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EXECUTIVE SUMMARY
i. োাংলাবেশ সিকাবিি উন্নয়র্ র্ীমত কাঠাবিাটি জর্কসই উন্নয়বর্ি িাধ্যবি ২০২১ সাবলি িবধ্য িধ্যি আবয়ি প্রামিবকি মেবক যাবে েবল
মেবেচর্া কিা হবে িাথামপছু আয় ২০১৪ সাবল ১,১১০ ডলাি জথবক অমেমেন্নভাবে ২০১৮ সাবল ১,৬৭৫ ডলাি পয টি জেবেবে1
ম মডমপ বৃমি হাি ২০১৬ সাবল মেল ৭.২%, যা ২০১৮ সাবল জেব়ে হবয়বে ৭.৯% োমষ টক মেদ্যুবতি খিচ দ্রুত হাবি ৬% জথবকও জেমশ
হওোি কািণ হবে িাথামপছু আয় বৃমি, মশল্পায়র্,কৃমষ ও োমণম ুক খাবতি সম্প্রসািণ মেদ্যুবতি চামহো ২০৩৫ সাবলি িবধ্য মতর্গুণ
জেব়ে যাওয়াি আশা িবয়বে এোং কামিত পমিবষোি িার্ জির্াবত ভমেষ্যবত ৩৩,৭০৮ জিগাওয়ার্ মেদ্যুৎ প্রবয়া র্ যা প্রকবল্পি আওতায়
আর্া হবয়বে
ii.

পাওয়াি মসবস্টি িাস্টাি প্ল্ুার্ অনুসাবি ২০২২ সাবলি িবধ্য সকল অাংবশি প্রধার্ কা গুবলা সম্পন্ন কিা হবে েমক্ষণ-পমিিাঞ্চল জথবক
ঢাকাি মেবক Peak জলাড প্রোহ ২০২৫ সাবলি িবধ্য প্রায় ১.৮০০ জথবক ২,০০০ জিগাওয়ার্ হবে েবল অনুিার্ কিা হবে মেদ্যুৎ
চামহোি প্রবো র্ীেতা মেবেচর্া কবি ঢাকা পমিবষো অঞ্চবলি ন্য োাংলাবেশ পাওয়াি গ্রীড জকাম্পামর্ (মপম মসমে/PGCB) দ্বািা
পমিচামলত ঢাকা মেদ্যুৎ সিেিাহ সাংস্থা মলমিবর্ড (DESCO) দ্বািা প্রস্তুত ট্রান্সমিশর্ মসবস্টি সম্ভাব্যতা যাচাই কিা হে যাবত ট্রান্সমিশর্
মসবস্টবি যবথষ্ট উন্নমত প্রবয়া র্ েবল মচমিত কিা হে তেনুসাবি, ঢাকা পমিবষো এলাকায় মেদ্যুৎ সিেিাবহি মর্ভটিবযাগ্যতা ো়োবর্াি
ন্য ট্রান্সমিশর্ লাইবর্ি সাবথ সাংযুক্ত ৪০০/২৩০ জকমভ এোং ২৩০ /১৩২ জকমভ গ্রীড সম্পন্ন র্তুর্ সােবস্টশর্ প্রবয়া র্

iii. ৭৫০ মিমলয়র্ ডলাবিি প্রস্তামেত ঢাকা এোং ওবয়স্টার্ ট জ ার্ ট্রান্সমিশর্ গ্রীড সম্প্রসািণ প্রকল্পটি (DWZGEP) কামিগমি েক্ষতাি উন্নমত
সহ ঢাকা এোং োাংলাবেবশি পমিি অঞ্চবলি মেদ্যুৎ সিেিাবহি সক্ষিতা মর্মিত কিবে প্রস্তামেত প্রকল্পটি মপম মসমেি র্তুর্
সােবস্টশর্,ট্রান্সমিশর্ লাইর্ মর্ি াট বণি ন্য সহায়তা প্রোর্ কিবে এোং মেদ্যিার্ ট্রান্সমিশর্ লাইবর্ি উন্নেবর্ি ন্যও কা কিবে েবল
আশা কিা হবে
iv. োাংলাবেবশি েমক্ষণ-পমিি ও উত্তি-পমিবি মেদ্যুবতি মর্ভটিবযাগ্যতা এোং কায টকামিতা ো়োবর্াি ন্য DWZGEP মেদ্যুৎ ব্যেস্থাবক
আিও শমক্তশালী কিবেপ্রকবল্পি অঞ্চল কৃমষ মি মর্বয় গঠিত, জযখাবর্ অপয টাপ্ত পৃবেি পামর্ সিেিাবহি কািবণ চাষাোে জেমশিভাগ
জক্ষবেই মর্ভটি কবি ভূপৃবেি পামর্ি উপি অত:পি জসচ জিৌসুবি মেদ্যুবতি চামহো চূোি সীিাে থাবক এোোও, পদ্মা জসতু মর্ি াট ণ জশষ
হওয়াি পবি প্রতুামশত েে ধিবণি মশল্পায়বর্ি ফবল েমক্ষণ-পমিিাঞ্চবল মেদ্যুবতি চামহো অদূি ভমেষ্যবত ে়ে আকাবি বৃমি পাওয়াি আশা
কিা হবে2
v. DWZTGEP প্রকল্পটি ৫টি মেভাগসহ জিার্ ২০ টি জ লাে অেমস্থত যাবত িবেবে ১৫ টি র্তুর্ সােবস্টশর্, ১০টি ওভািবহড ট্রান্সমিশর্
লাইর্ এোং ১০টি লাইর্-ইর্ লাইর্-আউর্ (LILO) সাংবযাগ যা ঢাকা ও bay extensions এি ৯ টি মেদ্যিার্ সােবস্টশবর্ি জিার্
৩৯৪ মকবলামির্াি দেব্ ুট ি ওভািবহড লাইর্, ১৪ মকবলামির্াি ভূগভটস্থ লাইবর্ মেস্তৃত এো়োও, প্রকল্পটি মর্বনাক্ত উপাবে মপম মসমেি
প্রামতোমর্ক সক্ষিতা জ ািোি কিবে :
i.
এন্টািপ্রাই মিবসাস ট প্ল্ুামর্াং (ERP) মসবস্টবিি প্রমতো ও পমিচালর্াে সিথ র্ট ও
ii.
মপম মসমেি অপাবিশর্ এোং িক্ষণাবেক্ষণ মেভাবগি িবধ্য একটি জরার্ পমিেশটর্ জকন্দ্র প্রমতো
vi. উপ-প্রকল্পগুমল কৃমষ মি এোং েসমত অঞ্চবল অেমস্থত আইমেএটি'ি ( IBAT) তথ্যানুযােী প্রকল্প অঞ্চবল পমিবেশগত মেক জথবক
সাংবেের্শীল আোসস্থল ো াতীয় সুিমক্ষত জকাবর্া অঞ্চল পাওয়া যায়মর্ োাংলাবেশ পমিবেশ সাংিক্ষণ আইর্ ১৯৯৫এোং পমিবেশ
সাংিক্ষণ মেমধ ১৯৯৭ (২০১৭ সাবল সাংবশামধত) অনুসাবি ট্রান্সমিশর্ লাইর্ এোং গ্রীড সােবস্টশর্ গুমলবক কিলা ‘খ’ জেমণ (Orange B
category) জত জেণীভুক্ত কিা হবয়বে যাবত অেস্থার্গত ো়েপে (Site Clearance) এোং পমিবেশগত ো়েপে
(Environmental Clearance) এি ন্য প্রাথমিক পমিবেশ সিীক্ষা (IEE) েিকাি পমিবেশ অমধেফতবিি (DoE) অেস্থার্গত
ো়েপে (Site Clearance) এোং পমিবেশগত ো়েপে (Environmental Clearance) জপবত মপম মসমে পিািশটোতাি
সহায়তায় প্রবয়া র্ীয় রুর্ পমিচালর্া সিীক্ষা এোং পমিবেশগত মূল্যায়বর্ি সম্ভাব্যতা যাচাই কবিবে
1

Bangladesh Bureau of Statistics
The Padma Bridge with 150 m span and 6150 m length, is a multipurpose road-rail bridge across the Padma
River under construction in Bangladesh. It will connect Louhajong, Munshiganj to Shariatpur and Madaripur,
linking the southwestern to northern and eastern regions.
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vii. প্রকল্পটিবক এমশোর্ জডবভলপবিন্ট ব্যাাংক (ADB) এি সুিক্ষা র্ীমতিালা (safeguard requirements ) জিবর্ চলবত হবে
ADB'ি জসফগাড ট পমলমস জস্টর্বিন্ট (SPS) ২০০৯ এি অধীবর্ থাকা পমিবেশগত মূল্যায়বর্ি প্রবয়া র্ীয়তা পূিবণি ন্য এই প্রাথমিক
পমিবেশ সিীক্ষা (IEE ) র্মথটি প্রস্তুত কিা হে প্রকল্প োস্তোয়র্কাবল যমে জকাবর্া অপ্রতুামশত প্রভাে ো মড াইবর্ি পমিেতটর্ ্বর্
তবে প্রাথমিক পমিবেশ সিীক্ষা (IEE ) হালর্াগাে এোং প্রকাশ কিা হবে
viii. প্রাথমিক পমিবেশ সিীক্ষা ( IEE ) প্রাইিািী এোং জসবকন্ডািী উভয় তবথ্যি মভমত্তবত কিা হবয়বে এই সিীক্ষাি ন্য ADB'ি SPS
২০০৯ ও DoE এি র্ীমতিালাি উপি মভমত্ত কবি একটি সিমিত এোং আিঃমেষয়ক পিমতি উন্নের্ কিা হবেবে গুরুত্বপূণ ট পমিবেশগত
(IECs) এোং সািাম ক উপাোর্গুমল (ISCs) সর্াক্ত কিাি ন্য একটি জকামপাং প্রমিয়া অনুসিণ কিা হবয়মেল, যাবত প্রকল্প প্রভামেত
হওয়াি সম্ভাের্া িবয়বে োস্তুতামিক সাংস্থার্ ো পমিবেশগত মেক জথবক সাংবেের্শীল অঞ্চল র্া থাকায় প্রকবল্পি সকল ধাবপ পমিবেশগত
সম্পবেি প্রভােগুমল সে মটর্ন এোং স্থার্ীয়কিণবযাগ্য হবে
ix. ট্রান্সমিশর্ লাইবর্ি িাইর্ অে ওবে (RoW) এোং গ্রীড সােবস্টশবর্ি ন্য মিগুমল (GSS) মর্চু ায়গায় িবয়বে ট্রান্সমিশর্ লাইবর্ি
পাবশি মিগুমলবত গৃহস্থামলি কা এোং কিপবক্ষ শুকবর্া জিৌসুবি চাষাোে কিা হয় শুকবর্া জিৌসুবি মূলত ধার্মভমত্তক শস্য সহ আলু,
জেঁয়া , সমিষা, িসুর্, পার্ এোং অন্যান্য শাকসেম বে
x. RoW এি ১২ মি. প্রবস্থি িবধ্য ৫ মির্াবিি জচবয়ও জেমশ লম্বা জিার্ ২২,৭৯০ টি গাে সিাবর্া হবে মর্ি াট ণ পয টাবয় মিবত স্থায়ী ফসবলি
মকছুর্া ক্ষমত হবে এোং stringing প্রমিয়া চলাকালীর্ সিবে অল্প পমিিাণ ফসল উৎপাের্ও ক্ষমতগ্রস্থ হবে যথাসম্ভে গাে কার্া
এ়োবর্াি জচষ্টা কিা হবে জয ায়গাগুমলবত গাে অপসািণ এ়োবর্া যাবে র্া, জসখাবর্ ১:৩ অনুপাবত গাে লাগাবর্া হবে এোং একই
প্র ামতি গাে প্রমতস্থাপর্ কিা হবে এ অঞ্চবলি জেমশিভাগ গাে মভর্াি সাবথ সম্পমকটত, জযির্ এগুমল ফল এোং দ্রুত েধ টিার্ কাঠ গাে
স্থার্ীয়, জেশী ো জেশীে প্র ামতি গােও লাগাবর্া হবে সে ধিবণি ক্ষমতি ন্য উপযুক্ত ক্ষমতপূিণ প্রোর্ কিা হবে
xi. ১৫ টি র্তুর্ সােবস্টশর্ এোং একটি মেদ্যিার্ সােবস্টশবর্ি ন্য ৮০.৯২ একি এোং র্াওয়াবিি পাোমর্ি ন্য (tower footing) ১
একি মিি ধিণ কৃমষকা ও িৎস্য খািাি জথবক পমিেমতটত হবে সাতক্ষীিা অঞ্চবলি bay extension এি ন্য ৩ একি মি
অমধগ্রহণ োো প্রস্তামেত bay extension এি ন্য অন্য জকাথাও মি অমধগ্রহবণি প্রবয়া র্ প়েবে র্া কািণ প্রবয়া র্ীয় মিগুমল
GSS প্রাঙ্গবর্ মেদ্যিার্ িবয়বে
xii. প্রস্তামেত ওভািবহড ট্রান্সমিশর্ লাইবর্ি RoW জকাবর্া সুিমক্ষত অঞ্চল ো পমিবেশগত / পমিবেশগত মেক জথবক সাংবেের্শীল অঞ্চলগুমল
অমতিি কিবে র্া উমিে এোং প্রাণী গবত মেরূপ প্রভাে প্রামিক হবে ওভািবহড ট্রান্সমিশর্ লাইর্গুমল Component ১ এোং ২ এি
৩১ টি র্েী, খাল, খাল, মেল এোং পুকুি অমতিি কবি রূপসা, কচা এোং মতস্তাি িবতা মেস্তৃত র্েীগুমল যা একক তাবিি স্প্ুার্ মেবে র্েী
অমতিি কবি (র্েীবত জকাবর্া মভমত্তি প্রবয়া র্ জর্ই) ট্রান্সমিশর্ র্াওয়াি প্ল্ুার্ফি গুট মল জসসে র্েীি তীি জথবক ১৫০ মির্াি দূবি স্থাপর্
কিা হবে
xiii. ট্রান্সমিশর্ লাইবর্ি র্াওয়ািগুমলি মভমত্ত মর্ি াট বণি সিয় স্বল্প সিবয়ি ন্য শবেি উপি সািান্য প্রভাে প়েবে এোং ট্রামফক অস্থায়ীভাবে বৃমি
পাবে, তবে মেবর্ি জেলা কা হবে এোং কাবেি োমসন্দাবেি পাইমলাংবয়ি মভমত্ত কায টকলাপ সম্পবকট সতকট কিা হবে ট্রান্সমিশর্ এোং
LILOলাইর্গুমল মকছু র্েহুল অঞ্চলবক অমতিি কিবে অতএে, র্েহুল অঞ্চবল মেদ্যিার্ এোং র্তুর্ ট্রান্সমিশর্ লাইবর্ি ন্য
মর্ে াট মচত রুবর্ি পাশাপামশ মেদ্যিার্ দেদ্যুমতক জচৌম্বক জক্ষবেি (EMF) পমিেশটর্ গুরুত্বপূণ ট  আোসর্ কাঠাবিাি ন্য, ট্রান্সমিশর্ লাইর্
এোং োবেি শীষ টগুমলি ন্য ৬.৫ মি.- ৮মি. এোং র্েী পািাপাবিি ন্য ১৪.৬ মি.-১৫.৯মি.3 ো়েপবেি প্রবয়া র্ হবে আনুিামর্ক EMF
িার্গুমল ICNIRP এি সে ট র্ীর্ প্রকাশ সীিাবত িবেবে ট্রান্সমিশর্ এোং LILO লাইবর্ি EMF এি ন্য জকাবর্া ্িোমে ো
জলাক র্ সিাসমি প্রভামেত হবে র্া
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xiv. প্রকবল্পি ন্য প্রবয়া র্ীয় Labor camp গুবলাবত পামর্ এোং স্যামর্বর্শর্ সুমেধা সিেিাহ কিা হবে মর্ি াট বণি সিয় সিস্ত কাব ি
ায়গাগুমলবত গুোি, মেমডাং উপকিণ সাংিক্ষণ এোং সঠিক মর্ষ্পমত্ত কিাি ন্য যথাযথ ব্যেস্থা কায টকি কিা হবে GSS গুমলবক
প্রবয়া র্ীয় আগুর্ জর্ভাবর্াি সিঞ্জাি, ব্যমক্তগত প্রমতিক্ষামূলক সিঞ্জাি (PPE) এোং রুিী উিাি আইবর্ি জযির্ প্রাথমিক মচমকত্সাি
োক্স ইতুামে সিেিাহ কিা হবে
xv. পমিবেশগত সুিক্ষাি ন্য েতটিার্ সােবস্টশর্গুমল পমিচালর্াি সিয় মেদ্যিার্ সুমেধাগুমল মচমিতকিবণ মপম মসমে পয টাপ্ত প্রমতমিয়াশীল
েবল প্রিামণত হবয়বে সােবস্টশর্গুমলি ন্য ইয়াবড িট পমিষ্কাি- পমিেন্নতা এোং যথাযথ ে টু পমিচালর্া ও মর্ষ্পমত্ত ব্যেস্থা প্রবো র্
মেপজ্জর্ক এোং অ-মেপজ্জর্ক উপাোবর্ি হুান্ডমলাংবয়ি মেবশষত জস্টাবি মেন্যাবস এোং স্প্লাইবল প্রমতবিাবধ উন্নমত কিা েিকাি
মেদ্যিার্ সােবস্টশর্গুমল পমিচালর্া কিাি ন্য মপম মসমেি পমিবেশ মর্িীক্ষায় উমিমখত সিয়সীিাে একটি সাংবশাধর্মূলক কি ট পমিকল্পর্া
(CAP) কিবত হবে (Annex 7)
xvi. প্রকবল্পি মর্ি াট বণি সিয়, র্াওয়াি ফাউবন্ডশর্ মর্ি াট ণ , র্াওয়াি মর্ি াট ণ এোং পমিোহী গাাঁথুমর্ি (stringing of conductors) ন্য
যিপামতি ন্য যার্োহর্ চলাচবল মকছু পমিবেশগত প্রভাে প়েবে র্াওয়াি ও র্তুর্ GSS মর্ি াট বণি সিে মি ভিার্, মর্ি াট ণ সািগ্রীি
সাংিক্ষবণি গুোি, েমিকবেি মিয়াকলাপ এোং মর্ি াট ণ কাব ব্যেহৃত যার্োহর্ চলাচল সহ মেমভন্ন কায টিি চলবে পমিবেশ ব্যেস্থাপর্া
ট কিা হবে
পমিকল্পর্ায় (EMP) প্রশির্ ব্যেস্থাি প্রস্তাে জেওয়া হবয়বে এোং EMP জত মচমিত যবথামচত অনুশীলর্গুমল চুমক্তবত অিভু ক্ত
ট কিা হবে
EMP এোং CAP -ি ন্য ব্যয় মর্ি াট ণ চুমক্তবত অিভু ক্ত
xvii. ট্রান্সমিশর্ লাইর্ রুর্ এোং সােবস্টশর্ সাইর্গুমলি পাশাপামশ মেমভন্ন ােগাে স্থার্ীয় জলাক বর্ি সাবথ জসবেম্বি এোং অবক্টােি ২০১৮
সাবল ৪২ টি পিািশট সভা অনুমেত হবয়মেল জযখাবর্ ৬২৩ র্ জলাক অাংশ মর্বয়মেল স্থার্ীয় জলাবকিা িবর্ কবির্ জয প্রকল্পটি মেদ্যুৎ
সিেিাবহি উন্নমতি িাধ্যবি াতীয় উন্নয়বর্ উবিখবযাগ্য অেোর্ িাখবে এোং তািা প্রাক-মর্ি াট ণ ও মর্ি াট বণি সিয়কাবল কি সট াংস্থাবর্ি
সুবযাবগি প্রতুাশায় মেল পিািশট সভা োো মেকল্প সিীক্ষাও পমিচামলত হবয়মেল
xviii. স্থার্ীয় ইউমর্য়র্ পয টাবয় একটি অমভবযাগ মর্োিণ প্রমিয়া (GRM) প্রমতো কিা হবে এোং যখর্ প্রবয়া র্ হবে তখর্ একটি প্রকল্প স্তবিি
প্রমতকাি ব্যেস্থা গ্রহণ কিা হবে প্রকল্পটি োস্তোয়বর্ি ন্য মপম মসমে একটি প্রকল্প পমিচালর্া ইউমর্র্ (PMU) গঠর্ কিবে ADB'ি
SPS ২০০৯ পূিণ হবে মকর্া তা মর্মিত কিবত EMP এোং CAP এি োস্তোয়র্ পয টবেক্ষণ কিা হবে
xix. প্রকল্পটিবত জযবহতু অপমিেতটর্ীয়, দেমচেুিয় ো র্ম িহীর্ এির্ উবিখবযাগ্য মেরূপ প্রভাে িবয়বে জস ধিবণি জকাবর্া মিয়াকলাবপ ম়েত
র্া জস ন্য েতটিার্ প্রাথমিক পমিবেশ সিীক্ষা (IEE )টি প্রকবল্পি প্রভাে মর্ধ টািবণি ন্য ADB'ি SPS ২০০৯ অনুসাবি প্রস্তুত কিা
হবয়বে অতএে, ধািণা কিা হবে প্রকল্পটিি পমিবেশগত জেমণমেন্যাসটি —পমিবেশগত খ জেমণ' (Environment Category B)
হবে

