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ক্যাপাসিটি অগমেমেশন অফ নযাশনাল ওয়াটারওময় ১
জল োগগ সিক্াশ প্রমজক্ট
ড্রাফট ক্নমিাসলমেমটে সিাশযাল ইেপযাক্ট এমিিমেে
ক্াে সিাশযাল েযামনজমেে প্লান/ সরমিমটলমেে অযাক্শন প্লান
ক্ার্গসনিগাহী িংসিপ্তিার

কার্যনির্যাহী সংনিপ্তসার
১. প্রজেক্ট র্া প্রকল্প র্র্যিা
গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলী িদী প্রর্ালীর উপর িযাশিাল ওয়াটারওজয় -১এ (এলাহার্াদ থথজক হলনদয়া পর্যন্ত প্রসানরত)
র্নধযত িমতা পনরচালিার েিয দয ইিলযান্ড ওয়াটারওজয়স অজথানরটি অফ ইনন্ডয়া (আই.ডানিউ.এ.আই),
নমনিনিস অফ নশনপং, ভারত সরকার েল মাগয নর্কাশ প্রজেক্ট র্াস্তর্ানয়ত করজে৷ র্নধযত িমতা পনরচালিা
প্রাথনমকভাজর্ প্রস্তানর্ত করা হজয়জে র্ার মজধয অর্কাঠাজমাগত সুনর্ধাগুজলার উন্ননত সাধিও অন্তভুয ক্ত রজয়জে উ.স্ব.
অিযািয পনরর্হি মাধযমগুজলার সাজথ সুনর্ধা একাঙ্গীকরর্ করার েিয োহােী মাল র্া কাজগযা পনরচালিার র্থাথয
িমতার ও র্জের সাজথ িদী টানমযিালসমূহ; একটি পনরচালক লক, পনরচালক সাহার্যগুজলার সংস্থাি; িদী সূচিার
পদ্ধনত; থরা-জরা োহােঘাটসমূহ; িদীকূল সুরিা/ ঢালু রিা; িদী প্রনশির্ কার্যসমূহ; দুজটা থপাতাশ্রয়, অভযন্তরীর্
োহােসমূহ র্ার মজধয রজয়জে উদ্ধারকারী থিৌকা আর নিরীিার সরঞ্জাম আর মাটি থ াোঁড়ার সুনর্ধা৷ র্যর্ধািগুজলার
মজধয রজয়জে, েয়টি আই.ডানিউ.টি টানমযিাল নিমযাজর্র প্রস্তার্িা, র্ার মজধয নতিটি টানমযিাজলর োয়গাগুজলা আর
একটি পনরচালিা রক সিাক্ত করা হজয়জে৷ প্রকল্পটি প্রাজয়ানগক সাহাজর্যর সাজথ র্াস্তর্ানয়ত করা হজে র্া হল
ওয়ার্ল্য র্যাঙ্ক-এর একটি নর্নিজয়াগ সাহার্য৷ আই.ডাব্লুউ.এ.আই. হল র্াস্তর্ায়জির র্া ইমনিজমনটং এজেন্সী
(আই.এ)৷ IWAI "োতীয় েলপথ -1 এর কযাপানসটি র্ধযক" প্রকল্প চালু কজরজে হলনদয়া এর্ং এলাহার্াদ মজধয র্া "েল মাগয
নর্কাশ প্রকল্প" িাজম পনরনচত। তজর্, কমী ও কাজগযার চানহদার দৃশযকল্প নর্জর্চিা কজর, IWAI র্তয মাজি হলনদয়া থথজক র্ারার্সী
অর্নধ প্রসানরত করজর্ র্জল ঠিক কজরজে।

২. প্রজয়ােিীয় েনমর পর্যজর্ির্

চারটি মু য অর্কাঠাজমাগত সুনর্ধাগুজলাজক নচনিত ও পনরকনল্পত করা হজয়জে র্ার মজধয র্ারার্সী, সানহর্গঞ্জ ও
হলনদয়াজত আর ফারাক্কার িযানভজগশি রকটিজত মানিমজডল টানমযিালসমূহ অন্তভুয ক্ত রজয়জে৷ নচনিত সার্
প্রজেক্টগুজলার েিয েনমর প্রজয়ােিীয়তা নিজে সংজিজপ থদওয়া হল:

র্ারার্সী-

টানমযিাল ও টানমযিালটি থথজক এি.এইচ-৭এ র্ুক্তকারী একটি রাস্তা নিমযাজর্র েিয থমাট

৩৪.৭ থহক্টর েনমর প্রজয়ােি৷ এটি

আই.ডাব্লুউ.এ.আই-এর অধীিস্ত ৫.৫৮৬ থহক্টর েনম ও মাগয

থর্াগজর্াজগর েিয প্রজয়ােিীয় অনতনরক্ত ১.৩৬৩ থহক্টর েনম ও টানমযিাজলর নর্স্তাজরর েিয ২২.৭৫৪
থহক্টর েনম প্রথজমই অন্তভয ক্ত কজর৷ দুটি পর্যাজয় সুনর্ধাগুজলার উন্নয়িটিজক অনধগ্রহর্ করা হজর্৷ ৫.৫৮৬
েনমর উপর র্া েনম অনধগ্রহর্ ধারা ১৮৯৪এর অধীজি ২০১০এ অনেযত হজয়নেল থফে ১(A)-এ িদী
কূজলর সুনর্ধা নিমযার্টি অনধগ্রহর্ করা হজর্৷ থফে ১(B)র অধীজি, মাগয থর্াগাজর্াগ র্যর্স্থা প্রদাি করা
হজর্, র্ার েিয ১.৩৬৩ থহক্টর েনম নচনিত করা হজয়জে আর র্া েনমর মানলকজদর কাে থথজক
আজলাচিার মাধযজম ক্রয় করা হজয়নেল৷ এই সার্ প্রজেজক্টর থফে ২ থরল থর্াগাজর্াগ ও টানমযিাল
নর্স্তারজক পূর্য কজর৷

সানহর্গঞ্জ-

মাগয ও থরল থর্াগাজর্াজগর সাজথ টানমযিাল নিমযাজর্ প্রজয়ােিীয় ৭৮.৯১ থহক্টর েনম

আিুমানিকভাজর্ নহসার্ করা হজয়জে৷ সুনর্ধাগুজলাজক দুটি পর্যাজয় উন্নয়ি করা হজর্৷ টানমযিাল নিমযাজি
প্রায় ২৩.৯৮ থহক্টর েনমর থফে –১এ প্রজয়ােি হজর্৷ ৪৮.১২৪ থহক্টর েনম টানমযিাল নর্স্তাজর ও থরল ও
রাস্তা থর্াগাজর্াজগর েিয প্রজয়ােি হজর্, র্া থফে ১(B) ও ২এ গ্রহর্ করা হজর্৷ অনতনরক্ত, ৬.৮০৬
থহক্টর েনম নরজসজটলজমট কজলািী নিমযাজর্র েিয প্রজয়ােি হজর্৷
র্াইজহাক, থেলা প্রশাসি, সানহর্গঞ্জ আর.এফ.নস.টি.এল.এ.আর.আর. ২০১৩ এর অধীিস্ত টানমযিালটির
েিয ৪৫.২০ থহক্টর েনম অনধগ্রহর্ প্রনক্রয়াগুজলা প্রর্নতয ত কজরজে৷ এরও অনতনরক্ত, সরকারী েনমর
২.৮৯ থহক্টর েনম আই.ডানিউ.এ.আই-এর কাজে হস্তান্তর করা হজয়জে৷ থেলা প্রশাসজির দ্বারা নর্জ্ঞনপ্তর
নর্স্তৃ ত নর্র্রর্ নিজে থদওয়া হল:
প্রভানর্ত গ্রামসমূহ

র্যনক্তগত
েনম আর.এফ.নস.টি.এল.এ.আর.আর. আর.এফ.নস.টি.এল.এ.আর.আর.
অেযি করজত হজর্ ২০১৩ এর ১১ (১) ধারা ২০১৩ এর ১৯(১) ধারা
অিুর্ায়ী নর্জ্ঞনপ্তর তানর
অিুর্ায়ী থঘাষর্ার তানর
সামদািালা
৪০.৪৯ থহক্টর
০৪.০৭.২০১৫
২৯.১০.২০১৫
রামপুর
৪.৭১ থহক্টর
০৮.০৭.২০১৫
২৯.১০.২০১৫
এই আর.এ.নপ.-টিজক ৪৫.২০ থহক্টর েনম ও অনতনরক্ত ২.৮৯ থহক্টর সরকারী েনমর েিয প্রস্তুত
করা হজয়জে৷

হলনদয়া-

হলনদয়া ডক কমজিজে ২৪.৬৮ থহক্টর েনম কলকাতা থপাটয ট্রাস্ট-এর দ্বারা েুি ২৪,

২০১৫থত ৩০র্েজরর ইোরাজত আই.ডানিউ.এ.আই.-জক র্টি করা হজয়জে৷

ফারাক্কা-

ফারাক্কা র্াজরে প্রজেক্ট-এ ১৪.৮৬ থহক্টর েনম নমনিনি অফ ওয়াটার নরজসাজসযস, নরভার

থডজভলপজমট আর গঙ্গা থরেুজভিাসি-এর দ্বারা মাচয ২, ২০১৬থত আই.ডানিউ.এ.আই.-এর তত্ত্বার্ধাজি
নমনিনি অফ নশনপং-জক হস্তান্তর করা হজয়জে৷

৩. প্রজেক্ট প্রভার্গুজলার সংনিপ্তসার
সকল চারটি স্থাজিই একটি থসাশযাল ইমপযাক্ট এজসসজমট নিজয় র্াওয়া হজয়জে৷ এই এজসসজমটটি ইনঙ্গত থদয় থর্
থকর্ল সানহর্গজঞ্জর প্রজেক্টটিই থলাজকজদর উপর প্রভার্ থফলজর্৷ ৪৫.২ থহক্টর র্যনক্তগত েনম, র্ার মজধয কৃ নষেনম
ও ঘরর্ানড় সংলগ্ন েনম রজয়জে, অনধগ্রহর্ করার ফজল ২৭৫টি পনরর্ার প্রভানর্ত হজর্৷ এর মজধয, ২৩৫টি
পনরর্ার তাজদর ঘরর্ানড় হারাজর্ ও তাজদর স্থািান্তনরত করার প্রজয়ােি রজয়জে৷
প্রভানর্ত পনরর্ারগুজলার মজধয, ৪০টি অিুপনস্থত েনমর মানলক রজয়জে, র্ারা র্ানগচা ও কৃ নষেনমর মানলক৷
২৩৫টি স্থািচু যত পনরর্ারগুজলার থিজে, ৩২টি পনরর্ার কৃ নষেনম ও ঘরর্ানড় সংলগ্ন েনম দুজটাই হারাজর্৷ অর্নশষ্ট
২০৩টি স্থািচু যত পনরর্ারগুজলা থকর্ল ঘরর্ানড় সংলগ্ন েনম হারাজর্, র্ার মজধয ভর্জির কাঠাজমা আর ২টি
র্াসভর্ি েনমর সাজথ সাজথ র্ানর্নেযক পনরকাঠাজমা অন্তভুয ক্ত রজয়জে৷ এই পনরর্ারগুজলাজক প্রভানর্ত এলাকার
নিকটর্তী র্াসভূ নমজত স্থািান্তনরত করা হজর্৷

েনমর িনত:

৪০টি অিুপনস্থত েনমর মানলকজদর মজধয, ২১টি র্ানগচা (১৫.৬৩৫ থহক্টর) আর অর্নশষ্ট

১৯টি (৩.২৯৭ থহক্টর) হল

ানল / অিুর্যর েনম৷ স্থািচু যতজদর মজধয, ৩২টি পনরর্ার ৪.৫৮ থহক্টর কৃ নষ

েনম আর ৩.২ থহক্টর র্সতেনম হারাজর্৷ অর্নশষ্ট ২০৩টি পনরর্ার ৬.৪১১ থহক্টর র্সতেনম ও র্সত ভূ নমর
চারনদজকর ২.২৫৩ থহক্টর

ানল েনম হারাজর্৷

প্রভানর্ত পনরর্ারগুজলার সামানেক-অথযনিনতক রূপজর া:

১৩৯৭েি র্যনক্ত, র্ার মজধয ৭৩৮েি

র্য়স্ক অন্তভুয ক্ত রজয়জে, প্রভানর্ত হজর্৷ সকল ২৩৫টি পনরর্ারগুজলা হল নহন্দু আর ৮৭%এর থর্নশ হল অিযািয
অিগ্রসর থশ্রর্ীর থলাকেি৷ প্রভানর্ত এলাকার মু য কার্যকারী পুুষষরা হল ৈদনিক শ্রনমক র্ারা নিকটর্তীজত
মেুনর-কমযসংস্থািগুজলার সাজথ র্ুক্ত, আর কার্যকারী মনহলারা নিকটর্তী গ্রামগুজলাজত কৃ নষকাজর্যর সজঙ্গ র্ুক্ত৷
৬৫% ঘরর্ানড়র কাঠাজমাগুজলা হল কাোঁচা র্া প্রধািত মাটির থদওয়াল ও

জড়র চাল নদজয় ৈতরী৷

অিয স্থািগুজলাজত, েনমগুজলা হল র্াধামুক্ত৷ র্ারার্সীজত থফে ১ (B) আর থফে ২এর েিয ও সানহর্গজঞ্জ
৩৩.৭১ থহক্টর েনমর েিয দয এস.আই.এ.-জক পরর্তীকাজল সম্পন্ন করা হজর্৷

৪. সার্যেিীি পরামশয
থসজেম্বর-িজভম্বর ২০১৫থত সকল চারটি নচনিত স্থািগুজলাজত থস্টকজহার্ল্ার আজলাচিা আর গ্রুপ আজলাচিা করা
হজয়নেল৷ থস্টকজহার্ল্ারজদর একটি দল র্াজদর মজধয গ্রামর্াসীরা, থপৌরসভার অধযিগি, ধীর্রগি আর প্রজেজক্টর
স্থািটির

নিকটর্তী গ্রামগুজলাজত িদীটির

অিযািয র্যর্হারকারীরা উপনস্থত নেল র্াজদর সাজথ আজলাচিা করা

হজয়নেল৷ প্রজেজক্টর প্রভাজর্ আজশপাজশর গ্রামর্াসীজদর েীনর্কা ও মৎসধারীজদর েীনর্কার নর্ষয়টি হল নকেু প্রধাি
নচন্তার নর্ষয় র্া ফারাক্কা, হলনদয়া ও র্ারার্সীজত উদ্ভর্ হজয়জে৷ সানহর্গজঞ্জ, প্রজেক্ট প্রভানর্ত পনরর্ারগুজলার

দ্বারা একটি ৈর্নধক পার্নলক কিসালজটসি নমটিং করা হজয়নেল র্ার মজধয কাঠাজমা ও গােপালার েিয
িনতপূরর্ও সনিনলত নেল এর্ং প্রদত্ত স্থািান্তজরর সুনর্ধাগুজলাও অন্তভুয ক্ত নেল৷ এগুজলা আই.ডাব্লুউ.এ.আই-এর
অধযিগি ও থেলা প্রশাসি, র্ারা েনম, পনরকাঠাজমা আর গােপালার েিয িনতপূরজর্র মূজলযর েিয মূলযনিধযারর্
পদ্ধনত উজমাচি কজরনেল আর স্থািান্তনরত স্থািটির র্র্যিা নদজয়নেল, থর্ৌথভাজর্ সজম্বাধি কজরনেল৷

৫. আইিসিত পনরকাঠাজমা
েনম অনধগ্রহজর্র ও স্থািান্তনরত প্রনতকূলভাজর্ প্রভানর্ত থলাকেজির েিয অনধকৃ ত আইিসিত পনরকাঠাজমাটি
নে.ও.আই এর প্রর্ীত আইি ও পনলনসগুজলা; অনিনেক স্থািান্তরজর্র দয ওয়ার্ল্য র্যাঙ্ক অপাজরশিাল পনলনস ৪.১২
িং; থদশীয় থলাকেজির অপাজরশিাল পনলনস ৪.১০ িং ; আর সাংস্কৃ নতক সম্পনত্তর ও.নপ. ৪.১১ িং পনলনস
দ্বারা নিজদয নশত করা হজয়জে৷ রাষ্ট্রীয় কািুি ও পনলনসগুজলার নর্জেষর্টি ইনঙ্গত থদয় থর্ এটি র্যাজঙ্কর থসফগাডয
অপাজরশিাল পনলনসগুজলার প্রজয়ােিীয়তা প্রশস্তভাজর্ পূর্য কজর৷ থসই ভাজর্ই, স্থািান্তরর্ ও িনতপূরজর্র কাজর্যর
েিয দ্বানয়ত্বশীল এজেন্সীগুজলাজক সম্পনকয ত করজত কািুি ও র্যর্স্থা আর পদ্ধনতগুজলা পনরকনল্পত করার েিয
নরজসজটলজমট পনলনস থেমওয়াকয (আর.নপ.এফ)এর নিমযার্ করা হজয়জে৷
সঠিক, িযার্য ও স্পষ্ট েনম অনধগ্রহর্ আর স্থািান্তরর্ এর্ং পুির্যাসজির েিয একটি আজমন্ডজমট অনডযিযান্স ধারা
৩ এনপ্রল ২০১৫থত থঘাষর্া করা হজয়নেল৷ এই অনডযিযান্সটি প্রজেক্টগুজলার পাোঁচটি ধরজির েিয োড় থদয়, র্া
হল (ক) নডজফন্স; ( ) গ্রামীর্ পনরকাঠাজমা; (গ) সঙ্গনতপূর্য হাউনসং; (ঘ) ইন্ডানিয়াল কনরজডারস; আর
(ঙ) অর্কাঠাজমাগত প্রজেক্টস র্ার মজধয পার্নলক প্রাইজভট পাটযিারশীপ (নপ.নপ.নপ) প্রজেক্টগুজলা রজয়জে থর্ াজি
থকন্দ্রীয় সরকার েনমগুজলার মানলক হয়৷ এই পাোঁচ ধরজির প্রজেক্টগুজলা েনম মানলকগুজলার ৮০% সিনতর
প্রজয়ােিীয়তা থথজক মুক্ত র্া র্যনক্তগত প্রজেক্টগুজলার েিয অেযি করা হয় আর র্া েনমর মানলকগুজলার ৭০%
সিনত নপ.নপ.নপ. প্রজেক্টগুজলার েিয সাজথ সাজথ একটি নর্জ্ঞনপ্তর মাধযজম থসাশযাল ইমপযাক্ট এজসসজমট পনরচালিার
েিয অেযি করা হয়৷ এই প্রসজঙ্গ, প্রজেক্টটি (ঙ)িং কযাটাগনরর অধীজি হজয়জে৷ থসই সাজথ, সানহর্গজঞ্জর েিয
আর.এফ.নস.টি.এল.এ.আর.আর. ২০১৩ এর অধযায় ২এর অধীজি থসাশযাল ইমপযাক্ট এজসসজমজটর প্রজয়ােিীয়তাটি
আর.এফ.নস.টি.এল.এ.আর.আর. ২০১৩ এর উপর ঝার ন্ড রাজেযর আইজির ৫িং ধারা অিুসাজর োড় থপজয়জে৷
তা সজত্ত্বও, অভযাস অিুর্ায়ী, ওয়ার্ল্য র্যাজঙ্কর প্রজয়ােিীয়তাগুজলার অিুসাজর এস.আই.এ.-জক অধীি করা হজয়জে
এর্ং প্রজর্ােয রানষ্ট্রয় আইি র্যর্স্থার নর্জর্চিাজত থেলা শাসকজদর দ্বারা এলাকার েিয প্রস্তুত থসাশযাল ইমপযাক্ট
মযাজিেজমট িাি/ নরজসজটলজমট অযাকশি িাি প্রাথনমকভাজর্ অর্নহত করা হজয়জে৷

৬. র্াস্তর্ানয়ত পনরকাঠাজমা
এস.এম.নপ./আর.এ.নপ.-র

র্াস্তর্ায়িটি

হল

র্াস্তর্ানয়ত

এজেন্সী

(আই.ডানিউ.এ.আই.)-এর

দানয়জত্ব৷

এস.এম.নপ./আর.এ.নপ.-র র্াস্তর্ায়িটির সম্পূর্য পনরচালিা ও পনরচর্যার েিয প্রজেক্ট মযাজিেজমট ইউনিট
(নপ.এম.ইউ.)টিজত একটি থসাশযাল থডজভলপজমট থস্পশানলস্ট দানয়ত্বশীল হজর্৷ নরনেওিাল অনফজস প্রজেক্ট
ইমনিজমজটশি

ইউনিজট

থসাশযাল

অনফসারটি

নফর্ল্

এস.এম.নপ./আর.এ.নপ.-র র্াস্তর্ায়িটির সাজথ র্ুক্ত৷

থলজভজলর

কােগুজলার

পনরচালিা

করজর্

র্া

সানহর্গজঞ্জ, আর.এফ.নস.টি.এল.এ.আর.আর. ২০১৩ এর ধারা ৪৩ অিুসাজর, এনডশিাল কাজলক্টরজক আর.এন্ড.আর
–এর ‘এডনমনিজিটর’ পজদ র্ুক্ত করা হজয়জে৷ নডনিক্ট লযান্ড একুইনসসি অনফসার (নড.এল.এ.ও.) হজর্ থিাডাল
অনফসার আর.এফ.নস.টি.এল.এ.আর.আর. ধারা ২০১৩র প্রজয়ােিীয়তাগুজলার অিুর্ায়ী কার্যকলাপ পনরচালিার
েিয

প্রাথনমকভাজর্ দানয়ত্বশীল থাকজর্৷ ধারার অধীজি নর্জ্ঞনপ্ত ও থঘাষর্ার প্রকাশিাটিজক সুনিনিত করার

েিয, পুরস্কার প্রস্তুনতকরজর্র েিয, প্রভানর্ত কাঠাজমার মূলয নিধযারজর্র েিয, নরজসজটলজমট কজলািীর নিমযাজি
ও পুির্যাসজির েিয নচনিত েনমর িনতপূরজর্র অথযপ্রদাজির েিয নড.এল.এ.ও. দানয়ত্বশীল থাকজর্৷ অনফসার
ইি চােয কাম নরজসজটলজমট অনফসার সকল এল.এ. এর্ং আর.আর.-এর কার্যকলাপগুজলার েিয নডনিক্ট
অযাডনমনিজিশজির সাজথ সংজর্াগ রিার েিয প্রনতনিনধত্ব করজর্৷
এস.এম.নপ./আর.এ.নপ.-র র্াস্তর্ায়ি, কনমউনিটি সাজপাটয ও েীনর্কা র্ৃনদ্ধকারী িাি ও নর্নভন্ন সাস্থ, সুরিা ও
শ্রম সম্পনকয ত থসফগাডয ইতযানদর েিয একটি পরামশযক থসর্ার নির্ুক্ত করা হজর্৷ নপ.আই.ইউ.এস –থক পরামশযক
থসর্াটি সাহার্য করজর্৷ থটকনিকযাল সাজপাটয সানভয স কিসালজটটগুজলা অনতনরক্তভাজর্ এস.এম.নপ./আর.এ.নপ.-র
র্াস্তর্ায়িটিজক পর্যাজলাচিা করজর্৷

৭. নগ্রজয়ভান্স থরজেস থমকানিসম
অনভজর্াগ র্া নগ্রজয়ভান্সগুজলা নিজত একটি সমনপযত থফাি লাইি /জটাল নে িম্বর স্থানপত করা হজর্৷
অনভজর্াগগুজলাজক ২০ নদজির মজধযই এই থহল্প লাইিটির মাধযজম সজম্বাধি করা হজর্৷ অনভজর্াগ গ্রহজর্র েিয,
একটি ইউনিক িম্বজরর সাজথ নগ্রজয়ভান্স উমক্ত করজত ও এই অনভজর্াগগুজলাজক সঠিক নপ.এম.ইউ. / নপ.আই.ইউ
অনফনসয়ালজদর কাজে থপ্ররর্ করার েিয একটি নগ্রজয়ভান্স থরজেস অনফসার দানয়ত্বশীল থাকজর্৷ একটি মানসক
নভনত্তজত প্রনতউত্তর প্রদাজি, নগ্রজয়ভান্স সজম্বাধজি আর থসাশযাল থস্পশানলস্ট (নপ.এম.ইউ)জক আপজডট করার থিজে
থসাশযাল অনফসার (নপ.আই.ইউ) আর আর.এ.নপ. ইমনিজমজটশি এজেন্সী সাহার্য করজর্৷ থহল্প লাইিটি সপ্তাজহ
৫ নদজির েিয সকাল ১০টা থথজক নর্জকল ৫টা পর্যন্ত থ ালা থাকজর্৷

৮. নরজসজটলজমট িাি
থর্জহতু

সানহর্গজঞ্জ প্রজেক্টটি ২৩৫টি র্সত পনরকাঠাজমাগুজলাজক স্থািচু যত করজর্, তাই ২৩৫টি প্রভানর্ত

পনরর্ারগুজলার স্থািান্তরজর্র েিয সাইট িযানিং ও উন্নয়িটিজক নডনিক্ট অযাডনমনিজিশজির দ্বারা প্রর্নতয ত করা
হজয়জে৷ সকল প্রজেক্ট এজফজক্টড ফযানমনলস এনডশিাল কাজলক্টর ও নড.এল.এ.ও. দ্বারা পরামনশযত করা হজয়জে
আর নরজসজটলজমট কজলািীজত স্থািান্তরজর্র েিয পরামনশযত করা হজয়জে৷ এই প্রভানর্ত পনরর্ারগুজলার স্থািান্তরজর্র
েিয একটা আপাতত নস্থরীকৃ ত টাইমলাইিটি প্রস্তানর্ত করা হজয়জে৷ নপ.ডানিউ.নড, নর্নর্ল্ং নডপাটযজমজটর
থস্পনসনফজকশজির মাধযজম একটি ওজপি নর্নডং প্রজসসর মাধযজম একটি কন্ট্রাক্টর নির্যানচত করা হজয়জে, র্া
নডনিক্ট অযাডনমনিজিশজির দ্বারা থটন্ডার থদওয়া হজয়নেল৷ সুস্পষ্টতা রা ার েিয নরজসজটলজমট কজলািীর
ঘরগুজলার নর্তরর্টি লটারীর মাধযজম করা হজর্ আর নরজসজটলজমট কজলািীজত নিঝযঞ্ঝাট কার্য হওয়ার েিয
স্থািচু যত সম্প্রদায়টি ইিনস্টটিউশিাল থমকানিসজমর দ্বারা পনরচানলত হজর্৷
তাজদরজক উন্নয়ি নস্কমগুজলার সাজথ ও সরকারী অিযািয আনথযক সংস্থািগুজলার সচরাচর ঋর্ সুনর্ধাগুজলার সাজথ
র্ুক্ত করার প্রয়াস করা হজর্৷ পনরর্ার র্ারা েনম ও র্সতর্ানড় হারাজে তাজদর প্রাপ্ত িনতপূরর্টিজক নর্নিজয়াগ

করার েিয সর্চাইজত ভাজলা পরামশয থদওয়া হজর্৷ নপ.এ.নপ.এস-এর সিাক্তকরজর্র পর প্রজতযক প্রভানর্ত
পনরর্ারজক পনরচয় পে থদওয়া হজর্৷

৯. লাইভনলহুড এিহান্সজমট িাি
প্রনতজর্শী থসজটলজমটগুজলাজত থলাজকজদর কানরগরী থকৌশল র্নধযত করজত র্ারার্সী, হলনদয়া আর ফারাক্কার
প্রনতজর্শী সম্প্রদায়গুজলার সাজথ আজলাচিা করা হজর্৷ র্তয মাজির কানরগরী থকৌশল নভনত্তজত, আগ্রহীজদর কাজগযা
পনরচালিা আর/ র্া টানমযিাল থসফটির উপজর িযাশিাল ইংলযান্ড থিনভজগশি ইিনস্টটিউজট স্বল্পকালীি প্রনশিজর্র
একটি সুজর্াগ থদওয়া হজর্৷ সানহর্গজঞ্জ, এম.এম.নপ/ আর.এ.নপ. ইমনিজমজটশি এজেন্সীর দ্বারা কাউজন্সনলং
অনধজর্শিগুজলা থিওয়া হজর্, নর্জশষ কজর মনহলাজদর সাজথ থর্ি প্রজেক্ট প্রভানর্ত থলাকেজির েিয আর.এন্ড
আর.-এর সাহার্যগুজলা প্রভার্শালীরূজপ হওয়াটা নিনিত করা হজর্৷ নপ.এ.এফ.এস-এর প্রজয়ােিীয়তা ও ইোিুর্ায়ী
সরকারী প্রকল্পগুজলার সাজথ সংর্ুক্ত করা হজর্ থর্মি প্রধাি মেী কুশল নর্কাশ থর্ােিা র্া থটকনিকযাল ও থসর্া
চাকনরর োয়গাগুজলাজত কানরগরী থকৌশলটির র্ৃনদ্ধজত সাহার্য করজর্৷

১০. থেন্ডার অযাকশি িাি
প্রভানর্ত এলাকায় িনতগ্রস্ত হজর্ এমি থমাট ৬৮২েি মনহলা রজয়জে৷ প্রভানর্ত এলাকায় িনতগ্রস্ত হজর্ এমি
১৬েি স্ত্রী রজয়জে৷ মনহলাজদর নর্জশষ কজর প্রজেক্টটির নর্ষজয় সজচতি করা হজয়জে আর প্রজেক্ট নর্ষজয় তাজদর
নচন্তাটিজক ও থকাজিা নিনদয ষ্ট প্রজয়ােি র্াজক সজম্বাধি করার প্রজয়ােি নেল তা উপলর্দ্ধ করা হজয়জে৷ থসই সাজথ,
সানহর্গজঞ্জ গ্রুপ আজলাচিায় মনহলাজদর দ্বারা উদ্ভানর্ত নর্ষয়গুজলাজক সজম্বাধি করজত েমগত সাস্থয সম্বন্ধীয়
সজচতিতা কযাম্পগুজলা আজয়ানেত করা হজর্৷ প্রজেক্ট এজফজক্টড ফযানমনলস থথজক মনহলাজদর নরজসজটলজমট কজলািীজত
কনমউনিটি নর্নর্ল্ং একটিনভটিগুজলাজক গ্রহর্ করজত উৎসানহত ও কাউজন্সনলং করা হজর্৷ এই ডানিউ.এইচ.এইচ.এসএর প্রজয়ােিগুজলাজক স্থািান্তরজর্র সাজপাটয প্রদাজির সময় প্রাধািযতা থদওয়া হজর্৷ টানমযিাল স্থাজির (নর্জশষ কজর
সানহর্গজঞ্জ ও র্ারার্সীজত) প্রনতজর্শী এলাকাগুজলাজত কনমউনিটি ইিোিাকচার প্রর্তয িাগুজলা থর্মি থশৌচালয়
আর নিট লাইট নিমযার্টিজক আগামী নিমযাজর্ গর্য করা হজর্ আর র্নটত র্াজেটগুজলার সচরাচরতার উপর
নর্জর্চিা করা হজর্৷

১১. শ্রনমকজদর সাস্থয ও সুরিা
প্রজেক্ট র্াস্তর্ায়জির পর্যাজয়, শ্রম, সাস্থয ও সুরিা হল নকেু মু য োয়গাসমূহ থর্গুজলাজত ঝুোঁ নকর সম্ভার্িা রজয়জে
আর র্ার েিয নির্ৃনত্ত র্া উপশজমর পনরমার্গুজলার পনরকল্পিা করজতই হজর্৷ ভারত সরকাজরর সকল শ্রম
আইিািুর্ায়ী এর্ং নর্নর্ল্ং ও আদার কিিাকশি ওয়াকয ারস (জরগুজলশি অফ এমিয়জমট এন্ড কনন্ডসি অফ
সানভয স) ধারা, ১৯৯৮থত উপস্থানপত চু নক্তর প্রজয়ােিীয় ইিোিাকচারাল ও ওজয়লজফয়াজরর সনিনতর সিনতর
েিয নিমযার্ কন্ট্রাক্টর দায়ী থাকজর্ি৷ এই আইিগুজলার প্রনতজর্দি ও সিনতর েিয নপ.আই.ইউ-জত থসাশযাল
অনফসার আর পাটিা ও কলকাতাজত থটকনিকযাল সাজপাটয সানভয জসস কিসালজটটটি দানয়ত্বশীল থাকজর্৷

১২. র্াজেট

আর.এ.নপ-র র্াস্তর্ায়জির েিয প্রায় ৬৮ থকাটি টাকার
েিয নমনিনি অফ নশনপং-এর েিয প্রদত্ত মঞ্জুরীর েিয

রজচর অিুমাি করা হজয়জে৷ ইমনিজমজটশি সমজয়র
রচটিজক র্নটত র্াজেজটর মাধযজম পূরর্ করা হজর্৷

১৩. পর্যজর্ির্ ও মূলযায়ি
নিয়নমতভাজর্

অভযন্তরীর্

পর্যজর্িজর্র

েিয

আই.ডানিউ.এ.আই,

নপ.এই.ইউ-এর

থসাশযাল

অনফসার

আর

নপ.ইউ.এম-এর থসাশযাল থস্পশানলস্ট এর্ং আর.এ.নপ-র র্াস্তর্ায়জির েিয কিসালজটনন্স সানভয সগুজলার সাহাজর্যর
সাজথ প্রজেক্টটি দায়ী থাকজর্৷ শ্রম আইজির সিনত, অথযপ্রদাজি সাহার্য, সাহার্যকারী লাইভনলহুডগুজলা আর
নগ্রজয়ভান্স থরজেজসর উপর মানসক নরজপাটয নপ.এই.ইউ. েমা নদজর্৷

