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1. পুন্বগাসন্ ন্ীদতর পদরকাঠাম 

1.1. ভূদমকা ও প্রকথল্পর বণগন্া 

িয ইনিযান্ড ওয়াটারওনয়স অ্ন ালরট অ্ফ ইলন্ডয়া (আইিাব্লুএআই), লশলিং েন্ত্রক, ভারত সরকার, জাতীয় জিি -1 (বারাণসী স নক 

েিলিয়া ি কন্ত লবস্তালরত) এর ওির গঙ্গা-ভালগর ী-হুগিী নিী িদ্ধলতর ওির সগৌণ রবর্কন ক্ষেতার জনয জি োগক লবকাশ রকনের বাস্তবায়ন 

করনে ৷ রবর্কননর ক্ষেতার েনর্য অ্ন্তভভক ক্ত অ্বকাঠানোগত সযলবর্ার উন্নলত অ্ কাৎ উি যক্ত কানগকা িলরচািনার ক্ষেতাসম্প্ন্ন নিী টালেকনাি 

আর িলরবেননর অ্নযানয রণািীর সনঙ্গ ইলন্টনেশননর সযলবর্ান ক সরঞ্জাে; একট সনলভনগশানাি িক, সনলভনগশান  উিকরনণর  বযবস্থািনা 

সনেত; নিীর তন যর লসনেে; আরও-আরও সজটসেভে; দুট বজরা;  অ্ন্তনিক শীয় জি ান; সানভক  করার জি ান  ার েনর্য অ্ন্তভভক ক্ত 

উদ্ধারকারী সনৌকা ও সানভক র সরঞ্জাে এবং সেলজং সযলবর্া ৷ িিনক্ষিসেভনের েনর্য িনর, আইিাব্লুট টালেকনািসেভনের  লনেকাণ, লতনট 

টালেকনানির সাইট ও একট সনলভনগশানাি িনক সনাক্ত করা েনয়নে ৷   

 

আইিাব্লুএআই েি একট বাস্তবায়ন করার এনজলি (আইএ) ৷ উিলস্থত এিএলি ও কানগকার চালেিার অ্বস্থার ওির লবনবচনা কনর, 

আইিাব্লুএআই বতক োনন েিলিয়া স নক বারাণসী ি কন্ত লবসৃ্তত জাতীয় জিি -1এর রকনের িবক-1 এর ওির িক্ষয সরনখনে ৷ 

 

এই লনম্নলিলখত িিনক্ষিসেভনের িলরকেনা করা েনয়নে জি োগক লবকাশ রকনের অ্র্ীনন  ার জনয এই িযনকবাসন নীলতর িলরকাঠানো 

রন াজয ৷  

 জিি /চযাননি এবং টালেকনানির সযলবর্ার সক্ষনে এিএলি সরবরাে করার জনয সেলজং রক্ষণানবক্ষন 

 সনলভনগশান  িলরকাঠানো ও সনলভনগশান উিকরনণর উন্নলত  

o 10ট আরও-আরও সজট ও সফলর সওয়ালর সজটর লনেকাণ ৷এই সজটগুলির অ্বস্থান এখনও লনলিক ষ্ট ক করা বালক ৷  

o 6ট টালেকনানির লনেকাণ: সানেবগঞ্জ, বারাণসী ও েিলিয়ানত 3ট টালেকনাি সাইনটর লনলিক ষ্ট ককরণ ও িলরকেনা সম্প্ন্ন েনয়নে ৷ 

টালেকনাি করার জনয আনরা 2ট ক্ষেতাসম্প্ন্ন সাইট গালজিযর ও সকািাঘানট লনলিক ষ্ট ক করা েনয়নে ৷ এই দুট সাইট এখনও চভ ডান্ত 

ি কানয়র জনয লবনবচনার্ীন রনয়নে এবং িলরকেনার নকশা রা লেক স্তনর রন নে ৷ এনিাব্লু-1 সনেত আনরকট টালেকনাি সাইট 

এখনও লনলিক ষ্ট ক করা েনে ৷  

o িলিেবনঙ্গর ফারাক্কায় একট সনৌচািন িন র িনকর লনেকাণ ৷ 

o দুট বজরা, অ্ন্তনিক শীয় জি ান, সাভক  করার জি ান  ার েনর্য অ্ন্তভভক ক্ত উদ্ধারকারী সনৌকা ও সানভক র সরঞ্জানের বযবস্থা ৷ কে 

অ্নাবৃলষ্ট কর কানগকার উন্নয়ন ৷  

o লিবারােী সনলভনগশাননর সযলবর্ার জনয এনিাব্লু-1 সনেত সনলভনগশান উিকরনণর উন্নয়ন ৷  

 োিক ওয়যার ও সফ্টওয়যার সনেত নিীর ত য িদ্ধলতর িক্ষ উন্নয়ন ৷  

 নিীর তীর/ ঢানির সযরক্ষার বযবস্থা এবং জটি স্থাননর জনয নিীর সট্রলনং ওয়াকক  ৷  

 রকনের সে কনন আনে 6ট শেনরর (এিাোবাি, বারাণসী, িাটনা, েযনঙ্গর, েিলিয়া, কিকাতা )18ট স্থানন সওয়ালর টালেকনাি রস্তুলতর 

লবস্তালরত নকশা স  সেস্ত স্থাননর জনয এখনও লনলিক ষ্ট ক করা বালক আনে ৷  
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 রকে কা ককর করার স্তনর, উনেখন াগযভানব জি াননর সংখযা ও  াতায়ানতর িযনরাবৃলি বাডনব  া েৎসযজীবীনির জীবন ািননক 

সােলয়ক সেনয়র জনয ক্ষলতেস্ত  করনত িানর ৷ আইিাব্লুএআই সসন্ট্রাি ইনিযান্ড লফশালরজ লরসাচক  ইনলেটউটনক ভাডা কনরনে 

িলরনবনশর কেকসভলচ েেণ ও সংনবিনশীি জায়গায় সাোলজক েভিযায়ন কনর উিশনের িলরকেনা ততলর করার জনয,  লি রনয়াজন 

েয় ৷ 

রকেট সডক ও সরিিন র েত অ্নযানয িৃষ্ঠ িলরবেন রণািীর সনঙ্গ একলেত সযন ানগর ততলর ও উন্নলতর সম্মযলখন েয়, ফিত লবলভন্ন ভানিা 

সলিত টালেকনাি ও সজট োর্যনে জিিন  সং যক্ত কনর িণয সরবরাে করার শৃ্খলনির সােলেক িক্ষতা উন্নত েয় ৷ 

 লিও একলেত আরএলি/এসএেলি ততলর করা েনয়নে  বারাণসী, সানেবগঞ্জ, েিলিয়া ও ফারাক্কায় স্থান লনর্াাচন করার জনয  ার লবস্তালরত 

লনম্নলিলখত িযারা 1.2 স নক 1.3 সত সিওয়া আনে ৷ অ্নয উি রকনের জনয আরএলি/এসএেলি ততলর করা েনব  িলরকেনা অ্নয ায়ী স্থান 

লনবকাচননর িনর  া িলরনেি 2 সত সিওয়া আনে ৷ 

1.2. প্রকথল্পর উপািান্ ও জদম অদযগ্রহথণর সুথ ার্: 

4ট গুরুত্বিভণক অ্বকাঠানোগত সযলবর্া লনলিক ষ্ট ক করা েনয়নে ও িলরকলেত েনয়নে  ার অ্ন্তভভক ক্ত বারণসী, সানেবগঞ্জ ও েিলিয়ায় োলল্টনোিাি 

টালেকনাি ও ফারাক্কায় সনলভনগশান িক ৷ লনলিক ষ্ট ক করা উি রকনের জনয জলের রনয়াজনীয়তা সংলক্ষপ্তকানর লননচ সিওয়া েি: 

1.2.1. বারাণসী – 

বারাণসীনত োলল্ট সোিাি টালেকনাি ততলর করার জনয রনয়াজন 7.001 সে. জলের; তার েনর্য 5.586 সেক্টর জলে ইলতেনর্যই 

আইিাব্লুএআই-এর িখনি রনয়নে এবং ক্রনয়র জনয  অ্লতলরক্ত 1.415 সেক্টর িলরোি করা েনয়নে  আনিাশেভিক ফয়সািার োর্যনে ৷ 

দুট ি কানয় সযলবিার উন্নয়ননর বযবস্থা সনওয়া েনব ৷ সেযদ্রতীরালতক্রান্ত লনেকানণর সযলবিা েেণ করা েনব িবক-1(এ) স খানন 5.586 সে. জলে 

সনওয়া েনয়লেি 2010 সানি জলে অ্লর্েেণ আইন, 1894 সানির অ্র্ীনন ৷ িবক-1(লব) এর অ্র্ীনন, রাস্তা সন াগকারক টালেকনাি সিওয়া 

েনব এনএইচ-7 এর সান ,  ার জনয 1.415 সে জলে লচলিত করা েনয়নে ৷  

1.2.2. সাথহবর্ঞ্জ – 

রাস্তা ও সরিিন র সংন াগ সনেত োলল্ট সোিাি টালেকনাি ততলরর জনয রনয়াজনীয় জলে র্াজক  করা েনয়নে 78.91 সে. ৷ এই সযলবর্া দুট 

িনবক করা েনব ৷নোটােযটভানব 23.98 সে রনয়াজন টালেকনাি গডার সক্ষনে িবক-1 এর জনয ৷ 54.93 সে রনয়াজন েনব টালেকনাি লবস্তার 

করার জনয ও সডকিন র সনঙ্গ সংন াগ স্থািননর জনয II এবং I –লব সত   াক্রনে সনওয়া েনব বনি রস্তাব সিওয়া েনয়নে ৷  

 লিও, সানেবগনঞ্জর সজিা রশাসন 45.20 সে টালেকনানির জনয বযলক্তগত জলে অ্লর্েেননর লিনক এলগনয়নেন আরএফলসটএিএআরআর 

আইন, 2013 সানির অ্র্ীনন ৷ এর সান  অ্লতলরক্তভানব, 2.89 সরকারী জলেও আইিাব্লুএআই সত ট্রািফার করা েনয়নে ৷ সজিা 

রসাশননর লবস্তালরত লবজ্ঞলপ্তট লননচ সিওয়া েি: 

ক্ষদতগ্রস্ত  গ্রাম  বেদির্ত জদম অদযগ্রহন্ 

করা হথব 

আরএফদসটিএলএআরআর 

আইন্, 2013, যারা 11 (1) 

অনু্ ায়ী দবজ্ঞদপ্তর তাদরখ্ 

আরএফদসটিএলএআরআর 

আইন্, 2013, যারা 19 (1) 

অনু্ ায়ী প াষণার তাদরখ্ 

সােিানািা 40.49 Ha  04.07.2015 29.10.2015 

রােিযর 4.71 Ha 08.07.2015 29.10.2015 

 

1.2.3. হলদিয়া 



Resettlement Policy Framework Jal Marg Vikas  
Project 

 

 

7 
 
 

েিলিয়া িক কেনপ্ল্নি 24.68 সে জলে ইজারা লিনয় কিকাতা সিাটক  ট্রাে ট্রািফার করনত আইিাব্লুএআই সক 30  বেনরর জনয, ইজারা 

সিওয়া েয় জযন, 2015 সানি  

1.2.4. ফারাক্কা 

ফারাক্কা বযানরজ রকনের 14.86 সে জলে জনিাৎস, নিী উন্নয়ন ও গঙ্গা িযনরিীবন েন্ত্রক স নক লশলিং েন্ত্রনক , আইিাব্লুএআই-এর তত্ত্বাবর্ানন, 2রা 

োচক  2016 সানি কযালবনননটর অ্নযনোিননর ির এবং জলে স্থানান্তনরর জনয আইিাব্লুএআই দ্বারা 2.35 সকাট জো করার ির স্নানান্তর করা েয় ৷  

আএলি িরবতীকািীন স্থাননর লনলিতকরনণর ির উি- রকে ততলর করার জনয এবং েয়নতাবা ফারাক্কার জনয নতয ন সনলভনগশানাি িক আিনিট 

করার জনয ঠিকািার দ্বারা লনম্নলিলখত নকশা চভ ডান্ত করা েয় ৷    

1.3. প্রকথল্পর প্রভাথবর সারাাংশ: 

রলত উি-রকনের জনয জলের রনয়াজনীয়তার সংলক্ষপ্তসার, এসআইএ-র সকাি এবং রভাব লননচ সিওয়া েি: 

উপ-প্রকথল্পর 

ন্াম  

জদমর 

প্রথয়াজন্ 

(থহ) 

বেদির্ত 

জদম 

অদযরৃ্দহ

ত (থহ) 

সরকারী জদম (থহ)  (থহ)-র জন্ে 

এসআইএ 

সম্পন্ন 

কথরথছ 

স্থান্ান্তদরত 

পদরবাথরর 

সাংখ্ো ( 

ক্ষদতর 

র্ঠন্) 

সমস্ত 

প্রকথল্প 

ক্ষদতগ্রস্ত  

পদরবাথরর 

সাংখ্ো 

 

সমস্ত 

প্রকথল্প 

ক্ষদতগ্রস্ত  

বেদির 

সাংখ্ো 

 

োলল্টনোিাি 

টালেকনাি বারাণসী 

িবক (1এ) 

5.586  - 5         5.586 5.586 - - 0 

 সডকিন  

স াগান াগ 

1.415 

োলল্টনোিাি 

টালেকনাি 

সানেবগঞ্জ িবক -1 

23.997 

 

45.02 2.89 48.09 235  275 1397 

সডকিন  

স াগান াগ 

3.5 *  

আরওলব 6.11 0** 

োলল্টনোিাি 

টালেকনাি েিলিয়া    

24.68  24.68 24.68 - - 0 

ফারাক্কায় নতয ন 

সনলভনগশানাি 

িক  

14.86  14. 86 14.86 - - 0 

সোট*** 80.148 45.02 48.016 

 

93.216**** 235 275 1397 

 

*  জলের লববরনণর  াচাইকরণ ও রনয়াজনীয়তা চিনে  
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** লিলিআর কনসাল্টনটন্ট অ্নয ায়ী রনয়াজনীয়তার চভ ডান্তকরণ চিনে ৷  

*** অ্নযানয িিনক্ষনির জনয রকনের চভ ডান্ত সীোনরখা িলরবতক ন িরীক্ষােভিক  

**** সানেবগঞ্জ ও বারাণসীনত সডকিন  স াগান ানগর জনয এসআইএ, সানেবগঞ্জ ও অ্লতলরক্ত টালেকনানি আরওলব সাবং 

আরও-আরও সযলবর্া সম্প্ন্ন েনব  খন জলের রনয়াজনীয়তা ও স্থান চভ ডান্ত করা েনব ৷   

 

1.4. ক্ষদতর যরণ 

বযলক্তগত জলের ক্ষলত 

িদমক 

ন্াং. 

জদমর যরণ অদজগ ত করার এলাকা (থহক্টর) পমা  বেদির্ত জদমর % শতাাংশ 

1. ফনির বাগান সনেত  18.935 ha 41.79 

2. অ্নযবকর জলে 6.879 ha 15.22 

3. ইোরত সনেত জলে 9.611 ha 21.26 

4. জলডি না করা  9.821 ha 21.73 

5. সোটা 45.2 ha 100 

 

ইমারথতর ক্ষদত  

ক্রলেক 

নং  

ইোরনতর র্রণ  ইোরনতর র্রণ  

1. বসলতন াগয ইোরত  235 

2. সার্ারণ সম্প্লির উৎস 2 

3. সরকালর ইোরত  2 

 সোট 239 

 

অরদক্ষত সম্প্রিাথয়র প্রভাব 

4.5 েনক সিওয়া আনে ক্ষলতেস্ত এিাকার ক্ষলতেস্ত িলরবানরর সাোলজক সেণী স খানন সিখানে স  সোট 235 এএনফর েনর্য, 206 

(87.66%) অ্নযানয অ্নযন্নত সম্প্রিায়, 20 (8.51%) তফলসলি, 7 (2.98) % সার্ারণ সম্প্রিায় এবং 2 (0.85%) তফলসলি উিজালত ৷ 

ক্ষদতগ্রস্ত পদরবাথরর সামাদজক পেণী 

 গ্রাম সামাদজক পর্াষ্ঠী 
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এসটি 

(পাহাড়) এসটি (সমতল) এসদস ওদবদস পজন্াথরল অন্োন্ে 

সােিা নািা ও 

রােিযর 0 2 20 206 7 0 

উৎস: জলে জলডি 

আরএলসটএিএআরআর আইন  2013-র র্ারা 31 ও লদ্বতীয় অ্নযসভলচ অ্নয ায়ী এসলস ও এসটনির জনয লবনশষ সোয়তার বানজট করা 

েনয়নে ওবং আর&আর লকনে অ্ন্তভভক ক্ত করা েনয়নে   া সজিা রশাসন ততলর কনর ৷ স্থানান্তর ও জীবন ািন িলরবযালপ্তর োিকাঠির 

জনয লবনশষ কাউলিলিংনয় এই িলরবারগুলি সোয়তায় আোলর্কার িায় ৷  

 

1.5. ন্ারী উন্নয়ন্ পদরকল্পন্ার সাংদক্ষপ্তসার 

এই রকনের দ্বারা সোট 642 জন েলেিা ক্ষলতেস্ত েয় ৷ 16 জন নারী রর্ান িলরবার লেি ক্ষলতেস্ত এিাকায় ৷ েলেিারা তানির েনর্য 

লবনশষ ভানব রকে সম্বনে সনচতনতা লনলিত করার জনয এবং লনলিক ষ্ট ক সকান রন াজন  া িক্ষযনীয় তার সম্প্নকক  আনিাচনা কনর ৷ 

আরএফলসটএিএআরআর আইন  2013-র লবর্ান অ্নয ায়ী, েলগিানির কানে “ যগ্ম লশরনাে সম্প্ন্ন অ্লর্কার” আনে লবকে বাসস্থাননর 

সযলবর্া স নক অ্যানক্টর লদ্বতীয় অ্নযসভলচর অ্র্ীনন লিএএফ সিওয়ার । সসই অ্নযসানর, সেসযা সিখাননার লবষয়ট েলেিানির দ্বারা উনমাচন 

করা েয় সানেবগনঞ্জ েযনখােযলখ িনির আনিাচনায়, সনচতনতা লশলবর জমিভবক স্বানস্থযর উির িলরচালিত েনব । রকনে ক্ষলতেস্ত িলরবানরর 
নারীরা িযনবকাসন কনিানীনত কলেউলনট লবলল্ডং কা ককিানি উদ্বযদ্ধ ও কাউনিি করনত িানর । এইর্রনণর িাব্লুএইচএইচ-এর রনয়াজননক 

অ্োলর্কার সিওয়া েনব  স্থানান্তনরর সেয় সোয়তা সিওয়াকািীন । রালন্তক স্থাননর িার্শ্কবতী এিাকায় কলেউলনটর অ্বকাঠানোর উনিযাগ 

(লবনশষত সানেবগঞ্জ ও বারাণসী) স েন সশৌচাগার ততলর, রাস্তার িাইট এসবই িরবলতক  আনিাচনা এবং বানজনটর বরাদ্দ রািযতার ওির 

লনভক র কনর । নারী উন্নয়ন িলরকেনার লবলভন্ন কা ককিাি আরএলি/এসএেলি খরনচর েনর্য অ্ন্তভভক ক্ত  ানক । 

1.5.1 ন্ারী অসমবায়কৃত তেে 

নারী অ্সেবায়কৃত ত য ও িৃ ক আনিাচনা িলরচািনা করা েয় েলেিানির সনঙ্গ তানির আ কসাোলজক িলরলস্থলত সবাঝার জনয ।  

জন্সাংখ্ো: সোট লিএলি-র জনসংখযা 1397  ার েনর্য 642 েলেিা  া সোট লিএলি-র 45.96% ৷  

সাক্ষরতা: লিএলি-র সাক্ষরতার োর 67.57% এবং েলেিানির সাক্ষরতার োর 62.15% ৷  

েক 1.1 এ সিখানে েলেিা ও িযরুষ লিএলি-র লশক্ষার স্তর ৷ সংখযাগলরষ্ঠতা সিখা সগনে েলেিা লিএলি-নির সক্ষনে রা লেক (লাসাস 5) 

স নক শুরু কনর এইচএসলস ি কন্ত ৷   

Table 1.1 : প্রকল্প এলাকা সথমত মদহলা দপএদপ-থির দশক্ষার্ত স্তর 

দশক্ষার্ত প ার্েতা মদহলা % 

অ্লশলক্ষত 243 37.85 

লশলক্ষত লকন্তু সকান লবলর্গত লশক্ষা সনই 0 0 
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1.5.2 পপশার্ত পদরকাঠাথমা 

642 জন েলেিার েনর্য, শুর্যোে 8.9% (57) িনর সিশািারী িনি ৷ বালকরা কাজ কনরনা অ্ কাৎ 91.1 % েলেিা িনর কাজ না করার িনি 

৷ সোট কেকরত েলেিানির েনর্য সংখযাগলরষ্ঠরা কৃলষ েলেক ৷   

পরাজর্ার: সোট কেকরত েলেিানির েনর্য োে 48 জন তানির সরাজগার বনিনেন ৷ তারেনর্য 38 জন সরাজগার কনর 5000 টাকার কে 

আর 10 জন সরাজগার কনর 5000 – 7000 টাকার েনর্য,  

1.5.3 ন্ারী প্রযান্ পদরবাথরর পপ্রাফাইল 

তালরখ লবনেষণ করা েনয়নে রনজনক্টর ফনি ঝযুঁ লকিভণক সগাষ্ঠীর ওির রভাব আনিাচন করার জনয স েন নারী রিান িলরবার ৷ েক 1.2 সত 

নারী রর্ান িলরবানরর সরািাইি এবং এই র্রনণর িলরবানর রকনের রভানবর সারসংনক্ষি সিওয়া েনয়নে ৷ 

Table 1.2 : ন্ারী প্রযান্ পদরবাথরর পপ্রাফাইল 

 No 

1 

বয়স 

25-35 2 

35-45 3 

45-55 5 

55-65 4 

65 এবং তার সবলশ 2 

পমা  16 

লববালেত 2 

রা লেক ি কন্ত (লাসাস 5) 266 41.43 

এইচএসলস ি কন্ত (6-12) 124 19.32 

স্নাতক 9 1.40 

সিশািার. / সটক. 0 0 

পমা  642 100 
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 No 

2 

বববাদহক অবস্থা লবর্বা 14 

পমা  16 

3 

দশক্ষার্ত সাফলে 

অ্লশলক্ষত 13 

রা লেক 1 

োঝাোলঝ লবিযািয় 1 

 
োর্যলেক 1 

উচ্চ োর্যলেক 0 

পমা  16 

4 

কমগ অবস্থা 

েযাুঁ  7 

না 9 

পমা  16 

6 

পরাজর্ার ( াকায়) 

< 5000 6 

5000-10000 1 

> 10000 0 

সকান সরাজগার সনই 9 

পমা  16 

7 

দবদপএল 14 

এদপএল 2 

পমা  16 

8 

প্রভাব 

িালর্শ্কক 0 

সম্প্ভণক 16 

পমা  16 

9 প্রভাথবর যরণ 

আবালসক 16 

বযবসালয়ক 0 

উমযক্ত/ খালি প্ল্ট 0 
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 No 

চাষ 0 

পমা  16 

10 

ক্ষদতর যরণ 

জলে 0 

বাস্তুভভ লে ও ইোরত 16 

জলে ও জীবন াো 0 

জীবন াো ও ইোরত 0 

পমা  16 

 

আিািা নারী উন্নয়ন িলরকেনার অ্ন্তভভক ক্ত আনে আরএলি/এসএেলি সত ৷ 
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2. আরদপএফথয়র উথেশে ও মূলন্ীদত 

2.1. আরদপএথফর অদভপ্রায় (ন্ীদত পদরকাঠাথমার পূন্বগাসন্) 

 

নীলত িলরকাঠানোর উনদ্দশয লবশিভানব সবাঝায় িভননকবাসন েভিনীলত তিনযসানর আনিাচনা  এলগনয় লননয়  াওয়া েনব উি-রকে িযনবকাসন 

কা ক িলরকেনা/ সাোলজক েযাননজনেন্ট িলরকেনা করা তিনযসানর অ্ননলেক িযনবকাসন 4.12 এ লবর্শ্ বযানের অ্িানরশানাি নীলত ও জাতীয় 

আইন, নযা য ক্ষলতিভরণ এবং স্বে জলে অ্লর্েেণ ও িযনঃস্থািন ও িযনবকাসন আইন, (আরএফলসটএিএআর&আর) 2013 ৷ 

 

তিানযসানর, আরলিএফ আইন এবং লনয়েকানযন ও িদ্ধলতর েযালিং ততলর কনর   া এনজলির িালয়নত্বর সনঙ্গ সম্প্লকক ত িযনবকাসননর 

বাস্তবায়ননর জনয এবং ক্ষলতিভরনণর জনয ৷ আরএফলি-র লববরণ েি (a) রকে এবং উিািাননর সংলক্ষপ্ত লববরণ,  ার জনয জলে অ্লর্েেণ 

ও িযনবকাসন রনয়াজন েয়, (b) স্থানান্তনরর রনয়াজন, (c) আনযোলনক জনসংখযার স্থানচয যলত এবং বাস্তুচয যত বযলক্তনির সম্ভাবয ভাগ; (d) 

ক্ষলতেস্ত এবং বাস্তুচয যত বযলক্তনির লবলভন্ন সেণীর স াগযতার োনিণ্ড;  (e) আইলন িলরকাঠানোর লবনেষণ; (f) েভিযলনর্কারণ িদ্ধলত; (g) নারী 

ও অ্সোয় সম্প্রিানয়র জনয লনলিক ষ্ট ক বযবস্থা (h) আনিাচনার জনয রলক্রয়া (i) এবং অ্ংশেেণ; রালতষ্ঠালনক রলক্রয়া; (j) বাস্তবায়ন রলক্রয়া 

(k) নাগলরক কান কর সনঙ্গ িযনবকাসন বাস্তবায়ননর সংন াগ; (l) অ্লভন াগ রলতলবর্ান রলক্রয়া বণকনা এবং (m) নাগলরক রলতলক্রয়া; এবং (n) 

লনরীক্ষণ ও লরনিাটক ং রলক্রয়া ৷ 

 

আরলিএফ সেে রনজনক্ট রন াজয ৷ এই রকে েিলিয়া স নক বারাণসী ি কন্ত এনিাব্লু-1 এর নাবযতা উন্নত করার সক্ষনে সোয়তা কনর 

 ার জনয সযলবর্া উন্নত েনব কানগকা জি ান বৃলদ্ধ করার সক্ষনে ৷ সডকি  ও সরিিন র স াগান াগ সিওয়া েনব িনবকর র্রণ অ্নয ায়ী স েন 

িালব করা েনব এবং বযবোর উনঠ আসনব ৷ একট বজরার সেরােনতর সযলবর্া এবং োিবােীর ক্রস নিীনত গলতলবলর্ রচানরর জনয আরও-

আরও ক্রলসংনয়রও রস্তাব সিওয়া েনয়নে ৷ এই রকে 6ট শেনরর (এিাোবাি, বারাণসী, িাটনা, েযনঙ্গর, েিলিয়া, কিকাতা) 18ট স্থানন 

আর্যলনক সওয়ালর সফলর রলক্রয়ার নকশা রস্তুলতনক সোয়তা কনর  া ক্রেশ  বাস্তবালয়ত েনব এবং চারট অ্ংশেেণকারী রানজযর দ্বারা 

কা ককর েনব ৷ এই রকে িলরবতক নশীি এবং ক্ষলয়ষ্ণয  তীর রক্ষা এবং র্ারানিা সোড এ নিীতীর র্নর রাখার জনয  40লকলে সযরক্ষার কাজ 

লনেকাণনকও সে কন করনব ৷ 

 

2.2. এসআইএ ও আরএদপ-র প্রস্তুদত 

আরএলি/এসএেলি ততলর করা েনয়নে 4ট লনলিক ষ্ট ক করা উি-রকনের জনয এখনও ি কন্ত ৷ বালক উি-রকনের জনয, স গুলির স্থান এখনও 

লনলিক ষ্ট ক করা ও চভ ডান্ত করা বালক আনে, আইিাব্লুএআই একট কলেশন চচক া করনব সাোলজক সেসযা এবং সেকনোল্ডার এবং সম্প্রিায়নক 

লনলিক ষ্ট ক করার জনয  ার অ্ন্তভভক ক্ত সাোলজক ও অ্ কননলতকভানব অ্িাভজনক সম্প্রিায় ৷ এই েভিযায়ন লনলিক ষ্ট ক করনব আঞ্চলিক জনসংখযা 

 ারা সম্ভবত এই রকনের দ্বারা ক্ষলতেস্ত েনত িানর তা সরাসলর েনত িানর বা সরাসলর নাও েনত িানর এসআইএ-র ওির রাজয সরকানরর 

ততলর করা লনয়ে সেে অ্নয ায়ী, এবং আিেশুোলর জলরি েেণ করা েনব ৷ সম্ভাবয লবলননয়ানগর রভাব ও ঝযুঁ লক র লিনক িক্ষয সিওয়া উলচত 

স েন সাোলজক রক্ষাকারী লিঙ্গ এবং শেরবাসীর  যক্ত  াকার সেসযা ৷ লবনশষনক্ষনে এই চচক ার সযন াগ লনম্নরূি: 

 রকনের নকশা, উনদ্দশয, এবং বাস্তবায়ন এবং উচ্চ সাোলজক ঝযুঁ লক এলডনয় চিনত/কোনত লনলিক ষ্ট ক সযিালরশ সম্বনে রকনের 

সেকনোল্ডার বা অ্ংশীিারনির কানে জানাননা, আনিাচনা এবং বক্তবয এলগনয় লননয়  াওয়া উলচত;  

 রকনের এিাকায় সাোলজক উন্নলতর সেসযা এবং তার তনকটয সিখনব এবং সসই অ্নযসানর সাোলজক কা ক সরখালিত করনব  া 

জীবননর গুণোন উন্নলতর সক্ষেনত রকনের দ্বারা রিি েনত িানর;  
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 সম্প্রিানয়র সম্প্লির (ন েন লবিযািয়, সম্প্রিানয়র সম্প্লি) সম্ভাবয ক্ষলত লনলিক ষ্ট ক করনত েনব  ার অ্ন্তভভক ক্ত র্েীয় কাঠানো এবং 

সার্ারণ সম্প্লির উৎস (ন েন অ্রণয, সগাচারণ ভভ লে)  ার রভাব আঞ্চলিক জনসংখযার ক্ষলতর েনর্য িরনব;  

 এইচআইলভ/এইিস এবং অ্নযানয সরানগর রনকানির ওির (সাোলজক কা ক এবং রকনের িলরচািনাকাি উভয় সক্ষনেই) 

লনেকাণ েলেক ও অ্নযনির অ্ন্তঃরবানের রভাব েভিযায়ন করনত েনব এবং তানির লনয়ন্ত্রণ করনত সকৌশি লবকলশত করনত েনব;  

 সাোলজক রক্ষাকবচ িলরকেনা এবং ক্ষেতা গঠননর িলরোনির সযিালরশ সে রকে বাস্তবায়ননর সাোলজক উন্নয়ননর লিক 

বাস্তবায়ননর জনয র্ারণক্ষেতার রলতষ্ঠান এবং সেকালনজে েভিযায়ন করনত েনব; এবং,  

 সাোলজক উন্নয়ননর ফিাফি েভিযায়ন করার জনয লনরীক্ষণ ও েভিযায়ন রলক্রয়া উন্নত করনত েনব ৷  

 সযলবর্ানভাগী েতােত, ত য রচার, এবং অ্লভন াগ বযবস্থািনার সক্ষনে িিনক্ষি লননত েনব ৷  
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3. আইন্ানু্র্ পদরকাঠাথমা 

3.1. প্রথ াজে আইন্ 

 

আইএ (ইেলপ্ল্নেলন্টং এনজলি) িযনবকাসন ও িযনঃস্থািন নীলত উন্নত কনরনে জলে অ্লর্েেণ, িযনঃস্থািন ও িযনবকাসন আইন 2013 

(আরএফলসটএিএআরআর অ্যাক্ত 2013) অ্নয ায়ী নযা য ক্ষলতিভরণ ও স্বেতার অ্লর্কানরর ওির লভলি কনর; লবর্শ্বযানের ওলি 4.12 এবং একালর্ক 

সরকারী লনয়ে  া আর&আর ও জলে অ্লর্েবণ সম্প্লকক ত ৷ এটা লনয়ে সেিকণ কনর ক্ষলতেস্তনির িযনবকাসননর জনয এবং তার িক্ষয অ্জক ননর জনয 

লবসৃ্ততভানব একট িদ্ধলতর ও রালতষ্ঠালনক কাঠানো রূিনরখা লনেকাণ কনর ৷ েভি সাোলজক লনয়েকানযন এবং আইন  া রস্তুলত এবং রকে বাস্তবায়ননর 

লভলিনত িলরচালিত েনব তা লননচ উিস্থািন করা েি: 

Table 3.1 প্রযান্ সামাদজক প্রদবযান্ ও আইন্ 

আইন্ /দন্য়ম/ 

ন্ীদত 

বছর লক্ষে প্রাসদিকতা 
প্রাসদিকতা পেথক দন্দিগ ষ্ট 

করা উপ প্রকল্প 
িাদয়ত্বপ্রাপ্ত সাংস্থা 

রাচীন সসৌর্ ও 

রত্নতালত্ত্বক সাইট এবং 

অ্বলশষ্ট ক আইন 

1958 

ভারনত িাওয়া 

সাংকৃলতক এবং 

ঐলতোলসক 

ধ্বংসাবনশনষর সংরক্ষণ 

 লি রকনের 

সাইটট লবজ্ঞালিত 

রাচীন সৃ্মলতস্তম্ভ 

এবং রত্নতালত্ত্বক 

সাইনটর স নক 

300 লেটার দূনর 

অ্বলস্থত েয় 

সকান উি রকনের জনয 

রন াজয নয় রত্নতালত্ত্বক িপ্তর 

লজওআই, ভারতীয় 

সেলরনটজ সসাসাইট 

ও ইলন্ডয়ান নযাশনাি 

ট্রাে ফর আটক  অ্যান্ড 

কািচারাি সেলরনটজ 

(আইএনটএলসলএচ) 

জলে অ্লর্েেণ, 

িযনঃস্থািন ও িযনবকাসন 

আইন  2013 অ্নয ায়ী 

নযা য ক্ষলতিভরণ ও 

স্বেতা 

2013 গলতলবলর্ রলেত সম্প্নির 

অ্লর্েেনণর জনয নযা য 

ক্ষলতিভরণ; জলে 

অ্লর্েেনণর কারনণ  ারা 

ক্ষলতেস্ত েনয়নে তানির 

এিএ ও অ্ কননলতক 

লরেযালবনিশাননর কারনণ  

জননগাষ্ঠীর স্থানান্তনরর 

িযনবকাসন ৷ 

 লি স্বত্ত্বালর্কারীর 

স নক আইএ জলে 

অ্লর্েেণ কনর 

েযাুঁ . সানেবগঞ্জ, ঝাডখনণ্ডর 

টালেকনানির জলে অ্লর্েেনণর 

জনয রন াজয 

রাজস্ব িপ্তর ৷ লনজ 

লনজ রাজয সরকার 

এবং আইিাব্লুএআই 

/ আইএ (রনয়াজনীয় 

বলি – উনদ্দশয 

আরনম্ভর িভনবক 

খরনচর লেসাব, 

সেয়েত টাকা 

সিওয়া ও অ্নযবলতক তা 

লনলিতকরণ) 
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আইন্ /দন্য়ম/ 

ন্ীদত 

বছর লক্ষে প্রাসদিকতা 
প্রাসদিকতা পেথক দন্দিগ ষ্ট 

করা উপ প্রকল্প 
িাদয়ত্বপ্রাপ্ত সাংস্থা 

আরএফলসটএিএআর

আর আইন  2013 

(2015)-এর ওির 

ঝাডখনন্ডর লনয়ে 

2015 ঝাডখন্ড রাজয সরকার 

আরএফলসটএিএআরআ

র 2013 সত লনয়নের 

লবজ্ঞলপ্ত লিনয়নে,  ানত 

অ্যানক্টর অ্র্ীনন এিএ ও 

আর&আর রলক্রয়ার জনয 

লনলিক ষ্ট ক আনে  একালর্ক 

ফেক ও লনয়ে ৷  

ঝাডখনণ্ড ভভ লে 

অ্লর্েেনণর সক্ষনে 

রন াজয 

েযাুঁ , সানেবগঞ্জ, ঝাডখনণ্ডর 

টালেকনানির জলে অ্লর্েেনণর 

জনয রন াজয 

ঝাডখনন্ডর রাজস্ব 

িপ্তর 

তফলসলিভয ক্ত এিাকায় 

িঞ্চানয়ত রাজ আইন  

ও িঞ্চানয়ত (তফলসলি 

এিাকায় লবসৃ্তত) আইন   

1992 কা ককিানির রকৃলতর 

ওির  লনভক র কনর এবং 

িঞ্চানয়ত লবস্তার কনর 

এটার সান  ক্ষেতা 

সম্প্লকক ত  ানক, 

িঞ্চানয়ত স্তনরর 

রলতষ্ঠান রকে 

বাস্তবায়ননর 

কা ককিানির জনয িায়ী 

েনব ৷ আইননর িঞ্চানয়ত 

স্তনরর রলতষ্ঠাননর 

অ্ংশেেণ লসদ্ধান্ত লননত 

সক্ষে কনর োে ি কানয় 

কা ককিাি রসারণ, 

রকে বাস্তবায়ন 

সে কনকারীর উন্নয়ন দ্বারা 

৷ এই আইন রকনের 

রস্তুলত ও বাস্তবায়ন সেয় 

লবনশষত লিআরআই-এর 

োে সভা/িঞ্চানয়ত 

সমৃ্প্ক্ততার জনয উিিব্ধ 

৷ োে স্তনর িঞ্চানয়ত 

এই রকনের রস্তুলত ও 

বাস্তবায়ননর সক্ষনে  যক্ত 

 ানক ৷ 

িঞ্চানয়ত এিাকায় 

লননিক লশত স নকান 

উি রকনে 

রন াজয 

সানেবগঞ্জ, ঝাডখনন্ডর সক্ষনে 

রন াজয 

সম্প্লকক ত োনের 

িঞ্চানয়ত 
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আইন্ /দন্য়ম/ 

ন্ীদত 

বছর লক্ষে প্রাসদিকতা 
প্রাসদিকতা পেথক দন্দিগ ষ্ট 

করা উপ প্রকল্প 
িাদয়ত্বপ্রাপ্ত সাংস্থা 

তফলসলি উিজালত ও 

অ্নযানয িরম্প্রাগত 

বালসন্দা (বন অ্লর্কার 

স্বীকৃলত) আইন 

2006 

আইনট ঐলতেযগত বন 

বসবাসকারী সম্প্রিানয়র 

অ্লর্কানরর আইলন 

স্বীকৃলতর অ্নযিান, 

আংলশকভানব বন আইন 

দ্বারা সৃষ্ট ক অ্লবচার 

সংনশার্ন ৷ 

বন ও বনযরাণী সংরক্ষনণ 

সম্প্রিায় এবং োনযনষর 

একট কণ্ঠস্বর িান লিনক 

একট আরম্ভ কনর ৷ এই 

আইন লনলিক ষ্ট ক 

এনটাইনটিনেন্ট এবং 

রলক্রয়ায় সেলিকত ৷ এই 

আইন  ার জনয উনদ্দশয 

এবং স  িলরলস্থলতর 

কারনণ আইননর অ্র্ীনন 

অ্লর্কানর েস্তান্তর করা 

 ানব এবং স  িদ্ধলতনত 

করা  ানব  তার ওির 

সেলিকত ৷সডনকর 

েস্তান্তরকরণ এরকে 

একটা উনদ্দশয ৷লনলিক ষ্ট ক 

বযলক্ত/সগাষ্ঠীর 

(বযলক্তলবনশষ, িলরবার, 

সম্প্রিায়) জনয লনলিক ষ্ট ক 

অ্লর্কানরর উনেখ আনে 

লবলভন্ন  শীষকনকর অ্র্ীনন 

স েন লশরনাে, 

বযবোরকারী ইতযালি ৷ 

এইগুলি রকে 

চিাকািীন ো ায় রাখনত 

েনব ৷  লি সকান জলে 

েস্তান্তরকরণ  যক্ত  ানক, 

তার একটা সীো  াকনব 

 

 লি রকেট 

গতানযগলতক বনয 

জলের ের্য লিনয় 

িাশ েয়  ার 

অ্ন্তভভক ক্ত লরসাভক ি 

ও সযরলক্ষত অ্রণয; 

সংরলক্ষত এিাকা ও 

সম্প্রিায়ভয ক্ত অ্রণয 

৷ 

রন াজয নয় 

বন েন্ত্রক/িপ্তর, 

উিজালত লবষয়ক 

েন্ত্রক ও উিজালত 

কিযাণ িপ্তর  
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আইন্ /দন্য়ম/ 

ন্ীদত 

বছর লক্ষে প্রাসদিকতা 
প্রাসদিকতা পেথক দন্দিগ ষ্ট 

করা উপ প্রকল্প 
িাদয়ত্বপ্রাপ্ত সাংস্থা 

 া আইনটর দ্বারা বলণকত, 

এবং োে সভা দ্বারা 

িলরষ্কার কনর বিনত েনব 

৷ এই উনদ্দনশয কত 

সংখযক গাে কাটা েনব 

তারও একটা সীো আনে 

৷ 

 

3.1.2. দবশ্ববোথের পসফর্াথডগ র ন্ীদতসমূহ 

লবর্শ্ বযানের লকেয  িলরনবশ সম্প্লকক ত ও সাোলজক সসফগািক  নীলত আনে  া উন্নয়ন রকনের লবরূি রভাব কোনত বা লনষ্কাশন করনত িানর 

৷  লননচর েনক লবর্শ্ বযানের সাোলজক সসফগািক  নীলতসেভে সিওয়া েি ৷  

 

 

 

 

Table 3.2 দবশ্ব বোথের পসফর্াডগ  ন্ীদতসমূহ 
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দবশ্ববোথের 

পসফর্াডগ  

ন্ীদতসমূহ 

লক্ষে প্রাসদিকতা 
পসফর্াথডগ র 

প্রথয়াজন্ীয়তা 

OP/BP 4.12 অ্ননলেক িযনবকাসন-এই নীলতর িক্ষয 

স খানন সম্ভবির, সসখানন অ্ননলেক 

িযনবকাসন এডাননা বা কোননা, সেস্ত 

সটকসই লবকে রকনের লিজাইন 

অ্নিষণ করা ৷ উিরন্তু, এটা  

বাস্তুচয যত বযলক্তর িভবককািীন 

জীবনোননর উন্নলতনত সোয়তানক  

সেজ করনত চায়; িযনবকাসন 

িলরকেনা ও বাস্তবায়নন সম্প্রিানয়র 

অ্ংশেেণ; এবং ক্ষলতেস্তনির আইলন 

অ্বস্থা  লশনরানাে লনলবকনশনষ 

সেন ালগতা রিান ৷ 

লনলিক ষ্ট ক রকে েেনির জনয সীলেত 

জলে অ্লর্েেনণর জনয রনয়াজন 

েনব তার ফনি: স্থানান্তনরর বা 

আেয় োরাননা; সম্প্ি োরাননা 

বা সম্প্ি অ্লভগেন; আনয়র 

উৎস োরাননা বা জীলবকা োলরনয় 

 ায় ৷ 

সম্প্রিায় ও রকনের 

আলর্কালরকনির আনিাচনার ের্য 

লিনয় িভনবকাসন কান কর িলরকেনা 

েয় ৷ িভনবকাসন কান কর িলরকেনা 

ততলর েনয় সগনে ) ৷ 

OP/BP 4.11 সাংকৃলতক সম্প্লি -এই নীলতর িক্ষয 

সাংকৃলতক সম্প্লি, ঐলতোলসক 

র্েীয় এবং অ্ননয রাকৃলতক েভিয 

সংরক্ষনণ সেন ালগতা করা  

-এর েনর্য িনর িভবকবতী োনব 

অ্লর্বাসীনির দ্বারা বালক  াকা অ্ংশ 

এবং অ্ননয িলরনবশ তবলশষ্ট কয, 

সসইসান  বযাে- অ্ কায়ন রকনের 

সম্মযখীন সাংকৃলতক তবলশনষ্ট কযর সযরক্ষা 

এবং বলর্কতকরণ ৷  

এই নীলতর দ্বারা সসইসব অ্ঞ্চনি 

আইিাব্লুএআই-এর অ্র্ীনন উি-

রকে োর্যনে আনিাডন সৃলষ্ট ক 

করা স নত িানর স খানন 

সাংকৃলতক সম্প্লি, ঐলতোলসক 

র্েীয় এবং অ্ননয রাকৃলতক েভিয 

আনে-এর অ্ন্তভভক ক্ত িভবকবতী 

োনব অ্লর্বাসীনির দ্বারা বালক 

 াকা অ্ংশ এবং অ্ননয িলরনবশ 

তবলশষ্ট কয   া উি-রকনের কাজ 

বাডাননা এবং েজবযত করার সেয় 

ক্ষলতেস্ত েনত িানর ৷  

ঠিকািারনক লনবারণ িলরকেনা 

রণয়ননর জনয িায়ী করা েনব ৷   

Source: The World Bank Operational Policy 
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Table 3.3 অনন্দিক পুন্বগাসথন্ দবশ্ব বোে ওদপ4.12 এবাং আরএফদসটিএলএআরআর আইন্, 2013-র মথযে পােগকেজদন্ত 

দবথেষণ 

দবষয়/সমসো/ এলাকা দবশ্ব বোে ওদপ4.12 আরএফদসটিএলএআর&আর 

এিএ-র আনবিন  রকনের সব উিািান রনয়াগ েয়  া 

অ্ননলেক িযনবকাসননর ফিস্বরূি, 

অ্ কায়ন উৎস লনলবকনশনষ েয় ৷ 

যারা 2 সসই রকেগুলিনত রন াজয স খানন সরকার তার লনজস্ব 

বযবোনরর জনয জলে অ্লর্েেণ কনর, রানখ এবং লনয়ন্ত্রণ কনর, এর 

অ্ন্তভভক ক্ত লিএসইউ সে এবং জনসার্ারনণর উনদ্দশয; লিলিলি-র জনয 

স খানন জলের োলিকানা সরকানরর সনঙ্গ নযস্ত েওয়া অ্বযােত 

 ানক; বযলক্তগত সকাম্প্ালন স খানন ভভ লে োলিকরা 80%  জলের বা 

70% লিলিলি-এর সক্ষনে সম্মলত িান কনরনে ৷ 

িলরোনরর নীলত সম্ভাবয সক্ষনে অ্ননলেক িভনবকাসননর 

স্থানান্তর এলডনয় চিা বা হ্রাস করা 

উলচত, লবকে রকে নকশার সেস্ত 

সম্ভাবযতা খযুঁনজ সিখা উলচত ৷ 

আইন লেসানব লবকেনক লবনবচনা করা েয় স েন িলরনেি II, র্ারা 

# 4 (d) বিনে "জলের স  িলরোণ অ্লর্েেনণর জনয রস্তালবত তা 

সম্প্ভণকভানব নভযনতেরূনি রকনের জনয রনয়াজনীয়; এবং (e) বনিন 

একট লবকে স্থানন জলে অ্লর্েেণ করা েনয়নে এবং সম্ভবির িাওয়া 

 ায়লন ৷  

অ্নযানয রকনের সনঙ্গ 

সং যলক্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

এইরকে সকান লবর্ান সনই 

এই আইননর অ্র্ীনন অ্লর্েেনণর কারনণ একালর্ক স্থানান্তরনক এই 

আইন এলডনয় চিনত বনি ৷  

লকেয  আর&আর লবর্ান স্থানান্তর ও জীলবকা লবকেনক সংেত করনত 

অ্নয উন্নয়নশীি রকনের সনঙ্গও সং যক্ত েনত িারত ৷ 
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দবষয়/সমসো/ এলাকা দবশ্ব বোে ওদপ4.12 আরএফদসটিএলএআর&আর 

আর&আর-এর আনবিন উিনরর েতই ওিনরর সান  অ্লতলরক্ত,  যারা 2(3) বযলক্তগত সকাম্প্ানীর দ্বারা 

জলে ক্রয়  খন সরকার লনর্কারণ কনর বা  খন সরকার অ্ংশত 

অ্লর্েেন কনর ৷  

এই আইনন আর&আর এর জনয লবস্তালরত রলক্রয়া ও লবর্ান বতক োন 

৷  

এই আইননর অ্র্ীনন, আর&আর আিেসযোরীর সেয় আর&আর এর 

রলক্রয়া শুরু েয় এবং আর&আর-এর কলেশনার এবং স খানন 

রাসলঙ্গক সসখানন কলেটর দ্বারা  আর&আর-এর িযরষ্কানরর   া   

তিারলকনত সশষ েয় ৷ আর&আর সম্প্লকক ত সেস্ত লবর্ান আবলশযক 

এবং আনযষ্ঠালনকভানব অ্লর্েেণ িদ্ধলতর সক্ষনে ভভ লষত করনত েয় ৷ 

িলে অ্লর্েেনণ সকানরকে িখি সনওয়া  ানবনা  লি না আর&আর-

লবর্াননর সনঙ্গ তা রণীত  ানক ৷  

ক্ষলতেস্ত এিাকা অ্ননলেক সক্ষনে জলে লননয় লননি 

ফিস্বরূি আেয় োরায়, সম্প্ি বা 

সম্প্লির অ্লভগেনন হ্রাস েয়, 

সরাজগানরর উৎস বা জীলবকা সস অ্ন ক 

ক্ষলত েয় 

যারা 3(b): এিাকায় লবজ্ঞলপ্ত সিওয়া েয় ‘অ্লর্েেন’এর জনয 

িলরবার  

 

যারা 3(m) অ্ন্তভভক ক্ত  ানক বযলক্ত, তার স্বােী বা স্ত্রী, অ্রাপ্তবয়ক 

সন্তান, অ্রাপ্তবয়কলনভক রশীি ভাই এবং সবান 

লবর্বা, লিনভালসক, লবতালরত েলেিা একক িলরবার লেসানব লবনবলচত ৷  
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দবষয়/সমসো/ এলাকা দবশ্ব বোে ওদপ4.12 আরএফদসটিএলএআর&আর 

স াগযতার জনয ক্ষলতেস্ত 

িলরবার 

 

 

 

 

 

সেস্ত লবরূিভানব ক্ষলতেস্ত োনযষ তা 

েনত িানর তার কানে আনযষ্ঠালনক 

জলের ওির আইনী অ্লর্কার আনে বা 

সনই  

যারা 3 (a):  ার জলে এবং অ্নযানয স্থলবর সম্প্লি অ্লর্েৃেীত েয় ৷ 

(b)&(e): ক্ষলতেস্ত এিাকায় িলরবানরর অ্বলস্থলত স েন েলেক, 

ভাডানট, অ্রনণযর ওির লনভক রশীি এবং জনির অ্ংশ ইতযালি  ানির 

জীলবকার রা লেক উৎস জলে অ্লর্েেননর ফনি ক্ষলতেস্ত েয়  

(c) উিজালত ও অ্নযানয বন বসবাসকারীগণ  ানির অ্লর্কার বন 

বসবাসকালর আইন 2006 এর অ্র্ীনন িনর ৷  

(f) স নকান লকনের অ্র্ীনন রাজয বা সকন্দ্র িলরবারনক জলে লিনখ 

লিনি  

(g) শেনরর সকান এিাকায় িলরবার অ্বলস্থত  া অ্লর্েহৃত েয় বা 

জীলবকার রা লেক উৎস  া অ্লর্েেন দ্বারা ক্ষলতেস্ত েয় ৷  

 লবলেন্ন করা তালরখ  ঋণেেীতার দ্বারা তালরখ সিওয়া েয় 

এবং বযানের কানে তা েেনন াগয ৷ 

অ্নযশীিননর সক্ষনে এই তালরখই 

আিেসযোলরর তালরখ ৷ 

যারা 3 c (ii), (iv) (vi): “অ্লর্েেননর জলে” সত 3 বের বা তার 

সবলশ বের সেনয়র জনয িলরবারগুলি অ্বলস্থত  ানক ৷  

িলরনেি II এর অ্-

আনবিন 

সেস্ত লবলননয়ানগর জনয  একা 

িাুঁ ডাননা এসআইএ 

যারা 6(2): জিনসচন রকে স খানন এআইএ অ্নযানয আইননর 

অ্র্ীনন রনয়াজন, এসআইএ-এর লবর্ান রন াজয নয় ৷ 

 লি সকান গুরুত্বিভণক লবর্াননর সক্ষনে সরকার দ্বারা এসআইএ-এর 

অ্বযােলতরাপ্ত েনত িানর  

িরােশক – রস্তুলতকািীন 

িবক I  

প্ল্যালনং ও বাস্তবায়ননর সেয় একট 

ক্রোগত রলক্রয়ার িরােশক সিয় 

যারা 4(1) র ে িরােনশকর জনয লিআরআইএস, শেনরর আঞ্চলিক 

বলি, সিৌরসভা ইতযালির সান  তালরখ ইসযয করা েয় এসআইএ এলগনয় 

লননয়  াওয়ার সক্ষনে ৷  

যারা 5: ক্ষলতেস্ত এিাকায় এসআইএ-র িাবলিক লেয়ালরং ৷লিন ও 

তালরনখর ি কাপ্ত রচার সিওয়া েয় ৷  

এসআইএ ও 

এসআইএেলি রস্তুলতর 

সেয় বযবর্ান 

সাোলজক লনর্কারণ, িযনবকাসন 

কেকিলরকেনা এবং বা সাোলজক 

েযাননজনেন্ট সেেওয়াকক  েভিযায়ন 

সােনন রস্তুলতর খসডা 

যারা 4 (2): সভেিানতর লিন স নক ছয় মাথসর মথযে  

রকাশয – স্তর I েভিয লনর্কারনণর আনগ ও তালরখ 

আসার 120 লিন আনগ রকাশ করনত 

েনব 

যারা 6(1): আঞ্চলিক ভাষায় অ্নযবাি উিিব্ধ লিআরআই 

রলতষ্ঠানগুলিনত আর শেনরর সরকালর বলিনত; সজিার রসাশলনক 

অ্লফস এবং রনয়াজনীয় সরকালর এনজলির ওনয়বসাইনট ৷ 
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এসআইএ ও 

এসআইএেলি লনর্কারণ 

করার জনয লবনশষজ্ঞনির 

িি ততলর 

বযাে োফ দ্বারা লনর্কালরত েয় যারা 7(1): একালর্ক-লবষনয়র লবনশষজ্ঞ িি ততলর করা েয়  ার 

অ্ন্তভভক ক্ত লবনকন্দ্রীভভ ত সরকারী রলতষ্ঠানগুলির (লিআরআইএস, 

ইউএিলবএস) সিসয  ৷ 

িনির লরনিাটক  জো 

সিওয়ার জনয সেয় 

লনর্কারণ 

লনর্কারনণর জনয লসদ্ধানন্তর লেটংনয়র 

আনগ 

যারা 7(4): এটি বতদরর দু মাথসর মথযে  এর লরনিাটক  জো লিনত 

েনব  

লবনশষজ্ঞনির িনির 

কাজ করার সযন াগ 

বযাে োফনির দ্বারা সাোলজক 

েভিযায়ণ, িভনকবাসননর কেক িলরকেনা 

ি কানিালচত ও লনর্কালরত েয় এবং 

আঞ্চলিক সসফগািক  উিনিষ্ট কা দ্বারা তা 

অ্নযনোলিত েয় 

যারা 7 (4) (a&b): েভিযায়ন কনর স  এট জনগনণর সকান উনদ্দশয 

িলরনষবা লিনে লকনা;  লি সাোলজক খরচ সম্ভাবয সযলবর্ার গুরুত্ব 

অ্লতক্রে কনর তােনি অ্বশযই তা বলজক ত েনব;  

যারা 7 (5) (a&b):  লি জনগনণর উনদ্দনশয িলরনষবা সিয়, তােনি 

নভনযতে জলে অ্লর্েেনণর ক া, এবং স্থানচয যলত নভনযতে করার; 

সাোলজক খরনচর গুরুত্ব অ্লতক্রে করা সম্ভাবয সযলবর্ার লবকে লবনবলচত 

েনব  

িরােশক – িবক II 

লনর্কারণকািীন 

অ্নযশীিনী লেসানব সজিা ও রাজয স্তনর 

রকনে ক্ষলতেস্ত এিাকাগুলিনত 

িরােশকিাননর ওয়াকক শি করা েয় ৷ 

যারা 2 (2): লিলিলি-নত এবং স খানন বযলক্তগত সকাম্প্ানী 

সরকারনক ভারসানেযর জলে সনওয়া েনয়নে বনি জানায় সসই 80% 

ও 70% জলে োলিকনির সম্মলত িাননর আনগ,  

রকাশয – স্তর II িলরকেনা ও বাস্তবায়ননর োর্যনে ত য 

রচার 

যারা 7 (6): 7(4&5)-এর অ্র্ীনন লবনশষজ্ঞনির িনির সযিালরশ 

সজিা এবং ব্লনকর রশাসলনক অ্লফস ও লিআআইএস-এ স্থানীয় 

ভাষায় জনসেনক্ষ রকাশ করা েয়  

বহু-ফসলির ওির রভাব 

হ্রাস 

নভযনতে লবরূি রভাব রনয়নে এেন 

সম্ভবির নকশা লনবকাচন কনর ৷ 

যারা 10: সকান বযলতক্রেী সক্ষনে জি সসচনকারী বহু-ফসলি জলে 

 লি অ্লর্েেণ করা েয়, তােনি স  এিাকা অ্লর্েেন করা েনব তা 

স ন সজিা বা রানজযর সেস্ত রকনের স াগফিনক অ্লতক্রে করনব 

না ৷ এই অ্লর্েেননর এিাকা সজিা বা রানজযর সোট সনট বিন 

এিাকানক অ্লতক্রে করনব না ৷  

িলতত জলে উন্নয়নশীি অ্লর্েেন এিাকার লদ্বগুনণর সোন েনব ৷ 

রা লেক লবজ্ঞলপ্তর ত য 

রচার 

রস্তুলত ও অ্ংশেেনণর ক্রোগত অ্ংশ যারা 11 (1), (2) & (3): লবজ্ঞলপ্ত স্থানীয় ভাষায় রকালশত েয় এবং  

োে সভা, সিৌরসভানত েভিত রকনের উনদ্দশয, এসআইএ-র 

সলক্ষপ্তসার এব আর&আর এর জনয লননয়াগ করা রশাসনকর তবলশষ্ট কয, 
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আর&আর লিনের সারসংনক্ষনির সম্প্ভণক ত য সিওয়ার জনয লেটং 

িাকা েয়  

জলের সরকিক  আিনিট 

করা  

আরএলি-র অ্ংশ যারা 11 (5): একবার  লি এটা স্থািন করা  ায় স  জনস্বান ক জলের 

রনয়াজন, সসই অ্নযসানর লবজ্ঞলপ্ত ইসযয করা েয় র্ারা 19 এর অযীথন্ 

প খ্াথন্ অনু্সৃত হয় প  জদমর পরকডগ  দুমাথসর মথযে আপথড  

করথত হথব  

আর&আর লকনের 

আিেসযোলর ও রস্তুলত  

আরএলি-র অ্ংশ যারা 16 (1) (2):.ক্ষলতেস্ত জনগণ ও তানির স  সম্প্লি ক্ষলতেস্ত  

েনব, জীলবকার ক্ষলত এবং সার্ারণ স  সম্প্লি ক্ষলতেস্ত েনব তার 

আিেসযোলর করা েয়; আর&আর এর অ্ন্তভভক ক্ত বাস্তবায়ননর 

সেয়সীোও  ৷ 

ত য রচার এবং 

গণশুনানী -  র্াি III 

 

 

 

রলক্রয়ার ের্য লিনয় িরােশক আবলশযক 

যারা 16(4)&(5): আর&আর লকনের ওির ত য রচার করা 

বার্যতােভিক  ার অ্ন্তভভক ক্ত িভনবকাসননর এিাকা এবং আর&আর 

লকনের খসডার েনর্য গণশুনানীর বযবস্থা করা রলত োে সভা, 

সিৌরসভা এবং লিইএসএ-র অ্র্ীনন রনয়াজন অ্নয ায়ী তফলসলি 

এিাকায় িরােশক ৷ 

আর&আর লকনের 

অ্নযনোিন  

যারা 17 & 18: গণশুনানী ও অ্নযনোিননর সেয় উনঠ আসা 

আিলিগুলি সিখার িনর আর&আর লকনের খসডা চভ ডান্ত করা েনব ৷  

আর&আর লকনের চভ ডান্ত 

রকাশ 

এট বাস্তবায়ননর জনয বানজট লবর্ান 

সনেত অ্নযনোলিত আরএলি 

যারা 19 (2): রনয়াজনীয় বলি অ্ ক জো সিওয়ার িনর সকবিোে 

সরকার 19(1)-এর সান  লবজ্ঞলপ্ত সিয় ৷ 

লনর্কালরত সেয়সীো আরএলি-নত অ্ন্তভভক ক্ত - টাইে িাইন 

সরকানরর িদ্ধলত সান  একলেত েয় বা 

উদ্ভাবনী িদ্ধলত েেণ কনর সেয় 

কোনত  ার লভলি অ্ংশেেণ ও 

স্বেতার নীলতর ওির িলরচালিত ৷ 

যারা 19 (2): সেস্ত রলক্রয়াট জলের সরকনিক র আিনিট, রচালরত 

ত য, রা লেক সেীক্ষা, জনগণনা, আিলির শুনানী, আর&আর 

লকনের রস্তুলত ও অ্নযনোিন, টাকা জো সিওয়া সেস্ত লকেযই র্ারা 

11-র রা লেক লবজ্ঞলপ্ত ইসযয করার তালরখ স নক 12 মাথসর মথযে 

অবশেই সমূ্পণগ করথত হথব  ৷   

যারা 19 (7):  লি চভ ডান্ত রকাশ র্ারা 11 (1) অ্নয ায়ী 12 োনসর 

েনর্য না েয়, তােনি রলক্রয়াট ভ্রষ্ট ক েনব,  লি না সকান লবনশষ 

িলরলস্থলতর েনর্য িনর ৷  

জলে অ্লর্েেণ িলরকেনার 

রণয়ন 

 যারা 20: অ্লর্েেণ িলরকেনার রণয়ননর জনয জলে লচলিত করা ও 

োিা েয় ৷ 
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আিলির শুনানী  

 

 

আরএলি সত অ্ন্তভভক ক্ত 

যারা 21(1) (2): লবজ্ঞলপ্ত জালর করা েয় সরকানরর জলে িখননর 

অ্লভরায়, এবং ক্ষলতিভরনণর িালবর ওির িক্ষয সরনখ এবং আর&আর 

21(1) র্ারা অ্নয ায়ী ইসযয করা তালরনখর একমাথসর কম ও ছয় 

মাথসর পবদশ সমথয়র মথযে তা করথত পারথব ন্া  ৷    

িযরষ্কার সঘাষণার লনলিক ষ্ট ক 

সেয় সেয়সীো 

যারা 25: জলে অ্লর্েেনণর িলরকেনা, আিলির শুনানী, িৃ ক িালব 

সে কনন িযরষ্কার সঘাষণা লনলিত করার িনর যারা 19 এ (জদম 

অদযগ্রহথণর চূড়ান্ত প্রকাশ, অনু্থমাদিত আর&আর দিম) ইসুে 

করা তাদরথখ্র 12 মাথসর মথযে িযরষ্কার সঘাষণা করা উলচত ৷লনলিক ষ্ট ক 

সেনয়র েনর্য  লি িযরষ্কার না সিওয়া  ায়, তােনি সেে রলক্রয়াট ভ্রষ্ট ক 

েনব ।  

এিএ আইন  1984 

ভ্রষ্ট কতার লবনবচনা কনর 

এবং 

আরএফলসটএিএআর&

আর রন াজয 

 যারা 24: স খানন র্ারা 11 অ্নয ায়ী িযরষ্কার সঘাষণা করা েয় না, বা 

স খানন িাুঁ চ বের আনগ েনয়নে লকন্তু জলে িখি করা েয়লন বা িযরষ্কার 

সঘাষণা করা েনয়নে লকন্তু সবলশরভাগ উিনভাক্তার অ্যাক্াাউনন্ট 

টাকা জো িনরলন  ৷  

জলের জনয বাজার েভিয 

লনর্কারনণর িদ্ধলত 

সম্প্ভণক রলতস্থািন খরচ যারা 26 এবাং প্রেম অনু্সূদচ: 3ট িদ্ধলত শনাক্ত করা েনয়নে এবং 

স ট সবলশ সসটাই লবনবচনা করা েনব  া সক্ষে দ্বারা লবভক্ত েনব  া 

অ্নযসভলচনত র ে সিওয়া আনে ; ক্ষলতিভরনণর আনগ সিওয়া েনি 

লবনবচনা করা েনব না;  লি িাে উিিব্ধ না েয় তােনি ভভ লে েভিয 

লনর্কারণ করা েনব; বাজার েভিয আিনিট করার জনয িিনক্ষি সনওয়া 

েনব ৷  

ইোরনতর েভিযলনর্কারণ সম্প্ভণক রলতস্থািন খরচ যারা 29 (1) অ্বলচত বা ক্ষলতেনস্থর োন কে না কনর ৷ 

ক্ষলতিভরণ ও সযি  Section 30(1) 100% ক্ষলতিভরনণর অ্ ক 

Section 30(3): এসআইএ-র লবজ্ঞলপ্ত সিওয়ার তালরখ স নক ওয়ািক  

লিন ি কন্ত বা জলে লননয় সনওয়ার জবাজার িনরর ওির 12% রলত 

বের ।  

আর&আর িযরষ্কার আরএলি স নক ক্ষলতেস্ত বযলক্তর 

িভনবকাসন ও িভনঃরলতষ্ঠা ও তানির 

জীলবকা, জীবন ািননর স্তর  উন্নত 

করার জনয বা নভনযতে তানির আবার 

িযনরায় িযনরুদ্ধার করার জনয, 

Section 31, দদ্বতীয় অনু্সূদচ: একট ইউলনট লেসানব একট িলরবার 

আর &আর োন্ট িানব অ্লর্কন্তু ক্ষলতিভরণ িানব এবং তারাও  ারা 

ক্ষলতিভরনণর তালিকার অ্ন্তভভক ক্ত লেিনা ।  

দদ্বতীয় অনু্সূদচ: গৃেেীননির তালিকাভভ ক্ত করা েয় বালড ততলরনত, 

িখন রকনে জলের বিনি জলে ক্ষলতিভরনণর িলরবনতক , শহুনরকরনণর 
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সলতযকানর, রাক স্থানচয যলত োো বা 

রকে বাস্তবায়ননর শুরুনত িভনবক 

রচলিত োো, স ট সবলশ েনব তার 

জনয সেস্ত খরচ ।  

জনয অ্লর্েেনণর সক্ষনে  20% জলে োলিকনির জনয লরসাভক  করা 

 ানক  া ক্ষলতিভরনণর সেেভিয, চাকলর বা এককািীন অ্ কিান বা 

িলরবেন, জলে ও বালড  লি স্বােী স্ত্রী উভনয়র নানে নল ভভ ক্ত  ানক 

ইতযালি সক্ষনে 20 বেনরর জনয বালষকক জীলবকা লনবকানের অ্নযিান ৷ 

সাংথ াজন্ী B পিখু্ন্  

স্বেতা  যারা 37(1): ওনয়বসাইনট রলতট আিািা িলরবানরর ক্ষলত, 

ক্ষলতিভরনণর িযরষ্কার ইতযালি সনেত সেস্ত ত য উিিব্ধ েনব । 

জলের িখি জলে ও তার সম্প্লকক ত সম্প্লি লননয় 

সনওয়া, ক্ষলতিভরণ লিনয় সিওয়ার 

িনরই একোে  েনত িানর এবং 

স খানন রন াজয সসখানন িযনবকাসননর 

সাইট ও চিন্ত ভাতা স্থানচযত 

বযলক্তনক সিওয়া েয় ।  

যারা 38(1): ক্ষলতিভরনণর লতন োস ও আর &আর সযলবর্া লনবকানের 6 

োনসর েনর্য জলে লননত েনব; িযনবকাসননর জায়গায় িলরকাঠানোগত 

সযলবর্া সম্প্ন্ন করনত েনব ক্ষলতিভরনণর র্ারা 30 এর অ্র্ীনন িযরষ্কার 

সিওয়ার তালরনখর 18 োনসর েনর্য; িখি ও রকে চািাননা 

আর&আর সম্প্ন্ন কনর আোিননর েয়োস িভবকবলতক  সেয় ।  

একালর্ক স্থানচয যলত  যারা 39: অ্লতলরক্ত ক্ষলতিভরণ লনর্কালরত ক্ষলতিভরনণর সোন েয়  া 

স্থানচয যতনক সিওয়া েনব ।  

গুরুতর উনদ্দনশয 

অ্লর্েেণ 

বযানের অ্ কায়ন করা রকনে সভিয নয় যারা 40 (5): 75% ক্ষলতিভরনণর উিরন্তু অ্লতলরক্ত ক্ষলতিভরণ সিওয়া 

েনব  

অ্লর্েেণ ও 

েস্তান্তরকরনণর আনগ 

আগাে সম্মলত  

স্বনিশজাত োনযনষর সান  লে, 

িভবকবলতক , জানাননা িরােশক এলগনয় লননয় 

 াওয়া বার্যতােভিক । 

যারা 41(3) তফলসলি এিাকার োে সভা, িঞ্চানয়ত, স্বশালসত 

কাউলিনির স নক সম্মলত সনওয়া বার্যতােভিক । 
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এসলস ও এসটনির জনয 

উন্নয়ন িলরকেনা  

আরএলি-র সান  স্বনিশীয় োনযনষর 

উন্নয়ননর িলরকেনা রনয়াজন । 

সেস্ত সসক্টনর জলের বিনি জলে একট 

লবকে । 

যারা 41: অ্লর্েেনণর িভনবক আিািা উন্নয়ননর িলরকেনা ততলর করা, 

জলে র অ্লর্কার স্থািন; লবকে জ্বািানীর সখারানকর জনয বযবস্থা, বননর 

জলেনত কাষ্ঠলবেীন উৎিািন 5 বেনরর েনর্য উন্নত করা; 1/3 অ্ংশ 

ক্ষলতিভরণ র ে লকলস্ত লেসানব লিনত েনব এবং বালকটা িখি সনওয়ার 

সেয়; এসটনির তফলসলি এিাকার েনর্য স্থািন করনত েনব; 

লবনােভিয জলে সাম্প্রিালয়ক উনদ্দনশয; ভভ লেেস্তান্তর অ্কা ককর েনব 

এবং এসট ও এসলস  জনয আর&আর সযলবর্া লবনবলচত েনব; িখি ও 

চিোন রকনে  োে র্রার অ্লর্কার লফলরনয় সিওয়া েনব;  লি সজিার 

বাইনর  াকনত চায় তােনি অ্লতলরক্ত সযলবর্া রিান করা েনব আল কক  

লিক স নক; অ্নয আইননর অ্র্ীনন সেস্ত অ্লর্কার অ্লবরত চিনব ।  

দদ্বতীয় অনু্সূদচ: জলে িখনির রকনের জনয জলের জনয এসলস ও 

এসট-নির জনয অ্লতলরক্ত বযবস্থা, অ্লতলরক্ত অ্ ক উিরন্তু জীলবকা 

লনবকানের অ্নযিান 

রালতষ্ঠালনক বযবস্থা  রালতষ্ঠালনক বযবস্থা েঞ্জয র করা েয় এবং 

আরএলি ও আইলিলিলিনত অ্ন্তভভক ক্ত 

করা েয় । 

যারা 43-45:  রশাসক, আর&আর কলেশনানরর লননয়াগ  খন 100 

একনরর ওির জলে অ্লর্েেন করা েনব, আর&আর কলেট রকনের 

স্তনর ততলর করা েনব, সাোলজক অ্লিট োে সভা ও সিৌরসভা দ্বারা 

এলগনয় লননয়  াওয়া েনব ।  

জলে বযবোনরর িলরবতক ন  যারা 46(4): জলে িালব জানাননাকারী কতৃক িনক্ষর কানে েস্তান্তর করা 

েনবনা  তক্ষণ না আর&আর তা সম্প্ভণক সংকিন কনর    

ি কনবক্ষণ ও েভিযায়ন আরএলি ও আইলিলিলিনত অ্ন্তভভক ক্ত 

 ানক ইলন্ডনকটর ও ি কনবক্ষণ রলক্রয়া 

যারা 48-50: ি কানিাচনা ও ি কনবক্ষনণর অ্েগলতর জনয জাতীয় ও 

রাজয স্তনর ি কনবক্ষক কলেট ততলর েয় ।  

িালব লনষ্পলির জনয 

কতৃক িক্ষ 

 যারা 51-74: সঠিক সরকার িযনঃস্থািন ও িযনবকাসন কতৃক িক্ষ লেসানব 

লবজ্ঞলপ্তর ের্য লিনয় একট বা একালর্ক শাসকনগাষ্ঠী ততলর কনর । এই 

শাসকনগাষ্ঠী ততলর করা েনব  অ্লর্েেননর সেয় এব আর&আর স নক  

উনঠ আসা সকান আইলন লববানির লনষ্পলিনত, ক্ষয ব্ধ িক্ষ তারিনর 

উচ্চ আিািনত স্থানান্তর করনত িানরন ।  

কর ও খরচ স নক 

অ্বযােলত 

 যারা 96: ক্ষলতিভরণ এবং চয লক্ত, কর এবং েযাম্প্ শুনে িায়বদ্ধ 

 াকনব না । 

অ্লজক ত জলের সকান 

অ্বস্থার িলরবতক ন েনবনা 

 যারা 99: একবার  লি সকান লনলিক ষ্ট ক উনদ্দনশয জলে অ্লর্গৃেীত েয়, 

তার উনদ্দশয িলরবতক ন করা  ানব না । 



Resettlement Policy Framework Jal Marg Vikas  
Project 

 

 

28 
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অ্বযবহৃত জলে সফরত  যারা 101:  লি 5 বেনরর জনয অ্লর্গৃেীত জলে অ্বযবহৃত  ানক, 

তােনি তা তার আসি োলিক বা উিরালর্কারীর কানে সফরত চনি 

 ানব এেনলক জলে বযাে সে 

স্থানান্তলরত জলের বলর্কত 

েভিয লবতরণ  

 যারা 102: অ্লর্গৃেীত জলের 40% উিিব্ধ েভিয োলিকনির লবতরণ 

করা েনব এনক্ষনে সকান উন্নলত সসনক্ষনে েনবনা ।  

Source: Compilation from Secondary Sources 

Table 3.4 এন্ াইথ লথমন্ট মোট্রিক্স 

 

িদমক 

ন্াং. 
আথবিন্ 

এন্ াইথ ল করা 

ইউদন্থ র সাংজ্ঞা 
এল াইথ লথমন্ট দববরণ 

A. পবসরকারী কৃদষ, বাস্তু ও বাদণদজেক জদম হারাথন্া 

1  জলে  িলরবানরর 

লশনরানানের 

অ্লর্কারী , এবং 

ধ্রুিিী জলে অ্লর্কার 

সনেত িলরবার সেভে  

র ে অ্নযসভটয  অ্নয ায়ী 

বাজার িনর,িভনবকাসন 

ও িযনঃস্থািননর  

ক্ষলতিভরণ 

a) জলের বিনি জলে,  লি রন াজয েয় । বা, িযনঃস্থািননর েভনিয জলের 

জনয আল কক ক্ষলতিভরণ,  া আরএফলসটএিএআরআর আইন  

2013র র্ারা 26 এর অ্র্ীনন রিি বক্তনবযর স নক লনর্কালরত । 

 

b)  লি জলে বরাদ্দ করা  ানক তা স্বােী স্ত্রী উভনয়র নানেই েনব । 

 

c)  লি অ্লর্েেনণ সিলর েয়, অ্বলশষ্ট ক জলে অ্ কননলতকভানব িাভজনক 

েয় না, জলের োলিনকর কানে িেন্দ  ানক স  সস তার বালক জলে  

সরনখ লিনত িানর বা লবলক্র করনত িানর । 

d) োম্প্ শুে এবং লনবেন চাজক  সফরত সিওয়া অ্ন্তভভক ক্ত  ানক 

রকনের দ্বারা সিওয়া জলের রলতস্থািননর জনয; রলতস্থািননর জলে 

অ্বশযই রকনে ক্ষলতেস্ত বযলক্তনক সিওয়া ক্ষলতিভরনণর অ্ ক 

সিওয়ার তালরনখর এক বেনরর েনর্য লকননত েনব । 

 

e)  লি সকান বা এক োনসর লবজ্ঞলপ্ত শনসযর ক্ষলত েয় তার জনয বাজার 

িনর ক্ষলতিভরণ । 

 

f) র্ারা E 6 এ লনলিক ষ্ট ক করা বাস্তুজলে োরাননার জনয িযনবকাসনন সোয়তা ।  

B.   বেদির্ত ইমারথতর ক্ষদত (আবাদসক / বাদণদজেক) 
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িদমক 

ন্াং. 
আথবিন্ 

এন্ াইথ ল করা 

ইউদন্থ র সাংজ্ঞা 
এল াইথ লথমন্ট দববরণ 

2 ইোরত  লশনরানানের র্ারক/ 

োলিক 

র ে ও লদ্বতীয় 

অ্নযসভলচ অ্নয ায়ী 

বাজার ির, িযনবকাসন ও 

িযনঃস্থািননর স 

োয়তায় ক্ষলতিভরণ 

(a) রলতস্থািননর েভনিযর সক্ষনে ইোরনতর আল কক ক্ষলতিভরণ  া 

ঠিক করা েনব আরইলসটএিএআরআর আইন  2013 –র র্ারা 

29 অ্নয ায়ী । 

(b) োেীন এিাকায় ইলন্দরা আওশ স াজনার অ্র্ীনন বালড বা 

শেনরর এিাকায়  আরএওয়াই-এর অ্র্ীনন বালডর িলরবনতক  

50,000 টাকা বা তার িলরবনতক  100,000 টাকা বা িভনবকাসননর 

কনিানীনত ততলর করা বাড ।  লি বালড বরাদ্দ  ানক তা স্বােী 

ও স্ত্রী উভনয়র নানেই  াকনব । 

(c) ধ্বংসরাপ্ত ইোরনতর স নক উদ্ধারকারী উিািাননর অ্লর্কার 

। 

(d) ইোরত খালি করার লতন োনসর লবজ্ঞলপ্ত । 

(e) ওিনর (a) সত লননিক শ করার েত বাজার িনরর ওির লনয়ন্ত্রক 

িানে অ্নয নতয ন বালড/ সিাকান সকনার জনয োম্প্ শুে ও 

লনবন্দন চানজক র সফরত সিওয়া । ক্ষলতিভরণ সিওয়ার তালরনখর 

স নক এক বেনরর েনর্য বালড/সিাকান লকননত েনব ।  

(f) ইোরনতর আংলশক ক্ষলত েনি এবং বালক ইোরত ঠিক 

 াকনি, অ্লতলরক্ত 10% সিওয়া েনব ইোরত িযনরায়ননর 

জনয । ইোরনতর আংলশক ক্ষলত েনি এবং বালক ইোরত 

কা ককর না  াকনি, লবভাজন ভাতা লেসানব 25% 

ক্ষলতিভরনণর অ্ ক সিওয়া েনব । 

(g) রলত ক্ষলতেস্ত িলরবার  ারা স্থানচয যত েনয়নে এবং গবালি িশু 

আনে তারা গবালিিশুর আেয় ততলরর জনয আল কক সোয়তা 

স্বরূি 25,000/- টাকা িানব ।  

(h) রলত ক্ষলতেস্ত বযলক্ত স  োেীন  কালরগর, সোট বযবসায়ী বা 

স্ব-লন যক্ত বযলক্ত এবং স  স্থানচয যত েনয়নে (এই রকনের 

স নকান আবালসক ত া বযবসালয়ক ইোরনতর োলিক) 

কানজর আেয় বা সিাকান ততলরর জনয 25,000/- টাকার 

আলতক ক সোয়তা িানব । 

(i) র্ারা E. 6 এনত স েন  লনলিক ষ্ট ক করা আনে সতেন আবালসক 

ইোরত োরাননার ফনি স্থানান্তনরর সক্ষনে িযনবকাসননর 

সোয়তা ।  

3 ইোরত   ভাডানট/ ইজারা 

র্ারক 

িযনবকাসন ও 

িযনঃস্থািননর সোয়তা 

a) রন াজয স্থানীয় আইন অ্নয ায়ী লনবেীকৃত ইজারািার ইোরনতর 

োলিনকর র্া ক ক্ষলতিভরনণর অ্ংলশিার েয় । 

b) ভাডানটর সক্ষনে, স্থানান্তনরর ভাতা লেসানব 50,000 টাকা সনেত 

লতন োনসর লিলখত লবজ্ঞলপ্ত রিান করা েয় । 

C. র্াছ ও শথসের ক্ষদত  

4 িাুঁ ডাননা গাে ও 

শসয 

োলিক এবং 

সযলবর্ানভাগী 

(লনবলেত / অ্লনবলেত 

ভাডানট, চয লক্তবদ্ধ 

বাজার েভনিয 

ক্ষলতিভরণ 

a) ফি, ফলিত ফসি তয নি সনওয়া ও গাে সরাননার জনয রকনে 

ক্ষলতেস্ত বযলক্তনির একোনসর আগাে লবজ্ঞলপ্ত  । 

b) ক্ষলতিভরণ সিওয়া েনব লনম্নলিলখত িপ্তনরর বরাদ্দ করা োনর: 

i)    িারূবৃনক্ষর জনয বনিপ্তর 
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চালষ, ইজারািার ও 

বগকাচালষ 

ii) ফসনির জনয রাজয কৃলষ সংন ালজত িপ্তর 

iii) ফি/িযনষ্পাদ্গে গানের জনয েটক কািচার িপ্তর । 

c) োলিক এবং সযলবর্ানভাগী েনর্য চয লক্তর িলিি অ্নয ায়ী 

লনবলেত ভাডানট, চয লক্তবদ্ধ চালষ ও ইজারািার ও বগকাচালষনক গাে ও 

ফসনির জনয ক্ষলতিভরণ িাওয়ার স াগয েনত েনব । 

d) োলিক এবং সযলবর্ানভাগী েনর্য বযলক্তগত সবাঝািরা অ্নয ায়ী 

লনবলেত ভাডানট, চয লক্তবদ্ধ চালষ ও ইজারািার ও বগকাচালষনক গাে ও 

ফসনির জনয ক্ষলতিভরণ িাওয়ার স াগয েনত েনব । 

D.  অথখ্তাবযারী আবাদসক/ বাদণদজেক ইমারথতর ক্ষদত  

5 সরকারী জলেনত 

ইোরত 

রকনের আিেসযোলর 

সানভক  অ্নয ায়ী 

ইোরনতর োলিক বা 

ইোরত িখি কনর 

 াকা বযলক্তনির 

লতলিত করা েয়  

 
a) োলিকসযিভ বযলক্ত / িখিিারনক িখিকৃত জলে খালি করার জনয 

লতন োনসর সনাটশ রিান করনত েনব 

b) োলিকসযিভ বযলক্ত / িখিিারনক সবলসক লসলিউি অ্ফ সরট 

(লবএসআর) অ্নয ায়ী  ইোরনতর েভিয োরাননার জনয  রলতস্থািন 

েভনিয আল কক সোয়তা রিান করা েয় । 

 

c) সোট সিাকান োডা সেস্ত োলিকসযিভ বযলক্ত / িখিিারনক 

স্থানান্তনরর ভাতা বাবি রলত িলরবারনক 20,000 টাকা এককািীন 

অ্নযিান লেসানব স্থায়ী এবং 15,000 টাকা আর্া স্থায়ী ও 10,000 

অ্স্থায়ী ইোরত গডার জনয সিওয়া েনব । 

d) রলত ক্ষলতেস্ত বযলক্ত  ারা োেীণ কালরগর, সোট বযবসায়ী বা স্ব-

লন যক্ত বযলক্ত তানির কানজর আেয় বা সিাকান ততলরর জনয 

25,000/- সোয়তা সিওয়া েনব । 

e) লকওক বা সোট সিাকাননর সক্ষনে এককািীন অ্নযিান লেসানব 5000 

টাকা সিওয়া েনব । 

f) অ্নখতাবর্ারীনির জনয  বংশিরম্প্রা সরাজগানরর জনয 

10,000/- টাকার সট্রলনং সোয়তা সিওয়া েনব   া 

আরএফলসটএিএআরআর আইন  2013 র অ্ন্তভভক ক্ত নয় । 

 

E. জীদবকার ক্ষদত ও স্থান্ান্তথর সহায়তা 

6 ক্ষলতেস্ত 

এিাকায়  াকা 

িলরবার 

সখতাবর্ারী / 

বগকাচালষ, 

কৃলষজাত 

েলেক এবং  

কেকচারী 

লদ্বতীয় অ্নযসভলচ 

অ্নয ায়ী িযনবকাসন ও 

িযনঃস্থািনন সোয়তা  

a) এককািীন অ্নযিান লেসানব োসাোিননর ভাতা 36,000 টাকা ।  

b)   এককািীন অ্নযিান বা চাকলরর িলরবনতক  বালষকক লেসানব 500,000 

টাকা । 

 

c)  রলত ক্ষলতেস্ত িলরবার  ারা স্থানচয যত েনে তারা এককািীন আল কক 

সোয়তা স্বরূি স্থানান্তনরর ভাতা লেসানব 50,000 টাকা িানব  । 
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d) িযনবকাসনন সোয়তা লেসানব এককািীন অ্নযিান 50,000 টাকা 

িানব । 

F. অরদক্ষত পদরবারগুদলথক অদতদরি সমেগন্ 

7 িলরবার  এসলস, এসট, 

লবলিএি, 

িাব্লুএইচলএচ িলরবার 

লদ্বতীয় অ্নযসভলচ 

অ্নয ায়ী িযনবকাসন ও 

িযনঃস্থািনন সোয়তা  

এককািীন অ্লতলরক্ত আল কক সোয়তা লেসানব  50,000 টাকা । 

োলিকসযিভ বযলক্ত / িখিিার  5িফায় ইলতেনর্যই আোলিত বনি এই 

সোয়তার জনয স াগয নয় । 

G. কদমউদন্টি পদরকাঠাথমা / সাযারণ সম্পদির উৎথসর ক্ষদত 

8 ইোরত এবং 

অ্নযানয উৎস ( 

স েন জলে, জি, 

ইোরনত 

অ্লভগেন 

ইতযালি)  

ক্ষলতেস্ত 

সম্প্রিায় ও সগাষ্ঠী 

কলেউলনট 

িলরকাঠানো ও 

সার্ারণ সম্প্লির 

উৎনসর 

িযনঃগঠন/িভনবকাসন 

সাইনটর উন্নয়ন 

অ্নযসভলচ 3 অ্নয ায়ী 

সম্প্রিানয়র সনঙ্গ আনিাচনা সানিনক্ষ কলেউলনট িলরকাঠানো ও সার্ারণ 

সম্প্লির উৎনসর িযনঃগঠন । 

H. র্ঠন্কালীন্ অস্থায়ী প্রভাব 

9 গঠন করার সেয় 

জলে ও সম্প্লির 

ওির িরা অ্স্থায়ী 

রভাব 

জলে ও সম্প্লির 

োলিক 

 

গঠন করার সেয় জলে 

ও সম্প্লির ওির িরা 

অ্স্থায়ী রভানবর 

ক্ষলতিভরনণর অ্ ক 

স্বভালবক ট্রালফনকর 

গলতি , জলে সংিগ্ন 

অ্ংনশ  ক্ষলত / ভালর 

 ন্ত্রিালতর নাডাচাডার 

ফনি সম্প্লির এবং 

প্ল্ান্ট সাইনটর ক্ষলত ।  

রলত 'ঠিকািার' এবং 'আক্রান্ত িক্ষ'-র করা চয লক্তর লেসানব সম্প্ি, ফসি 

এবং অ্নয সকান ক্ষলতর জনয ক্ষলতিভরণ ঠিকািার দ্বারা রিান করা । 

J. িযনবকাসননর সাইট 

10 আবালসক 

ইোরনতর ক্ষলত  

সখতাবর্ারী ও অ্-

সখতাবর্ারী স্থানচয যত 

লশরনাের্ারক 

িযনবকাসন সাইট/ 

লবনক্রতা বাজানরর 

বযবস্থা 

রকনের অ্ংশ লেসানব িযনবকাসননর সাইট উন্নত করা েয়,  লি নভনযতে 25ট 

রকনে বাস্তুচয যত িলরবার িযনবকাসননর সোয়তা েেণ কনর । অ্রলক্ষত লিএলিস 

সক িভনবকাসন সাইনট বরাদ্দ প্ল্ট/ফ্ল্যাট িেনন্দর অ্োলর্কার সিওয়া েনব । প্ল্নটর 

োি োরাননা অ্ংনশর সে িলরোণ েয় আরএফলসটএিএআরআর আইন  

2013 –এর সবকালর্ক সংস্থান সানিনক্ষ । রকেই রা লেক সযলবর্া সিনব িযনবকাসন 

সাইনট আরএফলসটএিএআরআর আইন  2013-র তৃতীয় অ্নযসভলচর লবর্ান 

অ্নয ায়ী । একইভানব,  লি বাস্তুচয যত  25ট বালণলজযক সংস্থা ( সোট বযবসালয়ক 

এন্টাররাইজ) শলিং ইউলনট িেন্দ কনর, রকে কতৃক িক্ষ বাস্তুচয যতনির সান  

আনিাচনা কনর সসই লবনক্রতানির বাজার লনেকাণ করনব উি যক্ত স্থানন 

কাোকালে এিাকায় । সডক, লবদুযৎ সংন াগ, জি ও িয়ঃলনষ্কাশন বযবস্থা 
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সযলবর্ার েত রা লেক সযলবর্া, রকে দ্বারা লবনক্রতার বাজানর সরবরাে করা েনব 
। আরলক্ষত লিএলিস লবনক্রতা বাজানর বরাদ্দ সিাকান সিখার অ্োলর্কার িানব 

। একট বাস্তুচয যত িলরবার িযনবকাসন সাইনট শুর্যোে একট জলের প্ল্ট বা লবনক্রতার 

বাজানর একট সিাকান সনওয়ার স াগয েনব ।  

*পকান্ সহায়তার প্রদতদলদপ বা ন্কল হথব ন্া  

**এন্ াইথ লথমন্ট মোট্রিক্স শুযুমাত্র সাথহবর্থঞ্জর উপ প্রকথল্প প্রথ াজে   

***অন্োন্ে  োক্স ও খ্াজন্া অদতদরিভাথব প্রথ াজে হথব  

**** অপ্রতোদশত ক্ষদতর জন্ে ক্ষদতপূরণ প মন্ বজরা অপাথরশাথন্র সময় মাছ যরার জাথলর ক্ষদতর জন্ে ক্ষদতগ্রস্ত 

পজথলথির ক্ষদতপূরণ পিওয়া হথব পসই   ন্াটিথক প্রােদমক   ন্া যথর । দপআইইউ ক্ষদতর প্রকৃদত ও দবসৃ্তদত (ও অন্োন্ে 

প্রভাব) ঠিক করথব, অপাথর থরর িাদয়ত্বথক পসই অনু্সাথর ক্ষদতপূরণ পিওয়া হথব ।  

 

3.2. রৃ্হহীন্ বেদিথির দবদভন্ন যরথণর জ্নন্ে বোখ্ো ও প ার্েতার মাণিণ্ড 

এই নীলতনত কানজ িাগাননা লবলভন্ন টানেকর সংজ্ঞা েি: 

 অদযরৃ্হীত জদম বিনত সবাঝায় ভারনতর অ্ন্তনিক শীয় জিি  কতৃক িনক্ষর ( আইিাব্লুএআই) রকে বা অ্নয সকান ফিরি কান কর 

জনয জলে অ্লর্েেণ আইন 1894 (এিএএ 1894) অ্র্ীন বা রাজয সরকার দ্বারা আরএফলসটএিএআরআর 2013 দ্বারা জলে অ্লর্েেণ 

।  

 কৃদষ জদম বিনত সবাঝায় সসই জলে  ার বযবোনরর উনদ্দশয (i) কৃলষ বা উিযানিািন; (ii) দুগ্ধ চাষ, োুঁ স-েযরলগ চাষ, েৎস চাষ, সরশে 

চাষ, গবালি িশুর রজননন বীজ চাষ বা নাসকালরনত ক্রেবর্কোন সভষজ গানের চাষ; (iii) ফসি, গাে, ঘাস বা বাগান উৎিািনকারীর 

উনমাচন; এবং (iv) গবালিিশুর চারণ সক্ষে লেসানব বযবহৃত জলে; 

 ক্ষদতগ্রস্ত এলাকা বিনত সবাঝায় এিএএ 1894 বা আরএফলসটএিএআরআর 2013 এর অ্র্ীনন ইউলি সরকানরর দ্বারা লবজ্ঞালিত 

এিাকা  লি সসই জলে জানযয়ালর 2014 সানির িনর অ্লর্গৃেীন েনয়  ানক ।  

 ক্ষদতগ্রস্ত পদরবাথরর অেগ 

(i) একট িলরবানরর জলে বা স্থায়ী সম্প্লি অ্লর্েেণ করা েনয়নে;  

(ii) একট িলরবার  ানির লননজর জলে সনই লকন্তু সসই িলরবানরর সিসয বা সিসযবৃন্দ  ারা কৃলষ েলেক, ভারানটর  ানির েনর্য সেস্ত 

ভাডাটয়ার অ্ননযর জলে ক্ষলত না করার অ্লর্কার বা ক্ষেতা আনে, কালরগরনির বগকাচালষ বা স  েয়নতা জলে অ্লর্েেনণর লতন বের আনগ 

স নক কাজ করনে,  ার জীলবকার রা লেক উৎস অ্লর্েেনণর ফনি ক্ষলতেস্ত েনয়নে;  

(iii) উিজালে ও অ্নযানয লচরাচলরত বনবালস  ারা তানির অ্রনণযর অ্লর্কানরর সকান একটট োলরনয়নে উিজালত ও বননর অ্নযানয  বসবালস 

(অ্রনণযর অ্লর্কানরর স্বীকৃলত) আইন, 2006 এর অ্র্ীনন িনর জলের অ্লর্েেনণর কারনণ ।  

(iv) অ্লর্েেনণর লতন বের আনগ স নক সয় িলরবানরর জীবন ািননর রা লেক উৎস অ্রণয জি সম্প্নির ওির লনভক রশীি এর অ্ন্তভভক ক্ত 

অ্রনণযর উিািান সংেে, লশকালর, র্ীবর জালত, োলঝ এবং এনির জীবন াো জলে অ্লর্েেনণর ফনি ক্ষলতেস্ত; 

 ক্ষদতপূরণ েি জলে অ্লর্েেণ আইন 1894 বা আরএফলসটএিএআরআর 2013র অ্র্ীনন  াকা লবলভন্ন লবর্াননর অ্র্ীনন ক্ষলতিভরণ লেসানব 

সিওয়া অ্ ক  লি সসই জলে 1িা জানযয়ালর 2014 সানির িনর জলে অ্লর্গৃেীত েনয়  ানক, বযলক্তগত সম্প্লি, ইোরত এবং অ্নযানয সম্প্ি 

রকনের জনয অ্লর্কৃত েনয়  ানক । 
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 কাট অ্ফ তালরখ েি 1িা জানযয়ালর 2014 সানির িনর জলে অ্লর্েেণ আইন 1894 এর র্ারা 4(1) এর অ্র্ীনন বা আরএফলসটএিএআরআর 

2013 র র্ারা 3 এর অ্র্ীনন লবজ্ঞালিত করার তালরখ, এবং অ্-নখতাবর্ারীনির জনয আ ক সাোলজক সানভক র তালরখ আর সসটা 15.11.2015. 

 বাস্তুচুেত পদরবার েি স নকান ক্ষলতেস্ত িলরবার, (i) স  জলে অ্লর্েেনণর ফনি ক্ষলতেস্ত এিাকা স নক স্থানান্তলরত েনয়নে; 

(ii) এেন একট িলরবার  ার রকনের জনয জলে অ্লর্েেনণর ফনি রা লেক আবালসক বাসস্থান বা অ্নয সম্প্লি বা জীলবকা 

অ্জক ননর উৎস ভীষণভানব ক্ষলতেস্ত েনয়নে (iii) স নকান সভাগিখিকারী, ভাডানট, ইজারািার বা অ্নয সম্প্লির োলিক, 

জলে অ্লর্েেনণর ফনি ক্ষলতেস্ত এিাকা স নক অ্ননলেকভানব সসই জলে বা সম্প্লি স নক বাস্তুচয যত েনয়নে; (iv) স নকান 

কৃলষজাত বা অ্কৃলষজাত েলেক, জলেেীন বযলক্ত ( ার  াকার জলে বা কৃলষ জলে সনই), োেীণ কালরগর, সোট লবনক্রতা বা স্ব-

লন যক্ত বযলক্ত; স  সকান বযবসা,বালণজয, সিশা বা সভানকশানন অ্লর্গৃেীত জলের সানত  যক্ত, এবং অ্লর্েেনণর ফনি তার বযবসা, 

বালণজয, সিসা বা সভানকশাননর রর্ান উৎস স নক জীলবকা আিানয় িযনরািযলর বা  ন ষ্ট ক লবলেন্ন  । 

 কমগচারী বিনত সবাঝায় অ্লর্গৃেীত এিাকা স নক বাস্তুচয যত বালণলজযক রলতষ্ঠানন বযলক্তগতভানব সং যক্ত  াকা বযলক্ত,  ার 

ক্ষলতিভরনণর লবষয়ট কেকসংস্থাননর জনয একট চয লক্ত অ্নয ায়ী সেৌলখক বা লিলখত ভানব, বযক্ত বা উেয ।  

 িখ্লকারী েি সসইসব বযলক্ত  ারা তানির লবলল্ডং, বযবসার স্থান বা কেকনক্ষে বা কৃলষজাত কা ককিাি কনর সরকারী জলেনত ।  

এনক্ষনে অ্নযরনবশকারীরা সনই,  ারা সযরলক্ষত জলের অ্নবর্ বযবোনরর জনয লবচানরর জনয িায়ী ।   

 জদম অদযগ্রহণ বিনত সবাঝায় এিএএ 1894 বা আরএফলসটএিএআরআর 2013র অ্র্ীনন জলে অ্লর্েেণ  া 1িা জানযয়ালর 

2014 সানির ির স নক শুরু েনয়নে ।   

 নূ্ন্েতম মজুদর েি একজন বযলক্তর তার কাজ/েনের জনয রলতলিননর নভনযতে েজয লর  া রাজয সরকানরর েে িপ্তর বা ভারত 

সরকানরর (লজওআই) লবজ্ঞলপ্ত লেসানব স ট রন াজয তা রকালশত েয় রকে চিার এিাকায় ।   

 বহুজীবী ন্য় এমন্ ফসল: অ্ ক স নকান েসিার গাে, তা রাকৃলতকভানব বাডনত িানর বা চানষর োর্যনে  া সবুঁনচ  ানক 

একট লবনশষ ফসি কাুঁ টার ঋতয নত এবং উৎিালিত ফসনির সান ই তা অ্র্ঃিলতত েয় ।  

 দবজ্ঞাপন্ বিনত সবাঝায় স  লবজ্ঞািন সগনজট অ্ফ ইলন্ডয়ায় বা লবনশষ সক্ষনে সগনজট অ্ফ সেনট রকালশত েয়; 

 বহুবষগজীবী ফসল: এর অ্ ক স নকান গাে েশিা  া বের র্নর বাুঁ নচ এবং একট সেনয়র িলরিক্কতার িনর ফসি উৎিািন েয় 

৷  

 পুন্ঃস্থাপন্ ও পুববগাসন্ (আর & আর) এন্ াইথ লথমন্ট এর অ্ ক আর & আর িলরকাঠানো অ্নয ায়ী আইিাব্লুএআই নীলত 

অ্নয ায়ী আর & আনরর ওির এই নল র ওির ভভ লষত সযলবর্াসেভে  া আইিাব্লুএআই দ্বারা গৃেীত ৷  

 জদম দবভাজথন্র অেগ অ্লর্েেনণর কারনণ লবনশষত নতয ন রকে উন্নয়ননর জনয একট জলেনক দুট বা তার সবলশ ভানগ লবভক্ত 

করা ৷   

 োলিকসযিভ বযলক্ত বিনত সবাঝায় সসইসেস্ত বযলক্তনক  া সবআইনী সরকারী জলে িখি কনরনে আবালসক বা অ্নয সকান 

উনদ্দনশয ৷     

 রাজে সরকার/সরকার বিনত সবাঝায় িলিেবঙ্গ/ঝাডখন্ড/উিররনিশ/লবোনরর সরকারনক ৷   

 ভাড়াথ  েি সসই সেস্ত বযলক্ত  ারা সম্প্লির োলিনকর সান   স্পষ্ট ক সম্প্লির লশনরানাে সে আবালসক, বযবসা বা অ্নয সকান 

উনদ্দনশয ইোরত বা জলে িখনির জনয ভাডা সিওয়ার লবর্শ্স্ত চয লক্ত কনরনে জলে অ্লর্েেনণর লতন বের আনগ ৷  
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4. প্রকথল্পর জন্ে রৃ্হীত জদম অদযগ্রহণ প্রদিয়া 

 

এই রকনের জনয জলে অ্লর্েেণ ও অ্ননলেক িযনবকাসননর রনয়াজনীয়তা রা লেকভানব উনেখয েস্তনক্ষনির জনয েয় স েন রালন্তক 

সযলবর্া ততলর, এবং সসই সযলবর্ার সান  আন্তঃনোিাি স াগান াগ ৷  

4.1. জদম অদযগ্রহণ ও অন্োন্ে স্থাবর সম্পদির পদরকাঠাথমা 

রকে লনলিক ষ্ট ককৃত আর&আর নীলত জলে অ্লর্েেণ ও অ্নযানয স্থাবর সম্প্লির জনয দুট লবকে সিয় ৷ লবকে 1 সরাসলর ক্রনয়র ওির এবং 

লবকে 2 আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013 র ের্য লিনয় ৷ লবস্তালরত লননচ সিওয়া েি: 

দবকল্প 1:  জলের সরাসলর ক্রয়  

*এটি শুযুমাত্র পবগ 1(b) র জন্ে সড়কপথে প ার্াথ াথর্র জন্ে উির প্রথিথশ জদম অদযগ্রহথণর জন্ে প্রথ াজে   

এই লবকনের অ্র্ীনন, লনম্নলিলখত র্ািগুলি অ্নযসরণ করা েয়: 

 সকনার জনয জলের অ্ংশ লনলিক ষ্ট ক করা এবং এসআইএ কািীন োলিনকর সান  স্থানীয় রাজস্ব কেককতক ানির সান  আিানির রকে 

৷  

 ক্রনয়র অ্লভরায় ও ক্রনয়র উনদ্দশয সনেত সসইসব জলে োলিকনির তালিকা সজিাশাসনকর কানে িাঠাননা েনব ৷ একট কলেট 

ততলর করা েনব উিলস্থত সরকানরর অ্িক ার (লজও) নম্বর 271/83 তালরখ সসনেম্বর 2, 2013 অ্নয ায়ী সজিা ক্রনয়র জনয ৷ 

(শুর্যোে ইউলি সত রন াজয) 

 জলের লভলি েভিয েনব আরএফলসটএিএআরআর আইন  2013র রলক্রয়া অ্নযসানর ৷ 

 সজিা কাউলিিার দ্বারা লননয়াগ করা ক্রয় কলেট ক্রনয়র েভিয চভ ডান্ত করনব ৷  

দবকল্প II: ন্ো ে ক্ষদতপূরণ ও জদম অদযগ্রহথণর স্বিতা এবাং পুন্ঃস্থাপন্ ও পুন্বগাসন্ আইন্ 2013 –র অ্র্ীকার অ্নয ায়ী সবসরকারী 

জলের অ্লর্রেণ  

লবকে II অ্নয ায়ী, সেস্ত বযলক্তগত স্থাবর সম্প্লি অ্লর্েেণ করা েনব নতয ন আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013 অ্নয ায়ী । সেস্ত উি যক্ত 

লিএলিস  ারা ক্ষলতেস্ত এিাকায়  গত 3 বেনরর জনয  ানক তারা আর&আর সোয়তার অ্ংলশিার উিরন্তু ক্ষলতিভরণ িানব । এই লিএলিস   ারা  

ক্ষলতিভরনণর অ্ংলশিার (োলিকসযিভ বযলক্ত ও িখিিার) নয় আইন অ্নয ায়ী তারা রকে লনলিক ষ্ট ককৃত আর&আর নীলতনত তানির অ্ংশকৃত  আর&আর 

সযলবর্া িানব । ক্ষলতিভরণ ও সোয়তার এনটাইনটিনেন্ট লবস্তালরত েনব সসই সেস্ত লিএলিনির কানে  ারা কাট অ্ফ তালরনখর লিন বা আনগ লনলিক ,া ট 

করা  ায় ।  

মকুথবর আথবিন্ 

নযা য ও স্বে জলে অ্লর্েেণ ও িযনবকাসন ও িযনঃস্থািন আইন সংনসাশর্ননর আনিশ  জালর েয় 3রা এলরি 2015 সানি । এই আনিশ িাুঁ চ র্রনণর 

রকনে েকুব রিান কনর লকেয  লবনশষ রনয়াজনীয়তার সক্ষনে (i) রলতরক্ষা; (ii) োেীণ অ্বকাঠানো; (iii) সােয়ী েভনিযর গৃোয়ণ; (iv) লশে েেি; 

(v) অ্বকাঠানো রকে  ার অ্ন্তভভক ক্ত জনগনণর বযলক্তগত অ্ংলশিালরত্ব (লিলিলি) রকেসেভে স খানন সকন্দ্রীয় সরকার জলে িখি কনর । এই 5 র্রনণর 

রকে নেযনা বযলক্তগত রকনের জনয সনওয়া 80% জলে োলিনকর সম্মলত এবং  া  লিলিলি রকনের জনয সনওয়া সসই  70% জলে োলিনকর সম্মলতর 

রনয়াজনীয়তা স নক সনওয়া েয় একই সান  লবজ্ঞািননর োর্যনে সাোলজক রভানবর নীলরক্ষনণর ের্য লিনয় । এই রসনঙ্গ এই রকে (v) নং র্রনণর 

েনর্য সম্ভবত আনস । সসই অ্নযসানর, সানেবগনঞ্জর উি রকনের জনয সাোলজক রভানবর লনরীক্ষণ আরএফলসটএিএআরআর 2013লবভানগর অ্লর্নন 

অ্নযনেি IIএর অ্র্ীনন রনয়াজনীয়তা, এই রকেনক নেযনা লেসানব সনওয়া েয় আরএফলসটএএআরআর 2013-র ওির ঝাডখনন্ডর রাজয লনয়নের 

5নং লনয়ে অ্নয ায়ী (এই অ্িক ানরর একট অ্নযলিলি সংন াজনী 1 এ সিওয়া েি) ।  লিও,    একট এশআইএ গৃেীত েয় সসরা অ্নযশীিন অ্নযসানর, লবর্শ্ 

বযানের রনয়াজনীয়তা অ্নয ায়ী এবং একট িভনবকাসননর ক কিলরকেনা ততলর েয় সজিা কতৃক িনক্ষর দ্বারা লবজ্ঞালিত এিাকার জনয রন াজয জাতীয় 

আইন ও লবলর্ লবনবচনার ের্য লিনয় ।   
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4.2. এলএ ও আর&আর-এর জন্ে বাদহত পদ্ধদত  

4.2.1. আইডাব্লুএআই দ্বারা জদমর িাদব: 

স নকান সবসরকারী জলে অ্লর্েেনণর রস্তাব ততলর েয় আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-র ওির সংলেষ্ট ক রাজয সরকার রণীত লবলর্ দ্বারা 

  ালবলেত ফরেযানট । এই ফরেযানট অ্ন্তভভক ক্ত  াকনব স  জলে অ্লর্েেণ করা েনব তার এিাকার লববরণ সনেত খাটয়ান তালিকা, খাসরা োনলচে ।  

4.2.2. আর&আর-এর জন্ে ‘প্রশাসন্’-এর দন্ ুগ দি: 

আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-র র্ারা 2 অ্নয ায়ী, সঠিক সরকার ( সম্প্লকক ত রাজয সরকার) অ্নয ‘রনয়াজনীয় বলি’তরফ স নক জলে 

অ্লর্েেণ করনব  । রশাসক লেসানব একজন আলর্কালরকনক লননয়াগ করা েনব ল লন িযনঃস্থািন ও িযনবকাসননর উনদ্দশয সার জনয িালয়ত্ববদ্ধ  াকনব 

আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-র র্ারা 43 অ্নয ায়ী । সয় আলর্কালরক কানিক্টর, অ্লতলরক্ত কানিক্টর বা সিিযট কানিক্টর বা সে 

োনির অ্নয আলর্কালরনকর তিায় না  ানক সসই এই ‘রশাসন’ েনত িানর ।  

4.2.3. পুরষ্কাথরর দবজ্ঞদপ্ত, প াষণা ও প্রস্তুদত: 

লরকুইলজশন আনবিন রালপ্তর িনর, সম্প্লকক ত রাজয সরকার একট সাোলজক রভাব নীলরক্ষণ িলরচািনা করনব আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-

র অ্নযনেি 2 অ্নয ায়ী  লি না রলক্রয়াট আরএফলসটএিএআরআর 2013-র রাজয লনয়ে অ্নযসানর নেযনা না েয় । ‘রশাসন’এর সম্প্ভণকতার লনরীক্ষণ 

লননয়াগ করা েয় জলডত সরকানরর দ্বারা স  জলি্ অ্লর্েেণ করা েনব তার রা লেক লবজ্ঞািন ( র্ারা 11 (1) অ্নয ায়ী), সঘাষণািে (র্ারা 19 

(1) ইসযয করনব । সকান িালব সজিা রশাসননর দ্বারা  আরএফলসটএিএআরআর 2013-র র্ারা  26,27,282,29,30-র অ্র্ীনন সেে করা 

লনয়ে অ্নয ায়ী ততলর করা েনব ।  আর&আর িযরষ্কানরর তালিকা এবং লকে সজিা রশাসননর দ্বারা গৃেীত আিেসযোলর ও সানভক র ওির 

লভলি কনর, ক্ষলতেস্ত সম্প্লির সম্প্বণক েভিয লনর্কারনণর িনর ততলর করা েয় । আর&আর লকে ও িযরষ্কার  িাঠিনয় সিওয়া েয় আর&আর 

কলেশনানরর কানে ল লন রানজযর জনয লন যক্ত েন ।  লি রাজয সরকার লকনের জনয সন্তুষ্ট ক েয়, তােনি সজিা রশাসন  র্ারা 19 (1) অ্নয ায়ী 

সঘাষণা ইসযয করনত িানর । রনয়াজনীয় বলি সংলেষ্ট ক রাজয সরকারনক সঘাষণা সম্প্ভণক সলক্রয় করনত  সঘাষণা করার িভনবক (িভণক বা আংলশক) 

িলরোণ জো কনর ।  

4.2.4. প্রকথল্প ক্ষদতগ্রস্ত সম্পদির মূলে দন্যগারণ পদ্ধদত  

েভিয লনর্কারনণর িদ্ধলত ও এসএ-র জনয ক্ষলতিভরনণর জনয লভলি করা েয় র্ারা 26, 27,28, 29 , 30 এবং আরএফলসটএিএআরআর আইন 

2013-র র ে অ্নযসভলচর লনয়নের শতক  অ্নয ায়ী ।   

 জদম ও ইমারত ও র্াথছর জন্ে ক্ষদতপূরথণর মূলেদন্যগারথণর পদ্ধদত  

 জদমর মূলেদন্যগারণ 

o জলের েভিযলনর্কারণ করা েয় আরএফলসটএিএআরআর 2013-র র্ারা (26 27,28,29,30) ওির রাজয লনয়ে অ্নয ায়ী । জলের 

ক্ষলতিভরনণর েভিয 100 শতাংশ ক্ষলতিভরণ বা সান্ত্বনার জননয রিি অ্ন কর িলরিভণকতার দুবার চক্র বৃলদ্ধ োর । এই ির লবনবচয েনব 

সজিা রসাসননর চক্রবৃলদ্ধ োনরর আিনিট অ্নয ায়ী ।  

 ইমারথতর মূলেদন্যগারণ 

o ইোরনতর েভিযলনর্কারণ গণনা করা েয় অ্লত সাম্প্রলতক রা লেক োনরর লশলিউি(লিিাব্লুলি) (সবকনশষ আিনিট করা) অ্নয ায়ী  এবং 

েভিয হ্রাস না কনর, 100 শতাংশ ক্ষলতিভরণ বা সান্ত্বনার জনয রিি অ্ ক লিনয় ইোরনতর েভিযলনর্কারণ করা েনব ।  
 র্াথছর মূলেদন্যগারণ 
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o িারূবৃনক্ষর জনয বন িপ্তর ও ফি/ফয নিাদ্গে গানের জনয েটক কািচার িপ্তর স নক রলতলনলর্ সনেত একট েভিয লনর্কারনণর কলেট, 

আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-র র্ারা 29-এ রন াজয লনয়ে অ্নয ায়ী গানের েভিযলনর্কারণ ও গণনার জনয িায়ী  ানক ।    

4.2.5 বন্টন্ প্রদিয়া  

 খনই সসই   া   সরকানরর দ্বারা আর &আর লকে অ্নযনোলিত েয়, সজিা রশাসন ক্ষলতেস্ত এিাকায় কযাম্প্ কনর জলে, গাে ও ইোরত োরাননা 

সখতাবর্ারীনির কানে লবজ্ঞলপ্ত ইসযয কনর । সোয়তা ও ক্ষলতিভরনণর বন্টন কযানম্প্ বা সজিা রশাসন অ্লফনস েনত িানর, স খানন লিএএফনির নল করণ 

িরীক্ষা করা েয় এবং সোয়তা ও ক্ষলতিভরণ সচক লেসানব জো করা েয় বা রনতযনকর আিািা অ্যাকাউনন্ট জো করা েয়  । কানিক্টার জলের ওির 

িখি  সননব  খন একবার সেস্ত আল কক বন্টন সম্প্ন্ন েনয়  ানব এবং কানিক্টার িায়ী  াকনব  ানত  বাস্তুচয যলতর আনগ িযনঃস্থািন ও িভনবকাসন রলক্রয়া  

সম্প্ন্ন েয়    আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-র র্ারা  37 অ্নয ায়ী ।   

4.2.6 পূন্বগাসন্ কথলাদন্র র্ঠন্   

কানিক্টর অ্বকাঠানোগত সযলবর্া সনেত িযনবকাসন কনিালন ততলর ও উন্নয়ন লনলিত করার জনযও িায়ী  ানক আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-

র তৃতীয় অ্নযসভলচ অ্নয ায়ী । সজিা রশাসন  ক্ষলতেস্ত িলররানরর সান  উি যক্ত িযনবকাসন সাইট লননিক লশত করার জনয আনিাচনায় িায়বদ্ধ  ানক । সসই 

জায়গায় িযনবকাসন কনিালননত বালড করা েয় আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-র তৃতীয় অ্নযসভলচর রনয়াজন অ্নয ায়ী  । বালডর নকশার েনর্য 

 ানক একট শয়নকক্ষ, একট বসার ঘর, রান্নঘর ও টয়নিট ত া স্নানঘর ( ইলন্দরা আওশ স াজনার সলবস্তার লববরণী) । রলত বালসন্দার কানিকট এিাকা 

েনব 50 বগক লেটার । এটা ততলর েনব লিিাব্লুলি (লবলল্ডং) দ্বারা ততলর করা নকশার লনলিক ষ্ট ককরণ অ্নয ায়ী । সজিা স্তনরর লিিাব্লুলি, লবলল্ডং লবভাগ 

িলরকাঠানো গঠন ও কনিালনর ওির িাুঁ লডনয়  রনয়নে ।  এই লনেকাণ সজিা রশাসননর রতযক্ষ তত্ত্বাবর্াননর অ্র্ীনন একট উমযক্ত ির িদ্ধলতর োর্যনে 

সম্প্ন্ন করা েয় ।      
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5. বাস্তবায়ন্ প্রদিয়া ও বেবস্থাপন্া 

 

আরএলি-র বাস্তবায়ন রাজয সরকানরর জলডত িাইন (রাজস্ব) িপ্তনরর সান  ইলম্প্নেনন্টশান এনজলির (আইিাব্লুএআই) িালয়ত্ব । লিএেইউনত সাোলজর 

উন্নলতর লবনশষজ্ঞ  এসআইএেলি/আরএলি বাস্তবায়ননর সেে সেিনয়র জনয িায়ী ।  আঞ্চলিক অ্লফনসর রকে বাস্তবায়ন ইউলননট সাোলজক 

আলর্কালরক একিে লননচর ি কানয়র কা ককিাি সেিালয়ত কনর ।  

সানেবগনঞ্জ, আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-র র্ারা 43 অ্নয ায়ী, অ্লতলরক্ত কানিক্টার আর&আর-এর ‘রশাসক’ লেসানব েননানীত েয় । 

জলে অ্লর্েেনণর সজিা আলর্কালরক (লিএিএও) সনািাি আলর্কালরক েনব স  রা লেকভানব আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-র 

রনয়াজনীয়তা অ্নয ায়ী রলক্রয়ার িলরচািনার জনয রা লেকভানব িায়বদ্ধ  াকনব । ভাররাপ্ত আলর্কালরক ত া িযনবকাসন আলর্কালরক  এিএ ও আরআর 

কা ককিানির জনয সজিা রশাসননর সান  লিয়ালসংনয়র জনয সররণ করা েনব । 

  

িযনবকাসন কেকিলরকেনা বাস্তবায়ন এবং সাোলজক রভাব িাঘনবর িলরকেনার জনয রর্ান বযলক্ত লনম্নরূি েয়:  

5.1. পজলার জদম অদযগ্রহণ অদফসার 

 লিএিএও লবজ্ঞািননর ও সঘাষণার রকাশননর জনয িায়ী  ানক  া আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-র র্ারা 11 ও 19 এ লনলিক ষ্ট ক 

করা আনে অ্লতলরক্ত কানিক্টনরর তরফ স নক ।  

 িযরষ্কানরর রস্তুলত  

 ক্ষলতেস্ত ইোরনতর েভিযলনর্কারণ 

 ক্ষলতিভরনণর লবতরণ 

  িযনবকাসন ও িযনবকাসননর কনিালন লনেকানণর জনয জলে সনাক্তকরণ 

5.2. সামাদজক উন্নয়ন্ দবথশষজ্ঞ 

লিএেইউ সত সাোলজক উন্নয়ন লবনশষনজ্ঞর ভভ লেকার অ্ন্তভভক ক্ত: 

 আরএলি-র রস্তুলত লনলিত করা এবং এর সেয়েত তার রকাশ করা  

 আরএলি-র রস্তুলতনত িরােশক ও সেকনোল্ডারনির অ্ংশেেণ লনলিত করা ।  

 িযনবকাসন ও িযনঃস্থািননর জনয আরএলি-র বাস্তবায়ন িিনক গাইি ও লনরীক্ষণ করা এবং েে, লনরািিা ও স্বাস্থয বযবস্থা অ্র্ীনন 

িলরকেনার উনিযাগ সনওয়া  

 রতযে সেকনোল্ডানরর সান  স াগান াগ এবং সক্ষে িলরিশকন করা এবং সনরজলেনন তন যর জনয লিএলিনির সান  আনিাচনা ।   

 িযনবকাসন ও িযনঃস্থািন কা ককিাি সম্প্লকক ত তালরখ লিআইইউ ও আরও/অ্লফস স নক লননয় সংকিন করনত েনব ।   

 োলসক ও তেোলসক লরনিাটক  ি কানিাচনা করা ও লবর্শ্ বযাে ও অ্নযানয সরকালর সেকনোল্ডারনির সনঙ্গ অ্েগলত লননয় স াগান াগ 

করা ।  

 এিএ ইসযয লননয় িযনবকাসন আলর্কালরক ও লিআইইউনির রনয়াজনীয় সানিাটক  সিওয়া । 

 রনয়াজনীয় ত য সরসরাে কনর রনজক্ট লিনরক্টরনক সোয়তা করা ।  

5.3. ভারপ্রাপ্ত আদযকাদরক বা পুন্বগাসন্ অদফসার 
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আঞ্চলিক অ্লর্িপ্তর স নক একজন আইিাব্লুএআই-এর আলর্কালরক লবলভন্ন এনজলির েনর্য সেিয় করার জনয িায়বদ্ধ  াকনব স েন ঠিকািার, সজিা 

রশাসন এবং এিএ ও আরআর ইসযযর জনয আঞ্চলিক িপ্তনরর লবলভন্ন লবভাগ  ার অ্ন্তগকত লশনরানানের স্থানান্তর, লিএএফনির নল  স াগার করা । এই 

অ্লফসার আইিাব্লুএআই সক িাবলিক লেটংনয় রলতলনলর্ত্ব করনব । 

5.4. দপআইইউ-থত সামাদজক আদযকাদরক  

রকে বাস্তবায়ন ইউলননট সাোলজক আলর্কালরনকর ভভ লেকার অ্ন্তভভক ক্ত:  

 লিআইইউ ও আএলি বাস্তবায়ন িনির সোয়তায় বাস্তবায়ন রলক্রয়া িলরচািনা করা ।  

 আএলি-র রস্তুলত ও বাস্তবায়নকািীন রাজয কতৃক িনক্ষর সান  সেিয় এবং ঘলনষ্ঠ কন ািক ন ।  

 বাস্তবায়ননর সেয় ও ভাররাপ্ত আলর্কালরক ত া িযনবকাসন অ্লফসারনক সোয়তা করার সেয় সংলেষ্ট ক রাজয কতৃক িনক্ষর সনঙ্গ অ্লবরাে 

সংিাি এবং লনয়লেত তবঠক িলরচািনা ।  

 এলিগুলির সান  সং যক্ত সেসযায় অ্ংশেেণ করা ।  

 বাস্তুচয যত সম্প্রিানয়র সনঙ্গ আএলি বাস্তবায়ন িলরচািনা করা ।  

 বাস্তবায়ন রলক্রয়ার োলসক ি কানিাচনা ও লনরীক্ষণ এবং রনয়াজনন সংনশার্নেভিক বযবস্থা েেনণর সংস্থান ।  

 সেেিাইননর োর্যনে তানির অ্লভন াগ লনবেনন লিএলিনির সোয়তা করা  

 আরএলি বাস্তবায়ন, আরএলি বাস্তবায়ননর রস্তুলত ও েভিযায়ননর সোলপ্তর ি কন্ত কা ক  

5.5. আরএদপ বাস্তবায়ন্ িল  

সসফগািক  ও অ্নযানয সাোলজক সেসযার বযবস্থািনায় আনরা সানিাটক  সিওয়ার জনয, আরএলি বাস্তবায়ন িিনক  যক্ত করা েয় । এই িনির েনর্য  ানক 

জলে অ্লর্েেননর সোয়তাকারী, জীলবকা লবনশষজ্ঞ, এবং এেআইএস লবনশষজ্ঞ ক্ষলতেস্ত িলরবানরর কানে িরােশক এলগনয় লননয়  ায়; ক্ষলতেস্ত িলরবার 

সম্প্নকক   াচাই কনর এবং োইনক্রা িলরকেনা রস্তুত কনর ।  এই িি এোডাও  ভভ  টযালগং এবং লজ আইএস োনলচনের ওির ভভ  টযাগ করা তন যর 

আিনিট করার জনযও িায়বদ্ধ  াকনব । অ্নয কা ককিাি  এই িনির দ্বারা এলগনয় চিনব  ার অ্ন্তভভক ক্ত রলত লিএএনফর জনয  শনাক্ত করার কানিক র 

রস্তুলত ও বন্টন,  যগ্ম বযাে অ্যাকাউন্ট সখািা, সোয়তার বন্টন, সোয়তার বযবোনরর লনরীক্ষণ, বাস্তুচয যত িলরবানরর স্থানান্তনরর জনয িলরকেনা, বালডর 

আবন্টন, এবং স্থানান্তনরর সেে রলক্রয়াট িলরচািনা করা । জীলবকা লবনশষজ্ঞনক রলশক্ষণ চালেিা লনর্কারনণ, সনচতনতা সৃলষ্ট কনত, সংস্থা ইতযালি 

বাস্তবায়ননর েনর্য সেিনয়র জনয িায়ী করা েনব, সেে রকনে বাস্তবায়ন িনির কাজ লনম্নরূি:  

 এলিনির সান  এলি ও রকে োফনির েনর্য সম্প্নকক র উন্নয়ন 

 এলিনির রলতিািন এবং তন যর ভভ  টযালগং, এবং এেআইএস েনঞ্চ তা আিনিাি করা ।  

 আরএলি-র বাস্তবায়নকািীন স্থানীয় কলেটর সান  িরােশক  

 োইনক্রা িলরকেনার রস্তুলত ও িযনঃস্থািনন সোয়তা েেনণ এলিনির সোয়তা  

 আইলি কানিক র রস্তুলত ও বন্টন   

 ক্ষলতিভরণ ও সোয়তার অ্ন কর উৎিািনশীি বযবোনরর জনয লিএলিনির সররণা িান এবং গাইি করা  

 উি যক্ত স্থানীয় উন্নয়ননর লকনের স নক সযলবর্া িাওয়ার জনয এলিনির সোয়তা করা  

 বাস্তুচয যত িলরবানরর স্থানান্তনরর জনয িলরকেনা, বালডর আবন্টন, এবং স্থানান্তনরর সেে রলক্রয়াট িলরচািনা করার সক্ষনে আইিাব্লুএআই 

সক সোয়তা করা  

 সফানিাইন বা ওনয়বসাইনট লনবেীকরনণর ের্য লিনয় অ্লভন াগ রলতলবর্ান সেকালনজনে এলিনির অ্লঙন াগনক এলগনয় সিওয়া ।  

 িক্ষতার স্তর েভিযায়ন করা এবং চালেিা রলশক্ষনণর চালেিা লচলিত করা এবং রলশক্ষণ কেকসভচী সংগঠিত করা । 
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 সাোলজক অ্লফসার এবং বাস্তুচয যত সম্প্রিানয়র সান  োলসক ি কানিাচনা সভায় অ্ংশেেণ করা 

 রনয়াজন অ্নয ায়ী অ্নযানয িালয়ত্ব িািন স েন আঞ্চলিক িলরচািক কতৃক ক সেয় সেনয় লনর্কালরত কা ক ।  

5.6. ঠিকািার 

লনম্নলিলখত কা কগুলির জনয ঠিকািার িায়ী েনবন:  

1. লশশুেে, নারী সযরক্ষা লনলিত করার জনয কানজর সঠিক সেয় লনর্কারণ সংক্রান্ত লনয়ে সে সেস্ত েে আইননর নীলত সেনন চিা  

2. কযাম্প্ সাইনট  এইচআইলভ/এিনসর সম্প্নকক  অ্ংশেেণ ও সনচতনতার সযলবর্া সিওয়া  

3. অ্লভন াগ রলতলবর্ান সেকালনজনের ের্য লিনয় উনঠ আসা রশ্ন ও সেসযায় সাডা সিওয়ায় সোয়তা করা এবং সসইসব রনশ্ন 

লিআইইউনক সাডা সিওয়ার সক্ষনে সাো য করা ।  

4. আঞ্চলিক িলরচািন িপ্তর ও লিআইইউনয়র লননিক শ সেনন চিা  

5.7. প্র ুদির্ত কমগিশগথন্র পরামশগিাতা  

1. বাস্তবায়ননর সেয় বলেরাগত লনরীক্ষণ  

2. বাস্তবায়নন সে কন ও গাইি ও সসফগানিক  সম্মলত  

3. আরএলি-র বাস্তবায়ন সম্প্লকক ত একালর্ক রলক্রয়ার নল করণ  

4. আরএলি লবর্ান বাস্তবায়ননর লিনক আইিাব্লুএআই-এর কেককতক ানির সংনবিনশীি করা এবং র্ারণক্ষেতা গনড সতািায় সাো য করা 

।  

5. োলসক ও তেোলসক নল করণ রলক্রয়ার লরনিাটক  রস্তুলতনত লিআইইউনয়র সাোলজক আলর্কালরকনক সোয়তা করা  
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Figure 5.1 : আরএদপ বাস্তবায়থন্র জন্ে সাংর্ঠন্ তাদলকা 
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6. অদভথ ার্ প্রদতদবযাথন্র বেবস্থাসমূহ 

 

রকে সম্বলেত অ্লভন ানগর েনর্য লবস্তালরতভানব িনর িযনবকাসন ও িযনঃস্থািন সম্প্লকক ত লবষয়, লনেকানণর রনণালিত রভাব সম্প্লকক ত অ্লভন াগ, রকে 

এিাকা জয নড িলরনবশগত সেসযা সম্প্লকক ত অ্লভন াগ ইতযালি স গুলির সবই রকে বাস্তবায়নন রতযালশত ।   

আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-র র্ারা 51 – 67 অ্নয ায়ী  রাজয সরকার  িযনঃস্থািন ও িযনবকাসন কেককতক া লনেকাণ অ্ন ক রাজনয 

সরকানরর িালয়ত্ব লচলিত কনর এবং ক্ষলতিভরণ ও আর&আর সোয়তার বণ্টননর কারনণ উনঠ আসা লবতনকক  কানিক্টনরর িালয়ত্ব লনর্কারণ 

কনর । এই আইননর র্ারা 60 বণকনা কনর স  সিওয়ানী কা কলবলর্ 1908 এর অ্র্ীনন জলে অ্লর্েেন সংক্রান্ত লবষয়গুনিানত আর&আর 

কতৃক িনক্ষর কানে  জন আিািনতর সোন ক্ষেতা  াকনব । আর&আর কতৃক িক্ষ জলে অ্লর্েেণ ও স্থানান্তর সংক্রান্ত স নকান লবতকক  ও 

অ্লভন াগ লননয় কাজ করার  একট েননানীত কতৃক িক্ষ । স খানন সবসরকালর জলে অ্লর্েেণ করা েনে তার সেস্ত উি রকনে এই  বযবস্থা 

রন াজয । 

সকন্দ্রীভভ ত অ্লভন াগ গণ অ্লভন াগ সেকালনজে একট সার্ারণ অ্নিাইন সিাটক াি অ্যািলেলননেটভ লরফেক অ্যান্ড িাবলিক লেনয়নভনিস িপ্তর 

(লিএআরলিলজ) দ্বারা আনয়ালজত । লজওআই একট রলতলষ্ঠত ও কা ককালর অ্লভন াগ রলতলবর্ান সেকালনজে  া আইিাব্লুএআই দ্বারা অ্লর্কৃত । নাগলরক 

এবং ক্ষয ব্ধ িক্ষ সকান অ্লভন াগ িানয়র করনত িানরন বা অ্লভন াগ আইিাব্লুএআই দ্বারা এবং লসলিলজআরএএে অ্নিাইন সিাটক ানির ের্য লিনয় 

সজএেলভলি দ্বারা রলবর্ান েনত িানর ।  

6.1. দসদপদজআরএএম-এর ওপর িাথয়র করা অদভথ ার্: 

একজন ক্ষয ব্ধ বযলক্ত লসলিলজআরএএে ওনয়বসাইনট অ্লভন াগ িানয়র করনত িানর (রনবশন াগয: www.pgportal.gov.in) ‘গণ 

অ্লভন াগ’এর লবকনের অ্লর্নন । অ্লভন াগ িানয়র করার ওির, অ্লভন াগকারী একট লনবেীকৃত নম্বর িানবন ।  

আলভন াগকারী বযলক্তর কানে অ্নযস্মারক ফেক িভরণ করার িেন্দও  াকনব এবং ওনয়বসাইনটই লনবেীকৃত নম্বর লিনয় তার অ্লভন ানগর 

অ্বস্থানও সিখনত িারনবন ।  

6.2. অদভথ াথর্র প্রদিয়াকরণ: 

একবার অ্লভন াগ িানয়র করা েনয় সগনি, সসই অ্লভন াগ লিএআরলিলজ দ্বারা রলক্রয়ারত  াকনব এবং অ্ভযন্তরীনভানব সংলেষ্ট ক রশাসন েন্ত্রকনকর 

কানে সিাটক ানির ততলর করা তবলশনষ্ট কযর ের্য লিনয় উনেখ করা েয়(এই সক্ষনে লশলিং েন্ত্রক) । সংলেষ্ট ক িপ্তর তানির অ্র্ঃস্থ লবভানগ সসই অ্লভন াগ 

িাঠিনয় সিয় (এনক্ষনে আইিাব্লুএআই) । টাইেিাইন সনেত ইনেি লবজ্ঞলপ্ত সংলেষ্ট ক লবভাগনক জানাননা েয় স খানন অ্লভন াগট একজন সকন্দ্রীয় 

আলর্কালরনকর কানে সনম্বার্ন কনর করা  ানক ।  

6.3. আইডাব্লুএআই-থত অদভথ ার্ প্রদতদবযাথন্র পকন্দ্রীয় আদযকাদরক: 

একবার রনতযকট অ্লভন াগ আইিাব্লুএআই দ্বারা গৃেীত েনয় সগনি, সসই সকন্দ্রীয় আলর্কালরক, 15 লিননার েনর্য উির জো সিওয়ার জনয রনজক্ট 

লিনরক্টর, সজএেলভলি-র কানে স নকান রকে সম্প্লকক ত ঊলভন াগ লচলিত করনব । রলতট অ্লভন ানগর সংস্থািন শাখা দ্বারা রলক্রয়া করা েনব এবং 

আইিাব্লুএআই-এর সসনক্রটালর এই অ্লভন াগ রলতলবর্াননর লবষনয় জলডত আলর্কালরক  াকনব ।     

6.4. প্রকল্প সাংিান্ত অদভথ াথর্র প্রদতদবযান্: 

রকে সংক্রান্ত অ্লভন ানগর সক্ষনে, অ্লভন াগ জলডত সক্ষে ইউলনট/লিআইইউনির রনজক্ট লিনরক্টনরর তরফ স নক িাঠাননা েনব সাোলজক লবনশষজ্ঞ 

লিএেইউনয়র কানে । রকনের সাইনট লনেকাণ রনণালিত রভানবর অ্লভন াগ সংক্রান্ত রতয যির আবালসক ইলঞ্জলনয়ার, লিআইইউ (িাটনা/কিকাতা) দ্বারা 

সনম্বালর্ত েনব এবং আর&আর সেসযা সম্প্লকক ত অ্লভন ানগর উির সাোলজক আলর্কালরক, লিআইইউ (িাটনা/কিকাতা) দ্বারা সনম্বালর্ত েনব । 

আর&আর এর িলরোি বা ক্ষলতিভরণ সম্প্লকক ত সকান লবতনকক র জনয, সসনক্ষনে সাোলজক আলর্কালরক আর&আর কতৃক িক্ষ ও সজিাশাসনকর সনঙ্গ 

http://www.pgportal.gov.in/
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আনিাচনা কনর উির ততলর করনব । একবার উির রনজক্ট লিনরক্টর সিনি অ্লভন াগ সসনক্রটালর, আইিাব্লুএআইনক লচলিত করনব ল লন তা সিাটক ানন 

আিনিাি কনর সিনবন ।  অ্লভন াগকারীর কানে  ইনেি/িাকন ানগ অ্নযনবিন বা সংবাি িাঠাননা েনব ।   

সেস্ত সোর্ানকৃত ও বালক  াকা  অ্লভন ানগর নল করণ লবনশষজ্ঞ, সাোলজক উন্নয়ন. লিএেইউ দ্বারা রলক্ষত েনব । রলতলক্রয়ার সেনয়র জনয লনলিক ষ্ট ক 

োনয সালভক নসর েনর্য উির সিওয়া এবং / সোর্ান করা অ্লভন ানগর সংখযা (%) অ্নয ায়ী লনরীক্ষনণর লননিক শক োলসক লরনিানটক  জো সিওয়া েনব ।  

6.5. অদন্ণগায়ক হওয়ার পক্ষথত্র: 

সংলেষ্ট ক রশাসন েন্ত্রনকর স নক অ্লভ ওগ অ্লনলিক ষ্ট ক েনি অ্নযস্মারক ইসযয করা েনব । সংলেষ্ট ক েন্ত্রনকর সেিয় িপ্তর দ্বারা অ্লভন াগগুলিনক 

অ্নযসরণ ও লনরীক্ষণ করা েনব ।  

6.6. সময়সীমা: 

অ্লভন াগ িাওয়ার 2 োনসর েনর্য অ্বশযই রলতলবর্ান করনত েনব (লিএআরলিলজ এর বতক োন গাইিিাইন অ্নয ায়ী) ।  লি সেয় 2 োনসর 

সবলশ িানগ তােনি অ্লভন াগকারীনক সনম্বার্ন কনর একট অ্ন্তবকতী উির জো লিনত েনব ।  

6.7. বতগ মান্ বেবস্থার সম্প্রসারণ এবাং পফান্ দভদিক অদভথ ার্ পরদজথেশথন্র দলে: 

সফান লভলিক সরকলিক ং ও অ্লভন াগকারীর লনবেীকরনণর সান  সিাটক ানির লবিযোন লবর্ান  যক্ত করা ও লবস্তার করা আিািআনিাচনায় আইিাব্লুএআই 

দ্বারা গৃেীত েনব এবং জাতীয় ত য সংস্থার (এনআইলস)োডিে ও অ্নযনোিন সসনক্ষনে অ্বসযই রনয়াজন ।  রলক্রয়া কেকরবাে আরও লবস্তালরতভানব 

লননচ সিওয়া েি ।   

6.8. প াল দি ন্ম্বথরর মাযেথম অদভথ ার্ প্রদতদবযান্ পদ্ধদতর প্রদিয়ার্ত প্রবাহ 

একট লননয়ালজত সফান িাইন ততলর করা েনব  া রলতলিন 8 ঘন্টা কনর লবকলেত  াকনব । এই লননয়ালজত সিান িাইন লিএেইউ স্তনর লজআর অ্লফসার এবং সকন্দ্রীয় 

আলর্কালরক েনয় রলত অ্লভন াগ সোর্াননর জনয  লিআইইউ সাোলজক আলর্কালরক দ্বারা কাজ করনব । এই অ্লভন াগ রলতলবর্ান সেকালনজে অ্নযসৃত রলক্রয়ার 

গলতর ওির িলরকেনা করা েনব । 

যাপ 1 : রলতলবর্ান আলর্কালরনকর দ্বারা অ্লভন াগ গৃেীত েয় এবং সসই আলর্কালরক নতয ন কিার লেসানব অ্লভন াগকারীর লববরণ লিখনব ।  

যাপ 2 : লনলিতকরনণর জনয স্বয়ংলক্রয় উৎিন্ন এসএেএস  ানব, অ্লভন াগ লনবেীকরণ করা বযলক্তর একট সরফানরি নম্বর সনেত । অ্লভন াগকারীনক 

একট সটানকন নম্বর সিওয়ার বযবস্থা করা েনত িানর,  ানত অ্লভনয়াগকারী অ্লভন াগটনক অ্নযসরণ করনত িানর ।  

যাপ 3 : অ্লভন াগ িলরচািনাকারী দুজন সকন্দ্রীয় আলর্কালরক েনবন লিআইইউ আলর্কালরক ( িাটনা/কিকাতা) । লনম্নলিলখত রলতলনলর্ সফ্টওয়যানর 

অ্লভগেন করার অ্লর্কার িানব এবং অ্লভন ানগর সকাননা ক্রেবৃলদ্ধ িলরচািনার জনয তা িাসনবািক  লনরীক্ষনণ  যক্ত  ানক ।  

a. সাোলজক লবনশষজ্ঢ, লিএেইউ  

b. জলে অ্লর্েেণ সোয়ক – আর&আর এবং ক্ষলতিভরণ সম্প্লকক ত 

c. আবালসক ইলঞ্জলনয়ার -  (িাটনা, কিকাতা) – র যলক্তক  

d. রকে েযাননজার (ক্রেবৃলদ্ধর সক্ষে) 

e. রনজক্ট লিনরক্টর ক্রেবৃলদ্ধর সক্ষে)  

 

যাপ 4 -  একবার অ্লভন াগ লনবেীকৃত করা েনি, লিআইইউ আলর্কালরক একট এসএেএস লবজ্ঞািন িানব, অ্লভন াগ সোর্ান করার জনয 21 লিননর 

লনলিক ষ্ট ক সেয়সীো সনেত । লিআইইউ আলর্কালরনকর লনম্নলিলখত কা ককিাি লনবকাচন করার জনয লবকে  াকনব ।  

 a) সিখযন (অ্লভন াগ সিখা  ানব ) 
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b) কা ককিাি (অ্লভন াগ  সোর্ান করার জনয লক কা ককিাি সনওয়া েনে)  

c) উনেখ করুন / িাঠান (কা ককিািট িাঠাননা েনব) 

d)  লবস্তার (অ্লভন াগ আলর্কালরকনির েনর্য লবস্তার করা েনব) 

যাপ 5 – অদভথ াথর্র যরণ ও পসই বেদিরা  ারা পদরচালন্া করথব:  

একবার লিআইইউ আলর্কালরক অ্লভন ানগর রকৃলত লনরূিণ করনবন, তখন আলর্কালরক লনম্নলিলখত লক্রয়াগুলি করনবন:  

আর&আর: জলে অ্লর্েেনণর িযনবকাসন ও িযনঃস্থািন সম্প্লকক ত সকান অ্লভন াগ  াকনি, অ্লভবাসন সোয়ক জলে অ্লর্েেন সম্প্লকক ত অ্লভন ানগ 

জলডত নালিনশর সনম্বার্ন করার জ্নয িায়বদ্ধ  াকনব ৷   লিআইইউ আলর্কালরক জলে অ্লর্েেন সোয়নকর কানে লজজ্ঞাসাগুলি িাঠানবন ৷   

এিএআরআর আইন 2013–র র্ারা 51-67-য় উনেলখত ক্ষলতিভরণ ও জলে অ্লর্েেন সম্প্লকক ত রাজয সরকানরর অ্লভন াগ রলতলবর্াননর কা ককিাি 

লেসানব জলে অ্লর্েেন সোয়ক রলতট অ্নযনরানর্র ি কানিাচনা করনব এবং আর&আর-এর স নকান কা ক সংক্রান্ত সজিা আলর্কালরকনির সান  ইনিযট 

রিান করনব  ৷ 

দন্মগাণ প্রথণাদিত প্রভাব ও পদরথবশ স্বাস্থে সুরক্ষা: আবালসক ইলঞ্জলনয়ার (িাটনা/ কিকাতা) লনেকানণর সেয় রনণালিত সেসযা সংক্রান্ত 

অ্লভন াগগুলি সিখনবন ৷ 

14লিননর একট উইনন্ডা সংলেষ্ট ক আলর্কালরকনির সেসযার সোর্ান করা ও তানির রলতলক্রয়া জো সিওয়ার জনয রিান করা েনব ৷ সকান কারনণ 

রলতলক্রয়া না জানাননা েনি, এসএেএস অ্যািাটক  জনে  াকা কান কর অ্নযস্মারক লেসানব আলর্কালরকনক ইসযয করা েনব ৷ 

যাপ 6 – কা গ  গ্রহণ করা:  সজিা শাসনকর সান  আনিাচনার লভলিনত েেণ করা কা ক িভরণ করা েনব লিআইইউ সাোলজক আলর্কালরক/জলে 

অ্লর্েেন সোয়ক দ্বারা িাসনবানিক র কা ক লবভানগ ৷  

যাপ 7 – অদভথ াথর্র পুন্দমগমাাংসা: একবার অ্লভন ানগর সম্ভাষণ করা েনয় সগনি এবং সসই ত য সফ্টওয়যানর লিনয় সিওয়া েনি, অ্লভন াগগুলিনক লচলিত 

করা েনব িযনলেকোংলসত বনি ৷ সসই অ্নযসানর একট এসএেএস অ্লভন াগকারীর কানে িাঠাননা েনব ৷  লি সকান অ্লভন াগ 21 লিননর েনর্য সোিান করা না  ায় 

তােনি একট এসএেএস অ্যািাটক  সংলেষ্ট ক আলর্কালরনকর ওিনরর বযলক্তর কানে িাঠাননা েনব ৷ উিােরণস্বরূি, লিআইইউ আর্ইকালরক 21 লিননর েনর্য জবাব না 

লিনি, একট এসএেএস  িাঠাননা েনব সাোলজক লবনশষজ্ঞ, লিএেইউ-এর কানে ৷ এরির,  লি সাোলজক লবনশষজ্ঞ 21 লিননর েনর্য রলতলক্রয়া জানানত অ্সে ক 

েয়, একট এসএেএস রকে েযাননজার, লিএেইউ এর কানচ িাঠাননা েনব, আর তার ওির একইভানব উির না লিনি তা রনজক্ট লিনরক্টনরর কানে িাঠাননা েনব 

৷    

যাপ 8 – পকান্ স্তর পেথকই সমাযান্ ন্া আসথল: সংলেষ্ট ক আর্ইকালরক  আইন অ্লতক্রে কনর সকান লবনশষ কারনণর ফনি সোর্ান লিনত না 

িারনি, সসই উক্ত বযলক্ত  তক্ষণ না র্াি 6 ও 7 িব্ধ েনে ততক্ষণ অ্নযসৃত ক্রেচ্চ সেণীনত লবস্তার করনত িানর: 
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 অদভথ ার্ দবস্তাথরর িমচ্চ পেণীদবন্োস 

 

 দজআরএম-এর প্রদিয়া প্রবাহ 

 

জমি অমিগ্রহন 
সহায়ক

সািামজক 
আমিকামিক 
(কলকাতা ও 
পাটনা) , মপআইইউ

মিশেষজ্ঞ 
(সািামজক 
উন্নয়ন) মপএিইউ

প্রকল্প িযাশনজাি, 
মপএিইউ, 
জজএিমিমপ

প্রশজক্ট মিশিক্টি, 

মপএিইউ, 
জজএিমিমপ



Resettlement Policy Framework Jal Marg Vikas  
Project 

 

 

44 
 
 

  



Resettlement Policy Framework Jal Marg Vikas  
Project 

 

 

45 
 
 

 

7. আর&আর বাস্তবায়থন্র সাথে ন্ার্দরক কাথজর প্রাদন্তকীকরণ  

 

আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-র অ্নযবলতক তার সক্ষনে, লিএএফনির সেস্ত এনটাইনটিনেন্ট িানভর আনগ ি কন্ত সকান ইোরতনক 

লবরক্ত করা  ানব না ৷ জরকালর জলের ওিরও লনেকাণ কা ক সজিা কানিক্টনরর কাে স নক সকান আিলি সনই জানার িনরই করা  ানব ৷ 

লিএএফনির বাসস্থান খালি কনর সিওয়ার জনয লতন োনসর লবজ্ঞলপ্ত সিওয়া েনব এবং লিএএফনির সসই অ্নযসানর জানানত েনব ৷ 

িযনবকাসননর সম্ভাবয র্ারাবালেকক্রনের সান  বাস্তবায়ননর অ্নযসভলচ আরএলি-র অ্ংশ েনব এবং িযনবকাসননর কা ককিানির সান  লনেকাণ 

অ্নযসভলচনক  যক্ত করার সচষ্ট কায় সসই অ্নযসভলচ খযব কাে স নক সজিা রশাসননর দ্বারা অ্নযসৃত েনব  ৷  

Table 7.1 স্থান্ান্তর পদরকল্পন্ার ন্মুন্া সূদচ 

িদমক 

ন্াং. 

স্থান্ান্তথরর কমগভার/কা গকলাপ সময়সূদচ 

1 স্থানান্তলরত কিলননত লনেকানণর সম্ভাবয শুরু   

2 লিএলিনির লবজ্ঞলপ্ত ও তানির স্থানান্তনরর জনয লনেকাণ  

3 বালডর লনেকানণর সম্প্ভণকতা  

4 লিএলিনির স্থানান্তর  

5 সেস্ত কনিালন লনেকানণর সম্প্ভণকতা ও সেস্ত লিএলিনির স্থানান্তর  
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8. বেবস্থার দন্রীক্ষণ 

 

রকে চনক্রর েনর্য লিনয় লনরীক্ষণ ও েভিযায়ননক বেন করার জনয আইএ সম্প্ভণক িায়ী েনব । রলক্রয়া ি কনবক্ষন সে অ্ভযন্তরীন ি কনবক্ষন 
লিএেইউ স্তনর সাোলজক লবনশষজ্ঞ দ্বারা বেন করার সান  লিআইইউ স্তনরর সকান সাোলজক ি কনবক্ষক দ্বারা এবং আরএলি বাস্তবায়ন িি 

এবং বলেরাগত ি কনবক্ষন ও েভিযায়ন তৃ তীয় িক্ষ দ্বারা সম্প্ন্ন করা েনব। বলেঃস্থ সংস্থার সসবায় (তৃ তীয় িক্ষ) আইএ লননয়ালজত  াকনব 

লনরীক্ষণ ও েভিযায়ননর রকে িািননর জনয লনরীক্ষণ রকনের কা কক্রেনক সাোন যর জনয ঘলনষ্ঠভানব  যক্ত  াকনব।  লি রনয়াজন েয়, 

িলরকলেত সাইট লনয়লেত রিশকনন সম্ভাবয সেসযাগুলি এবং রকনের বাস্তবায়নন লচলিত সেসযাগুলিনত এবং সংনশার্নেভিক বযবস্থায় 

সেনয়ািন াগী সাো য সনওয়া স নত িানর ।  

আরএলি-র বাস্তবায়ননর জনয সংগঠিত সাইনটর দ্বারা আরএলি বাস্তবায়ন িনির ি কনবক্ষন তাডাতালড শুরু েয় । ি কনবক্ষণগত 

উিািানগুলির কেকক্ষেতা লনরীক্ষনণর েনর্য অ্ন্তভযক ক্ত করা েনব স েন – স্থানান্তনরর কানজ গৃে লনেকানণর রকৃ ত উন্নলত, সেৌ লিক/সার্ারণ 

সযন াগ সযলবর্ার বযবস্থা, গৃেেীন িলরবানরর স্থানান্তর ইতযালি এবং রভাব ি কনবক্ষণ, ি কনবক্ষণ রলক্রয়া স েন ি কনবক্ষণ রলতকার রলক্রয়ার 

সক্ষাভ। লননিক শকসেভনের সংলেষট কেকিক্ষতার উির নজর সিওয়া েনব সসগুলি লনম্নলিলখত লবভাগগুলির েনর্য রিান করা েনব। অ্বশয, 

 লি রকে বাস্তবায়ননর সেয় লকেয  অ্নযানয লননিক শনকর রসঙ্গ িাওয়া  ায় সসগুলিও িাশািালশ অ্ন্তভযক ক্ত েনব ।   

8.1. অভেন্তরীণ দন্রীক্ষণ 

লিআইইউ সাোলজক লবনশষনজ্ঞর, লিএেইউ এবং আনবক্ষণ িরােশকনকর সসফগািক  লবনশষনজ্ঞর সাো যসে আইএ লনয়লেত অ্ভযন্তরীণ 

লনরীক্ষনণর জনয িায়ী  াকনব। এোডা বাস্তবায়ন িি দ্বারা জো সিওয়া োলসক রলতনবিন োডা, লিআইইউ-এর সাোলজক অ্লফসার দ্বারা 

অ্ভযন্তরীণ ি কনবক্ষনণর একট তেোলসক রলতনবিন ততরী করা েনব। আইএ সজিা কেককতক ানির বযয়ন রলক্রয়া ঘলনষ্ঠভানব ক্ষলতেস্ত 

বযালক্তনির দ্বারা স্বাক্ষলরত এন্টাইনটিনেন্ট সরকিক  দ্বারা অ্নযসৃ ত েনব। তাশেি পুনিবাসন িাটাশিশসি িশিয সিস্ত তথ্য 
এিং পুনিবাসশনি অগ্রগমতি মিমিক পর্বশিক্ষন জমিপ অনুসিণ কিা হশি। অিযন্তিীণ পর্বশিক্ষন 
সম্প্রোশয়ি উশেগ, সক্ষাভ এবং অ্নযনরানর্র ওির রলতলক্রয়া অ্বশযই রিান করনব,অ্ভযন্তরীণ ি কনবক্ষন লনম্নলিলখত লবষয়গুলির 
উির দৃলষ্ট ক সিনব ও লনলিত করনব: 

  াচাই করনত েনব স , সজিা কতৃক িক্ষ কতৃক ক সরবরােকৃ ত ঋনণর সম্প্লি েভিযলনর্কারণ এবং িযরকার তালিকা রস্তুনতর লবর্ান অ্নয ায়ী 

অ্ কননলতক িযনবকাসন স নক সম্প্লির েভিযলনর্কারনণর সক্ষনে সকান অ্সাোনয বা অ্েীোংলসত সেসযা আনে না সনই ।   

 ত য রচারালভ ান, তবষেয ও ক্ষলতেস্ত জণগনণর সান  আনিাচনা ।   

 স্থানান্তর,এবং আর&আর সোয়তার বণ্টননর সেটাস, 

 রকৃ ত ইোরত অ্জক ন এন্টাইনটিনেন্ট েভিয রালপ্তর সোন, 

 এন্টাইনটিনেনন্টর বযবোর এবং তার বযবোর লনরীক্ষণ, 

 ক্ষলতেস্ত ইোরত ও অ্নযানয সম্প্নির জনয ক্ষলতিভরণ, 

 সরাজগানর ক্ষলতর জনয অ্ কিান, 

 ক্ষলতেস্ত বযালক্তর স্থানান্তর এবং সোয়তা রিান, 

 এন্টাইনটিনেনন্টর েযাট্রিনির লেসানব অ্ কননলতক িযনবকাসন রলক্রয়ার বাস্তবায়ন এবং  আনয়র িযনঃবযবস্থার িলরোি, 
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 অ্লভন াগ রলতলবর্াননর সেকালনজনে রাপ্ত অ্লভন ানগর সংখযার িলরোণ এবং স গুলির সোর্ান করা সগনে তার লবস্তালরত লববরণ, 

েীোংসার সিরী েওয়ার কারণ, অ্েীোংলসত ক্ষলতগুলির অ্বস্থান, এবং  

 অ্ কননলতক িযনবকাসন কা কক্রে এবং িলরকেনা অ্নয ায়ী খরচ বাস্তবায়নন তেলবি  া উনদ্দনশযর জনয   া সেনয় করা েনয়নে এবং 

 ন ষ্ট ক এবং িলরকেনা অ্নয ায়ী বযয় ৷ 

নােক লনম্নলিলখত 8.1 েনক অ্ভযন্তরীণ লনরীক্ষনণর িলরকাঠানোর লববরণ এবং 8.2  েনক এই সভচনকর লববরণ রনয়নে   

Table 8.1 : অভেন্তরীণ দন্রীক্ষথণর পদরকাঠাথমা 

ন্মুন্া   সূচক সমসো কা গপ্রণালী সময় িাদয়ত্ব 

র
লক্র
য়া

  স্ত
নর

 ি
 কন
বক্ষ

ণ 

আরএলি বাস্তবায়ন 

 

অদভথ ার্: 

জবাব সিওয়ার সংখযা  

(%) এবং / রলতলক্রয়ার 

সেনয় লনলিক ষ্ট ক িলরনষবার 

আিনশকর েনর্য েীোংসা 

করা 

 

ন্ার্দরক প্রবৃদি  

রকনে সেন াগীতার 

ওির রভানবর রকালশত 

রলতনবিন (েযাুঁ  / না ) 

 

 

সখািা ও বে করা োেিার 

ওির এেআইএস সফ্টওয়যার 

দ্বারা ততরী রলতনবিন এবং 

লবলভন্ন র্রননর অ্লভন ানগর 

লবনেষণ   

োলসক 

তেোলসক  

(নাগলরক 

সং যলক্ত ) 

লিআইইউ/ 

বলেঃস্থ  িরােশককারী 

 

আর &আর সহায়তার 

বণ্টথন্র অবস্থা  

(লিএলিনির  াচাইকরণ, 

িলরচয়িে (আইলি) 

কানিক র রস্তুলত, ক্ষয দ্র  

িলরকেনার রস্তুলত, 

বাস্তুচয যত বযলক্তনির 

িযনবকাসননর সংখযা, 

কলেউলনটর  সনচতনতার 

বাস্তবায়ন, এইচআইলভ 

সনচতনতা, আনিাচনা 

রলক্রয়া, সোয়তার বন্টন , 

ইতযালি আয় বৃলদ্ধর জনয 

অ্নযলষ্ঠত রলশক্ষণ 

সজিা সরকিক   াচাইকরণ ও  

িরীক্ষা  এবং  লিএলিনির সান  

আনিাচনা, বন্টন লস্থলতর ওির 

ভভ  টযাগ করা তন যর একইসান  

লজআইএস এ আিনিাি করা 

েনব ৷ 

োলসক 
লিআইইউ/ 

বলেঃস্থ  িরােশককারী 
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স্বাস্থয ও লনরািিা বযবস্থার 

বযবোর সে েে আইন 

সেনন চিা (I) সোন 

সবতন (ii) লশশুেে 

সংক্রান্ত আইন িঙ্ঘন 

(iii) কযাম্প্ সাইট এবং 

লনেকাণস্থনি স ৌন েয়রালন  

(iv) েলেিানির জনয 

সঠিক কানজর সেয়সভচী  

(v) সি সকয়ার সসন্টানরর  

স্বেন্দভানব  সলক্রয়  াকা   

(vi)  স্বানস্থযর  ত্ন,  

স্বাস্থযলবর্াননর সযলবর্া   

সাইনট  উিিব্ধ 

সাইট ি কনবক্ষণ,  েলেক, 

ঠিকািানরর সনঙ্গ সরাোরনির 

িারস্পলরক আনিাচনার িরীক্ষণ  

োলসক 
লিআইইউ/ 

বলেঃস্থ  িরােশককারী 

 

আথলাচন্া: 

জীলবকা লনবকানের জনয  

একালর্ক সংখযক 

আনিাচনা অ্নযলষ্ঠত েয় 

এবং   সোয়তার কা ককর 

বযবোনরর জনয 

কাউনিলিং, স  সেসযা 

উনঠ আসনে তা সিখা, 

আনিাচনায় েলেিানির 

সোনভানব অ্ংশেেণ ৷ 

 

 

িরােনশকর সরকিক  ও জো 

সিওয়া লিলি       

তেোলসক 
লিআইইউ/ 

বলেঃস্থ  িরােশককারী 

 

প্রদিয়াটির িক্ষতা: 

লন যক্ত কেকচালরর 

ি কাপ্ততা, সজিা সরকার 

দ্বারা ক্ষলতিভরণ লবতরনণ  

লবিম্ব, লবতকক   রলক্রয়ার  

িলরচািনা ৷      

বন্টন রলক্রয়ার ি কনবক্ষণ এবং  

ক্ষলতিভরণ বন্টন সংক্রান্ত 

ত যালি 

োলসক 
লিআইইউ/ 

বলেঃস্থ  িরােশককারী 

      

  

জীলবকার োননর িযনলনকেকাণ ি কনবক্ষণ, জলরি, আনিাকলচে তেোলসক 
লিআইইউ/ 

বলেঃস্থ  িরােশককারী 

আয় করা রজম বা 

এইচআইলভ এইিস 

স্থানীয় োনযষ, স্বাস্থযকেীরা/ স্বাস্থয 

সম্প্লকক ত ত য/ সকন্দ্র সরকিক  
বালষকক 

লিআইইউ/ 

বলেঃস্থ  িরােশককারী 
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9. আর&আর বাস্তবায়থন্র জন্ে খ্রচ এবাং আদেগক বেবস্থা  

9.1 তহদবথলর উৎস ও তহদবথলর প্রবাহ  

 জলে অ্লর্েেণ এবং িযনবকাসন ও িযনঃস্থািন বাস্তবায়ননর জনয লশলিং েন্ত্রনকর বরাদ্দ চালেিাগুলির জনয   া   বানজট  লবর্ান রকনের 

সেয়সীোর েন য রলত বের ততলর করা েনব, এোডাও জি োগক লবকাশ রকনের জনয বরাদ্দ সংলেষ্ট ক লবর্ানাবিী আইিাব্লুএআই দ্বারা ততলর 

করা েনব ৷ সংসনি অ্ কলবি িাস করার ওির, জলে অ্লর্েেণ এবং আর&আর-এর বাস্তবায়ননর খরচ সেটাননার জনয তেলবি 

আইিাব্লুএআইনক স্থানান্তর করা েনব ৷ 

 আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013-র র্ারা 3 (সজিলব) অ্নয ায়ী আইিাব্লুএআই জলে অ্লর্েেনণর জনয একট 'রনয়াজনীয় 

িলরকাঠানো ' ৷ 

 আরএফলসটএিএআরআর আইন 2013- অ্র্ীনন জলে অ্লর্েেণ, আর&আর-এর িলরকেনা এবং খরচ অ্নযোন, লবতরণ করা, ি কনবক্ষণ 

ইতযালিগুলির রস্তুলতর জনয  রাজয সরকার েি ‘রশাসক’ ৷ 

 আইিাব্লুএআইনক রাজয সরকানরর সংলেষ্ট ক বযলক্ত একট িালব িাঠানব অ্ ক  জো সিওয়ার জনয  ানত র্ারা 26,27, 28,29, 30, 31,32 

এবং র ে, লদ্বতীয় ও তৃতীয় অ্নযসভলচনত উনেখ অ্নয ায়ী লবতরণ করা  ায় ৷  

 এই র্রনণর িালব রালপ্তর ির, একই লজলনষ, িরীক্ষা করা েনব  াচাই করা েনব এবং রনয়াজনন রাজয সরকানরর সংলেষ্ট কনক িলরবতক ন কলরনয় 

আনা েনব ও রাজয সরকানরর েননানীত অ্যাকাউনন্ট অ্ ক রিান করা েনব ৷ তারিনর, এট 'রশাসক' এর িালয়ত্ব রকনে ক্ষলতেস্ত িলরবানরর 

েনর্য সঠিক িলরোনণ টাকা লবতরণ করা ৷ 

 সেনয়ািন াগী এবং উি যক্ত বন্টন লনলিত করার জনয রকে বযবস্থািনা ইউলনট রাজয সরকানরর সনঙ্গ স াগান াগ রাখনব ৷ 

ইতযালির ওির  

িলরচালিত  রলশক্ষনণর 

সংখযা 

ও রলশক্ষণ িলরচািনার 

রলতষ্ঠািগুলি   ারা  জীলবকা 

লনবকানের  রলশক্ষনণর  জনয  

লন যক্ত লেি তানির সনঙ্গ  

আনিাচনা  এবং  অ্নযলষ্ঠত 

রলশক্ষনণর সরকিক  েভিযায়ন ৷   

র
ভ
ান
বর
  স্ত
র 

িলরবানরর  

আনয়র  স্তর   

এবং  অ্ কননলতক 

কা কক্রনের 

িলরবতক ন 

সিশায় িলরবতক ন 
লনরীক্ষণ এবং  িযনস্থক ালিত 

লিএলিনির সান  আনিাচনা 
বালষকক 

লিআইইউ/ 

বলেঃস্থ  িরােশককারী 

সাোলজক 

লনরািিা 

িযনবকালসত এিাকায় 

সাোলজক সম্প্রীলতর রাজয  

এবং সাোলজক লনরািিা  

িযলিশ সরকিক , িযনস্থক ালিত  

লিএলিনির সনঙ্গ আনিাচনা, 

লিআইইউ-এর  উন্নলত 

সম্প্লকক ত ত য,  এে&ই  

িরােশককারী  দ্বারা লরনিাটক  সিশ 

করা   

বালষকক  
লিআইইউ/ 

বলেঃস্থ  িরােশককারী 



Resettlement Policy Framework Jal Marg Vikas  
Project 

 

 

50 
 
 

  লি জলে অ্নয সরকালর কতৃক িক্ষ স নক ক্রয় করা েয়, তােনি জলে োনলনণকয় বতক োন িনর সম্প্ন্ন েনব এবং একট লশনরানাে িলরবতক ননর 

োর্যনে জলে স্থানান্তর করা েনব ৷  

 আইিব্লুএআই এর দ্বারা জলে অ্লর্েেণ সংক্রান্ত সকি খরচ এবং আর&আর বেন করা েনব ৷ 

9.2 প্রকথল্পর জন্ে বাস্তবায়ন্ খ্রথচর অনু্মান্ 

আরএদপ বাস্তবায়থন্র লথক্ষে, দন্দিগ ষ্ট খ্রচ অনু্মান্ করা হথয়থছ জদম িয় এবাং অদযগ্রহণসহ, প্রাদতষ্ঠাদন্ক বেবস্থা, এবাং 

বাস্তবায়থন্র প্রশমথন্র পদরমাণ  া দন্থিগ শ করা আথছ আরএদপ-থত ন্ারী উন্নয়ন্ পদরকল্পন্ার অদযথন্ এবাং েদমক স্বাস্থে ও 

দন্রাপিা দবভাথর্ ৷ এসএেলি-র (সাোলজক বযবস্থািনা িলরকেনা) খরনচর েনর্য অ্ন্তভযক ক্ত নারী উন্নয়ন িলরকেনার েনর্য লননিক লশত 

বাস্তবায়ননর জনয উিািান, এইচআইলভ সনচতনতা এবং আইইলস উিািান ৷   

উিািান অ্নয ায়ী খরনচর অ্নযোন নীনচ লননিক লশত েি ৷ একই লবষয় রকনের খরনচও অ্ন্তভযক ক্ত করা েনয়নে: 

িদমক ন্াং. উপািান্ পকাটিথত আনু্মাদন্ক খ্রচ মন্তবে  

I. জলে অ্লর্েেণ    

a. বারাণসীর এেএেট (সেস্ত সযলবর্া সে) 

 এিএ-র খরচ 10   

 আর&আর-এর খরচ,  0.02  

 নারী উন্নয়ন িলরকেনা এবং এইচআইলভ সনচতনতার খরচ  0.03  

b. সানেবগনঞ্জর এেএেট (সেস্ত সযলবর্া সে) 

 এিএ-র খরচ 187 

(আরএফলসটএিএআরআর 

আইন 2013-র লবর্ান অ্নয ায়ী 

আর&আর সে)   

78.91 সে.-এর জনয রাজয 

সরকার দ্বারা উিস্থালিত 

চালেিার লভলিনত এবং েযালন্ডং 

লফনাি কলেট দ্বারা অ্নযনোলিত 

খরচ 

 আর&আর-এর খরচ 

c. েিলিয়ানত  বহুরকালরক টালেকনাি   

 এিএ-র খরচ( েস্তান্তর) 44.98  

 এসএেলি-র খরচ 0.02  

 নারী উন্নয়ন িলরকেনা এবং এইচআইলভ সনচতনতার খরচ  0.03  

    

 d. ফারাক্কার নতয ন নযালভনগশানাি িক   

 এিএ-র খরচ 2.35  

 এসএেলি-র খরচ 0.02  

 নারী উন্নয়ন িলরকেনা এবং এইচআইলভ সনচতনতার খরচ 0.03  

e.                    সকািাঘাট ও গাজীিযর ও কিযাণীনত আইিব্লুট টালেকনাি 

  15.10 রাজয সরকানরর কানে 

রনয়াজনীয় জলে চভ ডান্ত করা 

েয় লন এবং ফরোশ-িে ততলর 

করা েয়লন 

f. 5 ট আরও-আরও  যগ্ম টালেকনাি   
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  15.10 অ্বস্থান এবং রনয়াজনীয় জলে 

চভ ডান্ত করা েয় লন, ফরোশ-িে 

রাজয সরকানরর কানে ততলর 

করা েয়লন 

 জলে অ্লর্েেণ এবং এসআইএেলি-র সোট খরচ 274.68 crores   

II আরএলি বাস্তবায়ন সে কন করা িরােশকক / িি 1.00 এেআইএস / বলেরাগত অ্লিট 

/ লজআরএে-এর রসার/ এিএ 

ফযালসলিনটটর লননয়াগ  সনেত, 

এেআইএস লবনশষজ্ঞ এবং 

জীলবকা লবনশষজ্ঞ, আইইলসর 

রস্তুলতনত সোটখাট খরনচর 

উিকরণ এবং আনিাচনা ৷ 

    

 I, II-এর সোট 275.68   
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10. ন্ার্দরকথির  ুি হওয়ার পদ্ধদত 

 

10.1. প্রদতদিয়া পদ্ধদত 

বতক োনন আইিাব্লুএআই ওনয়বসাইনট (রনবশন াগয http://iwai.nic.in/) েলিউনির ের্য লিনয় রলতলক্রয়া িাওয়া  ানে ৷ রলতলক্রয়া 

জো সিওয়ার জনয লবকে ও েলিউনির লবকনের ের্য লিনয় িরােশক  াকনে ৷ বতক োনন রলতলক্রয়া েেনণর লবষয়ট আইিাব্লুএআই-এর 

ইলিলি শাখা দ্বারা িলরচালিত েনে, এবং েলিউনির ের্য লিনয় আসা রলতলক্রয়া িাওয়ার রলক্রয়াটর জনয িালয়নত্ব রন নেন আইিাব্লুএআই-

এর সকন্দ্রীয় সসনক্রটালর ৷  

সজএেলভলি-র একট আিািা ওনয়বসাইনটর িলরকেনা করা েনে, স খানন লবলভন্ন লরনিাটক , সংবাি, লবলভন্ন উি-রকনের নতয ন ও আিনিট  

ও সেটানস অ্লভগেন করা  ানব ৷ নাগলরকরা সটন্ডানরর ওির গুরুত্বিভণক লবজ্ঞলপ্ত, এেওইউ,  যক্ত কনসািনটলিনত অ্লভগেন করনত িারনব 

৷ এর সান  অ্লতলরক্তভানব, লেলনটস ও সেকনোল্ডারনির িরােনশকর োইিাইটও ওনয়বসাইনট িাওয়া  ানব ৷ একট আিািা রলতলক্রয়ার 

েলিউি ওনয়বসাইনট উিিব্ধ  াকনব স খানন লজজ্ঞাসা ও েন্তবয িানভরও লবকে  াকনব  া লিএেইউনত স াগান াগ টে লনরীক্ষণ করনব 

৷   

 

অ্লতলরক্তভানব, রকে চক্র চিাকািীন িরােনসকর ের্য লিনয় লবসৃ্ততভানব সেকনোল্ডারনির  যক্ত করাও এই রকনের উনদ্দশয,  া লননজ 

বযক্ত করা েি: 

 

10.2. পরামথশগর জন্ে পদরকল্পন্া 

লতনট স্তনর গণ িরােশকনক রাখা েনয়নে  

 রকনের রস্তুলত  

 রকে বাস্তবায়ন  

 বাস্তবায়ন িরবলতক   

ক্রোগত আনিাচনা ও িরােনশকর ের্য লিনয় স্থানচয যত ও অ্রলক্ষত িলরবারগুলির আ ক-সাোলজক উন্নয়ন সিাক্ত করার জনয সিিা রশাসন 

ও অ্নযানয এনজলিগুলির সান  রকে সেিয় রানখ ৷    

রকে বাস্তবায়নকািীন এবং রকের আউটকাে বাডাননার সক্ষনে সেক সোল্ডারনির সান  কা ককর স াগান াগ লনলিত করনত, রকেট 

লনম্নলিলখত লকেয  সকৌশি সনয় ৷ 

 স্বি কক গণ বযবোর লনলিত করনত, অ্নয উন্নয়ন সরাোনের সান  ক্ষলতেস্ত িলরবানরর সংন াগ সার্ননর জনয স াগান াগ ও 

িরােশকনক  সযগে করা েয় লবনশষত  া িক্ষতা উন্নয়ন ও রজম িালিত জীলবকা সম্প্লকক ত  ানত ক্ষলতেস্ত িলরবানরর সান  

ক্রোগত জযনড  াকার ের্য লিনয় তারা তানির িক্ষতানক আনরা েভির্ারায় লননয় আসনত িানর ৷ 

 লনেকাণ রনণালিত রভাব সম্প্লকক ত সনচতনতা রচারণা লনয়লেত কা ককিাি েনয় উঠনব রকে বাস্তবায়ননর সেয় ৷  

 রলতলক্রয়া িালখি ও িরােশক বাি সাইট অ্লফনস রক্ষণানবক্ষন করা েনব এবং সাইনটর িক্ষণীয় জায়গায় সকন্দ্রীয় আর্ইকালরক 

ও সংলেষ্ট ক টএসএসলস কলেকবৃনন্দর গুরুত্বিভণক নম্বর সরনখ সিওয়া েনব ৷  

িরােনশকর নল করণ করা েনব এবং লরনিাটক  আইিাব্লুএআই ওনয়বসাইনট আিনিাি করা েনব ৷ রকনে সেন াগীতার রভাব সনেত 

রকালশত লরনিাটক  লনরীক্ষণ লননিক শক লেসানব িলরনশলবত েনব ৷   

http://iwai.nic.in/
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দন্থচর ছথক দবস্তাদরতভাথব পরামথশগর জন্ে ন্ার্দরকথির সাং ুদির জন্ে কা গপদরকল্পন্ার দবররণ পিওয়া হল:  

 

 

পেকথহাল্ডাথরর যরণ  সময়সীমা   সাং ুদির প্রণালী ও দেম 

প্রকথল্প ক্ষদতগ্রস্ত 

পদরবারথির 

মদহলা, অরদক্ষত 

জন্থর্াষ্ঠী এবাং 

ক্ষদতগ্রস্ত পদরবাথরর 

হারাথন্া জদম ও 

জীদবকার পকাথন্া উৎস  

আর&আর বণ্টথন্র সময়: 

জীলবকার কাউলিলিংনয়র 

জনয এফলজলি ( রলত োনস 

একবার) 

জীলবকা লবনশষজ্ঞ একালর্ক ক্ষলতেস্ত বযলক্তনির সসনটর সনঙ্গ োলসক কাউলিলিং 

অ্লর্নবসন সংগঠন করনব, তানির িক্ষতা লচলিত করনব, অ্নয সকান জীলবকার 

লবকনের িরােশক সিনব ৷ সবনচনয় কানের সকৌশি লবকাশ সকন্দ্র সম্বনে ত য, এই 

সেস্ত সকনন্দ্র চাকলর রলক্রয়ার ত য ইতযালি সম্প্নকক  এই িিীয় আনিাচনার সেয় 

আনিাচনা করা েনত িানর ৷    

প্রকথল্প ক্ষদতগ্রস্ত 

পদরবার 

স্থান্ান্তথরর সময়:  3 

মাথসর মথযে  2 বার  

স্থানান্তর করাকািীন িযনবকাসন কনিালননত সোিায়েভানব লিএএফনির লননয় 

 াওয়ার সযলবর্া এফলজলিনক সংগঠন করনত েনব ৷  স্থানান্তর করার সেয় লবলভন্ন 

েযনখােযলখ েওয়া লবষয় ও সেসযা সবাঝার জনয  লিএএফনির কিযাণ সলেলত ততলর 

করার রস্তাব সিওয়ার িরােশক ও সসগুলির সোর্ান করার সকৌশি সখাুঁ জা একট 

িক্ষয েনব ৷ স খানন লিএএফনির জায়গা সযলবর্াজনক সসখানন িঞ্চানয়ত রর্ান 

কযানম্প্র সংেলত ও সংগঠন  যক্ত  াকনব ৷ 

প্রকল্প সাইথ  যীবর 

সম্প্রিায়  

বাস্তবায়ন্ পথবগ প্রভাথবর 

মূলোয়ন্ :অ্িানরটং স্তনরর 

েনর্য 6 োস: সংনবিনশীি 

অ্বস্থানন জি াননর ট্রালফক 

এবং বযবস্থািনা সকৌশি 

োে র্রার সক্ষনে সকান রভাব সবাঝা ও েভিযায়ন করার জনয এফলজলি সংগঠন 

করনব এবং সম্ভাবয রশেন সকৌশি আনিাচনা করনব ৷ 

অ্িানরশান স্তনর: বজরার চিাচনির ওির তন যর রচানরর জনয এবং সনলভনগশন 

চযানননির সংনবিনশীিতার জনয িরােনশকর িলরকেনা করনত েনব ৷ 

বজরার অপাথর র/ 

জল াথন্র মাদলক / 

পেজার 

প্রদত 6 মাস 

 

বলর্কত বাজার রলতলক্রয়া এবং রকনের ঘলনষ্ঠতা, সযরক্ষা-বনন্দাবনস্তর লবর্ান, 

অ্িানরশন তানির সীোবদ্ধতা অ্নযর্াবন এবং সসই সীোবদ্ধতানক বযনঝ 

রালতষ্ঠালনক সক্ষেতা লনর্কারনণর জনয িলরবেনন োি সিননিনকারী, বজরা োলিক 

ও সেজার দ্বারা আনিাচনা ও কেকশািার িলরচালিত েনব ৷ 

এন্দজও এবাং এন্এদসও-

র সাথে তাদলকাভূি 

এন্দজও 

প্রদত 6 মাস 

 

লবলভন্ন সরকারী লকনের ক্ষলতেস্ত িলরবানরর সনঙ্গ সং যলক্তনত লবলশষ্ট ক 

এনলজওগুলির সান  আনিাচনা ৷ 
ক্ষলতেস্ত এিাকায় স্বাস্থয ও লনকানশর সযন াগ বৃলদ্ধ ও তালিকাভয ক্ত এনলজওগুলির 
োর্যনে এইচআইলভ-র সনচতনতা সসশন লবস্তালরত করা ৷ এনএলসও-র সনঙ্গ 

তালিকাভয ক্ত এনলজওগুলিনক লনেকাণ সাইট এই সনচতনতা লশলবর সংগঠিত করার 
জনয আেন্ত্রণ জানাননা েনব ৷ 

পদরকদল্পত সুদবযার সথি 

 দন্ষ্ঠ সম্প্রিায়  

প্রদত 6 মাস 

 

স্থানীয় চালেিার ওির রকনের রলতলক্রয়ার উন্নলত এবং সম্প্রিানয়র চালেিা 

সোকানবিায় সবনচনয় ভানিা লক তা সবাঝা, আনিাচনা স্থানীয় িঞ্চানয়ত 

অ্লফনসর সোয়তায় সংগঠিত করা েনব ৷  
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