পু নব% াসন নীিত কাঠােমা িনব% াহী সার সংে3প
ভূিমকা এবং +কে-র িববরণ
বাংলােদশ )ল ব*র কতৃ/প1 (BLPA) যা 9নৗ পিরবহণ ম@ণালেয়র অধীেন একF Gায়Hশািসত সং)া, বাংলােদশ নKাশনাল 9বাড/
অফ 9রিভিনউ (NBR) যা অথ/ ম@ণালেয়র অধীেন এবং সড়ক ও মহাসড়ক িবভাগ (RHD) যা সড়ক পিরবহন ও 9সতু ম@ণালেয়র
অধীেন (MoRTB) এই িরেসেটলেম^ পিলিস 9_মওয়াক/ (RPF) 9যৗথভােব abত কেরেছ। যা বাংলােদশ সরকােরর (GoB)
আইন/নীিত এবং িবhবKাংেকর (WB) পিরেবশ ও সামািজক কাঠােমা অনু যায়ী abত করা হেয়েছ। এই 9aাlােম চারF উপাদান
রেয়েছ। এর মেধK কেnােন^ 2 এর অধীেন সাব-কেnােন^ 2a, 2b এবং 2c যথাtেম BLPA, NBR এবং RHD uারা বাvবািয়ত
হেব। সবু জ এবং ি)িত)াপক আwিলক পিরবহন এবং বািণজK অবকাঠােমা উxত করার জনK, যা মূ লত জিম অিধlহণ এবং
অিনzাকৃত পু নব/াসেনর কারেণ 9ভামরা ও 9বনােপাল )লব*র (িবএলিপএ) এবং িসেলট-সু তারকাি* সড়ক (আরএইচিড) এলাকায়
সামািজক ঝুঁ িক এবং aভাব সৃ ি} কের।এই RPF ভূিম অিধlহণ এবং পু নব/াসন এবং ফলG~প উপ aক• িনিদ/ } পু নব/াসন কম/
পিরক•না (RAPs) abিত ও বাvবায়েনর িনেদ/ শনা 9দওয়ার জনK abত 9যখােন BLPA এবং RHD এই 9aাlােমর অধীেন ।
স‚াবK ঝুঁ িক এবং aভাবƒিলর মেধK অ„ভু/… থাকেব: (i) aসািরত right-of-Way (ROW) বরাবর জিম অিধlহণ; (ii)
জনসাধারেনর সাধারন বKবহায/ সnদ (CPR) সহ আবািসক এবং বািণিজKক আবাসন ƒিলর )ায়ী এবং/অথবা অ)ায়ী )ানচুKিত;
(iii) ROW বরাবর িকছু িবেtতা এবং বKবসার সামিয়ক অথ/ৈনিতক )ানচুKিত এবং বাজার এলাকায় 9যখােন িকছু lামীণ রাvা িনম/াণ
এবং/অথবা পু নব/াসন করা হেব; (iv) গাছ ও ফসেলর 1িত; (v) 9যৗন িনয/াতন (SEA/SH) এবং সড়ক •ঘ/টনার ঝুঁ িক বৃ ি—।

RPF এর ল45 ও উে8শ5

উপ aকে•র চূড়া„ নকশার কাজ ছলেছ। তাই, aাসি˜ক পু নব/াসন কম/ পিরক•না (RAP/s) abেতর িনেদ/ শনার জেনK সংি™}
বাvবায়নকাির সং)া (IAs) একF RPF abত করার জেনK স›ত হেয়েছ। এই RPF িবhবKাংেকর ESS5-এর সােথ সাম•সKপূ ণ/ 9রেখ
ভূিম অিধlহণ, ভূিম বKবহাের সীমাব—তা, পু নব/াসেনর নীিত, এবং অিনzাকৃত পু নব/াসন বাvবায়েন Gzতা ইতKািদ িবষয় যু … কের abত
করা হেয়েছ। এবং উ… মানদŸ বাvবায়েনর সময় িডজাইন করা িনধ/ািরত সাইেটর িtয়াকলাপ ƒিলেত aেয়াগ করা হেব। 9যেহতু এখেনা
নকশাƒিল সnূ ণ/ হয়িন এবং ইেতামেধK BLPA এর অংেশর জনK স‚াবKতা অধKয়নও চলেছ, তাই এই RPF abত করার িস—া„ 9নওয়া
হেয়িছল। সাইট-িনিদ/ } পু নব/াসন অKাকশন Kান (RAPs) abত করা যােত স‚াবK পিরমাণ ভূিম অিধlহণ এবং অৈনিzক পু নব/াসন
এড়ােনা বা ¡াস করার িবষেয় RPF aক• বাvবায়নকারী সং)াƒিলেক (IAs) িনেদ/ িশত করেব। 9সই সােথ এই পু নব/াসেনর ফেল িক
ধরেণর aভাব পড়েব এবং তার 1িতপূ রণ এবং এনটাইেটলেম^ বKব)া এেত উে¢িখত হেব। এছাড়াও ESS5 এ সং£ািয়ত aিত)াপন
খরচ এবং aক• aভািবত বKি…েদর (PPA) )ানা„র এবং জীিবকা পু ন¤—ার িবষেয় এই RPF এ উে¢খ করা হেয়েছ।

:বসলাইন তথ5
RPF abিতর সময় aাথিমক aভাব এবং ঝুঁ িক শনা… করেত িনব/ািচত নমু না সাইট IAs এবং এর পরামশ/দাতারা পিরদশ/ন কেরেছ।
িবিভx 9¥কেহা¦ারেদর সােথ পরামশ/ এবং যাচাই বাছাই করার সময়, )ানীয় 9লােকরা মতামত 9দয় 9য, RHD রাvা িনম/াণ এবং
BLPA )ল ব*র ƒিলর উxয়ন দা¤ণভােব )ানীয় অথ/নীিত, সামািজক-সাং§ৃিতক পিরেবশ, বKবসা-বািণেজKর সােথ )ানীয় জনগেণর
জীবনযা¨ার মান এবং জীিবকার সু েযােগর জীবনধারােক উxত করেব। এছাড়া একই সােথ পিরবহন উxয়ন, অবকাঠােমা স©সারণ,
1ুª ও মাঝাির িশ• )াপন এবং নগরায়ন হেব। 9যেহতু IAs উপ aকে•র অব)ান এবং রাvার রাইট-অফ-ওেয় (RoW) চূড়া„ করা
aিtয়াধীন রেয়েছ, তাই aক• এলাকার বািস*ােদর চািহদা এবং মূ লKায়েনর িভিHেত aকৃত aকে•র aভাবƒিল যথাযথ সমী1া,
স‚াবK 1িতর তািলকা (IOL) এবং সামািজক অথ/ৈনিতক সমী1া (এসইএস) এর িভিHেত িচি«ত করা হেব।

নীিত, আইিন এবং :য নীিতগর উপর িভিF কের পু নবH াসন পিরচালনা কের
RPF aেযাজK আইন, এবং এর aধান গKাপƒিল িচি«ত করা হেয়েছ এবং পরামশ/ 9দয়া হেয়েছ 9য কীভােব RAP/s abত করা যায় এবং
একই সােথ বKাংেকর ESS5 এর সােথ সাম•সKপূ ণ/ বKব)ার জনK পরামশ/ 9দওয়া হয়।

পু নবH াসন পিরক-না পJিত

এই পু নব/াসন নীিত কাঠােমা (RPF) উপ aকে•র স‚াবK aভাবƒিলর একF aাথিমক মূ লKায়ন aদান করেব। তাছাড়া RPF aকে•র aথম
িদেক এিড়েয় আসা বা নূ Kনতমকরেণর সু েযাগƒিল সনা… করেতও সাহাযK করেব। যােত নকশা ¬তিরর aিtয়াF যথাযথভােব অবিহত
করা যায়। এই পু নব/াসন নীিত কাঠােমা (RPF) এর -ীিনং অিধকতর মূ লKায়েনর সু েযাগ সৃ ি}েত সাহাযK করেব এবং িনয়@ক ছাড়প¨ (যিদ
থােক) পাওয়ার জনK aেয়াজনীয় সময়সীমা িনধ/ারণ করেত সহায়তা করেব।

এনটাইেটলেমL এবং :যাগ5তার মানদN
পু নব/াসন নীিত কাঠােমা (RPF) জিম, ফসল/গাছ, কাঠােমা, বKবসা/কম/সং)ান, এবং কম/িদবস/মজু ির 1িতপূ রেণর জনK উপযু … িকনা

এবং িকভােব তা aদান করা হেব তার িবধানƒিল িনধ/ারণ কের। নন-টাইেটলড বা অনানু ®ািনক বািস*া সহ এই aকে• সরাসির আtা„
বKি…েদর হারােনা সnেদর (ফসল, কাঠােমা, গাছ এবং/অথবা বKবসািয়ক 1িত) জনK 1িতপূ রণ পােব এবং (i) 1িতপূ রণ (aিত)াপন
মানদেŸ সােথ সাম•সK), এবং/অথবা (ii) জিম aিত)াপন, কাঠােমা aিত)াপন, চারা ইতKািদর 1িতপূ রণ সহ অনKানK পু নব/াসন সহায়তা
9যমন )ানা„র ভাতা, কাঠােমা পু নিন/মা/ েণ সহায়তা, কম/িদবস/আয় 1িতর জনK 1িতপূ রেণর িবষদ এই পু নব/াসন নীিত কাঠােমােত (RPF)
উে¢খ থাকেব। PAPs বKতীত RoW-এর মেধK aক• uারা aভািবত 9যেকান বKি… বা aিত®ান/CPR 1িতপূ রেণর জেনK স¯ক
পিরমাপপূ ব/ক উপযু … 1িতপূ রণ উে¢খ করা হেয়েছ।

পরামশH এবং অংশPহণ

িবএলিপএ এবং আরএইচিড aক• এলাকার স‚াবK 1িতlv বKি… 9যমন জিম ও কাঠােমার মািলক, জন-সাধারেনর জেনK বKব°ত
সnদ (িসআরিপ) বKব)াপনার সােথ যু … বKি…, উপাজ/ন1ম বKি… ইতKািদ বKি…েদর uারা উ±ািপত সমv উেuগ নিথভু… করা
হেয়েছ।
aক• বাbচুKত বKি…রা (িপিডিপ) িবেশষ কের জিম অিধlহেণর কারেণ তােদর 9য aিত²লতার স›ু খীন হেত হেব তারা উ³ উেuগ
aকাশ কেরেছ। একই সােথ তারা 1িতপূ রেণর হার এবং অথ/aদােনর aিtয়া সnেক/ a´ উ±াপন কেরেছ। এই সমv উেuগƒিল
ESS5 aশমন বKব)া নীিতর সােথ স˜িতপূ ণ।/ , BLPA এবং RHD 9সই উেuগƒিলেক এই পু নব/াসন নীিত কাঠােমা (RPF) এর
এনটাইেটলেম^ মKাµে¶র সােথ একি¨ত কেরেছ৷

+ািতRািনক ও বাSবায়ন ব5বUা
RPF/RAP বাvবায়ন এবং পয/েব1ণ প—িতর বKব)া করেব বাংলােদশ )লব*র কতৃ/প1 (BLPA) । aক• বাvবায়ন ইউিনট
(PIU)-9ত একF পিরেবশগত ও সামািজক 9সল থাকেব। BLPA aকে•র সকল vের RPF/RAP ত¹াবধান িনিºত করেব। aকে•র
সহকারী পিরচালক, উপ-পিরচালক এবং aকে•র 9সাশKাল 9সেলর বKব)াপক িবিবআইএন এর একজন 9জK® সমাজ উxয়ন িবেশষ£
এর সহেযািগতায় RAP-এর abিত ও বাvবায়ন িনিºত করেব। তাছাড়া সু পারিভশন কনসালটKা^ এবং ¯কাদারেদর RAP িবধানƒিল
ত¹াবধান ও বাvবায়েনর জনK পিরেবশ ও সমাজ উxয়ন িবেশষ£ থাকেব। RHD-এর aািত®ািনক বKব)ায় ম@ণালয় পয/ােয় 9aাlাম
ি¥য়ািরং কিমF (PSC); aক• পয/ােয় aক• বাvবায়ন ইউিনট (PIU); এবং RHD মাঠ পয/ােয় aক• বাvবায়ন কিমF (PIC) গ¯ত
হেব। ARIPA 2017 এবং িবh বKাংেকর িনেদ/ িশকা অনু সাের IAs এই aকে• 9য 9কানও a´ 9মাকােবলা এবং সমাধান করেব।
পাশাপািশ RAP-9ত গৃ হীত িনেদ/ িশকাƒিলর aেয়ােগর 91ে¨ 9কানও অিনয়ম সnেক/ অিভেযাগ থাকেল 9সই অিভেযােগর সমাধান
করার একF প—িত )াপন করেব। এবং এই অিভেযাগ aিতকার বKব)ার (GRM) এর মাধKেম পিরেবশগত ও সামািজক aভাবেক
aশমন করেব।

সVাব5 বােজট
আনু মািনক বােজট বাংলােদশ )লব*র কতৃ/প1 ৯৮০,০০০ ডলার, জাতীয় রাজG 9বাড/ ৪০০০০ ডলার এবং সড়ক ও জনপথ
১৬০,০০০ ডলার। এই বােজট aক• 9থেক বহন করা হেব। তেব এই বােজেট ভূিম অিধlহণ এবং পু নব/াসেনর খরচ অ„ভু/… করা
হয়িন।

পযH েব4ণ
এই aকে•র জনK abতকৃত সমv সামািজক ¥KাÄাড/ িডউ-িডিলেজÅ িরেপাট/ (DDR) তৃতীয় প1 Gাধীন ভােব পয/েব1ণ করেব। এই
পয/েব1ণ aকে•র ঝুঁ িক ও aভােবর সােথ সমানু পািতক হেব। তদারিক চলাকােল aক• uারা 1িতl) বKি…েদর সােথ আেলাচনা করা
হেব এবং পয/ায়tিমক aিতেবদন abত এবং aকাশ করা হেব। 9সই সােথ 1িতlv বKি…েদর সময়মেতা পয/েব1েণর ফলাফল সnেক/
অবিহত করা হেব।

