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প্রকদল্পর পটভূবে 
ইউবনক সেঘনাঘাট পাওয়ার বলবেদটড (ইউএেবপএল) বাাংলাদেদের নারায়ণগে সজলার অধীন স ানারগাাঁও উপদজলার বপদরাজপুর ইউবনয়দনর েুধঘাটা 
সেৌজায় একবট ৬০০ সেগাওয়াট (সনট আউটপুট ৫৮৮.৩১ সেগাওয়াট) গযা -বভবিক কম্বাইন্ড  াইদকল পাওয়ার প্ল্াে (ব ব বপবপ) প্রকল্প (অতঃপর 
'প্রকল্প' বি াদব উদেখ করা িদয়দে) বাস্তবায়ন করদত চায়। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ ড চার্ ডার্ ড, এআইআইতব, তর্ইতি থেকক আতে ডক সহাযি়া 

পাকেন (অিঃপর 'ঋণদািা' তহসাকব উকেখ করা হকযক়ে)৷ 

 
কম্বাইন্ড  াইদকল পাওয়ার প্ল্যাদের প্রধান ইউবনটগুবলর েদধয রদয়দে একবট (১) বজই ৯এইচএ.০১ গযা  টারবাইন সজনাদরটর, একবট (১) বিট 
বরকভাবর বিে সজনাদরটর এবাং একবট (১) সজনাদরল ইদলকবিক (বজই) সেদক পবরচাবলত বিে টারবাইন সজনাদরটর। এই ইউবনটগুবল োডাও পাবনর 
পাম্প িাউ , ইবন্ডউ ড ড্রাফ্ট কুবলাং টাওয়ার, একবট এইচআরএ বজ িযাক,  ুইচইয়াডচ, েুবট অস্থায়ী বরভার সজবট (বনেচাণ পর্চাদয়  রোোবে পবরবিদনর 
জনয) বনেচাণ করা িদব। একবট ৪০০ সকবভ ব দেল  াবকচট িান্সবেেন লাইন ববেুযৎ স্থানান্তদরর জনয এবাং সেঘনা োখা চযাদনল বেদয় গযা   রবরাদির 
জনয ২০ ইবি বযাদ র একবট  াব ারদে  পাইপলাইনও প্ল্যাদের  ুববধা বি াদব বনবেচত িদব। 

 
তাই বাাংলাদেদের নারায়ণগে সজলার স ানারগাাঁও উপদজলার বপদরাজপুর ইউবনয়দনর েুধঘাটা সেৌজায় ববেুযৎ সকন্দ্র বনেচাদণর জনয প্রকদল্পর ভূবে 
প্রদয়াজন। এজনয ভূবে  াংগ্রদির কাজ সেষ িদয়দে। প্রকল্পবট স্থাপদনর জনয স্থানীয় গ্রােগুবল সেদক সোট ২১.০৭ একর এক ে বল ভূবে  রা বর 
 াংগ্রি করা িদয়দে। ববেুযৎদকন্দ্র পবরচালনার জনয সেঘনা োখা চযাদনল সেদক পাবন সনওয়া িদব। বততা  গযা  িান্সবেেন অযান্ড বডবিববউেন সকাম্পাবন 
বলবেদটড, বাাংলাদেে সেঘনা োখা চযাদনদলর অপর পাদে অববস্থত বনকটবতচী ভালভ সিেন সেদক প্রাকৃবতক গযা   রবরাি করদব। এোডা প্রস্তাববত 
পাওয়ার প্ল্যাে সেদক উৎপাবেত ববেুযৎ ৪০০সকবভ ব দেল  াবকচট ওভারদিড লাইদনর োধযদে অপর পাদের পাওয়ার বগ্রড সকাম্পাবন অে বাাংলাদেদের 
(বপবজব বব) বনকটতে প্রস্তাববত  াবদিেদন স্থানান্তবরত করা িদব। 

 

এলআরবপ’র উদেেয এবাং পবরবধ 
এই  েীোর প্রধান উদেেয িল প্রকদল্পর জনয ভূবে ক্রদয়র কারদণ েবতগ্রস্ত সলাকদের জীববকা পুনঃস্থাপদনর জনয একবট বযাপক পবরকল্পনা প্রণয়ন 
করা। জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা (এলআরবপ) নারায়ণগদে ৬০০ সেগাওয়াট গযা বভবিক কম্বাইন্ড  াইদকল পাওয়ার প্রকল্প স্থাপদনর জনয 
ইউএেবপএল কতৃচক ভূবে  াংগ্রদির কারদণ প্রকল্প-আক্রান্ত বযবিরা র্াদের জীববকা প্রতযে ও পদরােভাদব প্রভাববত িদয়দে তাদের জনয প্রস্তুত করা 
িদয়দে। এলআরবপ জীববকা পুনঃস্থাপদনর জনয বনম্নবলবখত সেণীভূি বযবিদের অন্তভুচি কদর: 

 
 ভূবের োবলক: ৩৪৩ জন ভূবে োবলক র্াদের ভূবে প্রকদল্পর জনয  াংগ্রি করা িদয়দে তারা  কদল এলআরবপর  ুববধার অন্তভুচি। তাদের 

েদধয ৩৩৩ জন জবরপকৃত ভূবের োবলক, ৯০ জন ভূবের োবলক তাদের  েস্ত কৃবষ ভূবে িাবরদয়দেন এবাং তারা সববেরভাগই খাোর-
বভবিক কার্চকলাপ বা গৃিস্থাবলর কাদজর উপর বনভচরেীল বেদলন। 
 

 ভূবের উপর বনভচরেীল: জবরদপর  েয় সোট ১৮বট ভূবে বনভচর পবরবার বচবিত করা িদয়দে। এর েদধয ১০বট পাওয়ার প্ল্যাে  াইদটর 
ভূবে বনভচর পবরবার এবাং ৮বট পবরবার বনেচাণ বেববর স্থাপদনর জনয ইউএেবপএল এর ইজারাভূি ভূবেদত কৃবষকাজ কদর। সর্দিতু এই ব 
ভূবের োবলকদের ভূবের উপর সকান আইবন অবধকার সনই তাই তারা বাাংলাদেদের আইন অনু াদর তাদের জীববকা আক্রান্ত িওয়ার 
কারদণ ইউএেবপএল সেদক েবতপূরণ পায়বন। ঋণোতাদের  ুরো ববধান অনু াদর ১৮বট ভূবে বনভচর  ব পবরবারদক এলআরবপ-সত 
অন্তভুচি করা িদব। 
 

 েৎ যজীবী: েুধঘাটা গ্রাদের েৎ যজীবী   ম্প্রোদয়র েদধয ৬০বট েৎ যজীবী পবরবার নেীপদে প্রদবে, োে ধরা এবাং অনযানয কাজ সর্েন 
োে ধরার জাল শুকাদনা, োে ধরার সনৌকা সনাঙর করা ইতযাবের জনয প্রকদল্পর স্থানবটদক বযবিার করত। ভূবে ক্রদয়র কারদণ তাদের 
জীববকাও প্রভাববত িদয়দে। 
 

 এদে  সরাড বরাবর প্রকল্প আক্রান্ত বযবিগণ: রাস্তা প্রেস্তকরদণর কারদণ সোট ৬৩ জন বযবি প্রভাববত িদয়বেল এবাং তাদের েদধয ৫৪ 
জন বযবিগত ভূবের োবলক এবাং ৯ জন েখলোর বেদলন। রাস্তা প্রেস্তকরদণর কারদণ এই ৬৩বট প্রকল্প আক্রান্ত বযবি-র অবকাঠাদো 
েবতগ্রস্ত িদয়দে। 

 
এলআরবপ প্রকল্প েবতগ্রস্থ বযবি (প্রকল্প আক্রান্ত বযবিগণ), র্াদের জীববকা প্রভাববত িয়, তাদের েবতর জনয র্তটা  ম্ভব েবতপূরণ প্রোদনর জনয 
কেচ পবরকল্পনা এবাং োবয়ত্ব বনধচারণ কদর। 



 

 

পদ্ধবত 
এলআরবপ প্রস্তুদতর জনয সডটা  াংগ্রদির পদ্ধবত এবাং পদ্ধবতদত গুণগত ও পবরোণগত উভয় বযবস্থাই জবডত। পদ্ধবতগত পেদেপগুবল বনম্নরূপ: 

 
এই জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনার প্রস্তুবতর  
জনয ভূবে োবলক এবাং ভূবে-বনভচর  ি  
প্রকল্প আক্রান্ত বযবির বতচোন জীববকা  
পবরবস্থবত এবাং আেচ- াোবজক অবস্থা  

েূলযায়ন করা।

প্রকল্প আক্রান্ত বযবির উপর  
প্রকল্প- ম্পবকচত প্রভাব আরও ভালভাদব  
সবাঝার জনয ইউএেবপএল দ্বারা সেয়ার  
করা প্রকল্প- ম্পবকচত ডকুদেেগুবলর  
উপর সডস্ক-বভবিক পর্চাদলাচনা করা িদয়বেল।

 
 
 
 

 
 
প্রকদল্পর কার্চকলাপ এবাং  াংবিষ্ট 
প্রভাব, স্থানীয়  ম্প্রোয় এবাং 
প্রকল্প এলাকার  াোবজক েযাবিক 
 ম্পবকচত তেয  াংগ্রদির জনয 
 াইট পবরেেচদনর  েয়, েূল 
প্রকল্প প্রভাববত বযবি এবাং েূল 
সিকদিাল্ডারদের  াদে সোকা  
গ্রুপ আদলাচনা করা িদয়বেল।

 
 
পৃেক প্রকল্প আক্রান্ত বযবিগণ বনদয় একবট আেচ- াোবজক জবরপ করা 
িদয়বেল। এই  েীোয় প্রকদল্পর কার্চক্রে, ববেযোন অবকাঠাদো, বেোগত 
ও সপোগত পযাটানচ, েবতপূরণ আদলাচনা, প্রবেেদণর প্রদয়াজন এবাং 
অবভদর্াগ বনষ্পবি বযবস্থার কারদণ েবতগ্রস্ত পবরবাদরর  াংখযার েদতা 
বেকগুবলদক অন্তভুচি করা িদয়দে। জবরপ চলাকালীন েবতগ্রস্ত প্রকল্প 
আক্রান্ত বযবির েদধয েুবচল সগাষ্ঠী বচবিত করা িদয়বেল। 

 

 
 
 
 

 
আেচ- াোবজক  েীো এবাং এেবজবড-এর োধযদে  
 াংগৃিীত তদেযর উপর বভবি কদর এনটাইদটলদেে  
েযাবিদের প্রস্তুবত, উপরু্িতা বনধচারক প্রস্তুত করা িদয়দে  
র্াদত  েস্ত প্রকল্প আক্রান্ত বযবি ববধ েবতপূরদণর  
পবরোদণর আওতায় োদক।

 
প্রকদল্পর কার্চক্রে  ম্পবকচত সর্দকান  
অবভদর্াগ গ্রিণ, প্রবতবক্রয়া এবাং  োধাদনর  
জনয একবট অবভদর্াগ প্রবক্রয়া বতবর করা িদয়দে।



 

 

প্রদর্াজয নীবত এবাং আইবন কাঠাদো 
এলআরবপ প্রদর্াজয ঋণোতার চাবিো সর্েন এআইআইবব, IFC ববদবচনায় বনদয় প্রস্তুত করা িদয়দে। প্রদর্াজয ঋণোতার  ুরো চাবিোর লেয িল 
প্রকদল্পর জনয ভূবে  াংগ্রদির কারদণ োরীবরকভাদব স্থানচুযবত (স্থানান্তর বা বাবড/আেদয়র েবত) এবাং অেচননবতক স্থানচুযবত ( ম্পবির েবত র্া আদয়র 
উৎ  বা জীববকার অনযানয েবতর বেদক পবরচাবলত কদর) এডাদনা বা হ্রা  করা। ভূবের োবলকগণ র্বেও সেচ্ছায় চাবিো অনু াদর তাদের ভূবে 
ইউএেবপএল-এর কাদে বববক্র কদরদে বকন্তু ভূবে বববক্র করার পর ভূবেিীনতার কারদণ স ই পবরবাদরর জীববকা সনবতবাচকভাদব প্রভাববত িদয়দে। 
 
ভূবের উপর বনভচরেীলতার সেদে, ইউএেবপএল স্থানীয় ভূবে  াংগ্রিকারীর  িায়তায় ইচু্ছক সক্রতা এবাং ইচু্ছক ববদক্রতা প্রবক্রয়ার বভবিদত ভূবের 
োবলকদের কাে সেদক  রা বর ভূবে  াংগ্রি কদরদে তদব এেন েবতগ্রস্থ সলাকও রদয়দে র্ারা স ই ভূবের উপর বনভচরেীল বকন্তু সকান আইবন অবধকার 
সনই। জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা এই ব পদরােভাদব প্রভাববত সলাকদের উপর প্রভাব েূলযায়ন করদব এবাং উপরু্ি প্রেেন বযবস্থা গ্রিণ করদব।  

 
সর্দিতু প্রকল্পবটদত ভূবে অবধগ্রিণ জবডত নয় ববধায় ভূবে অবধগ্রিণ পবরচালনাকারী জাতীয় আইন অবধগ্রিণ এবাং স্থাবর  ম্পবি অধযাদেে 
(এআরআইবপও), ২০১৭ প্রকদল্পর জনয প্রদর্াজয নয়। তদব উপরু্িতা বনধচারক বতবর করার  েয় এবট ববদবচনায় সনয়া িদয়দে। ববেুযৎ  াংক্রান্ত 
অনযানয আইন িল ববেুযৎ আইন, ২০১৮ এবাং বাাংলাদেে সটবলগ্রাে আইন, ১৮৮৫ সর্গুবল এই এলআরবপ বতবর করার  েয় ববদবচনা করা িদয়দে। 
 

প্রকদল্পর জনয ভূবে ক্রয় 
প্রকল্পবট স্থাপদনর জনয েুদখােুবখ আদলাচনার বভবিদত স্থানীয় গ্রােগুবল সেদক সোট ২১.০৭ একর সববেরভাগ এক ে লী কৃবষ ভূবে  রা বর ক্রয় করা 
িদয়দে। প্রকদল্পর প্রােবেক পবরকল্পনা পর্চাদয়, ইউএেবপএল বপদরাজপুর ইউবনয়দন েুবট স্থান সবদে বনদয়দে। তদব বততা  গযাদ র গযা  ভালভ সিেন 
এবাং পাওয়ার বগ্রড কদপচাদরেন অব বাাংলাদেদের (বপবজব বব) প্রস্তাববত বগ্রড  াবদিেদনর বনকটবতচীতার কারদণ তারা ববেুযৎ সকন্দ্র স্থাপদনর জনয এই 
বতচোন জায়গাবটদক সবদে বনদয়দে। 
প্রােবেকভাদব তারা ববেুযৎ সকন্দ্র স্থাপদনর জনয ~১৮ একর ভূবে ক্রয় পবরকল্পনা কদরদে। ১৮-একদরর েদধয ৬.৭৯ একর (১ একর = ১০০ েেবেক) 
ঢাকায় ব বা কারী একজন বযবির (সো. নুরুন নবী ভূইয়া) কাে সেদক ক্রয় করা িদয়বেল। বতবন একজন বযব ায়ী, প্রববডা সকাম্পাবনর োবলক এবাং 
বনদজর বেল্প স্থাপদনর জনয অদনক আদগই এই ভূবে বকদনবেদলন। অববেষ্ট ভূবে আদলাচনার বভবিদত স্থানীয় ভূবে োবলকদের কাে সেদক ক্রয় করা 
িদয়বেল। 
প্রেে পর্চাদয় ১৮ একর ভূবে  াংগ্রদির কাজ সেষ িওয়ার পর ইউএেবপএল তাদের বডজাইন পরােেচদকর কাে সেদক ২০২০  াদলর এবপ্রল োদ  ৩.০৭ 
একর অবতবরি ভূবের প্রদয়াজন োডা পাওয়ার প্ল্যাে স্থাপন করা  ম্ভব বেল না। এই পবরবস্থবতদত ইউএেবপএল পুনরায় আদেপাদের ভূবের োবলকদের 
 াদে আদলাচনা শুরু কদর র্াদের ভূবে ২০২০  াদলর সে োদ  ৩.০৭ একদরর অাংে বি াদব বচবিত করা িদয়বেল। এ েয় ৭ বট পবরবাদরর কাে সেদক 
৩.০৭ একর বযবিগত ভূবে ক্রয় করা িয়। প্রেে ধাদপর একই ভূবে ক্রয়-প্রবক্রয়া বদ্বতীয় ধাদপ অনু রণ করা িদয়বেল। প্রকদল্পর জনয ভূবের প্রদয়াজনীয়তার 
বববরণ বনম্নরূপ: 

 
 

ক্রবে
ক নাং 

প্রকল্প এলাকা ভূবে এলাকা 
(সডব দেল) 

ভূবে এলাকা 
(একর) 

ভূবের ক্রদয়র 
বের 

গ্রাদের নাে ভূবের োবলদকর  াংখযা 

১ প্রধান প্ল্যাে এলাকা ২১০৭ ২১.০৭ ২০১৯, 
২০২০ 

েুধঘাটা সেৌজা 
(েুধঘাটা, 
সকারবানপুর, 
চাদের চক) 

৩৪
৩ 

২ সলডাউন এলাকা ১২০০ ১২ ২০২০ েুধঘাটা িােেেচ লযাবদরটবর সেদক 
বতন (৩) বেদরর জনয ভূবে 
বলজ সনওয়া িদয়দে। 

৩ অযাদে  সরাড (প্ল্যাে 
সগট সেদক সলডাউন 
এলাকা) 

১৯.৩৮ ০.১৯ ২০২০ েুধঘাটা ৫১ 

৪ অবতবরি সলডাউন এলাকা ১.৪৯ ১৪৯ ২০২১ েুধঘাটা স্থানীয় জনদগাষ্ঠীর কাে সেদক 
১৫ োদ র জনয ভূবে বলজ 
সনওয়া িদয়দে। 

 

আেচ- াোবজক অবস্থা 
েবতগ্রস্থ বযবিদের (এবপ) জন াংখযা,  ােরতা, বেোগত, আয় এবাং জীববকার অবস্থা বনবিত করার জনয, ১৩৫৭ জন বযবিদক আওতায় এদন একবট 
আেচ- াোবজক  েীো পবরচাবলত িদয়বেল। তাদের জীববকা বনবচাদির জনয এবাং আয় বৃবদ্ধর জনয, কৃবষ, পশুপালন, বেবনক েজুবর েে, বাবণবজযক 



 

 

বযব া, বাবণজয এবাং  রকারী চাকুরীদত বনরু্ি রদয়দে।  েীোর েলােলগুবল নীদচর  ারণীদত সেওয়া িদয়দে। 
 

আেচ- াোবজক অবস্থা বনদেচেক 

জন াংখযার অবস্থা ভূবের োবলদকর জন াংখযার অবস্থা: জবরপ করা পবরবাদরর সোট জন াংখযা িল ১৩৫৭। পবরবাদরর গড আয়তন ৪.৫৮ 
র্া েুধঘাটা সেৌজার সেদক কে। ১৩৫৭-এর েদধয পুরুষ জন াংখযা িল ৭৩৩ র্া সোট জন াংখযার ৫৪.০১% এবাং েবিলা 
জন াংখযা ৬২৪ র্া সোট জন াংখযার ৪৫.৯৮%। বলে অনুপাত প্রবত ১০০ জন পুরুদষ ৮৫ জন েবিলা র্া েুধঘাটা 
সেৌজার বলে অনুপাদতর সচদয় কে। 
ভূবে বনভচর পবরবারগুবলর জন াংখযার অবস্থা: সোট ৭৮বট ভূবে বনভচর পবরবার (১৮বট ভূবে বনভচর এবাং ৬০ জন েৎ যজীবী 
 ি) জবরপ করা িদয়বেল। জবরপকৃত পবরবাদরর সোট জন াংখযা ৩৩১। পবরবাদরর গড আয়তন ৪.২৪ র্া েুধঘাটা 
সেৌজার সচদয় কে। ৩৩১ বটর েদধয, পুরুষ জন াংখযা ১৮২ র্া সোট জন াংখযার ৫৪.৯৮% এবাং েবিলা জন াংখযা ১৪৯ 
র্া সোট জন াংখযার ৪৫.০১%। বলে অনুপাত ৮২ র্া েুধগািাটা সেৌজার বলে অনুপাদতর সচদয় কে। 

বেোগত অবস্থা ভূবে োবলক পবরবাদরর েদধয  ােরতার িার িল ৭৭.২৩% র্া জন াংখযা এবাং আবা ন আেেশুোবর ২০১১ অনুর্ায়ী 
জাতীয়  ােরতার িার (৬১.৫%) সেদক সববে। পুরুষ  ােরতার িার ৮১.২৪% এবাং েবিলাদের  ােরতার িার 
৭৫.২৬%। তাদের েদধয সবে ভাদলা  াংখযক সলাক (৫৩%) উচ্চ প্রােবেক বা উচ্চতর পর্চন্ত বেবেত। 

ভূবে বনভচর পবরবাদরর েদধয বেোর িার (৭৫.৭৫%) জাতীয় গড সেদক সববে। পুরুষ  ােরতার িার ৮১.৮৬% এবাং 
েবিলাদের  ােরতার িার ৭৭.১৮%। তাদের েদধয, প্রায় (৩৮%) উচ্চ প্রােবেক বা উচ্চতর পর্চন্ত বেবেত এবাং ববকল্প 
কেচ াংস্থাদনর  ুদর্াদগর জনয উনু্মি। 

 
আেচ- াোবজক অবস্থা বনদেচেক 

জীববকা প্রকদল্প েবতগ্রস্ত বযবিদের জীববকার প্রােবেক উৎ  
 কৃবষকাজ 
 কৃবষ েে 
 বেবনক েে 
 স বা 
 পশুপালন 

আদয়র ধরণ ভূবের োবলকদের েদধয, জবরপবট বনদেচে কদর সর্ জবরপ করা ভূবের োবলকদের েদধয ২৪% এর োব ক আয় ১০০০০ 
টাকা-এর নীদচ, ২৬% ১৫০০০ টাকা-এর নীদচ, ২০০০০-৩০০০০ টাকা-এর েদধয ৪১%। জবরপকৃত ভূবের োবলকদের 
োে ৭% এর োব ক আয় ৩০০০০ টাকা-এর সববে। 
 
জবরপকৃত ভূবে বনভচর পবরবাদরর েদধয প্রায় ১২% এর োব ক আয় ১০০০০ টাকা-এর কে, ৪৬% প্রবত োদ  ১৫০০০-
২০০০০ টাকা-এর েদধয, ২০% ২৫০০০-৩০০০০ টাকা-এর েদধয। ভূবে বনভচর পবরবাদরর প্রায় ২০% র্াদের োব ক 
আয় ৩০০০০ টাকা-এর সববে। 

েৎ যজীবী 
 ম্প্রোয় 

জবরদপ সোট ৬০বট েৎ যজীবী পবরবার বচবিত করা িদয়দে। এই ৬০বট পবরবার আদগ নেীপদে প্রদবে, োে ধরার জাল 
শুকাদনা, সনৌকা সনাঙর করার জনয এই প্রকদল্পর ভূবে বযবিার করত। বকন্তু ভূবে  াংগ্রি ও ভূবে ভরাদটর কারদণ এই 
ভূবেদত প্রদবোবধকার  ীবেত িদয় পদডদে। েৎ যজীবী  ম্প্রোদয়র  াদে আদলাচনা সেদক এবট সবাঝা সগদে সর্ 
ইউএেবপএল সেঘনা োখা চযাদনদল প্রদবদের জনয সকানও বববধবনদষধ রাখদে না, এইভাদব, েৎ যজীবীদের সনৌকা ডবকাং 
এবাং জাল শুকাদনার জনয পর্চাপ্ত জায়গা োকদব। তদব েৎ যজীবীদের  দে আলাপ কদর জানা সগদে ঘাদটর বতচোন 
অবস্থা খুবই নাজুক এবাং বষচাকাদল তা চলাচদলর অনুপদর্াগী সেদক র্ায়। 

 
 

প্রভাব 
আক্রান্ত ব্যতির সংখ্যা: 

 

থ ার্ ক্ষতিগ্রস্ত িত র  াতিককর সংখ্যা: ৩৩৩ 

থ ার্ ক্ষতিগ্রস্ত িত  তনর্ডরশীকির সংখ্যা: ১৮ পতরবার 

 ৎস্যিীবী সম্প্রদায়: ৬০ পতরবার 

ঝুঁতকপূণ ড পতরবার: ২৬টি পতরবার 

প্রকবকশর রাস্তা বরাবর দখিকারী: ৫৪ 



 

 

ইউএেবপএল প্রকল্পবট স্থায়ী এবাং অস্থায়ীভাদব বযবিগত ভূবেদক প্রভাববত করদব। প্রকল্প  াইদটর জনয ভূবে ক্রদয়র কারদণ স্থায়ী প্রভাব পডদব। স্থায়ী 
ভূবের েবত স ই ভূবে বনভচর পবরবাদরর পাবরবাবরক আয় হ্রা , েুবচল েবিলাদের উপর প্রভাব, োে ধরার কার্চকলাপ ইতযাবের জনয প্রতযাবেত। ৩৩৩বট 
জবরপকৃত ভূবের োবলক পবরবাদরর েদধয ৯০বট পবরবাদরর কৃবষ ভূবে এবাং তারা সববেরভাগই খাোর-বভবিক কার্চকলাদপর উপর বনভচরেীল। তাদের 
জীববকা সববেরভাগই প্রভাববত িয় এবাং পরবতচীদত পুনঃস্থাপন  িায়তার প্রদয়াজন িয়। ইউএেবপএল সেদক প্রাপ্ত ভূবের েূলয সেদক তারা কৃবষ 
কাদজর জনয ববকল্প ভূবে বকনদত পাদর। একবট ববকল্প কৃবষ ভূবে সকনার জনয ববেযোন বদল জানা সগদে। তদব, ক্রাবন্তকাদল তাদের জীববকা 
সনবতবাচকভাদব প্রভাববত িদব। তাই, উিরদণর  েয় ইউএেবপএল সেদক আবেচক  িায়তা তাদের জীববকার উপর প্রভাদবর োো কবেদয় সেদব। 
বনম্নরূপ প্রভাব এলাকার বববভন্ন ববভাগ: 

 

সিকদিাল্ডাদরর পরােেচ এবাং চাবিো েূলযায়ন  
প্রকল্প  াইদটর চারপাদে সিকদিাল্ডারদের (প্রােবেক এবাং োধযবেক)  াদে এেবজবড-এর োধযদে একবট অাংেগ্রিণেূলক পরােেচ প্রবক্রয়া পবরচাবলত 
িদয়বেল। এগুবল িলঃ  

 পবরবাদরর প্রধান এবাং/অেবা েবতগ্রস্ত পবরবাদরর পবরবাদরর অনযানয  ে য। 
 পবরবাদরর প্রধান এবাং/অেবা পবরবাদরর অনযানয  ে যরা প্রভাববত িদত পাদর। 
 গ্রাদের েবিলা ও রু্বকরা 
 বপদরাজপুর ইউবনয়দনর সচয়ারেযাদনর  াদে পরােেচ 
 পূবচপাডা জাদে ে বজে কবেবটর  াদে পরােেচ 
 েধযপাডা জাদে ে বজে কবেবটর  াদে পরােেচ 
 স ানারগাাঁও  াব সরবজিার ভূবে অবেদ র  াব সরবজিাদরর  াদে পরােেচ 
 স ানারগাাঁও  াব সরবজিার ভূবে অবেদ র েবলল সলখক ইউবনয়দনর  াদে পরােেচ। 
 ভূবে  াংগ্রিকারী এবাং ভূবের োবলদকর  াদে পরােেচ 
 েুধঘাটা প্রােবেক ববেযালদয়র  াদে পরােেচ 

 
এোডা েূল চাবিোগুবল আরও ভালভাদব সবাঝার জনয প্রকল্প আক্রান্ত বযবিগদণর  াদে একবট প্রদয়াজন েূলযায়ন অনুেীলন করা িদয়বেল। এইভাদব 
এনটাইদটলদেে এবাং জীববকা পুনঃস্থাপদনর উপাোন প্রস্তুত করার জনয েূল প্রদয়াজনীয়তা বচবিত করা িয়। আেচ- াোবজক  েীোর  েয়, AECOM 
জবরপ টীে েেতা-বভবিক প্রবেেণ  ম্পবকচত তেযও  াংগ্রি কদর র্া জবরপকৃত জন াংখযা তাদের বৃবিেূলক েেতা বাডাদত এবাং তাদের জীববকার 
 ুদর্াগ উন্নত করদত সচদয়বেল।  াবদিেন স্তদর বচবিত বকেু েূল প্রদয়াজনীয়তা িলঃ  

 কবম্পউটার বভবিক েেতা উন্নয়ন সর্েন গবাবে পশু পালন বা িাাঁ -েুরবগ পালন এবাং স লাই, অযাকুয়াকালচার/োে সেবোং, 
ড্রাইবভাং, ইদলকিবনে সেরােত, নেীর গভীরতাবনণচয় ইতযাবের েদতা বেে চাষ এবাং অ-খাোর কার্চক্রদের উপর েেতা প্রবেেণ 

 নারীরা জীববকা উপাজচদন পুরুষদের  িায়তা করার জনয স লাই প্রবেেদণ অাংেগ্রিণ করদত আগ্রিী। 
 উচ্চ েলনেীল বীজ বযবস্থার োধযদে উন্নত কৃবষ উৎপােনেীলতার জনয উন্নত কৃবষ র্ন্ত্রপাবত। 

 

ঝুাঁবকপূণচ সগাষ্ঠীর  িায়তা 
জীববকা পুনঃস্থাপদনর োধযদে েুবচল ঝুাঁবকপূণচ সগাষ্ঠীর ববদেষ  িায়তা। জবরপ চলাকালীন সোট ২৬বট পবরবারদক ঝুাঁবকপূণচ পবরবার বিদ দব বচবিত করা 
িদয়দে। এগুবল প্রধানত েবিলা প্রধান পবরবার (২০বট পবরবার) বা পবরবাদরর প্রধান একজন বয়স্ক বযবি (৬বট পবরবার) এবাং পবরবাদরর অনয সকানও 
 ে য সনই র্ারা স ই পবরবাদরর জীববকা বনবচাি করদত পাদর। িানবজেন বপবরয়দড এই পবরবাদরর জনয অবতবরি  িায়তার প্রদয়াজন িদব বা তাদের 
অনযানয জীববকায় জবডত করার জনয অবতবরি  িায়তার প্রদয়াজন িদব। প্রকল্প আক্রান্ত বযবিদের েদধয আলাোভাদব  েে বযবি সনই। 
 

সর্াগযতা এবাং উপরু্িতা বনধচারক 
এলআরবপ েবতপূরদণর জনয সর্াগয এবাং অদর্াগয উভয়দকই েীকৃবত সেয়। একবট উপরু্িতা বনধচারক (ইএে) বতবর করা িদয়দে র্া জীববকা 
পুনঃস্থাপদনর জনয েবতপূরণ এবাং অনযানয পুনবচা ন  িায়তার রূপদরখা প্রোন কদর। বনদেচেক েূি  াধারণত প্রভাদবর ধরন, সর্াগযতার োনেণ্ড, 
েবতপূরদণর প্রদয়াজনীয়তা, উন্নয়ন  িায়তা এবাং প্রকল্প আক্রান্ত বযবিগদণর অবতবরি  ুববধাগুবল আওতায় আদন।  
 
আদগই বলা িদয়দে প্রকল্প আক্রান্ত বযবিগণ ইবতেদধযই ভূবে  ম্পদের েবতর জনয আবেচক েবতপূরণ সপদয়দে বকন্তু সনবতবাচক প্রভাবদক আরও 
প্রেবেত করদত, েুবচলতা কোদত এবাং সটক ই প্রবৃবদ্ধ প্রোন করদত, প্রকল্প আক্রান্ত বযবিগণ বনম্নবলবখত অবতবরি  িায়তার অবধকারী িদব: 

 
 ববেযোন েেতা এবাং প্রকদল্পর  ীোবদ্ধতা অনুর্ায়ী প্রকল্প আক্রান্ত বযবিদের কেচ াংস্থাদনর  ুদর্াগ প্রোন করা িদব। 
 কৃবষবভবিক কেচকাণ্ড, ভূবেদত উৎপাবেত পদণযর গুণগত উন্নবত, বযব াবয়ক েেতা, আবেচক বযবস্থাপনা ইতযাবের জনয তাদের েেতা ও 

বুবদ্ধেিার উন্নবতর ববষদয় প্রকল্প আক্রান্ত বযবিদের প্রবেেণ সেওয়া িদব। 
 বববভন্ন  দচতনতােূলক কেচ ূচী, পূবচ-বভবিক বেল্প,  েবায় এবাং  ম্প্রোয় সগাষ্ঠী বি াদব কাজ, বযব ার  ম্ভাবনা ইতযাবেদত প্রকল্প 

আক্রান্ত বযবি বনরু্ি োকদব। 



 

 

 
ক্রবেক 
নাং 

েৃবষ্টভবে প্রভাদবর প্রকার এনটাইদটলদেে 
সেেওয়াকচ 

পেদেপ অনযানয  ুববধা 

বেদরানাে সিাল্ডার 
১ কৃবষ ভূবে ভূবের েবত বাজার েূলয অনুর্ায়ী 

ভূবের জনয েবতপূরণ 
আদলাচনার োধযদে 
েবতপূরণ প্রোন করা 
িদয়দে 

বপএএইচ-এর ইচু্ছক  ে যদের 
কাদজর েেতা আরও বৃবদ্ধর জনয 
প্রবেেণ সেওয়া িদব ( ে যদের 
আগ্রি এবাং ইউএেবপএল 
উপরু্িতা) 

২ পবরবাদরর 
 ম্পে 

পবরবাদরর 
 ম্পদের েবত 

বাজার েূলয এবাং 
স্থানান্তর ভাতা অনুর্ায়ী 
েবতপূরণ 

আদলাচনার োধযদে 
েবতপূরণ প্রোন করা 
িদয়দে 

ব এ আর কেচ ূবচর আওতায় 
অনযানয উন্নয়ন  ুববধা প্রোন করা 
িদব 

৩ ঝুাঁবকপূণচ সগাষ্ঠী বয়স্ক 
জন াংখযাএবাং 
নারী সনতৃত্ব 

কৃবষ ভূবের 
েবতপূরদণর আওতায় 

আদলাচনার োধযদে 
েবতপূরণ প্রোন করা 
িদয়দে 

 ক্রাবন্তকাদল আবেচক  িায়তা 
 বপএএইচ-এর ইচু্ছক  ে যদের 
কাদজর েেতা আরও বৃবদ্ধর জনয 
প্রবেেণ সেওয়া িদব ( ে যদের 
আগ্রি এবাং ইউএেবপএল 
উপরু্িতা) 

৪ জীববকার 
েবত 

প্রবতকূলভাদব 
প্রভাববত 
জীববকা  ি 
পবরবার 

কৃবষ ভূবের 
েবতপূরদণর আওতায় 

আদলাচনার োধযদে 
েবতপূরণ প্রোন করা 
িদয়দে 

 ক্রাবন্তকাদল আবেচক  িায়তা 
 বপএএইচ-এর ইচু্ছক  ে যদের 
কাদজর েেতা আরও বৃবদ্ধর জনয 
প্রবেেণ সেওয়া িদব ( ে যদের 
আগ্রি এবাং ইউএেবপএল এর 
উপরু্িতা) 

 জীববকা বনবচাদির জনয প্রবেেণ 
অনুর্ায়ী  ম্পে  রবরাি করুন 

নন-টাইদটল সিাল্ডার 

৫ জীববকার 
উপর 
ববরূপ 
প্রভাব 

ভূবে বনভচর 
পবরবার 

ভূবের সকাদনা েবতপূরণ 
সনই 

সকান েবতপূরণ 
সনই 

 বপএএইচ-এর ইচু্ছক  ে যদের 
কাদজর েেতা আরও বৃবদ্ধর 
জনয প্রবেেণ সেওয়া িদব 
( ে যদের আগ্রি এবাং 
ইউএেবপএল উপরু্িতা) 

 জীববকা বনবচাদির জনয প্রবেেণ 
অনুর্ায়ী  ম্পে  রবরাি করুন 

  েৎ যজীবী  
 ম্প্রোয় 

ভূবের জনয সকাদনা 
েবতপূরণ সনই 

ভূবের জনয সকান 
েবতপূরণ সনই 

 বপএএইচ-এর ইচু্ছক  ে যদের 
কাদজর েেতা আরও বৃবদ্ধর 
জনয প্রবেেণ সেওয়া িদব 
( ে যদের আগ্রি এবাং 
ইউএেবপএল উপরু্িতা) 

 জীববকার উপর প্রভাব কোদত 
 াংস্থান  রবরাি করুন 



 

 

জীববকা পুনঃস্থাপন 
এলআরবপ-এর লেয িল প্রকল্প েবতগ্রস্থ বযবি-র জীববকার পবরবস্থবত পুনঃস্থাপন করা এবাং প্রকল্প আক্রান্ত বযবিগণ অন্তত তাদের জীবনর্াোর 
োন পুনঃস্থাপন করদত  েে িয় তা বনবিত কদর তাদের জীববকা পুনঃস্থাপদনর উপর নজর সেওয়া। জীববকা পুনঃস্থাপদনর ববকল্পগুবল ববসৃ্তত 
কেচকাণ্ডগুবল প্রোন কদর র্া েল্পদেয়ােী এবাং েীঘচদেয়ােী জনয জীববকা পুনঃস্থাপন করদত পাদর, ববদেষ কদর র্াদের জীববকা প্রধানত ভূবের 
উৎপােদনর উপর বনভচর কদর এবাং র্াদের আদয়র সকান ববকল্প উৎ  সনই। প্রস্তাববত জীববকার বযবস্থাগুবল প্রকল্প আক্রান্ত বযবিগদণর  াদে 
পরােেচ কদর বতবর করা িদয়দে। এর েদধয রদয়দে: 
 

 িানবজেন বপবরয়দড আবেচক  িায়তা 
 েৎ যজীবী  ম্প্রোদয়র জনয  িায়তা 
 খাোর এবাং অ-খাোর কার্চক্রদের উপর েেতা প্রবেেণ 
 উচ্চ েলনেীল বীদজর বযবস্থার োধযদে উন্নত কৃবষ উৎপােনেীলতার জনয উন্নত কৃবষ র্ন্ত্রপাবত। 
 সর্াগযতা অনুর্ায়ী রু্বকদের জনয প্রদয়াজনীয় প্ররু্বিগত প্রবেেণ 
 প্রকদল্পর েদধয েুবচল প্রকল্প আক্রান্ত বযবিদের জনয কাদজর  ুদর্াগ প্রোন  

 

এলআরবপ বাদজট 
জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা বাস্তবায়দনর জনয সোট আনুোবনক খরচ বনম্নবলবখত অনুর্ায়ী িদব: 

 
ক্রবেক 
নাং  

সপ্রাগ্রাে কার্চক্রে  ুববধাদভাগীর  াংখযা কার্চকলাদপর 
 েয় ীো 

১ উিরদণর  েয় আবেচক  িায়তা 
 েয়কাল 

 ৯০ পবরবারদক আবেচক  িায়তা 
প্রোন করা। 
কৃবষভূবেিীন ভূবের োবলক, ১৪ 
কৃবষভূবেিীন বনভচরেীল, ২৬ অরবেত 
পবরবার 

১৩০ ১ বের (প্রবেেণ 
চলাকালীন) 

২ েুবচল পবরবাদরর অবতবরি 
আবেচক  িায়তা 

 ২৬ েুবচল পবরবারদক আবেচক  িায়তা 
প্রোন করা, এক বের আবেচক 
 িায়তার পর। 

 

২৬ ১ বের 



 

 

 
ক্রবেক 
নাং 

সপ্রাগ্রাে কার্চক্রে  ুববধাদভাগীর 
 াংখযা 

কার্চকলাদপর  েয় ীো 

৩ েুবচল পবরবাদরর জনয 
জীববকার ববকল্প বতবর করুন 

 ইউএেবপএল-সক প্রবতবট েুবচল পবরবাদরর 
 াদে জীববকার উপরু্ি ববকল্পগুবল 
অদেষণ করদত িদব 

২৬ ২ বের 

৪ োে ধরার জাল ববতরণ  প্রবতবট েৎ যজীবী পবরবাদর ভাদলা োদনর 
োে ধরার জাল ববতরণ 

৬০ ১ বের 

৫ োদের জাল শুকাদনার জনয 
বাাঁদের 
কাঠাদো বনেচাণ 

 ইউএেবপএল-এর গঠন বেলী/েল্প খরদচ 
প্ররু্বি অদেষণ করদব এবাং েৎ যজীবী 
সগাষ্ঠীর  াদে আদলাচনার োধযদে তাদের জনয 
োে শুকাদনার অবকাঠাদো বতবর করদব 

৬০ ১ বের 

৬ কৃবষ িায়তা কেচ ূবচ  কৃবষ  ম্পবকচত রকারী বস্কে  দচতনতা 
 কৃবষ েেতা উন্নত করা-বপন, কাটা, ে ল 
কাটা,  াংরেণ সকৌেল প্রবেেণ  

 ে দলর পবরচর্চা ও  ুরো ববষদয় 
প্রবেেণ 

 পযাদকবজাং এবাং োদকচবটাং 
 এেদটনেন স বার  াদে  াংদর্াগ  
 কৃবষ  ম্পবকচত অনুেীলন  দচতনতা 

ইএ দ্বারা 
প্রবেেদণর 
প্রদয়াজন 
েূলযায়দনর 
োধযদে 
 ুববধাদভাগী 
বনবচাবচত িদব 

২ বের (৪ 
সপ্রাগ্রাে) 

৭ উচ্চ েলনেীল বীজ এবাং 
 ার ববতরণ 

 উচ্চ েলনেীল বীজ ববতরণ 
  ার ববতরণ 

কৃবষ  িায়তায় 
অাংেগ্রিণকারী 
 ুববধাদভাগী 

এই কেচ ূবচ িদব 
সর্াগয িদব 

১ বের 

৯ ক েেতা 
বধচন এবাং কেচ াংস্থান 
কার্চক্রে 

 কেচ াংস্থাদনর  ুদর্াগ  ম্পে সকন্দ্র প্রবতষ্ঠা 
করুন 
 

 সপ্রাগ্রাদের উপর প্রবেেণ  

প্রবেেদণর 
প্রদয়াজন 

েূলযায়দনর োধযদে 
 ুববধাদভাগী 
বনবচাবচত িদব 

৩ বের (প্রবত বের 
২বট সপ্রাগ্রাে 
ববষয়, সোট ৫বট 
ববষয়) 

 



 

 

 
ক্রবেক  কেচ ূচী কার্চক্রে  ুববধাদভাগীদের  াংখযা কার্চক্রদের  েয় ীো 

   বববভন্ন প্ররু্বিগত ও বৃবিেূলক সকা চ 
 ম্পদকচ  দচতনতা 

 প্ররু্বিগত ও বৃবিেূলক সকাদ চর উপর 
প্রবেেণ 

 স লাই প্রবেেণ, গবাবে পশু পালন, সপাবি 
সেবোং, বেে সেবোং, ড্রাইবভাং। 

 বযব াবয়ক  াংদর্াগ উন্নত করা  

বনবচাচন করার আদগ ইএ দ্বারা  

৯b েেতা বৃবদ্ধ এবাং 
কেচ াংস্থান 
সপ্রাগ্রাে (সেৌবলক 
কবম্পউটার প্রবেেণ) 

 সবব ক কবম্পউটার প্রবেেণ সকা চ বাোইদয়র আদগ ইএ দ্বারা 
পবরচাবলত প্রবেেদণর প্রদয়াজন 
েূলযায়দনর োধযদে  ুববধাদভাগী 

বনবচাচন করা িদব 

৩ বের 

১০ গরু, োগল, িাাঁ -
েুরবগ, স লাই 
সেবেন ও োে 
ববতরণ 

 গবাবে পশু পালদনর প্রবেেদণ 
অাংেগ্রিণকারী প্রবেেণােচীদের গবাবে পশু 
ববতরণ 

 োগল পালদনর প্রবেেদণ অাংেগ্রিণকারী 
প্রবেেণােচীদের োগল ববতরণ 

 েুরবগ পালদনর প্রবেেদণ অাংেগ্রিণকারী 
প্রবেেণােচীদের সপাবি বাডচ ববতরণ 

 োে চাদষর প্রবেেদণ অাংেগ্রিণকারী 
প্রবেেণােচীদের োে ববতরণ 

 স লাই প্রবেেদণর প্রবেেদণ 
অাংেগ্রিণকারী প্রবেেণােচীদের স লাই 
সেবেন ববতরণ 

েেতা বৃবদ্ধ এবাং কেচ াংস্থান 
কেচ ূবচদত অাংেগ্রিণকারী 

 ুববধাদভাগীরা তাদের প্রবেেণ 
কেচ ূবচ অনুর্ায়ী এর জনয 

সর্াগয িদবন 

৩ বের 

১১ অপ্রতযাবেত প্রভাব 
 
 
 

 প্রকল্প কার্চক্রদের কারদণ স্থানীয় জনগদণর 
সর্দকাদনা  ে যা  োধাদনর উদদ্বগ  

 প্রকল্প কার্চক্রদের কারদণ প্রভাববত 
অবকাঠাদো/ ুববধা পুনঃস্থাপন 

 প্রকল্প  াইদটর চারপাদে পবরদবদের উপর 
সকান সনবতবাচক প্রভাব প্রেবেত করা 

 বাই  োদঝ োদঝ 

১২ এলআরবপ 
েবনটবরাং এবাং 
বাস্তবায়ন বাবিযক 
েবনটবরাং এর জনয 
বাদজট  

 অধচ-বাবষচক 
এলআরবপ বাস্তবায়ন অবস্থা েবনটবরাং 

  মূ্পণচ এলআরবপ 
বাস্তবায়দনর 
 েয়কাদল প্রবত েয় 
োদ  
এলআরবপ বাস্তবায়দনর 
 োবপ্তর পদর  োবপ্ত 
অবডট করা িদব 



 

 

প্রাবতষ্ঠাবনক বযবস্থা 
পবরকল্পনা বাস্তবায়দনর জনয এলআরবপদত একবট ববেে প্রাবতষ্ঠাবনক বযবস্থার বববরণ োকদব। এলআরবপ েুবট স্তদর বাস্তবাবয়ত িদব সর্েন 
প্রকদল্পর বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান র্া ইউএেবপএল এবাং তৃতীয়-পে বাস্তবায়নকারী  াংস্থা। 

  
সলদভল ১: প্রকল্প কতৃচপে- জীববকা পুনঃস্থাপন পবরকল্পনা বাস্তবায়দন ইউএেবপএল-এর প্রধান বযবি িদবন েযাদনজার এবাং কবেউবনবট 
সডদভলপদেে এবাং  েস্ত সিকদিাল্ডার, ইউএেবপএল কদপচাদরট এবাং বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠানর  াদে  েেয় করার একোে োবয়ত্ব তাাঁর। 
বনবচািী  াংস্থা  রা বর তাদক বরদপাটচ করদব। 
সলদভল ২: বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান -ইউএেবপএল এলআরবপ বাস্তবায়দনর জনয োডচ পাবটচ বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান (ইএ) সক জবডত করদব। এই 
ইএ  রা বর ইউএেবপএল-এর েযাদনজার কবেউবনবট সডদভলপদেদের কাদে বরদপাটচ করদব। ইএ সত কেপদে েুবট পেবী- স ােযাল এেপাটচ 
এবাং কবেউবনবট বলয়াজন অবে ার (ব এলও) োকদত িদব। 

 
প্রকল্প েবতগ্রস্থ বযবি-সক বববভন্ন প্রবেেণ প্রোদনর জনয ইএ দ্বারা বববভন্ন প্রবেেণ প্রবতষ্ঠাদনর  াদে সর্াগাদর্াগ স্থাপন করা িদব। 

 
এলআরবপ অনুদোবেত িদব এবাং পরবতচীদত স্থানীয় ভাষায় প্রকল্প েবতগ্রস্থ পবরবার এবাং  ম্প্রোদয়র কাদে প্রকাে করদত িদব এবাং প্রকল্প 
 াইদট স বট রাখদত িদব। অনুদোেদনর পর এলআরবপ বই ববতরদণর জনয  েস্ত বযবস্থা করদত িদব র্ার েদধয জীববকা পুনঃস্থাপদনর বযবস্থা 
গ্রিণ ইতযাবে অন্তভুচি রদয়দে। 
 

অবভদর্াগ প্রবক্রয়া 
এলআরবপ কার্চকরভাদব বাস্তবায়দনর জনয অবভদর্াগ ও অবভদর্াদগর  োধাদনর জনয একবট বতন-স্তরীয় অবভদর্াগ বনষ্পবি বযবস্থা স্থাপন করা 
িদব। 
 াইট সলদভদল একবট অবভদর্াগ বনষ্পবি কবেবট গঠন করা িদয়দে। এখাদন উদেখ করা অপবরিার্চ সর্ অবভদর্াগ প্রবক্রয়ার চূডান্ত েচ্ছতা এবাং 
জবাববেবিতা বজায় রাখার জনয বনরদপে এবাং োধীন তৃতীয় পেগুবলদকও কাঠাদোর েদধয অন্তভুচি করা িদয়দে। এই োনেণ্ডগুবল পূরদণর জনয 
স্থানীয় প্রো দনর  ে য (বপদরাজপুর ইউবনয়দনর সচয়ারেযান), েুধঘাটা গ্রাদের ইউবনয়ন  ে য, ইউএেবপএল দ্বারা বচবিত েুধঘাটা গ্রাদের েবিলা 
 ে যরা বজআরব -এর অাংে িদব। 
 
অবভদর্াগ/অবভদর্াগ নবেভুি করার জনয প্রেে স্তর:  বদচদয় তাৎেবণক ও অযাদে দর্াগয স্তরবট সজনাদরল েযাদনজার- াইদটর োধযদে িদব বর্বন 
িদবন  াইট স্তদরর অবভদর্াগ অবে ার। অবভদর্াগ সেৌবখক বা বলবখত আদবেদনর োধযদে োদয়র করা র্াদব। একবট অবভদর্াগ বনবন্ধন (অবভদর্াগ 
লগ)  াইট অবেদ  রাখা িদব, সর্ সকাদনা সেৌবখক বা বলবখত অবভদর্াগ/অবভদর্াগ অববলদম্ব অবভদর্াগ লদগ নবেভুি করা িদব। 
 
বজআরব -এর বদ্বতীয় স্তর: সর্ অবভদর্াগ/অবভদর্াগগুবল সলদভল-১-এ  োধান করা র্ায় না বা র্বে অবভদর্াগকারী সলদভল ১-এর ব দ্ধাদন্ত  ন্তুষ্ট 
না িন এবাং প্রবতকাদরর জনয আবপল োেলাগুবল ২য় স্তদর সনওয়া িদব। বদ্বতীয় স্তদর অবভদর্াগ তত্ত্বাবধাদনর জনয কদপচাদরট স্তদর একজন প্রধান 
অবভদর্াগ অবে ারদক েদনানীত করা িদব৷ 
 
বজআরব -এর ৩য় স্তর িদব প্রকল্প েযাদনজদেে ইউবনট (PMU) স্তদর। ২য় স্তদর  ুরািা বা  োধান করা র্ায় না এেন সকানও অবভদর্াগ এই 
স্তর পর্চন্ত আনা সর্দত পাদর। তৃতীয় স্তদর ইউএেবপএল-এর বনবচািী পবরচালক িদবন ব বনয়র েযাদনজদেে স্তদরর প্রধান অবভদর্াগ অবে ার৷ 
ইউএেবপএল-এর জনয প্রস্তাববত অবভদর্াগ বনষ্পবি বযবস্থা 
 
ইউএেবপএল, অবভদর্াগ বনষ্পবি প্রবক্রয়া বাস্তবায়দনর জনয অবভদর্াগ বনবন্ধন করদত  াইট স্তদরর সর্াগাদর্াগ বযবি/অবভদর্াগ অবে ার, বনবন্ধদনর 
প্রবক্রয়া এবাং অবভদর্াদগর  োধাদনর জনয গৃিীত পেদেপ, প্রদয়াজনীয়  েয় ীো, োেলার উচ্চতর স্তদরর প্রবতবট পেদেপ এবাং োনেণ্ড বচবিত 
করদত িদব।  েস্ত অবভদর্াদগর সেদে একবট বদ্ব-স্তদরর পদ্ধবতর কো বলা িদয়দে। োেলার গভীরতা অনুর্ায়ী প্রবতবট স্তদর অবভদর্াদগর  োধান 
করা সর্দত পাদর। ইউএেবপএল-এর অবভদর্াগ বনষ্পবির পেদেপগুবল নীদচ সেওয়া িল: 

 
অবভদর্াগ গ্রিণ এবাং বনবন্ধন  
•  াইট এবরয়া,  াইট অবে  এবাং কবেউবনবট সলদভদল বববভন্ন বচবিত স্থাদন  ুরবেত অবভদর্াগ বাে স্থাপন করা িদব। 
• অবভদর্াগকারী সবনােী োকদত চাইদল বতবন অবভদর্াগগুবল বলখদত পাদরন এবাং ববেযোন অবভদর্াগ বাদে সেলদত পাদরন। 
• অবভদর্াগ পাওয়া র্াওয়ার পর অবভদর্াগ লগ সরবজিার বা সডটা ব দিদে সরকডচ করা িদব এবাং অবভদর্াগকারীদক েীকৃবত বিপ প্রোন করা 
িদব। 

 



 

 

 ারবণ ১০. অবভদর্াগ বনষ্পবি কবেবটর  ে যদের তাবলকা 
 ে য ভূবেকা সর্াগাদর্াদগর নম্বর 

স্থায়ী কবেবট 
সজনাদরল েযাদনজার  াইট সচয়ারপার ন এবাং অবভদর্াগ বনষ্পবি কবেবট প্রধান ০১৭৮৭৬৯০৮৫১ 

সডপুবট েযাদনজার অযাডবেন  ে য ০১৭১৩২০৫৩১৫ 
েযাদনজার-ইএইচএ   ে য ০১৭১৩২০৫২৯৫ 
েযাদনজার-কবেউবনবট উন্নয়ন  ে য ০১৭১৭১৪৬৫৫৮ 

 ম্প্রোদয়র অবভদর্াদগর জনয অবতবরি  ে য  
বপদরাজপুর ইউবনয়দনর সচয়ারেযান   ম্প্রোদয়র প্রবতবনবধ ০১৬৮২৮০৬০২০ 
বপদরাজপুর ইউবনয়দনর  ে য   ম্প্রোদয়র প্রবতবনবধ ০১৮৩৬৮৫৩০০৬ 
বপদরাজপুর ইউবনয়দনর েবিলা  ে য  ম্প্রোদয়র প্রবতবনবধ ০১৮১৪০৭৪০১০ 

 

েবনটবরাং ও েূলযায়ন 
েবনটবরাং: প্রকদল্পর বাস্তবায়ন বনবিত করার জনয এলআরবপ-এর কার্চকাবরতা এবাং চলোন অগ্রগবত েূলযায়দনর জনয অভযন্তরীণ এবাং বাবিযক েুই 
ধরদনর েবনটবরাং করা িদব। এলআরবপ বাস্তবায়নকারী প্রবতষ্ঠান (ইএ) দ্বারা অভযন্তরীণ েবনটবরাং করা িদব। েবনটবরাং একবট বনয়বেত কার্চকলাপ 
িদব এবাং প্রকল্প স্তদর ইএ এবাং েযাদনজার-কবেউবনবট সডদভলপদেদের োবয়ত্ব িদব র্ারা এলআরবপ কার্চক্রদের  েয়েত বাস্তবায়ন সেখদব এবাং 
অগ্রগবত  ম্পদকচ বরদপাটচ বতবর করদব। 
 
এলআরবপ বাস্তবায়দনর জনয একবট োধীন তৃতীয়-পে েবনটবরাং  াংস্থা (এলআরবপ বাস্তবায়নকারী  াংস্থা বযতীত) দ্বারা অধচ-বাবষচক বভবিদত 
বাবিযক েবনটবরাং করা িদব। পরােেচোতা তার পর্চাদলাচনা এবাং েূলযায়দনর পর একবট বরদপাটচ বতবর করদব। এই বরদপাটচবট তেনু াদর বববভন্ন 
সিকদিাল্ডার সর্েন ঋণোতা,  রকারী কতৃচপে,  ম্প্রোয়, সেয়ারদিাল্ডার ইতযাবের কাদে তাদের সরোদরন্স এবাং সরকদডচর জনয জো সেওয়া 
িদব এবাং এবট এবব-র ওদয়ব াইদট প্রকাে করা িদয়দে। 
 
েূলযায়ন: ইউএেবপএল এলআরবপ বাস্তবায়দনর েধয-সেয়ােী েূলযায়ন পবরচালনা করদত এবাং উদেেয, পদ্ধবত, নীবত, আইন ও প্রববধান সেদন 
চলার জনয একবট োধীন পরােেচক বনদয়াগ করদব। েূলযায়নকারী িদবন একজন োধীন পরােেচোতা র্ার জীববকা পুনঃস্থাপদনর পবরকল্পনা 
পবরচালনা এবাং বাস্তবায়দনর পর্চদবেদণর অবভজ্ঞতা রদয়দে। 
 
প্রকদল্পর তেয প্রকাে 
এলআরবপ এবাং ইএ আইএ-এর ইাংদরবজ এবাং বাাংলা উভয়  াংস্করণই বনম্নবলবখত ওদয়ব াইদট প্রকাে করা িদয়দে:  
https://umplbd.com/esia-lrp/ 
 
এলআরবপ -এর বাাংলা এবেবকউবটভ  ারাাংে  েস্ত েবতগ্রস্ত পবরবাদরর  াদে সেয়ার করা িদয়দে। এলআরবপ বাস্তবায়দনর আদগ এবাং চলাকালীন 
 েস্ত েবতগ্রস্ত পবরবাদরর  াদে বনয়বেত পরােেচ করা িদব। এলআরবপ বাস্তবায়দনর জনয একবট োেচ বনদয়াগ করা িদব এবাং এবট এবপদের  াদে 
বনয়বেত আদলাচনা পবরচালনা করদব। 
 
ইএ আইএ এবাং এলআরবপ -এর  মূ্পণচ  াংস্করণ বনম্নবলবখত স্থাদন পাওয়া র্াদব: 

 ইউএেবপএল স ােযাল অবে , েুধঘাটা 
 ইউবনয়ন পবরষে অবে , বপদরাজপুর 
 পূবচ, েধয ও পবিেপাডা ে বজে 

 
র্বে প্রকদল্পর নবের কবপর প্রদয়াজন িয়, অনুগ্রি কদর সর্াগাদর্াগ করুন: 

 

নাে: রাবজব সিা াইন 
উপাবধ: কবেউবনবট  ুপারভাইজার 
সোবাইল নম্বর: 01738067258 

 

https://umplbd.com/esia-lrp/

