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ননর্ বাহী সার সংক্ষেপঃ  

       গণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকার নর্শ্বব্াংক গ্রুক্ষপর অন্তর্ভ বক্ত আন্তজবানতক উন্নয়ন সংস্থা IDA থেক্ষক ১৫০ নিনলয়ন িানকবন ডলার ঋণ 

গ্রহন কক্ষরক্ষেন। “Bangladesh Regional Connectivity Project-1” প্রকল্পটি থ ৌে ভাক্ষর্ র্াংলােক্ষশ স্থলর্ন্দর কর্তবপে 

এর্ং জাতীয় রাজস্ব থর্াড ব ও র্ানণজয িন্ত্রণালয় এর অধীক্ষন পনরচানলত হক্ষর্ এর্ং এই প্রকক্ষল্পর ব্য় ননর্ বাক্ষহর জন্য উপক্ষরাক্ত ঋণ র্রাদ্ধ করা হক্ষয়ক্ষে।  

      এই উন্নয়ন প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য হক্ষলাঃ  

 থ াগাক্ষ াগ ব্র্স্থার উন্নয়ন ঘটিক্ষয় ব্র্সার সিপ্রসারণ। 

 Logistic ব্র্স্থাপনায় র্াঁধা সমূহ দূরীকরন। 

 আধুননক কলা থকৌশল গ্রহন কক্ষর র্ড বার ব্র্স্থাপনা ও ব্ার্সা সম্প্রসারক্ষণ সহায়তা করন। 

এই প্রকক্ষল্পর অধীক্ষন নতন ধরক্ষনর উপাোন রক্ষয়ক্ষে। এর িক্ষে র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর কর্তবপে ননক্ষনাক্ত উপাোনটি র্াস্তর্ায়ন করক্ষর্ন।  

          উপাোনঃ   

∙ ভারত, ভূটান ও থনপাক্ষলর সাক্ষে ব্র্সা সম্প্রসারক্ষণর জন্য অতযার্শকীয় অর্কাঠাক্ষিা উন্নয়ন, ব্র্স্থাপনা ও থকৌশলগত নেক গুক্ষলার 

আধুননকায়ন করা। এই উপাোক্ষনর মূল কা বক্রি হক্ষলা-চারটি স্থলর্ন্দক্ষরর নর্কাশ ও উন্নয়ক্ষনর িােক্ষি েনেণ-পূর্ ব থেক্ষক উত্তর-পূর্ ব 

কনরডক্ষর আন্ত: ও র্নহর্ বানণজয সহজ করা। এগুক্ষলাক্ষত অন্তভূ বক্ত হক্ষলা:- থভািরা, থশওলা, রািগড় ও থর্নাক্ষপাল স্থল র্ন্দর। 

 

∙ র্াংলাক্ষেক্ষশর েনেণ-পূর্ ব র্ড বার থভািরা  া থর্নাক্ষপাল থক অনতক্রি কক্ষরক্ষে র্ানণক্ষজযর থেক্ষে এর্ং র্তবিাক্ষন এই র্ড বারটি থসর্া প্রোক্ষনর 

থেক্ষে প্রচন্ড চাক্ষপর সম্মুনেন হক্ষে। 

 

∙ ভারক্ষতর উত্তর-পূর্ ব নেক্ষক আসাক্ষির সাক্ষে সংনিষ্ট র্ড বাক্ষরর নাি থশওলা। থ টি হক্ষর্ একটি সবুজানয়ত স্থলর্ন্দর। র্তবিাক্ষন এখাক্ষন শুধুই 

একটি স্থল কাষ্টি থষ্টশন আক্ষে। আর থকাক্ষনা অর্কাঠাক্ষিা থনই। 

 

∙ রািগড় নেপুরা রাক্ষজযর সাক্ষে সংনিষ্ট র্ড বার থ টি প্রেন্নভাক্ষর্ সম্ভার্নািয় এর্ং থ খাক্ষন আধুননক র্ড বার ম্যাক্ষনজক্ষের ধারনায় একটি 

সিনিত র্ড বার গক্ষড় থতালা হক্ষর্। 

  

∙ থর্নাক্ষপাল স্থলর্ন্দর র্ংলাক্ষেক্ষশর বৃহত্তর এর্ং ব্স্ততি স্থলর্ন্দর। থ টি থসর্া প্রোক্ষনর থেক্ষে নহিনশি খাক্ষে এর্ং সুরোর থেক্ষে 

সিস্যায় র্ভগক্ষে। এখাক্ষন একটি সীিানা প্রাচীর, থগইট, জাংশন, নসনকউনরটি টাওয়ার, থেইক্ষনজ, একটি CCTV নসক্ষেি এর্ং একটি 

থগইট পাস নসক্ষেি চালু করা হক্ষর্। 

 

নর্শ্বব্াংক্ষকর অে বায়ক্ষন এই প্রকক্ষল্পর আওতায় র্াংলাক্ষেশ স্থল র্ন্দর কর্তবপে “থশওলা স্থল র্ন্দর” ননি বাক্ষণর জন্য একটি পূনর্ বাসন কি ব 

পনরকল্পনা ততরী কক্ষরক্ষে। এটি শুরু হক্ষয়নেল ২০১৬ সাক্ষল। র্তবিাক্ষন এটিক্ষক হালনাগাে করা হক্ষয়ক্ষে। 

         হালনাগাে করক্ষণর উক্ষেশ্যঃ  

          এই প্রকল্পটি স্বােনরত হক্ষয়নেল ৭ই নডক্ষসম্বর, ২০১৭ সাক্ষল। এই প্রকক্ষল্পর অধীক্ষন ৪ টি স্থল র্ন্দক্ষরর উন্নয়ন ও নর্কাশ সাধন করা হক্ষর্। 

থশওলা এই চারটি র্ন্দক্ষরর অন্যতি একটি। মূল “পূনর্ বাসন কি ব-পনরকল্পনা” এনপ্রল ২০১৭ সাক্ষল প্রনীত হক্ষয়নেল। েীঘ ব সিক্ষয়র কারক্ষন “পূনর্ বাসন 

কি ব-পনরকল্পনায়” প্রকক্ষল্পর প্রভাক্ষর্ নকছু পনরর্তবন থ িন, েনতপূরক্ষনর মূক্ষের পনরর্তবন ও েনতগ্রস্থ ব্নক্তর সংখ্যার পনরর্তবন ঘক্ষট। হালনাগাে 

“পূনর্ বাসন কি ব-পনরকল্পনায়” এই সিস্ত নর্ষয়ক্ষক অন্তর্ভ বক্ত করা হক্ষয়ক্ষে।  

         প্রকক্ষল্পর জন্য পুনর্ বাসন নীনতিালাঃ  

         পূনর্ বাসন নীনতিালা এর্ং পনরক্ষর্শগত ব্র্স্থাপনা নীনতিালা আলাোভাক্ষর্ স্থলর্ন্দর কর্তবপে ততরী এর্ং উপস্থাপন কক্ষরক্ষেন।  

∙ সকল পনরক্ষর্শগত ও সািানজক নর্ষয়গুক্ষলা, নকশা প্রণয়ন ও র্াস্তর্ায়ন প বাক্ষয়  ো েভাক্ষর্ অন্তভূ বক্ত করা হক্ষয়ক্ষে। 

∙ নর্শ্বব্াংক্ষকর সুরো নীনতিালা অনু ায়ী প্রেন্ন সািানজক ও পনরক্ষর্শগত নর্ষয় এর ইনতর্াচক প্রভার্ ননরপন কক্ষর  ো ে 

ব্র্স্থাপনার িােক্ষি থননতর্াচক প্রভার্ দূর করার ব্র্স্থা থনওয়া হক্ষয়ক্ষে।  

∙ থেশীয় ও আন্তজবানতক সুরো নীনতিালার আক্ষলাক্ষক পূনর্ বাসন নীনতিালা ততরী করা হক্ষয়ক্ষে।  

∙ থ খাক্ষন ESIA করা লাগক্ষর্ থসখাক্ষন প্রক্ষয়াজন িত ননক্ষে বশনা প্রোন করা হক্ষর্। 



       এই প্রনতক্ষর্েক্ষন পূনর্ বাসন ও আে ব-সািানজক প্রভার্ ননরুপক্ষন নকনক কাক্ষজর জন্য নকনক প্রনতকার থনওয়া হক্ষর্ তার ননক্ষে বনশকা উপস্থাপন 

করা হক্ষয়ক্ষে। এই ননক্ষে বনশকাক্ষত রক্ষয়ক্ষে- 

∙ থসাস্যাল নিননং। 

∙ থসাস্যাল থর্ইজ লাইন,  ার উপর প্রভার্ ননরুনপত হক্ষর্। 

∙ নর্কল্প ব্র্স্থাপনা। 

∙ Construction (ননি বান) ও Operational (চলিান) কাক্ষজর প বাক্ষয় জরুরী র্া প্রধান নর্ষয়গুক্ষলা নচনিত করন। 

∙ থসাস্যাল থর্ইজ লাইক্ষন প্রকক্ষল্পর কারক্ষন সৃষ্ট প্রভাক্ষর্র Assessment, Prediction এর্ং মূেয়ন করা।  

∙ সাধারন িানুক্ষষর সাক্ষে িতনর্ননিয় করা। 

∙ থননতর্াচক প্রভার্ নচনিত করা ও নকভাক্ষর্ তা দূর করা হক্ষর্ র্া কনিক্ষয় আনা হক্ষর্ তার পূণ বাঙ্গ ননক্ষে বক্ষশনাসহ “সািানজক ব্র্স্থাপনা” 

পনরকল্পনা প্রনয়ন করা ও একটি “পূনর্ বাসন কি ব-পনরকল্পনা” প্রনয়ন করা এর্ং থসই সাক্ষে িননটনরং এর নর্ষয় গুক্ষলাও অন্তর্ভ বক্ত করা 

হক্ষর্।  

       সম্ভাব্ থশওলা স্থল র্ন্দরঃ    

        র্ড় গ্রাক্ষি থ খাক্ষন র্তবিাক্ষন থশওলা কােি থষ্টশন রক্ষয়ক্ষে, থসই খাক্ষনই স্থল র্ন্দর ননি বান করা হক্ষর্। এই থষ্টশনটি ১৯৯৬ সাল থেক্ষকই 

চলিান রক্ষয়ক্ষে। এর পূক্ষর্ ব এই থষ্টশনটি নেল ৩ (নতন) নকক্ষলানিটার উত্তক্ষর কুনশয়ারা নেীর ধাক্ষর। থ খাক্ষন পূক্ষর্ ব আিোনন-রপ্তানীর কাজ করা হক্ষতা 

কুনশয়ারা নেীর পে অনুসরন কক্ষর। 

       অর্স্থানঃ 

         নর্য়ানন র্াজার উপক্ষজলা পনরষে থেক্ষক থশওলা স্থলর্ন্দক্ষরর দূরত্ব হক্ষে ১৩ নকক্ষলানিটার এর্ং নসক্ষলট সের েপ্তর থেক্ষক দূরুত্ব হক্ষে ৪৫ 

নকক্ষলানিটার দূক্ষর। থশওলার অপর পাক্ষর ভারক্ষতর আসাি রাক্ষজযর কনরি গক্ষের সুতারকানন্দ র্ড বার অর্নস্থত। সুতারকানন্দ থেক্ষক গুয়াহাটি অে বাৎ 

আসাক্ষির রাজধানীর দূরুত্ব হক্ষে ৩৪১ নকক্ষলানিটার। 

থশওলা স্থলর্ন্দক্ষরর নকছু অংশ হক্ষে নীচু জলাভূনি। প্রকল্প এলাকা র্ষ বা কাক্ষল র্ন্যার পাননক্ষত প্লানর্ত হয় এর্ং গ্রীষ্মকাক্ষল এলাকাটি ট্রাক 

রাখার এর্ং সািনয়ক ভাক্ষর্ কয়লা জিা রাখার জায়গা নহসাক্ষর্ ব্র্হৃত হয় র্ন্দক্ষরর পাক্ষশ একটি থোট খাল থেখা  ায়  া র্ষ বা পাননক্ষত সৃষ্ট হয় 

থশওলা র্ন্দর থেক্ষক কুনশয়ারা নেীটি উত্তক্ষর ৩ নকক্ষলানিটার দূক্ষর অর্নস্থত। মুনড়হা হাওর ৩ নকক্ষলানিটার েনেক্ষণ অর্নস্থত। 

       জনি অনধগ্রহক্ষনর অনুনিত সানর্ বক নহসার্ঃ  

        প্রস্তানর্ত প্রকল্পটিক্ষত ২২.০২ একর জনি প্রক্ষয়াজন। েনত গ্রস্থ ব্নক্তর সংখ্যা ১৯৫ জন। ১৬ জক্ষনর জনির উপর কাঠাক্ষিা রক্ষয়ক্ষে। ৮৮ 

জন ভাড়াটিয়া এর্ং ৮ জন নয়ন থহাক্ষটক্ষলর অনচনিত কিী রক্ষয়ক্ষে। জনির োগ নম্বরসহ তানলকা এই প্রনতক্ষর্েক্ষনর সাক্ষে থেওয়া হক্ষলা। ১৯৫ জন 

জনি িানলক্ষকর িক্ষে ৫ জন তাক্ষের সম্পনত্ত ব্াংক্ষক (উত্তরা ও ইসলািী) গনেত থরক্ষখক্ষেন এর্ং এর নর্ননিক্ষয় অে ব গ্রহণ কক্ষরক্ষেন। এই “পূনর্ বাসন 

কি ব-পনরকল্পনা” র্াস্তর্ায়ন করক্ষত ২৫,৫৮,৫৭,৫৯৩ টাকার র্াক্ষজট প্রনয়ন করা হক্ষয়ক্ষে। 

       র্াস্তর্ায়ন প্রনক্রয়াঃ  

       র্াংলাক্ষেশ স্থলর্ন্দর কর্তবপে এই প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন করক্ষর্। প্রকল্পক্ষত একটি “প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন ইউননট” ততরী করা হক্ষর্, থ খাক্ষন প্রকল্প 

পনরচালক হক্ষর্ন প্রকল্প প্রধান। ন নন প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষনর সানর্ বক দ্বানয়ক্ষত্ব োকক্ষর্ন। প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন ইউননট টি প্রক্ষকৌশলী থসর্া, পনরক্ষর্শ নর্ষয়ক 

পরািশ বক ও সািানজক নর্ষয়ক পরািশ বক ননক্ষয় গঠিত  ারা প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষন সহায়তা করক্ষর্ন। প্রকল্পক্ষক থেখাশুনা করক্ষর্ন প্রকল্প প্রধান। প্রকল্প 

র্াস্তর্ায়ক্ষন েনতপূরন প্রোন একটি গুরুত্বপূণ ব নর্ষয়। এটি প্রোন করা হক্ষর্ দুটি উপাক্ষয়।  ারা তর্ধ িানলক তারা থজলা প্রশাসক্ষকর অনিস থেক্ষক 

সরাসনর েনতপূরন পাক্ষর্ন। আর  ারা জীর্ন- াপক্ষন (Livelihood) েনতগ্রস্থ নকন্তু তর্ধ িানলকনন অেচ জরীক্ষপর সিয়  াক্ষের নচনিত করা 

থগক্ষে থভাগ েখল কারী নহক্ষসক্ষর্ তাক্ষেরক্ষক প্রকল্প থেক্ষক সরাসনর েনতপূরণ প্রোন করা হক্ষর্। একটি উচ্চ কে িননটনরং কনিটি এই েনত পূরণ 

প্রোক্ষনর নর্ষয়টি তোরক করক্ষর্ন এর্ং উন্নয়ন অংশীোরসহ অন্যান্যক্ষের সাক্ষে থ াগাক্ষ াগ রাখক্ষর্ন। 


