল  াংগ্রহ কদরবেল। এর েদধ্য প্রববডা সকাম্পাবনর োবলদকর কাে সর্দক 

 াংগ্রহ করা হদ ়েদে ৬ েেবেক ৭৯ একর ভূবে। অববেষ্ট ভূবে ৩৪২ জন ভূবের োবলদকর কাে সর্দক  াংগ্রহ করা হদ ়েদে তাদের েদধ্য ৭ জন ভূবের োবলদকর 

আবাব ক প্ল্ট রদ ়েদে এবাং ৩৩৫ জন ভূবের োবলদকর এক ফ বল কৃবষ এবাং কদ ়েকটি বে-ফ বল কৃবষ ভূবে রদ ়েদে। এোড়ো বনে চাণ কযাম্প স্থাপদনর জন্য 

হােেে চ ল্যাবদরটবর সর্দক বতন বেদরর জন্য ১২০০ েেবেক ভূবে বলজ সনও ়ো হদ ়েদে। হােেে চ অদনক আদগই এই ভূবে বকদনবেদলন, বকন্তু তারা এটি খাবল 

সরদখবেদলন। এই ভূবেটি ইউএেবপএলদক বলজ সেও ়োর আদগ, খুব কে সলাক বেল  ারা  াধারণত স ই খাবল ভূবেদত কৃবষকাজ করদতন। ইউএেবপএল এর 

ইজারা গ্রহদণর কারদণ তাদের জীববকার কা চিে প্রিাববত হদ ়েবেল। 

 

ভূবের োবলক োড়োও ১৮ জন কৃষক (১০ জন ববদুযৎ সকদন্দ্রর ভূবের ইজারাোর এবাং ৮ জন কৃষক বনে চাণ কযাম্প এলাকা ়ে কৃবষকাজ করদেন) এবাং ৬০ জন 

েৎস্যজীবী পুরুষ  হ ৭৮ জন প্রকল্প-আিান্ত ব্যবি রদ ়েদেন  ারা জীববকা  াংিান্ত কাদজ উপদরাি ভূবে ব্যবহার করদেন। জীববকা পুনঃস্থাপদনর জন্য 

সুববধাপ্রাপ্ত ব্যবিদের েদধ্য বনম্নবলবখত সেবণর অন্তর্ভ চি- 

 

 ভূবের োবলক: সোট ৩৪৩ জন ভূবের োবলক এলআরবপর অন্তর্ভ চি। তদব ৩৩৩ জন ভূবের োবলক ঘটনাস্থদল উপবস্থত বেদলন এবাং আর্ চ-

 াোবজক জবরদপ অাংে সনন। তাদের েদধ্য ৩৩৩ জন জবরপকৃত ভূবের োবলক, ৯০ জন ভূবের োবলক তাদের  েস্ত কৃবষ ভূবে হাবরদ ়েদেন 

এবাং তারা সববেরিাগই খাোর-বিবত্তক কা চকলাপ বা গৃহস্থাবলর কাদজর উপর বনিচরেীল বেদলন। 

 

 ভূবের উপর বনিচরেীল: জবরদপর  ে ়ে সোট ১৮টি ভূবে বনিচর পবরবার বর্বিত করা হদ ়েদে। এর েদধ্য ১০টি পাও ়োর প্ল্যাে  াইদটর ভূবে 

বনিচর পবরবার এবাং ৮টি পবরবার বনে চাণ বেববর স্থাপদনর জন্য ইউএেবপএল-এর ইজারাভূি ভূবেদত কৃবষকাজ কদর। স দহতু এই ভূবের 

োবলকদের ভূবের উপর সকান আইবন অবধকার সনই তাই তারা বাাংলাদেদের আইনী ববধান অনু া ়েী তাদের জীববকার উপর প্রিাদবর কারদণ 

ইউএেবপএল সর্দক সকান িবতপূরণ পা ়েবন। ঋণোতাদের সুরিা ববধাদনর প্রদ ়োজনী ়েতা অনু াদর সোট ১৮টি ভূবে বনিচর পবরবারদক 

এলআরবপ-সত অন্তর্ভ চি করা হদব। 

 

 েৎস্যজীবী: দুধঘাটা গ্রাদের েৎস্যজীবী  ম্প্রোদ ়ের েদধ্য, ৬০টি েৎস্যজীবী পবরবার রদ ়েদে  ারা প্রকদল্পর স্থানটিদক নেীপদর্ প্রদবে করা 

সর্দক োে ধরা এবাং অন্যান্য োে ধরা  াংিান্ত কাজ স েন োে ধরার জাল শুকাদনা, োে ধরার সনৌকা সনাঙর করা ইতযাবের জন্য ব্যবহার 

করত। ভূবে িদ ়ের কারদণ তাদের জীববকাও প্রিাববত হদ ়েদে। 

 

 এদে  সরাড বরাবর প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ: রাস্তা প্রেস্তকরদণর কারদণ সোট ৬৩ জন ব্যবি প্রিাববত হদ ়েবেল এবাং তাদের েদধ্য ৫৪ জন 

ব্যবিগত ভূবের োবলক এবাং ৯ জন েখলোর বেদলন। রাস্তা প্রেস্তকরদণর কারদণ এই ৬৩ জন প্রকল্প আিান্ত ব্যবির প্রধান কাঠাদো িবতগ্রস্ত 

হদ ়েদে। 

 

জীববকা পুনঃস্থাপদনর পবরকল্পনাটি এই সলাকদের জীববকার উপর প্রিাবগুবল প্রেবেত করার জন্য ততবর করা হদ ়েদে। 

 

১.৬ পন্থা এবাং পদ্ধবত 

এলআরবপ প্রস্তুদতর জন্য সডটা  াংগ্রদহর পন্থা এবাং পদ্ধবতদত গুণগত ও পবরোণগত উি ়ে ব্যবস্থাই জবড়েত। পদ্ধবতগত পেদিপগুবল বনম্নরূপ: 

 

 বতচোন জীববকার পবরবস্থবতর মূল্যা ়েন: এই জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা ততবর করার  ে ়ে ভূবে োবলক এবাং ভূবে-বনিচর  হ প্রকল্প আিান্ত 

ব্যবির বতচোন আর্ চ- াোবজক অবস্থা এফবজবড এবাং প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের আর্ চ- াোবজক জনগণনা জবরদপর োধ্যদে মূল্যা ়েন করা 

হদ ়েবেল। 

 

 সডস্কবিবত্তক প চাদলার্না: ইউএেবপএল প্রেত্ত প্রকল্প- ম্পবকচত ডকুদেেগুবল প্রকল্প আিান্ত ব্যবির উপর প্রকল্প- ম্পবকচত প্রিাব সবাঝার জন্য 

 াোবজক ববদেষজ্ঞ োরা প চাদলার্না করা হদ ়েদে। 

 

 সফাকা  গ্রুপ আদলার্না: প্রকদল্পর কা চকলাপ এবাং  াংবিষ্ট প্রিাব, স্থানী ়ে  ম্প্রো ়ে এবাং প্রকল্প এলাকার  াোবজক  াংদিষ  ম্পবকচত তথ্য 

 াংগ্রদহর জন্য  াইট পবরেে চদনর  ে ়ে এফবজবড গৃহীত হদ ়েবেল। 

 

 আর্ চ- াোবজক  েীিা: প্রকদল্পর কা চিে, তাদের পাবরবাবরক ও  াাংস্কৃবতক পটভূবে, অন্যান্য সুদ াগ-সুববধা এবাং ববদ্যোন অবকাঠাদো  হ 

এলাকা প্রিাববত হও ়োর কারদণ আিান্ত পবরবাদরর  াংখ্যা সবাঝার জন্য পৃর্কিাদব প্রকল্প আিান্ত ব্যবির তথ্য  াংগ্রদহর জন্য একটি আর্ চ-

 াোবজক জবরপ  ম্পন্ন করা হদ ়েবেল। বেিাগত এবাং সপোগত ববন্যা , োবরদযযর স্তর, িবতপূরণ আদলার্না, জীববকার উন্নবতর জন্য 

প্রবেিণ প্রদ ়োজন। জবরপ র্লাকালীন প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের েদধ্য দুব চল সগাষ্ঠী বর্বিত করা হদ ়েবেল কারণ বকছু প্রকল্প আিান্ত ব্যবির জন্য 

অবতবরি পুনঃস্থাপন এবাং উন্ন ়েন  হা ়েতার প্রদ ়োজন হদত পাদর। 

  

 উপযুিতা বনধ চারক প্রস্তুবত: আর্ চ- াোবজক  েীিা এবাং এফবজবড-এর োধ্যদে  াংগ্রহ করা তদথ্যর উপর বিবত্ত কদর একটি উপযুিতা 



 

 

বনধ চারক ততবর করা হদ ়েদে  াদত  েস্ত প্রকল্প আিান্ত ব্যবি তবধ িবতপূরদণর আওতা ়ে র্াদক। 

 

 অবিদ াগ প্রবতকাদরর ব্যবস্থা: প্রকদল্পর কা চিে  ম্পবকচত স  সকানও অবিদ াগ গ্রহণ, প্রবতবি ়ো এবাং  োধাদনর জন্য একটি অবিদ াগ 

প্রবি ়ো ততবর করা হদ ়েদে। 

 

১.৭  ীোবদ্ধতা 

জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনাটি প্রার্বেকিাদব ইউএেবপএল-এর প্রেত্ত তথ্য এবাং প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগদণর েদধ্য পবরর্াবলত আর্ চ- াোবজক  েীিা 

এবাং এফবজবড-এর োধ্যদে  াংগৃহীত তদথ্যর বিবত্তদত ততবর করা হদ ়েদে। 

 

AECOM  েস্ত প্রদর্ষ্টা পরােে চ প্রবি ়ো এবাং জবরদপ  েস্ত প্রকল্প আিান্ত ব্যবির জন্য ততবর কদরদে।  বেও িবতপূরণ এবাং ববতরদণর পবরোণ 

 াংিান্ত পরােে চ এবাং আদলার্নার  ে ়ে  েস্ত প্রকল্প আিান্ত ব্যবির জন্য হদ ়েবেল, তদব বকছু প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ  াইট মূল্যা ়েদনর  ে ়ে ববদ্যোন 

বেল না। 

 

বরদপাদট চ প্রেত্ত তদথ্যর ফদল উদূ্ভত পবরবস্থবত বা পবরণবতর জন্য AECOM সক ো ়েী করা  াদব না। AECOM সকাদনা সেকদহাল্ডারদের োরা 

সস্বো ়ে বা অবনো ়ে অপ্রকাবেত সকাদনা তদথ্যর জন্য ো ়েী ন ়ে এবাং স টি এই মূল্যা ়েদনর অাংে হদব না। 

 

AECOM এই পবরকল্পনাটি তার ক্লাদ ়েে, ইউএেবপএল, এর জন্য প্রস্তুত কদরদে। AECOM এর ক্লাদ ়েে তৃতী ়ে পদির কাদে তথ্য প্রকাে করদত 

পাদর,  ারা তাদের ববদবর্নায় তথ্য ব্যবহার এবাং তার উপর বনিচর করদত পাদর। তদব সকাদনা পদির োরা তদথ্যর ব্যবহার বা বনিচরতা শুধুোত্র উি 

পদির বনজ ঝুঁবকদত করদত হদব এবাং AECOM, এর মূল প্রবতষ্ঠান, এর  হদ াগী এবাং  হদ াগীদের ববরুদদ্ধ আইবন আে ়ে গ্রহণ করা  াদব না; বা 

 াংবববধ বা অন্যদকান বিবত্তদত কে চর্ারী, কে চকতচা, বা পবরর্ালদকর ববরূদদ্ধ (একক,  েবতী, বা অন্যান্য অবদহলা এবাং AECOM-এর কদঠার ো ়ে  হ) 

িবতপূরণ র্াও ়ো  াদব না। 

 

১.৮ বরদপাট চ  ম্পবকচত ববন্যা  

বরদপাট চ ববন্যা  নীদর্ উপস্থাপন করা হল, 

ববিাগ ১: ভূবেকা, প্রকদল্পর অবস্থান এবাং উপাোন, উদেশ্য এবাং সুদ াগ  ম্পদকচ  াংবিপ্ত বববরণ 

ববিাগ ২: ঋণোতাদের সুরিার প্রদ ়োজনী ়েতা 

ববিাগ ৩: প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগদণর আর্ চ- াোবজক অবস্থা 

ববিাগ ৪: প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগদণর উপর প্রিাব 

ববিাগ ৫: সেকদহাল্ডারদের  াদর্ পরােে চ এবাং প্রকাে 

ববিাগ ৬: দুব চলতা মূল্যা ়েন এবাং প্রদ ়োজনী ়ে  হা ়েতা 

ববিাগ ৭: প্রকল্প আিান্ত ব্যবির জন্য উপযুিতা বনধ চারক 

ববিাগ ৮: প্রকল্প আিান্ত ব্যবির জন্য জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা 

অধ্যা ়ে ৯: অবিদ াগ প্রবতকাদরর ব্যবস্থা 

ববিাগ ১০: েবনটবরাং এবাং মূল্যা ়েন



 

 

 
 

২. নীবত কাঠাদো 
 

বডইবজ-এর জন্য এআইআইবব ESF এবাং IFC পারফরম্যাি েযান্ডাড চ সুরিার প্রদ ়োজনী ়েতার উপর বিবত্ত কদর এলআরবপ প্রস্তুত করা হদ ়েদে। 

ঋণোতা সুরিার প্রদ ়োজনী ়েতাগুবল সকবল ভূবে  াংগ্রদহর জন্য িবতপূরদণর উপরই সজার সে ়ে না বরাং জীববকার িবত এবাং প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের 

িবতপূরণ প্রোদনর উপরও সজার সে ়ে। প্রকল্প আিান্ত দুব চল ব্যবি সেণীর উপর ববদেষ সজার সেও ়ো হ ়ে। 

 

২.১ ঋণোতাদের সুরিার প্রদ ়োজনী ়েতা 

প্রকদল্পর জন্য প্রদ াজয ঋণোতার সুরিার প্রদ ়োজনী ়েতাগুবল হল এআইআইবব, IFC,  া প্রকদল্পর জন্য ভূবে  াংগ্রদহর কারদণ সৃষ্ট োরীবরক স্থানচুযবত 

(স্থানান্তর বা বাবড়ে/আে ়ে হারাদনা) এবাং অর্ চননবতক স্থানচুযবত ( ম্পবত্তর িবত বা  ম্পদের অযাদে   া আদ ়ের উত্  বা জীববকার অন্যান্য উপাদ ়ের িবতর 

বেদক পবরর্াবলত কদর) উি ়েদকই সবাঝা ়ে। 

 

ভূবের োবলকদের সিদত্র,  বেও তারা সস্বো ়ে তাদের ভূবে ইউএেবপএল-এর কাদে বববি কদরদে বকন্তু ভূবে বববি করার পর ভূবেহীনতার কারদণ স ই 

পবরবাদরর জীববকা সনবতবার্কিাদব প্রিাববত হদ ়েদে। 

 

ভূবের উপর বনিচরেীলতার সিদত্র, ইউএেবপএল স্থানী ়ে ভূবে  াংগ্রহকারীর  হা ়েতা ়ে ইচ্ছুক সিতা এবাং ইচ্ছুক ববদিতা প্রবি ়োর বিবত্তদত ভূবের 

োবলকদের কাে সর্দক  রা বর ভূবে  াংগ্রহ কদরদে তদব এেন িবতগ্রস্থ সলাক রদ ়েদে  ারা স ই ভূবের উপর বনিচরেীল বকন্তু তাদের সকান আইবন 

অবধকার সনই। ভূবে িদ ়ের কারদণ ভূবেও পদরািিাদব প্রিাববত হ ়ে। জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা এই পদরািিাদব প্রিাববত সলাকদের উপর প্রিাব 

মূল্যা ়েন করদব এবাং উপযুি প্রেেন ব্যবস্থার গ্রহণ করদব। 

 

ঋণোতাদের েদতচও অনুরূপ নীবত এবাং পুনঃস্থাপদনর ব্যবস্থা রদয়দে। তাই  েস্ত সুরিা বনদে চবেকাগুবলর  াংবিষ্ট সেৌবলক তববেষ্টযগুবল হল: 

 

 (ক) প্রকল্প প্রিাববত ব্যবিদের জীববকা ও জীবন াত্রার োন উন্নত বা পুনঃস্থাপন করা। 

(খ) বনবিত করা স  পুনঃস্থাপন এবাং পুনব চা ন কা চিে  র্া র্িাদব তথ্য প্রকাে, পরােে চ এবাং  েস্ত প্রকল্প আিান্ত ব্যবির অববহত 

অাংেগ্রহদণর  াদর্ বাস্তবাব ়েত হ ়ে। 

(গ) েবরয প্রকল্প আিান্ত ব্যবি এবাং অন্যান্য দুব চল সগাষ্ঠীর জীবন াত্রার োন উন্নত করার জন্য দুব চল সগাষ্ঠীর অন্তগ চত ব্যবিদের জন্য ববদেষ 

ববধান করা আবশ্যক। 

(ঘ) জীববকা পুনঃস্থাপদনর ফলাফদলর েীঘ চদে ়োেী েবনটবরাং, প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের জীবন াত্রার োদনর উপর তাদের প্রিাব এবাং জীববকা 

পুনঃস্থাপন পবরকল্পনার উদেশ্যগুবল অবজচত হদ ়েদে বকনা। 

(ঙ) প্রকল্প আিান্ত ব্যবির (৩Rs) উদেগ গ্রহণ, সরকড চ এবাং  োধান করার জন্য বনবে চষ্ট অবিদ াগ প্রবতকাদরর ব্যবস্থা ততবর করা। 

 

২.২ জাতীয় আইনগত প্রদ ়োজনী ়েতা 

স্থাবর  ম্পবত্ত একুযইবজেন এবাং বরকুযইবজেন আইন, ২০১৭ হল স দকাদনা ধরদনর প্রকদল্পর জন্য ভূবে অবধগ্রহদণর উদেদশ্য বাাংলাদেে  রকাদরর প্রধান 

আইন। এই আইদনর অধীন িবতপূরদণর পবরোণ হল বাজার মূদল্যর ২০০ েতাাংে এবাং ৩০০ েতাাংে  বে ভূবেটি সকানও ব্যবিগত পদির জন্য অবধগ্রহণ 

করা হ ়ে এবাং অবধগ্রহদণর  ে ়ে সকানও িবত হদল অবতবরি ১০০ েতাাংে িবতপূরণ সেও ়ো হদব। এোড়ো প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগদণর জীববকা এবাং/অর্বা 

জীবন াত্রার োন পুনঃস্থাপন করার জন্য অবতবরি  হা ়েতার ব্যবস্থা সনই। অবধকন্তু দুব চল সগাষ্ঠীগুবল স েন েবহলা পবরবাদরর প্রধান, এবাং ব ়েস্ক এবাং 

প্রবতবন্ধীদের জন্য ববদেষ ব্যবস্থা সনই। বাাংলাদেদের স্থাবর  ম্পবত্তর একুযইবজেন এবাং বরকুযইবজেন আইন, ২০১৭ ভূবে এবাং স্থা ়েী  ম্পদের জন্য 

িবতপূরণ প্রোন কদর বকন্তু প্রকল্প আিান্ত ব্যবির আ ়ে ও জীববকার িবত মূল্যা ়েন এবাং পুনঃস্থাপদনর সকাদনা ববধান সনই। 

 

২.৩ ঋণোতার নীবত এবাং জাতী ়ে আইদনর েদধ্য ব্যবধান 

ঋণোতার র্াবহোর ববপরীদত জাতী ়ে নীবত শুধুোত্র অবধগ্রহণ করা ভূবে এবাং বতচোন বাজার মূদল্যর বহ াদব িবতপূরদণর ববদবর্না কদর। স খাদন 

ঋণোতাগণ প্রকদল্পর কে চকাদণ্ডর কারদণ স্বত্বধারী এবাং/অর্বা অ স্বত্বধারী বা আইবন স দটলার বা েখলোর বনবব চদেদষ িবতগ্রস্ত  কদলর িবতপূরণ 

প্রোদনর উপর সজার সে ়ে। ঋণোতার িবতপূরণ নীবত অনু াদর, অ স্বত্বধারী এবাং েখলোরদের কযাটাগবরর প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের েখলকৃত ভূবের জন্য 

িবতপূরণ সেও ়ো হ ়ে না তদব অবধগ্রহদণর  ে ়ে ভূবেদত  া বকছু জদন্মবেল স েন স্থা ়েী ফ ল, গাে, জীববকা বনব চাদহর ব্যবস্থা ইতযাবের জন্য িবতপূরণ 

সেও ়ো হ ়ে।  ারণী-৩ এ ঋণোতা, স্থানী ়ে প্রো ন এবাং প্রকল্প বাস্তবা ়েনকারী সকাম্পাবনর িবতপূরণ নীবতর েদধ্যকার ব্যবধান সেখাদনা হদয়দে।  

 

 

 



 

 

 ারণী ৩. প্রকদল্পর জন্য ভূবের প্রদ ়োজনী ়েতার বববরণ 

 

িবেক 

নাং 

দৃবষ্টিবঙ্গ ঋণোতার নীবত জাতী ়ে নীবত প্রাবতষ্ঠাবনক নীবত 

১ আর্ চ- াোবজক মূল্যা ়েন  েস্ত প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ আর্ চ-

 াোবজক মূল্যা ়েদনর আওতায়  

এই ধরদনর সকান মূল্যা ়েন 

প্রদ ়োজন হ ়ে না 

সকান সুবনবে চষ্ট নীবত সনই, বকন্তু 

ঋণোতা এবাং স্থানী ়ে প্রো দনর 

নীবত সেদন র্দল৷ ২ টাইদটল সহাল্ডারদের ভূবের মূদল্যর 

িবতপূরণ 

বহ াব করা ভূবের মূল্য  াম্প্রবতক 

বাজার মূদল্যর বতনগুণ 

ভূবের মূল্য বাজার মূল্য 

অনু া ়েী গণনা করা হ ়ে 

৩ নন-টাইদটল সহাল্ডারদের ভূবের 

মূদল্যর িবতপূরণ 

ভূবের সকাদনা িবতপূরণ সনই ভূবের সকাদনা িবতপূরণ সনই  

৪ বেদরানােধারীদের জীববকার 

িবতপূরণ 

জীববকা িবতগ্রস্ত হদল 

িবতপূরণ সেও ়ো হ ়ে 

কাঠাদোগত িবতর কারদণ 

জীববকা বনব চাহ হদলই 

িবতপূরণ 

 

৫ নন-টাইদটল সহাল্ডারদের 

জীববকার িবতপূরণ 

জীববকা িবতগ্রস্ত হদল 

িবতপূরণ সেও ়ো হ ়ে 

নন-টাইদটল সহাল্ডারদের জন্য 

সকান িবতপূরণ সনই 

 

৬ েখলকারীদের জীববকার 

িবতপূরণ 

জীববকার িবতপূরণ প্রোন করা 

হ ়ে 

েখলকারীদের জন্য সকান 

িবতপূরণ সনই 

 

৭ বেদরানাে ধারকদের জন্য ফ ল / 

গাদের জন্য িবতপূরণ 

িবতপূরদণর পবরোণ ফ ল/গাদের 

িবত আওতায় এদন 

স্থা ়েী ফ ল/গাে নষ্ট হদল 

িবতপূরদণর ববধান 

 

৮ নন-টাইদটল সহাল্ডারদের জন্য ফ ল / 

গাদের জন্য িবতপূরণ 

িবতপূরদণর পবরোণ ফ ল/গাদের 

িবত আওতায় এদন 

ফ ল ও গাদের িবতর 

িবতপূরণ 

 

৯ প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ-এ  হা ়েতা 

স্থানান্তর করা 

িবতপূরদণর পবরোণ অর্ চ, প্রকার বা 

েদে স্থানান্তবরত  হা ়েতা আওতায় 

এদন 

স্থানী ়ে আইন অনু া ়েী 

আওতায় আদ  না 

 

১০ বনদববেত অবিদ াগ বনষ্পবত্ত ব্যবস্থা 

স্থাপন 

প্রা ়েেই একটি প্রকল্প-বনবে চষ্ট বজআরব  

প্রবতবষ্ঠত হ ়ে 

বজআরব  ততবর করা হ ়ে, 

অন্যর্া ়ে  াংবিষ্ট ববিাগ 

অবিদ াদগর োেলাগুবল 

পবরর্ালনা কদর 

 

১১ েবনটবরাং বস্থবত পুনঃস্থাপন এবাং/অর্বা উন্নবত 

বনবিত করার জন্য প চদবিদণর  াদর্ 

 াদর্ প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদক সেও ়ো 

তাৎিবণক িবতপূরণ প চদবিদণ তৃতী ়ে 

পদির  ম্পৃিতা 

সকান তৃতী ়ে পদির েবনটবরাং 

প্রদ ়োজন. িবতপূরদণর অর্ চ 

প্রোন না হও ়ো প চন্ত েবনটবরাং 

করা হ ়ে। 

 



 

 

 
 

 

৩. ভূবের োবলক এবাং ভূবের উপর বনি চরেীল এবাং েৎস্যজীবী 

পবরবাদরর আর্ চ- াোবজক বর্ত্র 
 

এই ববিাদগ প্রকদল্প িবতগ্রস্ত ব্যবিদের আর্ চ- াোবজক অবস্থা উপস্থাপন করা হদয়দে  ার েদধ্য রদ ়েদে ভূবের োবলক, ভূবে বনিচর এবাং েৎস্যজীবী 

পবরবার। জুলাই ২০২০ এবাং নদিম্বর ২০২১-এ তাদের েদধ্য পবরর্াবলত আর্ চ- াোবজক  েীিা এবাং সফাকা  গ্রুপ আদলার্নার বিবত্তদত িবতগ্রস্ত 

ব্যবিদের অবস্থা মূল্যা ়েন করা হদ ়েদে। 

 

৩.১ জন াংখ্যা বর্ত্র  

ভূবে-োবলক পবরবাদরর জন াংখ্যাগত বর্ত্র  

 

জবরপকৃত পবরবাদরর সোট জন াংখ্যা হল ১৩৫৭। পবরবাদরর গড়ে জন াংখ্যা ৪.৫৮ জন  া দুধঘাটা সেৌজার সর্দক কে। ১৩৫৭ জদনর েদধ্য, পুরুষ 

জন াংখ্যা হল ৭৩৩  া সোট জন াংখ্যার ৫৪.০১% এবাং েবহলা জন াংখ্যা ৬২৪  া সোট জন াংখ্যার ৪৫.৯৮%। বলঙ্গ অনুপাত প্রবত ১০০ জন পুরুদষ 

৮৫ জন েবহলা  া দুধগাহাটা সেৌজার বলঙ্গ অনুপাদতর সর্দ ়ে কে। 

 

ভূবে বনিচর পবরবাদরর জন াংখ্যাগত বর্ত্র  

 

সোট ৭৮টি ভূবে বনিচর পবরবার (১৮টি ভূবে বনিচর এবাং ৬০ জন েৎস্যজীবী  হ) জবরপ করা হদ ়েবেল। জবরপকৃত পবরবাদরর সোট জন াংখ্যা ৩৩১। 

পবরবাদরর গড়ে আ ়েতন ৪.২৪ জন  া দুধঘাটা সেৌজার সর্দ ়ে কে। ৩৩১ জদনর েদধ্য পুরুষ জন াংখ্যা ১৮২  া সোট জন াংখ্যার ৫৪.৯৮% এবাং েবহলা 

জন াংখ্যা ১৪৯  া সোট জন াংখ্যার ৪৫.০১%। বলঙ্গ অনুপাত ৮২  া দুধগাহাটা সেৌজার বলঙ্গ অনুপাদতর সর্দ ়ে কে। 

 

৩.২ বয়স অনুযায়়ী সংখ্যা 

ভূবে-োবলক পবরবাদরর ব ়ে  অনু া ়েী  াংখ্যা 

 

জবরপকৃত জন াংখ্যার েদধ্য ৬৭% জন াংখ্যা অর্ চননবতকিাদব  বি ়ে ব ়েদ র (১৫-৫৯ বের) েদধ্য পদড়ে তদব বাবক ৩৩% জন াংখ্যা বনিচরেীল বদল 

প্রতীয়োন হয়। জন াংখ্যার ৩৪%  ারা ১৫ সর্দক ৩০ বের ব ়েদ র েদধ্য,  াদক  ম্ভাব্য জন াংখ্যা বহ াদব ববদবর্না করা স দত পাদর, তারা তববর্ত্রযপূণ চ 

জীববকার  ন্ধান কদর। 

 

ভূবে-বনিচর পবরবাদরর ব ়ে  অনু া ়েী  াংখ্যা  

 

জবরপকৃত জন াংখ্যার েদধ্য, জন াংখ্যার ৬৩% অর্ চননবতকিাদব  বি ়ে ব ়ে  গ্রুদপ (১৫-৫৯ বের), বাবক ৩৭% জন াংখ্যা বনিচরেীল বহ াদব সেখা  া ়ে। 

জন াংখ্যার প্রা ়ে ৩২% ১৫ সর্দক ৩০ বের ব ়েদ র েদধ্য,  াদক  ম্ভাব্য জন াংখ্যা বহ াদব ববদবর্না করা স দত পাদর,  ার তববর্ত্রযপূণ চ জীববকার  ন্ধান 

কদর। 

 

৩.৩  ািরতার বর্ত্র  

ভূবে-োবলক পবরবাদরর  ািরতা বর্ত্র  

 

ভূবে োবলক পবরবাদরর েদধ্য  ািরতার হার হল ৭৭.২৩%  া জন াংখ্যা এবাং আবা ন আেেশুোবর ২০১১ অনু া ়েী জাতী ়ে  ািরতার হার (৬১.৫%) 

সর্দক সববে। পুরুষ  ািরতার হার ৮১.২৪% এবাং েবহলাদের  ািরতার হার ৭৫.২৬%। তাদের েদধ্য সবে িাদলা  াংখ্যক সলাক (৫৩%) উচ্চ প্রার্বেক 

বা উচ্চতর প চন্ত বেবিত। 

 

ভূবে বনিচর পবরবাদরর  ািরতা বর্ত্র  

 

ভূবে বনিচর পবরবাদরর েদধ্য বেিার হার (৭৫.৭৫%) জাতী ়ে গড়ে সর্দক সববে। পুরুষ  ািরতার হার ৮১.৮৬% এবাং েবহলাদের  ািরতার হার 

৭৭.১৮%। তাদের েদধ্য, প্রা ়ে (৩৮%) উচ্চ প্রার্বেক বা উচ্চতর প চন্ত বেবিত এবাং ববকল্প কে চ াংস্থাদনর সুদ াদগর জন্য উন্মুি। 

  

৩.৪ অর্ চনীবত এবাং কে চ াংস্থাদনর বর্ত্র  

ভূবে-োবলক পবরবাদরর কে চ াংস্থাদনর বর্ত্র  



 

 

 

ভূবে োবলকদের েদধ্য কে চ াংস্থাদনর পবরবস্থবতর সিদত্র, শুধুোত্র ৩২.৮৬% ভূবের োবলক,  ার েদধ্য ৬৭.২৩% পুরুষ এবাং ৩২.৭৭% েবহলা। প্রা ়ে 

৮৩.৫% েবহলা জন াংখ্যা প্রধানত গৃহস্থালীর কাদজ জবড়েত। ভূবের োবলক পবরবাদরর ১৪.৫৪% জন াংখ্যা কাদজর  ন্ধাদন রদয়দে। প্রকল্পটি তাদের 

বনদ ়োগ করদত পাদর বা েিতাবিবত্তক প্রবেিণ এবাং অর্ চননবতক  হা ়েতা প্রোদনর োধ্যদে জীববকার সুদ াগ ততবর করদত পাদর। 

 

ভূবে বনিচর পবরবাদরর েদধ্য কে চ াংস্থাদনর বর্ত্র  

 

ভূবে বনিচর পবরবাদরর েদধ্য, জবরপকৃত জন াংখ্যার ৪২.৫৭% অর্ চননবতক কে চকাদন্ড বনযুি এবাং প্রা ়ে ৪০.৯৬% জন াংখ্যা গৃহস্থালীর কাদজ জবড়েত, 

 াদের েদধ্য ৯৭.০৫% েবহলা। কে চরত জন াংখ্যা প্রধানত পুরুষ। জন াংখ্যার প্রা ়ে ১৪.৪৫% র্াকবরর সুদ াগ খু ুঁজদে  ার েদধ্য ৮৬.১১% পুরুষ জন াংখ্যা 

 াদের  র্া র্ প্রবেিণ এবাং েিতা ববকাদের োধ্যদে প্রকদল্প কাজ করার বা অন্যান্য জীববকায় জবড়েত হও ়োর  ম্ভাবনা রদ ়েদে। 

 

ভূবে-োবলক পবরবাদরর অর্ চননবতক কা চকলাপ 

 

জবরপকৃত জন াংখ্যার সববেরিাগই অ-কৃবষ বিবত্তক অর্ চননবতক কে চকাদণ্ড বনযুি স েন বনজস্ব ব্যব া (৯.১৪%), এরপর স বা (৭.৪৩%)। তাোড়ো খুব 

কে সলাক োে ধরা, পশুপালন, কৃবষ ও বেদল্প তেবনক েে ইতযাবের  াদর্ জবড়েত। খুব কে সলাকই র্াকবরর উদেদশ্য অন্যত্র র্দল সগদে। প্রকল্প এলাকা ়ে 

এককিাদব কৃবষর ওপর বনিচরেীল োনুদষর  াংখ্যা খুবই কে। সবকার জন াংখ্যার েতাাংে ২০২০  াদলর সেদের সবকারদত্বর হার ৫.৪১% সর্দক অদনক 

সববে (১৬.৮৬%)। ইউএেবপএল তাদের স াগ্যতা এবাং প্রোদণর বিবত্তদত প্রকদল্প তাদের বনদ ়োগ বেদত পাদর বা ববকল্প জীববকায় জবড়েত হও ়োর জন্য 

তাদের প্রবেিণ প্রোন করদত পাদর।  

 

ভূবে বনিচর পবরবাদরর অর্ চননবতক কা চকলাপ 

 

নীদর্র বর্দত্র সেখা  া ়ে স  অবধকাাংে (৫৮.৪৫%) ভূবে বনিচর পবরবার খাোর-বিবত্তক জীববকা বনব চাদহর  াদর্ জবড়েত। এর েদধ্য অবধকাাংে োনুষ োে 

ধরার  াদর্ জবড়েত (৮৪.৩৩%) এবাং অববেষ্ট জন াংখ্যা কৃবষকাদজ জবড়েত। প্রা ়ে ১৪.৭৫% সবকার এবাং কে চ াংস্থাদনর সুদ াগ খু ুঁজদে। সুতরাাং অনুোন 

করা  ায় স  এরা িবতগ্রস্ত সেণী  ারা প্রকদল্পর কারদণ অতযন্ত প্রিাববত হ ়ে। প্রবতকূলিাদব প্রিাববত জীববকা হ ভূবে বনিচর পবরবাদরর তাবলকা পবরবেষ্ট 

ক-এ উপস্থাপন করা হদ ়েদে। 

 

 

৩৩৩টি জবরপকৃত ভূবের োবলক পবরবাদরর েদধ্য ৯০টি ভূবের োবলক ২ পবরবার সববেরিাগই জীববকা বনব চাদহর সিদত্র প্রিাববত  ারা সববেরিাগই 

খাোর-বিবত্তক কা চকলাপ বা গৃহস্থালী কাদজর উপর বনিচরেীল। িবতগ্রস্ত পবরবাদরর  াদর্ পরােে চ অনু াদর, তাদের জীববকা সববেরিাগই প্রিাববত হ ়ে 

এবাং তাদের  হা ়েতা প্রদ ়োজন। ১৮টি ভূবে বনিচর পবরবাদরর েদধ্য ১৪টি পবরবার কৃবষভূবে কে হদ ়ে সগদে এবাং তারা ভূবের িবতর জন্য সকান িবতপূরণ 

পা ়েবন কারণ তাদের ি ়েকৃত ভূবেদত তাদের সকান আইবন অবধকার সনই। কৃবষ ভূবেহীন পবরবাদরর তাবলকা পবরবেষ্ট বব-সত উপস্থাপন করা হদ ়েদে। 

 

২.২ পাবরবাবরক স্তদর আ ়ে 

ভূবে-োবলক পবরবার 

 

আর্ চ- াোবজক তথ্য অনু াদর, ৯০টি কৃবষ ভূবেহীন পবরবাদরর েদধ্য  ব চাবধক  াংখ্যক পবরবাদরর (২৪) োব ক আ ়ে ১৫০০০ টাকা-এর নীদর্ এবাং তারপর 

২০ টি পবরবার  াদের োব ক আ ়ে ২০০০০ টাকা-এর নীদর্। প্রা ়ে ২২টি পবরবার  াদের আবর্ চক অবস্থা সবে েবরয এবাং প্রবত োদ  ১০০০০ টাকা এর বনদর্ 

আ ়ে কদর। োত্র ৭টি পবরবার  াদের পবরবাদরর  েস্যরা সেদের বাইদর কাজ কদর তাদের অর্ চননবতকিাদব িাদলা এবাং োব ক আ ়ে ৩০০০০ টাকা-এর 

সববে বদল জানা সগদে.. জবরপ অনু াদর, সববেরিাগ ভূবের োবলক গ্রীদের ো গুবলদত ধান র্াদষ প্রবত েেবেক ১০০০ সর্দক ১২০০ টাকা আ ়ে কদরন এবাং 

৮০০ েীদতর োদ   ববজ ও ডাল র্াদষ প্রবত েেবেক ১০০০ টাকা। জলাবদ্ধতার কারদণ  াংগৃহীত ভূবেদত র্াষাবাে করা  ম্ভব হ ়েবন। বববিন্ন সেণীর 

িবতগ্রস্ত পবরবাদরর োব ক আ ়ে নীদর্র  ারণীদত সেও ়ো আদে। 

 

১ কাজ খু ুঁজদেন- স  ব্যবি  বি ়েিাদব র্াকবর খু ুঁজদেন। 

োত্র বহ াদব বেিা ়ে বনদ ়োবজত ব্যবিদের কাদজ গে নয়।  

এটি বাাংলাদেদের জন াংখ্যা ও গৃহা ়েন আেেশুোবর োরা ববদববর্ত সেণীববিাগ। 

২  েীিা র্লাকালীন এই ভূবের োবলকরা AECOM জবরপ টীেদক জানা ়ে স  তাদের র্াদষর জন্য অন্য সকান কৃবষ ভূবে সনই। AECOM ভূবের োবলকদের প্রেত ভূবের 

তথ্য  ার্াই করদত পাদরবন। 



 

 

 

 ারবণ ৪. োব ক আদ ়ের উপর বিবত্ত কদর পবরবাদরর সেণীববিাগ। 

 

োব ক আদয়র সেণীববিাগ পবরবাদরর  াংখ্যা 

প্রবত োদ  ১০০০০ টাকার বনদর্ ২২ 

প্রবত োদ  ১৫০০০ টাকার বনদর্ ২৪ 

প্রবত োদ  ২০০০০ টাকার বনদর্ ২০ 

প্রবত োদ  ২৫০০০ টাকার বনদর্ ১১ 

প্রবত োদ  ৩০০০০ টাকার বনদর্ ৬ 

প্রবত োদ  ৩০০০০ টাকার সববে ৭ 

ভূবের োবলকদের আর্ চ- াোবজক জবরপ অনু াদর সেখা ়ে স  ৮৫% পবরবার তাদের বাবষ চক আদ ়ের ১০% এর কে এবাং ১৫% পবরবার তাদের বাবষ চক 

আদ ়ের ২০% এর কে ব্য ়ে কদরদে। 

 

ভূবে বনিচর পবরবার 

 

ভূবে বনিচরেীলদের েদধ্য  ব চাবধক  াংখ্যক (২০) পবরবার প্রবত োদ  ১৫০০০ টাকা-এর নীদর্ এবাং প্রা ়ে ১৬ পবরবার ২০০০০ টাকা-এর নীদর্ উপাজচন 

কদর৷ প্রা ়ে ১৬টি পবরবাদরর োব ক আ ়ে ৩০০০০ টাকার সববে। 

 ারবণ ৫. োব ক আদ ়ের উপর বিবত্ত কদর পবরবাদরর সেণীববিাগ। 

 

োব ক আদয়র সেণীববিাগ পবরবাদরর  াংখ্যা 

প্রবত োদ  ১০০০০ টাকার বনদর্ ১০ 

প্রবত োদ  ১৫০০০ টাকার বনদর্ ২০ 

প্রবত োদ  ২০০০০ টাকার বনদর্ ১৬ 

প্রবত োদ  ২৫০০০ টাকার বনদর্ ১০ 

প্রবত োদ  ৩০০০০ টাকার বনদর্ ৬ 

প্রবত োদ  ৩০০০০ টাকার সববে ১৬ 

 

৩.৬ অরবিত পবরবার 

আর্ চ- াোবজক  েীিা র্লাকালীন, বববিন্ন দুব চলতার বিবত্তদত সোট ২৬টি অরবিত পবরবার বর্বিত করা হদ ়েদে। ঝুঁবকপূণ চ পবরবাদরর তাবলকা তাদের 

দুব চলতার কারণ  হ পবরবেষ্ট ব -সত উপস্থাপন করা হদ ়েদে। 

 

৩.৭ েৎস্যজীবী  ম্প্রো ়ে 

বপদরাজপুর ইউবন ়েদনর দুধঘাটা গ্রাদের ইউএেবপএল স াশ্যাল টিে, স্থানী ়ে  ম্প্রো ়ে,  েস্যদের োধ্যদে জবরপকাদল সোট ৬০টি েৎস্যজীবী পবরবারদক 

েনাি করা হদ ়েদে। এই ৬০টি পবরবার পূদব চ এই প্রকদল্পর ভূবে নেীপদর্ প্রদবে, োে ধরার জাল শুকাদনা, সনৌকা সনাঙর করার জন্য ব্যবহার করত। বকন্তু 

ভূবে  াংগ্রহ এবাং ভূবে িরাদটর কারদণ এই ভূবেদত প্রদবোবধকার  ীবেত করা হদ ়েদে এবাং তাদের উত্তর-পূব চ বেদক প্রকদল্পর  ীোনা  াংলগ্ন বনকটবতী 

পূব চপাড়ো ঘাট সর্দক নেীপদর্ প্রদবে করদত হদব। েৎস্যজীবী  ম্প্রোদ ়ের  াদর্ আদলার্না সর্দক সবাঝা সগদে স  ইউএেবপএল সেঘনা োখা র্যাদনদল 

প্রদবদের জন্য সকান বববধবনদষধ রাখদে না ফদল েৎস্যজীবীদের সনৌকা ডবকাং এবাং জাল শুকাদনার জন্য প চাপ্ত জা ়েগা র্াকদব। তদব েৎস্যজীবীদের  দঙ্গ 

আলাপ কদর আরও জানা সগদে, ঘাটটির ববদ্যোন অবস্থা খুবই নাজুক এবাং বষ চার কারদণ তা র্লার্দলর অনুপদ াগী র্াদক। েৎস্যজীবীদের অন্যান্য 

অসুববধা/ েস্যার েদধ্য রদ ়েদে োে ধরার জাল শুকাদনা ইতযাবে। েৎস্যজীবীদের তাবলকা পবরবেষ্ট বড-সত উপস্থাপন করা হদ ়েদে। 

 

৩.৮ বলঙ্গ  েস্যা 

প্রকদল্পর জন্য ভূবে সলনদেন স্থানী ়ে েবহলাদের উপর  রা বর ববরূপ প্রিাব সফদল না কারণ বাাংলাদেদে পবরবাদরর সববেরিাগ েবহলা  েস্য গৃহস্থাবলর 

কাজ এবাং পাবরবাবরক সুস্থতার জন্য ো ়েী। তারা  রা বর পাবরবাবরক অর্ চননবতক কে চকাদণ্ড জবড়েত ন ়ে। বাাংলাদেদের আইবন ববধান অনু া ়েী পবরবাদরর 

নারী  েদস্যর ব্যবিগত  ম্পবত্তদত  োন অবধকার রদ ়েদে।  েীিার অাংে বহ াদব আর্ চ- াোবজক  েীিাটি প্রকাে কদর স  েবহলা  েস্যরা পূদব চ তাদের 

বপতা বা োদ ়ের োবলকানাধীন ভূবে বববি করার জন্য পুরুষ  েদস্যর তুলনা ়ে একই পবরোণ িবতপূরণ সপদ ়েদেন। 

 

তদব প্রা ়ে ২০টি পবরবার েবহলা প্রধান পবরবার এবাং ভূবে  াংগ্রদহর কারদণ তারা  রা বর প্রিাববত হদব কারণ তারা পবরবাদরর উপাজচনকারী। প্রকদল্পর 

জন্য  াংগৃহীত প্রিাববত ভূবে তাদের জীববকা বনব চাদহর প্রধান উৎ । আর্ চ- াোবজক  েীিায় আরও সেখা  ায় স  েবহলারা ববকল্প জীববকার কা চিে 

স েন স লাই/সটইলাবরাং, গবাবে পশু পালন ইতযাবেদত আগ্রহী। এিাদব এটি তাদের জীববকা বনব চাদহ পবরবারদক  াহাে করদব।  



 

 

৩.৯ আবেবা ী জন াংখ্যার জন্য উদেগ 

মূল্যা ়েদনর  ে ়ে সকান আবেবা ী জন াংখ্যা েনাি করা হ ়েবন, তাই ভূবে  াংগ্রদহর কারদণ প্রকল্প এলাকা ়ে আবেবা ী জনদগাষ্ঠীর উপর সকান প্রিাব কল্পনা 

করা হ ়েবন। 

 

৩.১০  াাংস্কৃবতক ও ঐবতহযবাহী স্থান 

প্রকদল্পর অবস্থান জবরপ, েবনটবরাং এবাং স্থানী ়ে পর্র্ারী সলাকজদনর  াদর্ পরােে চ কদর জানা সগদে স  ভূবে িদ ়ের োরা সকানিাদবই সকান  াাংস্কৃবতক, 

ঐবতহয এবাং ধেী ়ে গুরুত্বপূণ চ স্থাপনা িবতগ্রস্ত হয়বন।  

৩.১১ সফাকা  গ্রুপ আদলার্নার ফলাফল 

 েীিার অাংে বহ াদব প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগুবলর  াদর্ সবে কদ ়েকটি এফবজবড পবরর্ালনা করা হদ ়েবেল। প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের  াদর্ পরােদে চর উদেশ্য 

বেল জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা (এলআরবপ) এর অধীদন তাদের প্রদ ়োজনী ়েতা  ম্পদকচ আরও তথ্য  াংগ্রহ করা। আদলার্নার ববষ ়েগুদলা বেল গ্রাদের 

 াধারণ তববেষ্টয, স্থানী ়ে জনগদণর প্রধান সপো/আ ়ে, গ্রাে স্থাপন, জীববকা বনব চাদহর  েস্যা এবাং উদেগ, আ ন্ন ববদুযৎ সকদন্দ্রর ববষদ ়ে তাদের েতােত এবাং 

তারা স   িেতা বৃবদ্ধর কে চসূবর্দত যুি হদত র্ান। প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ পরােে চ এবাং পরােে চ সর্দ ়েবেল বকিাদব তারা অর্ চ বববনদ ়োগ করদত পাদর  াদত 

তারা তা সর্দক উপাজচন করদত  িে হ ়ে। প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগদণর  াদর্ আদলার্না অনু াদর, সোট সস্কল ব্যব া স্থাপদনর জন্য প্রবেিদণর ব্যবস্থা এবাং 

উন্নত কৃবষ হল প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ োরা প্রকাে করা েীষ চ প্রবেিদণর প্রদ ়োজন স দহতু প্রকল্প আিান্ত ব্যবির অবধকাাংেই হাঁ -মুরবগ পালন এবাং 

পশুপালদন বববনদ ়োগ করদত র্া ়ে। বকছু েবহলা প্রকল্প আিান্ত ব্যবি এবাং অন্যান্য গ্রােবা ী স লাই এবাং স লাইদ ়ের প্রবেিদণ আগ্রদহর ইবঙ্গত বেদ ়েদে। 

অন্যরা ববউটিবে ়োন এবাং কবম্পউটার বেিার প্রবেিণ সকাদ চর অধীদন র্াকার প্রদ ়োজনী ়েতা প্রকাে কদরদেন। 

 

৩.১২ প্রবেিণ র্াবহো মূল্যা ়েন 

আর্ চ- াোবজক  েীিাকাদল AECOM জবরপ টীে েিতা-বিবত্তক প্রবেিণ  ম্পবকচত তথ্যও  াংগ্রহ কদর  া জবরপকৃত জন াংখ্যা তাদের বৃবত্তমূলক 

েিতা বাড়োদত এবাং তাদের জীববকার সুদ াগ উন্নত করদত সর্দ ়েবেল। 

আর্ চ- াোবজক তদথ্য সেখা  ায় স  জবরপকৃত অবধকাাংে ভূবের োবলক পবরবার (২১৪) কবম্পউটার-বিবত্তক েিতা উন্ন ়েন (৯০), গবাবে পশু পালন বা হাঁ -

মুরবগ পালন (৯৫) এবাং স লাই (৪৭)  ম্পবকচত প্রবেিণ গ্রহদণর জন্য তাদের আগ্রহ প্রকাে কদরদে  া তাদের  াহাে করদব। তাদের জীববকা উপাজচদন। 

জবরপ করা পবরবাদরর োরা বনব চাবর্ত অন্যান্য প্রবেিদণর েদধ্য রদ ়েদে োে, ড্রাইবিাং, ইদলকিবনে সেরােত, নেীর গিীরতা বনণ চ ়ে ইতযাবে। েবহলারা 

স লাই প্রবেিদণ অাংেগ্রহণ করদত আগ্রহী এবাং জীববকার উপাজচদন পুরুষদের  হা ়েতা করার জন্য প্রবেিণ বনদত আগ্রহী। প্রা ়ে ৭৭ (৭৭) পবরবার সকাদনা 

প্রবেিণ বনদত আগ্রহী ন ়ে। 

সোট আঠার (১৮)  াংখ্যার েদধ্য সববেরিাগ ভূবে বনিচর পবরবাদরর গবাবে পশু পালন/মুরবগ পালন (৮) এর পদর স লাই প্রবেিণ (৫), কবম্পউটার প্রবেিণ 

(৩) এবাং কৃবষ প্রবেিণ (২) সবদে সনও ়ো হদ ়েদে। 

ষাটটি (৬০)টি েৎস্যজীবী পবরবাদরর েদধ্য সববেরিাগ পবরবার (২০) োে র্াদষর প্রবেিণ গ্রহদণ তাদের আগ্রহ প্রকাে কদরদে এবাং তারপদর গবাবে পশু 

পালন বা হাঁ -মুরবগ পালন (১১) এবাং স লাই প্রবেিণ (১২) এবাং কবম্পউটার প্রবেিণ (১০) রদয়দে। 

প্রকল্প এলাকা ়ে সতেন সকান  াোবজক বাধা সনই। প্রকৃতপদি পবরবাদরর পুরুষ  েস্যরা নারী  েস্যদের এই ধরদনর প্রবেিদণর জন্য  হা ়েতা কদর এবাং 

স্বাধীনিাদব তাদের জীববকা বনব চাহ কদর। তদব  াংগঠিত প্রবেিণ পুরুষ এবাং েবহলাদের জন্য পৃর্কিাদব হওয়া উবর্ত। 



 

 

 
 

৪. ভূবে  াংগ্রদহর কারদণ প্রিাব 
 

৪.১ ভূবে-োবলদকর উপর প্রিাব 

৩৩৩টি জবরপকৃত ভূবে-োবলক পবরবাদরর েদধ্য ৯০টি পবরবাদরর কৃবষ ভূবে এবাং তারা সববেরিাগই খাোর-বিবত্তক কা চকলাপ বা পবরবাদরর কাদজর উপর 

বনিচরেীল। তাদের  াদর্ আদলার্না এবাং জবরপ তথ্য অনু াদর তাদের জীববকা সববেরিাগই প্রিাববত এবাং পরবতীদত  হা ়েতার প্রদ ়োজন। তাই তাদের 

উপর প্রিাব সববে পদড়।  বেও তারা ইউএেবপএল সর্দক ভূবের োে সপদ ়েদে  া বেদয় তারা কৃবষ কাদজর জন্য ভূবে বকনদত পাদর। ভূবের োবলদকর  াদর্ 

আদলার্না ়ে জানা সগদে সকনার জন্য ববকল্প কৃবষ ভূবে ববদ্যোন রদ ়েদে। তদব িাবন্তকাদল তাদের জীববকা সনবতবার্কিাদব প্রিাববত হদব। তাই উত্তরদণর 

 ে ়ে ইউএেবপএল সর্দক আবর্ চক  হা ়েতা তাদের জীববকার উপর প্রিাদবর োত্রা হ্রা  করদব।  

৪.২ ভূবে বনি চরতার উপর প্রিাব 

আদগই উদেখ করা হদ ়েদে স  ইউএেবপএল এবাং AECOM  েীিা েল সোট ১৮টি ভূবে-বনিচর পবরবার বর্বিত কদরদে। এই ১৮টি পবরবাদরর েদধ্য 

রদ ়েদে পাও ়োর প্ল্যাদের ভূবের ইজারাোর এবাং সলাকজন বনে চাণ বেববর স্থাপদনর জন্য সনওয়া ইউএেবপএল এর ভূবেদত কৃবষকাজ কদর। স দহতু এই ভূবের 

োবলকদের ভূবেদত সকান আইবন অবধকার সনই তাই তারা তাদের জীববকার উপর প্রিাদবর জন্য ইউএেবপএল সর্দক সকান িবতপূরণ পা ়েবন। 

 

৪.৩ েৎস্যজীবী  ম্প্রোদ ়ের উপর প্রিাব 

দুধঘাটা গ্রাদের ৬০টি পবরবার জীববকা বনব চাদহর জন্য সেঘনা নেীদত োে ধরার উপর বনিচরেীল। তারা  াধারণত নেীর ঘাদট  াও ়োর জন্য এবাং োে ধরার 

জাল শুকাদনার জন্য এবাং তাদের সনৌকা সনাঙর করার জন্য প্রকদল্পর ভূবে ব্যবহার কদর। ইউএেবপএল ভূবে  াংগ্রদহর কারদণ েৎস্যজীবী   ম্প্রো ়ে এই ভূবে 

ব্যবহার করদত পারদে না। বরিারেদে তাদের ববকল্প প্রদবোবধকার কঠিন হদলও জাল ও সনৌকা রাখদত  েস্যা হদে। তাই প্রিাদবর গুরুত্ব োঝাবর। 

আদলার্না অনু াদর েৎস্যজীবীদের বরিারেদের কাদে তাদের োে ধরার জাল শুকাদনার জন্য ববকল্প ভূবে রদ ়েদে তদব ইউএেবপএলদক এেন বকছু কাঠাদো 

ততবর করদত হদব  া তাদের কা চকরিাদব জাল শুকাদত  াহাে করদত পাদর। 

৪.৪ দুব চল পবরবাদরর উপর প্রিাব 

জবরপ র্লাকালীন সোট ২৬টি পবরবারদক ঝুঁবকপূণ চ পবরবার বহদ দব বর্বিত করা হদ ়েদে। এগুবল প্রধানত েবহলা প্রধান পবরবার বা পবরবাদরর প্রধান একজন 

ব ়েস্ক ব্যবি এবাং পবরবাদরর অন্য সকান  েস্য সনই  ারা স ই পবরবাদরর জীববকা বনব চাহ করদত পাদর। স্থানান্তদরর  েদয় এই পবরবারগুবলর জন্য অবতবরি 

 হা ়েতার প্রদ ়োজন হদব বা তাদের জীববকা বনব চাদহর অন্যান্য উপাদ ়ে জবড়েত হওয়ার জন্য অবতবরি  হা ়েতার প্রদ ়োজন হদব। 

 

৪.৫ অযাদে  সরাড বরাবর ভূবের োবলক এবাং েখলোরদের উপর প্রিাব 

ববদ্যোন তথ্য অনু াদর (বডবজটাল টদপাগ্রাবফকযাল  াদিচ, ইউএেবপএল প্রেত্ত ভূবে- ম্পবকচত তথ্য এবাং ভূবের োবলকদের  াদর্ পরােে চ) সবাঝা  ায় স  

প্রকল্পটি ৫৪টি প্রকল্প আিান্ত ব্যবির অন্তগ চত অযাদপ্রার্ সরাড প্রেস্ত করার জন্য ১৯.৩৮ েেবেক ৫ ব্যবিগত ভূবে  াংগ্রহ কদরদে।  রকাবর ভূবের সরকড চ 

অনু া ়েী ি ়েকৃত ভূবের ধরনটি বেল মূলত শূন্য (কৃবষ ভূবে) বা 'বাবড়ের ভূবে'। সকান র্াষ করা হ ়েবন তদব কাঠাদো এবাং গােপালা স েন ফল-ধারণকারী এবাং 

কাদঠর গাে িবতগ্রস্ত ভূবের আওতায় বেল। স ই ভূবেদত ববদ্যোন কাঠাদো ও গাদের পবরদপ্রবিদত তাদেরদক প চাপ্ত িবতপূরণ সেও ়ো হদ ়েবেল। 



 

 

 
 

৫. পরােে চ, অাংেগ্রহণ এবাং প্রকাে 
 

এই ববিাদগ প্রিাব এবাং  ম্ভাব্য প্রেেন ব্যবস্থা মূল্যা ়েদনর জন্য প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগদণর  াদর্ AECOM এর পরােে চগুবল প চাদলার্না করা রদ ়েদে। 

মূল্যা ়েদনর  ে ়ে  রকারী কে চকতচা, রাজননবতক সনতা, প্রিাবোলী গ্রােবা ী, স্থানী ়ে  ম্প্রো ়ে ইতযাবেগদণর  াদর্ পরােে চ করা হদ ়েবেল। এোড়ো প্রকল্প 

আিান্ত ব্যবিদের  াদর্ পৃর্কিাদবও আদলার্না করা হদ ়েবেল। 

 

৫.১ সেকদহাল্ডার পরােদে চর উদেশ্য 

 াংবিষ্ট সেকদহাল্ডারদের  াদর্ এবাং ববদেষ কদর প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের  াদর্ পরােে চ এবাং আদলার্না করা হ ়ে  াদত প্রকদল্পর কা চিদে তাদের 

 মৃ্পিতা বনবিত করা  া ়ে।  মৃ্পিতার কারদণ প্রকদল্পর  াদর্ একাত্বতা ততবর হয় এবাং এিাদব প্রকদল্পর উপাোনগুবলর স্থাব ়েত্ব বাড়ো ়ে। নীদর্র কে চকাণ্ড 

 ম্পােদনর জন্য পরােে চ সনও ়ো হ ়ে: 

• তাদের উপর প্রকদল্পর প্রিাব মূল্যা ়েন করদত প্রকল্প আিান্ত ব্যবি এবাং উদেখদ াগ্য অন্যদের কাে সর্দক তথ্য  াংগ্রহ করা। 

• LRDP-এর কা চকরী পবরকল্পনার জন্য প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ এবাং প্রিাববত  ম্প্রোদ ়ের প্রদ ়োজনী ়েতা এবাং অগ্রাবধকার বনধ চারণ করা।  

• কা চকর এলআরবপ প্রস্তুত করা  া প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের জীবন ও জীববকাদক  দব চাত্তেিাদব  ের্ চন কদর 

৫.২ পরােে চ এবাং অাংেগ্রহণ 

এলআরবপ প্রস্তুবত পদব চর  ে ়ে AECOM বববিন্ন সেকদহাল্ডার স েন প্রিাববত  ম্প্রো ়ে এবাং স্থানী ়ে প্রো দনর কাে সর্দক সবে বকছু পরােে চ গ্রহণ 

কদরদে। 

 

আদলার্না ও আদলার্না ়ে জবড়েত মূল সেকদহাল্ডাররা বেদলন- 

• পবরবাদরর প্রধান এবাং/অর্বা িবতগ্রস্ত পবরবাদরর অন্যান্য  েস্য। 

• পবরবাদরর প্রধান এবাং/অর্বা পবরবাদরর অন্যান্য  েস্য  ারা প্রিাববত হদত পাদর। 

• গ্রাদের েবহলা ও যুবক 

• বপদরাজপুর ইউবন ়েদনর সর্ ়োরম্যাদনর  াদর্ পরােে চ 

• পূব চপাড়ো জাদে ে বজে কবেটির  াদর্ পরােে চ 

• েধ্যপাড়ো জাদে ে বজে কবেটির  াদর্ পরােে চ 

• স ানারগাঁও  াব সরবজোর ভূবে অবফদ র  াব সরবজোদরর  াদর্ পরােে চ 

• স ানারগাঁও  াব সরবজোর ভূবে অবফদ র েবলল সলখক ইউবন ়েদনর  াদর্ পরােে চ। 

• ভূবে  াংগ্রহকারী এবাং ভূবের োবলদকর  াদর্ পরােে চ 

• দুধঘাটা প্রার্বেক ববদ্যালদ ়ের  াদর্ পরােে চ 

মূল্যা ়েন এবাং পবরকল্পনা প্রণ ়েদনর  ে ়ে বববিন্ন সেকদহাল্ডারদের পরােে চ এবাং অাংেগ্রহদণর জন্য বনম্নবলবখত সকৌেল ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়: 

৫.৩। সেকদহাল্ডারদের পরােে চ এবাং সফাকা  গ্রুপ আদলার্না 

AECOM ববদেষজ্ঞগণ  াইট পবরেে চদনর  ে ়ে বববিন্ন সেকদহাল্ডারদের  াদর্ পরােে চ কদর। সেকদহাল্ডারদের েদধ্য ভূবের োবলকদের প্রবতবনবধ, 

স্থানী ়ে  ম্প্রো ়ে, স্থানী ়ে ে বজে কবেটি এবাং েতােত সনতৃবৃে রদ ়েদে। বববিন্ন সেকদহাল্ডারদের  াদর্ অনুবষ্ঠত আদলার্নার ববেে বববরণ  ারবণ ১৪-এ 

এবাং পরােদে চর হাাবজরা েীট পবরবেষ্ট ই-সত উপস্থাপন করা হদ ়েদে।  



 

 

 

 

 ারণী ৬. সেকদহাল্ডার পরােদে চর ববেে বববরণ 

 

িবেক 

নাং 

পরােদে চর 

তাবরখ 

 

 

সেকদহাল্ডার 

পরােে চ কদরদেন 

আদলার্নার ববস্তৃত এলাকা আদলার্নার ফলাফল েবব 

১. ৬ই 

োর্ চ২০২০ 

নারা ়েণগদের 

 াং ে  েস্য ও 

বপদরাজপুর 

ইউবন ়েদনর 

সর্য়ারম্যান 

তবঠদক বনম্নবলবখত 

ববষ ়েগুদলা বনদ ়ে আদলার্না 

হ ়ে- 

 ভূবে  াংগ্রহ প্রবি ়ো 

 ভূবে  াংগ্রদহর আদগ 

ভূবের োবলদকর  াদর্ 

আদলার্না 

 প্রকল্প এলাকার 

ভূবে ব্যবহার 

 ভূবে ি ়ে  ম্পদকচ 

স্থানী ়ে জনগদণর 

ধারণা 

 বেদরানােধারী এবাং 

নন-

টাইদটলদহাল্ডারদের 

োরা উত্থাবপত 

অবিদ াগ এবাং এর 

 োধান 

 ভূবের োবলকদের 

ভূবের মূল্য 

পবরদোধ 

আদলার্নার ফলাফল- 

 ভূবে  াংগ্রদহর আদগ স্থানী ়ে 

সলাকজদনর  দঙ্গ গ্রুপ বেটিাংদ ়ে 

পরােে চ করা হ ়ে। ইউএেবপএল এই 

গ্রুপ বেটিাংদ ়ে এলাকা ়ে পাও ়োর প্ল্যাে 

স্থাপদনর জন্য তাদের পবরকল্পনা 

সে ়োর কদরদে। 

 ইউএেবপএল আগ্রহী ভূবের 

োবলকদের ভূবে বববির জন্য 

তাদের  াদর্ স াগাদ াগ করার 

জন্য অনুদরাধ কদরদে৷ 

 স্থানী ়ে সলাকজনও ববদুযৎ সকদন্দ্রর 

জন্য তাদের ভূবে বববি করদত 

আগ্রহী বেল কারণ বষ চাকাদল এই ভূবে 

সববের িাগই পাবনেগ্ন বেল এবাং 

তবলদ ়ে  াও ়ো ়ে এই ভূবে সর্দক কৃবষ 

উৎপােনও খুব কে হদতা। 

 ভূবের োে প্রবতটি ভূবের োবলদকর 

 াদর্ ও ়োন টু ও ়োন আদলার্না 

 িা ়ে  ম্মত হদ ়েদে। 

 ববি ়ে েবলল স্বািদরর পূদব চ 

প্রদতযক ভূবের োবলকদক ভূবের 

মূল্যও প্রোন করা হ ়ে। 

 ভূবে িদ ়ের ববষদ ়ে ভূবের োবলক 

তাদের কাদে সকাদনা অবিদ াগ 

কদরনবন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২. ৫ ও ৬ষ্ঠ 

োর্ চ ২০২০ 

এবাং 

১২ই আগে 

২০২০ 

ভূবের োবলক তবঠদক বনম্নবলবখত 

ববষ ়েগুদলা বনদ ়ে আদলার্না 

হ ়ে- 

 ভূবে  াংগ্রহ প্রবি ়ো 

 ভূবে  াংগ্রদহর আদগ 

ভূবের োবলদকর  াদর্ 

আদলার্না 

 প্রকল্প এলাকার 

ভূবে ব্যবহার 

 ভূবে ি ়ে  ম্পদকচ 

স্থানী ়ে জনগদণর 

ধারণা 

 বেদরানােধারী এবাং 

নন-

টাইদটলদহাল্ডারদের 

োরা উত্থাবপত 

অবিদ াগ এবাং এর 

 োধান 

 ভূবের োবলকদক 

ভূবের মূল্য 

পবরদোধ 

 ভূবের োবলক কতৃচক 

ভূবের মূল্য বববনদ ়োগ 

 ভূবের বাজার মূল্য 

আদলার্নার ফলাফল- 

 তারা জাবনদ ়েদেন, ভূবে িদ ়ের  ে ়ে 

জন িা ও ভূবের োবলদকর  দঙ্গ 

ও ়োন টু ও ়োন তবঠদকর আদ ়োজন 

করা হদ ়েদে। এ বনদ ়ে তাদের সকাদনা 

অবিদ াগ সনই। 

 আদলার্না  িার পর, ইউএেবপএল 

বুবকাং পবরোণ বহ াদব প্রবতটি ভূবের 

োবলকদক সটাদকন পবরোণ বেদ ়েদে৷ 

  ম্মত ভূবের মূল্য (ব্যাদলি 

অযাোউে) প্রবতটি ভূবের োবলকদক 

নগদে প্রোন করা হদ ়েবেল ববি ়ে 

েবলল স্বাির করার আদগ। এ ববষদ ়ে 

সকাদনা অর্ চ প্রোন বাবক সনই। 

 ববদুযৎ সকদন্দ্রর প্রস্তাববত স্থানটি 

আদগ কৃবষকাদজর জন্য ব্যবহৃত 

হত। তা োড়ো কদ ়েকটি আবাব ক 

প্ল্টও জবড়েত বেল। 

 উৎপাবেত প্রধান ফ ল হল ধান, 

আলু,  বরষা, গে, পাট,  বুজ 

েবরর্, বাোে ইতযাবে। 

 অবধকাাংে ভূবের োবলক তাদের 

জীববকা বনব চাদহর জন্য  ম্পূণ চিাদব 

তাদের ভূবের উপর বনিচরেীল 

বেল। 

 সববের িাগ ভূবের োবলক এখন 

িবতপূরদণর টাকা বেদ ়ে ভূবে 

বকনদেন 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

িবেক 

নাং 

পরােদে চর 

তাবরখ 

সেকদহাল্ডার 

পরােে চ কদরদেন 

আদলার্নার ববস্তৃত এলাকা আদলার্নার ফলাফল েবব 

     গড়ে ভূবের আ ়েতন বেল পবরবার 

প্রবত  ব চবনম্ন ২/৩ েেবেক ৫ সর্দক 

৫ একর। 

 তারা স  িবতপূরণ সপদ ়েদেন তাদত 

 ন্তুষ্ট। তদব, প্রার্বেকিাদব তারা 

ভূবের োবলকদের সেও ়ো উচ্চ ভূবের 

োদে অ ন্তুষ্ট বেল  ারা ভূবে  াংগ্রদহর 

পরবতী প চাদ ়ে বা বেতী ়ে প চাদ ়ে 

তাদের ভূবে বববি কদরবেল। বকন্তু 

ইউএেবপএল কেীদের  াদর্ 

আদলার্নার পর তারা এ ব্যাপাদর 

তাদের  দন্তাষ প্রকাে কদরদেন। 

 ল্যান্ড বফবলাং এর  ে ়ে প্রকদল্পর স্থান 

সর্দক বাবল ওড়োদনা  েস্যা বেল বকন্তু 

এখন এই  েস্যার  োধান হদ ়েদে। 

  বে এই প্রকল্পটি তাদের স্থানী ়ে 

উন্ন ়েদনর পদি  া ়ে তদব তারা 

সকাদনা ঝাদেলা োড়োই  ের্ চন করদত 

 ম্মত হদ ়েদে । 

 তাদের অবধকাাংেই প্রতযি ও পদরাি 

কে চ াংস্থাদনর সুদ াগ সৃবষ্ট হদব বদল 

েদন কদরন এবাং তাদের স াগ্যতা, 

েিতা ও অবিজ্ঞতার বিবত্তদত 

র্াকবরদত অগ্রাবধকার সেও ়োরও োবব 

জানান। 

 স দহতু প্রকদল্পর স্থানটি আবাব ক 

বা স্থাদনর কাোকাবে, তাই ভূবের 

োবলদকর োরা উত্থাবপত আদরকটি 

উদেদগর ববষ ়ে হদব বা ়েু, েব্দ এবাং 

েদব্দর প্রিাব৷ 

 তারা  াধারণত নেীপদর্ প্রদবদের 

জন্য এই ভূবে ব্যবহার করদলও 

এখন তাদের নেীর ঘাট বেদ ়ে 

নেীপদর্ প্রদবে করদত হ ়ে  া 

িাদলা অবস্থা ়ে সনই। তারা  হদজ 

 াতা ়োদতর জন্য প্রকদল্পর 

বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠানদের কাদে 

ববদ্যোন ঘাটটি  াংস্কাদরর োবব 

জাবনদ ়েদেন। 

 িরাদটর  ে ়ে প্রকল্পস্থল সর্দক বালু 

ওড়োদনার  েস্যা হদলও এখন এ 

 েস্যার  োধান হদ ়েদে। 

 তারা বজআরব   ম্পদকচ জাদন না 

বকন্তু  বে তাদের সকান অবিদ াগ 

র্াদক তদব তারা  রা বর স খাদন 

উপবস্থত ইউএেবপএল ব্যবির কাদে 

তা তুদল ধরদব। ইউএেবপএল 

 াইদটর কেীরা  ম্প্রোদ ়ের  াদর্ 

বন ়েবেত স াগাদ াগ করদেন৷ 

 এই এলাকার ভূবের বাজার মূল্য 

২০০০০০ টাকা-২৫০০০০ টাকা 

েতাাংদে পবরববতচত হদ ়েদে 

 

৩. ৬ই 

োর্ চ২০২০ 

স ানারগাঁও  াব 

সরবজোর 

এ  ে ়ে বনম্নবলবখত 

ববষ ়েগুদলা বনদ ়ে আদলার্না 

করা হ ়ে 

বেটিাং- 

স ানারগাঁও  াব সরবজোর বনদ ়ে 

সরবজোর অবফদ  এ  িার আদ ়োজন 

করা হ ়ে।  

 রকাবর কে চকতচাদের সতালার অনুেবত 

না র্াকা ়ে েবব পাও ়ো  াদে না 

আদলাকবর্ত্র 



 

 

 

িবেক 

নাং 

পরােদে চর 

তাবরখ 

সেকদহাল্ডার 

পরােে চ কদরদেন 

আদলার্নার ববস্তৃত এলাকা আদলার্নার ফলাফল েবব 

  বনবন্ধনভূবে 

অবফ  

 ববি ়ে েবলল 

স্বাির 

 ভূবে ববি ়ে প্রবি ়ো 

বা ভূবের োদের 

ববষদ ়ে তাদের োরা 

প্রাপ্ত সকাদনা 

অবিদ াগ 

বতবন  রকাদরর োবয়ত্বেীল ব বন 

ইউএেবপএল এর  াংগ্রহ করা ভূবের 

সরবজদিেদনর জন্য ো ়েী। বতবন বনবিত 

কদরদেন স  বতবন ভূবের ন্যাে সলনদেন 

এবাং ভূবে সরবজদিেদনর আদগ ভূবের 

মূদল্যর  ম্পূণ চ চূড়োন্ত অর্ চ প্রোদনর ববষদ ়ে 

প্রবতটি ভূবের োবলদকর  াদর্ কর্া 

বদলদেন। বতবন দুধঘাটা সেৌজার  রকাবর 

ভূবের োেও বেদ ়েবেদলন এবাং  রকাবর 

ভূবের োদের সর্দ ়ে কে ভূবে সকনা  াদব 

না। বতবন বনবিত কদরদেন স  

ইউএেবপএল োরা সকনা  েস্ত ভূবে একটি 

ন্যাে সলনদেন হদ ়েদে এবাং আজ প চন্ত 

সকান অবিদ াগ সরকড চ করা হ ়েবন। 

 

৪. ৫ই 

োর্ চ২০২০ 

ভূবে  েবষ্টকারী 

এবাং ভূবের োবলক 

তবঠদক বনম্নবলবখত 

ববষ ়েগুদলা বনদ ়ে আদলার্না 

হ ়ে- 

 ভূবে  াংগ্রহ প্রবি ়ো 

 ভূবের বাজার মূল্য 

 াইট পবরেে চদনর  ে ়ে জনাব রবেদের 

 াদর্ পরােে চ করা হদ ়েবেল। বতবন একজন 

ভূবে  েবষ্টকারী এবাং প্রস্তাববত স্থাদন তার 

ভূবেও রদ ়েদে। বতবন জানান, বতবন দুধঘাটা 

ও আেপাদের সেৌজা ়ে ভূবে সলনদেন 

ব্যব ার  াদর্ জবড়েত। সেঘনা নেীর তীদর 

তাদের পাও ়োর প্ল্যাদের জন্য উপযুি ভূবে 

খু ুঁদজ সবর করার জন্য ইউএেবপএল 

জানু ়োরী ২০১৯-এ তার  াদর্ স াগাদ াগ 

কদরদে। বেঃ রবেে ভূবের পাদ চলটি বর্বিত 

কদরবেদলন (বতচোদন প্রকদল্পর স্থান বহ াদব 

বর্বিত) এবাং ভূবের োবলকদের  াদর্ 

ভূবের আদলার্না ়ে ইউএেবপএলদক  হা ়েতা 

কদরবেদলন। বতবন আরও বনবিত কদরদেন 

স  ইউএেবপএল  েদঝাতার বিবত্তদত 

ভূবের মূল্য প্রোন কদরদে  া  রকাবর 

ভূবের মূদল্যর সর্দ ়ে সববে এবাং ভূবের 

বতচোন বাজার মূদল্যর  েতুল্য বা সববে। 

২০১৯  াদল এই এলাকার ভূবের বাজার 

মূল্য ২০০০০০ টাকা- ২৫০০০০ টাকা / 

েতাাংদের েদধ্য পবরববতচত হদ ়েবেল 

 

৫. ৬ই 

োর্ চ২০২০ 

স ানারগাঁও  াব 

সরবজোর ভূবে 

অবফদ র েবলল 

সলখক। 

তবঠদক বনম্নবলবখত 

ববষ ়েগুদলা বনদ ়ে আদলার্না 

হ ়ে- 

 ভূবে  াংগ্রহ প্রবি ়ো 

 ভূবের বাজার মূল্য 

স ানারগাঁ ভূবে সরবজবি অবফদ র ববি ়ে 

েবলল সলখদকর  াদর্ আদলার্না করা হ ়ে। 

স দহতু তারা স ানারগাঁ  াব সরবজোর ভূবে 

অবফদ র ভূবের েবলল সলখার  াদর্ 

জবড়েত, তাই দুধঘাটা সেৌজার প্রকৃত ভূবের 

োে  ম্পদকচ তাদের যুবি ঙ্গত ধারণা 

রদ ়েদে। তারা বনবিত কদরদেন স  ভূবের 

প্রকৃত বাজার মূল্য  রকাদরর সর্দ ়ে সববে। 

বনধ চাবরত হার। এই এলাকা ়ে ভূবের বাজার 

মূল্য ২০০০০০ টাকা-২৫০০০০ টাকা / 

েতাাংদের েদধ্য ২০১৯  াদল পবরববতচত হ ়ে 

 

 



 

 

 

 

বর্ত্র ৩. AECOM পবরর্াবলত এফবজবড এর েবব 

 

 

  

ভূবের োবলক এবাং েৎস্যজীবী গ্রুদপর  াদর্ এফবজবড 

 
 

ভূবে বনিচরেীল এবাং কৃষকদের  াদর্ এফবজবড 

 
 

ভূবের োবলকদের  াদর্ এফবজবড  



 

 

 

 
 

নারী এবাং নেীর পাবন ব্যবহারকারীদের  াদর্ এফবজবড 

  

যুবক সেণীর  াদর্ এফবজবড 

  

দুধঘাটা স্কুদলর বেিকদের  াদর্  ািাৎ  পূব চপাড়ো জাদে ে বজে কবেটির  াদর্ তবঠক 



 

 

 

  

েধ্যপাড়ো জাদে ে বজে কবেটি ও ভূবের োবলকদের  াদর্ তবঠক 

 

৫.৪ AECOM পবরর্াবলত ভূবে-োবলকদের আর্ চ- াোবজক  েীিা 

AECOM ভূবের োবলকদের আর্ চ- াোবজক জবরপ করা হদ ়েবেল।  েীিা র্লাকালীন ৩৪৩ জন ভূবের োবলদকর েদধ্য ৩৩৩ জন ভূবের োবলক 

ঘটনাস্থদল উপবস্থত বেদলন এবাং আর্ চ- াোবজক জবরদপ অাংে সনন। ববেে আর্ চ- াোবজক তথ্য কাঠাদোগত প্রশ্নাবলীর োধ্যদে  াংগ্রহ করা হদ ়েবেল এবাং 

জবরদপর  ে ়ে ভূবের োবলকদের  াদর্ পরােে চও করা হদ ়েবেল। আর্ চ- াোবজক  েীিার নমুনা প্রশ্নকতচা পবরবেষ্ট এফ-এ উপস্থাপন করা হদ ়েদে। 

 

বর্ত্র ৪. AECOM পবরর্াবলত আর্ চ- াোবজক  েীিার ফদটাগ্রাফ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

৫.৫ প্রকাদের প্রদ ়োজনী ়েতা 

ঋণোতার বনদে চবেকা অনু াদর  েস্ত প্রকদল্পর কা চিদে স্বেতা ও স্বেতা বজা ়ে রাখার জন্য বন ়েবেত ববরবতদত প্রকদল্পর কা চিে এবাং পবরকল্পনা 

ডকুদেদের পরােে চ এবাং প্রকাে করা অপবরহা চ হদ ়ে ওদঠ। স াগাদ াগ প্রবি ়ো বনম্নবলবখত পদ্ধবতদত  ম্পন্ন করা প্রদ ়োজন- 

 

• েন্তব্য এবাং অনুদোেদনর জন্য ঋণোতাদের কাদে চূড়োন্ত এলআরবপ ববতরণ। 

• ইউবন ়েন স্তদর ইউএেবপএল োরা আদ ়োবজত জন িার োধ্যদে তাদের পরােে চ এবাং প্রশ্ন/স্পষ্টকরদণর জন্য প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের কাদে এলআরবপ 

ববষ ়েবস্তু এবাং প্রেেন ব্যবস্থার প্রকােক। 

• এলআরবপ েন্তদব্যর জন্য ইউবন ়েন সর্ ়োরম্যান ও  েদস্যর কাদে পাঠাদত হদব 

• এলআরবপ বনদ ়ে ইউবনদকর  াদর্ চূড়োন্ত আদলার্না এবাং তাদের পরােে চ ও পরােে চ অন্তর্ভ চি করা। 

• প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ এবাং স্থানী ়ে প্রো দনর কাদে এলআরবপ-এর চূড়োন্ত  াংস্করণ উপস্থাপনা। 

  

 

 

৬. দুব চলতা মূল্যা ়েন এবাং  হা ়েতা 



 

 

প্রকল্প আিান্ত ব্যবির দুব চল সেণীদত নারী, অবত েবরয, আরও ববদেষ সেণীদত সেণীবদ্ধ করা হদ ়েদে স েন আবেবা ী জনদগাষ্ঠী,  াোবজকিাদব প্রাবন্তক, 

োরীবরক এবাং/অর্বা োনব কিাদব বিন্নিাদব  িে,  ারা পুনব চা ন সর্দক সুববধা োবব করদত বা সনও ়োর জন্য তাদের সবাঝার এবাং িেতার  ীোবদ্ধতা 

র্াকদত পাদর। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান সর্দক তাদের  হা ়েতা প্রোন করা হদে। 

 

৬.১ প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ এর দুব চল গ্রুপদক  হা ়েতা 

জবরপ র্লাকালীন সোট ২৬টি পবরবারদক ঝুঁবকপূণ চ পবরবার বহদ দব বর্বিত করা হদ ়েদে। এগুবল প্রধানত েবহলা প্রধান পবরবার (২০টি পবরবার) বা 

পবরবাদরর প্রধান একজন ব ়েস্ক ব্যবি (৬টি পবরবার) এবাং পবরবাদরর অন্য সকানও  েস্য সনই  ারা স ই পবরবাদরর জীববকা বনব চাহ করদত পাদর। 

স্থানান্তদরর  েদয় এই পবরবাদরর জন্য অবতবরি  হা ়েতার প্রদ ়োজন হদব বা তাদের জীববকার অন্যান্য উপাদ ়ে জবড়েত করার জন্য অবতবরি  হা ়েতার 

প্রদ ়োজন হদব। প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের েদধ্য আলাোিাদব  িে ব্যবি সনই। 

দুব চল প্রকল্প আিান্ত ব্যবি সের বনম্নবলবখত  হা ়েতা প্রোন করা হদব: 

• প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ, ববদেষ কদর সবকার যুবকদের জন্য, পুরুষ ও েবহলা উি ়েদকই আওতায় এদন,  াংবিষ্ট প্রবেিণ কে চসূর্ী পবরকল্পনা এবাং 

পবরর্ালনা করা হদব। পবরকল্পনা সোতাদবক প্রবেিণ কে চসূর্ী স্থানী ়ে প্রদ ়োজন অনু া ়েী এবাং প্রকল্প আিান্ত ব্যবি এবাং তাদের প্রবতবনবধদের পরােে চ 

অনু া ়েী হও ়ো উবর্ত। বকছু প্রকল্প আিান্ত ব্যবি ববদেষ কদর নারীদের  াংবিষ্ট েিতা বৃবদ্ধ/িেতা বৃবদ্ধর কে চসূবর্ গ্রহদণর জন্য অনুপ্রাবণত করদত হদব। 

 

• পরােদে চর  ে ়ে এটি উদেখ করা হদ ়েবেল স  প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের েদধ্য বকছু ববধবা, প্রবীণ নাগবরক স খাদন সকউ সকউ খুব বৃদ্ধ এবাং তাদের 

জীববকা অজচদনর িেতা কে বা সনই এবাং তাদের জীববকা বনব চাদহর জন্য  হা ়েতা প্রদ ়োজন। এই সেণীর প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগুবলর জন্য একটি সপনেন 

তহববল, ববধবা তহববল বহ াদব ববদেষ িাতা ববতরদণর েদতচ  হা ়েতা, বনবে চষ্ট  েদ ়ের জন্য, প্রকদল্পর সে ়োদে,  ম্প্রোদয়র কল্যাদণর অাংে বহ াদব 

 াংবিষ্ট প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগুবলদক একটি সডবডদকদটড বকটি ফান্ড সর্দক উি সুববধা প্রোন করার পবরকল্পনা করা স দত পাদর। ব ়েস্ক সেণীদত ৬০ বেদরর 

ঊদবচ পুরুষ এবাং ৫৫ বের অবতিে করা েবহলারাও  হা ়েতা পবরকল্পনা ়ে অন্তর্ভ চি হদত পাদর। 

 

• প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণদক  তটা  ম্ভব কাদজর সুদ াগ প্রোন করা হদব। লিয করা সগদে স  সববেরিাগ প্রকল্প আিান্ত ব্যবি বনরাপত্তারিী, সহল্পার, 

পবরেন্নতাকেী, গৃহ পবরর্াবরকা ইতযাবে ব্যতীত অন্য র্াকবর সেও ়োর জন্য  দর্ষ্ট বেবিত ন ়ে। তাদের আগ্রহ এবাং  ােদথ্যচর সিদত্র  দর্তনতা এবাং 

েিতা উন্ন ়েন প্রবেিণ কে চসূবর্দত তাদের অন্তর্ভ চি করা প্রদ ়োজন।  

  

৭. স াগ্যতা এবাং উপযুিতা বনধ চারক 

বাাংলাদেদের জাতী ়ে আইন এবাং ঋণোতার নীবত অনু াদর, শুধুোত্র বনববন্ধত ভূবের োবলকরা প্রকদল্পর উদেদশ্য সকনা ভূবের জন্য িবতপূরণ পাও ়োর 

অবধকারী। নন-টাইদটল সহাল্ডাররা শুধুোত্র জীববকার িবতর জন্য িবতপূরণ পান। এর অর্ চ হল ভূবে িদ ়ের োরা প্রিাববত  েস্ত প্রকল্প আিান্ত ব্যবি 

এলআরবপ-এর অন্তর্ভ চি হও ়োর স াগ্য৷ বপএএইর্s-এর প্রবতটি  েদস্যর জন্য স াগ্যতা প্র াবরত করা হদ ়েদে, সুস্পষ্ট কারদণ স  এটি শুধুোত্র োবলক ন ়ে, 

পুদরা পবরবারই ভূবে অবধগ্রহদণর োরা প্রিাববত হ ়ে। 

 

৭.১ উপযুিতা বনধ চারক 

উপযুিতা বনধ চারক প্রকদল্পর কা চিদের কারদণ ভূবে ও জীববকার িবতর জন্য প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের িবতপূরদণর পবরোদণর বণ্টদনর পবরকল্পনা ও 

কাঠাদোর বিবত্ত ডকুদেদে পবরণত হ ়ে। এটি তাদের জীবন ও জীববকার উপর ভূবে অবধগ্রহদণর প্রিাব অনু াদর প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের অগ্রাবধকারমূলক 

 মৃ্পিতাদক বনদে চে কদর। প্রবি ়োটি  ম্পদের উপর বিবত্ত কদর  ম্পে এবাং অর্ চননবতক কে চকাদণ্ডর উপর প্রকদল্পর প্রিাব এবাং  ম্পদের স্বতন্ত্র োবলদকর 

উপর  াংবিষ্ট প্রিাব মূল্যা ়েদনর োধ্যদে শুরু হ ়ে ব বন তখন  ম্ভাব্য িবতগ্রস্ত ব্যবি হন এবাং উপযুি িবতপূরণ প্যাদকদজর অবধকারী হন। বনদে চেক 

 াধারণত প্রিাদবর ধরন, স াগ্যতার োনেণ্ড, িবতপূরদণর প্রদ ়োজনী ়েতা, উন্ন ়েন  হা ়েতা এবাং প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের অবতবরি সুববধাগুবল আওতায় 

আদন।  

 

 আদগই উদেখ করা হদ ়েদে স  প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ ইবতেদধ্যই ভূবে  ম্পদের িবতর জন্য আবর্ চক িবতপূরণ সপদ ়েদে, বকন্তু সনবতবার্ক 

প্রিাবদক আরও প্রেবেত করদত, দুব চলতা কোদত এবাং একটি সটক ই প্রবৃবদ্ধ প্রোন করদত, প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ বনম্নবলবখত অবতবরি 

 হা ়েতারও অবধকারী হদব: 

 প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের ববদ্যোন েিতা এবাং প্রকদল্পর  ীোবদ্ধতা অনু া ়েী কে চ াংস্থাদনর সুদ াগ প্রোন করা হদব। 



 

 

 প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের কৃবষবিবত্তক কে চকাণ্ড, ভূবেদত উৎপাবেত পদের গুণগত উন্নবত, ব্যব াব ়েক েিতা, আবর্ চক ব্যবস্থাপনা ইতযাবের জন্য 

তাদের েিতা ও বুবদ্ধেত্তার উন্নবতর ববষদ ়ে প্রবেিণ সেও ়ো হদব। 

 প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ বববিন্ন  দর্তনতামূলক কে চসূর্ীদত বনদ ়োবজত র্াকদব, কৃবষবিবত্তক বেল্প,  েবা ়ে ও  ম্প্রো ়ে সগাষ্ঠী বহ াদব কাজ 

করা, ব্যব াব ়েক  ম্ভাবনা ইতযাবে। 

 

 

 

 

িবে

ক নাং  

দৃবষ্টিবঙ্গ প্রিাদবর ধরন এনটাইদটলদেে সেেও ়োকচ পবরোপ অন্যান্য সুববধা 

বেদরানাে সহাল্ডার 

১ কৃবষ ভূবে ভূবের িবত বাজার মূল্য অনু া ়েী ভূবের জন্য 

িবতপূরণ 

আদলার্নার োধ্যদে 

িবতপূরণ প্রোন করা হদ ়েদে 

বপএএইর্-এর ইচ্ছুক  েস্যদের 

কাদজর েিতা আরও বৃবদ্ধর জন্য 

প্রবেিণ সেও ়ো হদব ( েস্যদের 

আগ্রহ এবাং ইউএেবপএল 

উপযুিতা) 

২ পবরবাদরর  ম্পে পবরবাদরর  ম্পদের িবত বাজার মূল্য এবাং স্থানান্তর 

িাতা অনু া ়েী িবতপূরণ 

আদলার্নার োধ্যদে 

িবতপূরণ প্রোন করা হদ ়েদে 

ব এ আর কে চসূবর্র আওতা ়ে 

অন্যান্য উন্ন ়েন সুববধা প্রোন করা 

হদব 

৩ দুব চল ব্যবি ব ়েস্ক জন াংখ্যা এবাং 

েবহলা প্রধান 

কৃবষ ভূবের 

িবতপূরদণর আওতা ়ে 

আদলার্নার োধ্যদে 

িবতপূরণ প্রোন করা হদ ়েদে 

 িাবন্তকাদল আবর্ চক  হা ়েতা 

 বপএএইর্-এর ইচ্ছুক  েস্যদের 

কাদজর েিতা আরও বৃবদ্ধর 

জন্য প্রবেিণ সেও ়ো হদব 

( েস্যদের আগ্রহ এবাং 

ইউএেবপএল উপযুিতা) 

৪ জীববকার িবত প্রবতকূলিাদব প্রিাববত 

জীববকা  হ পবরবার 

কৃবষ ভূবের 

িবতপূরদণর আওতা ়ে 

আদলার্নার োধ্যদে 

িবতপূরণ প্রোন করা হদ ়েদে 

 িাবন্তকাদল আবর্ চক  হা ়েতা 

 বপএএইর্-এর ইচ্ছুক  েস্যদের 

কাদজর েিতা আরও বৃবদ্ধর 

জন্য প্রবেিণ সেও ়ো হদব 

( েস্যদের আগ্রহ এবাং 

ইউএেবপএল উপযুিতা) 

 জীববকা বনব চাদহর জন্য 

প্রবেিণ অনু া ়েী  ম্পে 

 রবরাহ করা 

নন-টাইদটল সহাল্ডার 

৫ জীববকার উপর ববরূপ 

প্রিাব 

ভূবে বনিচর পবরবার ভূবের সকাদনা িবতপূরণ সনই ভূবের সকাদনা িবতপূরণ 

সনই 

 বপএএইর্-এর ইচ্ছুক  েস্যদের 

কাদজর েিতা আরও বৃবদ্ধর 

জন্য প্রবেিণ সেও ়ো হদব 

( েস্যদের আগ্রহ এবাং 

ইউএেবপএল উপযুিতা) 

 জীববকা বনব চাদহর জন্য 

প্রবেিণ অনু া ়েী  ম্পে 

 রবরাহ করুন 

  
েৎস্যজীবী   ম্প্রো ়ে ভূবের সকাদনা িবতপূরণ সনই ভূবের সকাদনা িবতপূরণ 

সনই 

 বপএএইর্-এর ইচ্ছুক  েস্যদের 

কাদজর েিতা আরও বৃবদ্ধর 

জন্য প্রবেিণ সেও ়ো হদব 

( েস্যদের আগ্রহ এবাং 

ইউএেবপএল উপযুিতা) 

 জীববকার উপর প্রিাব 

কোদত  ম্পে প্রোন 



 

 

 

 
 

৮. জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা 

এই ববিাদগ প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের জীববকা উন্নত করার রূপদরখা সেও ়ো হদ ়েদে। প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের বর্ন্তা, পরােে চ এবাং প্রদ ়োজনী ়েতা অনু াদর 

জীববকা উন্ন ়েন কা চিে বর্বিত করার জন্য প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের  াদর্ আদলার্না ও পরােে চ করা হদ ়েবেল। সববেরিাগ সলাক পরােে চ বেদ ়েদে স  

তাদের কবম্পউটার প্রবেিণ, গবাবে পশু বা হাঁ -মুরবগ পালদনর প্রবেিদণর পদর োে  ম্পবকচত, স লাই প্রবেিণ ইতযাবের প্রদ ়োজন। জবরপ তথ্য 

ববদিষদণর উপর বিবত্ত কদর বর্বিত প্রিাবগুবল এবাং এফবজবড-সত আদলাবর্ত পদ ়েেগুবল অনু রণ কদর জীববকা পুনঃস্থাপদনর পবরকল্পনা ততবর করা 

হদ ়েদে। 

৫.১ এলআরবপ’র উপাোন 

জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনার বববিন্ন উপাোন বনম্নরূপ: 

• বর্বিত প্রকল্প আিান্ত ব্যবির  াদর্ আদলার্না ও পরােদে চর পর জীববকার প্রিাব/ঝুঁবক বর্বিত করা। 

• পবরকল্পনা উন্ন ়েন, বাস্তবা ়েন এবাং প্রিাব প চদবিদণর জন্য বাদজট বরাে  হ দুব চল সগাষ্ঠীগুবলদক  হা ়েতা করার জন্য ববদেষ ব্যবস্থা  হ িবতগ্রস্থ 

পবরবারগুবলর জন্য জীববকা পুনঃস্থাপদনর ব্যবস্থাগুবলর ববেে বববরণ। 

• প্রবেিণ কে চসূর্ী, প্রবেিণ প্রোদনর পদ্ধবত এবাং বাদজট বরাে বণ চনা করা। 

• জীববকা পুনঃস্থাপন কে চসূবর্র কা চকাবরতা মূল্যা ়েদনর জন্য েবনটবরাং এবাং বরদপাটি চাং পরাবেবত ততবর করা। 

• প্রকল্প পবরর্ালনার প চাদ ়ে প্রকল্প আিান্ত ব্যবি বনদ ়োদগর জন্য নীবতর উন্ন ়েন। 

• LRDP বাস্তবা ়েদন অন্যান্য  াংবিষ্ট ববিাগ/প্রবতষ্ঠান/ াংস্থার  াদর্  হদ াবগতা করা। 

৮.২ জীববকা উন্নবতর পর্ 

নীদর্র  ারণীদত প্রকল্প বাস্তবা ়েনকারীদের  াদর্ আদলার্নার পর প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ/গ্রােবা ীদের োরা প্রস্তাববত পর্ উপস্থাপন করা হল। জীববকা 

পুনঃস্থাপদনর পর্গুবল ববস্তৃত  া স্বল্পদে ়োেী এবাং েীঘ চদে ়োেীকাদল জীববকা পুনঃস্থাপন করদত পাদর, ববদেষ কদর  াদের জীববকা প্রধানত ভূবের 

উৎপােদনর উপর বনিচরেীল এবাং  াদের আদ ়ের সকান ববকল্প উৎ  সনই। স িাদবই সহাক েীঘ চদে ়োেী জীববকা পুনঃস্থাপদনর ববকল্পগুবলদক অগ্রাবধকার 

বেদত হদব। 

 ারবণ ৩-এ সপ্রাগ্রাদের উদেশ্য, প্রবতটি সপ্রাগ্রাদের উপাোন, তাদের পদ্ধবত, সুববধাদিাগী  হ এবাং কারা ো ়েীত্বেীল কতৃচপি হদবন তা উপস্থাপন করা 

হদ ়েদে। 



 

  

 

 

 ারবণ ৭. জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা  

 



  

  

১  িাবন্তকাদল 

আবর্ চক  হা ়েতা 

• কৃবষ ভূবেহীন 

পবরবাদরর 

তেনবেন জীবদনর 

সেৌবলক 

প্রদ ়োজনী ়েতা 

পূরণ করা  

• প্রবতটি ভূবেহীন পবরবারদক 

এক বেদরর জন্য োব ক 

১১৫৮০ টাকা/ োব ক আবর্ চক 

 হা ়েতা (কৃবষ ও গ্রােীণ 

পবর াংখ্যান-২০১৯ অনু া ়েী 

কৃবষ খাদত গড়ে তেবনক েজুবর 

৩৮৬ টাকা ববদবর্না কদর)। 

• সুববধাদিাগী ব্যাঙ্ক অযাকাউদে ব্যাঙ্ক 

িািফাদরর োধ্যদে 

• ভূবের োবলকদের 

েদধ্য ৯০টি কৃবষ 

ভূবেহীন পবরবার, 

১৪টি ভূবে 

বনিচরেীল পবরবার 

এবাং ২৬টি দুব চল 

পবরবার 

• ইউএেবপএল  • সেৌবলক র্াবহো পূরণ   • • 
প্রবতবেদনর 

সেৌবলক র্াবহো 

পূরণ 

• • ভূবের 

োবলকরা 

ইউএেবপএল 

সর্দক প্রাপ্ত ভূবের 

মূল্য ববকল্প কৃবষ 

ভূবে সকনার জন্য 

বববনদ ়োগ করদত 

পাদরন বা অন্য 

জীববকার ববকদল্প 

বববনদ ়োগ করদত 

পাদরন 

• • ভূবে 

বনিচর পবরবার 

উত্তরদণর  ে ়ে 

আবর্ চক  হা ়েতা 

পাদব  
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     • ভূবে বনিচর 

ব্যবিরা 

ইউএেবপএল োরা 

 াংগঠিত প্রবেিণ 

গ্রহণ করদত পাদর 

এবাং তাদের 

জীববকার কা চিে 

স েন পশুপালন, 

সটইলাবরাং, সোট 

ব্যব া ইতযাবেদত 

তববর্ত্রয আনদত 

পাদর।  

২ অবতবরি আবর্ চক  হা ়েতা দুব চল পবরবাদরর 

তেনবেন জীবদনর 

সেৌবলক 

প্রদ ়োজনী ়েতা 

 ের্ চন করা  

প্রবতটি অরবিত পবরবারদক 

আরও এক বেদরর জন্য 

১১৫৮০ টাকা োব ক আবর্ চক 

 হা ়েতা, দুব চল পবরবাদরর 

ববদবর্না কদর তাদের 

জীববকা পূনঃস্থাপন করদত 

আরও িানবজেন  ে ়ে 

লাগদব।   

সুববধাদিাগী ব্যাঙ্ক অযাকাউদে 

ব্যাঙ্ক িািফাদরর োধ্যদে  

• ২৬টি অরবিত 

পবরবার 

• ইউএেবপএল  • সেৌবলক র্াবহো পূরণ ঝুঁবকপূণ চ 

পবরবারগুবল প্রাক-

প্রকল্প স্তদর তাদের 

জীববকা উপাজচন 

পূনঃস্থাপন করার 

জন্য অবতবরি 

 ে ়ে সপদত পাদর। 

৩ দুব চল পবরবাদরর জন্য জীববকার 

ববকল্প ততবর করা  

জীববকা 

উপাজচদনর 

প্রাক-প্রকল্প 

প চাদ ়ের স্তর 

পূনঃস্থাপন বা 

অবতিে 

করদত 

 হা ়েতা করা 

এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর 

জন্য ইউএেবপএল োরা 

বনযুি এবেবকউটিাং 

এদজবিদক প্রবতটি দুব চল 

পবরবাদরর  াদর্ 

জীববকার ববকল্পগুবল 

অদেষণ করদত হদব  া 

মুদখামুবখ আদলার্নার 

বিবত্তদত তাদের জন্য 

উপযুি। 

ঝুঁবকপূণ চ পবরবাদরর  েস্যদের 

 বি ়ে অাংেগ্রহণ এবাং ইউএেবপএল 

টিে ইউএেবপএল সর্দক আবর্ চক 

 হা ়েতা 

• ২৬টি অরবিত 

পবরবার 

• ইউএেবপএল  • পূনঃস্থাপন বা প্রাক-

প্রকল্প প চা ়ে স্তদরর 

অর্ চননবতক অবস্থা 

অবতিে 

দুব চলতার কারদণ 

জীববকার উপর 

অবতবরি প্রিাব 

প্রেবেত করা 



  

  

৪  সজদলদের োে 

ধরার জাল ববতরণ 

• সজদলদের পবরবাদরর জীববকা বনব চাদহর 

জন্য োে ধরার জাল ববতরদণ  হা ়েতা 

করা 

• স্থানী ়ে সব রকাবর  াংস্থার 

(এনবজও) োধ্যদে োে ধরার 

জাল ববতরণ 

• ৬০ জন সজদল 

পবরবার 

• ইউএেবপএল 

• • ইউএেবপএল োরা 

বনযুি এবেবকউটিাং 

এদজবি  

• সজদলরা িাদলা 

োদনর োে ধরার 

জাল পাদবন। 

• ববধ চত োে 

ধরার কা চকলাপ 

এইিাদব 

পবরবাদরর আদ ়ের 

উন্নবত কদর 

• • পুবষ্ট উন্নত করণ 

• সজদলরা 

তাদের জীববকা 

বনব চাদহর জন্য 

 হা ়েতা পাদব। 

     •    

৬ কৃবষ 

 হা ়েতা 

কে চসূবর্ 

 • কৃষকদের কৃবষ েিতা উন্নত করা 

• িাল ফলন সপদত কৃষকদের  াহাে করুন 

• ফ দলর উৎপােনেীলতার প্রাক-প্রকল্প 

প চাদ ়ের স্তর পূনঃস্থাপন বা উন্নত করদত 

 াহাে করা 

• প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ োরা 

প্রস্তাববত কৃষকদের জন্য প্রবেিণ 

কে চসূর্ী এবাং প্রবেিণ প্রোদনর 

জন্য ইউএেবপএল োরা বনযুি 

প্রবেিণ ইনবেটিউট 

• জাতী ়ে কৃবষ নীবত, ২০১৮ অনু া ়েী 

কৃবষ- ম্পবকচত  রকাবর 

বস্কেগুবলর ববষদ ়ে  দর্তনতা 

• জাতী ়ে কৃবষ নীবত ২০১৮ অনু া ়েী 

কৃবষ-ব্যব া ়ে উন্নবতর সুদ াগ 

• পদের  ঠিক প্যাদকবজাং ও 

ববপণদনর োধ্যদে কৃবষবিবত্তক 

মূল্য শৃঙ্খদল উন্নবত 

• কৃবষ- ম্প্র ারণ পবরদষবাগুবলর 

 াদর্  াংদ াগ করা  া কৃবষ-

সিত্রদক উপকৃত করদব 

• কৃবষ খাদত  দব চাত্তে অনুেীলন 

• প্রকল্প প্রিাববত 

ব্যবি - 

টাইদটলদহাল্ডার, 

নন-টাইদটলদহাল্ডার 

• ইউএেবপএল 

• সজলা কৃবষ উন্ন ়েন 

অবফ  

• োইদিা-সিবডট 

ফাইন্যাি 

ইনবেটিউেন 

কৃবষ-কৃবষ 

 ম্পে সকন্দ্র 

. 

• কৃবষ-র্াদষর 

 িেতা উন্নত 

হদ ়েদে 

• পদের গুণোন 

এবাং পবরোদণ 

উন্নবত 

• প্রকল্প আিান্ত 

ব্যবিগণ-এর 

জীববকার উন্নবত 

• বপএবপদের 

জীবন াত্রার োন 

উন্ন ়েন 

• উন্নত র্াদষর 

োধ্যদে 

জীববকার 

বনরাপত্তা 
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আনয়ন করা   

        

কৃবষ  হা ়েতা 

কে চসূবর্র 

অাংে বহদ দব 

প্রবেবিত 

পবরবাদরর 

েদধ্য উচ্চ 

ফলনেীল 

জাদতর 

(HYV) বীজ 

ববতরণ 

কৃবষ 

উৎপােনেীলতার 

 হায়তায়  

উচ্চ ফলনেীল জাদতর বীজ ধান, ডাল,  ববজ 

ও  ার ববতরণ 

কৃবষ  হা ়েতা কা চিদের োধ্যদে 

প্রবেিণ গ্রহদণর পর প্রবেিণার্ীরা 

কৃবষ কা চিে শুরু করদত এই 

 হা ়েতা পাদবন 

প্রবেিণার্ীদের গ্রুপ 

 ারা কৃবষ  হা ়েতা 

কে চসূবর্দত প্রবেিণ 

গ্রহণ করদব 

ইউএেবপএল োরা 

বনযুি এনবজও 

• কৃবষ-কৃবষ 

িেতা উন্নত 

• কৃবষ-উৎপােদনর 

গুণোন এবাং 

পবরোদণ উন্নবত 

• বপএবপদের 

জীববকার উন্নবত 

উন্নত র্াদষর 

োধ্যদে জীববকা 

েিতা বৃবদ্ধ ও 

কে চ াংস্থান 

কে চসূবর্ 

প্রকল্প আিান্ত 

ব্যবিগণ-এর 

কে চ াংস্থান 

বাড়োদনার জন্য 

• বাজার  াংিান্ত 

েিতা ়ে প চাপ্ত 

প্রবেিণ প্রোন 

করা 

• প্রা বঙ্গক স্তদর 

বপএবপদের 

কে চ াংস্থাদনর 

কে চ াংস্থাদনর সুদ াগ  াংস্থান সকন্দ্র স্থাপন 

• বববিন্ন প্রযুবিগত ও বৃবত্তমূলক সকা চ 

 ম্পদকচ  দর্তনতা 

• কবম্পউটার প্রবেিণ, স লাই প্রবেিণ, 

গবাবে পশু পালন, হাঁ -মুরবগ পালন, োে 

র্াষ, গাবড়ে র্ালাদনার েদতা প্রযুবিগত ও 

বৃবত্তমূলক সকাদ চর প্রবেিণ 

• েবনটবরাং সিবনাং এবাং সপ্ল্ দেে পবরদষবা 

• েি ও অেি েবেকদের বনবন্ধন 

প্রকল্প প্রিাববত ব্যবি - 

বেদরানােধারী, নন-টাইদটল 

সহাল্ডার 

• গ্রাদের অন্যান্য কে চরত/সবকার 

যুবক 

ইউএেবপএল 

• অন্যান্য কাবরগবর ও 

বৃবত্তমূলক প্রবতষ্ঠান 

• ক্ষুয ও কুটির বেল্প 

 ম্পে সকন্দ্র 

• যুব উন্ন ়েন ববিাগ 

আরও কে চ াংস্থাদনর 

সুদ াগ গ্রােবা ীদের 

জন্য উন্মুি হদব 

• প্রবেবিত ব্যবিদের 

উপলিয ডাটাদব  

• স্থানী ়ে জনগদণর 

েদধ্য উদদ্যািা 

ববকাে ঘটদব 

• গ্রােবা ীদের 

জন্য আরও 

কে চ াংস্থাদনর 

সুদ াগ উন্মুি হদব 

 



  

  

সুদ াগ প্রোন করা 
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৮.৩ জীববকা পবরকল্পনার বাদজট 

এই ববিাগটি এলআরবপ পবরকল্পনা বাস্তবা ়েদনর জন্য বাদজট উপস্থাপন কদর  া বববিন্ন ব্য ়ে ববিাদগর জন্য ব্যদ ়ের বনদে চেক। বাদজদটর 

ববস্তাবরত বববরণ বনদম্ন উপস্থাপন করা হদলা:  

 ারবণ ৮. এলআরবপর জন্য বাদজট  
িবেক নাং  সপ্রাগ্রাে কা চিে সুববধাদিাগীদের 

 াংখ্যা 

কে চকাদণ্ডর 

 েয় ীো 

ইউবনট প্রবত খরর্ টাকা ়ে খরর্ 

১  িাবন্তকাদল আবর্ চক 

 হা ়েতা 

৯০ জন কৃবষ 

ভূবেহীন ভূবে 

োবলক, ১৪ 

জন কৃবষ 

ভূবেহীন 

বনিচরেীল, 

২৬টি অরবিত 

পবরবারদক 

আবর্ চক 

 হা ়েতা প্রোন 

১৩০  ১ বের (প্রবেিদণর 

 ে ়েকাদল) 

টাকা ১১৫৮০/ 

োদ  (কৃবষ ও 

গ্রােীণ 

পবর াংখ্যান-২০১৯ 

অনু া ়েী কৃবষ খাদত 

গড়ে েজুবর ৩৮৬ 

টাকা ববদবর্না 

কদর, বাাংলাদেে) 

X ১৩০ পবরবার 

১২ োদ র জন্য (৬ 

োদ র প্রবেিণ + 

৬ ো  িানবজেন 

বপবর ়েড) 

১,৮০,৬৪,৮০০  

২  দুব চল পবরবাদরর 

অবতবরি আবর্ চক 

 হা ়েতা  

আবর্ চক 

 হা ়েতার এক 

বের পর ২৬টি 

দুব চল 

পবরবারদক 

আবর্ চক 

 হা ়েতা প্রোন 

করা 

২৬  ১ বের টাকা ১১৫৮০/ ো  

x২৬ পবরবাদরর 

জন্য ১২ োদ র 

জন্য (দুব চলতা 

ববদবর্না কদর 

তাদের পবরবতচদনর 

জন্য অবতবরি 

 ে ়ে লাগদত 

পাদর) 

৩৬,১২,৯৬০  

৩  দুব চল পবরবাদরর জন্য 

জীববকার ববকল্প ততবর 

করা 

ইউএেবপএল-

সক প্রবতটি 

দুব চল 

পবরবাদরর 

 াদর্ জীববকার 

ববকল্প অদেষণ 

করদত হদব  া 

তাদের 

উপযুি। 

২৬  ২ বের ২০০,০০০ টাকা/ 

জীববকা বনব চাদহর 

ববকল্প x ২৬ 

পবরবার 

৫২,০০,০০০  

৪  োে ধরার জাল ববতরণ প্রবতটি সজদল 

পবরবাদর 

িাদলা োদনর 

োে ধরার জাল 

ববতরণ 

৬০  ১ বের ৫০০০ টাকা / 

বফেদনট ৬০ 

৩,০০,০০০  
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৫  োদের জাল শুকাদনার 

জন্য বাঁদের কাঠাদো 

বনে চাণ 

 ৬০  ১ yইএr  টাকা ১,০০,০০০  ১,০০,০০০  

িবেক নাং  সপ্রাগ্রাে কা চিে সুববধাদিাগীদের 

 াংখ্যা 

কে চকাদণ্ডর 

 েয় ীো 

ইউবনট প্রবত খরর্ টাকা ়ে খরর্ 

 

 •ইউএেবপএলদক 

েৎস্যজীবী 

সগাষ্ঠীর  াদর্ 

গঠন তেলী/স্বল্প 

খরদর্র প্রযুবি 

এবাং এলাকা 

অদেষণ করদত 

হদব  া তাদের 

জন্য উপযুি 

এবাং োে 

শুকাদনার জন্য 

অবকাঠাদো 

ততবর করা 

   

 ৬  কৃবষ  হা ়েতা 

কে চসূবর্ 

• কৃবষ 

 ম্পবকচত 

 রকাবর 

প্রকদল্পর ববষদ ়ে 

 দর্তনতা 

• র্াদষর েিতা 

উন্নত করার 

প্রবেিণ - বপন, 

কাটা, ফ ল 

কাটা,  াংরিণ 

সকৌেল 

• ফ দলর  ত্ন 

এবাং সুরিার 

উপর প্রবেিণ 

• প্যাদকবজাং 

এবাং ববপণন 

• এেদটনেন 

পবরদষবার  াদর্ 

 াংদ াগ করা 

• • কৃবষ 

 ম্পবকচত 

 দব চাত্তে 

অনুেীলন 

 ম্পদকচ 

 দর্তনতা 

বাোইদ ়ের আদগ ইএ 

োরা পবরর্াবলত 

প্রবেিদণর প্রদ ়োজন 

মূল্যা ়েদনর োধ্যদে 

সুববধাদিাগী বনব চার্ন 

করা হদব 

২ বের (৪ সপ্রাগ্রাে) সপ্রাগ্রাে @ টাকা 

১,০০,০০০ x ৪ 

সপ্রাগ্রাে 

৪,০০,০০০  
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 ৭  উচ্চ ফলনেীল 

বীজ ও  ার ববতরণ   

• উচ্চ ফলনেীল 

বীজ ববতরণ 

• •  ার ববতরণ   

কৃবষ  হা ়েতা 

কে চসূবর্দত 

অাংেগ্রহণকারী 

সুববধাদিাগীরা এই 

 হা ়েতার জন্য স াগ্য 

হদবন। 

১ বের ২০০০০ টাকা/ 

প্রবেিণার্ী x ৫০ 

১০,০০,০০০  

 ৯ক  েিতা বৃবদ্ধ ও 

কে চ াংস্থান কে চসূবর্  

কে চ াংস্থাদনর 

সুদ াগ  াংস্থান 

সকন্দ্র স্থাপন 

• প্রবেিণ 

সপ্রাগ্রাদের উপর 

ওবরদ ়েদেেন 

• বববিন্ন 

প্রযুবিগত ও 

বৃবত্তমূলক সকা চ 

 ম্পদকচ 

 দর্তনতা 

• প্রযুবিগত ও 

বৃবত্তমূলক 

সকাদ চর প্রবেিণ 

- স লাই 

প্রবেিণ, 

গবাবে পশু 

পালন, সপাবি 

সেবোং, বফে 

সেবোং, ড্রাইবিাং। 

• • ব্যব াব ়েক 

স াগসূত্র গদড়ে 

সতালা  

বাোইদ ়ের আদগ 

ইএ োরা পবরর্াবলত 

প্রবেিদণর প্রদ ়োজন 

মূল্যা ়েদনর োধ্যদে 

সুববধাদিাগী বনব চার্ন 

করা হদব 

৩ বের (প্রবতটি 

ববষদ ়ে প্রবত বের 

২টি সপ্রাগ্রাে, সোট 

৫টি ববষদ ়ে) 

সপ্রাগ্রাে @ টাকা 

৩০.০০,০০০ 

১.০০,০০০ x ৩০ 

সপ্রাগ্রাে 

৩০,০০,০০০  



 

 

িবেক নাং  সপ্রাগ্রাে কা চিে সুববধাদিাগীদের 

 াংখ্যা 

কে চকাদণ্ডর 

 েয় ীো 

ইউবনট প্রবত খরর্ টাকা ়ে খরর্ 

 

৯খ  েিতা বৃবদ্ধ ও 

কে চ াংস্থান 

কে চসূবর্ (সবব ক 

কবম্পউটার 

প্রবেিণ) 

•  সবব ক 

কবম্পউটার 

প্রবেিণ সকা চ 

বাোইদ ়ের আদগ ইএ 

োরা পবরর্াবলত 

প্রবেিদণর প্রদ ়োজন 

মূল্যা ়েদনর োধ্যদে 

সুববধাদিাগী বনব চার্ন 

করা হদব 

টাকা ২,০০,০০০/ 

ব্যার্ x ৫ ব্যার্ 

১০,০০,০০০  

১০  গরু, োগল, হাঁ -

মুরবগ, স লাই 

সেবেন ও োে 

ববতরণ 

• গবাবে পশু 

পালদনর 

প্রবেিদণ 

অাংেগ্রহণকারী 

প্রবেিণার্ীদের 

গবাবে পশু 

ববতরণ 

োগল পালদনর 

প্রবেিদণ 

অাংেগ্রহণকারী 

প্রবেিণার্ীদের 

োগল ববতরণ 

মুরবগ পালদনর 

প্রবেিদণ 

অাংেগ্রহণকারী 

প্রবেিণার্ীদের 

সপাবি বাড চ 

ববতরণ 

োে র্াদষর 

প্রবেিদণ 

অাংেগ্রহণকারী 

প্রবেিণার্ীদের 

োে ববতরণ 

স লাই 

েিতা বৃবদ্ধ এবাং 

কে চ াংস্থান 

কে চসূবর্দত 

অাংেগ্রহণকারী 

সুববধাদিাগীরা 

তাদের প্রবেিণ 

কে চসূবর্ অনু া ়েী 

এর জন্য স াগ্য 

হদবন 

৩ বের টাকা ২০,০০০ x 

১৫০ সুববধাদিাগী  

৩০,০০,০০০  



 

 

প্রবেিদণ 

অাংেগ্রহণকারী 

প্রবেিণার্ীদের 

স লাই সেবেন 

ববতরণ  

  

১১  অপ্রতযাবেত প্রিাব   প্রকল্প কা চিদের কারদণ 

স্থানী ়ে জনগদণর স  

সকাদনা  েস্যার  োধান 

হদ ়েদে 

• অবকাঠাদো/সুববধা 

পূনঃস্থাপন 

• প্রকল্প  াইদট এবাং 

আদেপাদের পবরদবদের 

উপর সকান সনবতবার্ক 

প্রিাব প্রেবেত করা 

 ব         োদঝ োদঝ 

 

লাম্প াে ৮০,০০,০০০  

১২  LRP বাস্তবা ়েন এবাং 

LRP  োবপ্ত অবডদটর 

বাবহযক বনরীিদণর জন্য 

বাদজট 

LRP বাস্তবা ়েন অবস্থার 

আধা-বাবষ চক প চদবিণ 

 ম্পূণ চ এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর 

 ে ়েকাদল প্রবত ে ়ে োদ  

এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর  োবপ্তর 

পর  োবপ্ত অবডট করা হদব। 

  ৮০,০০,০০০  

    সোট  টাকা 

৫,২৪,৮৪,৮১৫  

  সোট পবরোদণর ২০% আকবিকতা  টাকা 

১০,৪৯৬,৯৬৩  

    ব চদোট টাকা ৬২,৯৮১,৭৭৮  

যষ্টব্য: একজন প্রকল্প আিান্ত ব্যবি একটি একক সপ্রাগ্রাদে অাংেগ্রহণ করদত পাদর এবাং  াংবিষ্ট সুববধা সপদত পাদর। প্রকল্প আিান্ত ব্যবি-সের একাবধক সপ্রাগ্রাদে অাংেগ্রহণ করার এবাং  াংবিষ্ট সুববধা পাদব না।  

 



 

 

৪.১ প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যবস্থা এবাং বাস্তবা ়েন 

 ে ়েেত  নািকরণ এবাং  াংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাদনর  মৃ্পিতা এলআরবপ সপ্রাগ্রাদের উদেশ্যগুবলর েসৃণ বাস্তবা ়েন এবাং অজচনদক  হজতর করদব। এই 

ববিাগটি প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যবস্থা উপস্থাপন কদর এবাং LRDP-এর বাস্তবা ়েন পদ্ধবত প্রবতফবলত কদর। 

 

বাস্তবা ়েন স্তর 

 

এলআরবপ দুটি স্তদর প্রদ ়োগ করা হদব স েন প্রকদল্পর বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান  া ইউএেবপএল এবাং তৃতী ়ে-পি বাস্তবায়নকারী  াংস্থা। 

 

প্রকল্প কতৃচপি 

জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা বাস্তবা ়েদন ইউএেবপএল-এর প্রধান ব্যবি হদবন ম্যাদনজার এবাং কবেউবনটি সডদিলপদেে এবাং  েস্ত সেকদহাল্ডার, 

ইউএেবপএল কদপ চাদরট এবাং বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠানর  াদর্  েে ়ে করার একোত্র োব ়েত্ব তাঁর। বনব চাহী  াংস্থা  রা বর তাদক বরদপাট চ করদব। 

বনব চাহকারী  াংস্থা 

ইউএেবপএল এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর জন্য র্াড চ পাটি চ বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান (ইএ) সক জবড়েত করদব। এই ইএ  রা বর ইউএেবপএল-এর ম্যাদনজার 

কবেউবনটি সডদিলপদেদের কাদে বরদপাট চ করদব। ইএ সত কেপদি দুটি পে স াশ্যাল এেপাট চ এবাং কবেউবনটি বল ়োজন অবফ ার (ব এলও) র্াকদত 

হদব। 

 

বাাংলাদেদে এলআরবপ এবাং আরএবপ বাস্তবা ়েদন  াোবজক ববদেষদজ্ঞর  দর্ষ্ট অবিজ্ঞতা র্াকদত হদব। তার  ােবগ্রক োব ়েত্ব হল প্রস্তাবক পবরকল্পনা এবাং 

ইউএেবপএল প্রবতবনবধ, ব এলও এবাং প্রবেিণ  াংস্থা, ইউবন ়েন স্তদরর প্রো দনর েদতা অন্যান্য সেকদহাল্ডারদের  াদর্ ঘবনষ্ঠ  েেদ ়ের োধ্যদে 

এলআরবপ এর  ফল বাস্তবা ়েন। বতবন  রা বর ইউএেবপএল-এর কবেউবনটি সডদিলপদেে ম্যাদনজারদক বরদপাট চ করদবন 

 

ব এলও-এর োব ়েত্ব হল প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের েদধ্য একটি ববস্তৃত প্রবেিদণর প্রদ ়োজন মূল্যা ়েন করা এবাং প্রকল্প আিান্ত ব্যবির  াদর্ স  সকানও 

আবর্ চক  হা ়েতা, প্রবেিদণর  ে ়েসূর্ী ইতযাবের ববষদ ়ে  রা বর স াগাদ াগ করা। বতবন  ম্প্রো ়ে স্তদর অবিদ াগ সরকড চ করার জন্য ো ়েী র্াকদবন। 

 

এোড়োও বববিন্ন প্রবেিণ ইনবেটিউট ইএ োরা প্রকল্প আিান্ত ব্যবিদের বববিন্ন প্রবেিণ প্রোদনর জন্য বনযুি করা হদব এবাং তাদের  দর্তন করদব 

স খাদন তারা প্রবেিণ সর্দক প্রাপ্ত তাদের েিতা ব্যবহার করদত পাদর। 

  

৫.৩। এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর  ে ়েসূর্ী 

বরদপাদট চর এই অাংেটি বাস্তবা ়েন প্রবি ়ো এবাং প্রস্তাববত এলআরবপ-এর অধীদন বববিন্ন কা চিে  ম্পন্ন করার জন্য প্রদ ়োজনী ়ে  ে ়েসূবর্র ববস্তাবরত বণ চনা 

কদর। প্রকল্পটি বনে চাদণর প চাদ ়ে রদ ়েদে এবাং প্রাক-প্রকল্প স্তদরর  োন বা উচ্চতর আদ ়ের োত্রা অজচন, খাদ্য বনরাপত্তা প্রোন, কে চ াংস্থান এবাং প্রেত্ত 

জীববকার ববকল্পগুবলর স্থাব ়েত্ব বাড়োদনার জন্য র্লোন কাদজর  াদর্ এলআরবপ বাস্তবা ়েন কা চিে  েবেত করা হদব। 

 

এলআরবপ অনুদোবেত হদত হদব এবাং পরবতীদত স্থানী ়ে িাষা ়ে প্রকল্প প্রিাববত পবরবার এবাং  ম্প্রোদ ়ের কাদে প্রকাে করদত হদব এবাং প্রকদল্পর  াইদট 

ববদ্যোন করদত হদব। অনুদোেদনর পর, ববতরদণর প্রদ ়োজনী ়েতার জন্য  েস্ত ব্যবস্থা  ম্পন্ন করা প্রদ ়োজন  ার েদধ্য জীববকা পুনঃস্থাপদনর ব্যবস্থা শুরু 

করা ইতযাবে অন্তর্ভ চি রদ ়েদে। 

 

প্রকদল্পর  ে ়েসূর্ী অনু া ়েী তহববল ববতরণ এবাং বববিন্ন কা চিে বাস্তবা ়েন শুরু করা হদব। উপদরর ববিাদগ উবেবখত বহ াদব  ম্প্রোদ ়ের  েস্যদের এবাং 

অন্যান্য সেকদহাল্ডারদের  াদর্ ঘবনষ্ঠ  হদ াবগতা ়ে এলআরবপ বাস্তবা ়েন করা হদব। এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর বনদে চেক  ে ়েদরখা নীদর্র  ারণী ৫-এ 

উপস্থাপন করা হদ ়েদে: 

 

 

 ারবণ ৯. বাস্তবা ়েদনর  ে ়েসূর্ী 

 

এ এ

ন 

কা চকলাপ বাস্তবা ়েনকারী/ 

অনুদোেনকা

রী এদজবি 

 োবপ্তর  ে ়েকাল প্রস্তাববত  োবপ্তর 

তাবরখ 

১ চূড়োন্ত এলআরবপ অনুদোেন ঋণোতা ১ োদ র েদধ্য এবপ্রল ২০২২ 

২ ইএ, ব এলও এবাং এেটান চাল 

েবনটবরাং এদজবির বনদ ়োগ 

ইউএেবপএল ১ োদ র েদধ্য সে ২০২২ 

৩ বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠানর বনদ ়োগ (ইএ) ইউএেবপএল এলআরবপ অনুদোেদনর পর ২ 

োদ র েদধ্য 

জুন ২০২২ 

৪ এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর জন্য 

প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ 

চূড়োন্তকরণ 

ইউএেবপএল এবাং 

ইএ 

ইএ এর  াদর্ জবড়েত 

হও ়োর ১ োদ র েদধ্য 

জুন ২০২২ 

৫ বজআরএে প্রবতষ্ঠা করা ইউএেবপএল এবাং 

ইএ 

ইএ এর  াদর্ জবড়েত 

হও ়োর ১ োদ র েদধ্য 

জুন ২০২২ 

৬ উত্তরদণর  ে ়ে আবর্ চক  হা ়েতা 

 ে ়েকাল (কৃবষ ভূবেহীন/অরবিত পবরবার) 

ইউএেবপএল এবাং 

ইএ 

ইএ এর  াদর্ জবড়েত 

হও ়োর ১ োদ র েদধ্য 

জুন ২০২২-সে ২০২৩ 



 

 

৭ অবতবরি আবর্ চক  হা ়েতা 

ঝুঁবকপূণ চ পবরবারগুবলদক নতুন জীববকার ববকদল্প 

ব বত স্থাপদনর জন্য অবতবরি  ে ়ে সেও ়োর 

জন্য। 

ইউএেবপএল এবাং 

ইএ 

িবেক ৩ কা চিে  োবপ্তর 

পর 

জুন ২০২৩-সে ২০২৪ 

৮ প্রবেিণ প্রদ ়োজন মূল্যা ়েন ইউএেবপএল এবাং 

ইএ 

ইএ এর  াদর্ জবড়েত 

হও ়োর ১ োদ র েদধ্য 

জুন ২০২২ 

৯  াদর্ পবরর্ ়ে ও আদলার্না 

প্রবেিণ  াংস্থা এবাং অন্যান্য  ম্পে ব্যবি 

ইউএেবপএল এবাং 

ইএ 

সিবনাং বনড অযাদ  দেে 

সেষ হও ়োর ১ োদ র েদধ্য 

জুন ২০২২ 

১০ প্রদ ়োজনী ়ে তহববল বরাে এবাং সুববধা প্রোন ইউএেবপএল প্রবেিদণর প্রদ ়োজনী ়েতা 

চূড়োন্ত করার পর ১ োদ র 

েদধ্য 

জুন ২০২২ 

১১ আগ্রহী প্রকল্প আিান্ত ব্যবিগণ/স্থানী ়ে 

 ম্প্রোদ ়ের  াদর্ প্রবেিদণর  ে ়েসূর্ী 

স াগাদ াগ করা 

ইএ এর ব এলও প্রবেিণ  াংস্থা চূড়োন্ত করার 

১ োদ র েদধ্য। 

জুলাই ২০২২ 

১২ সপ্রাগ্রাে ১ - দুব চল  হা ়েতা সপ্রাগ্রাে ইউএেবপএল এবাং 

ইএ 

তহববল বরাদের ১ 

োদ র েদধ্য 

আগে ২০২২-জুলাই ২০২৪ 

প চন্ত 

১৩ সপ্রাগ্রাে ২- কৃবষ  হা ়েতা কে চসূবর্ ইএ এবাং বনব চাবর্ত 

 ম্পে 

ইনবেটিউট 

তহববল বরাদের পর ২ োদ র 

েদধ্য 

আগে ২০২২-জুলাই ২০২৫ 

(এক বেদর ১টি সপ্রাগ্রাে) 

১৪ উচ্চ ফলনেীল বীজ ও  ার ববতরণ ইএ এবাং 

ইউএেবপএল 

প্রবেিণ  োবপ্তর পর জুলাই ২০২৫ এর েদধ্য 

১৫ সপ্রাগ্রাে ৩ - েিতা বৃবদ্ধ এবাং 

কে চ াংস্থান কে চসূবর্ 

ইএ এবাং বনব চাবর্ত 

 ম্পে ইনবেটিউট 

তহববল বরাদের পর ২ োদ র 

েদধ্য 

আগে ২০২২- জুলাই ২০২৫ 

১৬ স্ত্রী বাছুর, োগল, হাঁ -মুরবগ, স লাই সেবেন ও 

োে ববতরণ 

ইএ এবাং 

ইউএেবপএল 

প্রবেিণ  োবপ্তর পর জুলাই ২০২৫ এর েদধ্য 



 

 

 

১৭ োদের জাল ববতরণ এবাং 

োদের জাল শুকাদনার জন্য বাঁদের কাঠাদো 

বনে চাণ 

ইএ এবাং ইউএেবপএল তহববল বরাদের পর ২ োদ র 

েদধ্য 

আগে ২০২২-জুলাই ২০২৫ 

১৮ অপ্রতযাবেত প্রিাব ইউএেবপএল এবাং ইএ স  সকান  ে ়ে, অববলদম্ব প্রিাব 

 হ, তার জরুরীতার উপর বনিচর 

কদর অগ্রাবধকাদরর বিবত্তদত 

ববলদম্বর সিদত্র, অ- ম্মবত এবাং 

আ ন্ন কে চ পবরকল্পনার ন্যােতা 

বেদ ়ে একটি বরদপাটি চাং প্রবি ়ো 

ততবর করদত হদব 

১৯ কা চিেবাস্তবা ়েন েবনটবরাং- তত্রোব ক ইএ িোগত প্রবি ়ো,  েস্ত কা চকলাপ  েদ ়ের োধ্যদে বাবহত করা 

হদব 

২০ কা চিেইেবপ্ল্দেদেেন েবনটবরাং- আধা 

বাবষ চক 

বাবহযক 

েবনটবরাং 

এদজবি 

িোগত প্রবি ়ো,  েস্ত কা চকলাপ  েদ ়ের োধ্যদে বাবহত করা 

হদব 

২১ প্রবতটি প্রবেিণ সপ্রাগ্রাদের মূল্যা ়েন ইউএেবপএল, ইএ 

এবাং প্রকল্প 

আিান্ত ব্যবিগণ / 

প্রবেিণার্ী 

প্রেত্ত বববিন্ন সপ্রাগ্রাদের প্রবতটি কা চকলাপ এবাং 

কা চকাবরতা  ম্পূণ চ করার পর একটি অবববেন্ন প্রবি ়োর 

মূল্যা ়েন করদত হদব এবাং প্রকল্প আিান্ত ব্যবির  াদর্ 

িোগত জবড়েত র্াকার োধ্যদে মূল্যা ়েন করদত হদব 

এবাং প্রদ ়োজদন সকাদনা হস্তদিপ বা ববধ চতকরদণর জন্য 

তত্রোব ক ব্যবধাদন ইউএেবপএল-এর  দব চাচ্চ 

ব্যবস্থাপনাদক বরদপাট চ করদত হদব। 

২২ কা চিে অনু রণ করুন ইউএেবপএল 

 েবর্ চত ইএ োরা 

িোগত প্রবি ়ো, প্রবতটি কা চকলাপ  োবপ্তর পদর 

বাবহত করা হদব 

২৩ েধ্য সে ়োেী মূল্যা ়েন এবাং আর্ চ-

 াোবজক  েীিা 

বাবহযক 

েবনটবরাং 

এদজবি 

বডদ ম্বর ২০২৩- োর্ চ ২০২৪ 

২৪  োবপ্ত বরদপাট চ প্রস্তুতকরণ ইএ এবাং ইউএেবপএল অদটাবর ২০২৫ সর্দক জানু ়োরী ২০২৬ 

২৫ সেষ সে ়োেী মূল্যা ়েন এবাং আর্ চ-

 াোবজক  েীিা 

বাবহযক েবনটবরাং 

এদজবি 

সফব্রু ়োবর ২০২৬ সর্দক োর্ চ ২০২৬ 

 

৮.৬ বাস্তবা ়েদনর আদগ এলআরবপ ইএ োরা প্রবেিদণর মূল্যা ়েন প্রদয়াজনীয়তা   

এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর জন্য ইউএেবপএল বনযুি বাস্তবায়নকারী  াংস্থা প্রশ্নাবলী  েীিার োধ্যদে প্রকল্প আিান্ত ব্যবির েদধ্য একটি ববেে প্রবেিদণর 

প্রদ ়োজন মূল্যা ়েন করদব। এই মূল্যা ়েদনর উপর বিবত্ত কদর ইএ-সক তাদের ইো, বেিাগত স াগ্যতা, েিতা,  ম্পদের প্রাপ্যতার উপর বিবত্ত কদর প্রবতটি 

প্রবেিণ সপ্রাগ্রাদের জন্য সুববধাদিাগী বনব চার্ন করদত হদব স েন কৃবষ  হা ়েতা কে চসূবর্র প্রবেিণ সনও ়োর জন্য কৃবষ ভূবের প্রাপ্যতা, গবাবে পশু পালদনর 

প্রবেিণ সনও ়োর জন্য সগা ়োল ঘর বনে চাদণর জন্য ভূবের প্রাপ্যতা, কবম্পউটার প্রবেিদণর জন্য প্রার্বেক বেিা ইতযাবে। 

৮.৭ সুববধাদিাগী এবাং অন্যান্য সেকদহাল্ডারদের  াদর্ স াগাদ াগ প্ল্যান 

ইউএেবপএল এবাং ইএ  েস্ত সুববধাদিাগীদের গ্রুপ এবাং অন্যান্য সেকদহাল্ডার স েন ইউবন ়েন পবরষে, প্রবেিদণর জন্য ো ়েীত্বেীল বরদ া চ ইনবেটিউদটর 

 াদর্ বন ়েবেত  ািাত করদব এবাং এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর কা চকাবরতা বুঝদত হদব এবাং এলআরবপ-এর সুববধা সপদত সুববধাদিাগীদের স দকাদনা বাধা 

 োধান করদত হদব। 



 

 

 

 

৯. অবিদ াগ বনষ্পবত্ত 
 

 

AECOM এর প্রস্তুত বজআরএে প্রকল্প বাস্তবা ়েদনর  ে ়ে প্রার্বেক  নািকরণ, মূল্যা ়েন এবাং অবিদ াদগর  োধাদনর জন্য একটি কা চকর হাবত ়োর। এটি এেন একটি 

োধ্যে  ার োধ্যদে প্রকদল্পর প্রস্তাবক, এর ঠিকাোর এবাং কে চর্ারীদের কে চিেতা বা আর্রণ  ম্পবকচত ববষদয়  ম্প্রো ়ে এবাং কেীদের অবিদ াদগর গ্রহণদ াগ্যতা, মূল্যা ়েন 

এবাং  োধান করা হ ়ে। বজআরএে বনে চাণ পদব চর পূদব চ  েগ্র প্রকল্পকাদল বাস্তবাব ়েত হদব। 

৬.১। অবিদ াগ প্রবি ়ো নীবত  

 ম্প্রোদ ়ের উদেগ প্রেেদন অবিদ াগ প্রবি ়োগুবল প্রদ ়োজন সোতাদবক কা চকরী হদব। স দেম্বর ২০০৯, প্রকল্প-আিান্ত  ম্প্রোদ ়ের অবিদ াদগর  োধাদনর ববষদ ়ে ডবব্লউবববজ-

এর গুড প্রযাকটি  সনাট অনু াদর পদ্ধবতটি  ম্প্রোদ ়ের কাদে গ্রহণদ াগ্য করার জন্য পাঁর্টি নীবতর সুপাবরে করা হদ ়েদে। পাঁর্টি নীবতর  ার  াদর্  ম্পবকচত: 

 

• আনুপাবতকতা: িবতগ্রস্থ  ম্প্রোদ ়ের উপর ঝুঁবক এবাং প্রবতকূল প্রিাদব পবরোপ করা 

•  াাংস্কৃবতক উপযুিতা:  ম্প্রোদ ়ের উদেগ  োধাদন  াাংস্কৃবতকিাদব উপযুি উপা ়েগুবল ববদবর্না করা 

• অযাদে দ াগ্যতা: পবরষ্কার এবাং সবাধগম্য প্রবি ়ো  া িবতগ্রস্থ  ম্প্রোদ ়ের জন্য ববনা খরদর্ অযাদে দ াগ্য 

• স্বেতা এবাং জবাববেবহতা:  েস্ত সেকদহাল্ডারদের কাদে 

• উপযুি সুরিা: প্রবি ়ো  া প্রবতদোধ প্রবতদরাধ কদর এবাং অন্যান্য প্রবতকাদরর অযাদে দক বাধা সে ়ে না 

৯.২ অবিদ াগ বনষ্পবত্তর পদ্ধবত 

অবিদ াগ বনষ্পবত্তর বতনটি পরস্পর  াংযুি পেদিপ রদ ়েদে। ধাপগুবল বনম্নরূপ: 

• প্রকদল্পর ধারণা এবাং বাস্তবা ়েদনর  ে ়ে উদূ্ভত  ম্ভাব্য অবিদ াগ, ববদরাধ বা েদের ঝুঁবকবিবত্তক মূল্যা ়েন 

• অবিদ াগ প্রবতকাদরর জন্য ক্লাদ ়েদের ববদ্যোন িেতা  নািকরণ 

• অযাকেন প্ল্যান  া অবিদ াদগর িেতা সজারোদরর জন্য অগ্রাবধকাদরর সিত্র বর্বিত কদর বা প্রদ ়োজদন প্রকল্প স্তদর নতুন প্রবি ়ো স্থাপন কদর 

 

৯.৩ কা চকর অবিদ াগ ব্যবস্থাপনা ়ে জবড়েত প্রবি ়ো 

একটি কা চকর অবিদ াগ ব্যবস্থাপনার েদধ্য ধাদপ ধাদপ প্রবি ়ো অন্তর্ভ চি র্াদক  া  র্া র্িাদব প্রেত্ত অবিদ াগ  োধাদনর জন্য প্রদ ়োজনী ়ে। 'প্রকল্প প্রিাববত  ম্প্রোদ ়ের 

অবিদ াদগর  োধান' ববষদ ়ে ডবব্লউবববজ-এর গুড প্রযাকটি  সনাদট পাঁর্টি ধাপ রদয়দে  া একটি কা চকর অবিদ াগ প্রবি ়ো বাস্তবা ়েদন ববদবর্না করা হদব। পাঁর্টি ধাপ 

ববস্তাবরতিাদব নীদর্ বণ চনা করা হদ ়েদে, 

• অবিদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধবত প্রর্ার: কা চকর অবিদ াগ সেকদহাল্ডারদের কাদে কতটা জনবপ্র ়ে এবাং অযাদে দ াগ্য তার োধ্যদে বনধ চারণ করা স দত পাদর।  াাংস্কৃবতক 

তববেষ্টয এবাং অযাদেব বববলটি ফযাটদরর  াদর্  ােেস্য সরদখ অবিদ াগ প্রবি ়োটি প্রর্াদরর োধ্যদে সেকদহাল্ডারদের েদধ্য এর গ্রহণদ াগ্যতার  াফল্য বনধ চারণ করা  ায়।  

 

• অবিদ াগ গ্রহণ এবাং িযাক রাখা: অবিদ াদগর প্রবি ়োটি প্রর্ার হওয়ার পর প্রকদল্পর বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠানদের তাদের অবস্থা এবাং গুরুত্বপূণ চ বববরণ প্রবতফবলত করার জন্য 

পুদরা প্রবি ়োকরণ র্ি জুদড়ে অবিদ াগ  াংগ্রহ, সরকবড চাং, বনবন্ধন এবাং িযাক করার িেতা র্াকদব। 

 

• অবিদ াগ প চাদলার্না এবাং তেন্ত: একটি  ফল অবিদ াগ প্রবি ়ো স্বে এবাং গবতেীল  ার োধ্যদে অবিদ াগগুবল সরকড চ, বনবন্ধন এবাং  োধান করা হয়৷ 

 

•  োধাদনর পর্গুবল সবর করা এবাং একটি প্রবতবি ়ো প্রস্তুত করা: অবিদ াগগুবল স্বীকার করা এবাং সবাঝার পদর,  ম্প্রোদ ়ের পেে, প্রকল্প নীবত, অতীদতর অবিজ্ঞতা, বতচোন 

 েস্যা এবাং  ম্ভাব্য ফলাফল ববদবর্না কদর অবিদ াদগর প্রকৃবতর  াদর্  ােেস্য করার জন্য  োধাদনর পর্ সবর করদত হদব৷ 



 

 

  

• অবিদ াগ প্রবি ়ো েবনটবরাং, বরদপাট চ এবাং মূল্যা ়েন: অবিদ াগ প্রবি ়োর কা চকাবরতা পবরোদপর জন্য েবনটবরাং এবাং বরদপাদট চর  রোেগুবল গুরুত্বপূণ চ উপাোন। েবনটবরাং 

 াধারণ বা পুনরাবৃত্ত োববগুবল  নাি করদত  হা ়েতা কদর  ার জন্য কাঠাদোগত  োধান বা নীবত পবরবতচদনর প্রদ ়োজন হদত পাদর এবাং এটি প্রকদল্পর বাস্তবায়নকারী 

প্রবতষ্ঠানদক অবিদ াগ  োধাদন অবিজ্ঞতা প্রোন কদর।  

 

৯.৪ অবিদ াগ প্রবি ়ো প্রস্তুদতর পেদিপ 

ইউএেবপএল-এর অবিদ াগ প্রবি ়ো ততবর করার  ে ়ে বনম্নবলবখত পেদিপ সেদন র্লদত হদব: 

 

ধাপ ১: পদ্ধবতর প্রস্তুতকরণ: ইউএেবপএল বনবিত করদব স   াইট স্তদর পবরকল্পনাটি বাস্তবাব ়েত হও ়োর আদগ অবিদ াগ জো সেও ়োর এবাং নবর্র্ভি 

করার বনধ চাবরত পদ্ধবত রদ ়েদে৷ অবিদ াগ প্রবি ়োর পদ্ধবতর েদধ্য বর্বিত কেী (কদপ চাদরট স্তদর প্রধান অবিদ াগ অবফ ার এবাং  াইট স্তদরর অবিদ াগ 

অবফ ার) অন্তর্ভ চি র্াকদব  ারা  াইট স্তদর অবিদ াগ গ্রহণ এবাং  োধান করদব এবাং বৃবদ্ধর স্তদর োেলাগুবল পবরর্ালনা করদব৷ পদ্ধবতগুবলর েদধ্য রদ ়েদে 

মূল্যা ়েন পদ্ধবত, উপযুি  োধান প্রবি ়ো বনধ চারদণর পদ্ধবত, প্রস্তাববত বনষ্পবত্তর ববষদ ়ে ব দ্ধান্ত সনও ়োর পদ্ধবত, অবিদ াগ বনষ্পবত্ত প্রবি ়োর প্রবতটি ধাদপর 

জন্য উপযুি  ে ়ে ীো এবাং অবিদ াগকারীদক স াগ্যতা, মূল্যা ়েন ফলাফল, প্রস্তাববত ববষদ ়ে ববজ্ঞবপ্ত পদ্ধবত। 

 

ধাপ ২: সরদজাবলউেন এবাং প্রবতবি ়ো প্রস্তুতকরণ: ইউএেবপএল পদ্ধবতগুবল ততবর করার পর একটি প্রবতবি ়ো ততবরর প্রস্তুবতর  াদর্ আনুষ্ঠাবনক এবাং 

অনানুষ্ঠাবনক সরদজাবলউেন ততবর করা হদব। অবিদ াগ  োধাদনর  াধারণ পদ্ধবতর েদধ্য রদ ়েদে  োধাদনর প্রস্তাব করা, আদলার্নার োধ্যদে  োধাদন 

সপৌুঁোদনা, তৃতী ়ে পিদক ব্যবহার কদর অনানুষ্ঠাবনক বা আনুষ্ঠাবনকিাদব েধ্যস্থতার োধ্যদে এবাং প্রর্াগত অনুেীলদনর োধ্যদে ববষ ়েটি  োধান করা। 

 

ধাপ ৩: অবিদ াগ প্রবি ়ো প্রর্ার: ইউএেবপএল এর অবিদ াগ প্রবি ়োর পদ্ধবতগুবল ততবর হদয় সগদল, ইএ আইএ-সত উপবস্থত সেকদহাল্ডার এনদগজদেে 

প্ল্যাদন ববেেিাদব ববণ চত বববিন্ন সেকদহাল্ডারদের জবড়েত কদর এটি প্রর্ার করদত হদব। ইউএেবপএল প্রর্দে স্থানী ়ে  ম্প্রো ়েদক অববহত করদব এবাং 

স খাদন তাদের এই প্রবি ়োটি বন ়েবেতিাদব প্রকদল্পর বনে চাণ এবাং অপাদরেন প চাদ ়ের  ে ়ে েদন কবরদ ়ে সেদব। এোড়ো বজআরএে  ম্পবকচত তথ্য 

বন ়েবেতিাদব প্রতযি ও পদরাি কেীদের কাদে প্রর্ার করা হদব। মুবযত  ােগ্রী, প্রেে চন, মুদখামুবখ বেটিাং এবাং ওদ ়েব াইট আপদডট করার েদতা তথ্য 

প্রর্াদরর জন্য বববিন্ন স াগাদ াগমূলক পদ্ধবত অবলম্বন করা  াদব।  

 

ধাপ ৪: অবিদ াগ বনষ্পবত্ত ব্যবস্থার ববষদ ়ে  দর্তনতা প্রর্ারণা: ইউএেবপএল  ম্প্রো ়ে এবাং কেী স্তদর পৃর্ক  দর্তনতা প্রর্ার র্ালাদব স  একটি অবিদ াগ 

কীিাদব বনববন্ধত হ ়ে, স্থানী ়ে স াগাদ াদগর ব্যবি/অবিদ াগ অবফ ার অবিদ াগ গ্রহদণর ববেে বববরণ, অবিদ াগ বাদের তাৎপ চ, অবিদ াদগর  োধাদনর 

 ে ়ে ীো এবাং প্রবতকার প্রবি ়োর  াদর্ জবড়েত কেীগণ ববষদয়। এই  দর্তনতামূলক প্রর্ারাবি ানগুবল প্রবত অধ চবাবষ চকিাদব অনুবষ্ঠত হদব এবাং  ম্প্রো ়ে 

এবাং কেীদের কাে সর্দক প্রবতবি ়ো/পরােে চ গ্রহণ করা হদব এবাং এটিদক আরও ব্যবহারকারী-বান্ধব করার জন্য বজআরএে-সত পবরবতচন করা হদব। 

 

ধাপ ৫: অবিদ াগ সরকবড চাং: সেকদহাল্ডাররা প্রবি ়ো  ম্পদকচ  দর্তন হদল এবাং অবিদ াগ উত্থাপন করদত পারদল ইউএেবপএল স টির প্রাবপ্ত স্বীকার করদব 

এবাং অবিদ াগকারীর পবরর্ ়ে সগাপন রাখদব। ফদল ইউএেবপএল-সক প্রবত পদনর বেদন একবার অবিদ াগ বােগুবল সর্ক কদর অবিদ াগ  াংগ্রহ, বর্বিত 

ফরম্যাট অনু াদর আ া অবিদ াগ সরকড চ এবাং বনবন্ধন করদত হদব এবাং তাদের অবস্থা এবাং গুরুত্ব অনু াদর প্রবতকার করদত হদব। অবিদ াদগর সরকড চ 

রাখার জন্য অবিদ াগ লগ বা ডাটাদব   াইট স্তদর বর্বিত অবিদ াগ অবফ ার রাখদত হদব। অবিদ াগ লগ অবিদ াগ এবাং  াংঘাদতর প্রবণতা,  ম্প্রোদ ়ের 

 েস্যা এবাং প্রকদল্পর কে চকাণ্ড  ম্পদকচ তথ্য ববদিষণ করদত ব্যবহার করা  াদব এবাং প্রকদল্পর বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান িববষ্যদত স  সকান ধরদনর েদে 

বনবিত করদব স  এই ধরদনর  েস্যাগুবল পবরর্ালনা করার জন্য অবিদ াদগর প্রবি ়ো স টআপ করা হদ ়েদে।  

 

ধাপ ৬: আবপল: অবিদ াগ বনষ্পবত্তর  োধান গ্রহণদ াগ্য না হদল বা প্রকদল্পর প্রস্তাবকারীর  ম্মত হদল অবিদ াগকারী আবপল প্রবি ়োয় স দত পারদব। 

আবপল প্রবিয়া ইউএেবপএল স ট করদব  াদত তাদের প্রবতটি পেদিদপ  াোবজক জবাববেবহতা এবাং স্বেতা প্রর্ার হ ়ে।  রকার এবাং সুেীল  োজ 

উিদ ়ের প্রবতবনবধত্ব হ োেলার  র্া র্  োধাদনর জন্য জাতী ়ে আোলত বা ব্যবিদের একটি ব বন ়ের এবাং স্বাধীন প্যাদনদলর আহ্বান উত্ াবহত করা 

হ ়ে। এই প্যাদনল প চাদলার্না েবনটবরাং এবাং িযাবকাং সডটার োধ্যদে সকৌেলগত তোরবক এবাং প্রবি ়োটির বনি ়েতা প্রোদনর ভূবেকা পালন করদব।  

 

ধাপ ৭:  োধান এবাং অনু রণ:  াংদোধনমূলক পেদিদপ একেত হওয়ার পর উত্তে অিযা  হল েবব সতালা, ডকুদেোবর প্রোণ, অবিদ াগকারীর কাে সর্দক বনবিতকরণ 

এবাং োেলার ডকুদেদেেদন ফাইল করার সিদত্র স গুবলর প্রোণ  াংগ্রহ করা। উপরন্তু োেলা বন্ধ করদত  ম্মত সরজুদলেদনর উপর নজরোবর এবাং ফদলা-আপ করা হদব। 

ইউএেবপএল জন াধারণ এবাং কেীদের বন ়েবেতিাদব (তত্রোব ক) বরদপাট চ  রবরাহ করদব  া প্রাপ্ত, এবাং তৃতী ়ে পদির কাদে সরফার করা অবিদ াদগর  াংখ্যা িযাক কদর।   

 

 

৪ IFC এবাং MIGA, ২০০৮-এর জন্য কেপ্ল্াদ ়েি অযাডিাইজার/অম্বড ম্যাদনর অবফ  হদত উন্ন ়েন প্রকল্পগুবলর জন্য অবিদ াগ প্রবি ়ো প্রস্তুত এবাং বাস্তবা ়েদনর 

বনদে চবেকা৷ 

 

অর্ চায়নকারী  াংস্থাগুবলদক তত্রোব ক বরদপাট চগুবল  ম্পদকচ অববহত করদত হদব  াদত ঝুঁবকগুবলর প্রার্বেক  নািকরদণ ইউএেবপএলদক  হা ়েতা করা  া ়ে৷ 

 

৯.৫ ইউএেবপএল-এর জন্য প্রস্তাববত অবিদ াগ বনষ্পবত্ত ব্যবস্থা 

ইউএেবপএল, অবিদ াগ বনষ্পবত্ত প্রবি ়ো বাস্তবা ়েদনর জন্য অবিদ াগ বনবন্ধন করদত  াইট স্তদরর স াগাদ াগ ব্যবি/অবিদ াগ অবফ ার, বনবন্ধদনর প্রবি ়ো এবাং অবিদ াদগর 

 োধাদনর জন্য গৃহীত পেদিপ, প্রদ ়োজনী ়ে  ে ়ে ীো, োেলার উচ্চতর স্তদরর প্রবতটি পেদিপ এবাং োনেণ্ড বর্বিত করদত হদব।  েস্ত অবিদ াদগর সিদত্র একটি বে-স্তদরর 

পদ্ধবতর কর্া বলা হদ ়েদে। োেলার গিীরতা অনু া ়েী প্রবতটি স্তদর অবিদ াদগর  োধান করা স দত পাদর। ইউএেবপএল-এর অবিদ াগ বনষ্পবত্তর পেদিপগুবল নীদর্ সেও ়ো 

হল: 



 

 

 

একটি অবিদ াগ গ্রহণ এবাং বনবন্ধন  

 

•  াইট এবর ়ো,  াইট অবফ  এবাং কবেউবনটি সলদিদল বববিন্ন বর্বিত স্থাদন সুরবিত অবিদ াগ বাে স্থাপন করা হদব। 

 

• অবিদ াগকারী সবনােী র্াকদত র্াইদল বতবন অবিদ াগগুবল বলখদত পাদরন এবাং ববদ্যোন অবিদ াগ বাদে সফলদত পাদরন। 

 

• অবিদ াগ পাও ়ো  াওয়ার পর অবিদ াগ লগ সরবজোর বা সডটা ব দেদে সরকড চ করা হদব এবাং অবিদ াগকারীদক স্বীকৃবত বিপ প্রোন করা হদব। 

 

অবিদ াদগর মূল্যা ়েন এবাং ঠিকানা 

 

সলদিল ১-এর বর্বিত অবিদ াগকারী অবফ ার প্রবত পদনর (১৫) বেদন অবিদ াগ বাে খুলদবন এবাং অবিদ াগগুবলদক পরবতী পেদিদপর জন্য প্ল্যাে ম্যাদনজাদরর কাদে 

পাঠাদবন।  

 

অবিদ াদগ উত্থাবপত  েস্যাগুবল অবিদ াগ প্রবি ়োর আদেদের েদধ্য পদড়ে বকনা তা বনধ চারণ করদত অবিদ াগটি মূল্যা ়েন করা হদব। 

 

• অবিদ াগ মূল্যা ়েদনর  ে ়ে সলদিল ১-এর টীদে অবিদ াগ বনষ্পবত্ত কবেটি (কন্ট্রাট কেীদের সিদত্র ঠিকাোর  াইট সুপারিাইজারও জবড়েত র্াকদবন) মূল  েস্যা এবাং উদেগ 

 ম্পদকচ তথ্য  াংগ্রহ করদব এবাং অবিদ াগটি কীিাদব হদত পাদর তা বনধ চারণ করদত  হা ়েতা করদব। বজআরব দত র্াকদব বপদরাজপুর ইউবন ়েন পবরষদের সর্ ়োরম্যান, 

সজনাদরল ম্যাদনজার  াইট, সডপুটি ম্যাদনজার  াইট, সডপুটি ম্যাদনজার অযাডবেন, সডপুটি ম্যাদনজার-ইএইর্এ , ম্যাদনজার- কবেউবনটি সডদিলপদেে, দুধঘাটা গ্রাদের 

বপদরাজপুর ইউবন ়েন  েস্য, দুধঘাটা গ্রাদের েবহলা  েস্য। 

 

•  বে সলদিল ১-এ কবেটি ২ বেদনর েদধ্য সকানও ব দ্ধান্ত না সন ়ে তাহদল  েস্যাটি কদপ চাদরট অবফদ  (স্তর ২) প্রধান অবিদ াগ অবফ াদরর কাদে পাঠাদনা হদব এবাং 

অবিদ াদগর মূল্যা ়েন করদত হদব৷ অবিদ াগটি হস্তদিদপর প্রদ ়োজন বদল েদন হদল পরবতী পেদিদপর জন্য ববদবর্না করা হদব অন্যর্া ়ে এটি অনবধ বহ াদব ববদববর্ত হদব 

এবাং ২ কা চবেবদ র েদধ্য  াইট স্তদরর অবিদ াগকারী অবফ ার  াংবিষ্ট অবিদ াগকারীদক জাবনদয় বেদবন।  

 

• ১৫ কা চবেবদ র েদধ্য বজআরব  এবাং কন্ট্রাটর সুপারিাইজার (কন্ট্রাট কেীদের জবড়েত সিদত্র) সলদিল-১-এ অবিদ াগ  োধান করদব। 

 

• অবিদ াগটি বনবে চষ্ট  েদ ়ের েদধ্য সলদিল-১-এ বা অবিদ াগকারীর  ন্তুবষ্ট সোতাদবক  োধান করদত ব্যর্ চ হদল অবিদ াগ ববষদ ়ে চূড়োন্ত ব দ্ধান্ত সনও ়োর জন্য অবিদ াগটি 

প্রধান অবিদ াগ অবফ াদরর (সলদিল- ২) কাদে পাঠাদনা হদব। 

 

• এই স্তদর প্রধান অবিদ াগ কে চকতচা (সকাম্পাবন বনধ চাবরত) পবরর্ালক (োনব  ম্পে ও প্রো ন) এবাং পবরর্ালক (অপাদরেন) এর  াদর্  েস্যাটি বনদ ়ে আদলার্না করদবন 

এবাং অবিদ াদগর  োধান করার সর্ষ্টা করদবন। প্রধান অবিদ াগ অবফ ার ব দ্ধান্ত গ্রহদণর সিদত্র  হা ়েতা প্রোন করদবন। প্রদ ়োজদন অবিদ াগকারীর  দঙ্গ তবঠক করা হদব 

এবাং প্রোণ খবতদ ়ে সেখা হদব। সরফাদরদলর ৫ কা চবেবদ র েদধ্য অবিদ াগ সেষ করদত হদব। 

 

• অবিদ াগকারীর কবেটির  িা ়ে উপবস্থত র্াকার এবাং উি ়ে স্তদর অবিদ াগ বনদ ়ে আদলার্না করার সুদ াগ র্াকদব  বে উি ়ে স্তদর  াও ়োর পরও অবিদ াগ অেীোাংব ত 

সর্দক  া ়ে। অবিদ াগকারীর প্রবতকাদরর জন্য উপযুি আইন আোলদত স দত পারদব। 

 

• সবনােী অবিদ াগ  াইট স্তদর নবর্র্ভি করা হদব এবাং  াইট স্তদর বজআরব  কবেটিদত আদলার্না করা হদব এবাং তবধ অবিদ াগ পাও ়ো সগদল উপযুি ব্যবস্থা সনও ়ো হদব৷ 

 

ইউএেবপএল-এর ববদবর্না ও বাস্তবা ়েদনর জন্য প্রস্তাববত অবিদ াগ প্রবি ়ো নীদর্র বর্ত্র ১৩-এ সেও ়ো হদ ়েদে। 



 

 

 

 

 

 

বর্ত্র ৫. ইউএেবপএল-এর জন্য প্রস্তাববত অবিদ াগ প্রবি ়ো কাঠাদো 

৯.৬ অবিদ াগ প্রবি ়ো বাস্তবা ়েদনর প্রদ ়োজনী ়ে উপাোন 

একটি অবিদ াগ প্রবি ়ো  ফল হ ়ে  বে এটির বাস্তবা ়েদন প চাপ্ত সুববধা রাখা হয়। এখাদন প চাপ্ত সুববধা বলদত োনুষ, ব দেে এবাং প্রবি ়ো এবাং  াংবিষ্ট আবর্ চক  াংস্থান 

সবাঝা ়ে। অবিদ াগ প্রবি ়োর প্রস্তুত, বাস্তবা ়েন এবাং প চদবিদণর োব ়েত্ব অন্তর্ভ চি করার জন্য, ইউএেবপএল-এর কদপ চাদরট স্তদরর ব বন ়ের ম্যাদনজদেে বববিন্ন কাজ  ম্পােদন 

জবড়েত র্াকদব। 

 

োব ়েত্ব 

একটি অবিদ াগ প্রবি ়ো কা চকরিাদব কাজ করার জন্য একটি প্রো বনক কাঠাদো প্রবতষ্ঠা করা এবাং প্রবি ়োটির বাস্তবা ়েদনর জন্য োব ়েত্ব অপ চণ করা গুরুত্বপূণ চ। অবিদ াগ 

প্রবি ়ো বাস্তবা ়েদনর জন্য বনম্নবলবখত ভূবেকা এবাং োব ়েত্বগুবল বর্বিত করা হদ ়েদে: 

 

বর্ফ বগ্রদিি অবফ ার (ব বন ়ের ম্যাদনজদেে সলদিল-সলদিল ৩)-ইউএেবপএল-এর এবেবকউটিি বডদরটর ব বন ়ের ম্যাদনজদেে সলদিদল প্রধান অবিদ াগ অবফ ার হদবন। 

বতবন  রা বর ব্যবস্থাপনা পবরর্ালদকর োধ্যদে ইউএেবপএল সবাদড চ বরদপাট চ করদবন। 

 

প্রধান অবিদ াগ কে চকতচা (কদপ চাদরট স্তর/স্তর ২): একজন প্রধান অবিদ াগ কে চকতচাদক কদপ চাদরট স্তদর েদনানীত করদত হদব। োব ়েত্বপ্রাপ্ত ব্যবির ১৩-১৫ বেদররও সববে 

কাদজর অবিজ্ঞতা র্াকদব  ার েদধ্য অবিদ াগ বনষ্পবত্ত প্রবি ়ো এবাং এর ব্যবস্থাপনার পূব চ জ্ঞান র্াকদত হদব। তাদক  রা বর ইউএেবপএল-এর বনব চাহী পবরর্ালদকর কাদে 

বরদপাট চ করদত হদব এবাং  াইট/প্ল্যাে ম্যাদনজার এবাং ব বন ়ের ম্যাদনজার সটকবনকযাদলর  াদর্ কাজ করদত হদব। 

  

অবিদ াগ অবফ ার ( াইট সলদিল/সলদিল ১): সজনাদরল ম্যাদনজার- াইট হদবন  াইট সলদিদলর অবিদ াগ অবফ ার। তাদক কদপ চাদরট সলদিদল অববস্থত প্রধান অবিদ াগ 

অবফ াদরর পাোপাবে  াইট সলদিদলর  াইট/প্ল্যাে ম্যাদনজারদক  রা বর বরদপাট চ করদত হদব। অবিদ াগ অবফ ারদক ম্যাদনজার- কবেউবনটি সডদিলপদেে, সডপুটি 

ম্যাদনজার-ইএইর্এ -এর  াদর্ একদ াদগ কাজ করদত হদব। 

 

 াইট সলদিদল একটি অবিদ াগ বনষ্পবত্ত কবেটি গঠন করা হদ ়েদে। এখাদন উদেখ করা অপবরহা চ স  অবিদ াগ প্রবি ়োয় চূড়োন্ত স্বেতা এবাং জবাববেবহতা বজা ়ে রাখার জন্য, 

বনরদপি এবাং স্বাধীন তৃতী ়ে পিগুবলদকও কাঠাদোর েদধ্য অন্তর্ভ চি করা হদ ়েদে। স্থানী ়ে প্রো দনর  েস্য (বপদরাজপুর ইউবন ়েন সর্ ়োরম্যান), দুধঘাটা গ্রাদের বপদরাজপুর 

ইউবন ়েন  েস্য, ইউএেবপএল োরা বর্বিত দুধঘাটা গ্রাদের েবহলা  েস্যরা বজআরব -র অাংে হদবন। বনঃ দেদহ এটি  ম্প্রোদ ়ের  েস্যদের আস্থা ততবর করদত  াহাে করদব 

এবাং প্রকল্প বাস্তবানকারী প্রবতষ্ঠাদনর অবিদ াগ প্রবি ়োর কা চকাবরতা েবিোলী হদব। 



 

 

 

বজআরব -সত অন্তর্ভ চি হদত হদব এেন  েস্যদের তাবলকা নীদর্র েক ৬-এ সেও ়ো হদ ়েদে। 

 

 ারবণ ১০. অবিদ াগ বনষ্পবত্ত কবেটির  েস্যদের তাবলকা 

 

িে নাং  েস্য ভূবেকা স াগাদ াদগর নম্বর 

স্থা ়েী কবেটি  

১. সজনাদরল ম্যাদনজার  াইট সর্ ়োরপার ন এবাং অবিদ াগ বনষ্পবত্ত প্রধান 

কবেটি 

০১৭৮৭৬৯০৮৫১ 

৩. সডপুটি ম্যাদনজার  াইট ইউএেবপএল-এর প্রধান অবিদ াগ অবফ ার ০১৭১৩২০৫৩২০ 

৪. সডপুটি ম্যাদনজার অযাডবেন  েস্য ০১৭১৩২০৫৩১৫ 

৫. ম্যাদনজার-ইএইর্এ   েস্য ০১৭১৩২০৫২৯৫ 

৬. ম্যাদনজার-কবেউবনটি 

উন্ন ়েন 

 েস্য ০১৭১৭১৪৬৫৫৮ 

 ম্প্রোদ ়ের অবিদ াদগর জন্য অবতবরি  েস্য  

১ বপদরাজপুর ইউবন ়েদনর সর্ ়োরম্যান 

সো 

 ম্প্রোদ ়ের প্রবতবনবধ ০১৬৮২৮০৬০২০ 

২ বপদরাজপুর ইউবন ়েদনর  েস্য সো 

দুধঘাটা গ্রাে 

 ম্প্রোদ ়ের প্রবতবনবধ ০১৮৩৬৮৫৩০০৬ 

৩ এর েবহলা  েস্য 

দুধঘাটা গ্রাে 

 ম্প্রোদ ়ের প্রবতবনবধ ০১৮১৪০৭৪০১০ 

 

৯.৭ অবিদ াগ বনষ্পবত্ত প্রবি ়ো প্রকাে 

বজআরএে-এ প্রকাদে বনম্নবলবখত বেকগুবল ববদবর্না করা হদব। 

 

 বজআরএে প্রকাে করা হদব এবাং এদত উবেবখত পদ্ধবতগুবল ইএ আইএ বরদপাদট চ বর্বিত বা পরবতী প চাদ ়ে বর্বিত  েস্ত সেকদহাল্ডারদের 

কাদে  ঠিকিাদব প্রর্ার করা হদব। 

 

  াইট স্তদর প্রধান অবিদ াগ অবফ াদরর নাে এবাং স াগাদ াগ বজআরএে প্রকােক ডকুদেদণ্ট উদেখ করা হদব 

 ইউএেবপএল কে চর্ারী এবাং চুবিবিবত্তক কে চর্ারীদের অন্তর্ভ চবি প্রবেিণ কে চসূবর্দত বজআরএে অন্তর্ভ চি করা হদব। 

 

৯.৮ অবিদ াগ বরদপাটি চাং পদ্ধবত 

ইউএেবপএল বনবিত করদব স  সকাদনা ব্যবি/সগাষ্ঠী সকাদনা ি ়েিীবত োড়োই অবিদ াগ োদ ়ের করদত পারদব। অবিদ াগগুবল বলবখতিাদব জো সেও ়ো 

হদব বা বজআরব -সত সেৌবখকিাদব জো সেও ়ো স দত পাদর। বজআরব  স  ব দ্ধান্ত বনদ ়েদে তা বলবখতিাদব  াংবিষ্ট ব্যবি বা সগাষ্ঠীদক জানাদনা হদব। 

 

বজআরব  বলবখত বা সেৌবখক বা সহা ়োট অযাদপ তাদের সেদষ প্রাপ্ত স দকাদনা অবিদ াদগর সরকড চ বজা ়ে রাখদব। এই সরকদড চ অবিদ াগকারীর ববেে 

বববরণ, অবিদ াদগর ববষ ়ে, উপযুি ববিাগ এবাং অবিদ াদগর অবস্থা অন্তর্ভ চি র্াকদব। নীদর্র  ারণী ৭ এ একটি নমুনা সরকবড চাং ববন্যা  প্রোন করা 

হদ ়েদে। 

 

 ারবণ ১১- অবিদ াগ সরকবড চাং এর নমুনা  

 

িবেক নাং অবিদ াগ 

প্রাবপ্তর 

তাবরখ 

ববিাগ/গ্রাে অবিদ াগকারীর 

নাে 

অবিদ াদগর 

বববরণ 

 াংবিষ্ট ববিাগ অবস্থা তাবরখ প চন্ত 

অবস্থা 

েন্তব্য 

          

         

 

৯.৯ েবনটবরাং ও বরদপাটি চাং 

বনরীিণ এবাং বরদপাটি চাং হল অবিদ াগ প্রবি ়োর কা চকাবরতা পবরোপ করার জন্য প্রদ ়োজনী ়ে  রোে,  ম্পদের েি ব্যবহার, ববস্তৃত প্রবণতা বনধ চারণ 

এবাং পুনরাবৃবত্ত  েস্যাগুবল স্বীকার করা  াদত বববাে উচ্চ স্তদর সপৌুঁোদনার আদগই স গুবল  োধান করা  া ়ে। তারা তদথ্যর একটি বিবত্ত স্তর ততবর কদর  া 

প্রকদল্পর প্রস্তাবকারী সেকদহাল্ডারদের কাদে বরদপাট চ করদত ব্যবহার করদত পাদর। 

 

েবনটবরাং: প্রকদল্পর প্রিাদবর পবরোণ এবাং অবিদ াদগর পবরোদণর উপর বনিচর কদর ইউএেবপএল অবিদ াদগর প্রকৃবতর জটিলতার বিবত্তদত প্রবত ে ়ে 

োদ র জন্য অিযন্তরীণ এবাং বাবহযক বনরীিার েদতা বনরীিণ ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পাদর। অবিদ াগ সরকড চগুবল বন ়েবেত েবনটবরাং অনুেীলদনর জন্য তথ্য 

প্রোন করদব। প্রবতটি অবিদ াদগর প চাদলার্না এবাং এর কা চকাবরতা এবাং েিতার ববদিষদণর োধ্যদে ইউএেবপএল পদ্ধবতগত ঘাটবতগুবল মূল্যা ়েন করার 

জন্য অবিদ াগগুবল প চাদলার্না পাদর। উপরন্তু অবিদ াগ প্রবি ়োর বনরীিণ বনবিত করদত  াহাে কদর স  প্রবি ়োটির প্রস্তুত এবাং বাস্তবা ়েন 

ব্য ়ে ােয়ীিাদব সেকদহাল্ডাদরর  েস্যা  োধাদন কা চকর।  



 

 

 

বরদপাটি চাং: বনববন্ধত  েস্ত অবিদ াগ সরকড চ করদত হদব এবাং বন ়েবেত আপদডট করদত হদব।  াইট ম্যাদনজদেে বা অবিদ াগ অবফ ার এই োব ়েত্ব পালন 

করদব এবাং  খনই সকান অবডট হদব তখন বতবন এই ডকুদেেটি উপস্থাপন করদত  িে হদবন। এোড়ো একটি োব ক বরদপাটি চাং ব দেে র্ালু করা হদব 

স খাদন অবিদ াগ আবধকাবরকদক প্রধান অবিদ াগ অবফ াদরর কাদে একটি অবিদ াগ বরদপাট চ জো বেদত হদব  বেও  াইট স্তদর 'শূন্য' অবিদ াগগুবল 

সরকড চ করা হ ়ে। সেকদহাল্ডার, অবিদ াগকারী এবাং অবিদ াগ বনষ্পবত্ত কবেটির  াদর্ তবঠদকর  েস্ত কা চবববরণী সরফাদরদির উদেদশ্য বন ়েবেতিাদব 

সরকড চ এবাং নবর্র্ভি করদত হদব। উপরন্তু েবনটবরাং প্রবি ়ো এবাং তারপদর উত্পাবেত বরদপাদট চর োধ্যদে, সকাম্পাবনর কা চিদের িোগত উন্নবতর 

বনি ়েতা সেও ়ো হ ়ে।  াংস্থাটি এই েবনটবরাং বরদপাট চগুবলদক ব্যবহার করদত পাদর তার প্রবি ়োর বাস্তবা ়েন এবাং এটিদক আরও ব্যবহারকারী-বান্ধব করার 

জন্য প্রস্তাববত পবরবতচন  ম্পদকচ  ম্প্রোদ ়ের কাদে বরদপাট চ করদত হদব। 

 

৯.১০ বাদজট 

ইউএেবপএল প্রো ন প চাপ্ত বাবষ চক বাদজট এবাং অবিদ াগ প্রবতকাদরর ব্যবস্থা বাস্তবা ়েদনর জন্য  ম্পে বরাে বনবিত করদব। 

  

 

১০. এলআরবপ েবনটবরাং ও মূল্যা ়েন 

  

জীববকা পুনঃস্থাপদনর লিয অজচদনর পবরোণ মূল্যা ়েন করার জন্য েবনটবরাং এবাং মূল্যা ়েন হল গুরুত্বপূণ চ কা চিে। এটি পবরকবল্পত কে চকাদণ্ডর একটি 

প চা ়েিবেক মূল্যা ়েন  া কে চকাদণ্ডর পবরবতচন, প্রবতবি ়ো এবাং বেকবনদে চদের সুববধা প্রোন কদর। অন্যবেদক, মূল্যা ়েন হল এেন একটি কে চকাণ্ড  ার লিয 

হল বাস্তবাব ়েত কে চকাণ্ডগুবল প্রকৃতপদি তাদের কাবিত লিয এবাং উদেশ্যগুবল অজচন কদরদে বকনা তা মূল্যা ়েন করার লদিয। এই ববিাগটি এলআরবপ 

বাস্তবা ়েদনর জন্য প্রকদল্পর অধীদন েবনটবরাং এবাং মূল্যা ়েদনর ব্যবস্থাদক বণ চনা কদর। 

 

এলআরবপ বাস্তবা ়েন  ম্পন্ন হদল, ইউএেবপএল োরা ঋণোতার কাদে একটি  ম্পূণ চ বরদপাট চ জো সেও ়ো হদব। 

 

১০.১ েবনটবরাং 
এলআরবপ-এর কা চকাবরতা এবাং র্লোন অগ্রগবত মূল্যা ়েদনর জন্য অিযন্তরীণ এবাং বাবহযক দুটি ধরদনর েবনটবরাং করা হদব। অিযন্তরীণ েবনটবরাং করা 

হদব এলআরবপ বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান (ইএ) োরা বাস্তবা ়েদনর  ে ়েসূর্ীদত বনধ চাবরত। স  কা চিেগুবল েবনটবরাং করা হদব এবাং বনরীিদণর জন্য ো ়েী 

 াংস্থা এলআরবপ পবরকল্পনা ়ে উপস্থাপন করা হদ ়েদে। ইএ এর প্রধান ভূবেকাগুবলর েদধ্য একটি হ'ল বন ়েবেত ববরবতদত কে চকাণ্ড েবনটবরাং এবাং ফলাফল 

মূল্যা ়েন করা। েবনটবরাং একটি বন ়েবেত কা চকলাপ হদব এবাং প্রকল্প স্তদর ইএ এবাং ম্যাদনজার-কবেউবনটি সডদিলপদেদের োব ়েত্ব হদব  ারা এলআরবপ 

কা চিদের  ে ়েেত বাস্তবা ়েন সেখদব এবাং অগ্রগবত  ম্পদকচ বরদপাট চ ততবর করদব। 

 

বরদপাট চটি প্রকল্প স্তদর ইউএেবপএল  াইট ম্যাদনজাদরর কাদে জো সেও ়ো হদব, এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর অগ্রগবত এবাং ফলাফলগুবল মূল্যা ়েন করদত 

তত্রোব ক বরদপাদট চ এটি অন্তর্ভ চি করা হদব। বনরীিদণর েদধ্য পবরকল্পনা, বাস্তবা ়েন, প্রবতবি ়ো,  েস্যা  েস্যা, অবিদ াগ, পৃর্ক প্রকল্প আিান্ত ব্যবি 

ফাইদলর রিণাদবিণ,  ম্প্রোদ ়ের  ম্পকচ, পরােদে চর বেবনট ইতযাবে অন্তর্ভ চি র্াকদব। প চাদলার্না করার পদর, এটি ঋণোতা এবাং ববহরাগত 

বনরীিকদের ( খন বনযুি) প চাদলার্নার জন্য জো সেও ়ো হদব। 

 

এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর জন্য একটি স্বাধীন তৃতী ়ে-পি েবনটবরাং  াংস্থা (এলআরবপ বাস্তবায়নকারী  াংস্থা ব্যতীত) োরা আধা-বাবষ চক বিবত্তদত বাবহযক 

েবনটবরাং করা হদব। পরােে চোতা তার প চাদলার্না এবাং মূল্যা ়েদনর পর একটি বরদপাট চ ততবর করদব। এই বরদপাট চটি তেনু াদর বববিন্ন সেকদহাল্ডার স েন 

ঋণোতা,  রকারী কতৃচপি,  ম্প্রো ়ে, সে ়োরদহাল্ডার ইতযাবের কাদে তাদের সরফাদরি এবাং সরকদড চর জন্য জো সেও ়ো হদব এবাং এটি এবডবব-র 

ওদ ়েব াইদট প্রকাে করা হদ ়েদে। 

 

১০.২ এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর অিযন্তরীণ প চদবিদণ বাস্তবায়নকারী  াংস্থার 

ভূবেকা 

এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর বাস্তবায়নকারী  াংস্থা ইউএেবপএল-এর ম্যাদনজার-কবেউবনটি সডদিলপদেদের  রা বর তত্ত্বাবধাদন এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর অবস্থা 

েবনটবরাং করদব। এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর অবস্থার উপর তত্রোব ক বরদপাট চ প্রস্তুত করার এবাং ইউএেবপএল  াইট ম্যাদনজাদরর কাদে বরদপাট চ জো 

সেও ়োর োব ়েত্ব ইএ-এর। এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর ববষদ ়ে ইএ এবাং ইউএেবপএল  াইট টিদের েদধ্য তত্রোব ক  িাও আদ ়োজন করা হদব। 

 

১০.৩ এলআরবপ-এর আধা-বাবষ চক প চদবিদণ ববহরাগত তৃতী ়ে-পি  াংস্থার 

ভূবেকা 

ববহরাগত তৃতী ়ে-পি  াংস্থা ইউএেবপএল োরা এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর অধ চ-বাবষ চক প চদবিদণর জন্য বনযুি হদব। তারা স্বাধীনিাদব এলআরবপ 

বাস্তবা ়েদনর অবস্থা এবাং কা চকাবরতা, এলআরবপ বাস্তবা ়েদন ইএ এর ভূবেকা েবনটবরাং করদব। আধা-বাবষ চক েবনটবরাং অবডট বরদপাট চ ততবর করা হদব 

এবাং উন্নবতর জন্য সুপাবরে  হ ইউএেবপএল  াইট ম্যাদনজদেদে জো সেও ়ো হদব। 

 

তা োড়ো এলআরবপ বাস্তবা ়েন সেষ হও ়োর পর, অববলদম্ব তৃতী ়ে পদির অবডট করা হদব এলআরবপ-এর  ফল বাস্তবা ়েন মূল্যা ়েন করার জন্য ধারা ৭.৬-এ 



 

 

ববণ চত বনদে চেক েবনটবরাং কদর। 

 

১০.৪ মূল্যা ়েন 

মূল্যা ়েন একটি িোগত প্রবি ়ো এবাং  াধারণত েধ্য-সে ়োেী এবাং এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর পদর  ম্পন্ন হ ়ে। এইিাদব, এটি এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর 

েধ্যবতী এবাং সেষ সে ়োেী মূল্যা ়েন করা হদব। মূল্যা ়েদনর সফাকা  হদব প্রকদল্পর লিয ও উদেদশ্যর কাবঙ্খত অজচন, প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যবস্থার কা চকাবরতা, 

এলআরবপ প্রবি ়ো এবাং অবদেদষ প্রকল্প আিান্ত ব্যবি সুববধার ববদ্যোন।  

 

ইউএেবপএল টিে অিযন্তরীণিাদব মূল্যা ়েদনর প্রবি ়োটি কদপ চাদরট এবাং প্রকল্প উি ়ে স্তদরই গ্রহণ করদব। বাবহযকিাদব মূল্যা ়েন স্বনােধন্য পরােে চোতা 

োরা করা হদব। 

  

১০.৫ েবনটবরাং এবাং মূল্যা ়েদনর সূর্ক 

এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর অগ্রগবত, েবনটবরাং এবাং মূল্যা ়েন সূর্কগুবলর েদধ্য গৃহীত প্রবি ়ো, অবজচত সিৌত ও আবর্ চক অগ্রগবত,  াোবজক কল্যাণ এবাং 

অর্ চননবতক উন্নবত অন্তর্ভ চি র্াকদব। এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর েবনটবরাং ও মূল্যা ়েন পরােে চ, অবিদ াদগর আদবেদনর প চাদলার্না,  ািাত্কার এবাং 

সেকদহাল্ডারদের  াদর্ আনুষ্ঠাবনক ও অনানুষ্ঠাবনক আদলার্নার োধ্যদে গ্রহণ করা হদব এবাং এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর আদগ এবাং পদর িবতগ্রস্ত ব্যবি ও 

 ম্প্রোদ ়ের জীবন াত্রার োন পবরবতচন করা হদব। বনরীিণ এবাং মূল্যা ়েদনর সূর্কগুবল নীদর্ উপস্থাপন করা হদ ়েদে: 

 

১০.৬ সূর্ক েবনটবরাং 

এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর অগ্রগবত িযাক করদত বনম্নবলবখত সূর্কগুবল েবনটবরাং করা হদব, 

• প্রবি ়ো বনদে চেক: এটি প্রকদল্পর ইনপুট, ব্য ়ে, কেী বনদ ়োগ ইতযাবে বনদে চে করদব। 

• আউটপুট সূর্ক: এটি অনুবষ্ঠত প্রবেিদণ অাংেগ্রহণকারী িবতগ্রস্ত ব্যবিদের  াংখ্যার পবরদপ্রবিদত ফলাফল বনদে চে করদব। 

• ফলাফল সূর্ক: এটি তাত্িবণক প্রকদল্পর উদেশ্য অজচদনর স্তর, কে চিেতা, আর্রণ বা  ম্পদের বস্থবতদত  ােবগ্রক েবনটবরাংদ াগ্য পবরবতচনগুবল 

পবরোপ করদব  া এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর ফদল ঘটদব। 

• প্রিাব সূর্ক: এটি েীঘ চদে ়োেী প্রিাব, রাদের পবরবতচন বা প্রকল্প আিান্ত ব্যবির উন্নত জীবন াত্রার অবস্থার  াদর্  ম্পবকচত হদব  ার প্রবত প্রকল্পটি 

অবোন রাখদে। 

• অনুোন সূর্ক: এটি সেৌবলক পবরবস্থবত পবরোপ করদব  া প্রবতহত করদত পাদর, বা কেপদি ফলাফল অজচদন ববলম্ব করদত পাদর। 

 

আর্ চ- াোবজক সব লাইন জবরপ সর্দক  াংগৃহীত সডটা এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর  াফল্য পবরোপ ও মূল্যা ়েদনর জন্য োনেণ্ড বহদ দব কাজ করদব। 

ইউএেবপএল এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর েবনটবরাং করদব। বন ়েবেত অগ্রগবত বরদপাট চ ততবর করা হদব এবাং  াইদটর কেীদের োরা ইউএেবপএল ব্যবস্থাপনার 

কাদে জো সেও ়ো হদব। অিযন্তরীণ েবনটবরাং ইনপুট, প্রবি ়ো এবাং িবতপূরণ/অন্যান্য প্রিাব প্রেেন ব্যবস্থার ফলাফল সেখদব। 

 

ইনপুট েবনটবরাং কেী,  াংস্থা, অর্ চ,  রোে,  রবরাহ এবাং অন্যান্য ইনপুটগুবলদক প্রদ ়োজনী ়ে পবরোণ বনধ চারণ করদব। 

 

প্রদ   েবনটবরাং সপ্রাগ্রাে বাস্তবা ়েদনর সকৌেল এবাং পদ্ধবত এবাং সপ্রাগ্রাে ম্যাদনজদেে কেীদের কা চকরীিাদব বাস্তবা ়েন এবাং পবরর্ালনা করার িেতা 

মূল্যা ়েন করদব এবাং  দব চাত্তে অনুেীলনগুবল নবর্র্ভি করদব এবাং এলআরবপর প্রস্তুত ও বাস্তবা ়েনদক েবিোলী করার জন্য সুপাবরে করদব। 

 

আউটপুট েবনটবরাং প্রবতবষ্ঠত হদব  বে  ম্মত আউটপুট  ে ়েেত ববদ্যোন র্াদক, 

• িবতগ্রস্ত  ম্প্রোদ ়ের  াদর্ স াগাদ াগ। 

• জীববকা কে চসূর্ী ববতরণ এবাং গ্রহণ। 

• অবিদ াগ  োধান; এবাং 

• দুব চল সলাকদের প্রবত েদনাদ াগ। 

ফলাফল েবনটবরাং সপ্রাগ্রাদের উদেশ্য এবাং কে চিেতা লিযোত্রা অজচন করার োত্রা বনধ চারণ করদব। 

১০.৭ মূল্যা ়েন প্রবি ়ো 

ইউএেবপএল এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর েধ্য-সে ়োেী মূল্যা ়েন পবরর্ালনা করদত এবাং উদেশ্য, পদ্ধবত, নীবত, আইন ও প্রববধাদনর  াদর্  ম্মবতর জন্য একটি 

স্বাধীন পরােে চক ব্যবহার করদব। জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা পবরর্ালনা এবাং বাস্তবা ়েদনর েবনটবরাংদ ়ের অবিজ্ঞতা হ মূল্যা ়েনকারী একজন স্বাধীন 
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এই োনেদণ্ডর েদধ্য রদ ়েদে কে চ াংস্থাদনর অযাদে , জীববকা পুনঃস্থাপন এবাং উদদ্যাগ, স্বাস্থয ও পুবষ্ট, অবকাঠাদোগত উন্ন ়েন এবাং আর্ চ- াোবজক উন্নবত। 

দুব চল ব্যবিদের উপর ববদেষিাদব দৃবষ্ট বনবদ্ধ করা হদব এবাং  াহাে করার পদ্ধবতগুবল মূল্যা ়েন করা হদব। এনিা ়েরনদেে অযান্ড স াশ্যাল ম্যাদনজদেে 
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৭.৮ মূল্যা ়েন  ে ়েসূর্ী 

এলআরবপ বাস্তবা ়েদনর স্বতন্ত্র মূল্যা ়েদনর  ে ়েসূর্ী এলআরবপ বাস্তবা ়েন সেষ হও ়োর ে ়ে ো  পদর হদব। 
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বনে চাণ কযাম্প এলাকার উপর বনিচরেীল ভূবের তাবলকা 
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ii 

 

 

 

িে নাং প্রকল্প আিান্ত ব্যবির নাে িে নাং প্রকল্প আিান্ত ব্যবির নাে 
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২৬. সোঃ নূর ই লাে পবরবাদরর অন্য সকান উপাজচনিে  েস্য োড়ো পবরবাদরর ব ়েস্ক প্রধান 
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৪১. েবত বে ়ো ৪২। আলী নুর 

৪৩. আবল  ই লাে ৪৪. হাবনফা 
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৪৯। োজাহারুল ই লাে ৫০। আবুল ব কোর 
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৫৯. সোঃ সহাদ ন আলী ৬০। মুখতার 



 

 

পবরবেষ্ট ঙ: সফাকা  গ্রুপ আদলার্নার বববরণ 

 

গ্রুপ: গ্রাে  ম্প্রো ়ে 

আদলার্নার পদ ়েে েন্তব্য 

১.আপনার এলাকার বলঙ্গ তারতম্য বক?  দুধঘাটা গ্রাদের বলঙ্গ তারতম্য ৬০% পুরুষ এবাং ৪০% েবহলা। 

২. আপনার এলাকা ়ে বক বক সুববধা ববদ্যোন 

(উোহরণস্বরূপ হা পাতাল, প্রার্বেক, 

োধ্যবেক ববদ্যাল ়ে এবাং অন্যান্য)? 

 গ্রাদের েদধ্যই দুধঘাটা প্রার্বেক ববদ্যাল ়ে রদ ়েদে 

 কবেউবনটি সহলর্ বক্লবনক স্থানী ়ে  ম্প্রো ়েদক প্রার্বেক স্বাস্থযদ বা প্রোদনর জন্য 

গ্রাদের  াদর্ উপবস্থত রদ ়েদে 

 হা পাতালটি স ানারগাঁও গ্রাদে রদ ়েদে 

৩. সকান  ব সুববধার জন্য আপনাদক গ্রাদের 

বাইদর স দত হদব? সকার্া ়ে? 

 োত্র  া হাই স্কুদল  া ়ে গ্রাে সর্দক ৩ বকদলাবেটার দূদর অববস্থত। 

 স দকাদনা ধরদনর জরুবর প্রদ ়োজদন গ্রাে সর্দক প্রা ়ে ১০-১৫ বকদলাবেটার দূদর 

স ানারগাঁ উপদজলা স্বাস্থয কেদপ্ল্দে স দত হ ়ে স্থানী ়েদের। 

 এোড়ো প্রাইদিট বর্বকৎ ার জন্য তাদের সোগরাপাড়ো সর্ৌরাস্তা স দত হদব। 

৪.  ম্প্রো ়ে স   েস্যার  ম্মুখীন হ ়ে (স েন 

অবকাঠাদো, র্াকবর, বেিা) কী কী? 

 ববদ্যোন নেীর ঘাটটি জরাজীণ চ অবস্থা ়ে রদ ়েদে 

 বটতলা বাজার সর্দক পূব চপাড়ো প চন্ত গ্রাদের রাস্তাটি কে  া বষ চাকাদল  েস্যার সৃবষ্ট 

কদর 

 গ্রাদেও সড্রদনজ  েস্যা 

 দুধঘাটা প্রার্বেক ববদ্যালদ ়ে  াও ়োর রাস্তার অবস্থা িাদলা ন ়ে। 

৫. এই প্রকল্প সর্দক আপনার প্রতযাো কী 

(ইবতবার্ক এবাং সনবতবার্ক উি ়ে প্রিাব)? 

 ম্প্রোদ ়ের জীববকা ও  াংস্কৃবতর উপর 

প্রকদল্পর প্রিাব কী হদব? 

 ভূবের োবলকদের অদনদকই এখন সবকার। তাদের অবধকাাংেই তাদের বেিাগত 

স াগ্যতা ও েিতার বিবত্তদত র্াকবরর সুদ াগ আো কদরবেল। 

 জীববকার ববকল্প ততবরর জন্য প্রকদল্পর উবর্ত স্থানী ়ে সলাদকদের ববদেষ কদর 

যুবকদের জন্য েিতা প্রবেিণ এবাং আবর্ চক  হা ়েতার ব্যবস্থা করা 

 রাস্তা ও সড্রদনজ সুববধার উন্নবতও আো করা হদে। 

 েধ্যপাড়ো জাদে ে বজদের  াংস্কার প্রদ ়োজন। 

৬. এেন সকান ববদেষ খাত আদে  াদক 

আপবন  ম্প্রোদ ়ের েবি বদল েদন কদরন 

(উোহরণস্বরূপ হস্তবেল্প বেল্প)? 

  কল স্থানী ়ে োনুদষর প্রধান জীববকা হল কৃবষ। 

 োনুষ পশুপালদনর  াদর্ও জবড়েত। 

৭. এই প্রকদল্পর  াদর্  ম্পবকচত সকান 

অবিদ াগ আদে বক? আপবন একটি অবিদ াগ 

উত্থাপন বকিাদব জাদনন? 

 ইবতেদধ্য প্রকল্প শুরু হদ ়েদে এবাং প্রকদল্পর োধ্যদে গ্রাদের উন্ন ়েন আো করদেন 

তারা। প্রদ ়োজদন তারা  রা বর  াইদট উপবস্থত প্রকল্প কে চকতচাদের  াদর্ কর্া 

বদলন। 

 অবিদ াগ বনষ্পবত্ত কবেটি বা আনুষ্ঠাবনকিাদব অবিদ াগ সকার্া ়ে উত্থাপন করদত 

হদব স   ম্পদকচ জাবন না। 

৮. আপবন বক েদন কদরন স  প্রকদল্পর 

কে চকতচারা আপনাদক  দর্ষ্ট পবরোদণ 

অববহত কদরদেন এবাং পরােে চ কদরদেন? 

 ভূবে  াংগ্রদহর  ে ়ে ইউএেবপএল কেীরা তাদের  াদর্ তবঠদকর আদ ়োজন কদরদে 

এবাং তার পদরও তাদের বন ়েবেত গ্রােবা ীদের  াদর্ পরােে চ করা হ ়ে। 



vi 

 

 

 

গ্রুপ: ভূবের োবলক 

আদলার্নার পদ ়েে েন্তব্য 

১. ভূবে  াংিান্ত কা চিে (আবাব ক, 

বাবণবজযক, অনুব চর, কৃবষ  ম্পবকচত কৃবষকাজ, 

র্ারণ, বৃিদরাপণ এবাং অন্যান্য,  িদ ়ের 

েদতা স  সকানও কাদজর জন্য ইজারা সেও ়ো) 

কী? জীববকার জন্য ভূবের উপর 

বনিচরেীলতার ধরণ কী? এটা বক পবরবতচন 

হদে এবাং োনুষ অন্য সপো ়ে র্দল  াদে? 

 পাও ়োর প্ল্যাদের প্রস্তাববত জা ়েগাটি আদগ কৃবষকাদজর জন্য ব্যবহৃত হত। তা োড়ো 

কদ ়েকটি আবাব ক প্ল্টও জবড়েত বেল। 

 উৎপাবেত প্রধান ফ ল হল ধান, আলু,  বরষা, গে, পাট,  বুজ েবরর্, বাোে 

ইতযাবে। 

  ম্প্রোদ ়ের োরা লাবলত প্রধান গবাবে পশু হল গরু, োগল, হাঁ  এবাং হাঁ । 

 সববেরিাগ ভূবের োবলক তাদের জীববকা বনব চাদহর জন্য তাদের ভূবের উপর  ম্পূণ চ 

বনিচরেীল বেল। 

 সববের িাগ ভূবের োবলক এখন িবতপূরদণর টাকা বেদ ়ে ভূবে বকনদেন। 

২. ভূবের আকার এবাং ভূবের গড়ে আ ়েতদনর 

একটি ধারণা? 

 গড়ে ভূবের আ ়েতন বেল পবরবার প্রবত  ব চবনম্ন ২/৩ েেবেক ৫ সর্দক ৫ একর। 

৩. হ ়ে আপবন  ন্তুষ্ট  দঙ্গ

 দ্যিবতপূরণ? 

 তারা স  িবতপূরণ সপদ ়েদেন তাদত  ন্তুষ্ট। তদব, তারা ভূবের োবলকদের সেও ়ো উচ্চ 

ভূবের োদে অ ন্তুষ্ট  ারা তাদের ভূবে সেষ প চাদ ়ে বববি কদরদে। 

৪. এই প্রকদল্পর  েস্ত প্রিাব কী হদত পাদর 

(ইবতবার্ক এবাং সনবতবার্ক উি ়ে প্রিাব)? 

 এই প্রকদল্পর পদি সগদল তারা  ের্ চন করদত রাবজববঘ্ন োড়োই তাদের স্থানী ়ে উন্ন ়েন। 

 তাদের অবধকাাংেই প্রতযি ও পদরাি কে চ াংস্থাদনর সুদ াগ সৃবষ্ট হদব বদল েদন 

কদরন এবাং তাদের স াগ্যতা, েিতা ও অবিজ্ঞতার বিবত্তদত অগ্রাবধকার সেও ়োরও 

োবব জানান তারা। 

  বেও প্রকদল্পর স্থানটি আবাব ক আবা দনর কাোকাবে, তদব বা ়েু, েব্দ এবাং েদব্দর 

প্রিাব ভূবের োবলদকর োরা উত্থাবপত আদরকটি উদেগজনক  েস্যা হদব। 

 তারা  াধারণত নেীপদর্ প্রদবদের জন্য এই ভূবে ব্যবহার কদর তদব এখনতারা নেীর 

ঘাট বেদ ়ে নেীর  ম্মুখিাদগ প্রদবে কদরদে  া িাদলা অবস্থা ়ে সনই। তারা  হদজ 

 াতা ়োদতর জন্য প্রকদল্পর োধ্যদে ববদ্যোন ঘাট  াংস্কাদরর োবব জাবনদ ়েদেন। 

৫. এই প্রকদল্পর  াদর্  ম্পবকচত সকান 

অবিদ াগ আদে বক? আপবন একটি অবিদ াগ 

উত্থাপন বকিাদব জাদনন? 

 িরাদটর  ে ়ে প্রকল্পস্থল সর্দক বালু ওড়োদনার  েস্যা বেল বকন্তু এখন এ  েস্যার 

 োধান হদ ়েদে। 

 তারা বজআরব   ম্পদকচ জাদন না বকন্তু  বে তাদের সকান অবিদ াগ র্াদক তদব তারা 

 রা বর ইউএেবপএল ব্যবির কাদে উত্থাপন করদব। ইউএেবপএল  াইদটর কেীরা 

বন ়েবেত  ম্প্রোদ ়ের  াদর্ স াগাদ াগ কদর। 

৬. আপবন বক েদন কদরন স  প্রকদল্পর 

কে চকতচারা আপনাদক প চাপ্তিাদব অববহত 

কদরদেন এবাং পরােে চ কদরদেন? 

 তারা জাবনদ ়েদেন, ভূবে িদ ়ের  ে ়ে জন িা ও ভূবের োবলদকর  দঙ্গ ও ়োন টু 

ও ়োন তবঠদকর আদ ়োজন করা হদ ়েদে। এ বনদ ়ে তাদের সকাদনা অবিদ াগ সনই। 



 

 

 

গ্রুপঃ ে বজে কবেটি 

আদলার্নার পদ ়েে েন্তব্য 

১. ে বজে  ম্পদকচ ববেে বববরণ।  প্রকল্প স্থান  াংলগ্ন পূব চপাড়ো ে বজেটি ২০০৫  াদল বনবে চত হদ ়েবেল। ে বজেটি 

প্রকদল্পর  ীোনার উত্তর পাদে অববস্থত। প্রার্বেকিাদব এটি ১৬ সডব দেল এলাকা ়ে 

কো কাঠাদো এবাং প্রস্তাববত োযা া িবদনর জন্য ৩ েেবেক ৩ বেল। ২০১০  াদল, 

স্থানী ়ে জনগদণর  হা ়েতা ়ে কাংবিদটর িবন বনে চাণ করা হ ়ে। 

 ১৭  েস্য বববেষ্ট এই কবেটিদত  বাই দুধঘাটা গ্রাদের বাব ো। কবেটি গঠিত 

 িাপবত, স দিটাবর, সকাষাধ্যি, ইোে ও অন্যান্য  েস্যরা। 

 ে বজেগুবল মূলত প্রার্ চনা এবাং ধেী ়ে  িা পবরর্ালনার জন্য ব্যবহৃত হদে। 

পূব চপাড়োর বাব োরা  ারা ইউএেবপএল প্রকদল্পর  ীোনার কাোকাবে র্াদকন তারা 

সকবল নাোদজর জন্য ে বজদে প্রদবে করদেন। 

 েধ্যপাড়ো ে বজেটি প্রকদল্পর স্থান সর্দক প্রা ়ে ৫০০ বেটার দূদর অববস্থত। এটি প্রা ়ে 

৯০ বের আদগ বনবে চত হদ ়েবেল। ে বজেটির আ ়েতন ৭ েেবেক ৫ েেবেক ৫ এবাং 

ে বজে কবেটি এর  ম্প্র ারদণর জন্য আরও ভূবে সকনার পবরকল্পনা করদে। 

২. প্রকল্পগুবল সর্দক  ম্প্রোদ ়ের প্রতযাো কী?  বষ চাকাদল জলাবদ্ধতার  েস্যা র্াকা ়ে পূব চপাড়ো জাদে ে বজদের ভূবে িরাট ও 

বনষ্কােন ব্যবস্থার আো করদেন তারা। এর পাোপাবে তারা ে বজে বারাো, 

ও ়োবোং সপ্ল্  বনে চাদণর জন্য প্রকদল্পর কেীদের অনুদরাধ কদরন। 

 সোদোপাড়ো জাদে ে বজদের প্রস্তাবক প্রদবে পর্ সনই তারা ে বজদের জন্য একটি 

২৫০ ফুট  াংদ াগ  ড়েক ততবর করার জন্য ইউএেবপএলদক অনুদরাধ কদরদে  া 

জরুবর প্রদ ়োজন। 

 এই ে বজেটি ব্যবহার করার সলাদকর  াংখ্যা এত সবদড়েদে স  তারা ে বজে িবনটি 

পুনগ চঠদনর পবরকল্পনা করদে। তাদের ৫০ লাদখর তহববল রদ ়েদে এবাং তারা 

ইউএেবপএল সর্দক অনুোদনর প্রতযাো করদে। 

৩. এই প্রকল্প  ম্পদকচ  ম্প্রোদ ়ের উদেগ বক?  তারা কে চিে প চাদ ়ে বা ়েু এবাং েব্দ দূষণ বনদ ়ে বর্বন্তত এবাং ইউএেবপএল সক এই 

ববষদ ়ে প্রদ ়োজনী ়ে ব্যবস্থা সনও ়োর অনুদরাধ কদরদে। 

৪. এই প্রকল্প  ম্পদকচ অবিদ াগ বক? তারা 

 ঠিকিাদব  দম্বাধন করা হদ ়েবেল?  ম্প্রো ়ে 

বক অবিদ াগ প্রবতকাদরর ব্যবস্থা  ম্পদকচ 

জাদন? 

 বাবল িরাদটর  ে ়ে  ম্প্রোদ ়ের সলাদকদের কাদে বাবল উদড়ে  াও ়ো খুবই  াধারণ 

অবিদ াগ। বকন্তু এখন এই  েস্যার  োধান হদ ়েদে। 

 তারা বজআরএে  ম্পদকচ  দর্তন ন ়ে। 
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গ্রুপ: ভূবে বনিচর 

আদলার্নার পদ ়েে েন্তব্য 

১. অবধগ্রহণকৃত ভূবের ব্যবহার কী কী 

(সে ়োরিপার, কৃবষ েবেক)? 

 প্রস্তাববত প্রকদল্পর ভূবেদত অল্প বকছু সলাক কৃবষকাদজর জন্য বকছু ভূবে ইজারা 

বনদ ়েদেন। এ োড়ো েৎস্যজীবীরা নেীপদর্ প্রদবে ও জাল শুকাদনার কাদজ এই ভূবে 

ব্যবহার কদরন। বকন্তু ভূবে ি ়েকারী ইজারাধারীদক কৃবষকাদজর জন্য ইজারা 

সনও ়োর জন্য অন্য ভূবে খু ুঁদজ সবর করদত হদব এবাং েৎস্যজীবীদের এখন ববদ্যোন 

ঘাট বেদ ়ে নেীপদর্ প্রদবে কদর এবাং ঘাদটর কাদে তাদের জাল শুকাদনার জন্য। 

২. গদড়ে আপবন কতবেন ধদর এই ভূবে ব্যবহার 

করদেন? 

 প্রা ়ে ১০-১৫ বের ধদর তারা এই ভূবেটি ইজারাোর বহদ দব ব্যবহার কদর আ দে। 

৩. আপবন বক এই ভূবে সর্দক উপাজচন 

কদরন?  বে হযাঁ, সকান কাদজর জন্য (স েন 

কৃবষ বা অন্য সকান) এবাং কত? 

 এই ভূবেদত উৎপন্ন প্রধান ফ ল হল আলু। গে, টদেদটা,  বুজ েবরর্ ইবর এবাং 

আেন ধান। 

৪. আপনার আদ ়ের বেতী ়ে উৎ  বক?  গবাবে পশু পালন, োে ধরা, সোট ব্যব া, অদটা ড্রাইবিাং আদ ়ের বেতী ়ে উৎ । 

৫. এই ভূবে িদ ়ের কারদণ আপবন কীিাদব 

প্রিাববত হদ ়েদেন? 

 কৃবষর জন্য ইজারা সনও ়োর জন্য অন্য ভূবে সনও ়োর র্যাদলদের  ম্মুখীন হ ়ে এবাং 

এর ফদল তাদের আ ়ে কে হ ়ে। 

 ববদ্যোন নেীর ঘাদটর অবস্থা িাদলা না র্াকা ়ে নেীপদর্ প্রদবদে  েস্যা ়ে পদড়েদেন 

েৎস্যজীবীরা। 

৬. প্রকল্প সর্দক আপনার প্রতযাো বক?  ইউএেবপএল-এর উবর্ত প্রিাববত ব্যবিদের কে চ াংস্থাদনর সুদ াগ সেও ়ো। 

 ইউএেবপএল স্থানী ়ে এলাকা ়ে পবরদবে দূষণ ততবর করা উবর্ত ন ়ে। 

৭. ভূবে  াংগ্রদহর প্রবি ়ো  ম্পদকচ আপবন বক 

প চাপ্তিাদব অববহত বেদলন?  বে হযাঁ, তাহদল 

কার োরা? 

 ইউএেবপএল দুধঘাটা গ্রাদের  কল গ্রােবা ীদক জাবনদ ়েদে স  তারা ইউবন ়েন 

পবরষে কা চালদ ়ে জন িার োধ্যদে ববদুযৎ সকন্দ্র স্থাপদনর জন্য ভূবে র্া ়ে। তা োড়ো 

প্রকদল্পর কেীরা ঘটনাস্থদল উপবস্থত গ্রােবা ীদের  াদর্ বন ়েবেত স াগাদ াগ 

করদেন। 

৮. এই প্রবি ়ো  ম্পদকচ আপনার সকান 

অবিদ াগ আদে? 

 এ প্রবি ়ো বনদ ়ে তাদের সকাদনা অবিদ াগ সনই। 

 তারা এই প্রকল্পদক স্বাগত জানা ়ে এবাং কাদজর সুদ াগ এবাং গ্রাদের অবকাঠাদোর 

উন্ন ়েন আো কদর। 



 

 

 

গ্রুপ: কৃষক 

আদলার্নার পদ ়েে েন্তব্য 

১. কৃষকদের জন্য  াধারণ োধ্যবেক সপোর 

ববকল্পগুবল কী কী (উোহরণস্বরূপ র্ারণ, 

বৃিদরাপণ)? 

 কৃষকরা  াধারণত জবড়েতপ্রার্বেক সপো বহ াদব কৃবষ। তা োড়ো তারা োে ধরা, কৃবষ 

েবেক, সোট ব্যব া, গবাবে পশু পালন কাজ কদর জীববকা বনব চাহ কদর। 

২. ভূবের োবলকদের  াদর্ কৃবষ 

েবেক/সে ়োরিপারদের িাগ করা প্রবি ়ো 

কী? েদস্যর ধরন ও র্াষাবাে  ম্পদকচ সক 

ব দ্ধান্ত সন ়ে? 

 ইজারাোর পূব চ বনধ চাবরত চুবির বিবত্তদত ভূবের োবলকদের  াদর্ তাদের ফ ল বা 

মুনাফা িাগ কদর সন ়ে। 

 তারা জাবনদ ়েদে স  ভূবের োবলকরা খরর্ িাগ কদরবনউৎপােন, এইিাদব, আউটপুট 

এক তৃতী ়োাংে প্রাপ্ত. 

 ইজারা গ্রহীতা ব দ্ধান্ত সন ়ে তারা বক ধরদনর ফ ল উৎপােন করদব। 

৩. স দর্র জন্য পাবনর উৎ  বক বক?  অবধকাাংে কৃষকই স দর্র জন্য নেীর পাবন ব্যবহার করত। 

 তা োড়ো সবারওদ ়েদলর েদতা স দর্র ব্যবস্থা সনই। 

৪. ভূবেদত বববনদ ়োদগর বতচোন প্রবণতা কী 

(হাইবিড বীজ, প্রযুবি, স র্ ব্যবস্থা)? গদড়ে 

োনুষ তাদের ভূবেদত কত বববনদ ়োগ কদর? 

 সববের িাগ ভূবের োবলক তার বনদজর ভূবেদত র্াষাবাে কদর এবাং তারা  বাই 

নতুন প্রযুবি ও বীদজ বববনদ ়োগ কদর সববে উৎপােন সপদত। 

৫. আপবন বক  ম্প্রবত সকান িবতর  ম্মুখীন 

হদ ়েদেন?  বে হযাঁ, তাহদল সকন? 

 না 

৬. বন্যা/বনেবজ্জত আদে বক? বেদকাদ ়েবি 

বক? আপবন এই োরা প্রিাববত? 

 বন্যা প্রবত বের ঘদট এবাং বষ চার সববেরিাগ অাংেই নেীর পাবনদত প্ল্াববত হ ়ে  ার 

ফদল তারা বষ চাকাদল কৃবষকাজ করদত পাদর না। 

৭. এই প্রকদল্পর প্রিাবগুবল কী কী (উি ়ে 

ইবতবার্ক এবাং সনবতবার্ক প্রিাব)? 

 প্রার্বেকিাদব  ে ়েপ্রকল্প  াইট সর্দক উদড়ে আ া বাবল িবতচ স্থানী ়ে বাব োদের 

জন্য একটি  েস্যা বেল। বকন্তু, এখন এই  েস্যার  োধান হদ ়েদে। 

 তারা আো কদরবেল স  ইউএেবপএল বা ়েু এবাং েব্দ দূষণ বন্ধ করার জন্য প্রস্তাবক 

ব্যবস্থা সনদব। 

৮. এই গ্রাদে বক কৃষকদের অবিবা দনর 

িেবধ চোন হার আদে?  বে হযাঁ, তাহদল 

সকন? 

 এই গ্রাদে সকাদনা অবিবা ী েবেক সনই। শুধুোত্র গ্রােবা ীরা  ারা কৃবষকাদজ 

জবড়েত। 

৯. এই প্রকদল্পর  াদর্  ম্পবকচত সকান 

অবিদ াগ আদে বক? আপবন একটি অবিদ াগ 

উত্থাপন বকিাদব জাদনন? 

 তারাসকান বজআরব   েস্য এবাং সকার্া ়ে অবিদ াগ জানাদত পাদর না. বকন্তু  াইদট 

ইউএেবপএল কেীরা তাদের  াদর্ বন ়েবেত স াগাদ াগ করদেন।  বে তাদের সকান 

অবিদ াগ র্াদক তদব তারা এটি তাদের কাদে উত্থাপন কদরবেল। 

১০. আপবন বক েদন কদরন স  আপনাদক 

জানাদনা হদ ়েবেল এবাং প্রকল্প কে চকতচাগণ 

 দর্ষ্ট পরােে চ প্রোন কদরবেল? 

 ইউএেবপএল ভূবে  াংগ্রদহর  ে ়ে ভূবের োবলদকর  াদর্ জন িা এবাং এক সর্দক 

এক আদলার্না  িার আদ ়োজন কদরদে। তা োড়ো স্থানী ়ে গ্রােবা ীর  দঙ্গ বন ়েবেত 

স াগাদ াগ রাখদেন তারা। 
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গ্রুপ: নেীর পাবন ব্যবহারকারী 

আদলার্নার পদ ়েে েন্তব্য 

১. আপবন সকান উদেদশ্য নেীর পাবন ব্যবহার 

কদরন? 

  ম্প্রোদ ়ের সববেরিাগ োনুষ প্রবতবেন স্নান এবাং কাপড়ে সধা ়োর জন্য নেীর পাবন 

ব্যবহার কদর। 

২. আপবন কীিাদব নেীদত প্রদবে করদবন 

(উোহরণস্বরূপ প্রদবদের রাস্তা বা নেীর পাদে 

বাবড়ে)? ববকল্প রুট আদে? 

 ভূবে  াংগ্রদহর আদগ জনদগাষ্ঠী ভূবে বেদ ়ে নেীপদর্ প্রদবে করত কারণ ববদ্যোন 

ঘাদটর অবস্থা িাদলা না। 

 বকন্তু  াংগ্রহ ও িরাদটর পর ববদ্যোন ঘাট বেদ ়ে নেীদত স দত হ ়ে। বকন্তু ঘাদটর 

সবহাল েো ়ে  েস্যা ়ে পদড়েদেন তারা। 

৩. আপবন নেীর পাবন না সপদল তদব পাবনর 

ববকল্প উত্  আদে বক? 

  বেও প্রবতটি বাবড়েদত ভূগিচস্থ পাবন উদত্তালদনর জন্য হযান্ড পাম্প রদ ়েদে, তদব এটি 

শুধুোত্র পানী ়ে এবাং রান্নার উদেদশ্য ব্যবহৃত হ ়ে এবাং অন্যান্য কাদজর সববেরিাগ 

সিদত্র তারা নেীর পাবনর উপর বনিচরেীল। 

৪. আপবন বক ভূবের প্রিাব  ম্পদকচ 

প চাপ্তিাদব অববহত বেদলন? 

 ভূবে  াংগ্রদহর  ে ়ে ইউএেবপএল োরা জন িার আদ ়োজন করা হদ ়েবেল বাদ  

প্রদবদের বববধবনদষদধর ব্যবহার গ্রােবা ীদের োরা উত্থাবপত হ ়েবন। 

৫. এই প্রবি ়ো  ম্পদকচ আপনার সকান 

অবিদ াগ আদে? 

 ববদ্যোন ঘাদটর সবহাল েোর কারদণ নেীপদর্ স দত  েস্যা হদে তাদের। তাদের 

 েস্যা  োধাদনর জন্য প্রকদল্পর  ত তাড়োতাবড়ে  ম্ভব ঘাট  াংস্কার করা উবর্ত। 

৬. আপবন বকিাদব েদন কদরন স  প্রকল্পটি 

িববষ্যদত আপনাদক প্রিাববত করদব? এর 

 োধান বক হদত পাদর? 

 নেীর ওপাদর অববস্থত বনকটস্থ বেল্প-কারখানাগুদলা পাবনদত রা া ়েবনক পোর্ চ সফদল 

নেীর পাবনদক দূবষত করদে।  বে ইউএেবপএল তা কদর তদব এটি তাদের জন্য 

একটি বড়ে  েস্যা হদব। 

 সেরােত/বনে চাণএকটি ঘাট সববেরিাগ েবহলাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূণ চ। 



 

 

 

গ্রুপ: েবহলা েল 

আদলার্নার পদ ়েে েন্তব্য 

১. গ্রাদে েবহলাদের  াধারণ ভূবেকা কী 

(উোহরণস্বরূপ কাজ করা,  াহাে করা, 

কৃবষ/োে ধরা, হস্তবেল্প বা গৃহস্থালীর কাজ)? 

 দুধঘাটা এলাকার নারীরা সববেরিাগই গৃহস্থাবলর কাদজ জবড়েত 

  কাল ৬টা সর্দক ৭টা প চন্ত তাদের তেনবেন কা চিে শুরু হ ়ে,  ার েদধ্য রদ ়েদে 

রান্না ও পবরষ্কার করা, জ্বালাবন কাঠ  াংগ্রহ করা, বাচ্চাদের সেখাদোনা করা, 

গবাবেপশু ও অন্যান্য গবাবে পশুদক খাও ়োদনা ইতযাবে। 

 বকছু েবহলা জাবনদ ়েদেন স  তারা কৃবষকাদজ পুরুষদের  হা ়েতা কদরদেন। 

 েবহলারা সববেরিাগই তাদের গ্রাদের বাইদর কাদজর জন্য সবর হন না। 

২. গ্রাদের নারীদের বেিার স্তর কত?  প্রা ়ে ৭০-৮০% েবহলা পা  কদরদেতাদের বেিার প্রার্বেক স্তর। 

৩. গ্রাদে েবহলারা কী কী  েস্যার  ম্মুখীন 

হ ়ে (উোহরণস্বরূপ স্কুল সেদড়ে  াও ়ো, 

বাল্যবববাহ)? 

 সেদ ়েদের ঝদর পড়োর প্রধান কারণ খারাপ অর্ চননবতক অবস্থা এবাং উচ্চ বেিা ব্য ়ে। 

 সেদ ়েরা সববেরিাগ উচ্চ োধ্যবেক স্তদরর পদর ঝদর পদড়ে এবাং ১৯ সর্দক ২০ বের 

ব ়েদ  ববদ ়ে কদর। 

 এই এলাকা ়ে গাহ চস্থয  বহাং তা এবাং ধষ চদণর সকান ঘটনা পাও ়ো  া ়েবন। 

৪. এই গ্রাদের েবহলারা বক সকানও  ম্প্রো ়ে 

স্তদরর ব দ্ধান্ত গ্রহদণর কা চকলাদপ অাংে সনন 

(উোহরণস্বরূপ পিাদ ়েত)? 

 তারা  ম্প্রো ়ে প চাদ ়ে ব দ্ধান্ত গ্রহদণর কা চকলাদপ অাংে সন ়ে না। 

৫. েবহলারা বক এখাদন ভূবের োবলক? ভূবের 

ব্যবহার বক? 

 তাদের সববেরিাগই জাবনদ ়েদেন স  তাদের বনজস্ব ভূবে সনই। বকন্তু তারা পবরবাদরর 

োধ্যদে ভূবের োবলকানা পান। 

৬. নারীদের জন্য  ম্ভাব্য কে চ াংস্থাদনর 

সুদ াগ বহদ দব কী সেখা  া ়ে? বক ধরদনর 

 হা ়েতা (প্রবেিণ, েিতা উন্ন ়েন কা চিে, 

অবকাঠাদো)  াহাে করদত পাদর? 

 সববেরিাগ অাংেগ্রহণকারীরা অবিেত বেদ ়েদেন স  ইউএেবপএল তাদের বনদ ়োগ 

করদল পবরবাদরর পুরুষ  েস্যদের জন্য কাদজর সুদ াগ একটি প্ল্া  পদ ়েে হদব। 

 স লাই, বুটিক, পশুপালদনর েদতা বববিন্ন প্রবেিদণ তাদের আগ্রহ রদ ়েদে। 

৭. নারী  ম্প্রোদ ়ের উপর প্রকদল্পর প্রিাবগুবল 

কী কী? 

 তারা প্রকল্প  ম্পদকচ বকছুই জাদন না এবাং এর ইবতবার্ক বা সনবতবার্ক প্রিাব কী 

হদব। 

৮. ববদ্যোন স্ব- হা ়েক সগাষ্ঠী আদে বক?  বে 

হযাঁ, তাহদল ওই  ব গ্রুদপর কা চিে কী? 

র্যাদলে বক  ম্মুখীন হ ়ে? 

 না 

১১. সকান অবিদ াগ  ম্পবকচত আদেএই 

প্রকদল্প? আপবন একটি অবিদ াগ উত্থাপন 

বকিাদব জাদনন? 

 তারা নেীদত সগা ল করদত খুব অিযস্ত। বকন্তু প্রকদল্পর তৎপরতার কারদণ ডএবাং  ীোনা 

নেীদত সপৌুঁোদত তাদের  েস্যা হদে। তাদের  হদজ প্রদবদের জন্য প্রকদল্পর ঘাট 

 াংস্কার করা উবর্ত। 

 সকান  েস্যার  ম্মুখীন হদল সকার্া ়ে অবিদ াগ জানাদত হদব তা তারা জাদন না। 

১২. আপবন বক েদন কদরন আপনাদক জানাদনা 

হদ ়েদে?এবাং প্রকল্প কে চকতচাদের োরা  দর্ষ্ট 

পরােে চ? 

 ভূবে  াংগ্রদহর  ে ়ে ইউএেবপএল গ্রােবা ীদের  াদর্ পরােে চ কদর। 



xii 

 

 

 

েল: েৎস্যজীবী 

আদলার্নার পদ ়েে েন্তব্য 

১. গ্রাদের কতজন োনুষ প্রতযি বা পদরািিাদব 

োে ধরা বা োে ধরা  াংিান্ত কাদজর  াদর্ 

জবড়েত? ক ়েটি োে ধরা প্রার্বেক সপো? 

 দুধঘাটা গ্রাদে ওই এলাকার প্রা ়ে েতাবধক পবরবার প্রতযি বা পদরািিাদব োে 

ধরা বা োে ধরা  াংিান্ত কাদজর  াদর্ জবড়েত। 

 ৫০ সর্দক ৬০ পবরবার োে ধরার জন্য নেীপদর্ এই ভূবে ব্যবহার কদর। 

২. আপবন কত ো  োে ধদরন?  সববেরিাগ েৎস্যজীবী  ারা বের োে ধরার কাদজ বনদ ়োবজত র্াদক এবাং অল্প 

 াংখ্যক সলাকই কৃবষর বন্ধ সেৌসুদে োে ধরার  াদর্ জবড়েত র্াদক। 

৩. আপবন োে ধরার জন্য কতদূর  ান?  েৎস্যজীবী োে ধরার জন্য ৫ বকদলাবেটার িাটির বেদক স দত পাদর। “ফাইো 

পাবন” োে ধরার জন্য  বদর্দ ়ে সববে ব্যবহৃত জাল বদল জানা সগদে। 

৪. োে ধরা বক বতচোদন লািজনক? নাবক 

আপবন িবতর  ম্মুখীন হন?  বে হযাঁ তাহদল 

সকন? 

 সরাহু, বর্াংবড়ে, বোং, বাইে, আইর, বলডা, সগাজার োে  বদর্দ ়ে সববে পাও ়ো 

 া ়ে। তদব সববের িাগ  ে ়ে তারা ২ সর্দক ৩ টাকা প চন্ত বর্াংবড়ে ধদর 

সেৌসুদে ২.৫ সকবজ। অফ ব জদন োদের পবরোণ হ ়ে ১ সর্দক ১.৫ সকবজ। 

 িাদলা কযাদর্র  ে ়ে গড়ে আ ়ে প্রবতবেন ২০০০-২৫০০ টাকা। 

 অফ ব জদন োে ধরা সর্দক গড়ে আ ়ে খুব কে বদল বরদপাট চ করা হদ ়েদে। 

 পাবন দূষদণর কারদণ োদের উৎপােন বেন বেন কেদেবেল্পটি সেঘনাঘাট এলাকা ়ে 

অববস্থত। 

৫. আপবন বক োে ধরার জন্য সকান ঋণ বনদ ়েদেন 

(সনৌকা,  রোে সকনা এবাং সনৌকা রিণাদবিণ)? 

 প্রা ়ে  বাই বববিন্ন োে ধরার জন্য ঋণ বনদ ়েদেন। 

 সববের িাগই সনৌকা সেরােত, জাল, প্রদ ়োজদন নতুন সনৌকা সকনার জন্য ঋদণর 

টাকা খরর্ কদর। 

 আো, গ্রােীণ ব্যাাংক,  াবজো ফাউদন্ডেন, বুদরা বাাংলাদেে, উষা নাদে এনবজও 

পাও ়ো  া ়ে  ারা এক বেদরর  হজ বকবস্তদত ঋণ প্রোন কদর। 

 ঋদণর পবরোণ ২০,০০০ বববডটি সর্দক ১.৫ লাখ টাকা প চন্ত। 

৬. োে ধরার জন্য ব্যবহৃত সোটরর্াবলত এবাং 

নন-সোটর র্াবলত সনৌকাগুবলর অনুপাত কত? 

 দুই  েস্য এক সনৌকা ়ে োে ধরদত স দতন। পুদরা দুঘাঘাটা সেৌজা ়ে প্রা ়ে ২৫০টি 

োে ধরার সনৌকা রদ ়েদে এবাং এর েদধ্য প্রা ়ে ৭০% সনৌকা সোটরর্াবলত এবাং 

বাবকগুবল নন-সোটর র্াবলত। পূব চপাড়ো ঘাদট সনাঙর কদরদে সোট ২০টি সনৌকা 

 বড়ে সোটরর্াবলত সনৌকার গড়ে োে প্রা ়ে ৭০-৮০ হাজার টাকা। 

৭. তারা োে সকার্া ়ে বববি কদর? সকান বড়ে 

োদপর বাবণবজযক োে ধরার কা চকলাপ আদে 

বক? 

 তারা সর্ৌরাস্তা ও বটতলা নাদে দুটি স্থাদন োে বববি করত। তদব তাদের 

সববেরিাগই সর্ৌরাস্তা বাজাদর বববি হ ়ে কারণ এটি এই এলাকার বৃহত্তে 

বাবণবজযক োে ি ়ে ববিদ ়ের বাজার। 

৮. বকিাদব প্রকল্প োে ধরার কা চিে প্রিাববত 

করদত পাদর বদল আপবন েদন কদরন? আপবন 

প্রস্তাববত  োধান বক? 

 আদেপাদের বেল্পকারখানাগুদলা রা া ়েবনক, গরে পাবন ও বজচয বনঃ রণ করদে 

 া নেীর পাবনদক োরাত্মকিাদব দূবষত করদে এবাং োদের উৎপােন বেন বেন 

কদে  াদে। 

  বে ইউএেবপএল তা কদর তদব এটি তাদের জন্য একটি বড়ে  েস্যা হদ ়ে 

োঁড়োদব। 

৯. আপনার জন্য ববকল্প কে চ াংস্থাদনর সুদ াগ বক 

বক? 

 গবাবে পশু পালন, অদটা বরকো র্ালনা, সোট আকাদরর ব্যব া হদত পাদর 

আদ ়ের ববকল্প উৎ । 

৯. এই প্রকদল্পর  াদর্  ম্পবকচত সকান অবিদ াগ 

আদে বক? আপবন একটি অবিদ াগ উত্থাপন 

বকিাদব জাদনন? 

 বতচোদন তাদের সকাদনা অবিদ াগ সনই। 

 তারা বজআরব   ম্পদকচ জাদনন না, বকন্তু ইউএেবপএল  াইদটর কেীরা তাদের 

 াদর্ বন ়েবেত স াগাদ াগ করদেন। 



 

 

 

েল: েৎস্যজীবী 

আদলার্নার পদ ়েে েন্তব্য 

১০. আপবন বক েদন কদরন স  আপনাদক জানাদনা 

হদ ়েবেল এবাং প্রকল্প কে চকতচা  দর্ষ্ট পরােে চ প্রোন 

কদরবেল? 

 ইউএেবপএল োরা জন িার আদ ়োজন করা হদ ়েবেল, তদব েৎস্যজীবী  

 ম্প্রোদ ়ের  াদর্ আলাো সকাদনা  িা আদ ়োজন করা হ ়েবন। েৎস্যজীবী  

 ম্প্রোদ ়ের জন্য একটি পৃর্ক  িার আদ ়োজন করা উবর্ত স খাদন তারা 

ইউএেবপএল-এর কাদে তাদের প্রদ ়োজনী ়েতা প্রকাে করদত পাদর। 
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েল: যুব  ম্প্রোয়  

আদলার্নার পদ ়েে েন্তব্য 

১. সোট জন াংখ্যার  াদর্ যুব জন াংখ্যার 

অনুপাত কত? 

 দুধঘাটা গ্রাদে প্রা ়ে ৬০০ সর্দক ৮০০ যুবক ব বা  করদে। 

২. যুবকদের গড়ে বেিা কত?  প্রা ়ে ১০০% যুবক প্রার্বেক স্তর পাে কদরদে। প্রা ়ে ৬০% তাদের োধ্যবেক এবাং 

উচ্চ োধ্যবেক বেিা স্তর  ম্পূণ চ কদরদে। সোট যুব জন াংখ্যার ২০% স্নাতক বডবগ্র 

অজচন করদে। একটি নগে ০.২% সেদ ়ে উচ্চ বেিা গ্রহণ কদর। 

৩. যুবকদের  াধারণ সপো বক বক? কত 

েতাাংে যুবক সবকার? সকন আপবন েদন 

কদরন তারা সবকার (বেিার অিাব, 

প্রবেিদণর অিাব বা কাদজর সুদ াদগর 

অিাব)? 

 তরুণদের সববের িাগই োত্র। সোট যুবদকর গদড়ে ৩০-৪০% এখন সবকার। 

 পবরবাদরর দুব চল আর্ চ- াোবজক অবস্থার কারদণ বেিার্ীরা স্কুল ও কদলজ স্তর 

সর্দক ঝদর পদড়ে এবাং জীববকা বনব চাদহ অবোন রাখদত হ ়ে। ১৮ বের বা তার সববে 

ব ়েদ  সেদ ়েদের ববদ ়ে হদ ়ে  া ়ে। 

৪. প্রবেিণ বা বক বক অবতবরি  ের্ চন  া 

কাজ খু ুঁদজ সপদত  হা ়েক হদত পাদর? 

 তবদুযবতক কাজ, নেীর গিীরতাবনণ চ ়ে, ওদ ়েবল্ডাং, কবম্পউটার, পশুপালদনর েদতা 

প্রবেিণ তরুণ জনদগাষ্ঠীর জন্য র্াকবর খু ুঁদজ সপদত  হা ়েক হদব। 

৫. তরুণরা কী কী  েস্যার  ম্মুখীন হ ়ে?  সকাবিড-১৯ এর কারদণ অদনক যুবক তাদের র্াকবর হাবরদ ়েদে। 

 এেনও কে সলাক রদ ়েদে স  ড্রাইবিাং এবাং তবদুযবতক কাদজর প্রবেিণ বনদ ়ে তারা 

র্াকবর খু ুঁদজ পাদে না।  বে ইউএেবপএল র্াকবরর সুদ াগ সে ়ে তাহদল এটা তাদের 

জন্য োরুণ  হা ়েক হদব। 

৬. যুবকরা বক বন ়েবেত কাদজর জন্য 

োইদগ্রট কদর? 

 অদনক যুবক স ৌবে আরব, দুবাই, কাতার, োলদ ়েবে ়ো, সলবানন, ইরাক, কুদ ়েদতর 

েদতা সেদের বাইদর কাজ করদে। 

 ব দ্ধান্ত গ্রহদণর সিদত্র, সেদলদের তাদের কে চজীবন, কাদজর জন্য অন্য েহদর 

অবিবা ন ইতযাবে ববষদ ়ে ব দ্ধান্ত সনও ়োর সুববধা রদ ়েদে স খাদন সেদ ়েদের উচ্চ 

বেিা এবাং কাদজর জন্য তাদের বাবড়ের বাইদর স দত সেও ়ো হ ়ে না। 

৭. এই প্রকল্প সর্দক প্রতযাো বক?  ইউএেবপএদল র্াকবরর সুদ াদগর সিদত্র স্থানী ়ে যুবকদের অগ্রাবধকার সেও ়ো উবর্ত 

 গ্রাদের উন্ন ়েদনর কাজ স েন রাস্তার অবস্থার উন্নবত, সড্রদনজ উন্নবত ইউএেবপএল 

োরা করা উবর্ত 

 পবরদবে দূষণ একটি প্রধান উদেগ হদবঅপাদরেন র্লাকালীন  ম্প্রোদ ়ের জন্য। তাই 

ইউএেবপএদলর উবর্ত স  ববষদ ়ে প্রদ ়োজনী ়ে ব্যবস্থা সনও ়ো। 

৮. আপবন বক এই প্রকল্প  ম্পদকচ অববহত 

বেদলন? আপনাদক বক অবিদ াগ প্রবতকাদরর 

পদ্ধবত  ম্পদকচ ব্যাখ্যা করা হদ ়েদে? 

 সববেরিাগ যুবকদক স্থানী ়ে সলাকজদনর কাে সর্দক প্রকল্প  ম্পদকচ জানাদনা 

হদ ়েবেল। 

 তারা অবিদ াগ প্রবতকাদরর ব্যবস্থা  ম্পদকচ জাদনন না তদব ইউএেবপএল  াইদটর 

কেীরা স্থানী ়ে সলাকদের  াদর্ বন ়েবেত স াগাদ াগ করদেন। 

৯. এই প্রকল্প  ম্পদকচ অবিদ াগ আদে? তারা 

উত্থাবপত এবাং  োধান করা হদ ়েবেল? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 িরাদটর  ে ়ে  ম্প্রোদ ়ের বেদক বাবল উদড়ে  াও ়ো োড়ো এই প্রকল্প  ম্পদকচ সকানও 

অবিদ াগ সনই। বকন্তু এখন এই  েস্যার  োধান হদ ়েদে। 
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