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নির্াহী
ব সার-সংক্ষেপ
ভূ তমকা
এই পুনর্াসন
ব
নীতিমালা কাঠামমা (RPF) টি Power System Upgrade and Expansion
Project (PSUEP), Chattogram এর জনয প্রস্তুি করা হমেI পাওযার তিড ককাম্পাতন অফ
র্াাংলামেশ (PGCB) এর মাধ্যমম র্াাংলামেশ সরকার (GoB) এই প্রকল্পটি র্াস্তর্াযন করমি চায
এর্াং এই উমেমশয এতশযান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনমেস্টমমন্ট র্যাাংক (AIIB) এর কাছ কেমক আতেক
ব
সহাযিা কচমযমছ । আরতপএফ টি র্াাংলামেশ সরকামরর (জজওতর্) আইনী নীতিমালা এর্াং
এতশযান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনমেস্টমমন্ট র্যাাংক (এআইআইতর্) এর পতরমর্শগি এর্াং সামাজজক
নীতি (ইএসতপ) তর্মশষিঃ ই এস এস ২: অননজেক পুনর্াসন
ব
(ইএসএস ২) অনুসামর তিরী।
পুনর্াসন
ব
নীতিমালা কাঠামমা (আরতপএফ) টি পতরমর্শগি ও সামাজজক মানেণ্ড ২ (ইএসএস
২) এর চাতহো অনুযাযী পুনর্াসন
ব
প্রজিযা এর্াং এর সামে সাংতিষ্ট প্রশমন র্যর্স্থার নীতি ও
উমেশযসমূহ তনধ্ারণ
ব
কমর। খুর্ তনতেবষ্ট কমর র্লমি কগমল, আরতপএফ টি প্রকমল্পর আওিায
জতম অতধ্িহণ, অননজেক পুনর্াসন,
ব
অেননতিক
ব
চযযতি এর্াং আরএইচতড কিতক
ব পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনা (আরতপ) এর প্রস্তুতি ও র্াস্তর্াযমনর তনমেবশনাস্বরূপ প্রস্তুি করা হমযমছ। এর লক্ষ্য
হমে প্রকমল্পর কারমণ আিান্ত র্যজিমের (তপএতপ) উপর তর্রূপ আে ব সামাজজক প্রোর্ হ্রাস
করা এর্াং প্রকমল্পর হস্তমক্ষ্মপর ফমল তপএতপগুতল কযন অমনক কর্শী ক্ষ্তিিস্ত না হয িা
তনজিি করা।
সাম্প্রতিক কামল ককাতেড- ১৯ মহামাতরটি র্াাংলামেশমক অিযন্ত কনতির্াচকোমর্ প্রোতর্ি
করমছ এর্াং আশা করা যামে কয এটি এই প্রকল্পমকও ক্ষ্তিিস্ত করমর্। র্াাংলামেশ সরকার
(জজওতর্) এর সুপাতরশমালা ও সমর্াত্তম
ব
আন্তজবাতিক নীতিসমূমহর সামে তমল করমখ যোযে
প্রশমন র্যর্স্থা িহণ'ই হমর্ পরর্িী আরতপ প্রস্তুমির মূল তেতত্ত।
চট্টিাম কেমশর তিিীয র্তহত্তম শহর ,যার ককমে ২.৮৪ তমতলযন এর্াং কমমরাপতলিন এলাকায
৪ তমতলযমনরও কর্তশ মানুষ র্সর্াস কমর। এই অঞ্চমল তর্েুযমির দ্রুি িমর্ধ্মান
ব
চাতহোর সামে
সামে আর্াতসক, র্াতণজজযক এর্াং তশল্প খািগুতলও র্তজি কপমযমছ। যার ফমল এই অঞ্চমল চাতহো
িয লনায তর্েুযৎ সরর্রামহর ঘািতি কেখা তেমে । এই অঞ্চমলর িমর্ধ্মান
ব
চাতহোর িয লনায
তর্েুযৎ সরর্রামহর ঘািতি এর্াং সঞ্চালমন তর্ঘ্নিা ঘিার কারমণ কর্তশরোগ মানুষ পুমরাপুতর
োমর্ তর্েুযৎ পতরমষর্া পামে না। সরর্রাহ ঘািতির পাশাপাতশ, তর্েুযৎ সরর্রামহর
তনেবরমযাগযিাও দ্রুি হ্রাস পাওযার কারমণ এই অঞ্চমলর কর্তশরোগ উৎপােন এর্াং কসর্া
সাংস্থাসমূহ সজিযোমর্ িামের কম সম্পােন
ব
করমি পারমছ না।
তপজজতসতর্ র্িবমামন কেমশ পাওযার রান্সতমশন কনিওযাকবগুতল পতরচালনা ও উন্নযমনর কাজ
কমর যামে । তপজজতসতর্ নিয ন রান্সতমশন লাইন এর্াং সার্মস্টশন তনমামণর
ব
জনয কর্শ তকছয
প্রকল্প হামি তনমযমছ। প্রস্তাতর্ি প্রকল্পটি PGCB-এর উন্নযন পতরকল্পনার সামে সামঞ্জসযপূণ ব
এর্াং চট্টিাম অঞ্চমলর ৫০ তকতম এলাকা জুমে ৪০০ ককতর্ ডার্ল-সাতকবি রান্সতমশন লাইন
এর্াং সাংতিষ্ট সার্মস্টশন/লাইন তনমাণ
ব করমর্। প্রকমল্পর সমাতির পর, একটি োল সম্প্রসাতরি
এর্াং আরও শজিশালী রান্সতমশন কনিওযাকব তর্েুযৎ উৎপােমন কর্সরকাতর খামির
অাংশিহণমক আরও সহজ কমর িয লমর্।
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প্রকমের সাংতিপ্ত তর্র্রণ
পাওযার তিড ককাম্পাতন অর্ র্াাংলামেশ তলতমমিড (তপজজতসতর্) "চট্টিাম এলাকার অধ্ীমন
পাওযার তসমস্টম কনিওযাকব সম্প্রসারণ ও শজিশালীকরণ" শীষক
ব একটি প্রকমল্প সার্-কস্টশন
এর্াং রান্সতমশন লাইন তনমাণ,
ব সাংস্কার এর্াং র্তজি করমি চায।
খুলশী - আনন্দর্াজার (তনউ মুতরাং)-প্রস্তাতর্ি প্রকমল্প তনম্নতলতখি রান্সতমশন লাইন, সার্মস্টশন
এর্াং কর্ এক্সমিনশনগুতলর তনমাণ
ব এর্াং/অের্া আপমিড অন্তেযি
ব রমযমছ:






ডর্ল সাতকবে ট্রান্সতমশন লাইন তনমাণ:
ব (ক) 400 তকমলামোল্ট আমনাযারা কেমক
আনন্দর্াজার পযন্ত
ব প্রায 27 তকমলাতমিার েূরত্ব কোর কমর। ; এর্াং (খ) 230
তকমলামোল্ট 26 তকমলাতমিার েূরত্ব কোর কমর, যা তনম্নতলতখি েুটি েূ গেবস্থ অাংশ তনময
গটঠি:(i) খুলশী কেমক আনন্দর্াজার এর্াং আনন্দর্াজার কেমক রামপুর পযন্ত
ব প্রায ১০
তকমলাতমিার েীঘ ব সঞ্চালন লাইন; এর্াং (ii) মেুনাঘাি কেমক খুলশী পযন্ত
ব প্রায ১৬
তকমলাতমিার েীঘ সঞ্চালন
ব
লাইন।
েুটে 230 তকমলামভাল্ট গ্যাস-ইনসুমলমেড সুইচতগ্য়ার (GIS) সার্মেশন তনমাণ:
ব
(a) 2x350/450 কমগামোল্ট অযাম্পম্পযামরর রান্সফরমার সহ আনন্দর্াজামর একটি GIS
সার্মস্টশন; এর্াং (খ) খুলশীমি 2x350/450 কমগামোল্ট অযাম্পম্পযার এর্াং 3x80/120
কমগামোল্ট অযাম্পম্পযামরর রান্সফরমার সহ একটি GIS।
মেুনাঘাি সার্মস্টশমন ২৩০ তকমলামোমল্টর েুটি জজআইএস কর্ এক্সমিনশন এর্াং খুলশী
সার্মস্টশমন ২৩০ তকমলামোমল্টর েুটি জজআইএস কর্ এক্সমিনশন তনমাণ
ব করা হমর্।

এই আনন্দর্াজার এসএস তর্শ্বর্যাাংমকর অোযমন
ব
তনতমিব প্রকমল্পর অধ্ীমন তনতমিব হমর্ যা
পতরপূরক সুতর্ধ্া তহমসমর্ তর্মর্তচি হমর্। একটি RAP প্রস্তুি করা হমযমছ। WB সুরক্ষ্া নীতি
অনুসরণ কমর 18 একর জতমর জনয জতম অতধ্িহণ প্রজিযা ইতিমমধ্যই শুরু হমযমছ যা AIIB
ESS 2 এর সামে সঙ্গতিপূণ।ব
তর্শ্বর্যাাংক-অোযনক
ব
ত ি ইএসতপএনইআর প্রকল্পটি AIIB কপ্রািামমর একটি পতরপূরক সুতর্ধ্া
তহমসমর্ তর্মর্চনা করা হমে । E&S মূলযাযন, উপকরণ এর্াং নতেগুতল ESF অনুসামর প্রস্তুি করা
হমর্ এর্াং তর্শ্বর্যাাংক এই নতেগুতলর যোযেোমর্ পতরচালনা করমর্৷ র্াস্তর্াযমনর সময,
সরকার ESF অনুযাযী সমি প্রকমল্পর সামাজজক ঝুুঁ তক এর্াং প্রোর্গুতলর ি্ার্ধ্ান ও তনরীক্ষ্ণ
করমর্ এর্াং তনজিি করমর্ কয সমস্ত ি্ার্ধ্ামনর করকডব এর্াং প্রকমল্পর সাইিগুতল AIIB এর্াং
তর্শ্বর্যাাংক উেমযর কামছই িহণমযাগয হমর্ । এআইআইতর্ এর্াং তর্শ্বর্যাাংক কযৌে িোরতক
তমশনও পতরচালনা করমি পামর।
মূল তনমাণ
ব কাযিমমর
ব
মমধ্য রান্সতমশন লাইন িাওযার এর্াং সার্মস্টশন তর্জডাং ফাউমডেশশমনর
জনয খনন, সার্মস্টশন ের্ন তনমাণ
ব এর্াং যন্ত্রপাতি স্থাপন, জাতল তস্টমলর িাওযার স্থাপন, এই
িাওযারগুতলমি কডেশাক্টর তস্ট্রাং, েূ গেবস্থ িামরর জনয পতরখা খনন এর্াং এর মমধ্য ককর্ল স্থাপন
অন্তেযি
ব োকমর্। টঠকাোর তনমাণ
ব কযাম্প, কমতশনাতর ইযাডব , সাইি অতফস, এর্াং উপাোন
কস্টামরজ সার্মস্টশন চত্বমরর তেিমর অস্থাযীোমর্ স্থাপন করা হমি পামর।
প্রস্তাতর্ি সার্মস্টশন এর্াং রান্সতমশন লাইনগুতল সুষ্ঠ োমর্ সচল রাখা এর্াং রক্ষ্ণামর্ক্ষ্ণ
(O&M) এর জনয কয কাজগুমলা করা েরকার িা হমলা রান্সতমশন লাইমনর রুটিন পতরেশন,
ব
সার্মস্টশমন ককামনা ত্রুটিপূণ ব যন্ত্রপাতি কমরামি র্া প্রতিস্থাপন, ক্ষ্তিিস্ত রান্সতমশন লাইন
িাওযার কমরামি র্া প্রতিস্থাপন, ক্ষ্তিিস্ত কডেশাক্টর কমরামি র্া প্রতিস্থাপন এর্াং েূ গেবস্থ
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িামরর, এর্াং তসমস্টমমর ত্রুটিগুতল পতরচযা ব করা।
এই পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনাটি র্াাংলামেশ সরকামরর স্থার্র সম্পতত্ত অতধ্িহণ ও হুকুম েখল আইন,
২০১৭ (ARIPA) এর্ং এআইআইবর্’র অবনচ্ছাকৃত পুনর্াসন
ব
ইএসএস-২ এর পবিবর্শগত ও
সামাজিক কাঠাবমা, ২০১৬ (সংবশাবিত ফেব্রুয়াবি ২০১৯ ) ওপি বিবি কবি প্রস্তুি করা হমযমছ।
ARIPA ২০১৭ অনুসাবি, ক্ষবতগ্রস্ত িবম, অর্কাঠাবমা, গাছ, েসল এর্ং উি অবিগ্রহবেি েবল
সৃষ্ট অনযানয ক্ষবতি িনয ক্ষবতপূিে বিবত হবর্। এই িিবনি বনিাবিত
ব
ক্ষবতপূিেবক র্লা হয
আইবনি অিীন নগে ক্ষ্তিপূরণ (CCL)। পরর্িীমি ফিলা প্রশাসক মূলযাতযত মূকলযর ওপর
২০০% এর্ং স্থাযীোমর্ েসল, অর্কাঠাবমা এর্ং আকযর ক্ষবতি িনয আিও ১০০%
পাতরমিাতষক যুি কমর কমাি মূলয চূ োন্ত করমর্। এই পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনাটি বর্িুযৎ, জ্বালাতন ও
খবনি সম্পি মন্ত্রোলবয়ি বর্িুযৎ আইন ২০১৮ এর্ং বর্িুযৎ তর্তধ্মালা ২০২০ এি প্রমযাজয
তর্ষযগুমলামক তর্মর্চনা করা হমযমছ। উি আইন ও তর্ধ্ানটি প্রতিস্থাপন খরচগুমলামক নগে
ক্ষ্তিপূরমণর সামে সম্পতত্ত করার পাশাপাবশ ক্ষবতগ্রস্ত পবির্াবিি স্থানান্তি এর্ং পুনর্াসবনি
ব
সাবে িব়িত প্রবতকূল প্রিার্ প্রশমবনি র্যর্স্থা কবি। এই নীবতি উপি বিবি কবি এই প্রকবেি
িনয পুনর্াসন
ব
মযাট্রিক্স প্রস্তুত কিা হবয়বছ।
এই প্রকবেি িনয সম্পবিি মূলযাযন সমীক্ষায (property valuation survey), ফে সমস্ত সম্পি
গ্রহে কিা হবর্ তাি প্রাক্কতলি র্যয প্রবতস্থাপন র্যমযর বিবিবত বর্বর্চনা কিা হয। প্রবতস্থাপন
র্যয িবম এর্ং েসবলি বসবসএল মূলয (আইন ২০১৭ অনুসাবি) বর্িযমান র্ািাি মূবলযি সাবে
সামঞ্জসয করমখ তনরুপন করা হয। সম্পি অতধ্িহণ ও ক্ষ্তিপূরমণর তনণযব ও প্রোমনর জনয
প্রবতস্থাপন খিকচর অন্তেূ জব ি AIIB ESS 2- এি পুনর্াসন
ব
নীবত অনুযাযী সম্পমের র্তবমান
র্ািাি মূলয যাচাই কমর তনধ্ারণ
ব
কমর করা হমযমছ (প্রবতস্থাপন খিবচি অংশ বহসাবর্ জতমর
পতরচালনা র্যয আলািািাবর্ বর্বর্চনা কিা হকযমছ যা এনটাইবটলবমন্ট মযাট্রিবক্স অন্তেূ ি
ব করা
হমযমছ)। বর্িযমান র্ািাি মূলয PVAC িারা পরর্িীমি পোবলাচনা,
ব
োচাই এর্ং বনিাবিত
ব
হবর্।
িমর্ CCL এর্ং PVAC’র মূলয হাবিি মবিয পােকয
ব োকমল িা প্রকবেি িনয গৃহীত সম্পবিি
প্রবতস্থাপন খিচ বহসাবর্ প্রিান কিা হবর্।
এই প্রকবেি প্রিার্সমূমহর মাত্রা (degree of impacts) ফেমন (ক ) সাতর্ক
ব স্থানান্তমরর সুমযাগঅেননবতক
ব
এর্ং র্াবহযক উিয় বিক ফেবক এর্ং (খ ) ক্ষ্তিিস্ত র্যজিমের ঝুুঁ তকর মাত্রাি মাধ্যমম
তনধ্ারণ
ব করা হমযমছ। প্রকবেি সাবে সম্পবকবত সামাজিক ঝুুঁ বক এর্ং তাবিি প্রিার্গুবলি একট্রট
তর্শে বর্বেষে এই পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনামি একট্রট সামাজিক প্রিার্ মূলযাযন (SIA) সমীক্ষ্ার
মাধ্যমম কিা হবয়বছ। অবনচ্ছাকৃত পুনর্াসবনি
ব
সাবে সম্পবকবত প্রিার্গুবল বনজিত কিাি িনয
বকছু নীবতমালা বনিািে
ব
কিা হবয়বছ ো পির্তীবত পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনা র্াস্তর্াযমনর সময
অনুসিে কিা হবর্, োি মবিয িবয়বছ - ফেবকাবনা িবম অবিগ্রহে, িূ বম র্যর্হাবিি স্বত্ব
পবির্তবন, ফকান স্থানান্তর এর্ং ক্ষ্তিিস্তমের িীবর্কা পুনরুদ্ধাবিি প্রবয়ািনীয়তা তু বল িিা,
োবত বনজিত কিা োয় ফে ক্ষ্তিিস্তমের িীর্ন এর্ং িীবর্কা আিও ঝুুঁ তকপূণ ব না হয় এর্ং
ফেখাবন সম্ভর্ পুনর্াসবনি
ব
েবল তাবিি িীর্ন উন্নত হয়।
পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনাটিফত একট্রট বি-স্তি তর্তশষ্ট অতেমযাগ প্রতিকার পিতি (Grievance
Redress Mechanism) প্রস্তার্ কিা হকযফছ। এই অতেমযাগ প্রতিকার পিতির ফমৌবলক উবেশয
হল, সামাজিক ও পবিবর্শগত কমপবিকেনাি
ব
সুষ্ঠু র্াস্তর্াযমনর সুবর্িাবে ক্ষবতগ্রস্তকের
ব
সবে
আবলাচনা কবি স্থানীযিাবর্ সতষ্ট পুনর্াসন-সংক্রান্ত
ব
কয ফকাবনা অবিবোবগি সমািান কিা।
অতেমযাগ প্রতিকার পিতিটি র্াস্তর্াতযত হবর্ অতেমযাগ প্রতিকার কতমটি (Grievance Redress
Committee) গঠমনর মাধ্যমম। অতেমযাগ প্রতিকার কতমটিগুমলা প্রতিটষ্ঠি হমর্ সাংতিষ্ট
মন্ত্রণালমযর ফগবিট/প্রজ্ঞাপন প্রকামশর মাধ্যমম; অতএর্, অতেমযাগ প্রতিকার কতমটি হমর্
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আইবনিাবর্ গট্রঠত একটি সাংঘর্ি েল। একট্রট বি-স্তি bottom-up অতেমযাগ প্রতিকার কতমটি
এই প্রকবের জনয প্রস্তার্ করা হবর্ (১) ইউতনযন পযাময
ব স্থানীয অতেমযাগ প্রতিকার কতমটি
এর্ং (২) প্রকে পযাময
ব অতেমযাগ প্রতিকার কতমটি।
ক্ষ্তিিস্ত র্যজিমেরমক পুজস্তকা প্রকাশ, গণ পিামশ ব এর্ং সিাি মািযবম তেয িানাবনা হবর্,
কযমহিয তাবিি িূ বম অবিগ্রহে সংক্রান্ত ফে ফকান অবিবোগ র্া অবিবোবগি সমািান পাওযার
অবিকাি আবছ। প্রকে কতৃপ
ব ক্ষ, স্থানীয প্রবতবনবি, স্থানীয ফনতৃর্ৃন্দ, এনজিও প্রবতবনবি ও
আইএনজিও কমকতব
ব াবিি উপবস্থবতবত অতেমযাগ প্রতিকার কতমটি ক্ষ্তিিস্তমের অবিবোগ
বনষ্পবি করমর্। স্থানীয পযাময
ব
অতেমযাগ প্রতিকার কতমটির অমীমাংবসত অতেমযাগগুবল
পির্তী বসদ্ধাবন্তি িনয প্রকে পযামযর
ব
অতেমযাগ প্রতিকার কতমটি’র তনকি পাঠাবনা হবর্।
অবিবোগ িাবখবলি তাবিখ ফেবক এক মাবসি মবিয অতেমযাগ প্রতিকার কতমটি িা বনষ্পবি
করমর্।
িবম অবিগ্রহে এর্ং ক্ষবতপূিে প্রিাবনি ফক্ষবত্র, র্াস্তর্াযনকািী সংস্থা, বিবস অবেস, র্ন
বর্িাগ, আইএনজজও, ক্ষবতগ্রস্ত ও তপতছময পো িনবগাষ্ঠী ছাোও নারী সেসযমের সামে তনময
তাবিি সম্পি (বেমন- িবম, েসল, গাছ ইিযাতে) যা প্রকে িািা অতধ্িহণ করা হমর্ কসগুমলার
ফেৌে োচাই কিে (joint verification) সম্পূণ বকরমর্। প্রকল্প র্াস্তর্াযনকালীন, র্াস্তর্াযনকািী
সংস্থা আইএনজজও-কক পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনা র্াস্তর্াযন করমি বনেুক্ত করমর্। উপিন্তু, একিন
পরামশক
ব পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনা পযমর্ক্ষ্মণর
ব
জনয তনমযাগ করা হমর্।
পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনা র্াস্তর্াযমনর জনয কমাি প্রাক্কতলি র্যমযর মমধ্য িবম, েসল এর্ং গাবছি
ক্ষবতপূিে সহ অনযানয পুনর্াসন
ব
সুবর্িা অন্তিুক্ত
ব রমযমছ। িবমি CCL মূলয িবমি র্তবমান
ফমৌিা মূমলযর সাবে ২০০% পাতরমিাতষক সহ বর্বর্চনা কিা হয এর্ং েসল ও গাবছি
ক্ষবতপূিবেি িনয র্ািাি মূলয বর্বর্চনা কিা হমযমছ। প্রক্কতলি র্যময পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনা
র্াস্তর্াযন এর্ং এি র্াবহযক পেবর্ক্ষে
ব
খিচ অন্তিুক্ত
ব িবয়বছ। র্াবিবটি সাবে কবন্টনবিজি
খিচও তর্মর্চনা কিা হয। িবমি আকাি এর্ং িাবমি ফে ফকান তািতবমযি কক্ষ্মে এই
খিচগুবল হালনাগাে এর্ং সমন্বয কিা ফেবত পাবি।
পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনা র্াস্তর্াযমন কমাি িুই র্ছি সময তনধ্ারন
ব
করা হবয়বছ। কয ককান
অপ্রতযাবশত পবিবস্থবত র্া উে্েযি পবিবস্থবত ফমাকাবর্লাি িনয অতিতরি ছয মাস তর্মর্চনা করা
হবয়বছ। প্রকবেি সম্ভার্য কাযিমমর
ব
ওপর তেতত্ত কমর র্াস্তর্াযনকাল চূ োন্ত কিা হবর্।
পতরর্ীক্ষ্ণ ও মূলযাযন (M&E), র্াস্তর্াযনকািী সংস্থা (IA)-কক বনিাবিত
ব
সমবয়ি মবিয লক্ষযমাত্রা
অিবন বনজিত কিবত প্রকল্প র্াস্তর্াযনকালীন ফে ফকাবনা সমসযাি প্রবতকািমূলক র্যর্স্থা িহণ
করমি সহাযতা কিবর্। এছাোও মূলযাযন প্রজক্রযা র্াস্তর্াযনকািী সংস্থাবক প্রকমল্পর ত্রুট্রট,
প্রজক্রযাগত িুর্লতা,
ব
নীবতি অপ্রতু লতা এর্ং প্রাবতষ্ঠাবনক সমসযা বচবিত কিবত এর্ং পুনর্াসন
ব
পবিকেনাি কাঙ্ক্ষিত লক্ষয এর্ং উবেশযগুবল অিববনি িনয প্রবতকািমূলক র্যর্স্থা গ্রহে
কিবত সাহাযয কিবর্। প্রকমল্পর কাযিমসমূ
ব
হ অিযন্তিীে এর্ং র্াবহযকিাবর্ পতরর্ীক্ষ্ণ কিা
হবর্। অিযন্তিীে পতরর্ীক্ষ্ণ তপজজতসতর্’র পবিবর্শ ও সামাজিক ইউবনট (ESU) িািা পবিচাবলত
হবর্। র্াবহযক পতরর্ীক্ষ্ণ পিামশবকি
ব
(External RP Monitoring Consultant) োতযত্ব হমলা
পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনা র্াস্তর্াযমনর কাযিমগুমলা
ব
মূলযাযন করা। পতরর্ীক্ষ্ণ পিামশক
ব (১)
ষান্মাতসক পুনর্াসন
ব
প্রবতবর্িন (পুনর্াসন
ব
প্রজক্রযা শুরুি প্রবত ছয মাস পর পর) এর্ং (২)
পুনর্াসন
ব
প্রজিযা সমাবিি প্রবতবর্িন (পুনর্াসন
ব
প্রজক্রযা ফশষ হওযাি ৩০ বিবনি মবিয) িমা
তেমর্ন।
এিটাইক্ষটলক্ষেন্ট েযাট্রিক্স
5

এই এনটাইবটলবমন্ট মযাট্রিক্সটি র্াাংলামেশ সরকামরর স্থার্র সম্পতত্ত অতধ্িহণ ও হুকুম েখল
আইন, ২০১৭ (ARIPA) ও AIIB’র অবনচ্ছাকৃত পুনর্াসন
ব
ESS-2 এর পবিবর্শগত ও সামাজিক
কাঠাবমা (ESF), ২০১৬ (সংবশাবিত কফব্রুযাতর ২০১৯ ) এর্াং প্রকে এলাকাি অিীবন সংবেষ্ট
উপবিলা গুবলি িূ বম অবেস ফেবক প্রাি তবেযি বিবিবত প্রস্তুি করা হমযমছ। টাওযাি
তনমামণর
ব
কক্ষ্মে কৃবষ িবম ও ফসমলর ক্ষবতপূিে এর্াং িািবমশন লাইবনি িাইট-অর্-ওকয
(RoW) -র কক্ষ্মে ক্ষ্তিিস্ত পতরর্ার সমূমহর সম্পমের ক্ষ্তিপূরণ যোিমম তর্িুযৎ আইন
২০১৮ ও বর্িুযৎ তর্তধ্মালা ২০২০ এর্াং ARIPA ২০১৭ অনুযাযী তর্মর্চনা করা হমযমছ।
এনটাইবটলবমন্ট মযাট্রিক্স সম্ভার্য ক্ষ্তির প্রিাবর্র িিন বচবিত কবি এর্ং প্রবতট্রট িিবনি ক্ষবতি
িনয এনটাইবটলবমন্ট তনরুপণ কমর। তনমন্মাি মযাট্রিক্সটি িূ বম, েসল ও গামছর ক্ষবত পূিে
প্রোমনর কক্ষ্মে সুতনতেবষ্ট এনটাইবটলবমবন্টি একক র্যর্হার কমর তিতর করা হমযমছ।
সারতণ-১: পুনর্াসন
ব
পতরকেনার এিটাইক্ষটলক্ষেন্ট েযাট্রিক্স
স্বত্বর্াি
(Entitled) র্যক্তি

স্বত্বসমূহ

আক্ষর্দি

(Entitlements)

প্রক্রিয়া

দানিত্ব

েনির খাি-১: কৃতি, র্সিতভো, র্াতণক্রযযক, যলাশয় (পুকুর) যতমর স্থায়ী িতি






মাবলক 
বিবস
িািা বনিাবিত
ব
বিবস
কতৃক
ব

বনিাবিত
ব
অবিগ্রহেকৃত
িবমি
সহঅংশীিাি

তর্ধ্
(গণ),

িাওযার জতমর
তর্ধ্ মাতলক



ARIPA ২০১৭ এর 
অধ্ীমন
নগে
ক্ষ্তিপূরণ
আইন
(CCL) অনুযাযী ,
ARIPA ২০১৭ এর 
অধ্ীমন
তর্েযমান
ফসমলর
জনয
ক্ষ্তিপূরণ;
ARIPA ২০১৭ অনুযাযী
অনযানয
ক্ষ্তিপূরণ
এর্াং সুতর্ধ্া
তর্েুযৎ তর্তধ্ ২০২০ এর
অধ্ীমন
িাওযার
তনমামণর
ব
জনয
ক্ষ্তিিস্ত
জতমর
প্রতিস্থাপন খরচ


বিবস কতৃক
ব
বনিাবিত
ব
িবমি র্ািাি

মূলয।
তর্েযমান

েসল কাটাি
িনয িুই মাস 
পূমর্ ব তর্জ্ঞবি
িাবি কিা।

PIU/IA সাতর্ক
ব

র্াস্তর্ায়ন এর্ং
সমন্বয় করমর্;
বিবস সমস্ত তর্ধ্
মাবলকবিি CCL
প্রিান কিবর্;
PIU/IA
ক্ষ্তিিস্তমের
পুনর্াসন
ব
পতরকল্পনা সম্পবকব
অর্বহত কিবত ও
িেয হালনাগাে
করমি সহায়তা
করমর্।

েনির খাি-2: কৃতি, র্সিতভো, র্াতণক্রযযক, যলাশয় (পুকুর) যতমর স্থায়ী িতি
অ তনিনরি তিদদািপপদির্াসি
ব
সদনর্াা




তর্ধ্
মাবলক 
(গণ) বিবস িািা

বনিাবিত
ব
সহ-অংশীিাি
(Co-sharers)
মূল
তর্ধ্ 
মাতলমকর
িবলল/ফিকিব

িািা বনিাবিত
ব
হবর্

প্রবোিয কক্ষ্মে CCL- 
এ টপ-আপ ফপবমন্ট
তহমসমর্
প্রবতস্থাপন
খিচ তর্মর্চনা করমি


বিবস কতৃক
ব
বনিাবিত
ব
িবমি র্ািাি

মূলয।

হমর্;

ARIPA ২০১৭ এর
অধ্ীমন তর্ধ্ অবপত
ব
অনার্াবসক ( vested
nonresident )
সম্পবির
জনয 

তর্েযমান

েসল কাটাি
িনয িুই মাস
পূমর্ ব তর্জ্ঞবি

িাবি কিা।
েসবলি

PIU/IA

সাতর্ক
ব

র্াস্তর্ায়ন
এর্ং
সমন্বয় করমর্;
বিবস সকল তর্ধ্
মাবলকবিি
CCL
প্রিান কিবর্; এর্াং
যামের কামছ আইতন
প্রমাণ আমছ;
PIU/IA
প্রকবেি

সম্পবি

মূলযায়ন
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স্বত্বর্াি
(Entitled) র্যক্তি

স্বত্বসমূহ
(Entitlements)

আক্ষর্দি
প্রক্রিয়া

(ইিািা র্যতিি ) িাো
িাতা বিবস’ি তনধ্াতরি
ব
সমতু লয হাবি প্রোন

সময়
আনুমাবনক
র্ািাি মূলয
বিবস
িািা
বনিাবিত
ব
হবর্।

করা;



দানিত্ব
কবমট্রট
(PVAC)
এর্ং
INGO’র
সহায়তায়
প্রবতস্থাপন খিচ
বনিািে
ব কিবর্।

তর্েযমান

েসল কাটাি
িনয আগাম
ফনাট্রটশ িাবি
কিবত হবর্।
েনির খাি- ৩: তর্েুযৎ তর্তিমালা ২০২০ এর অিীমন োওয়ার স্থাপমনর যনয যতমর িতি


তডতস
অতফস 
র্া/এর্াং PGCB
িারা
তনধ্াতরি
ব
তর্ধ্
মাবলক
(গণ)

তর্েুযৎ তর্তধ্ ২০২০ 
অনুসামর ,জতমর তর্ধ্
মাতলক (গণ ) কক
র্িবমান র্াজার মূমলয
ক্ষ্তিিস্ত ফসল এর্াং
অনযানয
সম্পমের
জনয এককালীন নগে 
ক্ষ্তিপূরণ প্রধ্ান করা।

এতস

জতম/তপজজতস
তর্
কিতক
ব
তনধ্াতরি
ব

জতমর র্াজার
মূলয।
জতমর
মাতলকানা
মাতলমকর
কেমক যামর্

তডতস/তপজজতসতর্
ক্ষ্তিপূরমণর
অে ব
প্রোন করমর্
PIU/IA
সাতর্ক
ব

র্াস্তর্ায়ন
এর্ং
সমন্বয় করমর্;

েনির খাি- ৪: তর্েুযৎ আইন ২০১৮ এর্াং তর্তিমালা ২০২০ এর অিীমন বর্ি যতমর
মাতলকমের কাঠামমাসহ িতি
 তনমাণ
ব
প্রোর্  কাঠামমার প্রতিস্থাপন 
িারা প্রোতর্ি
খরচ
পতরর্ার/র্যজি
 অ-স্থানান্তরমযাগয
এর্াং/অের্া
কাঠামমামি
@১০%
সম্প্রোয
পুনগঠন
ব অনুোন
 স্থানান্তরমযাগয
কাঠামমামি
@৫%
স্থানান্তরমযাগয অনুোন
 মাতলক (গণ ) কক
তর্নামূমলয উিারমযাগয
উপকরণ তনময যাওযার
অনুমতি কেযা হমর্।

 অ-স্থানান্তরমযাগয
কাঠামমার
কক্ষ্মে
কাঠামমা োঙার খরচ
তপ এ তে তস িারা
তনধ্াতরি
ব
হমর্

পতরচাতলি

তর্মশষ
সমীক্ষ্ার
মাধ্যমম প্রকল্প
িারা প্রোতর্ি
র্যাজিমের
অনুমরাধ্
অনুযাযী
অস্থাযী প্রোর্
তচতিি
করা
হমর্
এনিাইমিলমম
ন্ট
মযাটরক্স
অনুযাযী
তপজজতসতর্ িারা
স্বত্বসমূহমক
স্বীকতি
কেযা
হমর্

তপআইইউ/
আরতপ
সাতর্ক
ব
র্াস্তর্াযমন
এনজজও/ টঠকাোর

েনির খাি- ৫: অবর্ি যতমর মাতলকমের কাঠামমা িতি (অবর্িভামর্ যতম
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স্বত্বর্াি
(Entitled) র্যক্তি

স্বত্বসমূহ
(Entitlements)

আক্ষর্দি

দানিত্ব

প্রক্রিয়া

র্যর্হারকারী(Squatter)/ অস্থায়ী তর্মিিা(vendor)/ ইযারাোর (encroacher)
 অনর্ধ্
জতমর  কাঠামমার প্রতিস্থাপন  পতরচাতলি
 তপআইইউ/
মাতলক
(গণ),
খরচ
তর্মশষ
আরতপ
সাতর্ক
ব
অস্থাযী তর্মিিা  অ-স্থানান্তরমযাগয
সমীক্ষ্ার
র্াস্তর্াযমন
এর্াং ইজারাোর
কাঠামমামি
@১০%
মাধ্যমম প্রকল্প
এনজজও/ টঠকাোর
যামের আর্াতসক
পুনগঠন
ব অনুোন
িারা প্রোতর্ি
ও
র্াতণজজযক  স্থানান্তরমযাগয
র্যাজিমের
কাঠামমা রমযমছ
কাঠামমামি
@৫%
অনুমরাধ্
[জতরমপর সময
স্থানান্তরমযাগয অনুোন
অনুযাযী
সরকারী জতমমি  মাতলক (গণ ) কক
অস্থাযী প্রোর্
পাওযা (স্থানান্তর
তর্নামূমলয উিারমযাগয
তচতিি
করা
এর্াংস্থানান্তরমযা
উপকরণ তনময যাওযার
হমর্
গয নয) এমন
অনুমতি কেযা হমর্।
 এনিাইমিলমম
অর্কাঠামমা ]
 অ-স্থানান্তরমযাগয
ন্ট
মযাটরক্স
কাঠামমার
কক্ষ্মে
অনুযাযী
কাঠামমা োঙার খরচ
তপজজতসতর্ িারা
তপ এ তে তস িারা
স্বত্বসমূহমক
তনধ্াতরি
ব
হমর্
স্বীকতি
কেযা
হমর্

েনির খাি- ৬: ARIPA ২০১৭ এর্াং/অথর্া তর্েুযৎ আইন ২০১৮ অনুযায়ী তর্েযমান ফসক্ষলর
েনি


চাষী
(েসল 
ফিাপেকািী
র্যজক্ত), মাবলক,
ইিািািাি, িা
়িাট্রটয়া, সহ
অংশীিাি,
ইতযাবি।

েসবলি 
ক্ষবতপূিে
- িুই
ফমৌসুবমি
িনয
১০০০ টাকা প্রতি
শতক।
তর্েযমান

ক্ষ্তিপূরণ

ছাোও

েসল এর্ং গাছপালা
চাষী কোগ করমর্।


েসল কাটাি 
সময়
েসবলি
আনুমাবনক
র্ািাি মূলয
বিবস
িািা
বনিাবিত
ব
হবর্।

বিবস ফিলা পোবয়
ব
কৃবষ বর্পেন বর্িা
ফগি সহবোবগতায়
েসবলি
র্ািাি
মূলয
বনিািে
ব
কিবর্।

তর্েযমান

েসল কাটাি
িনয আগাম
ফনাট্রটশ িাবি
কিবত হবর্।
েনির খাি ৭ : ভূ নের মাতলকানাসহ গাক্ষের েনি এর্ং সরকাতর যতমর ওপর তর্েযমান
গাক্ষের োনলক/ইযারাোর





বিবস
কতৃক
ব
বচবিত
তর্ধ্
মাবলক/স্বত্বর্া
ন র্যজক্ত ।
সরকাতর
র্া

ARIPA
২০১৭ 
এর্াং/অের্া
তর্েুযৎ
আইন ২০১৮ অনুযাযী

কাবঠি গাছ এর্ং
র্াুঁশ : বিবস তর্েযমান

কাট-অে
(cut-off date)

তাবিবখ সার্ফেশন এর্ং
িািবমশন



বিবস ফিলা পোকয
ব
র্ন
বর্িাবগি
সহবোবগতায
গাবছি র্ািাি মূলয
বনিািে
ব
কিবর্
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স্বত্বর্াি
(Entitled) র্যক্তি

স্বত্বসমূহ
(Entitlements)

অনযানয
িবমবত
তর্েযমান গাবছি
মাবলক/ইজারা
োর, ো সমীক্ষ্া


িািা বচবিত
র্ন
তর্োগ, 
ফিলা পবিষি,
ইউবনযন
পবিষি ,
সরকাতর

িবমবত
তর্েযমান গাবছি
মাবলক/ইজারা 
োর।


গামছর
জতমর
মাতলকমের জনয CCL
তনধ্ারণ
ব
করমর্ এর্ং,
CCL এর্ং RV’র মবিয
পােকয
ব
বনিাি
ব ন
করমর্।

আক্ষর্দি

দানিত্ব

প্রক্রিয়া

রুবট অর্বস্থত
সমস্ত
গাছ
এর্ং উজিবিি
িনয
প্রবোিয।

এর্ং ২০০% র্ৃজদ্ধ
ককর CCL চূ োন্ত
করমর্।

েবলি গাবছি িনয:
বিবস তর্েযমান গামছর
জতমর
মাতলকমের
জনয তনধ্ারণ
ব
করমর্
এর্ং PVAC, CCL এর্ং
RV’র মবিয পােকয
ব
বনিাি
ব ণ করমর্।
ফল গামছর ক্ষবতপূিে
কাবঠি মূবলযি ৩০%

অের্া
কাবঠি গাছ এর্ং
র্াুঁশ :
গাবছি
ক্ষবতপূিে
র্ন
তর্োমগর ের অনুোযী
PVAC িািা বনিাবিত
ব
হবর্ , যা শুধ্ুমাে
গামছর
তর্ধ্
মাতলক/ইজারাোর
পামর্।



বপজিবসবর্
প্রিি
বনিাবিত
ব
সমকযি
মবিয
গাবছি
মাবলকবক
(উিয
ফক্ষবত্রই) গাছ কাটা
এর্ং বর্না খিবচ
বনবত ফিওযা হবর্।

েনির খাি ৮ : তশমরানামিারী এর্াং তশমরানামহীন মাতলকমের আময়র অস্থায়ী িতি (কৃতি,
র্াতণযয ও ক াে র্যর্সা ও তশেখামি মযুতর উপাযবনকারী)
 জতম
অতধ্িহমণর
জনয ক্ষ্তিিস্ত
তেনমজুর
 তশমরানামহীন
জতমর মাতলক



িাওযার ফুটিাং এলাকায 
কততষ আমযর ক্ষ্তির
জনয তিন ফসমলর
কমৌসুমম
ফসমলর
ক্ষ্তির
সমান
@BDT৪৫০০
নগে
অনুোন

ক্ষ্তিিস্ত
র্যজিমক

অন্তত র্াবিা
মাস
িবি
অবিগ্রহেকৃত
িবমি
মাবলবকি



আেমশুমাতর
এর্াং/অের্া
কযৌে
যাচাইকরণ
িারা
তচতিি
কমচারী/মজু
ব
তর
উপাজবনকারীমের
উপর তেতত্ত কমর
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স্বত্বর্াি
(Entitled) র্যক্তি

স্বত্বসমূহ
(Entitlements)




েূ গেবস্থ রান্সতমশমনর
জনয প্রতিটি স্থাযী
কোকামনর (মাঝাতর) ১৪
তেমনর আয ক্ষ্তির
জনয আয পুনরুিার
অনুোন
(@BDT২৫০০x১৪)
েূ গেবস্থ রান্সতমশমনর
জনয প্রতিটি অস্থাযী 
কোকামনর ১৪ তেমনর
আয ক্ষ্তির জনয আয
পুনরুিার
অনুোন
(@BDT১৫০০x১৪)

আক্ষর্দি

দানিত্ব

প্রক্রিয়া

কমচািী
ব /মজু

র
তহমসমর্ 
তনমযাগ তেমি
হমর্ যা কযৌে
িেন্ত অের্া
জতরমপর
মাধ্যমম সনাি
করা হমর্
প্রকল্প এলাকার
সামে
সামে
স্থাযী কোকান
এর্াং অস্থাযী
তর্মিিামেরও
তচতিি
করা
হমর্

প্রােতমক কযাগযিা।
আরও োতর্ এর্াং
অতেমযাগ,
যতে
োমক,
অতেমযাগ
তনষ্পতত্ত কতমটি িারা
তনষ্পতত্ত করা হমর্।

েনির খাি ৯ : েুস্থ পতরর্ারমক (Vulnerable Households) অথ বসহায়িা


িাবিদ্র্য
তনমচ

সীমার 

এর্ং

োবিি
পবির্াবিি
প্রিান
র্যস্ক,
প্রবতর্ন্ধী এর্ং
অতি িবিদ্র্।

অনযানয ক্ষবতপূিে 
ছাোও এককালীন
অনুিান
বহসাবর্
১০,০০০ টাকা।

সমীক্ষ্ার

মাধ্যমম েতরদ্র
মতহলা-প্রধ্ান
পতরর্ার তচতিি
করা হমর্ এর্াং
তপজজতসতর্
র্াস্তর্াযনকারী
এনজজওর
মাধ্যমম িামের
আতেক
ব
এর্াং
জীতর্কা
সহাযিা প্রোন
করমর্

RP র্াস্তর্াযনকারী
এনজজওর সহাযিায
তপজজতসতর্

েনির খাি ১০ : দনরদ্র েনহলা-প্রাাি পনরর্ারকক তনিনরি আতথক
ব সহায়িা


মবহলা-প্রিান

পবির্াি এর্ং
িাবিদ্র্য সীমাি
বনবচ

অনযানয ক্ষবতপূিে 
ছাোও এককালীন
অনুিান
বহসাবর্
১০,০০০ টাকা।

সমীক্ষ্ার

মাধ্যমম েতরদ্র
মতহলা-প্রধ্ান
পতরর্ার তচতিি
করা হমর্ এর্াং
তপজজতসতর্
র্াস্তর্াযনকারী
এনজজওর
মাধ্যমম িামের
আতেক
ব
এর্াং
জীতর্কা
সহাযিা প্রোন
করমর্

RP র্াস্তর্াযনকারী
এনজজওর সহাযিায
তপজজতসতর্
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স্বত্বর্াি
(Entitled) র্যক্তি

স্বত্বসমূহ
(Entitlements)

আক্ষর্দি
প্রক্রিয়া

দানিত্ব

েনির খাি ১১ : ARIPA 2017 অনুসামর তনমাণ
ব সময়কালীন সামতয়ক প্রভার্


বনমাে
ব
কাজ 
িািা প্রিাবর্ত
পবির্াি/র্যজক্ত
অের্া

সম্প্রিায



গাছ, কাঠামমা,
ফসল র্া অনয
ককান সম্পমের
উপর প্রোর্



ক্ষ্তিপূরমণর
অে ব 
এনিাইমিলমমন্ট
মযাটরক্স অনুসামর কেযা
হমর্।
তনমাণ
ব
সামিী
ও
যন্ত্রপাবত মূল সেক
কেমক
িাওযার/সার্মস্টশমন
কপৌৌঁছামি
অর্কাঠাবমা, িবম র্া

সামতযক প্রোর্ 
ও ক্ষ্তিপূরণ
তনধ্ারমণর
ব
জনয
PGCB
একটি তর্মশষ
জতরপ
পতরচালনা
করমর্

তপআইইউ/
আরতপ
সাতর্ক
ব
র্াস্তর্াযমন
এনজজও/ টঠকাোর

েসবলি উপি ফে
ফকান
ক্ষ্তির
ক্ষ্তিপূরণ ট্রঠকািাি
র্হন কিবর্
িবমি
মাবলবকি
বলবখত অনুবমািন
এর্াং
প্রোমনর

ক্ষ্তিপূরণ

মািযবম
প্রস্তাবর্ত সার্বেশন
র্াইবির িবমগুবলি
সামতযক
র্যর্হাি


করমি পারমর্
র্যর্হৃি

িবম
মাবলবকি
কাবছ
পূমর্রব অর্স্থায ফেিত
ফিওযা হবর্।

অতভমযাগ্ প্রতিকার পদ্ধতি (Grivence Redress Mechanism)
PGCB প্রকল্প র্াস্তর্াযমনর সময কযমকান অতনযমমর তর্ষময সামাজজক োযর্িিা তনজিি করা
এর্াং অতেমযাগগুতলর প্রতিকার করার জনয একটি অতেমযাগ সমাধ্ান প্রজিযা (GRM) স্থাপন
করমর্I GRM সমসযা র্া িন্দ্বগুতল দ্রুি সমাধ্ান, ক্ষ্তিিস্ত র্যজিমের সহাযিা প্রোন এর্াং
র্যযর্হুল এর্াং সময সামপক্ষ্ র্যাপারগুমলামি আইতন সহাযিা প্রোন করমর্ িমর্ প্রজিযাটি
ককান র্যজির ককামিব যাওযার অতধ্কার কক র্াধ্া তেমর্নাI
জজ আর এম এর অধ্ীমন অতেমযাগ প্রতিকার কতমটি (GRC) প্রকল্প স্থমল এর্াং ককেীযোমর্
প্রকল্প পযাময
ব স্থানীযোমর্ প্রতিটষ্ঠি হমর্ এর্াং কসইসামে ক্ষ্তিিস্ত র্যজির এর্াং অনযানয স্থানীয
কস্টকমহাডারমের কাছ কেমক আসা অতেমযাগ তনষ্পতত্ত করমর্I েুই স্তমরর জজ আর এম এর
মমধ্য ইউতনযন /কপৌরসো প্রেম স্তর তহমসমর্ স্থানীয GRC/LGRC এর্াং তিিীয স্তর তহমসমর্
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ককেস্থমল প্রকল্প GRC/PGRC গটঠি হমর্I কর্তশরোগ অতেমযাগ স্থানীয স্তমরর GRC এ সমাধ্ান
করা হমর্, তকন্তু স্থানীয কক্ষ্মে সমাধ্ানমযাগয না হমল তর্ষযগুমলামক PGRC কি সমাধ্ামনর জনয
পাঠামনা হমর্I স্থানীয ইউতনযন পতরষমের কচযারমযান এর্াং নারী প্রতিতনতধ্ত্ব এর্াং প্রকল্প িারা
প্রোতর্ি র্যজিমের প্রতিতনতধ্ত্ব কমর LGRC গঠন করা হমর্I PIU এর প্রতিতনতধ্ এনজজও
/এমজজন্স র্াস্তর্াযন/ আই এ কিতপ
ব ক্ষ্ এর্াং েূ তম অতধ্িহণ/ র্াাংলামেমশর আইন এর্াং
অতনোকতি পুনর্াসমনর
ব
তর্ষময জ্ঞানী একজন স্বাধ্ীন র্যজির সমন্বময PGRC গঠন করা হমর্I
কেকমহাল্ডার কনসালমেশন
AIIB নীতি অনুসামর, RPF/RP তিরী করার সমময র্তহৎ এর্াং স্বল্প পতরসমর তর্তেন্ন
কস্টকমহাডারমের সামে আলাপ-আমলাচনা করমি হযI এই পরামশ ব গুতলর মূল উমেশয গুতল
তছল প্রস্তাতর্ি প্রকল্প সম্পমকব তর্মশষ কমর স্থানীয মানুষ ও সম্প্রোযগুমলামক এই প্রকল্প এর্াং
এর প্রোর্ সম্পমকব জানামনা এর্াং িামের মিামি উমেযাগ এর্াং প্রকমল্পর কনতির্াচক প্রোর্
কমাকামর্লা করার জনয সুপাতরশমালা তচতিি কমর এই তরমপািব সতন্নমর্তশি করাI
তডসমলাযার
এই RPF ও র্াাংলা সারসাংমক্ষ্প তপজজতসতর্ ওমযর্সাইমি প্রকাশ করা হমযমছ I
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