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চি চি টি চিৰ বাবব স্বত্বসম্পর্কীয় মূলর্কথা 

ক্র নং চবষয় / প্রভাৱ প্রাির্ক স্বত্বগত চনববািন / বাছচন 

১ 
টাৱাৰৰ অধাৰৰ তরৰ 
ভাটি-কালর 

গৰাকী 

প্রকৃত দখর ননালরাৱাকক / ভাটিৰ গৰাকীস্বত্ব 
রলন নকৰাকক ৰাজ কতৃৃষআ অলরাচনাৰ 
নমালগলদ লনধৃাৰণ কলৰ লদাভলত ফজাৰ-ভরূযত 

ভাটিৰ দাভৰ ১০০% ধন। 

২ 

রাআন কলৰডৰৰ ফালফ ধ্বং 
নাৱা / ষলত নাৱা নখলত 

অৰ ুগছ 

গৰাকী / বাৰাতীা / 
অলধ লর নখলত কৰা 
নরাক / রীজ নরাৱা 
নরাক 

কৃললযৰ ফালফ প্রকৃত কৃলককর ফজাৰ ভরূযত 

ষলতূৰণ অৰ ুপর রগা গছৰ* ফালফ অঠ 
ফছৰত ’ফরগীা অ। 

গছৰ ৰা াফ ৰা কলরা কাঠ* গৰাকীক 

ৰালখফকর নভুলত লদা ’ফ। 

৩ 
নযানয ষলত (মলদল 

প্রলমাজয) 

কলরা ষলতগ্রস্ত ষ (এ 

ল) 
ম্পলকৃত কতৃৃষআ লনধৃাৰণ কলৰ লদা প্রকৃত 

খৰচ 

৪ গাাঁথলনৰ ষলত   

(i) ঘৰ স্বত্বালধকাৰী 

লৰফতৃ খৰচৰ লচাত লফত্তী ষলতূৰণ (উদ্ধাৰ 

কলৰফ ৰা ফস্তুৰ ভরূয ফাদ লদ)। রগলত নমাগ 
’ফ ঘৰ জাৰ কাৰলণ ২৫,০০০ টকাৰ াাময 
(দফৃুর নেণীৰ ঘৰৰ নষত্রত বাৰত চৰকাৰৰ লনভৰ 

অধাৰত) অৰু তরৰ নকলটগলৰ-৫ত উলেখ কৰাৰ দলৰ 

স্থানান্তৰ ধন। 

(ii) ঘৰ / প্রলতষ্ঠান / নগাালর ফযলি / স্বত্বালধকাৰী 

লফত্তী ষলতূৰণ অৰ ুরগলত নমাগ ’ফ নফলরগ 
অফা / নদাকান অলদ ালজফৰ ফালফ ১০,০০০ 

টকা অৰ ুতরৰ নকলটগলৰ-৫ত উলেখ কৰাৰ দলৰ 
স্থানান্তৰ ধন। 

৫ 

ওৰৰ (i) অৰ ু(ii) ৰ 

নষত্রত রলন কলৰালত / 

লৰফন কলৰালত ’ফ ৰা 
ষলত 

লৰার / নগাট 

অগৰ স্থানৰ ৰা লৰফতৃ স্থানকর ফস্তুভূ 
লৰফন কলৰালত/ গৰ-ুভ অলদ লনওলত 

লৰফনৰ লুফধা থফা তাৰ ফালফ নাৱা খৰচ। 

৬ 
জনজালত / নরাকচান  ’ফ 

ৰা এ ল (ষলতগ্রস্ত নরাক) 

 

নরাকচান ’ফ ৰা এ 

ল১ (ষলতগ্রস্ত নরাক)1
 

 

একভযাদী লতলৰি নভাটাভটুি াাময। াামযৰ 
ধনৰ লৰভাণ ৰালজযক কতৃৃষ / এ লড লচ / লব 

লচল ধামৃয কলৰ লদফ অৰ ুএআ ভান ভঠু 
ষলতূৰণৰ ২৫%তকক নফলছ ’ফ ননাৱালৰফ। 

 

 

                                                 
1
 
১ - ষলতগ্রস্ত ’ফ ৰা এ লৰ (ষলতগ্রস্ত নরাক) লবতৰত নূুচীত এলরকাত ফা কৰা নূুলচত জনজালত / াৰীলৰকবালফ ফাধাগ্রস্ত নরাককর /  প্রলতফন্ধী লৰার 

অলদ লৰফ। 
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সর্কবলা সম্পচর্কব ত  বযচি / সংস্থাৰ সসবত আবলািনা  

 

লমলকালনা নীলত-লনভ লনধৃাৰণ কৰা মৃযাৰ নষত্রত ুংগঠিত অলরাচনা ’র এক লৰামৃয ং। নআফালফ আ এছ ল ল 

এপৰ লফকাৰ অৰম্ভলণৰ ৰাআ এআ কাভ কলৰফকর নরাৱা ললছ। লফলবন্ন ফযলিৰ রগত বা নলুষ্ঠত কৰাৰ উলৰ আাৰ 

রগত ম্পলকৃত ফযলি অৰ ুপ্রলতষ্ঠানৰ রগলতা ভল ভল অলরাচনা কলৰ থকা ললছ। নআলফাৰৰ লফলল তরত লদা ’রঃ 

 

ক্র নং তালৰখ অলরাচনাৰ স্থান ংগ্রণকাৰী 
ং গ্রণ কৰা 
ফযলিৰ ংখযা  

১ 
৯ অৰ ু১০ জানৱুাৰী’ 
২০১৪ 

াৱাৰলগ্রড এআচ লব লড লচ 
কামৃযার, গুৱাাটী 

৬ টা ৰালজযক প্রলতষ্ঠানৰ প্রলতলনলধ, 
াৱাৰলগ্রড অৰ ুলফশ্ব নফংক 

২৬ জন 

২ ১০ জানৱুাৰী’ ২০১৪ লৰলঙা, ওদারগুলৰ লৰলঙা নগৰৰ লধফাী ৪ জন 

৩ ২৬ অগষ্ট’ ২০১৪ লচরাথাৰ, নধভাজী লচরাথাৰ নগৰৰ লধফাী ৫ জন 

৪ ২৭ অগষ্ট’ ২০১৪ চালফুর, গুফাাটী চালফুরৰ লধফাী ৩ জন 

৫ ৩ নছলেম্বৰ’ ২০১৪ এ আ লজ লচ এর কামৃযার, 
গুৱাাটী 

এ আ লজ লচ এর, এ ল লড লচ এর অৰ ু
াৱাৰলগ্রডৰ প্রলতলনলধ 

১০ জন 

৬ ৫ লডলচম্বৰ’ ২০১৪ এ আ লজ লচ এর কামৃযার, 
গুৱাাটী 

এ আ লজ লচ এর, এ ল লড লচ এর, 
াৱাৰলগ্রড অৰ ুলফশ্ব নফংকৰ 
প্রলতলনলধ 

১৮ জন 

৭ ২৪ ভাচৃ’ ২০১৫ নালটর ব্রহ্মুত্র লাক, 

গুৱাাটী 

৬ টা ৰালজযক প্রলতষ্ঠানৰ প্রলতলনলধ, 
াৱাৰলগ্রড অৰ ুলফশ্ব নফংক 

৪০ জন 

 

ওলৰাি অলরাচনালফাৰৰ াছত, নআলফাৰত গ্রণ কৰা প্রস্তাৱ / লদ্ধান্তলফাৰক এক চূড়ান্ত ৰূ লদফকর  ২০১৫ চনৰ ২০ নভ’ত 

গুৱাাটীত এক ৰালজযক অলরাচনাচক্র নলুষ্ঠত কৰা ললছর। তাৰ অগলতআ 

ম্পলকৃত ফযলি / ংস্থাভূৰ ৰা ভরূযফান ভতাভত, তথয অৰ ুৰাভৃ াফৰ 

ফালফ খচৰা এ এছ ল ল এপৰ 

রগলত কামৃযকৰী াৰাং স্থানী 

বালাত (ভীা) প্রস্তুত কলৰ 

না এ আ লজ লচ এর / এ ল লড 

লচ এরৰ নৱফছাআটত অর’ড কৰা ললছর। তদুলৰ নআ নলথলফাৰৰ ছা কল 

এ আ লজ লচ এর / এ ল লড লচ এরৰ কামৃযারত  প্রংগ-নলথ লচাল ৰখা 

ললছর। ম্পলকৃত কলরা নরাকৰ রগলত াধাৰণ ৰাআজলকা অলরাচনা-চক্রৰ তালৰখ, স্থান অৰ ুভ ম্পকৃত অগতীাকক 

জলনাৱা ললছর। স্থানী আংৰাজী ফাতলৰ কাকত (দয অছাভ লিলফউন) অৰ ুভীা ফাতলৰ কাকত (ভীা খফৰ) অলদত 

এআ ম্পকৃত ২০১৫ চনৰ ৭ নভ’ত ৰাজহুৱা জাননী প্রকা কৰা ললছর। তদুলৰ ৰাজযৰ লফলবন্ন চৰকাৰী লফবাগ, একালডভী / 
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প্রলতষ্ঠান, উলেখলমাগয এন লজ , প্রচাৰ ভাধযভ, প্রকল্পৰ দ্বাৰা প্রবালফত ’ফ ৰা লফলবন্ন ফযলি অলদকর নফলরলগ লনভন্ত্রণী ত্রও 

নপ্রৰণ কৰা ললছর।  

 

গুৱাাটীৰ ননডলপ কনলবনছন নচন্টাৰত এআ অলরাচনা-চক্রৰ অলাজন কৰা ললছর। তাত লফলবন্ন নষত্রৰ প্রা ৬৯ জন 

নরালক ং গ্রণ কলৰলছর। তাৰ লবতৰত অলছর াধাৰণ নরাক, প্রকল্পৰ দ্বাৰা প্রবালফত ’ফ ৰা ফযলি, এন লজ ’, 

আলরকিলনক অৰ ুছা প্রচাৰ ভাধযভৰ প্রলতলনলধ, একালডভী অৰ ুপ্রলতষ্ঠান, চৰকাৰী লফলা, স্থানী প্রান, ৰালজযক প্রদলূণ 

লনন্ত্রণ লৰলদ, গুৱাাটী নভি’লরটান নডলবরলভন্ট থলৰটিৰ প্রলতলনলধ অলদ। এ আ লজ লচ এর, এ ল লড লচ এর, 

াৱাৰলগ্রড অৰ ু লফশ্ব নফংকৰ প্রলতলনলধকলরা তাত উলস্থত অলছর। অলরাচনা-চক্রত বালতত্ব কলৰলছর ভ লি 

লফতৰণ নকাম্পানী লরলভলটডৰ লৰচারন ঞ্চারক শ্রী অৰ এর ফৰৱুাআ অৰ ুনতওাঁ এআ অলরাচনা-চক্র ঞ্চারনাও কলৰলছর । 

 

শ্রী অৰ এর ফৰফুাআ অদৰলণ বাললণলৰ অলরাচনা-চক্র অৰম্ভ কলৰ। অলরাচনাৰ লৰচারনাৰ দালত্ব নতাঁ লৱআ ফন কলৰ। শ্রী 

ফৰৱুাআ NERPSIP ৰ প্রস্তালৱত প্রকল্পৰ লফলল অলরাকাত কলৰ অৰ ু

উলস্থত ফযলিকরক ৱগত কলৰ নম ৰাজযৰ লি অন্তঃগাাঁথলন 

লিারী কলৰফকর এআ প্রকল্পৰ এক ং লচাল ১৪৭৩.৮০ নকাটি টকা 

লফলনলাগ কৰা ’ফ। বাৰত চৰকালৰ ২৪x৭ মৃযাত লফদযুত লি 

উরন্ধ কলৰফকর লম অাঁচলন গ্রণ কলৰলছ, তাৰ লৰলপ্রলষতত এআ প্রকল্পৰ 

গুৰতু্ব নম মলথষ্ট ফলৃদ্ধ াআলছ, নতওাঁ নআ কথাও ফযি কলৰ। নতওাঁ ক নম এ আ লজ লচ এর অৰ ুএ ল লড লচ এলর আলতভলধয  এ 

লড লফৰ ুাঁলজৰ াললৰ এলক ধৰণৰ প্রকল্প ৰূালত কলৰলছ অৰ ুতাৰ জলৰলত লফদযুৎ অন্তঃগাাঁথলন অগতকক লিারী 

কলৰফকর ষভ ললছ। নতওাঁ দঢ়ৃবালফ ভত নালণ কলৰ নম  ক নম এআ প্রস্তালৱত প্রকল্পআ এআ অন্তঃগাাঁথলন লধক লিারী 

কলৰফ। শ্রী ফৰৱুাআ আ এছ ল ল এপৰ ভরূ নীলতলফাৰৰ লফললও ক। বাত উলস্থত নরাককরক নতওাঁ জনা নম এলতা 

লম আ এছ ল ল এপ প্রস্তুত কৰা ললছ, না খচৰা মৃযালত অলছ অৰ ুএআ অলরাচনা-চক্রৰ জলৰলত ম্পলকৃত ফযলি / 

ংস্থাভূৰ ৰা লম ভতাভত অৰ ুৰাভৃ নাৱা মাফ, নআলফাৰ লফলফচনা কলৰল আ এছ ল ল এপক এক চূড়ান্ত ৰূ লদা 

মাফ।  
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এ আ লজ লচ এরৰ লৰচারন ঞ্চারক শ্রী লজ নক দাল নতওাঁৰ ফিফযত এআ প্রকল্পৰ ৰা াফ ৰা রাবভূৰ লফলল ফযাখযা 

কলৰ অৰ ুক নম এআ প্রকল্পআ লফদযুৎ লিৰ ভানদণ্ড উন্নত কৰাৰ উলৰ এআ ৰাজযত লনৰৱলিন্ন লফদযুৎ নমাগানলতা া 

কলৰফ ালৰফ। নতওাঁ এআ কথাও প্রকা কলৰ নম এ আ লজ লচ এর অৰ ুএ 

ল লড লচ এলর লৰলৱ ংৰষণৰ গুৰতু্ব নধুাৱন কলৰলছ অৰ ুনলল 

ফনষভ উন্নণ অৰ ুঅৰ ুলৰলৱৰ ুৰষাৰ ভাজত ভতা ৰালখফৰ 

ফালফ অন্তলৰক প্রলচষ্টা চরাআলছ। শ্রী দাল এআ কথা উনলুকাআ লদল নম 

প্রস্তালৱত লফলনলাগৰ জলৰলত লি-প্রণারীৰ াভথৃয অৰ ুলফশ্বালমাগযতা 

ফলৃদ্ধ কলৰফ ৰা মাফ, লফবৱলবদ উন্নত ’ফ, লফদযুৎ ষলত কলভফ অৰ ুনলমৃযন্ত কলরা নেণীৰ গ্রাকৰ ন্তুলষ্ট ফঢ়াফ ৰা 

মাফ। এআ পরাপরলফালৰ ৰাজযখনৰ লফকা অৰ ুউন্নণলতা ফৰঙলণ নমাগাফ ফলুরও নতওাঁ ভত প্রকা কলৰ। শ্রী দাল প্রকল্পলটাৰ 

ভখুয লদভূৰ ম্পকৃত অলরাকাত কলৰ অৰ ুরগলত আ এছ ল ল এপৰ লফকাৰ প্রলাজনীতাৰ লফলল উলরখ কলৰ।  

 

আাৰ াছত কালৰকৰী কামৃযক্রভ অৰম্ভ  অৰ ু প্রথলভআ াৱাৰলগ্রডৰ লৰলফ অৰ ু াভালজক ফযৱস্থানা লফবাগৰ 

লতলৰি ভাপ্রফন্ধক  ডঃ অৰ নক শ্রীফাস্তলৱ এক প্রদৃনৰ জলৰলত নতওাঁৰ ফিফয দালঙ ধলৰ। নতওাঁ আ এছ ল ল এপৰ ভরূ 

রষয, টি এণ্ড লড প্রকল্পৰ রগত ম্পলকৃত ভরূ ালৰলফলক অৰ ুাভালজক ভযাভূ অৰ ু নকলনকক প্রকল্প-চক্রত ঠিক 

ফযৱস্থানাৰ জলৰলত নআ ভযালফাৰ কভাফ ৰা মা, নআ লফলল 

ফরাআ ক।  ডঃ শ্রীফাস্তলৱ আ এছ ল ল এপত ংলমাজন কৰা 

ালৰলফলক, স্বাস্থয অৰ ু লনৰাত্তা ফযৱস্থাভূৰ লফলল লফলল 

ফযাখযা কলৰ অৰ ু লফললকক ৰাজযখনৰ ালৰলফলক অৰ ু

াভালজকবালফ ংলফদী ঞ্চরভূত নআ ফযৱস্থা গ্রণৰ তাত্মৃয 

ফযাখযা কলৰ। ভরূ নলথখনত লন্নলফষ্ট ফযৱস্থাভূৰ লফললও নতওাঁ 

জালনফকর লদল। ডঃ শ্রীফাস্তলৱ এআ প্রদৃনলটাৰ নমালগলদ আ এছ ল ল এপৰ ৰূাণৰ ফালফ প্রালতষ্ঠালনক া-ভথৃন, 

লবলমাগ লনষ্পলতকৰণ দ্ধলত (GRM), এআ প্রকল্পৰ পরতাৰ জলৰলত াভথৃয লফকাৰ লৰকল্পনাৰ লফললও ফগত কলৰ।  

 

এআ প্রদৃনৰ াছত বালতল ংগ্রণকাৰীকরক নতওাঁলরাকৰ ভতাভত / ৰাভৃ অলদ দালঙ ধলৰফৰ ফালফ অহ্বান 

জনা। নআ ভতাভত / ৰাভলৃফাৰৰ ভরূ াৰাং অলছর এলন ধৰণযঃ। 

 

প্রকল্পৰ দ্বাৰা প্রবালফত ’ফ ৰা এজন ফযলি, নতুন নগৰৰ শ্রী লশ্বনী কুভাৰ নচৌধুৰীল ক নম প্রফন রাআনৰ লনভৃাণকামৃয 

ভানলফলষ্ট ন অৰ ুনআ ফালফ প্রফন টাৱাৰলফাৰ ভালজ ভালজ বালঙ লৰ ভানুৰ ঘৰ-দৱুাৰ ধ্বং কলৰ অৰ ুপরত দখুীা 

স্থানী নরাককলর ভযাত বুলগফরগীা । নতওাঁ লনভৃাণৰ ভত ভানলফলষ্ট লনভৃাণ ুলনলিত কৰাৰ প্রলাজনীতাৰ কথা 
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উলেখ কলৰ এআ ম্পকৃত চকু লদফকর নলুৰাধ জনা। াৱাৰলগ্রডৰ 

ভাপ্রফন্ধক শ্রী এ নক শ্রীফাস্তলফ নতওাঁক লনিতা লদ ক নম লনভৃাণৰ 

ভানদণ্ড ৰষা কৰালটা  াঁচাককল ফৰ দৰকাৰী কথা অৰ ুNERPSIP ন এআ 

লফললটা মলথষ্ট গুৰতু্বকালৰ লর লনভৃাণৰ কাভ তীক্ষ্ণবালফ লনৰীষণ কলৰফ 

অৰ ুঠিক ভানদণ্ড ৰষা কৰালটা ুলনলিত কলৰফ।   

 

ভ প্রদলূণ লনন্ত্রণ লৰলদৰ কাৰী লবমন্তা শ্রী এছ নক কাকলত অত্রু কাৰী কামৃযফাী লবমন্তা শ্রী ল নক দত্তআ এআ 

প্রশ্ন নতালর নম কাৰী অৰ ুপ্রদলূলত অফজৃনালফাৰৰ ফযৱস্থানাৰ নষত্রত লক ফযৱস্থা নরাৱা মাফ? নতওাঁলরালক জনা নম 

ফযৱহৃত নিন্সপভৃাৰ নতরক প্রদলূলত অফজৃনা লচাল গণয কৰা  অৰ ু

নআফালফ তাৰ ‘লৰটাণ’ৃ ফা ফযৱাৰৰ খলতান জভা লদালটা 

ফাধযতাভরূক। নতওাঁলরালক অৰ ুক নম ফযৱহৃত নফটাৰীৰ নষত্রলতা নতলন 

‘লৰটাণ’ৃ দালখর কলৰফ রালগ। এ আ লজ লচ এর অৰ ুএ ল লড লচ এরৰ 

লফলাকলর ৱগত কলৰ নম নিন্সপভৃাৰ নতর প্রা ১৫ ফছৰৰ াছতল 

রলন কৰা  অৰ ুফযৱহৃত নিন্সপভৃাৰ নতর ঞ্জীবুি ুনঃচক্রকাৰী প্রলতষ্ঠানৰ জলৰলত ুনঃচক্রকৰণ কৰা । প্রদলূণ 

লনন্ত্রণ লৰলদৰ প্রলতলনলধদ্বল আ-অফজৃনা ফযৱস্থানাৰ লনভ-নীলতভূৰ লফললও উলেখ কলৰ। ল লজ লচ লচ এরৰ 

প্রলতলনলধল এআ ম্পকৃত  উনলুকাআ লদল নম লনভ নুলৰ আ-অফজৃনাৰ ‘লৰটাণ’ৃ জভা লদাৰ প্রলাজন নাআ অৰ ুভখুয 

ফযৱাৰকাৰী লচাল লম নকালনা লি প্রলতষ্ঠালন আ-অফজৃনাৰ ‘আনলবন্টৰী’ ঠিকবালফ ৰালখলরআ ’র।  

 

এ আ লজ লচ এরৰ কাৰী ভাপ্রফন্ধক শ্রী ুদীপ্ত নগাস্বাভীল উচ্চ লফবৱলবদৰ প্রফন রাআনৰ স্বাস্থয অৰ ু ুৰষাজলনত 

প্রবাৱভূৰ প্রংগ উত্থান কলৰ অৰ ুএলন প্রফন রাআনৰ ফালফ নতলন স্থানত লক লক কাভ কৰাত ফাধা-লনললধ অলৰা কৰা 

ললছ - নআ কথা জালনফ লফচালৰ। এআ ম্পকৃত নলনলর ুনৰ অশ্বা লদল নম এলন রাআনৰ ফালফ কৃলল অৰ ুঅন কাভলফাৰত 

ফাধা লদা ন’ফ, লকন্তু লফদযুৎ লৰফাী তাৰৰ ুৰষাৰ ফালফ নতলন তাৰৰ তরত ওখ গছ ৰফুকর নভুলত লদা ন’ফ।  

 

এ ল লড লচ এরৰ উ ভাপ্রফন্ধক ৰলুণভা ৰভানৰ রাগৰ ৰাআলৰ এআ অলরাচনা-চক্রখনৰ াভৰলণ লৰ। শ্রীভতী ৰভালন 

কলরা ংগ্রণকাৰীলক নতওাঁলরাকৰ ংগ্রণ, অলরাচনা, ভতাভত অৰ ুৰাভৃৰ 

ফালফ ধনযফাদ জনা অৰ ুকলরালক অশ্বা লদ ক নম এআ প্রকল্প ৰূাণৰ লফলবন্ন 

মৃযাত ম্পলকৃত  ফযলি / ংস্থাৰ রগত নমাগালমাগ অৰ ুঅলরাচনা ফযাত 

থালকফ।  

 

***** 


