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পনরযবশগত বেবস্থোপনো ফ্রের্ও়েোকম 

(প্রোকৃনতক এবং সংসৃ্কনত-নবষ়েক সম্পদ (নপনসআর) সনোক্তকরণ সম্পনকমত 

সং ুক্তক্ত - ওনপ 4.11) 

 



নিম্ন আয়ের রাযযের যিে গ্রামীণ যল সরবরাহ এবং অিাম়ে প্রকল্প  

শারীনরক সাংসৃ্কনিক সম্পদ, িাযদর সিাক্তকরণ এবং প্রকযল্প অন্তর্ভকু্ত িকশা ও 

বাস্তবা়েি 

 

1.সূচিা 

নিম্ন আয়ের রাজ্য সমূয়ের জ্িয পনরকল্পিা করা পুির্ গঠিত গ্রাময জ্ল য ার্াি ও অিামে 

প্রকয়ল্পর (RWSSP-LIS) একঠি কম গ নসদ্দির উয়িয়যয এই দনলল প্রস্তুত করা েয়েয়ে।প্রকয়ল্পর 

পুির্ গিি িনিঠি OP 4.11 যারীনরক সাাংসৃ্কনতক সম্পদ,  া যারীনরক সাাংসৃ্কনতক সম্পদ 

সিাক্তকরয়ির প্রয়োজ্িীেতা সঞ্চানরত করার পরাময গ যদে।  

 এই িনিঠি প্রয়তযক প্রকল্প রায়জ্যর জ্িয EA-EMF এর সাংয় াজ্ি নেসায়ে প্রস্তুত করা 

েয়েয়ে। 

যস গুনল েয়ে –  

১। প্রয়তযক রায়জ্যর PCR সম্পনকগত পনরদ্দিনতর ভূনম যরখার মূলযােি করা 

২। কা গপ্রণালীর জ্িয 

 ক)প্রকয়ল্পর দ্দিোকলায়পর মাধ্যয়ম য  যকািও উপায়ে প্রভানেত েয়ত পায়র এমি 

PCR সিাক্তকরণ 

 খ)PCR গুনলয়ত প্রকয়ল্পর দ্দিোকলাপগুনলর সম্ভােয নেরূপ প্রভােগুনল নিধ্ গারণ এোং 

 র্)সমি নিনিত প্রনতকূল প্রভাে পনরিালিা ও প্রযনমত করার জ্িয পিপ্রদয গি। 

2.নিনসআর সংজ্ঞা   

 OP ৪.১১ অিুসায়র, 

যারীনরক এোং সাাংসৃ্কনতক সম্পদ েল িলমাি ো স্থাের েস্তু ,নিম গাণ ভূনম ,যেণীেদ্ধ 

নিম গাণ ভূনম,প্রাকৃনতক বেনযষ্ট্য এোং ভূদৃযয  ার প্রত্নাতাদ্দিক জ্ীোেমনেজ্ঞানিক,ঐনতোনসক 

স্থাপতয নেষেক ,ধ্ানম গক ,কানিনেদযাসম্বন্ধীে অিো অিযািয সাাংসৃ্কনতক তাৎপ গপূণ গ। যারীনরক 

এোং সাাংসৃ্কনতক সম্পদ গুনল য  যকাি যের ো গ্রামাঞ্চয়ল এোং জ্য়লর ো মাঠির উপয়র অিো 

িীয়ি অেনস্থত েয়ত পায়র।তায়দর সাাংসৃ্কনতক আগ্রে স্থািীে ,প্রায়দনযক,জ্াতীে প গায়ে ো 

আি গানতক সম্প্রদায়ে েয়ত পায়র।   

 PCR গুনল নিনদগষ্ট্ সম্প্রদায়ের সাাংসৃ্কনতক পনরিয়ের প্রতীক েয়ত পায়র  ার কারয়ণ 

নকেু সাংয়েদিযীল সাং ুদ্দক্ত তায়দর সায়ি  ুক্ত েয়ত পায়র ।নকেু PCR যে িাকয়ত পায়র ধ্মীে 

তাত্প গ।ফলস্বরূপ, যকািও PCR প্রকয়ল্পর সম্পনকগত যকািও দ্দিোকলায়প প্রভাে েয়ত পায়র, 



একইসয়ে সম্প্রদাে ো িতৃাদ্দিক যর্াষ্ঠী নিনিতকরয়ণর উপর সাাংসৃ্কনতক সিাক্তকরয়ণর 

উয়েখয় ার্য প্রভাে রয়েয়ে। 

  নদও নপনসআরগুনল যকািও যর্াষ্ঠী, সম্প্রদাে ো ধ্য়ম গর সায়ি  ুক্ত েয়ত পায়র তয়ে 

নকেু প্রানিক ো উপজ্ানতর ময়তা পশ্চাৎপদ যর্াষ্ঠীগুনলর প্রদ্দিোঠিয়ত আরও ময়িানিয়েয 

যদওো দরকার েয়ত পায়র তায়দর নপনসআর সিাক্তকরয়ণর জ্িয, কারি এই জ্াতীে 

সম্প্রদােগুনলয়ত  িা ি প্রনতনিনধ্ত্ব িাও িাকয়ত পায়র য মি স্থািীে প্রযাসয়ির ো 

প্রনতষ্ঠায়ির প্রানতষ্ঠানিক কািায়মা য মি গ্রাম পঞ্চায়েত। িারঠি প্রকয়ল্পর রায়জ্যর যেয়ে এঠি 

িজ্য়র রাখয়ত েয়ে, কারণ এখায়ি উয়েখয় ার্য উপজ্ানতর একানধ্ক পয়কি রয়েয়েএই রায়জ্য 

উপনস্থনত। 

 উপয়র উনেনখত নেসায়ে, ওনপ ৪.১১ নেশ্বেযাাংয়কর আনি গক সোেতার মাধ্যয়ম োয়ত 

যিওো উন্নেি প্রকল্পগুনলর উয়িযয ে'ল নপনসআরগুনলয়ত নেরূপ প্রভাে প্রনতয়রাধ্ ো হ্রাস 

করা । প্রকল্প যেণীেদ্ধ A ো B যেণী    নেসায়ে েে  াো ওনপ ৪.১১ এর নেধ্ায়ির আওতাে 

আয়স। এর ময়ধ্য রেয়ে, ক) য  যকািও প্রকয়ল্প উয়েখয় ার্য খিি, ধ্বাংস, পনৃিেীর িলািল, 

েিযা ো অিযািয  পনরয়েযর্ত জ্ন়িত পনরেতগি এোং খ)যকািও যারীনরক সাাংসৃ্কনতক ো এর 

আয়যপায়য অেনস্থত যকািও প্রকল্প ঋণগ্রেীতা দ্বারা স্বীকৃত সাংস্থাি সাইিগুনল। িীনতমালা 

সমি গয়ির জ্িয নিজ্াইি করা প্রকল্পগুনলয়ত প্রয় াজ্য নপনসআরগুনলর অিভুগক্ত িাও েয়ত 

পায়র এমি নপনসআর সে পনরিালিা ো সাংরেণ ঋণগ্রেীতার আইি ো যকািও প্রাসনেক 

আিজ্গানতক পনরয়েয িুদ্দক্ত এোং এর অধ্ীয়ি।  

3. ববসলাইি  

3.1 চারটি প্রকযল্প রাযযে উিযানি যিয াষ্ঠীর উিনিনি  

উপয়র উনেনখত নেসায়ে, উপজ্ানত জ্িয়র্াষ্ঠীর দেু গলতা এোং োনেযক েজ্গয়ির কারয়ণ এই জ্াতীে 

জ্িয়র্াষ্ঠীর সায়ি সম্পনকগত নপনসআরগুনলয়ক আরও ময়িায় ার্ যদওো উনিত। এই নেভায়র্ 

রায়জ্যর িারঠি প্রকয়ল্পর নেদযমাি উপজ্ানত যর্াষ্ঠীর নেেরণ যদে।   

 ২০১১ সায়লর আদমশুমানর অিুসায়র ভারয়ত যমাি তফনসনল উপজ্ানত জ্িসাংখযা 

নেল ১,০৪,২৮১,০৩৪ জ্ি। যমাি আনদোসী জ্িসাংখযার প্রাে ৯0% গ্রামীণ অঞ্চয়ল এোং যমাি 

আনদোসীয়দর ১৮% েসোস কয়রি িারঠি প্রকল্প রায়জ্য।(িীয়ি সারনণয়ত নেযদঠি যদখায়িা 

েল)।   

 

প্রকল্প অঞ্চযলর িফনসল উিযানির যিসংখ্ো, ২০১১ 



 িুরুষ মনহলা 

 সবযুমাি গ্রামীণ শহভযর সবযুমাি গ্রামীণ শহভযর 

র্ারি ৫,২৪,০৯,৮২৩ ৪,৭১,২৬,৩৪১ ৫২,৮৩,৪৮২ ৫,১৮,৭১,২১১ ৪,৬৬,৯২,৮২১ ৫১,৭৮,৩৯০ 

আসাম ১,৯৫৭,০০৫ ১,৮৪৭,৩২৬ ১০৯,৬৭৯ ১,৯২৭,৩৬৬ ১,৮১,৮০৭৯ ১০৯,২৮৭ 

নবহার ৬৮২,৫১৬ ৬৪৮,৫৩৫ ৩৩,৯৮১ ৬৫৪,০৫৭ ৬২২,৩১৬ ৩১,৭৪১ 

ঝাড়খ্ণ্ড  ৪,৩১৫,৪০৭ ৩,৯২৮,৩২৩ ৩৮৭,০৮৪ ৪,৩২৯,৬৩৫ ৩,৯৩৯,৮২৭ ৩৮৯,৮০৮ 

উত্তর 

প্রযদশ  

৫৮১,০৮৩ ৫২৬,৩১৫ ৫৪,৭৬৮ ৫৫৩,১৯০ ৫০৪,৭৬১ ৪৮,৪২৯ 

 তয়ে, প্রকল্প রায়জ্যর সমি অঞ্চয়ল ো প্রনতঠি যজ্লাে উপজ্ানত জ্িয়র্াষ্ঠী েন়িয়ে 

যিই।২০১১ সায়লর আদমশুমানরর নভনিয়ত আসায়মর উপজ্ানত জ্িয়র্াষ্ঠী সমি প্রকল্প 

যজ্লাে পাওো  ায়ে।প্রকল্প যজ্লাগুনলয়ত উপনস্থত উপজ্ানতর ময়ধ্য রয়েয়ে েম গি, যোয়রা, 

যোয়রাকািানর, যদউন়ি, যোজ্াই,কাোনর, যসািওোল, লালাং, মনর, রাভা, নিমাসা, োজ্াং, র্ায়রা, 

যমি, নসাংেয়ফা, খম্পনত, এগুনল ো়িাও, প্রকয়ল্প নকেু িা োর্াি রয়েয়ে এোং এঠি র্াে নেসায়ে 

পনরনিত  া অিভুগক্ত কয়র উপজ্ানত এোং প্রাক্তি িা উপজ্ানত। এই িা উপজ্ানতর উদ্ভে 

উন়িষযা, নেোর, মধ্য প্রয়দয, অন্ধ্র  প্রয়দয যিয়ক এোং পদ্দশ্চমেে  সরকায়রর দ্বারা অিযািয 

পশ্চাৎপদ যেণীর যেনণেদ্ধ েে করা েে। তয়ে অিযািয রায়জ্য এই যর্াষ্ঠীর যেনযরভার্য়ক 

তফনসনল উপজ্ানত নেসায়ে নিনিত করা েে এোং নকেুয়ক তায়দর ময়ধ্য অিযািয প্রকল্প রায়জ্যর 

অিভুগদ্দক্ত রয়েয়ে।  নদও সমি িা উপজ্ানত এোং প্রাক্তি িা উপজ্ানত  জ্িসাংখযা প্রকল্প 

অঞ্চয়ল োস কয়র, তায়দর কয়েকঠি প্রকল্প অঞ্চয়ল পাওো  াে। আসায়মর িা উপজ্ানত এোং 

প্রাক্তি িা উপজ্ানত রয়েয়ে। আনেরয়র্াোলা, আ গ মালা, আসুর, োরোই, োসয়ফার, যভাকতা, 

োউনর, োউনর, ভূূঁ ইো, ভূনমজ্, যেনদো, যেলদার, ভারইক, ভািা, োয়সার, োইর্া, োইআ়িা, 

নভল, োয়দা, নেন্জীো,নেরের, নেরদ্দজ্ো, যেদনদ, িামার, যিাদারী, যিনর, নিক েনণক, দািদানর, 

দন্ডসী, দুসাদ,ধ্িওোর, র্ন্ডা, র্ন্ডা, র্ন্ড, ঘািনস, যর্ারাইি, ঘায়িাোর, েনর, েলরা, যজ্ালা, 

যকওি, বকনর, যখানিওর, কুরনম, কাওোর, করমানল, যকারওো, যকাল, কালাোদ্দদ, কানলোদ্দদ, 

যকায়তাোল, খন়িো, কুমার, যখয়রাোর, যখাদল, যখান্ড, যকাো, যকান্ডপাি, যকাের, কম গাকার, 

কাযাি, লাোর, যলাধ্া, যলানধ্, মাদারী, মোনল, যমাোনল, যমাদী, মাোয়তা, মালপািানরো, মািনক, 

মাজ্ওোর, নমরধ্র, মুন্ডা, িনিো, িুনিো, িার্ানসো, িার্োিসী, িাি, ওরাওূঁ , পযানস, পাইনদ, 

পাি, পানিকা, পারজ্া, পােিী, প্রধ্াি, রাজ্ওোর, সায়ো়িা, সাূঁওতাল, সাূঁওতাল, সারয়ভরা, 



তুনর, যতলো, তাসা, তন্তুোই, যতনল এোং তানি ৩ ঠি যকেল নিনিত উপজ্ানত জ্িয়র্াষ্ঠী িে 

অিযয়ক নেয়েিিা করার প্রয়োজ্িীেতার নিেও তুয়ল ধ্য়রয়ে যর্াষ্ঠীগুনলও, নেসায়ে অয়িকগুনল 

েে নলঙ্ক ুক্ত ো অিুরূপ সনমনত েয়ত পায়র। 

 

 ঝা়িখয়ের সমি েেঠি প্রকল্প যজ্লাে উপজ্ানত রয়েয়ে।এখায়ি প্রাে ৩০ ঠি ে়ি 

উপজ্ানত রয়েয়ে । ঝা়িখে রায়জ্যর উপজ্ানতরা  নদও প্রকয়ল্পর অঞ্চয়ল অর্তযা িে, 

অিভুগক্ত রয়েয়ে, আসুর, আর্নরো, োঘ, োিুনদ, যদনদো, নেিদ্দঝো, নেয়োর, নেরদ্দজ্ো, যিয়রা, 

নিকোন়িক, র্ন্ড, যর্ারাইি, যো, করমানল, খন়িো, নলনক খন়িো, দুধ্ খন়িো, পাে গতয খন়িো, 

কায়রাোর, যখান্ড, নকসাি, িায়র্নসো, যকারা, মুনি-যকা়িা, যকারওো, যলােরা, মেনল, মাল 

পাোন়িো, কুমারভার্পাোনরো, মুন্ডা, পাে, ওরাওূঁ , ধ্ির্র, পারোইো, সাূঁওতাল, 

যসৌনরোপাোনরো, সাভার, ভূনমজ্, কাওোর এোং যকাল 

  ২০১১ সায়লর আদমশুমানর অিুসায়র নেোয়রর ৬ঠি প্রকল্প যজ্লাে উপজ্ানতর 

জ্িসাংখযার উপনস্থনত রয়েয়ে। এগুনল েল পূনণ গো, সরণ, মুোর, িালদা, পািিা এোং িওদা। 

নেোয়র উপজ্ানত যর্াষ্ঠীর উপনস্থত ঝা়িখয়ের ময়তাই। এর ময়ধ্য রয়েয়ে আসুর, আর্নরো, 

োইর্া, োিজ্ারা, োিনুদ, যেনদো, নেিদ্দঝো, নেরয়োর, নেরদ্দজ্ো, যিয়রা, নিকোন়িক, র্ন্ড, 

র়্িাইত, যো, করমানল, খন়িো, লনক খন়িো, দুধ্ খন়িো, পাে গতয খন়িো, খায়রাোর, যখান্ড, 

নকসাি, িায়র্নসো, যকারা, মুনি-যকারা, যকারওো, যলাোরা, যলােরা, মেনল, মাল পাোন়িো, 

কুমারভার্পাোনরো, মুন্ডা, পাে, ওরাওি, ধ্ির্র (ওরাওি),পারোইো, সাূঁওতাল, 

যসৌনরোপাোনরো, সাভার, কাওোর, যকাল এোং িারু। 

উির প্রয়দয়য, ২০১১ সায়লর আদমশুমানর অিুসায়র আনদোসী জ্িসাংখযা সে প্রকল্প 

যজ্লাগুনল োেরাইি, র্ন্ডা, নসদ্ধাি গির্র, সি কনের ির্র, কুনযির্র, যদওনরো, েনলো, 

র্াজ্ীপুর,োরাণসী ও যসািভদ্র। এখায়ি উপনস্থত কয়েকঠি উপজ্ানত েয়লি র্ন্ড, ধু্নরো, 

িােক, ওঝা, পািানর, রাজ্ র্ন্ড, খায়রাোর, খাইরওোর, পারনেো, বের্া, আর্নরো, পািানর, 

যিয়রা, ভূইো এোং ভূইো 

প্রকয়ল্পর অঞ্চয়ল, যেয কয়েকঠি নেয়যষভায়ে েনতগ্রস্থ উপজ্ানত যর্াষ্ঠীও রয়েয়ে,এর 

আয়র্ আনদম উপজ্ানত যর্াষ্ঠী েলা েত। এগুনল েয়লি আসুরস, নেরয়োর, নেরদ্দজ্ো, পাে গতয 

খনরো,যকারওোস, মাল পাোন়িো, পারোইোস, সনরোপাোনরো এোং সাভার। এগুনল প্রানিক 

এোং অি গনিনতকভায়ে কম উন্নত সম্প্রদাে।  

3.2 সাধারণ উিযানি নিনসআর 

িীয়ি কয়েকঠি নিনদগষ্ট্ উপজ্ানতর নপনসআর উদােরণস্বরূপ উদােরণ যদওো েল: 



 মুন্ডা: তারা তায়দর পূে গপুরুষয়দর কের যদে  ারা অনভভােকয়দর আত্মার নেসায়ে 

নেয়েনিত েে। এই পূে গপুরুষয়দরএকঠি সমানধ্ পাির সাসাদ্দদনর নেসায়ে প্রতীকী। 

 সান্থালস: তারা অনভভােকয়দর আত্মার উপর নেশ্বাস কয়র  ারা আধ্যাদ্দত্মক প্রায়ি 

একঠি পনেে যগ্রায়ভর ময়ধ্য িায়ক েয়দােি। সান্থালরা এই প্রফুেতায়ক প্রযাি করার 

জ্িয প্রাি গিা এোং নকেু নিনদগষ্ট্ দ্দজ্নিস সরেরাে কয়র। 

 নবরযহার: তায়দর ধ্মীে অিুযীলিগুনলর ময়ধ্য অযানিনমজ্ম, অযানিমযাঠিজ্ম, 

িযািারানলজ্ম,এোং প্রফুেতা পূজ্া  

 নি়োমন নর বি িনরসীমা: িোনরো যখান্ড একঠি অঞ্চল নেসায়ে নিনিত নেসায়ে 

নেশ্বাস কয়র নিোমর্োরঠি তায়দর যদেতা নিোম রাজ্ার জ্ন্মস্থাি েয়ত পায়র 

 িারনি়োং মযিানলথস: এই ময়িানলিগুনল গুরুত্বপূণ গ ইয়ভন্টগুনলর প্রনতনিনধ্ত্ব কয়র 

এোং যমঘালয়ের বজ্নিো রাজ্ায়দর রাজ্া। 

 িনবত্র বোনি়োি এবং নিিাল  াছ: উির ভারয়ত কয়েকঠি সম্প্রদাে; য  উির 

অিভুগক্ত প্রয়দয এোং নেোর, েির্ায়ের উপাসিা করুি। অতএে এই র্ােগুনল কািা 

 াে িা োনেরক্ত। একইভায়ে, নপপাল র্াে যনি যদেতার োসস্থাি নেসায়ে নেয়েনিত েে 

এোং তাই অয়িক সম্প্রদায়ের নেশ্বাস অিুসায়র একঠি পনেে র্ােও কািয়ত েয়ে িা। 

এই উদােরণগুনল যিয়ক যদখা  াে, নপনসআরগুনলয়ত নেনভন্ন অেয়জ্য়ের যোস্ট 

অিভুগক্ত িাকয়ত পায়র, সমি সুস্পষ্ট্ ো িে েনেরার্তয়দর কায়ে দৃযযমাি। এগুনলর ময়ধ্য 

জ্লাযে, পাো়ি, র্াে ো অিযািয প্রাণীজ্র্ৎ ো উদ্দদ্ভদ, নযলা ো অিভুগক্ত িাকয়ত পায়র 

অিযািয যারীনরক এোং আ়িাআন়ি অেস্থাি, কের ো সমানধ্স্থল ইতযানদ নপনসআর প্রাকৃনতক 

েয়ত পায়র। বেনযষ্ট্য ো মািেসষৃ্ট্ েস্তু  া যকািও নিনদগষ্ট্ সম্প্রদাে ো ধ্য়ম গর জ্িয গুরুত্বপূণ গ ো 

কয়র্াষ্ঠী পনরিে। এো়িাও, সমি নপনসআরগুনল মাঠির উপয়র িাও িাকয়ত পায়র: তায়দর 

মুয়খামুনখ েওোর সম্ভােিা রয়েয়ে নিম গাণকাজ্ খিি কাজ্  িলাকালীি। এই ধ্রয়ির 

মামলাগুনল "সুয় ার্" নেসায়ে পনরনিত খুূঁয়জ্ যের কয়র "। 

3.3। আইি ও নবনধনবধািগুনল নিনসআর িনরচালিা কযর 

3.3.1 প্রাচীি সৃ্মনিযসৌধ এবং প্রত্নিাত্ত্বিক সাইি এবং Act 1958 এবং সংযশাধিীীঃ  

এই আইিঠি প্রািীি ও ঐনতোনসক নিদয গি,প্রত্নতাদ্দিক সাইি সাংরেণ ও সুরো এোং  

প্রত্নতাদ্দিক নিেন্ত্রয়ণর জ্িয ভাস্ক গ সুরো, যখাদাই এোং অিযািয অিুরূপ সামগ্রীর জ্িয খিি 

এোং সুরোর জ্িয জ্ানতর গুরুত্ব অয়যষ। এই আইি অিুসায়র একঠি প্রািীি স্মনৃতয়সৌধ্ ১00 

েের সুরনেত   িাকয়ত েয়ে ো অদ্দিত্ব িাকয়ে তখি এই আইয়ির আওতাে আসয়ে। 

 যসন্ট্রাল অযায়ে আরও েলা েয়েয়ে য  যকািও মানলক ো দখলদার এই সুরনেত 

এলাকাে যকািও নেদ্দডাং নিম গাণ,খিি,নেয়ফারণ,পাির অিুসন্ধাি ো অিুরূপ প্রকৃনতর যকািও 

অপায়রযি যকন্দ্রীে সরকায়রর পূে গ অিুমনত েযতীত আাংনযক ো পুয়রা েযেোর নিনষদ্ধ। এই 

নিনষদ্ধ অঞ্চলঠি রয়েয়ে যকন্দ্রীে নেসায়ে একঠি সুরনেত স্মনৃতিয়ম্ভর নিকিেতী ো সাংলগ্ন 

অঞ্চল নেসায়ে। আরও সাংজ্ঞানেত করা েয়েয়ে সরকারী যর্য়জ্য়ি প্রজ্ঞাপি দ্বারা,  একঠি 



নিনষদ্ধ অঞ্চল নেসায়ে যঘাষণা কয়রয়ে প্রািীি স্মনৃতয়সৌধ্ এোং প্রত্নতাদ্দিক সাইি  া ১৯৫৯ এর  

নেনধ্য়ত রয়েয়ে।  

20১0 এর আইিঠি নিনষদ্ধ অঞ্চলগুনলর সমি নদয়ক ১00 নমিার দরূত্ব নিনিত কয়র সীমাঠির   

সুরনেত সাইি যিয়ক,  নদ যকািও েেৃির অঞ্চল নিনষদ্ধ অঞ্চল নেসায়ে ময়িািীত করার জ্িয 

প্রিানেত েে ময়িািীত কতৃগপে দ্বারা।  নদও যকেল প্রত্নতাদ্দিক অনফসারয়দর য য়কািও কাজ্ 

করার অিুমনত যদওো েয়েয়ে য  যকািও নিনষদ্ধ জ্াের্াে নিম গাণ কায়জ্র। 2010 আইি অিু ােী, 

অিযািয দ্দিোকলাপগুনল ঘিয়ত পারয়ে িা, এমিনক যসই প্রকল্পগুনল জ্িসাধ্ারয়ণর ো 

অয়িযর জ্িয প্রয়োজ্িীে নিম গাণ কাজ্। 

  

নিনষদ্ধ অঞ্চল যিয়ক শুরু কয়র 200 নমিার আরও েযাসাধ্ গ ে'ল সকয়লর জ্িয নিেনন্ত্রত অঞ্চল 

জ্াতীে সুরনেত স্মনৃতিম্ভ। এয়ত যকািও যমরামত কাজ্, নিম গাণ ো পুিনি গম গাণ কাজ্ এই 

নিেনন্ত্রত যেয়ে করয়ত েয়ল  2010 এর অধ্ীয়ি সাংজ্ঞানেত নেসায়ে উপ ুক্ত কতৃগপয়ের কাে 

যিয়ক অিুমনত লার্য়ে। নিম গাণ / যমরাময়তর দ্দিোকলায়পর জ্িয অিুমনত যদওো ো 

প্রতযাখযাি করার জ্িয প্রয়োজ্ি আয়েদি যিয়ক 2 মায়সর ময়ধ্য। ২০১১ এর নেনধ্ অিুসায়র 

অিুমনতর অিুয়রায়ধ্ আয়েদয়ির অাংয নেসায়ে নেিানরত সাইি পনরকল্পিা প্রদাি করা 

প্রয়োজ্ি, এোং এয়ত উয়েখ করা েে এই নেনধ্গুনল,  া ো়িা পারনময়ির জ্িয অিুয়রাধ্ঠি 

পুিরাে জ্মা যদওোর প্রয়োজ্ি েয়ত পায়র। ২০১১ এর নেনধ্, প্রনতঠি অঞ্চয়লর ো সুরনেত 

সাইিগুনলর জ্িয উপ ুক্ত কতৃগপয়ের কায়ে উপলব্ধ একঠি সাইি পনরকল্পিা িাকা প্রয়োজ্ি 

নিনদগষ্ট্ আইি দ্বারা ইতযানদ। 
১৯৫৯ এর নেনধ্ অিুসায়র, সুরনেত যকািও অঞ্চয়ল অিুমনত ো়িা এমি যকািও 

দ্দিোকলাপ করা  ায়ে িা  াো  স্মনৃতিয়ম্ভর য  যকািও অাংয়য েেেনতর কারণ েয়ত পায়র। 

এো়িাও, রান্না ো যভাজ্য়ির অিুমনত রয়েয়ে শুধু্মাে যসই অঞ্চয়ল্র উয়িয়যয েযেহৃত 

কায়জ্র জ্িয। য  যকািও  ািোেি রাখয়ত েয়ে ময়িািীত প্রােয়ণ যকেলমাে অিুয়মানদত 

স্থায়ি। সুরনেত অঞ্চয়ল সমি নিম গাণকাজ্ ো খনির কায় গযর জ্িয যকন্দ্রীে সরকায়রর 

অিুমনতর প্রয়োজ্ি েে নিম গাণ কা গিম শুরু েওোর কমপয়ে 3 মাস আয়র্। নিনষদ্ধ ো 

নিেনন্ত্রত  অঞ্চলগুনলয়ত, যকািও খিি ো নিম গাণ কাজ্ যকেলমাে মোপনরিালয়কর 

অিুয়মাদয়ির পয়র করা য য়ত পায়র নেনধ্ অিুসায়র লাইয়সয়ের যতগােলীর উপর নভনি কয়র।  

3.3.2 র্ারিী়ে বেযার েোর্ অোক্ট, 1878 (1 লা বসযেম্বর, 1949 ির্নু্ত সংযশানধি) 

 য  যকাি মূলযোি েস্তু মাঠিয়ত লুনকয়ে তাকা অিো ধ্িঠিয়ক মাঠিয়ত লুকায়িা ো যকািও  

জ্াের্ায়ত সাং ুক্ত িানকয়ল সম্পদ নেসায়ে সাংজ্ঞানেত করা েে, এই আইি ধ্ি সন্ধায়ির পদ্ধনত 



এোং এর যঘাষণাপে আয়লািিা কয়র। য  যকাি সম্পদ ১০ িাকার যিয়ক যেযী মূলয েয়ল 

সম্পদ প্রাপক একঠি নলনখত যিাঠিয়যর মাধ্যয়ম যজ্লা Collector যক এই সম্পয়দর আিুমানিক 

মূলয এোং প্রানিস্থাি  ত তা়িাতান়ি সম্ভে নদয়ত েয়ে। দানেদার িাকয়ত পায়র এমি 

ধ্িসম্পয়দর জ্িয ো নকেু নেতনকগত দানেদারও িাকয়ত পায়রি, এই আইিঠি দানেদারয়দর দােী 

করার প্রদ্দিো  এোং সমে নিয়দগয কয়র। মানলক ো়িা যেজ্ার যেয়ে,সাংগ্রােক এঠিয়ক 

মানলকেীি যঘাষণা করয়ত পায়রি। এো়িাও কায়লের আইনি নেনধ্ নেসায়ে সরকার পে যিয়ক 

এই ধ্ি অজ্গি করয়ত পায়র।  নদ সন্ধািকারী যিাঠিয িা যদে ো পনরেতগয়ির যিষ্ট্া কয়র ো 

এঠির পনরিে যর্াপি কয়র, যর্াপিীেতার জ্িয সন্ধািকারী যদাষী সােযি েয়ত পায়র এোং 

যাদ্দি যপয়ত পায়র। এো়িাও অয়িকগুনল রায়জ্য সুরনেত স্মনৃতিম্ভ রয়েয়ে এোং এঠি রায়ের 

এখনতোর আইি, িীয়ি উনেনখত েল।    

3.3.3 অসম প্রাচীি সৃ্মনিনচহ্ন এবং বরকর্সু আইি, 1959 (আসাম আইি িং XXV এর 

1959)  

এই আইিঠি প্রািীি ও ঐনতোনসক স্মনৃতিম্ভ এোং প্রত্নতাদ্দিক স্থাি সাংরেয়ণর জ্িয 

এোং আইিঠি আসায়মর জ্িয জ্াতীেভায়ে জ্াতীে সাংসদ কতৃগক যঘানষত।   

3.3.4  ইউ.নি. প্রাচীি এবং ঐনিহানসক নিদশিু এবং প্রত্নিাত্ত্বিক সাইি এবং 

অবনশষ্াংশ সংরক্ষণ আইি, 1956 ইউ.নি. 1957 সাযলর অষ্ম িং আইি 

এই আইিঠি প্রািীি ও ঐনতোনসক স্মনৃতিম্ভ এোং প্রত্নতাদ্দিক স্থাি সাংরেয়ণর জ্িয 

এোং আইিঠি উির প্রয়দয়যর জ্িয জ্াতীেভায়ে জ্াতীে গুরুত্ব সেকায়র সাংসদ কতৃগক 

যঘানষত।   

3.3.5  ঝাড়খ্ন্ড প্রাচীি সৃ্মনিনচহ্ন এবং প্রত্নিাত্ত্বিক সাইি, অবনশষ্াংশ এবং নশল্প 

বেযারার অোক্ট, 201 ((201 Act সাযলর আইি িং 14)  

 এই আইিঠি প্রািীি ও ঐনতোনসক স্মনৃতিম্ভ এোং প্রত্নতাদ্দিক স্থাি সাংরেয়ণর জ্িয 

এোং ঝা়িখন্ড রায়জ্য প্রত্নতাদ্দিক খিি ও প্রািীিত্ব রোর জ্িয নিেন্ত্রণ আইিঠি ঝা়িখয়ন্ডর জ্িয 

জ্াতীেভায়ে জ্াতীে গুরুত্ব সেকায়র সাংসদ কতৃগক যঘানষত।  

3.3.6 নবহাযরর প্রাচীি সৃ্মনিনচহ্ন এবং প্রত্নিাত্ত্বিক সাইিগুনল আিু এবং নশযল্পর 

বকাষা ার আইি, 1976 

 এই আইিঠি প্রািীি ও ঐনতোনসক স্মনৃতিম্ভ এোং প্রত্নতাদ্দিক স্থাি সাংরেয়ণর জ্িয 

এোং নেোর রায়জ্য প্রত্নতাদ্দিক খিি ও প্রািীিত্ব রোর জ্িয নিেন্ত্রণ আইিঠি নেোয়রর জ্িয 

জ্াতীেভায়ে জ্াতীে গুরুত্ব সেকায়র সাংসদ কতৃগক যঘানষত।   

  

3.4 আইি অিুসাযর সংজ্ঞা 



প্রািীি স্মনৃতয়সৌধ্: য  যকািও কািায়মা, স্থাপিা ো স্মনৃতিম্ভ ো যকািও সমানধ্স্তুপ ো 

অিরণ জ্াের্া,ো জ্বলি ো যকািও গুো, নযলা-ভাস্ক গ, নযলানলনপ ো ময়িানলি,  া 

ঐনতোনসক, প্রত্নতাদ্দিক ো বযনল্পক আগ্রে এোং  া এক যতানধ্ক েেয়রর যেনয সমে যিয়ক 

নেদযমাি আয়ে এোং তার অেয়যষ  এর স্থাি িাে্লু অিভুগক্ত,   

- এই জ্াতীে স্থায়ির সাংলগ্ন জ্নমর অাংয  া এর জ্িয প্রয়োজ্িীে ো প্রয়োজ্িীে েয়ত 

পায়র তার সাংরেণ, সুরো এোং রেণায়েেণ।   

- যসখায়ি প্রয়েয়যর উপাে এোং সুনেধ্াজ্িক পনরদয গি এোং এর যমরামত 

 অিভুগক্ত প্রািীি সম্পদ গুনল েয়েেঃ  

- যকািও মুদ্রা, ভাস্ক গ, নিেকলা, এনপগ্রাফ ো নযল্প ো কারুনযয়ল্পর অিয যকািও কাজ্। 

- যকািও নিেন্ধ েস্তু ো দ্দজ্নিস যকািও নেদ্দডাং ো গুো যিয়ক নেদ্দেন্ন; 

- প্রিীি  ুয়র্র যকাি েস্তু  াোয়ত নেজ্ঞাি, নযল্প, কারুনযল্প, সানেতয, ধ্ম গ, 

রীনতিীনত,বিনতকতা ো  রাজ্িীনত জ্ন়িত েয়ে আয়ে।  

- যকািও নিেন্ধ ো ঐনতোনসক আগ্রয়ের েসু্থ এোং  

- য  যকািও  েসু্থ ো সামগ্রী  া রাজ্য সরকার তার ঐনতোনসক কারয়ণ অনফনসোল 

যর্য়জ্য়ি যঘাষণা করা প্রািীি সম্পদ  ার অদ্দিত্ব একযত েেয়রর ও যেযী এোং 

অিযািয  পাণ্িুনলনপ, যরকিগ ো িনি  া বেজ্ঞানিক, ঐনতোনসক, সানেনতযক ো 

িাদনিক মাি এোং  ার  অদ্দিত্ব পূঁিাির েেয়রর ও যেনয রয়েয়ে।   

“আিগ যেজ্ার” অি গ েল যকািও মািুয়ষর দ্বারা নযল্প কাজ্, য  গুনল রাে কতৃগক 

সরকারী যর্য়জ্য়ি প্রজ্ঞাপি দ্বারা প্রািীিত্ব নেসায়ে যঘানষত িে, এই উয়িয়যয আিগ 

যেজ্ার  ার ঐনতোনসক এোং িাদনিক মূলয এই আইি নেয়েিিা কয়র।  

3.5 প্রর্াব 

রাজ্য সরকায়রর অিুমনত ো়িা যকািও সুরনেত এলাকার মানলক ো দখলদার সে 

যকািও েযদ্দক্ত সুরনেত অঞ্চয়ল যকািও নেদ্দডাং নিম গাণ, খিি, নেয়ফারণ ো যকািও দ্দিোকলাপ 

করয়ত পারয়েি িা।  

3.5. সুরনক্ষি অঞ্চযল খ্িিকায: 

একজ্ি প্রত্নতাদ্দিক অনফসার ো তাূঁর অিুয়মানদত যকািও কম গকতগা ো য  যকািও 

েযদ্দক্ত  এই আইয়ির অধ্ীয়ি অিুয়মানদত লাইয়সে(লাইয়সেদাতা নেসায়ে উয়েখ করা 

েে)পনরিালক এোং মানলকয়ক নলনখতভায়ে যিাঠিয প্রদাি কয়র য  যকািও সুরনেত অঞ্চয়ল 

প্রয়েয এোং খিিকাজ্ করা য য়ত পায়র  নদ এঠি প্রািীি স্মনৃতয়সৌয়ধ্র নেধ্াি প্রত্নতাদ্দিক সাইি 



এোং অেনযষ্ট্ আইি, ১৯৫৮ (2৪, ১৯৫৮) অধ্ীয়ি যসকযি ২৪ এর নেধ্ািগুনলর সায়ি 

অসেনত িা েে।   

3.5.2 খ্িিকাযল প্রাপ্ত প্রাচীি ত্ত্বযনিসানদ ইিোনদর বাধেিামূলক অনধগ্রহণ 

ত্ত্বি়োকলাি: 

যকািও পুরাকীনত গ সন্ধাি করা েয়ল প্রত্নতাদ্দিক কম গকতগা ো লাইয়সেদাতা,(ক) ত 

তা়িাতান়ি সম্বে,এই জ্াতীে পুরাকীনত গগুনল পরীো কয়র এোং সরকার নিধ্ গানরত পদ্ধনতয়ত নক 

নক নেয়যষ   ুক্ত রয়েয়ে তার একঠি প্রনতয়েদি রায়জ্য জ্মা যদয়ে  (খ)খিি কা গিয়মর 

সমানির যযয়ষ জ্নমর মানলকয়ক নলনখতভায়ে যিাঠিয নদি য  এই জ্াতীে পুরাকীনত গর 

আনেষ্কার করা েয়েয়ে, য মি প্রািীি পুরাকীনত গর প্রকৃনত নেসায়ে। 

উপ-নেভায়র্র অধ্ীয়ি িাকা োধ্যতামূলক অনধ্গ্রেয়ণর আয়দয িা যদওো প গি এ 

জ্াতীে যকািও পুরাকীনত গ  প্রত্নতাদ্দিক অনফসার ো লাইয়সেদাতা এগুনলয়ক নিরাপদ উপ ুক্ত 

স্থায়ি রাখয়ত পায়রি। 

 উপ-নেভায়র্র অধ্ীয়ি একঠি প্রনতয়েদি পাওোর পর রাজ্য সরকার কনতগক তায়দর 

োজ্ার মূয়লয নিধ্ গারণ এ জ্াতীে যকািও পুরাকীনত গর োধ্যতামূলক অনধ্গ্রেয়ণর জ্িয আয়দয 

নদয়ত পায়র।  

4. নিনসআর ত্ত্বিনিং প্রত্ত্বি়ো 

এিা স্পষ্ট্ য  প্রকল্প োস্থোয়েয়ির পূয়ে গ (োিোেি কা গিম শুরু করার আয়র্) 

সম্প্রদায়ের সায়ি পরাময গ কয়র প্রকল্প এলাকার দ্দিনিাং করা নপনসআর সিাক্তকরণ এোং 

নিধ্ গারয়ণর জ্িয য  তায়দর ময়ধ্য যকািঠি করুি ভায়ে প্রভানেত েয়ত পায়র এোং তায়দর নেপ গে 

প্রনতয়রাধ্ করা । এই নেভার্ঠি  দ্দিনিাং পদ্ধনতঠি েণ গিা কয়র  া উপয়রাক্ত সুনেধ্ায়ি গ  নেকনযত 

েয়েয়ে।  

নপনসআর দ্দিনিাং,প্রকয়ল্পর পনরকল্পিা এোং িকযা প গায়ের প্রিম নদয়ক যিওো দরকার 

এোং  াো এিভােরিয়মন্ট যিিা নযি (ইনিএস) প্রস্তুনতর একই সময়ে োয়ত যিওো 

উনিত।নপনসআর দ্দিনিাং ফম গযাি (এই সাং ুদ্দক্তয়ত সাং ুক্ত) ইনিএস এর সায়ি সাং ুদ্দক্ত নেসায়ে 

সাং ুক্ত করা উনিত। েনতগ্রস্থ নপনসআর সম্পনকগত সমি প্রাসনেক অিুসন্ধায়ির সমাধ্ায়ির 

যকৌযলঠি নপনসআর দ্দিনিাং ফম গযািঠি পনরয়েয েযেস্থাপিা পনরকল্পিা (ইএমনপ) এ অিভুগক্ত 

করা উনিত। 

েনতগ্রস্থ নপনসআরগুনল সঠিকভায়ে সিাক্তকরয়ণ এোং জ্ন়িত সম্প্রদােগুনলর 

মতামত এোং অিুভূনতর নিধ্ গারণ  িা িভায়ে নিদ্দশ্চত করা ও পুঙ্খািুপুঙ্খাভায়ে সম্প্রদায়ের 

সায়ি পরাময গ গ্রেণ করা গুরুত্বপূণ গ।পরাময গঠি র্ৃেীত েোর পূয়ে গ প গাি নলনখত যিাঠিয নদয়ে 

জ্ািায়িা এোং অাংযগ্রেণকারীয়দর উপনস্থনতয়ত েনতগ্রস্থ সম্প্রদােগুনলর স্থািীে প্রনতনিনধ্র 

নমেণ েয়ত েয়ে। জ্ন়িত সম্প্রদােয়ক সমি নিনিত প্রভানেত নপনসআর সম্পয়কগ অেনেত করা 



উনিত এোং সয়ে সম্ভােয প্রযমি নেকল্পগুনল। এো়িাও,তায়দর নিম গাণ সম্পনকগত ো জ্ন়িত 

সমি নেেরণ সম্পয়কগ অেনেত করা উনিত য মি উপাদাি সাংরেণ, োজ্গয নিষ্কাযি, েম 

নযনের ইতযানদ।  

দ্দিনিাংয়ের সমে, সমাজ্ নেয়যষজ্ঞ, প্রকল্প ইদ্দিনিোর / প্র ুদ্দক্ত নেয়যষজ্ঞ এোং সাংনিষ্ট্ 

সরকারী কম গকতগায়দর পরাময গমূলক কা গিয়ম অিভুগক্ত করা উনিত। নপনসআর ো়িাও দ্দিনিাং 

প্রদ্দিো করার সমে দ্দিনিাং ফম গযাি (সাং ুক্ত নেিযাস যদখুি), নস্কম মািনিে এোং 

িাোগ্রামগুনলও উপলভয েওো উনিত।  

4.1 নিনসআর ত্ত্বিনিংয়ের যিে িদযক্ষিগুনলীঃ  

1) েনতগ্রস্থ নপনসআর সিাক্তকরণ এোং সম্পনকগত পরাময গ পনরকল্পিা: 

ক। দ্দজ্নপর সায়ি পনরনিনত সভার অাংয নেসায়ে,এই অঞ্চয়লর যস্টকয়োডার এোং মািনিে 

নিনিত করুি এোং সমি নিধ্ গানরত নপনসআর নিদ্দশ্চতকরণ।  

খ। যসখায়ি েসোসরত নেনভন্ন েযাময়লি / ওোিগ এোং যর্াষ্ঠী সিাক্তকরণ, ারা েেত যকািও 

অঞ্চল েযেোর করয়ত পায়রি, এমিনক দ্দজ্নপ প্রায়িরও কাোকানে  া পনরকল্পিা করা য য়ত 

পায়র য য়কাি প্রকয়ল্পর পনরকািায়মার জ্িয।  

র্। নেনভন্ন যস্টকয়োডারয়দর সায়ি য ার্ায় ার্ করুি এোং তায়দর সায়ি যদখা করার উপ ুক্ত 

সমে নিধ্ গারণ করুি। 

ঘ। নপনসআয়রর সিাক্তকরয়ণর জ্িয  নেনভন্ন এলাকাে নেনভন্ন র্্রুয়পর সয়ে একানধ্ক 

পরাময গমূলক সভা করার প্রয়োজ্ি েয়ত পায়র, এোং ইো সামাদ্দজ্ক নেয়যষয়জ্ঞর সায়ি 

আয়লািিা করা উনিত  ার এই অঞ্চয়লর সামাদ্দজ্ক রিিা এোং এলাকা সম্পয়কগ যোঝার 

সম্ভােিা রয়েয়ে।  

2) নপনসআর দ্দিনিাং প্রদ্দিো জ্িয পরাময গ পনরিালিােঃ  

ক। পরাময গমূলক সভার লেয, নস্কয়মর উপাদাি এোং অেস্থাি েযাখযা করুি।  

খ। এলাকাে সম্ভােয নপনসআর সিাক্ত করয়ত দ্দিনিাং ফম গযাি েযেোর করুি।  

র্। য খায়ি নপনসআরগুনল নিনিত েে, নিনিত করার জ্িয এলাকাে একঠি পদব্রয়জ্ ভ্রমণ 

গ্রেণ করুি।নপনসআর দ্দিনিাং নেিযায়স প্রাসনেক নেেরণ পূরণ করুি এোং নপনসআর সিাক্ত 

করুি নস্কম মািনিয়ে। এই পদব্রয়জ্ ভ্রমণঠি যকেলমাে নপনসআর এর অেস্থাি সিাক্ত করয়ণ 

গুরুত্বপূণ গ িে এঠি প্রকল্প দ্বারা সরাসনর ো অপ্রতযেভায়ে প্রভানেত েওোর সম্ভােিা নিনিত 

কয়র।   



ঘ। সমি নপনসআরগুনলর জ্িয  া প্রকয়ল্পর দ্দিোকলাপ দ্বারা প্রভানেত েয়ত পায়র অনফয়স, 

সায়ি প্রকল্প ইদ্দিনিোর এোং প্র ুদ্দক্তর্ত দয়লর সোেতা, নস্কম নিজ্াইয়ির জ্িয নেকল্পগুনলর 

সিাক্ত করা  াোয়ত নিনিত করা যকািও প্রনতকূল প্রভাে এ়িায়ত ো প্রযনমত করয়ত। 

ঙ। নেনভন্ন নেকয়ল্পর সায়ি নপনসআয়রর মানলকািাধ্ীি সম্প্রদােঠিয়ত নফয়র আসুি এোং নিনিত 

করুি নস্কম দ্দিোকলাপ যিয়ক প্রভােগুনল পনরিালিা / প্রযনমত করার সেয়িয়ে উপ ুক্ত 

উপাে।  

ি। সমি সভা যরকিগ এোং নমনিি করুি এোং সমি নপনসআর এর সভার নমনিি নপনসআর 

দ্দিনিাং ফম গযায়ির সায়ি সাং ুক্ত করুি।  

ে। নপনসআর দ্দিনিাং করার সমে, আপিার একানধ্ক অিুনলনপ রয়েয়ে তা নিদ্দশ্চত করুি 

দ্দিনিাং ফম গযায়ির অাংয নি এোং ই, য মি ১ ঠিরও যেনয নপনসআর সিাক্ত েয়ল প্রনতঠি 

নপনসআর এর  নেযদ পিৃকভায়ে পূরণ করা প্রয়োজ্ি। 

3) নপনসআর ফম গযাি পূরণেঃ  

ক। সদ্দিনলত ইনিএস এোং নপনসআর পরাময গমূলক সভাে, নপনসআরগুনল প্রেতগি করুি এোং 

যসগুনল সম্বয়দ েযাখযা করুি।  

খ। সভাে যকউ প্রকল্প এলাকার নপনসআর সম্পয়কগ সয়িতি / জ্ায়িি নকিা তা দ্দজ্জ্ঞাসা করুি 

এলাকা। 

র্।  নদ েযা ূঁ েে তয়ে যসই সম্প্রদায়ের সদসযয়দর নিনিত করুি  ারা এই অঞ্চয়লর নপনসআর 

সম্পয়কগ জ্ায়িি এোং তায়দর সায়ি পরাময গ কয়র নস্কয়মর মািনিয়ে এোং এর ময়ধ্য 

নপনসআরগুনল সিাক্ত করুি প্রকয়ল্পর অঞ্চল। 

ঘ। নপনসআরগুনল য  সাইয়ি অেনস্থত যসখায়ি প্র ুদ্দক্তর্ত নেয়যষজ্ঞ / ইদ্দিনিোর সে পনরদয গি 

করুি যসগুনল সিাক্ত করার জ্িয য   নদ প্রকয়ল্পর কা গিম দ্বারা প্রভানেত েয়ে।  

ঙ।  নদ যকািও প্রকয়ল্পর দ্দিোকলাপ দ্বারা নপনসআর প্রভানেত েওোর সম্ভােিা িায়ক; েে 

প্রতযে ো অপ্রতযেভায়ে, োনক নপনসআর ফম গযািঠি পূরণ করুি। িা েয়ল দরকার যিই পািগ 

নস এর প্রিম নেভায়র্র পয়র ফম গযািঠি পূরণ করয়ত।এমিনক  নদ যকািও নপনসআর প্রকল্প 

এলাকাে প্রভানেত িা েে  দো কয়র নপনসআর দ্দিনিাং ফম গযািঠি ইনিএস এ অযায়িক্স নেসায়ে 

ফাইল করুি। 

ি। প্রকয়ল্পর দ্দিোকলাপ দ্বারা প্রভানেত েয়ত পায়র এমি নপনসআর রয়েয়ে এমি প্রকল্পগুনলর 

জ্িয, এফএফ ই নেভায়র্র ১ যিয়ক ৬ প গি য  যকািও প্রশ্ন েযা ূঁ, এর সায়ি নেিানরত 

আয়লািিা করুিসম্ভােয সম্প্রদােঠির নপনসআর সাইিঠি স্থািাির / সাংয়যাধ্ি ো পুিরাে বতনর 

করয়ত েয়ে। 



ে। য য়েতু এঠি সম্ভে য  যকেলমাে নিনদগষ্ট্ সম্প্রদােগুনলই নেযদ সরেরাে করয়ত পায়র / 

সম্পয়কগ জ্ািয়ত পায়র তায়দর নপনসআরগুনলর ময়ধ্য, নেনভন্ন সম্প্রদায়ের সায়ি পরাময গ করা 

গুরুত্বপূণ গ নপনসআর ফম গযাি িূ়িাি করার আয়র্ নস্কম। 

জ্। ফম গঠির অাংয E িূ়িাি করার আয়র্ নিনিত নপনসআর (গুনল) এর জ্িয একঠি সাইি 

নভদ্দজ্ি অেযযই েয়ে প্রকল্প যিয়ক সম্ভােয প্রভাে নিধ্ গারণ করার জ্িয র্ৃেীত। প্রকল্প নেয়যষজ্ঞ / 

ইদ্দিনিোরয়ক এই দয গিঠিয়ত অিভুগক্ত করা উনিত,  া নদয়ে করা দরকার সম্প্রদায়ের সদসয 

 ারা নপনসআর এর মানলক।প্রয়োজ্িীে নেসায়ে, সমি নিদ্দশ্চত করার জ্িয একানধ্ক পরাময গ 

যিওো য য়ত পায়র সম্প্রদায়ের সায়ি পরাময গ করা েে এোং নপনসআর দ্দিনিাং একঠি নেস্তৃত 

মূলযােি প্রকয়ল্পর এ জ্াতীে সমি সাংস্থার। 

৪)ইনিএয়স অিভুগদ্দক্তেঃ  

ক। একোর নপনসআর ফম গযািঠি পূরণ েয়ে যর্য়ল, এঠি ইনিএয়সর সায়ি সাং ুক্ত করয়ত েয়ে 

যকািও মািনিে, সভার নমনিি ইতযানদ 

খ। নিনিত নেষেগুনলয়ক ইনিএয়স যলিয়দয়ির অধ্ীয়ি অিভুগক্ত করয়ত েয়ে প্রত্নতি এোং 

অিযািয অিুসন্ধাি। 

5) পনরিালিা পদয়েয়পর সিাক্তকরণেঃ  

ক। সমি নস্কম নেসায়ে য খায়ি নপনসআর প্রতযে ো পয়রােভায়ে দ্বারা প্রভানেত েয়ত পায়র 

প্রকয়ল্পর দ্দিোকলাপগুনল নেভার্ 2 নস্কম, এর জ্িয প্রকয়ল্পর একঠি ইএমনপ বতনর করা দরকার 

। 

খ। ইএমনপয়ত নপনসআর অিুসন্ধািগুনল অিভুগক্ত করুি 

র্।  িা ি প্রযমি এোং পনরিালিা দ্দিোগুনল সিাক্ত করুি। 

ঘ। প্রকয়ল্পর নেনভন্ন প গায়ের দানেত্ব নেসায়ে নপনসআর পনরিালিার জ্িয প্রয়োজ্িীে য  

যকািও র্াইিলাইি নেকায করুি  

ঙ। উপ ুক্ত প গয়েেণ পনরকল্পিা সিাক্ত করুি। 

ি। নপনসআর পনরিালিা দ্দিোকলায়পর জ্িয েযেগুনল যিাক্ত করুি এোং যসগুনল অিভুগক্ত 

রয়েয়ে তা নিদ্দশ্চত করুি সামনগ্রক প্রকয়ল্পর েযে। 

ইনিএস এোং ইএমনপ েযাাংয়কর কমীরা প গায়লািিা করয়েি, য খায়ি নপনসআর সিাক্ত 

করা েয়েয়ে।প গায়লািিাঠির জ্িয প্রকল্পঠি অিুয়মাদয়ির আয়র্ পনরিালিার 

দ্দিোকলাপগুনলর প গািতা অিভুগক্ত িাকয়ে প্রদ্দিোকরণ। 

নপনসআর দ্দিনিাং ফম গযাি এোং নেযদ সে ইনিএস প্রকয়ল্পর ওয়েেসাইয়ি প্রকায করা 

েয়ে।তয়ে, েযাাংক এোং প্রাসনেক দেতা ুক্ত েযদ্দক্তর সায়ি পরাময গ কয়র েযনতিমগুনল 



প্রকায়যর সমে নেয়েিিা করা য য়ত পায়র প্রকায যকািও আয়পাষ করয়ে ো জ্ন়িত যারীনরক 

সাাংসৃ্কনতক সম্পয়দর সুরো ো অখেতার েনত করয়ত পায়র ো এয়ত নেপন্ন েয়ত পায়র 

যারীনরক সাাংসৃ্কনতক সম্পদ সম্পয়কগ তিয । এই জ্াতীে যেয়ে সাংয়েদিযীল এই নিনদগষ্ট্ নদক 

সম্পনকগত তিয EA নরয়পািগ যিয়ক োদ যদওো য য়ত পায়র। 

5. িনরচালিার িদযক্ষিীঃ  

এই নেভার্ঠি প্রকল্প োিোেি কা গিম দ্বারা নেনভন্ন নপনসআরগুনলয়ত প্রভানেত কয়র 

করয়ত পায়র এমি সম্ভােয প্রযমি পদ্ধনত সম্পয়কগ র্াইয়িে প্রদাি কয়র।এমি সম্পনকগত 

দ্দিোকলাপগুনলয়ত আনি গক প্রভাে ও িাকয়ত পায়র। 

5.1 িকশার নহসাব এবং প্রকযল্পর িািী়ে নদকগুনলর উির প্রর্াবীঃ  

িনরনিনি -1 

নকেু ে়ি নস্কম অেকািায়মা, য মি িাে্লুঠিনপ, পাম্ম্পাং যস্টযি, রাইদ্দজ্াং যমইি, 

নপনসআর সাইয়ি অেনস্থত েয়ত েয়ে । 

সম্ভাবে িনরচালিা বেবিা 

নবকল্প -১: সম্প্রদা়েটি র্নদ নিনিনসিাযর িািান্তর করযি সম্মি হ়ে, 

 নপনসআর স্থািািয়রর জ্িয নেকল্প সাইি নিনিত করুি নেকল্প সাইয়ির মানলক 

এোং নপনসআর য  সম্প্রদায়ের তায়দর সায়ি পরাময গ করুি।  

  ায়ত নপনসআর স্থািািনরত েে তখি যকািও আপনি ো মতনেয়রাধ্ িা িায়ক, 

অিযিাে নেকল্প সাইয়ির আয়যপায়য েসোসকারী সম্প্রদােগুনল ো যকািও 

সামাদ্দজ্ক ো অয়িযর জ্িয অঞ্চলঠি েযেোর করয়ে, নপনসআর সুস্বাদু স্থািাির 

নিদ্দশ্চত করার জ্িয সম্প্রদায়ের সায়িও পরাময গ করা উনিত।  

 সামাদ্দজ্ক েযেস্থাপিাে নিনিত প্রদ্দিো অিুসায়র দয়লর  সামাদ্দজ্ক নেয়যষয়জ্ঞর 

সেয় ানর্তাে ভূনমর মানলকািা এোং স্থািাির নিনিত করুি।  

 নপনসআর স্থািািনরত করার সমে জ্ন়িত সম্প্রদায়ের সায়ি নেয়েিিা করার 

প্রয়োজ্ি েয়ত পায়র।  

 িতুি নপনসআর সাইি প্রস্তুত করার জ্িয সম্প্রদায়ের সায়ি দ্দিোগুনল নিনিত 

করুি এোং িতুি সাইিঠি নিদ্দশ্চত করুি স্থািাির আয়র্। 

 নপনসআর স্থািািনরত করয়ত নপনসআর মানলকািাধ্ীি সম্প্রদায়ের সায়ি কাজ্ 

করুি। এঠির জ্িয দল এোং সম্প্রদায়ের োইয়র নেয়যষয়জ্ঞর প্রয়োজ্ি েয়ত 

পায়র এোং তাই স্থািাির শুরু করার আয়র্ এই প্রদ্দিোঠির জ্িয নেয়যষজ্ঞয়দর 

সয়ে য ার্ায় ার্ প্রয়োজ্ি েয়ত পায়র। 

 একোর স্থািাির সম্পন্ন েওোর পয়র, সাইয়ি নস্কম সম্পনকগত কা গিম শুরু 

করুি। 



 নপনসআর এর পূয়ে গর অেস্থািঠির েনে যতালা, পনরমাপ ইতযানদ গ্রেণ করার 

পরাময গ যদওো েয়ে ভনেষযয়তর যরফায়রয়ের জ্িয য  যকািও স্থািাির 

প্রয়োজ্ি েয়ল। 

নবকল্প -২: সম্প্রদা়ে র্নদ নিনসআর িািান্তর / িািান্তর করযি রাত্ত্বয িা হ়ে িযব 

িুিনিমুাুযণ সম্মি হ়ে 

 েনতগ্রস্থ নপনসআর মানলকািাধ্ীি সম্প্রদাে নিনিত করুি  নদ তারা নকেু 

পুিনি গম গাণ করয়ত রাদ্দজ্ েি তয়ে প্রকয়ল্পর পনরকািায়মার জ্িয জ্নমর নকেু 

অাংয েযেোয়রর অিুমনত নদি।  

  নদ েযা ূঁ, তয়ে পুিরাে কয়ম গর দ্দিোগুনল সিাক্ত করয়ত সম্প্রদায়ের সায়ি কাজ্ 

করুি, এর সায়ি পনরকল্পিা প্রস্তুত করুি এোং প্রয়োজ্ি েয়ল সাো য করার 

জ্িয োইয়রর নেয়যষজ্ঞয়দর নিয়ে আসুি এোং এর সায়ি পুিরাে োিোেি শুরু 

করুি এোং নিদ্দশ্চত করুি য  সমি োিোেি পূয়ে গ প্রস্তুত অঞ্চলঠি নিয়ে 

পনরকল্পিা করা েয়েয়ে পুিরুদ্ধার এোং এর অিুভূনত অিুসায়র  িা ি মরসুম / 

নদয়ির সমে ইতযানদ জ্ন়িত সম্প্রদােগুনল কাজ্ঠি যযষ েয়ে যর্য়ল, সমি নস্কম 

সম্পনকগত দ্দিোকলাপ শুরু করয়ত পায়রি।  

 নপনসআর দ্দিনিাং পরাময়য গর অাংয নেসায়ে, সেয়িয়ে উপ ুক্ত সমে সিাক্ত 

করুি য  যকািও নিম গাণ এোং কা গিম দ্বারা যকাি অিুষ্ঠাি ো অেকািায়মা 

ইতযানদ নেরক্ত েয়ত িা পায়র। 

 এঠি নিদ্দশ্চত করার জ্িয ঠিকাদায়রর প্রয়োজ্িীে পদয়েপগুনল নিনিত করুি 

নিম গায়ণর সমে সমি দ্দিো এোং সমসযাগুনল স্পষ্ট্ভায়ে নিনিত করার জ্িয েে 

 াো  নপনসআর ো অনস্থরতা োধ্াদাি হ্রাস করয়ত প্রয়োর্ করা েে । এর ময়ধ্য 

নকেু সিাক্ত করা য য়ত পায়র সম্প্রদাে সায়ি আয়লািিার মাধ্যয়ম, এোং ইো 

দ্দিনিাং প্রদ্দিো একঠি অাংয েওো উনিত। 

 নপনসআর-এর ঝায়মলা হ্রাস করয়ত নপনসআর এোং অেকািায়মার ময়ধ্য উপ ুক্ত 

স্থায়ি একঠি যে়িা  সরেরাে করুি য মি োউন্ডানর প্রািীর ইতযানদ। তয়ে এঠি 

অেযযই পনরকল্পিা করা উনিত  ার সায়ি নপনসআর অিভুগক্ত যসই সম্প্রদায়ের 

সায়ি আয়লািিার মাধ্যয়ম। 

 পুিনি গম গাণ কম গকাে সম্পনকগত সমি আয়লািিার জ্িয প্রকল্পঠি প্র ুদ্দক্তর্ত 

নেয়যষজ্ঞ / ইদ্দিনিোর অিভুগক্ত করা গুরুত্বপূণ গ। 

 নপনসআর এর পূয়ে গর অেস্থািঠির েনে যতালা, পনরমাপ ইতযানদ গ্রেণ করার 

পরাময গ যদওো েয়ে ভনেষযয়তর যরফায়রয়ের জ্িয য  যকািও স্থািাির 

প্রয়োজ্ি েয়ল। 



নবকল্প  :৩-সম্প্রদায়ের বলাযকরা র্নদ নিনসআর িািান্তর িুিীঃিািান্তর করযি রাত্ত্বয /

 িা হি িযব    প্রকযল্পর অবকাঠাযমা  অিযুমাদি করযি সম্মি হি নিনসআর যনমর 

অংযশ ।   

  নদ সম্প্রদায়ের যলাক নপনসআয়রর অেকািায়মার্ত নিম গায়ণরজ্িয রাদ্দজ্ িায়ক, তয়ে 

জ্নমর যকাি অাংয েযেোয়রর অিুমনত নদয়ে ো যকাি অাংয়য নদয়েিা তা নিনিত কয়র 

নদয়ত েয়ে।  

 প্র ুদ্দক্তক নেয়যষজ্ঞ / পূয়ে গ কায় গযর নিম গাণ ইদ্দিনিোরা  সম্ভােয অেকািায়মার্ত িকযা 

যদনখয়ে সম্প্রদােভুক্ত যলাকয়দর নিদ্দশ্চত করুি িকযার উচ্চতা, অেস্থাি এোং 

ইতযানদ নিয়ে আয়লািিা করুি। 

 সমি জ্ন়িত যস্টকয়োডারয়দর সায়ি নিজ্াইি প্রকয়ল্পর উপাদাি নক নক সিত আয়ে তা 

নিভগর কয়র। 

 নপনসআর এ সে গনিম্ন ঝায়মলার জ্িয সম্প্রদায়ের সায়ি পরাময গ কয়র সীমা /  নিনিত োধ্া

করুি নেয়েিিা নেষেঠি করার ।  

 নপনসআর দ্দিনিাং পরাময়য গর অাংয নেসায়ে যকািও অিুষ্ঠাি ইতযানদ মািাে যরয়খ নপনসআর 

এোং নিম গাণ কা গিম গ্রেয়ণর জ্িয সেয়িয়ে উপ ুক্ত সমে সিাক্ত করুি  ায়ত 

অেকািায়মার্ত নিম গাণ কা গিম নেরক্ত িা েে।  

 নপনসআর নিম গায়ণর োধ্াদাি ো অনস্থরতা এঠি নিদ্দশ্চত করার জ্িয নিম গাণ ঠিকাদায়রর দফাে 

দফাে প্রয়োজ্িীে পদয়েপগুনল এোং সমসযাগুনল স্পষ্ট্ভায়ে নিনিত করয়ত েে এোং  া হ্রাস 

করয়ত দ্দিনিাং প্রদ্দিো একঠি অাংয নেসায়ে নেনভন্নয পদয়েপ প্রয়োর্ করা েে। এর ময়ধ্য 

নকেু সিাক্ত করা য য়ত পায়র সম্প্রদায়ের যলায়কর সাংয়ঘ আয়লািিার মাধ্যয়ম।   

 নপনসআর এোং পনরকািায়মার ময়ধ্য একঠি োধ্া য মি োউন্ডানর যদওোল য খায়ি উপ ুক্ত 

যসখায়ি নপনসআর -করয়ত হ্রাস ঝায়মলা এর নপনসআর অিভুগক্ত যসই সম্প্রদায়ের সায়ি 

আয়লািিার মাধ্যয়ম নেয়েিিা করা  

 নপনসআয়রর েনতর ঝুূঁ নক কমায়ত নপনসআয়রর কাোকানে উচ্চ িয়রর কম্পি বতনর কয়র 

এমি ভারী  ন্ত্রপানত েযেোর যিয়ক নেরত িাকয়ত েয়ে।  

 নপনসআর সাইয়ি ভূনম পনরকল্পিা সাংিাি সমি আয়লািিার জ্িয কানরর্নর 

নেয়যষজ্ঞ / ইদ্দিনিোর যদর অিভুগক্ত করা জ্রুরী ,এর ফয়ল পনরকািায়মার্ত িকযাে 

নিজ্াইিঠির পূে গ নিম গায়ণর অখেতা নিদ্দশ্চত কয়র।   



 নপনসআয়রর য  যকািও স্থািাির প্রয়োজ্ি েয়ল এর ফয়িাগ্রাফ, পনরমাপ ইতযানদ পূয়ে গ এর 

আসল স্থায়ি যিওোর পরাময গ যদওো েেভনেষযয়তর যরফায়রয়ের জ্িয।  

নবকল্প -4: সম্প্রদা়েটি র্নদ নিনসআর িািান্তর / িুিীঃিািান্তর করযি রাত্ত্বয িা হ়ে 

 পনরকনল্পত পনরকািায়মার জ্িয নেকল্প অেস্থাি সিাক্ত করুি। 

িনরনিনি-2 

নপনসআর-এর আওতাে ভূর্ভগস্থ প্রকয়ল্পর অেকািায়মা বতনর করয়ত েয়ে 

সম্ভাবে িনরচালিা বেবিা 

নবকল্প -১: র্নদ নিনসআর এর অধীযি অবকাঠাযমা নিমাুযণ সম্প্রদা়ে সম্মি হ়ে 

 অস্থােীভায়ে নপনসআর স্থািািনরত করার প্রয়োজ্ি আয়ে নকিা তা নিনিত করুি। নদ 

অস্থােী স্থািাির প্রয়োজ্ি েে,তয়ে জ্ন়িত করা উনিত নপনসআয়রর সায়ি  ুক্ত 

সম্প্রদােগুনল এোং প্রকয়ল্পর প্র ুদ্দক্তক এোং সামাদ্দজ্ক নেয়যষজ্ঞরা।  

 অস্থােীভায়ে নপনসআর স্থািািরকরয়ণর জ্িয নেকল্প সাইি নিনিত করুি সম্প্রদায়ের 

এোং নেকল্প সাইয়ির মানলয়কর সায়ি পরাময গ কয়র 

 অিযিাে নপনসআর স্থািািনরত েওোর সমে যকািও আপনি ো মতনেয়রাধ্ িা 

িায়ক,তাই  নেকল্প সাইয়ির আয়যপায়য েসোসকারী সম্প্রদােগুনলর সয়ে 

দ্দিোকলাপগুনল অেযযই পরাময গ করয়ত েয়ে। 

 সামাদ্দজ্ক েযেস্থাপিাে নিনিত প্রদ্দিো অিুসায়র দয়লর  সামাদ্দজ্ক নেয়যষয়জ্ঞর 

সেয় ানর্তাে ভূনমর মানলকািা এোং স্থািাির নিনিত করুি।  

 নপনসআর স্থািািনরত করার সমে জ্ন়িত সম্প্রদায়ের সায়ি নেয়েিিা করার প্রয়োজ্ি 

েয়ত পায়র।  

 িতুি নপনসআর সাইি প্রস্তুত করার জ্িয সম্প্রদায়ের সায়ি দ্দিোগুনল নিনিত করুি 

এোং িতুি সাইিঠি নিদ্দশ্চত করুি স্থািাির আয়র্। 

 নপনসআর স্থািািনরত করয়ত নপনসআর মানলকািাধ্ীি সম্প্রদায়ের সায়ি কাজ্ করুি। 

এঠির জ্িয দল এোং সম্প্রদায়ের োইয়র নেয়যষয়জ্ঞর প্রয়োজ্ি েয়ত পায়র এোং তাই 

স্থািাির শুরু করার আয়র্ এই প্রদ্দিোঠির জ্িয নেয়যষজ্ঞয়দর সয়ে য ার্ায় ার্ 

প্রয়োজ্ি েয়ত পায়র। 

 একোর স্থািাির সম্পন্ন েওোর পয়র, সাইয়ি নস্কম সম্পনকগত কা গিম শুরু করুি। 

 নপনসআর দ্দিনিাংয়ের সমে নপনসআর মানলকািাধ্ীি সম্প্রদায়ের সায়ি নিনিত করুি, 

নপনসআরঠিয়ক তার মূল স্থায়ি নফয়র যিওোর আয়র্ জ্নম প্রস্তুনতয়ত কী করা দরকার। 

এই পদয়েপগুনল নপনসআর আসল অেস্থায়ি নফনরয়ে আিার আয়র্ েযেস্থা যিওো 

দরকার।  



 মূল নপনসআর সাইয়ির পুিে গাসয়ির জ্িয সম্প্রদায়ের সায়ি সিত দ্দিোকলাপগুনলর 

পনরকল্পিা এোং িকযা অেকািায়মা এোং নিম গাণ কা গিম যময়ি িলা। 

 জ্ন়িত সম্প্রদায়ের সায়ি একমত েয়ে নিম গাণকাজ্  যযষ েওোর পর নপনসআরঠি তার 

মূল সাইয়ি আোর স্থািািনরত করয়ত েয়ে। 

 পুিনি গম গাণ কম গকাে সম্পনকগত সমি আয়লািিার জ্িয প্রকল্পঠি প্র ুদ্দক্তর্ত নেয়যষজ্ঞ / 

ইদ্দিনিোর অিভুগক্ত করা গুরুত্বপূণ গ। 

 নপনসআর এর পূয়ে গর অেস্থািঠির েনে যতালা, পনরমাপ ইতযানদ গ্রেণ করার পরাময গ 

যদওো েয়ে ভনেষযয়তর যরফায়রয়ের জ্িয য  যকািও স্থািাির প্রয়োজ্ি েয়ল। 

নবকল্প -২: সম্প্রদা়ে র্নদ নিনসআর এর আওিা়ে অবকাঠাযমা নিমাুযণ সম্মি িা হ়ে 

 পনরকািায়মার জ্িয নেকল্প স্থাি / সানরেদ্ধকরণ সিাক্ত করুি। 

 

িনরনিনি -3 

প্রকল্প অেকািায়মা যিয়ক নপনসআর এর হ্রাস কমায়িা  
 

সম্ভাবে িনরচালিা বেবিা 

 নেকল্প সানরেদ্ধতা ো নপনসআর জ্িয উপ ুক্ত নেসায়ে অেকািায়মা প্রয়েযদ্বার নেয়েিিা করুি। 

 প্রভাে হ্রাস করয়ত অেকািায়মার উচ্চতা / িকযা পনরেতগি করুি। 



 এলাকার অখণ্ডতা ও উন্নয়নের জেয পররকাঠান ার রিজাইনে অেযােয উপাদােগুরলও  

রিনিচো করা দরকার - যে ে রেরদিষ্ট গাছপালা / অেেয গানছর প্রজারতর গাছ লাগানো ো 

রপরিআর িম্প্রদানয়র/  ারলনকর  নত উপেুক্ত পররনিশ ততরর করনত পানর। এই ধরনের 

উপাদােগুরলর িোক্তকরনের জেয রপরিআর  ারলকাোধীে িম্প্রদানয়র িানে িা াজজক 

রিনশষজ্ঞ, প্রেুজক্ত রিনশষজ্ঞ এিং অরিেন্তা/ইজিরেয়ানরর উপরিরতনত পরা শ ি যেওয়া দরকার। 

 িােীয় িম্প্রদানয়র কানছ যেখানে গ্রহেনোগয যিখানে রপরিআর এিং পররকাঠান ার  নধয 

যিষ্টেী / িী াো যদওয়ার রিনিচো করা প্রনয়াজে। 

 িি িিম্মরতনত উপেুক্ত রপরিআর জেয রিকল্প প্রনিশ/প্রিাে ততরর করা িাল।  োই হনি, অিশযই 

রপরিআর  ারলকাোধীে িম্প্রদায় এিং এই অঞ্চনলর অেযােয অংশীদারনদর  নধয পরা শ ি 

কনর করা উরচত। 

পরিরিরি-৪ 

 প্রকল্প রে িাে িা পররচালোর ি য় প্রকল্প যেনক রপরিআর িাইনে অরিরতা হওয়ার িম্ভািো। 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

 অরিরতা হ্রাি করার উপায়গুরল রচরিত করা যে ে পররকাঠান ার যিষ্টেী/িী াো এিং 

প্রনিশদ্বার রে িাে করা । 

 েযযেত  িযাঘাত রেজিত করনত কাজ এিং পররকল্পোর িাে রচরিত করা - যে ে রপরিআর 

যেনক অনেক দযনর পাওয়ার িযাকআপ রিনে  এিং যজোনরের রাখা এিং এ ে িানি 

প্রকনল্পর জেয পাওয়ার লাইে এর পররকল্পো করা োনত যকােও রপরিআরনক এরিনয় োওয়া 

োয়। 

 যকাে িজিয িঞ্চয় িা রেষ্কাশে  িা অেযােয উপাদানের িঞ্চয় িাে রপরিআনরর রেকনে োই তা 

রেজিত করা। 

পরিরিরি-৫ 

দীঘ িন য়াদী অিেরত জল গ্নতায় িা িজিয িঞ্চয় িাে যেনক রপরিআর এর উপর। 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

 রপরিআরগুরলর রেকেিতী োনত ো হয় যিইজেয প্রকনল্পর উপেুক্ত রেষ্কাশনের যেইে ততরর 

করা যে ে চযিান্ত রেষ্পরি িাইে িোক্তকরে এিং িযাকওয়াশ জনলর জেযও উপেুক্ত িাে 

ততরর উরচত, যেখানে এটে পুেি িযিহার করা হনি ো। 

 প্রকল্প যেনক রেষ্কারশত যকাে িজিয রপরিআনরর আনশপানি রেষ্কাশে ো হয় তা রেজিত করা।    

রেয়র ত িজিয রেষ্পরি করার জেয প্রকনল্পর রিজাইনে উপেুক্ত িযিিা যেওয়া োনত এর প্রিাি 

রপরিআনরর উপর হ্রাি করা োয়।  

পরিরিরি-৬ 

িরিষযনত পররকাঠান ার িম্প্রিারে হনল আনশপানশ রপরিআর এর অখণ্ডতা হ্রাি হনি। 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

িী াো প্রাচীর ততরর  করা োনত িাইনে অরতক্র ে ক ানো োয়। 



৫.২:  পিপিআরগুপির উির পির্ মাণের ির্য় প্রভাব 

পরিরিরি-১ 

সম্ভাবনার সন্ধান 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

 ননর্ মাণ চুক্তিতে নিনসআর সনািকরণ িদ্ধনে অন্তরু্মি করা এবং ননর্ মাণ ঠিকাদারতক  

নিনসআর সম্বতন্ধ সতচেন করা। 

 সব কাজ বন্ধ কতর এবং অঞ্চলঠি আবদ্ব কতর নদন এবং িনরস্কার না হওযা ির্ মন্ত জজলা 

র্যাক্তজতেি বা কনর্শনার বা প্রত্নোক্তিক নবর্াতের অনুর্নে বযনেে কাউতকও এই অঞ্চতল 

প্রতবতশর অনুর্নে নদতবন না। 

 কেত মিতের সাতে আতলাচনার নর্নিতে িরবেী িদতেি সনাি করা। 

 নির্ মাণ সাইতি কাতজর জনয উির্ুি জিশাদারতদর প্রতযাজন হতে িাতর র্াতদর সাতে 

জর্াোতর্াতের প্রতযাজন হতব এবং সাইতি আনতেও বযবস্থা ননতে হতব। 

পরিরিরি-২ 

ননর্ মাতণর সর্য নিনসআর এর েনে 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

 র্েিা সম্ভব নিনসআর এর আতশিাতশর অঞ্চল বযবহার না করা বা জকানও ননর্ মাণরূ্লক 

কাতজর জনয েৎিরো এডাতনা উনচে। 

 জর্খাতন ননর্ মাণ বা ননর্ মাণ সম্বন্ধীয় কাজ হতে পাতে সেখািখাে নিনসআর এর আতশিাতসর 

স্থািীয় জনেতনর সাতে িরার্শ মক্রতর্ নিনিন্ন কার্য ময এবং ধারা সনাি করাএবং এগুনল 

ননর্ মাতণর চুক্তিতে অবশযই অন্তমরু্ি করা র্াতে নিনসআর এর জকানও েনে না হয।  

 কীর্াতব নিনসআর সাইিগুনলর িনরচালনা করতে হয ো ননর্ মাণ ঠিকাদারতক সতচেন করা 

এবং এই ধরতনর সকল সাইতির িনরচালনার জনয ঠিকাদাতরর িে জেতক েদারনক 

ননক্তিে করা। 

 ননর্ মাতণর কাজ জশষ হওযার ির সকল নিনসআর সাইিগুনলতক োতদর রূ্ল আকাতর 

িুনরুদ্ধার করা। 

 সকল িদতেতির িরও র্নদ নিনসআর এ জকানও ধরতনর েনে হয, োহতল স্থািীয়  

সম্প্রদাতযর সাতে িরার্শ মক্রতর্ িুনব মাসতনর কাজ করা। 

 নিনসআর এর ফতিাগ্রাফ, িনরর্াি ইেযানদ আোর্ জেতক েুতল/সংগ্রহ কতর রাখা উনচে 

র্নবষযতে নিনসআর িুনরুদ্ধার/ িুনব মাসন  করার সর্য প্রতযাজন হতে িাতর।  

পরিরিরি-৩ 

শ্রর্ নশনবর জেতক বাধা 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

 শ্রর্ নশনবর নিনসআরগুনলর ননকতি অবনস্থে র্াতে না হয ো ননক্তিে করা। 

 শ্রর্ নশনবতর িানীয জল, অনার্য সুনবধা এবং রান্নার জ্বালানন ইেযানদ প্রতযাজনীয  বস্তুর 

সরবরাহ ননক্তিে করা। 

 শ্রর্ নশনবতরর জনয ননযর্ নীনে তেনর/নচনিে করা র্াতে শ্রনর্করা জকানও নিনসআতর বাধা াঁ 

নবপ্পনি েষৃ্টি িা কতে। 

 ননর্ মাতণর কাজ জশষ হওযার ির, শ্রর্ নশনবতরর িুনব মাসন করা। 



পরিরিরি-৪ 

নির্ মাণ সাইটে বাধা। 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

 নিনসআর এ বা এর আটেিাটস যখন ক োন নবটেষ প্রার্ মিা / উৎসব িানিত হয়/হটব বা 

এর প্রটবে িটর্ ক োন বাধা সষৃ্টি হওয়ার সম্ভাবিা র্াটে তখি বাধা ের্াটত/এড়াটত 

নির্ মাণ োজ েরার জিয সবটেটয় উিযুক্ত সর্য় সিাক্ত েরা। 

 নির্ মাণ োটজর স্থোনন শ্রমিন র জিয িয মাপ্ত নবশ্রাটর্র জায়গা, অিার্য় সুনবধা বা িািীয় 

জি সরবরাহ রটয়টে তা নিশ্চিত েরা যাটত শ্রমিন র বাইটর যাওয়ার দরোর হয় িা। 

 নিনসআর সাইটের োোোনে জজিাটরেটরর র্টতা িাওয়ার বযাে আি নসটেটর্ রাখা 

এনড়টয় েিা জযখাটি নির্ মাণ োজ েটি/েিটব। 

পরিরিরি-৫ 

নির্ মাটণর সর্য় নিষ্কানেত বজময/টোটরজ নিনসআর জে ক্ষনতগ্রস্থ েরটে। 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

 নিনসআর শ্চিনিিংটয়র সর্য় প্রস্তুত েরা র্ািনেটের র্াধযটর্ িরার্ে ম অিুযায়ী  বজময 

নিষ্কােি বা সিংরক্ষটণর জিয উিযুক্ত সাইে সিাক্ত েরা  

  জোিও অনিচ্ছােৃত ক্ষনতর জক্ষটে, তাড়াতানড় সিংটোধি েরা। 

 

পরিরিরি-৬ 

নির্ মাণ সাইটে উিাদাি/র্যাটেনরয়াি জোটরজ 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

 নিনসআর শ্চিনিিং সর্য় প্রস্তুত র্ািনেটের র্াধযটর্ িরার্ে ম অিুযায়ী 

উিাদাি/র্যাটেনরয়াি জোটরটজর জিয উিযুক্ত সাইে সিাক্ত েরা। 

 

৫.৩:  পিপিআরগুপির উির প্রকল্প িপরচািনা ও রক্ষণাবেক্ষবণর িময় প্রভাে 

 

পরিরিরি-১ 

নিনসআর সাইটে বজময সঞ্চয় বা নিষ্কােি অর্বা নিনসআটর জিৌেটত বাধা জদয়। 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

 নির্ নিজাইটির িনরেল্পিা অিুসাটর বজময সিংরক্ষণ ও নিষ্কােি হয় তা নিশ্চিত েরা। 

 যনদ নেেু অপ্রতযানেত িনরনস্থনতর োরটণ িনরেল্পিাষ্টে অিয মাপ্ত প্রর্ানণত হয় তটব 

এধরটির সর্সযা ের্াটত িতুি িনরেল্পিা এবিং িতুি বজময নিষ্কােি িনরেল্পিা ততনর 

েরা। 

 নেেু নবেল্প বজময সঞ্চয় স্থাি নেনিত েরা যা প্রেটল্পর িনরোঠাটর্ার র্ধয নবদযর্াি। 

 



পরিরিরি-২ 

ব্যাকওয়াশ জল ব্া নিকাশী জল নিনিআর এর স্থানি প্রব্ানিত িয় ব্া উক্ত নিনিআর 

এ পিৌছনত ব্াধা পেয়। 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

ব্যাকওয়াশ জল ব্া পেনিজ নিনেম যানত নিনিআর এর এলাকায় প্রব্ানিত িা িয় তা 

নিশ্চিত করনত নিনেনমর অংশটি িনরব্ততি করা। 

পরিরিরি-৩ 

নিনেনমর  ভাঙ্গি/ফািল/নব্নেে, নব্নশষত নিনিআর এর অব্স্থানি ব্া আনশিানি। 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

 তাড়াতানড় প্রাথনমক িয তানয় পমরামনতর কাজ শুরু করা। 

 যে সম্প্রদায়ের উক্ত পিপসআর  ত ার সাযে যোগাযোগ করা এবং উিেুক্ত 

পবপি  বযবস্থা যেও়ো। 

 সম্প্রদায়ের সযে আয াচোর মাধ্যযম ও সম্ম  িয়ে ত যমরাময র কা  রু  

করা। 

 যমরাম  করার সম়ে যকােধ্রপের দাপব বা অপিপযাগ উত্থাপি  িয  িাযর 

এমে সমসযাগুপ   াৎক্ষপিকিাযব সমাধ্াে করার  েয যে সম্প্রদায়ের উক্ত 

পিপসআর যসই সম্প্রদায়ের যকােও দাপ়েত্বপ্রাপ্ত বা আপধ্কাপরক সদযসযর 

উিনস্থনত পেশ্চি  করা।  

 সব বপেম্ন সময়ে এই  া ী়ে সমস্ত স্থানি কা  যেষ করার  েয আগাম শ্রযমর 

িপরকল্পো ও অেযােয উিাদােগুপ  উি ব্ধ রয়েযে  া পেশ্চি  করার যচষ্টা 

করা। 

   সাইযের কাোকাপে বা সাইযে যকােও উিাদাে সঞ্চ়ে বা ব বয পেষ্পপি 

এপ়িয়ে চ া।  

 যমরাময র কা  যেষ িয  সমস্ত অঞ্চ  িপরষ্কার এবং িুে দ্ধার এটে 

পেশ্চি  করা। 

পরিরিরি-৪ 

নিনিআর এর প্রপ পদযের রক্ষিাযবক্ষি এবং শ্চি়োক াযি বাধ্া সৃটষ্ট কারী যেমে 

িিযবািী োেবািে পদয়ে ব বয বা অেয উিাদাে প্রকযল্পর স্থাযে পেয়ে োও়ো। 

 

পরিচালনাি সম্ভাব্য ব্যব্িা 

 োেবািে চ াচ  বা য াপ ং বা আেয াপ ং এর কায র  েয উিেুক্ত সম়ে 

সোক্ত করা এবং ে দরূ সম্ভব এপ়িয়ে চ া।  

 যেখাযে অপেবাে ব ে়েত যচষ্টা করা পিপসআর এর আযেিাযস েব্দ এবং ট্রাপিক 

হ্রাস করা। 



নীর ননর্ মল পনরয োজনো 

প্রোকৃনিক এবং সংসৃ্কনি-নবষয়ক সম্পদ (নপনসআর) সনোক্তকরণ 

বাছাই ফরমেট 

এই বাছাই ফরমেটটটর দ্বারা নীর ননর্ মল পনরয োজনোর অধীমে থাকা ববভাগ ১ এবং 

ববভাগ ২ তে থাকা প্রবেটট প্রোকৃনিক এবং সাংসৃ্কবেক সম্পদ (বিবসআর) সোক্ত করা হমব। 

অধ্যায় ১ 

সংজ্ঞা এবং বেমদেশাবলী 

খণ্ড- ক 

বিবসআর এর সংজ্ঞা: ববশ্বব্াংমকর অিামরশোল েীবে ৪.১১ অেুযাযী, 

“প্রোকৃনিক ও সাংসৃ্কবেক সম্পদ হল স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু, স্থাে, বেে োণ-ভূবে, 

িবরকাঠামো, িবরকাঠামো তগাষ্ঠী এবং প্রাকৃবেক দৃশ্য তযগুবলমে প্রত্নোত্ত্বিক, ঐবেহাবসক, 

স্থািে্, ধেীয, তসৌন্দয েমবাধ বা অে্াে্ সাংসৃ্কবেক োৎপয ে আমছ। প্রোকৃনিক বা সাংসৃ্কবেক 

সম্পদ েগর বা গ্রােীণ অঞ্চমল থাকমে িামর এবং এটট োটটর উিমর বা েীমে বা জমলর 

েীমেও থাকমে িামর। োমদর সাংসৃ্কবেক োৎপয ে স্থােীয, প্রামদবশক, জােীয বা আন্তজোবেক 

সম্প্রদামযর েমধ্ থাকমে িামর। 

খণ্ড- খ 

প্রকমের আওোয বিবসআরগুবল সোক্ত করমে সম্প্রদামযর সামথ িরােশ ে করা 

আবশ্যক তযখামে িবরকাঠামো এবং এর সামথ সম্পবকেে বববভন্ন সুববধা/ত্ত্বিযাকলািগুবল 

উন্নযে ও সম্পাদাে করা হমব। তয দল িরােশ ে গ্রহণ করমব োমে অবশ্ই ননম্নবনণ মি 

আনিকোনরক বনৃ্দ থোকযবন। 

১) নিনপএর্ইউ িবরমবশ ববমশষজ্ঞ 

২) বিবিএেইউ সাোত্ত্বজক ববমশষজ্ঞ 

৩) বিবিএেইউ প্রযুত্ত্বক্ত ববমশষজ্ঞ 

৪) কবেষ্ঠ অনি ন্তো এবং সহোয়ক অনি ন্তো যার আওোধীে প্রকেটট । 

খণ্ড- গ 

ববশদ িরােশ ে এবং সকল বিবসআর সোক্তকরে বেত্ত্বিে করার জে্ িরােশ ে 

িবরোলো দমলর কামছ প্রকে সম্পবকেে সেস্ত প্রাসবিক ববশদ তযেে বিবিআর, েবথ, 

েকশাগুবলর োেবেত্র, প্রকমের বববভন্ন উিাদামের স্থোন ইিযোনদ থাকমে হমব। এই িরােমশ ে 

অবশ্ই বেম্নবলবখে ববষযবস্তু থাকমব- 

১) প্রকমের দ্বারা প্রভাববে হওযার সম্ভাবো রমযমছ বিবসআর এর ধরণ এবং সংখ্া। 

২) এই বিবসআরগুবলর অবস্থাে, ব্বহার এবং োৎপয ে। 

৩) প্রকমের সম্ভাব্ প্রভাব এবং প্রকৃবের িবরোণ। 

৪) সম্প্রদামযর িরােশ ে প্রকমের সম্ভাব্ প্রভাবগুবল সোধাে করার উিায সম্পমকে। 

৫) বিবসআর গুবলর স্থাোন্তর করণ, িবরবেেে করণ বা িবরবেেমের প্রমযাজে হমল 

সম্প্রদামযর েমধ্ সব েসম্মবে এবং েুত্ত্বক্ত িুেরায সম্পাদে করা। 

৬) বেবিে সেস্াগুবল িয োপ্তভামব সোধামের জে্ উপ ুক্ত পদযেপ ননওয়ো 

হযয়যে বকো ো বেত্ত্বিে করার জে্ এই  িরােশ ে প্রত্ত্বিযা তরকিে করা উবেে। 



নবভাগ ২ 

পরীক্ষযনর ফরর্যোট 

খণ্ড- ক 

রোজযঃ     জজলোঃ    ব্লক/তোলুকঃ  

স্কীর্ নোর্ ( নি থোযক) : 

স্কীর্ আই নি ( নি থোযক) : 

স্কীযর্র ধরণ (উপযুক্ত নবকল্প এবং উপ-নবকল্পটিযত টিক ফ্রদি) 

         এক গ্রোযর্র স্কীর্                                      নবনভন্ন গ্রোর্ স্কীর্ (MVS) 

                     

              এক ক্তয নপর স্কীর্                                   বড় নবনভন্ন গ্রোযর্র স্কীর্ (>৫ক্তয নপ) 

             এক গ্রোযর্র স্কীর্                                     লঘু নবনভন্ন গ্রোযর্র স্কীর্ (১-৫ক্তয নপ) 

             এক পোড়োর স্কীর্ 

              ওয়োিম প মোযয়র স্কীর্ 

অন্তভভ কক্তক্ত 

 সংখযো  নোর্* 

ক্তয নপ   

পোড়ো   

ওয়োিম   

*৫ এর ফ্রবনশ সংখ্ো হযল পৃথক তানলকা সংযুক্ত করুি 

প্রকযল্পর গুরুত্বপূণ ক উপাদাি(প্রযযাযে উপাদাযি টিক ফ্রদি)  

       ইিযিক-বাজম ও পোম্প 

       ইিযিক-কু়ো ও পোম্প 

       নবনভন্ন HYDTs 

       একক HYDTs 

       পোম্প ঘর 

       অপনরয োনিত জযলর 

পোইপ লোইন 

       জল পনরয োিনোগোর 

        প্রিোন নবতরণ   

       নবতরণ ফ্রিিও়োকক 

       বুস্টোর পোম্প ঘর 

       একক ই এস আর 

       নবনভন্ন ই এস আর 

 

পনরযব  শ্রেণীর শ্র োজনো (  নবভোগ ১ অথবো ২) 

স্কীর্ সম্পূযণ মর প মোয়           সম্পূণ ম              নিম কািাধীি           প্রস্তুনত চনলযতযে 

 

 



খণ্ড- খ 

ফ্রযখ্াযি পনরকাঠাযমা নিম কাণ করা হযে বা ফ্রযখ্াযি প্রকল্প ফ্রথযক ফ্রকািও 

বযকে  নিষ্কাষি করা হযব, ফ্রস অঞ্চযল বাস করা অংশীদারযদর সাযথ                   হো াঁ            িা 

পরামশ ক প্রক্তি়ো হয়েযে নকিা? যনদ হো াঁ, তযব পরামযশ ক নপনসআর সম্পনককত  

ফ্রকািও আযলাচিা অন্তভভ কক্ত রয়েযে নক?  

(এই নপনসআরগুনলযত যলাশ়ে, গাে বা অিোিে প্রাণীযগৎ বা উক্তিদ, নশলা বা অিোিে 

শারীনরক এবং লোন্ডযস্কপ, কবর বা সমানধস্থল ইতোনদ, অন্তভভ কক্ত থাকযত পাযর যা নবভাগ ১ এর 

সংজ্ঞা অিুসাযর 

এই ফম কোযি)  

 

যদি হ্যাঁ, িযয করে খণ্ড গ তে এদগরয যযন যদি নয হয েরে প্রথরে িযয করে পেযের্ শ 

প্রক্রিযযটি সম্পূর্ শ করুন দপদসআে এেং েযেপরে েযদক ফে শ্ যিটি পূের্ করুন। 

স্কীর্ নোর্ ( নি থোযক) : 

স্কীর্ আই নি  ( নি থোযক) :     নপনসআর িং 

খ্ণ্ড-গ 

প্রকযল্পর আযশপাযশ কতটি নপনসআর সিাক্ত করা হয়েযে?(িম্বর নদি)  

 

নচনিত নপনসআরগুনলর ফ্রকাযিাটি প্রভানবত হয়েযে বা সম্ভবত প্রতেক্ষভাযব  

বা পযরাক্ষভাযব প্রভানবত হও়োর সম্ভাবিা রয়েযে প্রকল্প বা এর ফ্রকািও           হো াঁ              িা 

উপাদাযির দ্বারা?                                                                                     

 

যদি হ্যাঁ, িযয করে চযদিরয যযন, যদি নয হয েরে আপনযরক েযকী ফে শ্ যিটি পূের্ 

কেযে িেকযে তনই। 

যনদ হো াঁ, কত? (িম্বর নদি) 

 

যনদ একটি হ়ে, তযব নবভাগ নি এবং ই সমূ্পণ ক করুি, আপিার ফ্রকবল একবার এই ফম কোিটি 

সমূ্পণ ক করযত হযব। 

 

যনদ একানধক হ়ে, 

i. নবভাগ নি এবং ই ফম কোিগুনলর একানধক অিুনলনপ ততনর করুি এবং প্রনতটি প্রভানবত 

নপনসআর যিে পথৃক অিুনলনপ পূরণ করুি, এবং 

ii. নবন ষ্ট পনরচ়ে নিক্তিত করযত প্রনতটি নপনসআর পথৃকভাযব িম্বর করুি এবং এক 

সাযথ একটি দনলল নহসাযব সমস্ত ফম কোিগুনল সংযুক্ত করুি। 



স্কীর্ নোর্ ( নদ থোযক) : 

স্কীর্ আই নি ( নদ থোযক) :     নপনসআর নং 

 

খণ্ড-ঘ 

১) একোনধক নপনসআর এর ফ্রক্ষযে, বতমর্োন নপনসআর এর িনর্ক নম্বর নলখুন- 

২) নপনসআর এর অবস্থোন:  

দ়েো কযর একটট র্োননচে অঙ্কন বো নস্কর্ ফ্রলআউযটর ফ্রস্কযচর সোহোয ে নপনসআর  

এর অবস্থোন স্থোপন করুন। এেোড়ো অঞ্চলটটর সটঠক নোর্ উযেখ করুন ফ্র খোযন 

নপনসআরটট অবনস্থত এবং  নদ সম্ভব ক্তজনপএযসর স্থোনোঙ্ক প্রদোন করুন।  

 

ননযম্ন অবস্থোনটট বণ মনো করুনঃ  

 

 

দ়েো কযর একটট নিপ ফ্রপ্রযন নস্কযর্র সর্স্ত নপনসআরগুনলর অবস্থোন স্থোপন করুন এবং 

এটটযক এই নথীর সযে সং ুক্ত করুন। 

৩)নপনসআর এর প্রকৃনত / প্রকোরঃ  

 

৪) নপনসআর বেবহোর বো র্োনলকোনোর ফ্রগোষ্ঠী/ সম্প্রদোয়ের নোর্ঃ 

 

৫) এই নপনসআর এর তোৎপ ম নক? সংযক্ষযপ বণ মনো করুনঃ 

 

 

 

৬) এই নপনসআর ফ্রকোনও জোতী়ে বো রোক্তজেক নবনধনন়েযর্র অধীযন সুরনক্ষত নক?    

                হেো াঁ            নো 

৭)  নদ হেো াঁ হ়ে   তযব দ়েো কযর নবনধনন়েযর্র নবশদ বণ মনো নদন। 

   

 

 



স্কীর্ নোর্ ( নদ থোযক) : 

স্কীর্ আই নি ( নদ থোযক) :     নপনসআর নং 

খণ্ড-ঙ 

এই প্রকযল্পর প্রভোব নপনসআর এর উপর- 

১) নস্কর্ পনরকোঠোযর্োর ফ্রকোনও অংশ নক নপনসআর এর জো়েগো়ে নননর্ মত বো প্রস্তোনবত আযে?  

                 হেো াঁ           নো 

২) নস্কর্ পনরকোঠোযর্োর ফ্রকোনও অংশ নক ননর্ মোণ করো হযব বো হযে  নপনসআযরর আযশপোযশ   

 নদ হেো াঁ, তযব নর্টোযর দরূত্ব নদযবন।               হেো াঁ           নো  

 

 

৩) নস্কর্ পনরকোঠোযর্োর ননর্ মোণ বো পনরচোলন ও রক্ষণোযবক্ষণ কো মকলোযপর ফ্রকোনও অংশ 

নপনসআর এ বোধো নবপনি  ক্ষনত বো সম্প্রদোয়ের তোৎপ ম হ্রোস করযে বো করযব  

 নদ হেো াঁ হ়ে   তযব সর্সেোটট বণ মনো করুন             হেো াঁ           নো 

 

 

৪) নস্কযর্র ফ্রকোনও বজমে নপনসআর সংলগ্ন অঞ্চযল ননষ্কোষন হযে বো  হও়েোর সম্ভোবনো রয়েযে 

নক?  নদ বজমে নপনসআযরর কোেোকোনে থোযক  বো হযব তযব নর্টোযর দরূত্ব নদন এবং এটট 

নপনসআরযক কীভোযব প্রভোনবত কযর বো করযব তো নবশদ বণ মনো করুন।         হেো াঁ           নো 

 

 

 

৫) ননর্ মোযণর সর়্ে নপনসআর এর আযসপোযশ ের্ নশনবর বো ননর্ মোযণর বস্তু সংরক্ষযণর জনে 

ফ্রকোনও জনর্ অনধগ্রহণ করো হয়েযে নক   নদ হেো াঁ, নববরণ প্রদোন করুন।              হেো াঁ           

নো 

 

 

 

৬)অনে ফ্রকোনও ধরযণর প্রতেক্ষ বো অপ্রতেক্ষ প্রভোব থোকযল নবস্তোনরতভোযব বণ মনো করুন। 

প্রয়েোজযন অনতনরক্ত নশট বেবহোর করুন।  

 

 

 

৭) স্থোনী়ে সম্প্রদোয়ের পরোর্যশ মর র্তোর্ত অনুসোযর নস্কর্ ননর্ মোযণ সুনবধোর জনে নক নপনসআর 

স্থোনোন্তর/পনরবতমন/পুননন মর্ মোযণ সম্মত?  নদ হ়ে বো নো হ়ে  উভ়ে ফ্রক্ষযেই দ়েো কযর পরোর্শ ম বো  

প্রোসনেক আযলোচনোর তবধ নর্ননট সং ুক্ত করুন। সম্প্রদোয়ের অনুযর্োনদত 

প্রনতনননধ/কতৃ মপযক্ষর স্বোক্ষনরত সম্মনত প্রযদ়েও দনলল ও সং ুক্ত করুন। 


