সারসংক্ষেপ
বাংলাক্ষেক্ষে ববেয ুৎ সরবরাহ বুবস্থার বুাপক উন্নয়ন সক্ষেও এখনও অক্ষনকগুবল চ্ুাক্ষলঞ্জ ম াকাক্ষবলা করক্ষে হমে যাক্ষে কক্ষর
সা বিক ববেয ুৎ সরবরাহ বনরবববেন্ন হয়। এই আল োলে, চ্ট্রিা

ববভাগীয় েহর এলাকায় ববেয ুৎ সরবরাক্ষহর অবকাঠাক্ষ া

সয েৃঢ়করক্ষের জনু এক্সলেনশোন অ্যোন্ড স্ত্রেনলেননিং অ্ব েোওয়োর নিলেম স্ত্রনটওয়োেক প্রলেক্ট আন্ডোর নিটোগোিং এনরয়ো নোলম এেনট
প্রস্তোব েরো হলয়লে। এই প্রেলের আওতোয় - ক) বনউ য বরং এ ২৩০/১৩২ মকবভ গুাস ইনসয ুক্ষলইক্ষেড সয ইচ্বগয়ার (বজআইএস)
সাবক্ষেেন, খ) খযলেীক্ষে ২৩০/১৩২ মকবভ বজআইএস সাবক্ষেেন (ববেু ান এয়ার ইনসয ুক্ষলইক্ষেড সয ইচ্বগয়ার (এআইএস)
বভবিক ১৩২/৩৩ মকবভ সাবক্ষেেন অপসারে কক্ষর ২৩০/১৩২ মকবভ বজআইএস এ আপক্ষিড করা হক্ষব) গ) আক্ষনায়ারা ও
আনন্দবাজার (বনউ য বরং) এর ক্ষযু ২৫.১৮২ বকব লম্বা ৪০০ মকবভ ট্রান্সব েন লাইন (১৯.৯২ বকক্ষলাব োর ওভারক্ষহড এবং
৫.২৫ বকক্ষলাব োর আন্ডারিাউন্ড), ঘ) হােহাজারী মেক্ষক রা পযর পযযন্ত ২.৬৬ বকক্ষলাব োর েীঘয ২৩০ মকবভ লাইন-ইন-লাইনআউে (এলআইএলও / বলক্ষলা) ডাবল সাবকযে আন্ডারিাউন্ড ট্রান্সব েন লাইন, ই) ােয নাঘাে মেক্ষক খযলেী পযযন্ত একবে ১৪.৫৬
বকক্ষলাব োর েীঘয ২৩০ মকবভ আন্ডারিাউন্ড ট্রান্সব েন লাইন এবং চ্) ােয নাঘাে সাবক্ষেেক্ষন েয ইবে ২৩০ মকবভ বজআইএস মব
এক্সক্ষেনেন কাজ সম্পন্ন করা হক্ষব। যার ফক্ষল এ এলাকার ববেয ুৎ সরবরাক্ষহর অবকাঠাক্ষ া সয েৃঢ় হক্ষব এবং বন যাোযীন ববেয ুৎ
মকন্দ্রস ূ হ মেক্ষক ম জর মলাড মসন্টারস ূ হ পযযন্ত বাল্ক ববেয ুৎ বনষ্কােন সম্ভবপর হক্ষব। এই প্রস্তাববে প্রকল্পবে চ্ট্রিা েহর
এবং েহর সংলগ্ন এলাকার আবাবসক, বাবেবজুক ও বেল্প বভবিক িাহকক্ষের ববেয ুক্ষের দ্রুে বযযনেীল চ্াবহো পূ রক্ষে সহায়ক
হমব।
প্রকল্পবের পবরক্ষবেগে ছাড়পক্ষের জনু, প্রকল্প কেৃযপে (বপবজবসবব) একবে ইবনবেয়ুাল এনভায়রনক্ষ ন্টাল এক্সাব ক্ষনেন
(আইইই) কক্ষরবছল যার বভবিক্ষে পবরক্ষবে অবযেপ্তর ইক্ষো ক্ষযু পবরক্ষবেগে ছাড়পে প্রোন কক্ষরক্ষছ। এই প্রকক্ষল্পর মকাফাইনুাবন্সয়র এবেয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচ্ার ইনক্ষভেক্ষ ন্ট বুাংক্ষকর (এআইআইবব) প্রক্ষয়াজন অনয সাক্ষর এই এনভায়রনক্ষ ন্টাল অুান্ড
মসােুাল ই পুাক্ট অুাক্ষসসক্ষ ন্ট (ইএসআইএ) প্রবেক্ষবেনবে প্রস্তুে করা হক্ষয়ক্ষছ। এই প্রবেক্ষবেক্ষন এআইআইববর পবরক্ষবেগে ও
সা াবজক স ীো কাঠাক্ষ ার বনক্ষেযবেকা এবং এ সম্পবকযে বাংলাক্ষেক্ষের বববভন্ন আইন ও নীবে অনয সরে করা হক্ষয়ক্ষছ।
ইএসআইএ সম্পন্ন করার লক্ষে প্রস্তাববে প্রকক্ষল্পর ইন্টারক্ষভনোনস ূ ক্ষহর আক্ষলাক্ষক াবি-বডবসবিনাবর ইএসআইএ গক্ষবষো
েল দ্বারা আেয-সা াবজক এবং পবরক্ষবেগে প্রভাবস ূ ক্ষহর অনয যাবন করা হক্ষয়ক্ষছ। গক্ষবষো েলবে প্রস্তাববে প্রকল্পবের মবে
কক্ষয়কবে সাইে পবরেেযন কক্ষর প্রােব ক েেু সংিক্ষহর জনু র্ুাবপড রুরাল অুাপ্রাইজাল (আরআরএ) এর বববভন্ন মকৌেলাবে
স্ত্রেমন: ফর াল ও ইনফর াল সাোৎকার, গ্রুপ বডসকােন, পাববলক কনসালক্ষেেন ইতযোনে বযোবহোর েলর। মেে গলবষণোর
স য় াবি-বডবসবিনাবর ইএসআইএ বেক্ষ র সেসুরা বনজ বনজ েেোর বভবিক্ষক পবরেবেযে সাইক্ষের পযযক্ষবেে কক্ষরন এবং
গক্ষবষোর ফলাফক্ষলর বভবিক্ষে ইএসআইএ প্রবেক্ষবেন তেরী কক্ষরন।
ইএসআইএ গক্ষবষো চ্লাকাবলন স ক্ষয় প্রকল্প সংবিষ্ট মেকক্ষহাল্ডারক্ষের সাক্ষে নয়বে (৯) েবববন য় সভা অনয বিে হয় এবং
মসই সকল মেকক্ষহাল্ডারক্ষের প্রবেবিয়া এই প্রবেক্ষবেক্ষন উক্ষেবখে হক্ষয়ক্ষছ।
এই সকল মেকক্ষহাল্ডাররা হক্ষলন ১) প্রেেনটেোরো প্রােব কভাক্ষব প্রভাববে বুবিবগয, ময ন: েযদ্র বুবসায়ী, মোকানোর, পেচ্ারী,
ছােছােী,

বহলা, ইেুাবে এবং ২) বসবে করক্ষপাক্ষরেক্ষনর প্রবেবনবয, সংবিষ্ট ইউবনয়ন পবরষে, মকবজবডবসএল, বসওয়াসা,

বববেবসএল, নাগবরক স াজ প্রবেবনবযবগয, এনবজও ইেুাবে। েবববন য় প্রবিয়াক্ষে সংবিষ্ট মেকক্ষহাল্ডারক্ষের ুাপ করা হক্ষয়ক্ষছ।

েবববন ক্ষয়র সভার স্থান গুক্ষলা সম্পক্ষকয সংবিষ্ট মেকক্ষহাল্ডারক্ষের অববহে করা হক্ষয়ক্ষছ এবং সভাচ্লাকালীে স ক্ষয় প্রকল্প
সম্পক্ষকয োক্ষের ো ে বলবপবদ্ধ করা হক্ষয়ক্ষছ যা এই প্রবেক্ষবেক্ষন উক্ষেখ আক্ষছ। এছাড়া, (এক) প্রাক-বন যাে-পযযায় এবং (েয ই)
বন যাে-পযযায় ভববষুে কনসালক্ষেেন পবরকল্পনাও এই প্রবেক্ষবেনবেক্ষে অন্তভযযি করা হক্ষয়ক্ষছ।
পবরক্ষবেগে গক্ষবষোয় সাবক্ষেেন (বনউ য বরং, খযলেী) সাইেগুবলর ববকল্পস ূ হ ববক্ষিষে করা হক্ষয়ক্ষছ এবং প্রস্তাববে 'অুাকেন
অপেন(স ূ হ)' 'মনা অুাকেন' অপেন ববকক্ষল্পর সাক্ষে েযলনা করা হক্ষয়ক্ষছ। এখাক্ষন বেয ান পবরবস্থবেক্ষক মনা অুাকেন
অপেনোরা সংজ্ঞাবয়ে করা হক্ষয়ক্ষছ। অুাকেন অপেনস ূ ক্ষহ প্রকক্ষল্পর ইন্টারক্ষভনোনস ূ হক্ষক অন্তভযযি করা হক্ষয়ক্ষছ এবং
বনম্নবলবখে েয বে ানেক্ষের বভবিক্ষে োক্ষের েযলনা করা হক্ষয়ক্ষছ: ক) ববকল্পগুবলর বস্তুগে ও অেযননবেক বেক, এবং খ) পবরক্ষবক্ষের
উপর োক্ষের প্রভাব। বস্তুগে ও অেযননবেক বেকস ূ ক্ষহর

ক্ষযু – জব র প্রকার ও জব র মলাক্ষকেন, জব র প্রাপুো ও

অবযিহক্ষের জবেলো, র্ুাক্ষপর প্রক্ষয়াজনীয়ো, ভববষুক্ষে সম্প্রসারে সয ক্ষযাগ, রাস্তার অবস্থা, ভূ ব উন্নয়ক্ষনর প্রক্ষয়াজনীয়ো, ববেয ুৎ
খাক্ষের বৃ বদ্ধ, বাস্তবায়ন বুয় ইেুাবে েযলনা করা হক্ষয়ক্ষছ। পবরক্ষবেগে বেক বেক্ষয় বায়য , পাবন ও াবে উপর প্রভাব এবং েব্দেূ ষে
ববক্ষবচ্না করা হক্ষয়ক্ষছ।
অেঃপর এই প্রবেক্ষবেক্ষন সাবক্ষেেনগুবলর কাক্ষজর জনু সাইে বনবযাচ্ক্ষনর উক্ষেক্ষে এই েয ইবে

ানেে বুবহার কক্ষর চ্ূড়ান্ত

পরা েয মেয়া হক্ষয়ক্ষছ। বনউ য বরং সাইক্ষের একবে াে 'অুাকেন অপেন' রক্ষয়ক্ষছ এবং এবে 'মনা অুাকেন' ববকক্ষল্পর উপর
বনবযাবচ্ে হক্ষয়ক্ষছ কারে অুাকেন অপেনবের অক্ষনকগুবল ইবেবাচ্ক সা াবজক-অেযননবেক প্রভাব রক্ষয়ক্ষছ। খযলেী সাইক্ষের জনু
খযলেীক্ষে ববেু ান বপবজবসববর ১৩২ মকবভ সাবক্ষেেন সী ানার অভুন্তরীে স্থানবে বনবযাবচ্ে করা হক্ষয়ক্ষছ। এর কারন হল অনু
েয বে ববকক্ষল্পর েযলনায় এবেক্ষে ভূ ব অবযিহক্ষের জনু মকান প্রকার জবেলো সম্ময খীন হক্ষে হক্ষব না। এছাড়া, এবে বাস্তবায়ক্ষন
ময সকল আেয-সা াবজক েীঘযক্ষ য়ােী উপকাবরো পাওয়া যাক্ষব ো স্বল্প-ম য়ােী পবরক্ষবেগে অপকাবরোগুবলর মচ্ক্ষয় অেীব গুরুি
রাখক্ষব। অেএব, এই 'অুাকেন অপেন'মক 'মনা অুাকেন' ববকক্ষল্পর উপর অিাবযকার' মেওয়া হক্ষয়ক্ষছ।
ট্রান্সব েন লাইন উন্নয়ক্ষনর জনু [ ােয নাঘাে-খযলেী রুট, আক্ষনায়ারা-আনন্দবাজার (বনউ য বরং) রুট এবং হােহাজারী মেক্ষক
রা পযর রুট] 'মনা অুাকেন' ববকল্পসহ ‘অুাকেন’্অপেনগুবলর েযলনার
ববকল্পগুবলর েযলনার জনু বুবহৃে

লে অনয রূপ েয ইবে ানেে বুাবহার করা হক্ষয়ক্ষছ।

ানেে েয ইবে হল: ক) বস্তুগে ও অেযননবেক বেক- স্ত্রেমন: রুলটর তেঘযু, বাস্তবায়ক্ষনর

অসয ববযা, ববেু ান কাঠাক্ষ ার অবস্থান, প্রক্ষয়াজনীয় োওয়াক্ষরর সংখুা, বেয ান ও ভববষুৎ বড ুান্ড ম োক্ষনার ে ো, ববেয ুৎ
অবকাঠাক্ষ ার বৃ বদ্ধ, বুয় ইেুাবে, খ) পবরক্ষবেগে বেক- স্ত্রেমন: নেী অবেিস্ত্রমর প্রক্ষয়াজনীয়তো, নেীকূল েয়, সংরবেে বস্ত্রনর
অ্বস্থোন, ইক্ষকাক্ষলাবজকাবল বিবেকাল এবরয়া (ইবসএ), পাবখর আবাসস্থ

ইেুাবে। অেঃপর এই প্রকক্ষল্পর অযীক্ষন ট্রান্সব েন

লাইন সম্প্রসারে পবরকল্পনার েনয চ্ূড়ান্ত পরা েয প্রেোন েরো হক্ষয়ক্ষছ। াঠপযযাক্ষয় জবরক্ষপর উপর বভবি কক্ষর ােয নাঘাে-খযলেী
রুক্ষের জনু মট্রবচং এবং খনন কাজগুবলক্ষে সবক্ষচ্ক্ষয় িে িমিযোপূ েয রুেবে আরও অনু েয বে রুক্ষের উপর বনবযাবচ্ে েরো হলয়লে
কারে এক্ষেেলর বন ায ে েমকেোণ্ডগুবলর খরচ্ অ্লনে েলম েোলব। একই সাক্ষে বনবযাবচ্ে ববকল্পবে চ্ট্রিা
বসক্ষে

মনেওয়াকযক্ষক বতকমোলনর স্ত্রিলয় আরও েবিোলী করক্ষব েোর ফল

অচক্ষলর পাওয়ার

এই অচলনট েীঘযক্ষ য়ােী আর্ক-সা াবজক উন্নয়ন

স্ত্রেখলব। ফলস্বরূপ, এবে 'মনা অুাকেন' ববকক্ষল্পর উের অ্গ্রোনিেোর স্ত্রেয়ো হক্ষয়ক্ষছ। আক্ষনায়ারা-আনন্দবাজার রুস্ত্রটর েনয
াঠপযযাক্ষয়র জবরক্ষপর উপর বভবি কক্ষর বেনবে ববকল্প রুস্ত্রটর ক্ষযু স্ত্রে রুেবে বসবের উপর সবস্ত্রিময় ক প্রভাব রাখক্ষব, মসইবেই
মসরা 'অুাকেন' অপেন বহসাক্ষব ববক্ষববচ্ে েরো হলয়লে। এই প্রকক্ষল্পর অযীক্ষন এই লাইনবের বাস্তবায়ন েরল এনট চ্ট্রিা
অচলক্ষক একবে বনভযরক্ষযাগু ববেয ুৎেবি বুবস্থার অযীক্ষন আনলত স্ত্রবশ গুরুত্বপূ েয ভূ ব কা পালন করক্ষব এবিং এবে এই অচক্ষলর
অেযনীবের বৃ বদ্ধস্ত্রত িহোয়ে হলব। ফক্ষল এবেক্ষক 'মনা অুাকোন' ববকক্ষল্পর উের অ্গ্রোনিেোর স্ত্রেয়ো হক্ষয়ক্ষছ। অবক্ষেক্ষষ, রা পযর

হােহাজারী রুক্ষে মকবল একবে সম্ভাবু রুে রক্ষয়ক্ষছ এবং এবেক্ষক েযলনা করা হক্ষয়ক্ষছ 'মনা অুাকেন' অপেক্ষনর সাক্ষে। এই
অুাকেন অপেন চ্েিাক্ষ র পাওয়ার মনেওয়াকযবে উক্ষেখক্ষযাগুভাক্ষব উন্নে করক্ষব, যা প্রচ্যর আর্ক-িোমোনেে সয ববযা বনক্ষয় আসক্ষব।
ফ স্বরূে এই অুাকেন অপেননটলে 'মনা অুাকেন' নবেলের স্ত্রিলয় প্রোিোনয স্ত্রেয়ো হলয়লে।
আক্ষনায়ারা সাবক্ষেেননট এই প্রকক্ষল্পর অ্ন্তরভুক্ত নয়, েক্ষব এবে আক্ষনায়ারা মেক্ষক বনউ য বরং ৪০০ মকবভ ডাবল সাবকযে লাইক্ষনর
সাক্ষে শিংযয ি। আক্ষনায়ারো ২৩০/১৩২/৩৩ মকবভ বজআইএস সাবক্ষেেস্ত্রনর েনয ২০ একর জব র প্রক্ষয়াজন হক্ষব। সাবক্ষেেননটর
েনয প্রস্তাববে স্থান সম্পূ েযরূক্ষপ কৃবষ জব । কৃবষ জব নট প্রিোনত বেনবে ফসলযয ি জব । প্রস্তাববে ভূ ব র চ্াক্ষষর মযাগুো
েেকরা ২৫০ ভাগ এবং এক্ষে বাবষযক ম াে ৭০ েন চ্াল উৎপাবেে হয়।
ওভারক্ষহড ট্রান্সব েন লাইক্ষনর োওয়ার পােক্ষেক্ষের জনু ১.৫৩ একর জব প্রক্ষয়াজন হলব; আন্ডারিাউন্ড ট্রান্সব েন লাইক্ষনর
জনু মকানও জব প্রক্ষয়াজন হলব নো কারে এনট সড়কপাক্ষের নীক্ষচ্ বনব যে হক্ষব।
বনউ য বরংক্ষয়র ২৩০/১৩২ মকবভ বজআইএস সাববসক্ষেেন বন যাক্ষের জনু প্রক্ষয়াজনীয় ভূ ব অবযিহে ও ভূ ব উন্নয়ন েমকেোণ্ড
ববশ্ববুাংক্ষকর েহববক্ষল অনু এেনট প্রকক্ষল্পর আওতোয় হক্ষব। এনেলে খযলেীক্ষে আপক্ষিড করার জনু প্রস্তাববে সাবক্ষেেস্ত্রনর
জনু মকান ভূ ব অবযিহস্ত্রণর প্রক্ষয়াজন হক্ষব না কারে এবে বেয াক্ষন অবস্থানরে সাবক্ষেেক্ষনর িীমোনোর স্ত্রভতলর বন যাে করা
হক্ষব। অনয রূপভাক্ষব,

ােয নাঘাে সাবক্ষেেক্ষন মব এক্সক্ষেনেস্ত্রনর জনু মকান জব র প্রক্ষয়াজন হমব না কারে এবে ববেু ান

সাবক্ষেেক্ষন বনব ে
য হক্ষব। উপক্ষর প্রস্তাববে প্রক্ষয়াজনীয় ভূ নমলত মকান ানব বসবে মনই, ফক্ষল ভূ ব বুবহাক্ষরর জনু মকান ানব
বসবে স্থানান্তনরত হলব নো। অেএব, এই প্রকক্ষল্পর জনু মকান পযনবযাসন/ পযনবযাসন ক যপবরকল্পনার প্রক্ষয়াজন হক্ষব না। অনুবেক্ষক
৫৬বে ওভারক্ষহড োওয়াক্ষরর েনয প্রক্ষয়াজনীয় ভূ নমর বুবস্থা করা হক্ষব। আন্ডারিাউন্ড ট্রান্সব েন লাইন বন যাক্ষের জনু ৫৬৫বে
স্ত্রেোেোলনর াবলকক্ষের (২৫৮বে স্থায়ী ও ৩০৭বে অস্থায়ী মোকান) ১৪ বেক্ষনর য নাফা স পবর াে েবেপূ রে প্রোন করা হক্ষব।
এখাক্ষন আন্ডারিাউন্ড ট্রান্সব েন লাইক্ষনর বন যােকাক্ষল আনয াবনক বুাবহৃে স স্ত্রয়র েনরমোণ ১৪ বেন হলব বল ববক্ষবচ্না েলর
েবেপূ রস্ত্রণর েনরমোণ ননিকোরণ েরো হক্ষয়ক্ষছ। এই প্রকক্ষল্পর অযীক্ষন েবেপূ রে জনু সা বিক বাক্ষজে আনয াবনক ২.১৫ ব বলয়ন
াবকযন ডলার যরা হক্ষয়ক্ষছ। এই ইএসআইএ গক্ষবষোর অংে বহসাক্ষব একবে পযনবযাসন পবরকল্পনা মফ্র ওয়াকয প্রস্তুে করা হক্ষয়ক্ষছ।
গক্ষবষো এলাকার অ্ন্তরভুক্ত পবরক্ষবেক্ষক আবহাওয়াববেুা, ভূ ব কস্ত্রের প্রবেো, পবরক্ষবেগে গুে ান এবং প্রাকৃবেক েয ক্ষযযাক্ষগর
পবরক্ষপ্রবেক্ষে ূ লুায়ন করা হস্ত্রয়লে। আ বাগান মেেক্ষনর (লেনট নেনো এই প্রেলের গক্ষবষো এলাকার েনয প্রলেোেয) ৩০ বছর
(১৯৮৪-২০১৩) এর েেু নবলেষণ েরল

মেখা েোয় স্ত্রে ১৯৮৪ সাক্ষল জযন মোলি এই এ োেোয় সক্ষবযাচ্চ বৃ বষ্টপাে ঘক্ষে (৮৪৬

ব বলব োর)। এই িমলয় মেেক্ষনর সক্ষবযাচ্চ োপ াো ২৮ বডবি মসলবসয়াস মেক্ষক ৩৪ বডবি মসলবসয়াস পযযন্ত পবরববেযে হয়।
এেই িমলয়র াবসক গড় উষ্ণতো লে করক্ষল মেখা যাক্ষব ময এই এ োেোর এবপ্রল সবক্ষচ্ক্ষয় উষ্ণ াস এবং জানয য়ারী সবক্ষচ্ক্ষয়
ঠান্ডা াস। মেেননটর ঋেয বভবিক আক্ষপবেক আদ্রযোর েেু অ্নু েোয়ী প্রেে এ োেোর আক্ষপবেক আদ্রযো মফব্রুয়াবরক্ষে সবযবনম্ন
েেকরা ৬৭ ভাগ মেক্ষক জযলাই াক্ষস সক্ষবযাচ্চ েেকরা ৮৭ ভাগ হয়। আ বাগান মেেক্ষনর সবযাবযক বায়য র গবে বছক্ষর ৩০
মেক্ষক ১৩০ বকক্ষলাব োর/ঘণ্টা হয় এবং এবপ্রল াক্ষস বাোক্ষসর গবে সক্ষবযাচ্চ োক্ষক। চ্েিা মজলা এলাকাবে মজান-২ এর
অ্ন্তভুকক্ত। মজান-২ এর আওোয় পক্ষড় বাংলাক্ষেক্ষের

যুাচল যা বকনা বক্ষরন্দ্র ও

যয পযক্ষরর সাম্প্রবেকেোল

উক্ষিাবলে

িাইসক্ষোবসন ব্লক এবং পবিক্ষ র ববযযে মবক্ষির পবি া ববযযে অংস্ত্রশ েলর, যার বাস্ক বসসব ক মকা-এবফবেএন্ট হ ০.০৫ বজ।
আক্ষনায়ারা মেক্ষক ননউ য বরং (আনন্দবাজার) ট্রান্সব েন লাইক্ষনর ওভারক্ষহড অংেবে মবে কক্ষয়কবে প্রযান প্রযান খাল ও নেীর
এবং তোলের োখাপ্রশোখোলে অবেি করক্ষব। প্রযান খালগুবল হক্ষলা িোরলেখাল, বেকলবাহা/ য রাবরখাল, কেযফযলী খাল এবং

ক্ষহে খাল। এই লাইনবে চ্ট্রিা বন্দলরর কাক্ষছ কেযফযলী নেীর উপরও অবেি করক্ষব মযখাক্ষন নেীর প্রস্থ প্রায় ৭০০ ব োর।
কেযফযলী নেী ও এই এ োেোর খালগুবলক্ষে মজায়াক্ষরর প্রভাব রক্ষয়ক্ষছ। খযলেী মেক্ষক

যয নাঘাে সাবক্ষেেন মেক্ষক আক্ষরকবে

অুান্ডরিাউন্ড ট্রান্সব েন লাইন হক্ষব মযবে ঢাকা-চ্ট্টিা মহোিড়ে, বসবডএ এবভবনউ, চ্ট্টিা -কক্সবাজার মহোিড়ে এবং চ্ট্টিা রাঙ্গয বনয়া-কাপ্তাই মরাড বরাবর এবং চ্াাঁেগাাঁওখাল ও বুনড়চ্রখাক্ষলর অ্নতক্রম েরলব। েু নোঘাক্ষের সাবক্ষেেন হো েো নেীর পাক্ষে
অববস্থে।
বসএইচ্আই০০৪ মেেন (মযবে প্রকল্প এলাকার জনু প্রলেোেয) অ্নু েোয়ী প্রেে এ োেোর েোনন শুষ্ক ম ৌসয ক্ষ ভূ পৃ ি মেক্ষক নীক্ষচ্র
বেক্ষক নাক্ষ এবং এবপ্রল াক্ষস েোননর গভীরো সবক্ষচ্ক্ষয় মববে হয়। অনুবেক্ষক, বষযা ম ৌসয ক্ষ পাবনর মেববল মবক্ষড় যায় এবং
আগক্ষে েোননর গভীরো সবযবনম্ন হয় যাবকনা বৃ বষ্টপাক্ষের কারক্ষে বরচ্াজয হয়। বনউ য বরং সাবক্ষেেন সাইে স য ক্ষদ্রর পাক্ষে
অববস্থে। এখাক্ষন উক্ষেখু ময সাবক্ষেেন সাইে ঘূ বেযঝড় বা মজায়াক্ষরর েোরলণ বনুার সম্ময খীন হক্ষবনা। চ্ট্টিা গা ী উপকূলীয়
উাঁচ্য এবং চ্ওড়া রাস্তাবে একবে বাাঁয বহসাক্ষব কাজ েলর এবং রাস্তা বরাবর বুাংক সয রোর জনু ময কাজ েরো হক্ষয়ক্ষছ ো
প্রাকৃবেক েয ক্ষযযাগ মেক্ষক সাবক্ষেেন সাইেক্ষক রো কক্ষর। অনুবেক্ষক আন্ডোরিাউন্ড ট্রান্সব েন লাইনবে েহর এলাকা জযক্ষড়
অবেি করক্ষব এবং যা িম্ভোবয বনুার নাগাস্ত্র র বাইক্ষর র্োেলব। প্রস্তাববে প্রকল্প সাইেস ূ হ, যো খযলেী সাবক্ষেেন, ােয নাহাে
সাবক্ষেেন এবং প্রস্তাববে বনউ য বরং সাবক্ষেেন এবং ট্রান্সব েন োওয়ারগুবল মকানও পাহাড়ী এলাকায় বা পাহাড়ী এলাকার
পাক্ষে অববস্থে নয়। ফক্ষল প্রকল্পবে কখক্ষনাই ভূ ব যক্ষসর বেকার হক্ষব না।
প্রস্তোনবত আলনোয়োরো স্ত্রর্লে েনটয়ো উেলে োর ট্রান্সব েন

োইননট মূ ত েৃনষ েনম অ্নতক্রম েরলব এবিং টোওয়োরগুল ো েৃনষ

েনমলতই স্থোনেত হলব। এই এ োেোয় ফিল র উৎেোেনশী তো শতেরো ১৬২ ভোগ। ননউ মুনরিং সাবক্ষেেননট নি ফিন েনমলত
হলব এবিং এর ফিল র উৎেোেনশী তো শতেরো ২০০ ভোগ।
প্রস্তোনবত প্রেেনট স্ত্রেোন েনরলবশগত িিংেটোেন্ন এ োেোর মলিয েলরনন এবিং ট্রান্সব েন োইনগুন েোনখর উড্ডয়ন এ োেোলে
প্রভোনবত েরলবনো। তলব খুব স্বেিিংখযে গোেেো ো েনতগ্রস্ত হলব বো এগুল ো েনরষ্কোর েরো হলব- নবলশষত ট্রান্সব েন োইলনর
রোইট-অ্ব-ওলয় এবিং সাবক্ষেেন এ োেোয়। এেনয নেেু
ট্রান্সব েন

তো এবিং গুল্ম েোতীয় উনিে েনতগ্রস্ত হলত েোলর। শহুলর এ োেোর

োইন ভূ গভকস্থ েরোর প্রস্তোব স্ত্রেয়ো হলয়লে। এলতেলর শহুলর এ োেোয় স্ত্রেোন গোেেো ো েনতগ্রস্ত হলবনো। নগ্রড

রেনোলবেলনর েোলে প্রেে এ োেোয় গোেেো োর বৃ নি স্ত্ররোি হলত েোলর। তলব েীবববনিত্রগত উেোেোন িমূ লহর উের এিব
েমকেোলণ্ডর প্রভোব খুবই নগনয হলব। নেেু স্ত্রেোট েোনখ, উভির, এবিং িরীিৃ লের বোিস্থোন হোরোলত েোলর সাবক্ষেেন ননমকোণ এবিং
টোওয়োর স্থোেনোর েনয।
বোনড়ঘলরর িিংখযো, ননভকরতোর অ্নু েোত, েনরবোলরর আেোর, ন ঙ্গ অ্নু েোত, আনেবোনি, শ্রম, নশেোর হোর, স্বোস্থয িু নবিো, েমকিিংস্থোলনর
িু লেোগ, স্ত্রেশোগত িরন, অ্নভগমন, বোনড়ঘলরর িরন, খোবোর েোননর িিংস্থোন, স্বোস্থযের েয়ননস্কোশন বযোবস্থো, নবেু যৎ, েনমর েোম,
েোনরদ্রতো ইতযোনের উের নভনি েলর প্রেে এ োেোর েনিিংখযোতোনিে ও আর্ক-িোমোনেে অ্বস্থো েেকোল োিনো েরো হলয়লে। িে
েরীেোর ফ োফ

অ্নু েোনয় এটো ব ো েোয় স্ত্রে স্ত্রেলশর অ্নযোনয েোয়গো নবলবিনোয় এই এ োেোনট এই প্রেে গ্রহলনর অ্নু েুল

আলে। এনট এ োেোর আর্ক-িোমোনেে বযবস্থো এবিং েনগলনর উের স্ত্রেোন প্রেোর নবরূে প্রভোব স্ত্রফ লব নো।
েনরলবশগত ও িোমোনেে নবলেষণ এ প্রেলের নননেকষ্ট প্রভোব প্রেশকন েলর। প্রেে েূ বকবতকী িমলয় টোওয়োর স্থোেলনর েনয ভুনম
অ্নিগ্রহন প্রলয়োেন হলব। সাবক্ষেেস্ত্রনর েনয প্রেে ি োেোন ন িমলয় মোনটর গুনোগুন, ফি হোনন, বোয়ু এবিং শব্দ েূ ষণ হলব।
আন্ডারিাউন্ড ট্রান্সব েন োইন স্থোেনোর িময় েোনবোহন ি োি , েনগলনর উেেগিমুহ এবিং েনরলবশগত েূ ষণ হলব। ট্রান্সব েন

োইলনর েোরলন মু ত স্থোনীয় েনিোিোরলনর স্বোস্থয এবিং ননরোেিো নবনিত হলব এবিং ফিল র েনত হলব। এই প্রেলের বোস্তবোয়লন
স্ত্রত এবিং মো োমো বহনেোরী গোনড় বযবহোর েরোর েনয নেেু টো বোয়ু েূ ষণ হলব। এগু ো িোনরেোনবকে বোয়ু েূ ষলণর েোরন হলত
েোলর। এেোড়োও েনম ভরোট, প্রোর্নমে েোে এবিং আরনিনি েোলের েনয বোয়ু েূ ষণ হলত েোলর। প্রেে ি োেোন ন িমলয় নবনভন্ন
স্ত্রমনশন িো োলনোর েোরলন ঐ এ োেোর শব্দ েূ ষণ হলব। ননমকোণ বেকয স্ত্রেমন বোন , নিলমন্ট, ইট, ইলটর স্ত্রখোয়ো আলশেোলশর এ োেোয়
ঝুুঁনে িৃ নষ্ট েরলত েোলর। আন্ডারিাউন্ড ট্রান্সব েন োইন স্থোেনোর িময় এ োেোয় েোনেট হলত েোলর। োইলনর রেনোলবেলনর
েোলের েনয রোস্তোয় গোেেো ো েোুঁটো বো েোুঁটোই হলত েোলর। নবনভন্ন স্তনযেোনয় েোনখ (ভোরতীয় উরন্ত স্ত্রশয়ো ) উলড় েোবোর িময়
তোলর আটেো েলড় মোরো স্ত্রেলত েোলর েো নেনো ইনিু ল শন িহ তোর বযবহোর েলর প্রনতলরোি েরো িম্ভব।
এতেিলিও নেেু স্ত্রননতবোিে প্রভোব েোড়োও এর েোরলন অ্লনে ইনতবোিে প্রভোব েড়লব স্ত্রেমন- েমকিিংস্থোলনর িু লেোগ বৃ নি
েোলব, বযবিোর িু লেোগ বৃ নি েোলব, নশে েোরখোনো বৃ নি েোলব, িে এ োেোয় ননরনবনিন্ন নবেু যৎ িরবরোহ হলব। িোনবকে উন্নয়লনর
ফল েনমর েোম স্ত্রবলড় েোলব। প্রেেনট ননরনবনিন্ন নবেু যৎ উৎেোেন বোড়োলত িহোয়ে হলব েো েোতীয় উন্নয়লন নবলশষ ভুনমেো
রোখলব। এভোলব এ প্রেলের েোরলন আঞ্চন ে এবিং েোতীয় উন্নয়ন নননিত হলব।
এই প্রনতলবেলন িে স্ত্রননতবোিে েনরলবশগত প্রভোব প্রশমলনর েনয েরোমশক স্ত্রেয়ো হলয়লে। তোর মলিয নেেু নেেু িনন্নলবনশত
েরো হলব ফি হোনন েনমলয় আনোর েনয। েৃষেলের মলিয িলিতনতো বৃ নি েরো েোলত তোরো প্রলয়োেনীয় ফি উৎেোেন েরলত
েোলর আন্তঃ িহলেোনগতোর মোিযলম, রোস্তোয় েোনন নেটোলনো, মো োমো রোলত েনরবহন েরো, প্রেে এ োেোয় িীমোনো প্রোিীর বযবহোর
েরো েলয়েনট উলেখলেোগয েনরলবশগত প্রভোব প্রশমলনর েরোমশক। এেনট েনরলবশগত ও িোমোনেে বযবস্থোেনো ততনর েরো
হলয়লে েোর বযয় ১ স্ত্রেোনট ৮৮ ে ৫৬ হোেোর টোেো।
প্রেে বোস্তবোয়লনর েনয নেনেনিনব েতৃকে প্রেে বোস্তবোয়ন ইউননট (নেআইইউ) গনিত হলব। এর স্ত্রনতৃলত র্োেলবন প্রেে
েনরিো ে। এর অ্িীলন এেনট েনরলবশগত ও িোমোনেে ইউননট (ইএিইউ) গনিত হলব এবিং এেনয স্ত্রেোগযতো িেনয েমকী
ননলয়োলগর েোে ি লে। েনরলবশগত এবিং িোমোনেে বযবস্থোেনো নবষলয় ইএিইউ িহলেোনগতো েরলব নেআইইউ-স্ত্রে এবিং
স্ত্রেখভো েরলবন ননমকোণ তেোরনে েরোমশকে (নিএিনি) স্ত্রে এবিং তত্রমোনিে প্রশমন ও বযবস্থোেনো নবষয়ে প্রনতলবেন প্রেে
েনরিো েলে প্রেোন েরলবন েো এআইআইনব এর িোলর্ও স্ত্রশয়োর েরো হলব।
প্রেে িিংনেষ্ট বযনক্তগণ এেনট েিনত প্রনতষ্ঠো েরলবন। েোর মোিযলম স্ত্রে স্ত্রেোন ননয়ম বনহভূ ত
ক েোলের অ্নভলেোগ েরো হলব এবিং
তোর িমোিোলন েমক েনরেেনো প্রণয়ন েরলবন। এমতবস্থোয়, নোন শ ননস্পনির মোিযলম েনরলবশ ও িোমোনেে নেে গুল োর
িমোিোলন এেনট েন নি অ্র্বো আইন প্রস্তুত েরো হলব।
নোন শ ননস্পনি েনমনট স্থোনীয় অ্র্বো স্ত্রেন্দ্রীয় ভোলব গিন েরো হলব, স্ত্রেখোলন প্রেে িোরো েনতগ্রস্থ বযনক্তলের অ্নভলেোগ স্ত্রশোনো
হলব এবিং তোর ননস্পনিলত েোে েরলব। এই তিত নোন শ ননস্পনি েনমনট গনিত হলব প্রর্মত ইউননয়ন বো স্ত্রেৌরিভো স্ত্রেনন্দ্রে
এবিং নিতীয়ত স্ত্রেনন্দ্রয় নোন শ ননস্পনি েনমনট। স্ত্রবনশরভোগ িমিযো ননস্পনি হলব স্থোনীয় নোন শ ননস্পনি েনমনট িোরো। নেন্ত এরো
বযর্ক হল তখন তো ননষ্পনি েরো হলব স্ত্রেনন্দ্রয় নোন শ ননস্পনি েনমনট িোরো। স্থোনীয় নোন শ ননস্পনি েনমনট গনিত হলব স্থোনীয়
ইউনে স্ত্রিয়োরমযোন, স্ত্রমম্বোর িোরো এবিং েনতগ্রস্থ েনগন এবিং মনহ োলে্র অ্িংশগ্রহলন।
প্রস্তাববে প্রকক্ষল্পর এনভায়রনক্ষ ন্টাল এন্ড মসােুাল ুাক্ষনজক্ষ ন্ট িুান (ইএসএ বপ) এবং বনেবরং িুান বাস্তবায়ক্ষনর জনু প্রায়
১ স্ত্রেোনট ৮৮ ে ৫৬ হোেোর োকা বুক্ষয়র প্রক্ষয়াজন হক্ষব। প্রস্তাববে বনেবরং িুান বাবে চ্ার (৪) বছক্ষর ৭৮ লাখ োকা খরচ্
হক্ষব। প্রযান খরচ্স ূ ক্ষহর খােগুক্ষলা হল- ফসল েবেপূ রে, াবের গুে ান পযনবনয যাে, বৃ েক্ষরাপে এবং সা াবজক বনরাপিা,

ববক্ষেষ কক্ষর জরুরী েহববক্ষলর কারক্ষে মকানবেনক্ষজনবস ফান্ড, োওয়ার এবং সাবক্ষেেক্ষনর বন যাে স য়কাক্ষলর বুয়। প্রকক্ষল্পর
পবরচ্ালক প্রকল্প বাস্তবায়ন সা বিক েোবযাক্ষন োকক্ষবন। এই প্রবেক্ষবেক্ষনর োরা সকল প্রভাব এবং প্রস্তাববে ইএসএ বপ
পেক্ষেপগুবল ববক্ষবচ্না সাক্ষপক্ষে, মেক্ষের ববেয ুৎ বনরাপিা ববক্ষবচ্নায়, প্রস্তাববে প্রকক্ষল্পর জনু পবরক্ষবেগে অনয ক্ষ ােন জাবর করা
মযক্ষে পাক্ষর।

