পরিবেশগত এেং সামাজিক প্রভাে
মূল্যায়ন (ESIA) সমীক্ষা
ট্রান্সমিশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপভিন্ট প্রভেক্ট ফর সাউদান ন
এমরয়া অব চট্টগ্রাি ডিডিশন এন্ড বঙ্গবন্ধু হাই-ডেক ডিটি এযাি
কাডিয়াককর প্রকল্প
রনোহী
ব সাি-সংবক্ষপ
ভূ রমকা
পমরভবশগত ও সািাজেক প্রোব িূলযায়ন (ESIA)-টে প্রস্তামবত “ট্রান্সমিশন
ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপভিন্ট প্রভেক্ট ফর সাউদান এমরয়া
ন
অব চট্টগ্রাি মেমেশন এন্ড
বঙ্গবন্ধু হাই-ভেক মসটে এযাে কামলয়াককর” প্রকল্পল্পর জনয িম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে।
বাাংলাভদশ সরকার পাওয়ার মগ্রে ডকাম্পামনর অব বাাংলাভদশ (মপজেমসমব)’র িাধ্যভি এই
প্রকল্পটে বাস্তবায়ল্পনর পডরকল্পনা কল্পরল্পে এবাং এই লভযয Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB)’র কাছ ডেভক আমেক
ন িহায়তা ডচভয়ভছ।
এই ESIA-টে ট্রান্সমিশন লাইন, LILO এবাং প্রস্তামবত চারটে সাবভেশভনর সম্ভাবয নকশার
উপর মেমি কভর প্রস্তুত করা হল্পয়ল্পে। এটি AIIB’র পমরভবশগত ও সািাজেক কাঠাভিা
(ESF) এবাং বাাংলাভদশ িরকাল্পরর প্রভ ােয আইন ও মবমধ্ মবধ্াভনর সাভে সািঞ্জসয ডরভে
প্রকভল্পর উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবাং পমরচালনায় সাহা য করভব। প্রকভল্পর কারভে এেন
প ন্ত
ন অোনা প্রোবগুমল া মবশদ নকশার পর্াল্পয়
য কাডরগডর নকশায় মকছু পমরবতনভনর
কারভে হভত পাভর তাও এই ESIA’ডত সভবাধ্ন করা হল্পয়ল্পে। এটে সািাজেক এবাং
পমরভবশগত সুরযা স্ক্রীমনাং পদ্ধমত, প্রোব বযবস্থাপনার েনয মনমদন ষ্ট বযবস্থা (ডনমতবাচক
এবাং ইমতবাচক ), প্রকভল্পর প ভবযে
ন
এবাং প্রমতভবদন সহ উপস্থাপন কভর।
পটভূ রম (Background)
মবদুযৎ ডকবল িাত্র িানুভের ডবেঁভচ োকার ডযভত্রই নয়, একটে োমতর উন্নয়ল্পনও অতযন্ত
গুরুত্বপূে েূ
ন মিকা পালন কভর। এই প্রকল্পল্পর দ্বারা পার্শ্বতী
ন
এবাং প্রকল্প সাংলগ্ন অঞ্চভলর
িানুে মবদুযৎ সুমবধ্া ডপভত সযি হভবন। জাতীয় অেনীমত
ন
এবাং প্রবৃজদ্ধ মনেনরভ াগয
মবদুযৎ সরবরাভহর উপর মনেনরশীল। মনরবজিন্ন মবদুযৎ সরবরাহ উৎপাদনশীিতা বৃজদ্ধ
করভব া জাতীয় প্রবৃজদ্ধ এবাং মবকাভশর উপর প্রোব ডফলভব।
চট্রগ্রাি অঞ্চল একটে বৃহৎ বামেজেযক ও মশল্পভকন্দ্র ড োভন সরকার একামধ্ক
অেকনমতক
ন
অঞ্চল (EZs) স্থাপন এবাং বন্দর সুমবধ্া ও পমরবহন ননিওয়াকয উন্নমত করার
উভদযাগ ডনল্পয়ল্পে। এই অঞ্চভলর পুরাতন এবাং স্বল্প-যিতা সম্পন্ন মগ্রে ননিওয়াকয
(মবভশেত আল্পনায়ারা, কক্সবাোর এবাং ডেকনাফ) র্া মপজেমসমব’র একটে প্রধ্ান িমিযা
এবাং অনযতি প্রধ্ান অগ্রামধ্কার। মবদুযৎ সরবরাভহর অোভব এই অঞ্চভলর অেকনমতক
ন
প্রবৃজদ্ধ স্থমবর হভয় আভছ। মপজেমসমব দ্বারা সম্পামদত ননিওয়াকয মবভেেভের িময় এই
অঞ্চভলর অপাভরশনাল বাধাগুডি মচমিত করা হল্পয়ডেি। এই প্রকল্পটে মপজেমসমবভক

1

গমতশীল, েমবেযদ্বােীিূলক এবাং িক্রিয় ওএন্ডএি পদ্ধমতর প্রবতনন করভতও িহায়তা
করভব। প্রস্তামবত প্রকল্পটে গােীপুভরর কাডিয়াককল্পর অবডস্থত বঙ্গবন্ধু হাই-ভেক মসটের
পাশাপামশ দ্রুতবধ্িান
ন
আবামসক ও বামেজেযক চামহদা পূরভেও িহায়তা করভব।
প্রকল্পের বিিরণ (Project Overview)
আল্পনায়ারায় প্রস্তামবত ২৩০/১৩২/৩৩ ডকমে জেআইএস সাবভেশন (িডবষ্যল্পত ৪০০
ডকমে) া ২৩০ ডকমে িঞ্চািন মসভেভির সাভে ডনয়ডমত মগ্রে িংল্পর্াল্পগ থাকল্পব।
কক্সবাোভরর বাইভরর মদভক প্রস্তামবত ১৩২/৩৩ ডকমে ইনভোর জেআইএস সাবভেশন
আল্পনায়ারা সাবভেশন ডেভক ডবদযযৎ গ্রহণ করল্পব। মবদযিান ১৩২ ডকমে কক্সবাোর ডদাহাোরী িঞ্চািন লাইন প্রস্তামবত কক্সবাোর িাবল্পেশল্পনর সাভে ১৩২ ডকমে ডফার
সামকনে লাইভনর িাধ্যভি মলভলা মহসাভব সাং ুক্ত হভব। প্রস্তামবত ১৩২/৩৩ ডকমে ইনভোর
জেআইএস সাবভেশন প্রস্তামবত কক্সবাোর (নথ)য িাবল্পেশন ডেভক ডবদযযৎ গ্রহণ করল্পব।
পাশাপাডশ, প্রস্তামবত ২৩০/৩৩ ডকমে জেআইএস সাবভেশনটে গােীপুভরর
কাডিয়াককল্পর অবমস্থত বঙ্গবন্ধয হাই-নিক ডিটিল্পত মনমিতন হভব এবাং মবদযিান
কাডিয়াককর ৪০০/২৩০/১৩২ ডকমে সাবভেশন ডেভক মবদুযৎ গ্রহণ করল্পব। এই
প্রকভল্পর অধীল্পন ডিাে ১৮০.৪৩ মকভলামিোর ওোরভহে ট্রান্সমিশন লাইন এবাং চারটে
নতু ন সাবভেশন মনমিতন হভব। এই প্রকভল্পর অধীল্পন ডকানও েূ গেনস্থ ট্রান্সমিশন লাইন
ডনডমতয হল্পব না। প্রকল্প সিামির পভর, সঞ্চালন লাইন এবাং সাংমেষ্ট সাবভেশনগুমল
সজিমলতোভব মবমেন্ন ডোভেে স্তভর ১৩৭০ এিমেএ িঞ্চািন যিতা বৃক্রি করভব। িূল
মনিাে
ন
কা ক্রভির
ন
িভধ্য ট্রান্সমিশন লাইন িাওয়ার এবাং সাবভেশন মবজডাং
ফাউভন্ডশভনর েনয েনন কা , ন সাবভেশন েবন মনিাে
ন ও সরঞ্জািামদ স্থাপন, লযাটেস
মস্েুভলর িাওয়ার স্থাপন এবং এই িাওয়ারগুডিল্পত কন্ডাক্টর মস্ট্রাংডগং ইতযামদ অন্তেুক্ত
ন
োকভব। মনিাে
ন কযাম্প, নমডশনাডর ইয়ািয, সাইে অমফস এবাং র্ন্ত্রপাডত নটাল্পরজ এডরয়া
সহ অনযানয অস্থায়ী সুমবধ্া টঠকাদার স্থাপন করভব। সাবভেশন প্রাঙ্গভের অেযন্তভর এই
সুমবধ্াগুমল স্থাপন করা নর্ল্পত পাভর।
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মচত্র -১: চট্রগ্রাি অঞ্চভল প্রকভল্পর উপাদানগুমলর ডিল্পঙ্গি লাইন িায়াগ্রাম
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মচত্র -২: ঢাকা অঞ্চভলর গােীপুভরর আওতাধ্ীন প্রকল্প উপাদানটের ডিল্পঙ্গি লাইন
িায়াগ্রাম
প্রস্তামবত প্রকভল্পর সাংমেষ্ট সুমবধ্াগুমলর িভধ্য রল্পয়ল্পে, BHTC-নত প্রস্তামবত সাবভেশনটি
মবদযিান কাডিয়াককর ৪০০/২৩০ ডকমে সাবভেশন ডেভক মবদুযৎ পাভব। মবদযিান
কাডিয়াককর সাবভেশনটে প্রস্তামবত BHTC সাবভেশন ডেভক ৪.৮ মকভলামিোর দূভর
ড োভন মপজেমসমব safeguard due-diligence কল্পরল্পে। মচমিত সাংমেষ্ট সুমবধ্াগুমল
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মপজেমসমব’র মনয়ন্ত্রে ও পমরচালনার অধ্ীভন তাই AIIB ESF নমল্পন চিা সহে হভব।
মবদযিান সাবভেশনটি PGCB’র িামলকানাধ্ীন এবাং DoE ডেভক safeguard due- diligence
এর িাধ্যভি সিস্ত আইমন অনুিমত নপল্পয়ল্পে। মপজেমসমব মবদযিান কাডিয়াককর
িাবল্পটশল্পন একটে ২৩০ ডকমে ডব-এক্সভেনশন স্থাপন করল্পব। ডব-এক্সভেনশন
মনিাভের
ন
িময়, মপজেমসমব আরও মনরীযা পমরচামলত করল্পব াভত AIIB’র সাভে
safeguard compliance মনজিত করা র্ায়। র্ডদ ডকান ডনমতবাচক ঝুেঁ মক এবাং প্রোব
মচমিত হয়, তাহল্পি AIIB’র ESP অনুসরে কভর ডব-এক্সভেনশন মনিাভের
ন
পূভব ন সিস্ত
প্রল্পয়াজনীয় প্রশিন বযবস্থা (mitigation measures) গ্রহে করল্পব।
আল্পনায়ারা ডেভক আনন্দবাোর প ন্ত
ন একটে ৪০০ ডকমে োবল সামকনে ( মনউিুমরাং)
ডিাে ২৫.৬০০ মকমি (ওোরভহে ট্রান্সমিশন লাইন ১৯.৩৪৭ মকমি এবাং আন্ডারগ্রাউন্ড
ট্রান্সমিশন লাইন ৫২৫৩ মকভলামিোর ) অনয একটে প্রকল্প "পাওয়ার মসভেি আপভগ্রে
অযান্ড এক্সপযানশন ( চট্টগ্রাি এলাকা)" এর অধ্ীভন মনমিতন হভব, া AIIB অথায়ন
য
করল্পব।
মপজেমসমব আদিশুিামর এবাং IOL েমরপ সহ ডবসলাইন োমে অনযিরণ কল্পর ESIA ততমর
কভরভছ এবং মবমেন্ন ডেকভহাডারভদর সাভে পরািশ ন সোও কভরভছ। ড ভহতু দুটে
প্রকল্পল্পতই AIIB’র অথায়ল্পন
য
হল্পব এবাং ESIA ও অনযানয safeguard due-diligence ততডরল্পত
একই ESP অনুসরে করা হভি তাই এটে একটে সহভ াগী সুমবধ্া মহসাভব মবভবমচত নাও
হভত পাভর।
Name of
Substations
230/132/33kV
SS:
Anwara
2x250/350 MVA
(230/132kV)
2x80/120 MVA
(132/33kV)
(Future 400 kV
Provision)
132/33kV GIS
Substation:
Cox’s Bazar
3x80/120 MVA
(Future 230 kV
Provision)
132/33kV GIS
Substation:
Teknaf
2x80/120 MVA
230/33kV GIS
Substation:
BHTC
2x125/140 MVA
4 Nos.

Land
Size
(acre)
20

SS
Type
GIS

Required Bays

Associated
Transmission Lines

Length
(Km)

230kV:
LB=8; Anwara-Cox’s Bazar (N) 230kV 109
TB=2; BCB=1
double circuit line (Initially
Charged at 132kV)
132kV:
LB=2;
TB=4

33kV: TB=2
10

GIS

5

GIS

5

GIS

40

132kV:
LB=8;
CBB=2;
TB=3;
Spare=1; BCB=1
33kV: TB=3

Anwara-Cox’s Bazar (N) 230kV
double circuit line (Initially
Charged at 132kV)
LILO of Dohazari-Cox’s Bazar 1.55
132kV
four
circuit
transmission line
132kV:
LB=2; Cox’s Bazar to Teknaf
65
TB=2; BCB=1
132 kV double circuit
33kV: TB=2
transmission line
230kV:
LB=2; Existing Kaliakair SS to BHTC 4.88
TB=2; BCB=1
230kV
double
circuit
transmission line (230kV Bay
33kV: TB=2
Extension at Kaliakair: 2 Nos.)
Total (Transmission Line)
180.43
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প্রস্তামবত সাবভেশন এবাং ট্রান্সমিশন লাইভনর অপাভরশন এবাং রযোভবযে (O&M) এর
িূল কা ক্রভির
ন
িভধ্য ট্রান্সমিশন লাইনগুমলর ডনয়ডমত পমরদশন,
ন সাবভেশনগুমলর
ত্রুটে ুক্ত সরঞ্জাি ডিরািত বা প্রমতস্থাপন, যমতগ্রস্থ ট্রান্সমিশন লাইন িাওয়ার ও
কন্ডাক্টর ডিরািত বা প্রমতস্থাপন এবাং মসভেভির ত্রুটেগুভলা ডিরািত করা অন্তেুক্ত
ন
থাকল্পব।
সমীক্ষার উবেশযসমূহ (Study Objectives)
পমরভবশ সাংরযে আইন (ইমসএ), ১৯৯৫ এবাং পমরভবশ সাংরযে মবমধ্িালা (ইমসআর),
১৯৯৭ (সাংভশামধ্ত ২০০২) অনুসাভর সিস্ত ট্রান্সমিশন লাইন এবাং সাব-ডেশনগুমল
কিলা-মব নেডণর অন্তিভক্ত
য র্া ইমসআর (SRO 349-Act/2017 of 4 (C)-এর তফমসল -১ এ
ডেমেবদ্ধ করা হল্পয়ল্পে, ফল্পি পমরভবশ অমধ্দফতর (DoE) ডেভক পমরভবশগত ছাড়পত্র
পাওয়ার জনয Initial Environmental Examination (IEE) করা প্রল্পয়াজন। ইডতমল্পধয,
মপজেমসমব DoE-নত IEE ডরল্পপািয জমা ডদল্পয় পমরভবশগত ছাড়পভত্রর েনয আভবদন কভর
এবাং ২০২১ সাভলর ৩১ িাচন তার অনুভিাদন পায়।
পমরভবশগত প্রোবগুমলর সাংভবদনশীলতা এবাং প্রকভল্পর অবস্থাভনর কারভে সািাজেক
মবেয়গুডি ডবল্পবচনায় AIIB প্রকল্পটিল্পক ‘এ’ ডেমের অন্তিভক্ত
য করল্পব। র্াইল্পহাক, প্রস্তামবত
ট্রান্সমিশন লাইন এবাং সাবভেশন প্রকভল্পর ESIA, পমরভবশ, বন ও জিবায়য পমরবতনন
মন্ত্রণািয় (MoEFCC) এর অধ্ীন পমরভবশ অমধ্দফতভরর মনভদন মশকা এবং AIIB’s
Environmental and Social Framework (ESF) ডবল্পবচনা কল্পর প্রস্তুত করা হল্পয়ল্পে।
রেকল্প রেবেষণ (Analysis of Alternatives)
বতনিান ESIA’র অাংশ মহসাভব, প্রকভল্পর মবমেন্ন মবকভল্পর েনয 'ডনা-প্রভেক্ট' alternative,
সাবভেশন প্র ুজক্ত, সাবভেশন সাইটোং, ট্রান্সমিশন লাইভনর ধ্রে এবাং ট্রান্সমিশন
লাইভনর রুি সহ কাডরগডর, আমেক,
ন পমরভবশগত এবাং সািাজেক মদক মবভেেে করা
হল্পয়ল্পে।
'ডনা-প্রভেক্ট' মবকল্পটে প্রতযােযান করা হল্পয়ল্পে কারে প্রকল্পটে োড়া চট্রগ্রাি অঞ্চল এবাং
মবএইচটেমসর ডবদযমান ডবদযযৎ ননিওয়াকয দ্রুতবধ্িান
ন
বামেজেযক ও মশল্পকভিরন
পাশাপামশ আবামসক অঞ্চভল প্রল্পয়াজনীয় ডবদযযৎ িরবরাল্পহ সযি হভবনা বা এই
অঞ্চভলর বামেজেযক এবাং ডশল্পকল্পমওয ডকান প্রবৃজদ্ধ ঘেভব না; এবাং ফলস্বরূপ, নদল্পশর
অেকনমতক
ন
প্রবৃজদ্ধ টিডকল্পয় রাখা িম্ভব হভবনা।
সাবভেশন প্র ুজক্তর জনয দুটে প্রধান উপায়/ডবকল্প মবভবচনা করা হল্পয়ডেি: (১) প্রচমলত
এয়ার ইনসুভলভেে সুইচমগয়াস ন (AIS); এবাং (২) প্র ুজক্তগতোভব আরও উন্নত গযাস
ইনসুভলভেে সুইচমগইয়াস ন (GIS)। AIS সাবভেশনগুমলর বযয় সাধ্ারেত কি হয় এবং
এগুডির জনয অভনক বৃহির জায়গার দরকার হয়। এোড়াও এটি রযোভবযে
কিীভদর পাশাপামশ সাধ্ারে িানুভের জনযও বযপক তবদুযমতক মনয়ন্ত্রভের ঝুেঁ মক সৃটষ্ট
কভর। অনযমদভক, GIS মসভেিটে স্থাপল্পনর জনয অভনক ডছাে জায়গার দরকার হয় এবাং
সম্পূেোভব
ন
আবদ্ধ োকায় রযোভবযে কিী এবাং সাধ্ারে েনগভের েনয তবদুযমতক
মনয়ন্ত্রভের ঝুেঁ মক অভনক কি। অমধ্কন্তু, GIS মসভেিগুমল মসভেভির মনেনরভ াগযতা বহন
কভর। েমির প্রল্পয়াজনীয়তা, তবদুযমতকায়ল্পনর অমধ্কতর মনরাপিা এবাং মসভেভির
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আরও মনেনরভ াগযতা মবভবচনায় ডরভে GIS প্র ুজক্ত প্রস্তামবত প্রকভল্পর েনয ডবভছ ননওয়া
হল্পয়ল্পে।
ড ভহতু প্রস্তাডবত আভনায়ারা ২৩০/১৩২/৩৩ ডকমে, কক্সবাোর ১৩২/৩৩ ডকমে,
ডেকনাফ ১৩২/৩৩ ডকমে এবাং BHTC ২৩০/৩৩ ডকমে সাবভেশনগুমলর েনয
প্রল্পয়াজনীয় জায়গা মপজেমসমব ইমতিভধ্য অনয একটে প্রকভল্পর অধ্ীভন মনবামচত
ন
কল্পরল্পে,
সুতরাাং প্রস্তামবত প্রকল্পল্প ডকানও মবকল্প উপায় মবভবচনা করা হয়মন। অতএব, বতনিান
ESIA সিীযায় ডকানও মবকল্প উপায় বমেত
ন হয়মন।
ট্রান্সমিশন লাইভনর ধ্রভের েনয দুটে প্রধান উপায়/ডবকল্প মবভবচনা করা হল্পয়ডেি: (১)
ওোরভহে এবাং (২) েূ গেনস্থ। ওোরভহে ট্রান্সমিশন লাইনগুমল সাধ্ারেত
গ্রািীে/কমেনবহুল অঞ্চভল বযবহৃত হয় এবং পাশাপাডশ িাওয়াল্পরর েনয ভেষ্ট
পমরিাভে মনিাে
ন কাে প্রল্পয়াজন হয়, েমি বযবহাভরর পমরিাে কভি ায়, েমির িূলয
হ্রাস পায়, িানুে, পশুসম্পদ এবাং বনযপ্রাণীর মনরাপিা ঝুেঁ মক ততমর কভর। েূ গেনস্থ
ট্রান্সমিশন লাইনগুমল সাধ্ারেত ানেেপূণ য নগর অঞ্চভল বযবহার করা হয় ড োভন
ওোরভহে ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপন করা ডবশ কটঠন, প্রােমিক বযয় ডবমশ, সাধ্ারেত
মবদযিান রাইে-অব-ওল্পয় (RoW) বযবহার কভর এবাং কি মনরাপিা ঝুেঁ মক ততমর কভর।
নর্ল্পহতভ প্রকল্প এিাকায় নগর স্থাপভনর িম্ভাবনা নাই তাই প্রস্তামবত প্রকভল্পর েনয
শুধযমাত্র ওোরভহে ট্রান্সমিশন লাইন মনবাচন
ন
করা হল্পয়ল্পে ।
পমরভশভে, প্রস্তামবত নতু ন ট্রান্সমিশন লাইভনর প্রমতটের েনয দুটে মবকল্প (মবকল্প-১:
সম্ভাবযতা িমীক্ষার সিয় মপজেমসমব দ্বারা চূ ড়ান্তকরে; মবকল্প-২: আইআইএফমস দ্বারা
পমরচামলত র্াচাই (Check) েমরভপর সিয় মপজেমসমব দ্বারা চূ ড়ান্তকরণ ও অনুভিামদত)
ট্রান্সমিশন লাইন রুে মবভবচনা করা হয়। এই মবকল্প রুেগুডি, মপজেমসমব এবং স্থানীয়
ডেকভহাডারভদর সাভে পরািশ, ন িানমচত্র, েূ গেনস্থ ইউটেমলটে, উপগ্রভহর মচত্র, ট্রযামফক
অবস্থার ডবল্পেষ্ল্পণর িাধ্যভি কাডরগডর, আমেক,
ন
অেকনমতক,
ন
পমরভবশগত এবাং
সািাজেক মদকগুমল মবভবচনা করা হয়। Chunati Wildlife Sanctuary (CWS) and Himchari
National Park (HNP) ডদল্পয় র্াওয়ার িময় েূ গেনস্থ ট্রান্সমিশন লাইন (UGTL) এবাং
ওোরভহে ট্রান্সমিশন লাইভনর (OHTL) মবকল্পগুমলও মবভেেে করা হল্পয়ল্পে।
পজিি মদক উপকূলীয় এলাকা এবাং পূব ন ডদল্পক চট্টগ্রাি-কক্সবাোর হাইওল্পয় এবাং
পাহামড় এলাকা হওয়ায় CWS এড়াল্পনা র্ায়ডন। উপকূলীয় এলাকায় ট্রান্সমিশন লাইন
মনিাে
ন প্র ুজক্তগতোভব চযাভলজঞ্জাং এবাং প্রাকৃমতক দুভ াগ
ন (ঘূমেঝড়
ন
প্রবে), নদীর তীর যয়
এবাং লবোক্ততা মবভবচনায় অমতমরক্ত সুরযার প্রল্পয়াজন। এভযভত্র উপকূলীয় অঞ্চভল
ট্রান্সমিশন লাইন মনিাে
ন করা মপজেমসমব’র েনয অেকনমতক
ন
ও প্র ুজক্তগতোভব কা কর
ন
নয়। চট্টগ্রাি ডেভক কক্সবাোর মহািড়ল্পকর উেয় পাভশ ঘন ডদশীয় গাভছর প্রোমত
মবভশে কভর ডবাইলাি (Anisoptera Scaphula), সাল (Shorearobusta), গেনন (Dipterocarpus
turbinatus), ডতলসুর (Dipterocarpus turbinatus), মচক্রাসী (Chukrasia tabularis) ইতযামদ
রল্পয়ল্পে নর্গুডি নকল্পি নফিার প্রল্পয়াজন হল্পব র্ডদ েূ গেনস্থ ট্রান্সমিশন লাইন (UGTL)
স্থাপন করা হয়। সাংরমযত বন-HNP’র মবকল্প সুভ াগ মবভবচনা করা হল্পয়ডেি মকন্তু রািু
কযান্টনভিন্ট ( sensible KPI) HNP’র মবপরীত মদভক হওয়ায় এটি এড়াল্পনার ডকান উপায়
ডনই।
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প্রকল্প এল্াকাি রেদ্যমান অেস্থা (Baseline Conditions of the Project Area)
প্রস্তামবত প্রকল্পটে চট্রগ্রাি, কক্সবাোর, ডেকনাফ এবাং কাডিয়াককল্পরর ডবডিন্ন ধরল্পনর
জডম নর্মন চাষ্ল্পর্াগয েমি, পাহাড়, বন, লবে-চাে েমি, ইতযাডদ নর্মন গ্রািীে ও
উপশহর অঞ্চল্পি অবমস্থত। প্রকল্প এলাকার িূল মদকগুমল নীভচ সাংমযি আকাভর
ডদওয়া হভলা।
প্রশাসমনকোভব, প্রকল্পটে চট্রগ্রাি ডেলার আল্পনায়ারা উপভেলা, কক্সবাোর ডেলার
কক্সবাোর সদর এবাং ডেকনাফ উপভেলা এবাং গােীপুর ডেলার কাডিয়াককর
উপভেলায় অবমস্থত। চারটে সাবভেশভনর িভধ্য BHTC’র ২৩০/৩৩ ডকমে GIS
িাবল্পেশনটি বাাংলাভদশ হাই-ডেক পাকন কতৃপ
ন ভযর (BHTPA) মনেস্ব েমিভত মনমিতন হভব।
এবাং অনয মতনটে সাবভেশন চট্রগ্রাি মবোভগর আল্পনায়ারা, কক্সবাোর সদর এবাং
ডেকনাফ উপভেলায় মনমিতন হভব। BHTC এলাকায় সাবভেশন মনিাভের
ন
েনয
মপজেমসমব সরকারী নীমত দ্বারা পমরচামলত প্রকল্প নীমত অনযর্ায়ী েমি পাভব। আল্পনায়ারা
২৩০/১৩২/৩৩ ডকমে, কক্সবাোর এবাং ডেকনাফ ১৩২/৩৩ ডকমে GIS
সাবভেশনগুমলর েনয একটে পুনবাসভনর
ন
পমরকল্পনা (RP) প্রস্তুত করা হল্পয়ল্পে, ার েনয
ডিাে ৩৫ একর েমি অমধ্গ্রহভের প্রল্পয়াজন এবাং এর সাভে সম্পমকনত
ট্রান্সমিশনলাইনগুমলও অন্তেুক্ত
ন রল্পয়ল্পে। BHTC’র সাবভেশনটের েনয ডনধাডরত
য
৫
একর েমি বাাংলাভদশ হাই-ডেকপাকন কতৃপ
ন ভযর (BHTPA) িামলকানাধ্ীন, নর্খানকার
ক্ষডতগ্রস্ত বযক্রক্তরা যমতপূরে নপল্পয়ডেল্পিন।
আদিশুিামর এবং েূ মি সম্পমকনত তেয র্া স্থানীয় েূ মি অমফস ডেভক িংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে
এবং নদখা নগল্পে ড ডিাে ২৩৩ পমরবার এই প্রকভল্পর উপভকন্দ্রগুমল মনিাভের
ন
ফভল
যমতগ্রস্থ হভব। তভব, ২৩৩ টে পমরবাভরর িভধ্য ১০১টে পমরবার খযল্পুঁ জ পাওয়া র্ায়ডন। এর
িভধ্য কল্পয়কটে পমরবার চভল ডগভছ এবাং অবমশষ্ট পমরবারগুডি প্রকল্প অঞ্চভল বাস
কভরন না। অমধ্কন্তু, ডকামেে-১৯ মবমধ্মনভেভধ্র কারভে েমরপ দল বাাংলাভদভশর মবমেন্ন
স্থাভন তাভদর সনাক্ত করভত িক্ষম হয় নাই। প্রকল্পল্পর নকান কা ক্রি
ন
শুরু করা হল্পব না
র্তক্ষণ না যমতগ্রস্থ পডরবারল্পক সনাক্ত করা র্ায়, তাভদর কাছ ডেভক সিমত পাওয়া র্ায়
এবাং তাল্পদরল্পক পুভরা যমতপূরে প্রদান করা না র্ায়। RP-নত ক্ষডতপূরল্পণর মবস্তামরত
পদ্ধমত বণনা
য করা হল্পয়ল্পে।
প্রকভল্পর কারভে ১৭ জন বগাচােী
ন
ও ৬৯ জন ডদনিেুর উপাজযন বা আয় নথল্পক বক্রঞ্চত
হল্পবন। সাব-ডেশনগুমল মনিাভের
ন
কারভে ডিাে ১১ টে গাছ ডকভে ডফলভত হভব।
ট্রান্সমিশন রুে পমরকল্পনা অনুসাভর প্রকভল্পর েনয ডিাে ৭৩৩ টি িাওয়ার ডনমাণ
য করভত
হভব ার মল্পধয ১৬৪ টে অযানঙ্গল িাওয়ার এবাং ৫৯৩ টে সাসভপনশন িাওয়ার। ৭৩৩ টি
িাওয়াল্পরর িভধ্য ৪২০ টে কৃমে েমিভত মনমিতন হভব। িাওয়ার মনিাভের
ন
ফভল ডিাে ১৮.০৭
একর কৃমে েমি যমতগ্রস্থ হভব। বাাংলাভদভশর মবদুযৎ মবমধ্, ২০২০ অনুসাভর মদ িাওয়ার
মনিাভের
ন
কারভে েমি যমতগ্রস্থ হয় েমির বাোর িূলয অনযর্ায়ী যমতপূরে প্রদান করা
হল্পব। িাওয়ার মনিাভের
ন
েনয ডিাে ৩১.০৯ একর েমি প্রল্পয়াজন হল্পব। এছাড়াও,
িঞ্চািন লাইভনর (RoW)’র অধ্ীভন ১৫ টে পমরবারভক পাওয়া ডগভছ। ট্রান্সমিশন লাইন
মনিাভের
ন
কারভে ডিাে ২৩,৬৩৬ টে গাছ কাোর প্রল্পয়াজন হভব।
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মচমিত পমরবারগুমলর আদিশুিামর অনুসাভর, ডকবল ৩ টে পুরুে ডনতৃত্বাধ্ীন পমরবার
এবাং ১ েন িমহলা ডনতৃত্বাধ্ীন পমরবারভক ঝুেঁ মকপূে ন ডগাষ্ঠীর অধ্ীভন তামলকােুক্ত করা
হল্পয়ল্পে এবাং তাভদর সবগুমলই সাবভেশন এলাকায় রল্পয়ল্পে। ঝুেঁ মকপূে ন মহসাভব
তামলকােুক্তরা প্রকল্প বাস্তবায়ন ডেভক সুমবধ্া পাভবন। অমধ্কন্তু, েন গেনা চলাকালীন
১৪ েন প্রবীে বযজক্ত (৭০ বছভরর ডবমশ) সনাক্ত করা হল্পয়মছল। এনোইভেলভিন্ট
িযাটট্রভক্স আয় এবাং বয়ি উেয় ডবল্পবচনাল্পতই ডপডেল্পয় পড়া েনভগাষ্ঠীর জনয ো ে
যমতপূরে োড়াও এককালীন অনুদাভনর মবধ্ান রল্পয়ল্পে।
আদিশুিামর ও ক্ষডতর তাডিকা ততডরর সিীযা মনজিত কভরভছ ড ডকানও আমদবাসী
প্রতযয বা পভরাযোভব যমতগ্রস্থ হভবনা। পরািশ ন সোয়, ডকানও আমদবাসী মচমিত
হয়ডন।
প্রকভল্পর ডবমশর োগ এিাকা চট্টগ্রাি উপকূলীয় সিেূ মি এবাং উির ও পূবাঞ্চলীয়
ন
পাহানড়র কৃমে অঞ্চভল অবমস্থত র্া িধ্যি হল্পত উচ্চ িূ ডমবযবহাল্পরর িভধ্য পভড়।
প্রস্তামবত ট্রান্সমিশন লাইনগুমল পােঁচটে নদী অমতক্রি করভব নর্মন চট্রগ্রাি অঞ্চভলর
সাঙ্গু , িাতািুহুরী, বাকোলী এবং কাডিয়াককল্পর তু রাগ ও বংশাই নদী। নদীরতীভরর
ড োভন ট্রান্সমিশন লাইনগুডি অমতক্রি করল্পব নিখাল্পন উভেেভ াগয ক্ষল্পয়র ইমতহাস
ডনই। প্রকভল্পর রাইে-অব-ওভয় (R০W)-নত বা এর মনকভে ডকান িাভছর অেয়ারেয ডনই।
সাবনেশল্পনর জনয ডনধাডরত
য
জডমগুডি ডবমশরিাগই কৃমে কাল্পজ বযবহৃত হল্পে। প্রস্তামবত
ওোরভহে ট্রান্সমিশন লাইভনর রাইে-অব-ওল্পয় (R০W) ডবমশর িাগই কৃমে েমির (ডিাে
এলাকার ৬২.২২%) উপর ডদল্পয় াভব। অবডশে ট্রান্সমিশন লাইন লবে চাে েমি (ডিাে
এলাকার ২৬.২১%) এবাং গ্রািীে বসমত (ডিাে এলাকার ০.৫১%) এিাকার উপর ডদল্পয়
াভব। ডিাে কৃমে েমি ৪৮৪ ডহক্টর, ার ডবমশর োগ ডিল্পঙ্গি িপ্ি এডরয়া (SCA), এবং
বাকীগুডি োবল িপ্ি এডরয়া (মেমসএ) এবাং মকছু টট্রপল িপ্ি এডরয়া (টেমসএ)।
প্রস্তামবত প্রকল্প অঞ্চভল কৃেকরা প্রধ্ানত আিন, ডবাভরা এবাং গ্রীষ্মকালীন শাকসবজী
চাষ্াবাদ কল্পরন। প্রকল্প এিাকায় ফসভলর ঘনত্ব প্রায় ১৭৪%।
তেব-পমরভবশগতোভব (bio-ecologically), ট্রান্সমিশন লাইভনর প্রধ্ান অাংশটে চট্রগ্রাি
পাহাড় এবাং পাবতয
ন অঞ্চভলর (৯৫%) ওপর পভড় এবাং বামক অাংশ উপকূলীয় সিেূ মি
এবাং গঙ্গা প্লাবনেূ মির (৫%) িভধ্য পভড়। প্রস্তামবত আল্পনায়ারা ডেভক কক্সবাোর ২৩০
ডকমে এবাং কক্সবাোর ডেভক ডেকনাফ ১৩২ ডকমে, কক্সবাোর দমযে এবাং উির
বনমবোভগর নয়টে বনেূ মির িধ্য ডদল্পয় াভব। আল্পনায়ারা ডেভক কক্সবাোর ২৩০ ডকমে
ট্রান্সমিশন লাইভনর ৯.১৯ মকভলামিোর চুনাডত বনযপ্রােী বনযপ্রােী অিয়ারল্পণযর মধয
ডদল্পয় র্াল্পব, ৬ মকভলামিোর গাভছর বনেূ মি; এবাং চুনাতীভত এডশয়ান এমলফযাভন্টর মতনটে
কমরভোর পাওয়া ডগভছ। মকন্তু, ডকানও ট্রান্সমিশন লাইনই িভনানীত কমরভোর
অঞ্চলগুমল অমতক্রি কভরনা। তভব, প্রকভল্পর (ROW) বা এর মনকভে ডকানও গুরুত্বপূে ন
পামের অঞ্চল (IBA) এবাং পমরভবশগত মদক ডেভক নকান প্রডতল্পবশ িংকিাপন্ন এিাকা
(ECA) ডনই।
প্রকভল্পর আওতায় প্রস্তামবত কক্সবাোর ডেকনাভফর ১৩২ ডকমে ট্রান্সমিশন লাইন
উমেয়ার কুতু পালাং শরোেী মশমবভরর কাোকাডে এিাকা মদভয় াভব। প্রস্তামবত ট্রান্সমিশন
লাইন ডেভক কযাম্প ০১ এর সীিানা প্রায় ২২৫ মিোর, কযাম্প ০৭ প্রায় ৩৩০ মিোর,
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কযাম্প ০৮ প্রায় ২২৭ মিোর দূভর অবমস্থত। কক্সবাোর ডেভক ডেকনাফ িহাসড়কটে
কযাম্প এবাং প্রস্তামবত ট্রান্সমিশন লাইভনর িভধ্য অবমস্থত। প্রায় ৬.১০ মকমি ট্রান্সমিশন
লাইন (এমপ ৪৭ ডেভক এমপ ৫৯) কুতু পালাং শরোেী মশমবভরর কাোকাডে/পমরমধ্ মদভয়
াভব। সুতরাাং, ট্রান্সমিশন লাইন মনিাভের
ন
প্রোব ডরামহঙ্গা মশমবরগুমলভত পড়ভত পাভর।
এই প্রোব হভব িামডয়ক এবাং িীডমত িমল্পয়র জনয।
সম্ভােয প্রভাে ( Potential Impacts)
প্রকভল্পর মনিাে
ন পর্াল্পয়
য বাডহযক ও তেমবক পমরভবভশর উপর সম্ভাবয প্রোবগুমলর িভধ্য
মবভশেত নদী ও োলগুমলর মনকেবতী িাটে ক্ষয়; RoW এর িভধ্য এবাং অযাভক্সস রুভের
পাশাপামশ ন্ত্রপামত চালাভনা এবাং িাটের ট্রাক এবং অনযানয ানবাহন চিাচল্পির ফভল
ধ্ূমলকো মনগিন;
ন
মনিাে
ন
ানবাহন, ন্ত্রপামত এবাং ডেনাভরের ডেভক নধায়া মনগিন;
ন
মনিাে
ন এলাকা এবাং কযাম্প ডেভক মনগতন বেনয পদাথ য এবাং কটঠন বেনয িাটে এবাং েল
দূেভের কারে; ROW-ডত প্রাকৃমতক গাছপালার যমত; িূলত চুনাডত বনযপ্রাণীর
অেয়ারভেয গাছ কাোর ফভল প্রাকৃমতক আবাস ধ্বাংস; বনযপ্রােী মবভশে কভর এমশয়ান
হামতর চলাচভল অসুমবধ্া; প্রকভল্পর কিীভদর দ্বারা বনযপ্রােী মশকার; এবাং পমরভশভে,
ডপশাগত স্বাস্থয ও সুরযা (OHS) মনিাে
ন কিী এবাং প্রকল্পল্পর অনযানয কিীভদর েনয
মবপমি হভত পাভর। ট্রান্সমিশন িাইল্পনর ROW পমরষ্কার করার েনয ডিাে ২৩ ৬৬৭ টে
গাছ কাো দরকার। অপাভরশন এবাং রযোভবযে পর্াল্পয়
য
ট্রান্সমিশন লাইন এবাং
সাবভেশভনর সম্ভাবয প্রোবগুমলর িভধ্য রযোভবযে কিীভদর ডপশাগত স্বাস্থয এবাং
সুরযা ঝুেঁ মক, পামের সাংঘে ন এবাং মবদুযতাডয়ত, তমড়ৎ ডচৌবকীয় মবমকরে, ডরমেও
ইন্টারফাল্পরন্স এবাং কটিনবেনয উৎপাদন অন্তেুক্ত
ন ।
সাবভেশনগুমলভত সালফার ডহক্সাভলারাইে (SF6) ডদল্পয় মনভরাধ্ক সরঞ্জাি অন্তেুক্ত
ন
করা হভব বভল আশা করা হভি, একটে শজক্তশালী মগ্রনহাউস গযাস। সরঞ্জাি স্থাপল্পনর
সিয় ফুভো/ডেদ্র হওয়ার সম্ভাবনা এবং SF6 গযাভসর পমরবহন এবাং স্থাপন সভবািি
ন
আন্তেনামতক অনুশীলন এবাং আন্তেনামতক মনভদন মশকা ডিভন চলার িাধ্যভি প ভবযে
ন
করা হভব। আরও মবস্তামরতোভব, SF6 তবদুযমতক সরঞ্জািগুমলভত িাইটিং এল্পরটার, উচ্চ
ডোভেে সামকনে ডেকার, ট্রান্সফরিার এবাং সুইচ/সুইচমগয়ারগুমলভত একটে অন্তরক
এবাং ইল্পিকটট্রক আকয এল্পরটার মহসাভব বযবহৃত হয়।
একটে শজক্তশালী মগ্রনহাউস গযাস (তবমর্শ্ক উষ্ণায়ল্পনর সম্ভাবনা CO2 এর তু লনায়
২৩,৯০০ গুে) হওয়া োড়াও, SF6 একটে অকেব, অ-মবোক্ত গযাস া একটে োল
বায়যচলাচল এলাকায় বযবহার না করা হভল সম্ভাবয র্শ্াসভরাভধ্র কারভে (অোৎ
ন
অজক্সভেভনর অোভব িৃতুয) একটে ডপশাগত মনরাপিার জনয উভদ্বগ হভত পাভর।
অপাভরশন পর্াল্পয়
য SF6-এর ফুভো (leak) হওয়ার সম্ভাবনা রল্পয়ল্পে এবাং এর উপোতগুমল
েমিকভদর ডপশাগত এক্সভপাোভরর ঝুেঁ মক ততমর করভত পাভর। এর তবমর্শ্ক উষ্ণতা
সম্ভাবনার পমরভপ্রমযভত, বায়যমণ্ডল্পি SF6 এর মরমলে বা মলভকে কিাভনা এবাং প ভবযে
ন
করা উমচত। গযাস মলভকর উৎসগুমল গযাস হযান্ডডিংল্পয়র মনম্ন িাভনর অেযাস, ন্ত্রপামত
স্থাপন ও রযোভবযে এবাং SF6 হযান্ডমলাং সরঞ্জাি ফুভো হওয়ার কারভে সম্ভাবয যমতর
কারে হভত পাভর। প্রকল্প পডরচািনার িময়, হযান্ডভহড মলক মেভেক্টর বযবহার কভর
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সিয়িত মলভকর উৎস মচমিত করা হভব এবাং SF6 ডলভেল মনয়মিত প ভবযে
ন
করা হভব
(প্রল্পয়াজন সাভপভয)।
প্রকল্পটের সবামধ্ক
ন
উভেেভ াগয সািাজেক প্রোবগুমল েূ মি অমধ্গ্রহে, েূ মি
অবিূলযায়ন, RoW-নত মবদযিান ফসল, গাছ এবাং অবকাঠাভিার যমতসহ পুনবাসভনর
ন
মবেয়গুমলর সাভে সম্পমকনত। প্রকভল্পর মনিাে
ন পর্াল্পয়
য স্থানীয় িম্প্রদাল্পয়র উপর অনযানয
সম্ভাবয প্রোবগুমলর িভধ্য রল্পয়ল্পে স্থানীয় রুভের সািডয়ক অবভরাধ্, েীমবকার যমত,
স্থানীয় রাস্তায় প্রকল্পল্পর র্ানবাহল্পনর চাপ, উৎপন্ন শব্দ স্থানীয় েনসাধ্ারভের েনয
উপদ্রব ও ডবরক্রক্ত সৃটষ্ট কভর, মনিাে
ন কা ক্রি
ন
এবাং প্রকল্প-সম্পমকনত ানবাহন চলাচভলর
কারভে সৃষ্ট মনরাপিা মবপমি, েডমল্পকর ক্রিাগত আগমল্পন-তাভদর ডকউ ডকউ ডদভশর
অনযানয অঞ্চল ডেভক আসভত পাভর সৃষ্ট সািাজেক দ্বন্দ্ব বা সাাংস্কৃমতক সিসযা, স্থানীয়
সম্পদ ড িন পাডন এবাং জ্বালামন উপর অমতমরক্ত চাপ, কবরস্থান এবাং িাোভরর িভতা
সাাংস্কৃমতক এবাং ধ্িীয় গুরুত্বপূণ য স্থাপনাগুডির যমত, এবাং মডহিাল্পদর কার্কিাল্পপ
য
বাধার িৃটে। স্থানীয় িম্প্রদাল্পয়র উপর প্রকভল্পর পমরচালনা ও রযোভবযে কা ক্রভির
ন
সম্ভাবয প্রোবগুমলর িভধ্য তবদুযমতক চাপ এবাং িাভঝ িাভঝ ফসভলর যমতর ঝুেঁ মক
অন্তেুক্ত
ন হভত পাভর।
ট্রান্সমিশন লাইন মনিাে
ন মবদুযত সঞ্চালন ও মবতরভের সিয় কমিউমনটে স্বাস্থয সুরযা
এবাং মনরাপিার প্রোবগুমল ডবমশরোগভযভত্র বৃহৎ মশল্প-কলকারোনার প্রোবগুমলর
িতই। এই প্রোবগুমলর িভধ্য ধ্ুলা, শব্দ, এবাং মনিাে
ন
ানবাহভনর াতায়ত ডেভক িৃে
কম্পন এবাং অস্থায়ী মনিাে
ন েডমল্পকর আগমল্পনর সাভে সম্পমকনত সাংক্রািক ডরাগ।
প্রশমন (Mitigation)
প্রকভল্পর সম্ভাবয ডনমতবাচক পমরভবশগত প্রোবগুমল সিাধ্ান করার েনয, উপ ুক্ত
প্রশিন বযবস্থা (mitigation measures) এই ESIA-ডত অন্তেুক্ত
ন করা হল্পয়ল্পে। এর িভধ্য
রল্পয়ল্পে মবভশেত েনবসমতর কাছাকামছ পামন ডেটিল্পয় ধ্ুভলা মনিঃসরে বন্ধ করা,
সটঠকোভব িযরডক্ষত ানবাহন এবাং ন্ত্রপামত বযবহার কভর মনগিন
ন হ্রাস করা; পমরভবভশ
ডকানও অপমরভশামধ্ত বেনয প্রবামহত হভত না ডদওয়া এবাং এই উভেভশয উপ ুক্ত
নশাধল্পনর বযবস্থা মনজিত করা; বেনয বযবস্থাপনা এবাং দূেে মনয়ন্ত্রে পমরকল্পনা প্রস্তুত ও
বাস্তবায়ন; বনযপ্রাণীর ‘ডকানও মশকার নয়, আিকাল্পনা র্াল্পবনা, ধ্রা র্াল্পবনা’ ‘no hunting,
no trapping, no catching’ নীমত অনযিরণ করা; এবাং একটে কা করী
ন
স্বাস্থয ও সুরযা
(OHS) পমরকল্পনা প্রস্তুত এবাং বাস্তবায়ন করা। তবদুযমতক তাভরর সাভে পামের সাংঘে ন
এবাং ঝুেঁ মক ডিাকাভবলার েনয, মপজেমসমব ওোরভহে ট্রান্সমিশন লাইন নদী অমতক্রি
কভর াওয়ার সিয় উপভরর তাভরর সাভে দৃশযিান ডগালক সাং ুক্ত করার কো মবভবচনা
করভব র্া প্র ুজক্তগতিাল্পব কার্করী।
য
নদী পারাপাভরর িডন্নকল্পি প াি
ন উচ্চতা (vertical clearance) মনজিত করার েনয ডবল্পশষ্
িংল্পকত (sags) বযবহার করা হভব। তদুপমর, ট্রান্সমিশন লাইন কন্ডাক্টরগুমলর িভধ্য
বযবধ্ান এিনোভব রাো হভব াভত এলাকায় নদখা র্ায় এমন পামেভদর োনাগুমলর
আকাভরর কারভে (ভ্রমণকারী/স্থানান্তমরত পামেসহ ) তডড়তাহত মৃতয এড়াল্পনা র্ায়।
ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপল্পনর িময় টঠকাদার োইোেন ার বযবহার করভব। গাছ কাোর
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পমরভবশগত যমত কিাভত যমতপূরেিূলক ডরামপত গাভছর প্রমতস্থাপন অনযপাত ১:৫
হাল্পর করা হভব।
প্রশিন বযবস্থার অাংশ মহসাভব, মপজেমসমব ESIA-এর সাভে পুনবাসভনর
ন
পমরকল্পনা (RP),
েি বযবস্থাপনা পদ্ধমত (LMP), ডেকভহাডার এনভগেভিন্ট প্লান (SEP), জেমবমে
প্রমতভরাধ্ পমরকল্পনা ততমর কভরভছ। এই পমরকল্পনাগুমল প্রস্তুত করার সিয়, মপজেমসমব
প্রাসমঙ্গক প্রােমিক এবাং িাধ্যমিক ডেকভহাডারভদর সাভে একামধ্ক পরািশসো
ন
পমরচালনা কভরভছ। এই নমেগুমল মবশদ নকশা পর্াল্পয়
য
হািনাগাদ করা হভব ( মদ
প্রল্পয়াজন হয়)।
সংিরক্ষত েন অরতক্রম কিাি ক্ষক্ষবে েযেস্থাসমূহ ( Measures for Crossing
over the Reserve Forest)
২৩০ ডকমে ট্রান্সমিশন লাইভনর েনয বনেূ মিভত রাইি-অব-ওল্পয় (ROW)’র প্রস্থ ৩৫
মিোর হভত পাভর। েন ট্রান্সমিশন লাইনগুমল িংরডক্ষত বনাঞ্চল অডতিম করভব
তখন ২৩০ ডকমে পর্ন্ত
য প্রমতটে কন্ডাক্টর বা কন্ডাক্টর বাভন্ডভলর নীভচ ২ মি প্রভস্থর েুইন
বাভন্ডল মবভবচনা করা ড ভত পাভর। এই োতীয় মস্ট্রভপর গাছগুমলভক ডকভে ডফলভত হভব
তভব লাইভনর কাে ডশে হওয়ার পল্পর, প্রাকৃমতক পুনেনন্মভক ডোড় মদভত হভব।
ট্রান্সমিশন লাইভনর রযোভবযভের েনয ড োভন প্রল্পয়াজন বনমবোভগর অনুিমত ডনল্পয়
গাভছর ছােঁোই/ডপালামেনাং/প্রুডনংকরা হভব।
ট্রান্সডমশন িাইন ডনমাল্পণর
য
িময়, ডিপগুডির উপল্পরর প্রল্পস্থর বাইল্পর অবডস্থত গাল্পের
োুঁিাই, র্ার শাখাগুডি কন্ডাক্টর ডিংডগং কাজল্পক বযহত কল্পর, নিগােগুল্পিা স্থানীয় বন
কমকতয
য ার ডিিান্ত অনযর্ায়ী প্রনয়াজনীয় পডরমাল্পণ কািা/োুঁিাই করা নর্ল্পত পাল্পর। বভন
মবদযিান প্রভবশ/নর্াগাল্পর্াল্পগর পথ ডদল্পয় মনিাে/মস্ট্রাংডগং
ন
সরঞ্জাি ননয়ার িময় গাছ
কাোর প্রল্পয়াজন হল্পি নি অনযমডতর নক্ষল্পত্রও স্থানীয় বন কিকতন
ন ার মসদ্ধান্ত ডনওয়া
ড ভত পাভর।
রাইি-অব-ওল্পয় (RoW)’র বাডক জায়গায়, তবদুযমতক মবপমি/ঝুেঁ মক ডরাধ্ করার েনয
প্রল্পয়াজনীয় পমরিাভে গাছ নকল্পি/নেুঁ ল্পি ডফলা হভব নিল্পক্ষল্পত্র ২৩০ নকডি িাইল্পনর জনয
কন্ডাকশন এবং গাল্পের মল্পধয কমপল্পক্ষ ৪.৬ ডমিার দূরত্ব ডবল্পবচনা করা হল্পব।
নর্ল্পকাল্পনা ঝুেঁ মক এড়াল্পনার েনয, ড গাছগুমল উচ্চতা/অবস্থাভনর কারভে কন্ডাক্টভরর
উপর পড়ভত পাভর ডসই গাছগুমল কাো/ ছােঁোইল্পয়র অনুিমত স্থানীয় বনঅমফস নথল্পক
ননওয়া হভব। চুনাডত বনযপ্রােী অেয়ারভেযর পাহাডড় এলাকায় ট্রান্সমিশন লাইন মনিাভের
ন
ডযভত্র ড োভন ডবদযমান প াি
ন জায়গা আল্পে এবং কন্ডাক্টর মস্ট্রাংডগংল্পয়র েনয নূযনতি
ড গাছ কাো প্রল্পয়াজন তা বাভদ অনয গাছ কাো র্াল্পব না। এোড়াও, ট্রান্সমিশন লাইন
শুধ্ুিাত্র বনযপ্রােীর অিয়ারণয এবাং কমরভোর ডদল্পয় র্াওয়ার িময় পশুর ওপর মবদুযভতর
চাপ প্রমতভরাধ্ করভত ইনসুভলভেে কন্ডাক্টর বযবহার করা হভব। পশুপাডখর িৃতভদহ
পমরভবশগত োভব সাংভবদনশীল এিাকায় মনয়মিত অন-সাইে িমনেমরাং প্রল্পয়াজন হভব।
এবশয়ান হারতি চল্াচবল্ি িনয েযেস্থা ( Measures for Asian Elephant
Movements)
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সাংরমযত বনাঞ্চল্পি বা এর কাোকাডে প্রকল্প মনিাভের
ন
সিয়, হামত তাভদর চলাভফরা
চামলভয় াভব এবাং তখন মনিাে
ন েমিকভদর সাভে অবশযম্ভাবী সাংঘে ন হভত পাভর।
এইধ্রভনর সাংঘে ন এড়াভত কন্ট্রাক্টর একটে হামত সভচতনতা এবাং মনিাে
ন সিয় দ্বন্দ্ব
কিাভনার পমরকল্পনা প্রস্তুত করভব। প্রল্পতযক ক্রমসাংপল্পয়ল্পন্টর ৫০০ মিোভরর িভধ্য
মনিাে
ন কাে ডকবল মদভনর আভলায় করল্পত হভব এবাং প্রমতমদন মনিােস্থভল
ন
ড কােটে
হয় এবং তা র্ডদ হামতর চিাচল্পি প্রমতবন্ধকতা সৃটষ্ট কভর তা হ্রাস করভত হভব। এিন
পমরমস্থমতভত, ড োভন কাো স্থাপন করা প্রল্পয়াজন হভব ড িন ২ এবাং ৩ িডিংল্পয়র
ডযভত্র, মনিাে
ন
ন্ত্রপামত একটে পামকনাং স্থাভন সরাভনা এবাং প্রমতবন্ধকতা কিাভনার কাে
সম্পন্ন করা হভব। প্রমতটে িডিংল্পয়র সাইভে ত তাড়াতাডড় সম্ভব কাে ডশে করা হভব।
প্রমতটে ক্রমসাং পল্পয়ল্পন্ট হামতর চিাচল্পির ডবষ্য় প ভবযে
ন
এবং টঠকাদারভক সতকন করার
জনয একজন প্রহরী ডনল্পয়াগ করা হল্পব। এই পদ্ধমতগুমল অমেজ্ঞতার মেমিভত ডনওয়া
হভব এবাং অধ্-বামে
ন
ক
ন প ভবযে
ন
প্রমতভবদভন মরভপােন করা হভব। এই পদ্ধমতগুমল
অমেজ্ঞতার মেমিভত অমেভ াজেত হভব এবাং অধ্-বামে
ন
ক
ন প ভবযে
ন
প্রমতভবদভন
মরভপােন করা হভব।
পূভব ন বমেতন পুনবাসভনর
ন
প্রোবগুমল সিাধ্ান করার েনয, প্রকল্প-যমতগ্রস্থ বযজক্তভদর
(PAPs) যমতপূরে এবাং সহায়তা প্রদান করা হভব। েনগে ও িম্প্রদাল্পয়র উপর প্রকভল্পর
অবমশষ্ট সম্ভাবয প্রোবগুমলর েনয ো ে প্রশিন বযবস্থা বতনিান ESIA এভত অন্তেুক্ত
ন
করা হল্পয়ল্পে এবাং র্া টঠকাদাভরর িাল্পথ চভক্রক্তল্পত অন্তেুক্ত
ন করা হভব। এই প্রশিন
বযবস্থাগুমলর িভধ্য রল্পয়ল্পে প্রকল্প মনিাে
ন পর্াল্পয়
য স্থানীয় িম্প্রদাল্পয়র সাভে ড াগাভ াগ
রযা করা াভত স্থানীয় রুেগুমল প্রেভি অবরুদ্ধ না করা হয় তা মনজিত করা, তভব মদ
এটে অমনবা ন না হয় তভব যমতগ্রস্ত িম্প্রদাল্পয়র সাভে পরািশ নকভর মবকল্প পে মচমিত
করা হভব। শল্পের প্রোব হ্রাস করার েনয, টঠকাদার শব্দদূেে বযবস্থা ড িন সাইভলন্সার
এবাং কযাভনামপ ডদল্পয় সজ্জিত ন্ত্রপামত এবাং ানবাহন বযবহার করভব, তো সম্ভব
রাভতর কাে এডড়ল্পয় চলভব এবাং স্থানীয় িম্প্রদাল্পয়র সাভে ড াগাভ াগ বজায় রােভব।
স্থানীয় রাস্তায় বডধতয র্ানবাহল্পনর েনয টঠকাদাররা ট্রামফক বযবস্থাপনার পমরকল্পনা
প্রস্তুতও বাস্তবায়ন করভব। টঠকাদাররা একটে মনরাপিা বযবস্থাপনা পমরকল্পনা প্রেয়ন
ও বাস্তবায়ন করভব াভত কমিউমনটের মনরাপিা ঝুেঁ মক মনজিত করা ায়। পমরভবশগত,
সািাজেক, স্বাস্থয ও সুরযা (ESHS) সিসযাগুমল সিাধ্াভনর েনয একটি আচরেমবমধ্ এবাং
মনিাে
ন পমরভবশ ও সািাজেক বযবস্থাপনা পমরকল্পনা (CESMP) প্রস্তুত করা হভব এবাং
সিস্ত সাইে কিীভদর এটে অনুসরে করভত হভব। টঠকাদার COVID-19 মহামারীল্পত WHO
এর মনভদন মশকা অনুসরে করল্পব। টঠকাদার পামন, জ্বালানী এবাং অনযানয পেযগুমলর
সরবরাহ এিন োভব গ্রহে করল্পব র্াল্পত স্থানীয় সম্প্রদায় ডনমতবাচকোভব যমতগ্রস্থ না
হয়; একটে অমেভ াগ মনষ্পমি প্রজক্রয়া প্রমতষ্ঠার পাশাপামশ স্থানীয় িম্প্রদাল্পয়র সাভে
ড াগাভ াগও বোয় রােভব। কবরস্থান ও িাোভরর িভতা োয়গাগুমলর ডকানও যমত না
হয় তাও নেরদামর করা হভব। পাইমলাং, ফুটোং, ইমারত ইতযামদর েনয মনিাে
ন কাে
এিনোভব করভত হভব াভত এগুল্পিা হামতর দ্বারা যমতগ্রস্ত না হয়। অবভশভে,
িমহলাভদর মনরাপিা রযার েনয উপভর বমেতন আচরেমবমধ্ সাইভে নমল্পন চিা হভব।
ক্ষিারহঙ্গাকযাম্প
কুতু পালাং ডরামহঙ্গা কযাম্পগুমল কােঁোতাভরর সীিানা প্রাচীর ডদল্পয় ডহাে কডমউডনটি
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ডেভক পৃেক করা হল্পয়ল্পে। প্রশািন তাভদর চলাচল অতযন্ত িীডমত এবাং কভঠার কল্পরল্পে।
প্রকল্পটে বাস্তবায়ল্পনর সিয় টঠকাদার ও INGO েি বযবস্থাপনা পমরকল্পনা (LMP), GBV
প্লযান এবং ডেকভহাডার এনভগেভিন্ট প্লান (SEP) অনুসরে করভব। অমধ্কন্তু,
মপজেমসমব, টঠকাদার এবাং আইএনজেও ডেকভহাডার এনভগেভিন্ট প্লাল্পনর অাংশ
মহসাভব কুতু পালাং এিনমক বালুোলী মশমবভরর পমরমধ্ভত মনিাে
ন কাে শুরু করার আভগ
কযাম্প প্রশাসভনর সাভে তবঠক করভব। টঠকাদার এবাং আইএনজেও প্রকভল্পর কা ামদ,
ন
কিপমরকল্পনা
ন
এবাং তফমসলসহ (৬.১০ মকমি সম্পূে ন করার েনয) কযাম্প প্রশাসভনর
কাভছ ডপৌৌঁভছ ডদভব। প্রকল্পল্পর এই এিাকার অমগ্ন বযবস্থাপনা প্রকভল্পর অমগ্ন বযবস্থাপনা
পমরকল্পনা অনযর্ায়ী সম্পামদত হভব। টঠকাদার কাে শুরু করার আভগ স্থানীয় ফায়ার
ডেশনভক অবমহত করল্পব। পমরভশভে, মপজেমসমব প্রকল্পটে বাস্তবায়ল্পনর আভগ ওই
অঞ্চভল ডরামহঙ্গাভদর অবস্থার মেমিভত কযাম্প সাংলগ্ন রুে েমরপটে পুনবার
ন পরীযা
এবাং/অেবা হািনাগাদ করভত পাভর। প্রকল্প বাস্তবায়ল্পনর সিয় ডকানও ডরামহঙ্গা
েনভগাষ্ঠী প্রতযয বা অপ্রতযযোভব প্রোমবত না হয় তা মনজিত করভব। মনিাে
ন কাজ
শুরু হওয়ার আভগ কযাম্প কতৃপ
ন যভক ডনমাণ
য কাজ িম্পল্পকয অবমহত করা হভব।
করমউরনটট স্বাস্থয এেং সুিক্ষা ( Community Health and Safety)
টঠকাদার (ক) ধ্ারা ২.৩.৩ এবাং সারেী ১৩ এ উমেমেত IFC’র মবদুযৎ সঞ্চালন এবং
মবতরভের জনয পমরভবশগত স্বাস্থয ও সুরযা মনভদন মশকা অনুসরে করভব; (ে) প্রকল্পটে
মনিাভের
ন
সিয় WHO’র COVID 19 মনভদন মশকা অনুসরে করভব; (গ) মনিাে
ন মশমবরগুমল
সম্প্রদায় ডেভক কিপভয ৫০০ মিোর দূভর স্থাপন করল্পত হল্পব এবং এগুল্পিা িংরডক্ষত
বল্পনর মল্পধয স্থাপন করা র্াল্পব না (ঘ) সাইে কিীভদর স্থানীয় িম্প্রদাল্পয় প্রভবশ র্তদূর
িম্ভব হ্রাস করা হভব; (ঙ) একটে ডপশাগত স্বাস্থয ও সুরযা (OHS) পমরকল্পনা প্রস্তুত এবাং
বাস্তবায়ন করা হল্পব া স্থানীয় িম্প্রদাল্পয়র স্বাস্থয এবাং সুরযা মদকগুমলও ডনক্রিত করভব;
(চ) একটে ট্রযামফক িযাভনেভিন্ট প্লযান প্রস্তুত এবাং বাস্তবায়ন করা হল্পব া িম্প্রদাল্পয়র
েনয ট্রযামফক সুরযাভকও মচমিত করভব; (ছ) মনিাে
ন কা ক্রভির
ন
প্রকৃমত/ধরণ এবাং স্বাস্থয
ও সুরযা সম্পমকনত ঝুেঁ মকর ডবষ্ল্পয় অবমহত করা হল্পব; প্রমশযে, ডপাোর, মচি এবাং
অনযানয অনুরূপ উপাল্পয় িম্প্রদাল্পয়র সভচতনতা বৃজদ্ধ করা হভব; (ে) ড ৌন সাংক্রিে সহ
ডবডিন্ন সাংক্রািক নরাল্পগর মত সাংভবদনশীল সম্পভকন িম্প্রদাল্পয়র সভচতনতা বৃজদ্ধ করা
হভব; (ঝ) স্থানীয় েনভগাষ্ঠী মবভশেত কিভযভত্র
ন
মশশুভদর প্রভবশ কিাভনার েনয উপ ুক্ত
ডবষ্টনী ততডর করা হল্পব; (ঞ) স্বাস্থয এবাং সুরযা সম্পমকনত অমেভ াগগুমলর সিাধ্াভনর
েনয GRM প্রমতষ্ঠা করা হল্পব।
পরিবেশগত ও সামাজিক েযেস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental and Social
Management Plan)
উপভর বমেতন প্রশিন বযবস্থাগুমলর বাস্তবায়ন প্রজক্রয়া মনধ্ারে
ন
করভত বতনিান ESIA এর
অাংশ মহসাভব একটে পমরভবশগত ও সািাজেক বযবস্থাপনা পমরকল্পনা (ESMP) প্রস্তুত
করা হল্পয়ল্পে । ESIA-ডত প্রামতষ্ঠামনক বযবস্থাপনার বেনা,
ন প্রশিন পমরকল্পনা, মনরীযে
পমরকল্পনা, প্রমশযে ও সযিতা বৃজদ্ধর পমরকল্পনা, েকুভিভন্টশন ডপ্রাভোকল এবাং
অমেভ াভগর প্রমতকার বযবস্থা (GRM) অন্তেুক্ত
ন রল্পয়ল্পে।
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প্রকভল্পর পমরভবশগত ও সািাজেক পারফরিযাভন্সর সামবক
ন দাডয়ত্ব এবাং ESMP’র
কার্করী
য
বাস্তবায়ন মপজেমসমবর দাডয়ল্পত্ব োকভব। মপজেমসমব প্রকল্প বাস্তবায়ল্পনর েনয
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউমনে (PIU) প্রমতষ্ঠা করভব র্ার ডনতৃভত্ব োকভবন একজন প্রকল্প
পমরচালক (মপমে)। PIU’র আওতায় উপর্যক্ত পমরভবশগত ও সািাজেক উন্নয়ন কিীর
িমন্বল্পয় একটে পমরভবশ ও সািাজেক ইউমনে (ESU) প্রমতটষ্ঠত হভব। PIU মনিাে
ন কাল্পজর
নকশার প্রডতপািন এবাং িান মনজিতকরল্পণর িল্পক্ষ মনিাে
ন টঠকাদারভদর তত্ত্বাবধাল্পনর
েনয পমরভবশ, সািাজেক এবাং মনিাে
ন প ভবযে
ন
পরািশদাতা
ন
(ESCMC) মন ুক্ত করভব।
ESCMC টঠকাদারভদর ESMP বাস্তবায়ল্পনও তদারমক করভবন। এই উভেভশয, ESCMC
পমরভবশ ও সািাজেক মবভশেজ্ঞভদর ডনল্পয়াগ করভব।
প্রকভল্পর পমরভবশগত ও সািাজেক বযবস্থাপনা মবমেন্ন পমরকল্পনা বাস্তবায়ল্পনর িাধ্যভি
অেনন করা হভব: ক) পমরভবশগত আচরেমবমধ্ (ECPs); ে) প্রশিন পমরকল্পনা; এবাং গ)
মনিাে
ন পমরভবশ ও সািাজেক বযবস্থাপনা পমরকল্পনা (CESMP)।
পমরভবশগত
আচরেমবমধ্গুল্পিা মনিাে
ন পর্াল্পয়
য
ডনমতবাচক প্রোবগুমল ডিাকামবলার েনয সাধ্ারে
মনভদন মশকা এবাং মনয়ন্ত্রে বযবস্থা সরবরাহ কভর। ESIA ততডরর িময় পমরচামলত প্রোব
িূলযায়ল্পনর মেমিভত প্রশিন পমরকল্পনাটি ততমর করা হল্পয়ল্পে নর্টি প্রকল্প-মনমদন ষ্ট প্রশিন
বযবস্থা সরবরাহ কভর এবাং এই বযবস্থাগুমলর েনয বাস্তবায়ন ও তদারমকর দাডয়ত্ব অপেন
কভর। ESIA’র অন্তেুক্ত
ন ESMP এর উপর মেমি কভর মনিাে
ন টঠকাদার CESMP প্রস্তুত করল্পব
এবং এটে দূেে প্রমতভরাধ্ পমরকল্পনা, বেনয বযবস্থাপনা পমরকল্পনা, ট্রযামফক িযাভনেভিন্ট
পমরকল্পনা, কযাম্প বযবস্থাপনা পমরকল্পনা, OHS পমরকল্পনা সহ অনযানয নবশ কল্পয়কটি
উপ-পমরকল্পনা সিমিত করভব।
ESMP’র অনযতি িূল উপাদান মহসাভব কমপ্লাল্পয়ন্স িমনেমরাং এবাং এভফক্টস িমনেমরাং

সিমিত একটে মদ্ব-স্তর িমনেমরাং ডপ্রাগ্রাভির প্রস্তাব করা হল্পয়ল্পে। এই িমনেমরাং কিসূন মচর
িূল উভেশয হল ESMP-নত বডণতয মবমেন্ন কাজ মবভশে কল্পর প্রশিন বযবস্থাগুমল কা কর
ন
পদ্ধমতভত কা কর
ন
করা এবাং িূল পমরভবশগত এবাং সািাজেক পযারামিোরগুডিল্পত
প্রকভল্পর প্রোব মনজিত করা।
পমরভবশগত এবাং সািাজেক প্রল্পয়াজনীয়তার কা কর
ন বাস্তবায়ল্পনর েনয সযিতা বৃজদ্ধ
ESMP’র একটে িূল উপাদান। এই সযিতা বৃজদ্ধ প্রকভল্পর সকল স্তভর নর্মন PGCB, PIU,
ESCMC এবাং টিকাদারল্পদর জনয সম্পন্ন করা প্রল্পয়াজন । মনিাে
ন এিাকায়, ESCMC
সযিতা বৃজদ্ধ পমরকল্পনা (capacity building plan) বাস্তবাইয়ল্পন ডনতৃত্ব ডদভব, মদও
টঠকাদাররা তাভদর মনেস্বকিী এবাং কিীভদর প্রমশযে ডদওয়ার েনযও দায়বদ্ধ োকভব।
PGCB দরপত্র নমের অাংশ মহসাভব এবাং মনবামচত
ন
দরদাতাভদর চুজক্তভত প্রস্তামবত ESMP
এবাং সাংমেষ্ট ECP-র িংর্যক্রক্ত মনজিত করভব। PGCB এোড়াও INGO, ESCMC এবাং
বমহরাগত প ভবযে
ন
পরািশকভদর
ন
িাধ্যভি ডনমাণ
য পর্াল্পয়
য ESMPs তদারমক ও প ভবযে
ন

করভব।
ESMP বাস্তবায়ল্পনর েনয প্রায় ১৩৯৮.৮২ মিমলয়ন বাংিাল্পদশী িাকার প্রল্পয়াজন হভব।

এই বযল্পয়র প্রধ্ান উপাদানগুমলর িভধ্য প্রায় ১৩৫০.১০ মিমলয়ন পযনবািন
য
বাভেে
(অমধ্গ্রহে, যমতপূরে, োতা ইতযামদ), INGO/ESCMC-এর জনয ৩২.০০ মিমলয়ন, প্রশিন,
প্রমশযে এবাং অনযানয বযল্পয়র েনয ১২.৭২ মিমলয়ন।

15

অরভব াবগি প্ররতকাি েযেস্থা ( Grievance Redress Mechanism)
মপজেমসমব পমরভবশগত ও সািাজেক দায়বদ্ধতা মনজিত করার েনয এবাং েমিকভদর
অমধ্কার মনজিত করার েনয প্রকল্প বাস্তবায়ল্পনর সিয় ড ভকান অমনয়ি সম্পভকন
অমেভ াগ ও অমেভ াগ সিূভহর প্রমতকার এবাং সিাধ্াভনর েনয একটে অমেভ াগ
প্রমতকার বযবস্থা (GRM) প্রমতষ্ঠা করভব। এটি সিসযা/দ্বন্দ্বভক শামন্তপূেোভব
ন
এবাং দ্রুত
সিাধ্াভন সহায়তা করভব, যমতগ্রস্থ বযজক্তভদর বযয়বহুি ও সিয় সাভপয আইনী
ক্রিয়াকিাপ অবলবন করা ডেভক বােঁচাভব। তল্পব পদ্ধমতটে অবশয ডকানও বযজক্তর
আদালভত র্াওয়ার অমধ্কারভক বাধ্া বা অস্বীকার করভব না।
GRM-এর অধ্ীভন, যমতগ্রস্ত বযজক্ত এবাং অনযানয স্থানীয় ডেকভহাডারভদর কাছ ডেভক

অমেভ াগ গ্রহভের পাশাপামশ মনষ্পমি করার েনয প্রকল্প এিাকায় এবাং ডকন্দ্রীয়োভব
অমেভ াগ মনষ্পমি কমিটে ( GRCs ) প্রমতটষ্ঠত হভব। জেআরএি মলঙ্গ-মেমিক সমহাংসতার
(gender-based violence) ডযভত্র উত্থামপত ড ডকানও সিসযা ডনয়ন্ত্রণ/িমাধান করভব।
মদ্ব-স্তর GRM-এর প্রেি স্তর মহসাভব ইউমনয়ন/ভপৌরসো পর্াল্পয়
য স্থানীয় GRCs (LGRC)
দ্বারা গটঠত হভব এবং মদ্বতীয় স্তর মহসাভব ডকন্দ্রীয় পর্াল্পয়
য প্রকল্প জেআরমস (PGRC)
িমন্বল্পয় গটঠত হভব। ডবমশরোগ অমেভ াগ স্থানীয় স্তভরর জেআরমস-ডত সিাধ্ান করা
হভব, তভব ড সব িািলা স্থানীয় পর্াল্পয়
য সিাধ্ান করা িম্ভব হল্পবনা নিগুল্পিা PGRC-র
কাভছ পাঠাভনা হভব। LGRC স্থানীয় ইউমনয়ন পমরেদ নচয়ারমযান এবাং যমতগ্রস্থ ডলাভকর
প্রমতমনমধ্ত্ব কভর গটঠত হভব া িমহলাভদর প্রমতমনমধ্ত্ব মনজিত কভর। প্রকল্প অমেভ াগ
মনষ্পমি কমিটে (PGRC)-PIU, বাস্তবায়নকারী এনজেও/এভেজন্স (INGO/IA) এবাং নাগমরক
সিাভের এমন একেন স্বতন্ত্রবযজক্ত র্ার বাাংলাভদভশর েূ মি অমধ্গ্রহে/অমধ্গ্রহে আইন
এবাং অকনজিক পুনবাসভনর
ন
ডবষ্ল্পয় জ্ঞান আল্পে এিব প্রডতডনডধল্পদর িমন্বল্পয় গটঠত
হভব। জেআরএভির মববরে এসইমপভত সরবরাহ করা হল্পয়ল্পে।
অংশীদ্ািবদ্ি পিামশ ব( Stakeholder Consultations)
োতীয় মনয়ন্ত্রক এবাং AIIB’র নীমতিালার প্রল্পয়াজনীয়তা অনুসাভর ESIA ততডরর সিয়
একটে মবস্তৃত পরািশ ন প্রজক্রয়া অনযিরণ করা হল্পয়ডেি। এই পরািশগুমলর
ন
িূল
উভেশযগুমলর িভধ্য ডেকভহাডারভদর মবভশেত স্থানীয় সম্প্রদায়গুমলভক প্রস্তামবত
হস্তভযপ সম্পভকন অবমহত করা এবাং প্রকল্পল্পর প্রোবগুমলর ডবষ্ল্পয় তাভদর িতািত,
উভদ্বগ এবাং সুপামরভশর পরািশ অন্তে
ন
ন মছল।
ু ক্ত
মবভশেত িম্প্রদাল্পয়র সাভে আভলাচনা করার েনয একটে অাংশগ্রহেিূলক পন্থা
অবলবন করা হল্পয়ডেি। আভলাচনায় গ্রহেকারীভদর িতািত ও িতািতভক সটঠকোভব
ডরকেন করার ডযভত্র একটে ডচকমলে বযবহার করা হল্পয়ডেি। পরািশকাভল
ন
আে-ন
সািাজেক, ডরামহঙ্গা সম্প্রদায়, েি ও মলঙ্গ সাংক্রান্ত সিসযা, কৃমে, েলমবদযা, িৎসয এবাং
পমরভবশ সম্পমকনত সিসযাগুমলর (মরোেন ফভরে, হামতর চিাচি) পাশাপাডশ পমরভবশ
ও সািাজেক মনোয়কগুমলভত
ন
হস্তল্পক্ষল্পপর সম্ভাবয প্রোবসহ মবস্তামরত আভলাচনা করা
হল্পয়ডেি। প্রামতষ্ঠামনক মবেয়গুমল ডনল্পয়ও আভলাচনা করা হল্পয়ডেি নর্খাল্পন
অাংশগ্রহেকারীরা তাভদর িতািত এবাং পরািশ ন মনিঃসভন্দভহ সরবরাহ কভরমছভলন।
বতনিান ESIA সিীযার সিয়, ডেকভহাডারভদর সাভে ছয়টে পরািশ এবাং
ন
ছয়টে ডফাকাস
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গ্রুপ আভলাচনা অনুটষ্ঠত হল্পয়ডেি। এইিব আল্পিাচনায় ডিাে ১৭১ েন অাংশ
ডনল্পয়ডেল্পিন, ার িভধ্য ১৬৪ েন পুরুে এবাং বাকী ৭ েন িমহলা মছভলন।
পরািশ ন িিাগুডির িময় ডেকভহাডারভদর উত্থামপত িূল উভদ্বগ গুমলর িভধ্য রল্পয়ল্পে
প্রকভল্পর ফভল সিস্ত যমতর েনয যমতপূরে প্রদান, মনিাে
ন কা ক্রভির
ন
কারভে সৃষ্ট
ানেে বযবস্থাপনা, অনযানয মবোগ ও সাংস্থার সাভে ড াগাভ াগ এবাং সিিয় বোয় রাো,
মবভশে প্রল্পয়াজনীয় সুমবধ্াগুমলর েনয নর্ল্পকাল্পনা বাুঁধা হ্রাস করা ড িন হাসপাতাভল েমতন,
েননকৃত িাটে এবাং মনিাে
ন এিাকা ডেভক অনযানয ধ্বাংসাবভশে অপসারে এবাং স্থানীয়
েনগভের কিসাংস্থাভনর
ন
বযবস্থা করা। প্রকভল্পর মবমেন্ন পর্াল্পয়
য ডেকভহাডারভদর েমড়ত
োকার মবস্তামরত পদ্ধমত SEP এর সাভে প্রস্তাবনায় রাো হভয়ভছ।
উবমাচন/ প্রকাশ (Disclosure)
খিড়া এবাং চূ ড়ান্ত ESIA মরভপােন টে একটে প্রল্পবশল্পর্াগয স্থাল্পন (ড িন, স্থানীয় সরকার
অমফস, গ্রন্থাগার, কডমউডনটি নিন্টার ইতযামদ) এবাং প্রকল্প-যমতগ্রস্থ বযজক্ত এবাং অনযানয
ডেকভহাডারভদর েনয স্থানীয় োোয় (বাাংলা) সাংমযি সারসাংভযপ অনুবাদ করভত
হভব। ESIA মরভপাভেন র অনুবাদ করা সারাাংশ প্রকল্প এিাকার মেমস অমফস, উপভেলা ও
ইউমনয়ন পমরেভদ প্রকাশ করা হভব। PGCB এবাং AIIB তাভদর প্রকাশ নীমতিালার অাংশ
মহসাভব ডবাভেনর মবভবচনার (মনয়মিত প্রক্রিয়া) কিপভয ৬০ মদন পূভব, ন সিামির তামরে
(প্রচমলত পদ্ধমত), বা পমরচালকবল্পগরয অনুভিাদভনর তামরে (ডনল্পয়াক্রজত কতৃপ
ন য)
ওল্পয়বিাইল্পি ডপাে করভব। একই কডপ পডরল্পবশ অডধদপ্তল্পর অনযল্পমাদল্পনর জনয দাডখি
করল্পব পাশাপাডশ এটে স্থানীয় (মেমস অমফস, উপভেলা পমরেদ) এবাং োতীয় পর্াল্পয়
য
প্রকাশ করল্পব াভত যমতগ্রস্থ িানুে, টঠকাদার, অনযানয ডেকভহাডার এবাং সাধ্ারে
িানুে প্রকভল্পর নকশা এবাং বাস্তবায়ল্পনর বযপাল্পর অেবহ
ন
মতামত ডদল্পত পাভরন।
প্রকভল্পর কারল্পণ প্রতযয বা পল্পরাক্ষিাল্পব ক্ষডতগ্রস্ত ডলাকভদর অবযাহতোভব েমড়ত
োকার সাভে ESIA কা কামরতা
ন
সরাসমর ুক্ত। প্রস্তুমতর পর্াল্পয়
য স্থানীয়, উপভেলা ও ডেলা
পর্াল্পয়
য আভলাচনা করা হল্পয়ডেি। ESIA চূ ড়ান্তকরে, মনিাে
ন কাভের সিয় এবাং প্রকভল্পর
অপাভরশন পর্াল্পয়
য
ডেকভহাডারভদর সাভে ডবশ কল্পয়কটে অমতমরক্ত আভলাচনার
পমরকল্পনা করা হভব। উভন্মাচভনর পদ্ধমতগুমল SEP-ডত আভলাচনা করা হল্পয়ল্পে।
সুপারিশসমূহ (Recommendations)
১) ডপক্রজডিডব এবাং টঠকাদারভক অধ্যায় ৯ এ উমেমেত ও E&S নমে (RP, LMP, SEP, GVB
Prevention Plan and ESIA) অনুসাভর পমরভবশগত ও সািাজেক পমরবীযে পমরচালনায়
বাধ্যবাধ্কতা কভঠারোভব বোয় রােভত হভব;
২) পুনবাসভনর
ন
পমরকল্পনা (RP) ো ে োভব বাস্তবায়ন করা এবং যমতপূরে নদওয়ার
আভগ RP আপভেে করা। মনিাে
ন শুরু হওয়ার আভগ সিস্ত যমতপূরে নদয়া ডশে করভত
হভব;
৩) ESMP এবাং Environmental Code of Practices (ECPs) ডেন্ডার িকযল্পমল্পন্ট এবাং মনবামচত
ন
টঠকাদারভদর চুজক্তভত অন্তেুক্ত
ন করভত হভব;
৪) টঠকাদারভক ECP-গুভলা অনুসরে কল্পর মনিাে
ন কাে করল্পত হল্পব; এবাং এলাকামেমিক ESMP প্রস্তুত করল্পত হল্পব;
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৫) মনিাে
ন পর্াল্পয়
য প্রকল্প মযাল্পনজল্পমন্ট ইউমনভের পাশাপামশ কিীভদর EHS সম্পমকনত
ো ে প্রমশযে নদয়া দরকার;
৬) সাঙ্গু , িাতািুহুরী ও বাকোলী নদী পারাপাভরর জনয মবস্তামরত হাইভরা-িরভফালজে
োমে করল্পত হল্পব; তু রাগ এবাং বাংশাই নদীর নিকশন ৫.২.৪ এ আল্পিাচনা করা হল্পয়ল্পে;
৭) ড াগয স্থানীয় ডলাকভক কিপভয মনিাে
ন পর্াল্পয়
য
দয বা অদয কমী মহসাভব
অগ্রামধ্কার মেমিভত মবভবচনা করা উমচত া আে-সািাজেক
ন
সিসযা হ্রাস করভত
সহায়ক হভব;
৮) পডরল্পশল্পষ্, মপজেমসমব স্থানীয় পমরভবশ রক্ষায়, তােঁভদর কিচারী,
ন
প্রকল্প ডনকিবতী
সম্প্রদায়, ডেকভহাডার ইতযামদর েনয ‘কভপাভরে
ন
পমরভবশগত ও সািাজেক দায়বিতা
(CESR)’ ধ্ারোটে চালু করভত পাভর।
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