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সারসংক্ষেপ
ভূ মিকা:
বর্তমান পরিববশগর্ ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন-পুনবাসন
ত
পরিকল্পনা (ESIA-RP) বাাংল্াবেবশি
েরিণ-পূব ত অাংবশ অবরির্ চট্টগ্রাবম Power System Upgrade and Expansion Project
(PSUEP), Chattogram এি িনয পরিচারল্র্ হবয়বে। পাওয়াি রগ্রড ককাম্পারন অফ বাাংল্াবেশ
(PGCB) এি মাধ্যবম বাাংল্াবেশ সিকাি (GoB) এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কিবর্ চায় এবাং এই উবেবশয
এরশয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচাি ইনবভস্টবমন্ট বযাাংক (AIIB) এি কাে কেবক আরেক
ত সহায়র্া কচবয়বে
চট্টগ্রাম কেবশি রির্ীয় বৃহত্তম শহি ,যাি ককবে ২.৮৪ রমরল্য়ন এবাং কমবরাপরল্িন এল্াকায় ৪
রমরল্য়বনিও কবরশ মানুষ বসবাস কবি। এই অঞ্চবল্ রবেুযবর্ি দ্রুর্ ক্রমবধ্মান
ত
চারহোি সাবে সাবে
আবারসক, বারণজিযক এবাং রশল্প খার্গুরল্ও বৃজি কপবয়বে। যাি ফবল্ এই অঞ্চবল্ চারহো র্ু ল্নায়
রবেুযৎ সিবিাবহি ঘািরর্ কেখা রেবে । এই অঞ্চবল্ি ক্রমবধ্মান
ত
চারহোি র্ু ল্নায় রবেুযৎ
সিবিাবহি ঘািরর্ এবাং সঞ্চাল্বন রবঘ্নর্া ঘিাি কািবণ কবরশিভাগ মানুষ পুবিাপুরি ভাবব রবেুযৎ
পরিবষবা পাবে না। সিবিাহ ঘািরর্ি পাশাপারশ, রবেুযৎ সিবিাবহি রনভতিবযাগযর্াও দ্রুর্ হ্রাস
পাওয়াি কািবণ এই অঞ্চবল্ি কবরশিভাগ উৎপােন এবাং কসবা সাংিাসমূহ সজক্রয়ভাবব র্াবেি কম ত
সম্পােন কিবর্ পািবে না।
রপজিরসরব বর্তমাবন কেবশ পাওয়াি রান্সরমশন কনিওয়াকতগুরল্ পরিচাল্না ও উন্নয়বনি কাি কবি
যাবে । রপজিরসরব নর্ু ন রান্সরমশন ল্াইন এবাং সাববস্টশন রনমাবণি
ত
িনয কবশ রকেু প্রকল্প হাবর্
রনবয়বে। প্রস্তারবর্ প্রকল্পটি PGCB-এি উন্নয়ন পরিকল্পনাি সাবে সামঞ্জসযপূণ ত এবাং চট্টগ্রাম
অঞ্চবল্ি ৫০ রকরম এল্াকা িুবে ৪০০ ককরব ডাবল্-সারকতি রান্সরমশন ল্াইন এবাং সাংরিষ্ট
সাববস্টশন/ল্াইন রনমাণ
ত কিবব। প্রকবল্পি সমারিি পি, একটি ভাল্ সম্প্রসারির্ এবাং আিও
শজিশাল্ী রান্সরমশন কনিওয়াকত রবেুযৎ উৎপােবন কবসিকারি খাবর্ি অাংশগ্রহণবক আিও সহি
কবি র্ু ল্বব।

প্রকক্ষের সংমেপ্ত মিিরণ
পাওয়াি রগ্রড ককাম্পারন অব বাাংল্াবেশ রল্রমবিড (রপজিরসরব) "চট্টগ্রাম এল্াকাি অধ্ীবন পাওয়াি
রসবস্টম কনিওয়াকত সম্প্রসািণ ও শজিশাল্ীকিণ" শীষক
ত একটি প্রকবল্প সাব-কস্টশন এবাং
রান্সরমশন ল্াইন রনমাণ,
ত সাংস্কাি এবাং বৃজি কিবর্ চায়।
খুল্শী - আনন্দবািাি (রনউ মুরিাং)-প্রস্তারবর্ প্রকবল্প রনম্নরল্রখর্ রান্সরমশন ল্াইন, সাববস্টশন এবাং
কব এক্সবিনশনগুরল্ি রনমাণ
ত এবাং/অেবা আপবগ্রড অন্তভুি
ত িবয়বে:


ডিল সামকিট ট্রান্সমিশন লাইন মনিাণ:
ি
(ক) 400 রকবল্াবভাল্ট আবনায়ািা কেবক
আনন্দবািাি পযন্ত
ত প্রায় 27 রকবল্ারমিাি েূিত্ব কভাি কবি। ; এবাং (খ) 230 রকবল্াবভাল্ট
26 রকবল্ারমিাি েূিত্ব কভাি কবি, যা রনম্নরল্রখর্ েুটি ভূ গভতি অাংশ রনবয় গটির্:(i) খুল্শী





কেবক আনন্দবািাি এবাং আনন্দবািাি কেবক িামপুি পযন্ত
ত প্রায় ১০ রকবল্ারমিাি েীঘ ত
সঞ্চাল্ন ল্াইন; এবাং (ii) মেুনাঘাি কেবক খুল্শী পযন্ত
ত প্রায় ১৬ রকবল্ারমিাি েীঘ সঞ্চাল্ন
ত
ল্াইন।
দুটট 230 মকক্ষলাক্ষভাল্ট গ্যাস-ইনসুক্ষলক্ষটড সুইচমগ্যার (GIS) সািক্ষেশন মনিাণ:
ি (a)
2x350/450 কমগাবভাল্ট অযাম্পম্পয়াবিি রান্সফিমাি সহ আনন্দবািাবি একটি GIS
সাববস্টশন; এবাং (খ) খুল্শীবর্ 2x350/450 কমগাবভাল্ট অযাম্পম্পয়াি এবাং 3x80/120
কমগাবভাল্ট অযাম্পম্পয়াবিি রান্সফিমাি সহ একটি GIS।
মেুনাঘাি সাববস্টশবন ২৩০ রকবল্াবভাবল্টি েুটি জিআইএস কব এক্সবিনশন এবাং খুল্শী
সাববস্টশবন ২৩০ রকবল্াবভাবল্টি েুটি জিআইএস কব এক্সবিনশন রনমাণ
ত কিা হবব।

এই আনন্দবািাি এসএস রবশ্ববযাাংবকি অোয়বন
ত
রনরমর্ত প্রকবল্পি অধ্ীবন রনরমর্ত হবব যা
পরিপূিক সুরবধ্া রহবসবব রবববরচর্ হবব। একটি RAP প্রস্তুর্ কিা হবয়বে। WB সুিিা নীরর্
অনুসিণ কবি 18 একি িরমি িনয িরম অরধ্গ্রহণ প্রজক্রয়া ইরর্মবধ্যই শুরু হবয়বে যা AIIB ESS
2 এি সাবে সঙ্গরর্পূণ।ত
রবশ্ববযাাংক-অোয়নক
ত
ৃ র্ ইএসমপএনইআর প্রকল্পটি AIIB কপ্রাগ্রাবমি একটি পরিপূিক সুরবধ্া
রহবসবব রবববচনা কিা হবে । E&S মূল্যায়ন, উপকিণ এবাং নরেগুরল্ ESF অনুসাবি প্রস্তুর্ কিা হবব
এবাং রবশ্ববযাাংক এই নরেগুরল্ি যোযেভাবব পরিচাল্না কিবব৷ বাস্তবায়বনি সময়, সিকাি ESF
অনুযায়ী সমগ্র প্রকবল্পি পরিববশগর্ এবাং সামাজিক ঝুুঁ রক এবাং প্রভাবগুরল্ি র্ত্ত্বাবধ্ান ও রনিীিণ
কিবব এবাং রনজির্ কিবব কয সমস্ত র্ত্ত্বাবধ্াবনি কিকডত এবাং প্রকবল্পি সাইিগুরল্ AIIB এবাং
রবশ্ববযাঙ্ক উভবয়ি কাবেই গ্রহণবযাগয হবব । এআইআইরব এবাং রবশ্ববযাাংক কযৌে র্োিরক রমশনও
পরিচাল্না কিবর্ পাবি।
মূল্ রনমাণ
ত কাযক্রবমি
ত
মবধ্য রান্সরমশন ল্াইন িাওয়াি এবাং সাববস্টশন রবজডাং ফাউবেশবনি িনয
খনন, সাববস্টশন ভবন রনমাণ
ত এবাং যন্ত্রপারর্ িাপন, িারল্ রস্টবল্ি িাওয়াি িাপন, এই
িাওয়ািগুরল্বর্ কোক্টি রস্ট্রাং, ভূ গভতি র্াবিি িনয পরিখা খনন এবাং এি মবধ্য ককবল্ িাপন
অন্তভুি
ত োকবব। টিকাোি রনমাণ
ত কযাম্প, কমরশনারি ইয়াডত, সাইি অরফস, এবাং উপাোন কস্টাবিি
সাববস্টশন চত্ববিি রভর্বি অিায়ীভাবব িাপন কিা হবর্ পাবি।
প্রস্তারবর্ সাববস্টশন এবাং রান্সরমশন ল্াইনগুরল্ সুষ্ঠ ভাবব সচল্ িাখা এবাং িিণাববিণ (O&M) এি
িনয কয কািগুবল্া কিা েিকাি র্া হবল্া রান্সরমশন ল্াইবনি রুটিন পরিেশন,
ত সাববস্টশবন
ককাবনা ত্রুটিপূণ ত যন্ত্রপারর্ কমিামর্ বা প্ররর্িাপন, ককাবনা িরর্গ্রস্ত রান্সরমশন ল্াইন িাওয়াি
কমিামর্ বা প্ররর্িাপন, ককাবনা িরর্গ্রস্ত কোক্টি কমিামর্ বা প্ররর্িাপন এবাং ভূ গভতি র্াবিি,
এবাং রসবস্টবমি ত্রুটিগুরল্ পরিচযা ত কিা।
গ্ক্ষিষণার উক্ষেশয
বর্তমান ESIA-RP এি উবেশয হল্ কভৌর্ ও জিরবক পরিবববশি পাশাপারশ মানুবষি উপি প্রকবল্পি
সম্ভাবয প্ররর্কূল্ প্রভাব গুরল্ রচরির্ কিা এবাং এই প্রভাবসমূবহি িনয সুপারিশ মাল্া প্রণয়ন কিা
যাবর্ কবি এই প্রকল্পটি পরিববশগর্ভাবব কিকসই এবাং সামাজিকভাবব গ্রহণবযাগয হবর্ পাবি ।

ESIA-RP টি ক) বাাংল্াবেশ িার্ীয় রনয়ন্ত্রক প্রবয়ািনীয়র্া রববশষর্ পরিববশ সাংিিণ আইন, ১৯৯৫
এবাং পরিববশ সাংিিণ রবরধ্মাল্া (ECR), ১৯৯৭, ২০১৭ সাবল্ সাংবশারধ্র্ হবয়বে এবাং কসইসাবে
অনযানয সম্পরকতর্ িার্ীয় এবাং িানীয় আইন ও রবরধ্ ; এবাং খ) AIIB এি পরিববশগর্ এবাং সামাজিক
নীরর্ এবাং পরিববশগর্ এবাং সামাজিক মান অনুসিণ কবি কিা হবয়বে।
মিকে মিক্ষেষণ
বর্তমান ESIA-RP-এি অাংশ রহসাবব,এই প্রকবল্পি প্রযুজিগর্, আরেক,
ত পরিববশগর্ এবাং সামাজিক
রেকগুরল্ কযমন পযাবল্াচনা
ত
কিা হবয়বে টিক কর্মরন কবশ কবয়কটি প্রকবল্পি রবকল্পসমূহ কযমন
'কনা-প্রকল্প' রবকল্প, সাববস্টশন প্রযুজি, সাববস্টশন সাইটিাং, রান্সরমশন ল্াইবনি ধ্িন এবাং
রান্সরমশন ল্াইন রুি সহ রববিষণ কিা হবয়বে।
'কনা-প্রকল্প' রবকল্পটি বারর্ল্ কিা হবয়বে কািণ এটি চট্টগ্রাম অঞ্চবল্ি রবেুযৎ কনিওয়াকত দ্রুর্
বধ্নশীল্
ত
বারণজিযক ও রশল্প প্রসাবি কর্মন ককাবনা ভূ রমকা িাখবর্ পািবব না ,যাি ফবল্ এই
অঞ্চবল্ি বারণজিযক ও রশল্প কাযক্রবম
ত
ককাবনা উন্নরর্ সারধ্র্ হবব না। এি ফবল্ কেবশ অেননরর্ক
ত
প্রবৃজি বিায় িাখা সম্ভবপি হবব না ।
সাধ্ািণর্ সাববস্টশন রনমাবণি
ত
িনয েুই ধ্িবনি প্রযুজি বযবহাি কিা হয়: প্রচরল্র্ বায়ু রনবিাধ্ক
সুইচ রগয়ািস (AIS) এবাং প্রযুজিগর্ভাবব আবিা উন্নর্ গযাস উত্তাপ সুইচরগয়ািস (GIS)I যরেও
এআইএস সাববস্টশবনি রনমাবণি
ত
বযয় কম, রকন্তু এই পিরর্বর্ সাববস্টশন রনমাবণি
ত
িনয কবরশ
িরম েিকাি হয়I এি পাশাপারশ এআইএস সাববস্টশন িিণাববিবণি সময় র্রের্াহর্ হওয়াি
সম্ভাবনা কবরশ োবক যাি কািবণ এই প্রযুজিবর্ িানীয় মানুবষি স্বািয ঝুুঁ রকি মবধ্য পবে যায়I
অনযরেবক, জিআইএস রসবস্টমটি খুব কোি এল্াকায় আবি কবি প্ররর্টষ্টর্ কিা যায় এবাং
সম্পূণভাবব
ত
িিণাববিবণি সাবে সাংরিষ্ট কমী এবাং সাধ্ািণ িনগবণি কাবে রনিাপেI এোোও
জিআইএস রসবস্টম বৃহৎ আকাবিি রসবস্টবমি রনভতিবযাগযর্াি রনিয়র্া প্রোন কবি োবকI অল্প
ভূ রমি প্রবয়ািনীয়র্া র্রের্াহর্ হওয়াি ঝুুঁ রক হ্রাস এবাং উন্নর্ রসবস্টম রনভতিবযাগযর্াি কািবণ
প্রস্তারবর্ এ প্রকবল্পি িনয GIS প্রযুজি রনবাচন
ত
কিা হবয়বেI
খুল্শী উপবকবেি িান রনধ্ািবণি
ত
িনয কবশ কবয়কটি রবকল্প রবববরচর্ হবয়রেল্I প্রেম িানটি/
সাইিটি রবেযমান রবেুযৎ ককবেি পাবশ অবরির্, এটি বাাংল্াবেশ পাওয়াি কডবভল্পবমন্ট কবাডত
(BPDB) এি অন্তগর্ত এবাং এখাবন কবশ বে গােপাল্া িবয়বেI রির্ীয় িানটি শজি রবেযমান
সাববস্টশন রবজডাংবয়ি সামবন অবরির্ এবাং PGCB এি মারল্কাধ্ীন এবাং র্ৃর্ীয়টি রবেযমান িান
কেবক অল্প েূিবত্ব একটি পাহাবেি উপি অবরির্ এবাং এটি (BPDB) এি মারল্কাধ্ীনI অরধ্কর্ি
সামাজিক এবাং পরিববশগর্ সুরবধ্া এবাং ভূ রমি স্তি ও মূল্য রবববচনা কবি রির্ীয়
িানটিবক/সাইিটিবক রনবাচন
ত
কিা হবয়বেI রনউমুরিাং সাববস্টশবনি ভূ রম রনধ্ািণ
ত
এবাং অরধ্গ্রহণ
অনয প্রকবল্পি আওর্ায় কিা হবয়বে, কসবহর্ু এই ESIA রিবপাবিত অনয সাববস্টশবনি মর্ একই
ভাবব রববিষণ কিা হয়রনI
সাধ্ািণর্ ওভািবহড রানজিশন ল্াইন গুবল্া রনমাবণি
ত
িনয অবনক কবরশ িায়গা প্রবয়ািন হয় কস
কািবণ এ ল্াইনগুবল্াবক িনমানব শূনয এল্াকা রেবয় রনবয় যাওয়াি িনয রবববচনা কিা হয়I রকন্তু

ঐ সকল্ ভূ রমি বযবহাি সাংকীণ ত হবয় যাওয়াি কািবণ এই িরমগুবল্াি োম কবম যায় এবাং এই
ল্াইবনি আওর্াধ্ীন এল্াকায় অবরির্ মানুষ, গবারে পশু এবাং গণর্বন্ত্রি ওপি এক ধ্িবনি
রনিাপত্তা ঝুুঁ রক জর্রি কবিI অনযরেবক রনিাপত্তা ঝুুঁ রক এোবনা িনয িনবহুল্ শহি অঞ্চবল্
ওভািবহড রান্সরমশন ল্াইন িাপন কটিন এবাং বযয়বহুল্ ওয়ায় ওইসব এল্াকায় িাইি অফ ওবয়বর্
(ROW) ভূ গভতি ল্াইন িাপবনি িনয রবববচনা কিা হয়I প্রস্তারবর্ প্রকবল্পি িনয এই রবকল্পগুরল্
সমন্বয় কিা হবয়বে, ওভািবহড রান্সরমশন ল্াইন গুরল্ি িনয চাবষি আওর্াধ্ীন এল্াকা গুরল্
রনবাচন
ত
কিা হবয়বে এবাং িনবহুল্ শহি এল্াকাি িনয ভূ গভতি রানজিশন ল্াইন রনবাচন
ত
কিা
হবয়বেI
পরিবশবষ প্রস্তারবর্ রানজিশন ল্াইন রুি গুরল্ রবেযমান ROW (কবরশিভাগই রবেযমান সেবকি
সাবে), শহবিি সাবে এল্াকাি েূিত্ব এবাং রবেযমান বসরর্ নেীি সাংবযাগিল্ ক্ররসাং এবাং উপকূল্
কেবক কিাবডি েূিত্ব রবববচনা কবি রনবাচন
ত
কিা হবয়বেI
প্রকল্প এল্াকাি কবিল্াইন: প্রস্তারবর্ প্রকল্পটি চট্টগ্রাবমি চাষ কযাগয ও শহবিি এল্াকা এই েুইবয়ি
সমন্ববয় গবে ওিা িরমবর্ অবরির্I চাষবযাগয ও শহবিি build-up এল্াকাি সমন্ববয় গটির্ হববI
প্রকবল্পি এল্াকাি মূল্ রেকগুরল্ রনবয় সাংরিি আকাবি প্রকাশ কিা হবয়বে:
প্রশাসরনকভাবব প্রকল্প এল্াকায় চট্টগ্রাম কিল্াি অন্তগর্ত রবরভন্ন উপবিল্ায় অবরির্I এই
এল্াকায় প্রায় 287,000 পরিবাবিি প্রায় 1.5 রমরল্য়ন মানুষ বসবাস কবিI গববরষর্ এল্াকাি গে
সািির্াি হাি প্রায় 64.6 শর্াাংশ যা িার্ীয় সািির্া হাবেি 61.5 শর্াাংশ কচবয় কবরশI এই
গববরষর্ এল্াকাি কমাি িনসাংখযাি প্রায় 45.8 শর্াাংশ (সার্ বেি র্েুর্ধ্ এবাং
ত
স্কুবল্ যায় না) রবরভন্ন
কমকর্ত
ত া িরের্, যাি মবধ্য 32.6 শর্াাংশ পুরুষ এবাং 13. 2 শর্াাংশ নািী িবয়বেI প্রায় 63 েশরমক
6 শর্াাংশ কমী চাকরিি কাবি রনবয়াজির্ িবয়বে যাি 48.6% পুরুষ এবাং 15 েশরমক 54 শর্াাংশ
নািীI অনযরেবক 15.39 শর্াাংশ পুরুষ এবাং 12. 92 শর্াাংশ মরহল্া সহ প্রায় 28. 31 শর্াাংশ মানুষ
রশল্পখাবর্ িরের্ িবয়বেI িনসাংখযাি কবশ অল্প একিা অাংশ মাত্র 8.1 শর্াাংশ কৃরষ খাবর্ িরের্
িবয়বেI এই গববরষর্ িনবগাষ্ঠীি প্রায় 56 শর্াাংশ মানুবষি পারনি প্রধ্ান উৎস হল্ টিউববল্ি পারন
এবাং এল্াকায় প্রায় 91% শর্াাংবশি কবরশ মানুষ রবেুযর্্ সুরবধ্াি আওর্াধ্ীন িবয়বেI
ভূ সাংিারনকভাবব, চট্টগ্রাম বাাংল্াবেবশি েরিণ-পূবাঞ্চবল্ি
ত
উপকূল্বর্ী পাহাবেি পােবেবশ
অবরির্I কণফ
ত ু ল্ী নেীবর্ চট্টগ্রাম শহবিি েরিণ র্ীি ধ্বি ববয় চবল্বে এবাং শহবিি অনযর্ম
ককেীয় বযবসারয়কসহ রহবসবব রবববরচর্ হবেI এ নেীি কমাহনা চট্টগ্রাম শহি কেবক প্রায় 12
রকবল্ারমিাি েরিণ েরিণ পজিবম রগবয় ববঙ্গাপসাগবি প্রববশ কবিবেI সীর্াকুণ্ড পাহাে টিবয়ি
শহবিি সববাচ্চ
ত অেচ িািা প্রায় 351 রমিাি (11 শর্ 52 ফুি উুঁচু )I শহবিি মবধ্য সববাচ্চ
ত উপহাি
হল্ বির্ল্ী পাহাে যা প্রায় 85.3 রমিাি (280 ফুি উুঁচু)I
কণফ
ত ু ল্ী নেী অঞ্চবল্ি প্রধ্ান প্রাবণি উৎস যা ভািবর্ি আসাম িাবিযি ল্ুসাই পাহাে কেবক
উে্ভূর্ হবয়বেI এটি েীরঘনাল্া, খাগোেরে, কািাই, কবায়াল্খাল্ী, িাঙ্গু রনয়া, িাউিান, পটিয়া, এবাং
চট্টগ্রাম শহি হবয় ববঙ্গাপসাগবি পরর্র্ হবয়বেI হাল্ো নেী চট্টগ্রাম অঞ্চবল্ি আবিকটি িল্ধ্ািা
যা খাগোেরে কিল্াি বেনার্ল্ী পাহাে কেবক উৎপন্ন হবয় ফটিকেরে, হািহািািী, চাুঁেগাও এবাং
িাউিান উপবিল্াি মধ্য রেবয় কণফ
ত ু ল্ী নেীবর্ পবেবেI

ভূ রমি বযবহাি অনুযায়ী এই প্রকল্প এল্াকাটি মূল্র্ কৃরষকাি এবাং শহবি built-up এল্াকা রহবসবব
বযবহৃর্ হবয় োবকI প্রস্তারবর্ রান্সরমশন ল্াইবনি এক-র্ৃর্ীয়াাংশ রবডআপ এল্াকায় অবরির্,
এক-র্ৃর্ীয়াাংশ চাষ কিত্র িািা আোরের্ এবাং প্রায় এক পঞ্চমাাংশ গ্রামীণ বসরর্ িািা আোরের্
িবয়বেI সাববস্টশন সাইি গুবল্া একটি চাষ কিত্র এবাং অনযটি বসরর্ি িািা আোরের্I
প্রকল্প এল্াকাি কবরশিভাগ িরম রর্ন ফসরল্ রকন্তু এি পাশাপারশ রকেু িরম েুই ফসল্ী রহবসবব
রবববরচর্ হয়I প্রকল্প এল্াকায় খরিপ -1 কমৌসুবম হাইরিড আউশ ধ্ান এবাং সবজি, খরিপ -2 কমৌসুমী
উচ্চ ফল্নশীল্ এইচ. ওয়াই. রভ ধ্ান এবাং শীর্কাবল্ িরব কমৌসুবম সবজি উৎপারের্ হয়I শীর্কাল্ীন
ফসল্বক িরবশসয বল্া হবয় োবকI
চট্টগ্রাম অঞ্চবল্ বার্াবসি গুণগর্ মান শবেি মাত্রা িার্ীয় এবাং আন্তিতারর্কভাবব রনধ্ারির্
ত
গ্রহণবযাগয সীমাবিখাি মবধ্য িবয়বেI ভূ গভতি পারনি গুণগর্মান গ্রহণবযাগয মাবন র্ু ল্নায় ভাবল্া
অবিাবন কনইI কযমন পারনবর্ দ্রবীভূ র্ অজক্সবিন নাইবরি এবাং জিরবক অজক্সবিবনি মান
গ্রহণবযাগয মাবনি কচবয় কবরশ পরিমাবণ পাওয়া কগবেI র্বব ভূ গভতি পারনবর্ ককান প্রকাি
আবসরনবকি
ত
েূষণ পাওয়া যায়রনI
উজিে সম্পবেি রবববচনায় প্রকল্প এল্াকাবক কমািামুটিভাবব রর্ন ভাবগ ভাগ কিা যায়: বসর্বারেি
গােপাল্া ফসরল্ িরমি গােপাল্া এবাং সেকপে সাংক্রান্ত গােপাল্াI এই এল্াকাি এ সকল্
গােপাল্া এিা বুঝা যায় কয, এই এল্াকাি প্রাকৃরর্ক গােপাল্াি পরিমাণ অনয গােগাোরল্ যািা
রূপান্তরির্ হবয়বেI িনবসরর্ি কািবণই এল্াকাি প্রাকৃরর্ক গােপাল্াি পরিমাণ সাংবশারধ্র্
হবয়বেI এ অঞ্চবল্ এখন কস সকল্ গােপাল্া পাওয়া যায় এ অঞ্চবল্ি সাবে মারনবয় রনবর্ কপবিবেI
এখাবন এমন ককান গােপাল্া অেবা পশুপারখ প্রিারর্ পাওয়া যায়রন যাি অবনক কবরশ সাংিিণ
মূল্য িবয়বেI
চট্টগ্রাম এল্াকায় 6 টি বনযপ্রাণী সাংিরির্ এল্াকা এল্াকা রবেযমান রকন্তু প্রকল্প এল্াকাি কাোকারে
ককান বনযপ্রাণী সাংিরির্ এল্াকা কনইI রনকির্ম সুিরির্ এল্াকাটি প্রায় 22 রকবল্ারমিাি েূবিI
একটি গুরুত্বপূণ ত পারখ এল্াকা (IBA) প্রকল্প এল্াকা কেবক প্রায় 5 রকবল্ারমিাি েূবি পবর্ঙ্গায়
অবরির্I
সম্ভািয ননমিিাচক প্রভাি
এই প্রকবল্পি কািবণ প্রাকৃরর্ক জিব পরিবববশি উপি কয সকল্ প্রভাব পেবব র্াি মবধ্য নেী ও
খাল্ র্ীিবর্ী অাংবশ ভাঙ্গন বা ভূ রমিয়, ROW এবাং এবক্সস কিাড গুরল্ি মধ্য মাবিি রাকগুবল্াবর্
যন্ত্রপারর্ ও চল্মান যানবাহনগুবল্া পরিচাল্নাি কািবণ রনগরমর্
ত
ধ্ুল্া, রনমাণ
ত যানবাহন, যন্ত্রপারর্
এবাং কিনাবিিি কেবক রনগর্ত গযাস, রনমাবণ
ত এল্াকা এবাং কযাম্প কেবক বিতয এবাং কটিন বিতয
রনিঃসিণ কিাি ফবল্ সৃষ্ট মাটি ও পারন েূষণ, ROW এি মবধ্য অবরির্ প্রাকৃরর্ক গােপাল্া
িয়িরর্, প্রাকৃরর্ক আবাসিল্ র্ধ্াংস এবাং গােপাল্াি রিয়াবিন্স িািা সৃষ্ট রবরভন্ন কািবণ বনয প্রাণী
প্রিারর্ি চল্াচবল্ি বাধ্া, প্রকল্প সাইবি কমীবেি িািা রশকাি, ফাুঁে এবাং বনয প্রিারর্ ধ্িা, এবাং
রনমাণ
ত কমীবেি কপশাগর্ স্বািয ও রনিাপত্তা (OHS) স্বািয সাংক্রান্ত ঝুুঁ রক অনযর্মI

এই প্রকবল্পি সববচবয় গুরুত্বপূণ ত সামাজিক প্রভাব সমূবহি মবধ্য উবেখবযাগয হবল্া পূণবাসন
ত
সাংক্রান্ত রবষয়, কযমন ভূ রম অরধ্গ্রহণ, ভূ রম অবমূল্যায়ন, ফসবল্ি িরর্, গােপাল্াি িরর্, এবাং
ROW কর্ রবেযমান রনমাণ
ত কািাবমাগুবল্া িরর্I
প্রকবল্পি সববচবয় গুরুত্বপূণ সামাজিক
ত
প্রভাব হল্ পুনবাসন
ত
সাংক্রান্ত রবষয় কযমন, ভূ রম অরধ্গ্রহণ,
ভূ রম অবমূল্যায়ন, ফসবল্ি িরর্ এবাং গােপাল্া রবষয়গুরল্ি সাবে সম্পরকতর্I প্রকবল্পি রনমাণ
ত
পযাবয়
ত িানীয় মানুবষি উপি অনযানয সম্ভাবয প্রভাব গুরল্ি মবধ্য িবয়বে িানীয়ভাবব বযবহৃর্
িাস্তাগুবল্াি উপপব তিায়ী বাধ্া, িীরবকাি িরর্, িানীয় সেবকি প্রকল্প সম্পরকতর্ কাবিি কািবণ
চল্াচবল্ প্ররর্বন্ধকর্া সৃটষ্ট, এবাং রনমাণ
ত কাযক্রম
ত
িািা সৃষ্ট রনিাপত্তা ঝুুঁ রক এবাং প্রকল্পসাংরিষ্ট
যানবাহন কেবক সৃষ্ট যানিি বা বরহিাগর্ শ্ররমকবেি িািা সৃষ্ট সাাংস্কৃরর্ক সমসযা, িানীয় সম্পে
কযমন, িল্ ও জ্বাল্ারনি উপি কনরর্বাচক প্রভাব, এবাং ধ্মীয় রবষয়াবল্ীি কযমন কবিিান এবাং
মজন্দি এি গুরুত্ব বযাহর্ হওয়া এবাং রববশষ কবি উপবিাি কািণগুবল্াি িনয মরহল্াবেি নানারবধ্
অসুরবধ্াI প্রকবল্পি অপাবিশন এবাং িিণাববিণ পযাবয়ি
ত
সম্ভাবয প্রভাব গুবল্াি মধ্যক র্রের্াহর্
হওয়াি ঝুুঁ রক এবাং রকেু ফসল্ নষ্ট হওয়াি ঝুুঁ রক অনযর্মI
প্রশিন
এই ESIA-RP এ প্রকবল্পি সম্ভাবয কনরর্বাচক পরিববশগর্ প্রভাব কমাকাববল্াি িনয যোযে প্রশমন
বযবিা অন্তভুি
ত কিা হবয়বেI এি মবধ্য রববশষ কবি বসরর্ি কাোকারে ধ্ুবল্া রনগমবন
ত
প্রবমাশন
কিাি িনয পারন রেিাবনা েূষণ কমাবনাি িনয সটিকভাবব যানবাহন এবাং যন্ত্রপারর্ি বযবহাি কিা,
পরিবববশি অপ্রবয়ািনীয়' বিয রনগমন
ত না কিা এবাং এই উবেবশয উপযুি পিরর্ জর্রি কিা,
বিতয বযবিাপনা ও েূষণ রনয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বনযপ্রাণীবেি ককান প্রকাি রশকাি
বা ফাুঁে না কফল্া এবাং প্রবর্যকটি কমীি িনয কপশাগর্ স্বািয ও রনিাপত্তা (OHS) পরিকল্পনা প্রণয়ন
ও বাস্তবায়ন কিাI র্াবিি সাবে পারখি সাংঘষ ও
ত র্রের্াহর্ হওয়াি ঝুুঁ রক কমাকাববল্াি িনয, PGCB
ওভািবহড রান্সরমশন ল্াইবনি র্াবিি ওপবিি অাংবশ কণফ
ত ু ল্ী নেীি অপি প্রান্ত পযন্ত
ত
প্রযুজিগর্ভাবব সঙ্গরর্পূণ ত এমন রকেু েৃশযমান কগাল্ক সাংযুি কিবব এবাং রান্সরমশন ল্াইবনি
কোক্টবিি মধ্যবর্ী িানবক এমনভাবব িাখা হবব যাবর্ পারখগুবল্া (অরর্রে পারখসহ) েই র্াবিি
মবধ্য রেবয় চল্াচল্ কিবর্ পাবিI
পূবব বরণ
ত র্ত পুনবাসবনি
ত
কমপরিকল্পনা
ত
অনুসাবি প্রকল্প িািা িরর্গ্রস্ত বযজিবেি (PAP) িরর্পূিণ
এবাং সহায়র্া প্রোন কিা হববI িানীয় মানুষ এবাং সম্প্রোবয়ি উপি প্রকবল্পি ও অনযানয সম্ভাব্য
প্রভাবসমূহ কমাকাববল্া কিাি িনয ESIA রিবপািত যোযে বযবিা অন্তভুি
ত
কিা হবয়বে যা
টিকাোবিি চুজিবি বাধ্যবাধ্কর্া গুরল্বর্ অন্তভুি
ত কিা হববI এই প্রশমন বযবিা গুবল্াি মবধ্য
িবয়বে িানীয় মানুবষি সাবে কযাগাবযাগ িাপন কিা যাি ফবল্ প্রস্তারবর্ রুবিি উপি িানীয় মানুষ
বসরর্ বা অনয ককাবনা স্ট্রাকচাি রনমাণ
ত কবি কিাড গুরল্ বন্ধ না কবি র্া রনজির্ কিা যায়I র্বব
কয সমস্ত িায়গায় একটি সম্ভবপি হবব না কস সকল্ িায়গাগুবল্াবর্ রবকল্প কিাড গুরল্ িানীয়
মানুবষি পিামবশ ত সনাি কিা হববI প্রকল্প সম্পরকতর্ শবেি (sound) প্রভাব হ্রাস কিাি িনয
টিকাোি কযন শে প্রশমনকািী যন্ত্রপারর্ এবাং যানবাহন বযবহাি (কযমন সাইবল্ন্সাি এবাং
কযাবনারপ) কবি, সম্ভব হবল্ িাবর্ রনমাণকাি
ত
বন্ধ িাখা এবাং মানুবষি সাবে কযাগাবযাগ িিা কবি

কযন কাি কবি র্া এই বযবিাপনায় উবেরখর্ হবয়বেI এি পাশাপারশ প্রকল্প বাস্তবায়নকািী
টিকাোি িানীয় সেকগুবল্াবর্ রারফক মযাবনিবমন্ট পরিকল্পনা প্রস্তুর্ ও বাস্তবায়ন কিবব যাবর্
কবি রারফক িযাম কমাবনা সম্ভব হয়I এোো িানীয় মানুবষি রনিাপত্তা বযবিা যাবর্ রনজির্ হয়
র্াি িনয টিকাোি রনিাপত্তা বযবিাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন কিববI পরিববশগর্ ও সামাজিক স্বািয
অযাে রনিাপত্তা (EHS) ঝুুঁ রক কমাকাববল্াি িনয আচিণরবরধ্ এবাং রনমাণ
ত পরিববশ ও সামাজিক
বযবিাপনা পরিকল্পনা (CESMP) প্রস্তুর্ কিা হবব এবাং সকল্ সাইবিি কমীিা যাবর্ কস সকল্
রনবেতশনা অনুসিণ কবি র্াি িনয এি সকল্ কমীবেি রনয়রমর্ পিামশ এবাং
ত
রেকরনবেতশনা প্রোন
কিা হববI প্রকল্প বাস্তবায়বনি সময় টিকাোি ককাম্পারনি জ্বাল্ারন এবাং পণয এমনভাবব সিবিাহ
কিবব যাবর্ িানীয় মানুবষি ওপি ককাবনা কনরর্বাচক প্রভাব না পবেI িানীয় মানুবষি সাবে
কযাগাবযাগ িিা কবি প্রকবল্পি কাি বাস্তবায়ন কিা হববI এ প্রকবল্পি মাধ্যবম একটি অরভবযাগ
সমাধ্ান প্রজক্রয়া (GRM) প্ররর্ষ্ঠা কিা হবব যাবর্ িানীয় মানুষ প্রকল্প সম্পরকতর্ ককাবনা অরভবযাগ
িানাবর্ পাবিI এি পাশাপারশ প্রকল্প বাস্তবায়বনি কািবণ কবিিান এবাং মজন্দবিি িায়গা কযন
ককানভাবব িরর্গ্রস্ত না হয় প্রকবল্পি কাি বাস্তবায়নকািী টিকাোিবক কসরেবক ল্িয কিবখ কাি
কিবর্ হববI সববশষ,
ত
নািীবেি কগাপনীয়র্া িিা কিাি িনয উপবিি বরণর্ত আচািণরবরধ্ প্রকল্প
এল্াকায় যোযেভাবব কমবন চল্াি িনয প্রবয়ািনীয় বযবিা গ্রহণ কিা হববI
পমরক্ষিশগ্ি ও সািাজিক িযিস্থাপনা পমরকেনা
উপবি বরণর্ত িয়িরর্ কমাবনাি িনয এই ESIA রিবপাবিত একটি পরিববশগর্ এবাং সামাজিক
বযবিাপনা পরিকল্পনা (ESMP) প্রস্তুর্ কিা হবয়বেI এই পরিববশগর্ এবাং সামাজিক বযবিাপনা
পরিকল্পনায় (ESMP) মূল্র্ প্রারর্ষ্ঠারনক বযবিা, প্রশমন পরিকল্পনা, িিণাববিণ পরিকল্পনা একটি
প্ররশিণ এবাং সিমর্া বৃজিপরিকল্পনা, ডকুবমবন্টশন প্রবিাকল্, এবাং একটি অরভবযাগ সমাধ্ান
প্রজক্রয়া (GRM) অন্তভুি
ত কিা হবয়বেI
এই প্রকবল্পি সকল্ প্রকাি পরিববশগর্ এবাং সামাজিক কমকাে
ত
এবাং (ESMP) এি কাযকিী
ত
বাস্তবায়ন রপজিরসরবি কম ত েির্াি উপি রনভতি কিববI কস কািবণ এ প্রকল্প বাস্তবায়বনি িনয
রপজিরসরব প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউরনি (PIU) িাপন কিবব যাি প্রধ্ান হবব প্রকল্প পরিচাল্কI (PIU)
অধ্ীবন পরিববশগর্ ও সামাজিক উন্নয়ন কমীবেি সমন্ববয় একটি পরিববশ ও সামাজিক ইউরনি
(ESU) প্ররর্টষ্ঠর্ হববI রনমাণ
ত কাযক্রম
ত
গুরল্ি নকশা প্রণয়ন এবাং গুণগর্ মান রনজির্ এবাং রনমাণ
ত
টিকাোিবক র্ত্ত্বাবধ্ান কিাি িনয (PIU) রনমাণ
ত র্ত্ত্বাবধ্ায়ন পিামশোর্া
ত
(CSC) রনবয়াগ কিববI
এই রসএসরস ESMP বাস্তবায়বনি িনয টিকাোিবক র্ত্ত্বাবধ্ান কিববI এ ল্বিয CSC পরিববশগর্
ও সামাজিক উন্নয়ন রববশষজ্ঞবেি রনবয়াগ প্রোন কিববI
প্রকল্পটিি পরিববশগর্ ও সামাজিক বযবিাপনা কবশরকেু পরিকল্পনা বাস্তবায়বনি মাধ্যবম অজিতর্
হববI কসই পরিকল্পনা হবল্া: (ক) এনভািবমন্টাল্ ককাড অফ প্রারক্টস (ECPs), (খ) প্রশমন পরিকল্পনা,
(গ) রনমাণ
ত পরিববশগর্ ও সামাজিক বযবিাপনা পরিকল্পনা (CSMP)I CEP কিবনরিক রনবেতরশকা
এবাং রনয়ন্ত্রণ বযবিা প্রোন কিাি মাধ্যবম প্রকল্প বাস্তবায়বনি সময় সম্ভাবয সকল্ কনরর্বাচক প্রভাব
কমাকাববল্া কিববI বর্তমান ESIA কর্ প্রকবল্পি সম্ভাবয প্রভাব মূল্যায়ন এি রভরত্তবর্ রনরেতষ্ট প্রকবল্পি
িনয প্রশমন পরিকল্পনা গ্রহণ কিা হবয়বে এবাং এ বযবিাগুবল্াি আবল্াবক বাস্তবায়ন এবাং

র্ত্ত্বাবধ্াবনি োরয়ত্ব গুরল্ রনধ্ািণ
ত কবি কেওয়া হবয়বেI বর্তমান ESIA কর্ অন্তভুি
ত ESMP এি ওপি
রভরত্ত কবি টিকাোি ধ্ািা (CSMP) প্রশ্ন কিা হবব কযখাবন েূষণ প্ররর্বিাধ্ পরিকল্পনা, বিতয
বযবিাপনা পরিকল্পনা, রারফক বযবিাপনা পরিকল্পনা, রশরবি বযবিাপনা পরিকল্পনা, ও এইচএ প্লান
এবাং অনযানযবেি সহ কবশ কবয়কটি উপ পরিকল্পনা অন্তভুি
ত কিা হববI
ESMP এি অনযর্ম মূল্ উপাোন এবাং সম্মরর্ পযববিণ
ত
এবাং প্রভাব পযববিবণি
ত
সমন্ববয় েুই
স্তবিি পযববিণ
ত
কপ্রাগ্রাম প্রস্তাব কিা হবয়বেI পযববিণ
ত
কমসূত রচি মূল্ উবেশয হবল্া ESMP কর্
রবস্তারির্ভাবব বরণর্ত রবরভন্ন বযবিাসমূহ রববশষর্ কনরর্বাচক প্রভাব প্রভাব সমূহবক কাযকিীভাবব
ত
কমাকাববল্া কিা এবাং এি কািবণ সামাজিক ও পরিববশগর্ প্রভাব সমূহ কক মূল্যায়ন কিাI
পরিববশগর্ ও সামাজিক প্রবয়ািনীয়র্া কাযকিভাবব
ত
বাস্তবায়বনি িনয কযাপারসটি রবজডাং ESMP
এি একটি মূল্ উপাোনI এ প্রকল্পটিবক সটিকভাবব বাস্তবায়বনি িনয PGCB, PIU, CSC এবাং
টিকাোিসহ প্রকল্পটিি সকল্ স্তবিি সকল্বক র্াবেি সিমর্া জর্রি কিবর্ হববI যরেও টিকাোিিা
র্াবেি রনিস্ব কমী এবাং কমীবেি প্ররশিণ এি োরয়বত্ব োকববন রকন্তু প্রকল্প সাইবি CSC
কযাপারসটি রবজডাং এি প্লযান এবাং এি বাস্তবায়বনি কনর্ৃত্ব প্রোন কিববনI এই প্রকবল্পি আওর্াধ্ীন
ESMP বাস্তবায়বনি িনয প্রায় 197 রমরল্য়ন িাকা (প্রায় 2.5 রমরল্য়ন মারকতন ডল্াি) প্রবয়ািন হববI
এ খিচ এি মূল্ অাংশগুরল্ি মধ্য পূণবাসন
ত
(R&R) খিচ 180 রমরল্য়ন (বাাংল্াবেরশ িাকায়) এবাং
প্ররশিবণি িনয 9.5 রমরল্য়ন (বাাংল্াবেরশ িাকায়) এবাং পযববিণ
ত
এবাং অনযানয খিবচি িনয 7.8
রমরল্য়ন বাাংল্াবেরশ িাকায় অন্তভুি
ত িবয়বেI
এনটাইটটলটেন্ট েযাট্রিক্স
এই এনটাইটটলটেন্ট েযাট্রিক্সটি বাাংল্াবেশ সিকাবিি িাবি সম্পরত্ত অরধ্গ্রহণ ও হুকুম েখল্
আইন, ২০১৭ (ARIPA) ও AIIB’ি অননচ্ছাকৃত পুনর্াসন
ব
ESS-2 এি পনিটর্শগত ও সাোজিক
কাঠাটো (ESF), ২০১৬ (সংটশানিত কফব্রুয়ারি ২০১৯) এবাং প্রকল্প এলাকাি অিীটন সংনিষ্ট
উপটিলা গুনলি ভূ নে অনিস থেটক প্রাপ্ত তটেযি নভনিটত প্রস্তুর্ কিা হবয়বে। টাওয়াি রনমাবণি
ত
কিবত্র কৃনি িনে ও ফসবল্ি ক্ষনতপূিণ এবাং িান্সনেশন লাইটনি িাইট-অব-ওকয় (RoW) -ি কিবত্র
িরর্গ্রস্ত পরিবাি সমূবহি সম্পবেি িরর্পূিণ যোক্রবম রবদ্ুযৎ আইন ২০১৮ ও নর্দ্ুযৎ রবরধ্মাল্া
২০২০ এবাং ARIPA ২০১৭ অনুযায়ী রবববচনা কিা হবয়বে। এনটাইটটলটেন্ট েযাট্রিক্স সম্ভাবয িরর্ি
প্রভাটর্ি িিন নিনিত কটি এর্ং প্রনতট্রট িিটনি ক্ষনতি িনয এনটাইটটলটেন্ট রনরুপণ কবি।
রনবমাি েযাট্রিক্সটি ভূ নে, িসল ও গাবেি ক্ষনত পূিণ প্রোবনি কিবত্র সুরনরেত ষ্ট এনটাইটটলটেটন্টি
একক বযবহাি কবি জর্রি কিা হবয়বে।
সারমণ-১: পুনিাসন
ি
পমরকেনার এনটাইটটলটেন্ট েযাট্রিক্স
স্বত্ববান (Entitled)
বযক্তি

স্বত্বসিূহ
(Entitlements)

আটবদন প্রজিযা

দায়িত্ব

ক্ষয়ির খাি-১: কৃমষ, িসিমভটা, িামণজিযক, িলাশয (পুকুর) িমির স্থায়ী েমি



জবধ্ োনলক (গণ), 
নিনস দ্বািা ননিানিত
ব
নিনস
কতৃক
ব

ARIPA ২০১৭ এি 
অধ্ীবন
নগে
িরর্পূিণ আইন

নিনস কতৃক
ব

ননিানিত
ব
িনেি র্ািাি

PIU/IA সারবক
ত
র্াস্তর্ায়ন এর্ং
সেন্বয় কিবব;

স্বত্ববান (Entitled)
বযক্তি



স্বত্বসিূহ
(Entitlements)

ননিানিত
ব
অনিগ্রহণকৃত

িনেি
সহঅংশীদ্াি
িাওয়াি িরমি জবধ্
মারল্ক




আটবদন প্রজিযা

(CCL) অনুযায়ী ,
ARIPA ২০১৭ এি 
অধ্ীবন রবেযমান
ফসবল্ি
িনয
িরর্পূিণ;
ARIPA
২০১৭
অনুযায়ী অনযানয
িরর্পূিণ
এবাং
সুরবধ্া
রবেুযৎ রবরধ্ ২০২০
এি
অধ্ীবন
িাওয়াি রনমাবণি
ত
িনয
িরর্গ্রস্ত
িরমি প্ররর্িাপন
খিচ

েূলয।

রবেযমান
িসল কাটাি
িনয দ্ুই োস 
পূবব ত রবজ্ঞনপ্ত
িানি কিা।

দায়িত্ব
নিনস সেস্ত জবধ্
োনলকটদ্ি CCL
প্রদ্ান কিটর্;
PIU/IA
িরর্গ্রস্তবেি
পুনবাসন
ত
পরিকল্পনা সম্পটকব
অর্নহত কিটত ও
র্েয হাল্নাগাে
কিবর্ সহায়তা
কিবব।

ক্ষয়ির খাি-2: কৃমষ, িসিমভটা, িামণজিযক, িলাশয (পুকুর) িমির স্থায়ী েমি
অ তয়িয়ক্তি তনদদানপুদনবানন
া
নদয়বাা
নিনস কতৃক
ব
 PIU/IA
সারবক
ত
ননিানিত
ব
র্াস্তর্ায়ন
এর্ং

িনেি র্ািাি
সেন্বয় কিবব;
েূলয।
 নিনস সকল্ জবধ্
 রবেযমান
োনলকটদ্ি
CCL
িসল কাটাি
প্রদ্ান কিটর্; এবাং
িনয দ্ুই োস
যাবেি কাবে আইরন
পূবব ত রবজ্ঞনপ্ত
প্রমাণ আবে;
িানি কিা।
 PIU/IA
প্রকটল্পি
 িসটলি সেয়
সম্পনি
েূলযায়ন
আনুোননক
কনেট্রট (PVAC) এর্ং
র্ািাি
েূলয
INGO’ি সহায়তায়
নিনস
দ্বািা
প্রনতস্থাপন
খিি
ননিানিত
ব
হটর্।
ননিািণ
ব কিটর্।
 রবেযমান
িসল কাটাি
িনয আগাে
থনাট্রটশ িানি
কিটত হটর্।
ক্ষয়ির খাি- ৩: মিদুযৎ মিমিিালা ২০২০ এর অি়ীক্ষন টাওযার স্থাপক্ষনর িনয িমির েমি


জবধ্ োনলক (গণ) 
নিনস দ্বািা ননিানিত
ব
সহ-অংশীদ্াি (Cosharers) মূল্ জবধ্
মারল্বকি
দ্নলল/থিকিব দ্বািা
ননিানিত
ব
হটর্


প্রট ািয কিবত্র
CCL- এ টপ-আপ
থপটেন্ট রহবসবব
প্রনতস্থাপন খিি
রবববচনা কিবর্
হবব;
ARIPA ২০১৭ এি
অধ্ীবন
জবধ্
অনপতব
অনার্ানসক
(vested
nonresident )
সম্পনিি
িনয
(ইিািা বযরর্র্ )
ভাো ভাতা নিনস’ি
রনধ্ারির্
ত
সেতু লয
হাটি প্রোন কিা;



স্বত্ববান (Entitled)
বযক্তি

আটবদন প্রজিযা

দায়িত্ব

রবেুযৎ রবরধ্ ২০২০  এরস
 রডরস/রপজিরসরব
অনুসাবি ,িরমি
িরম/রপজিরস
িরর্পূিবণি অে ত
জবধ্ মারল্ক (গণ )
রব
কর্ৃক
ত
প্রোন কিবব
কক
বর্তমান
রনধ্ারির্
ত
 PIU/IA
সারবক
ত
বািাি
মূবল্য
িরমি বািাি
র্াস্তর্ায়ন
এর্ং
িরর্গ্রস্ত ফসল্
মূল্য।
সেন্বয় কিবব;
এবাং
অনযানয  িরমি
সম্পবেি
িনয
মারল্কানা
এককাল্ীন নগে
মারল্বকি
িরর্পূিণ প্রধ্ান
কেবক যাবব
কিা।
ক্ষয়ির খাি- ৪: মিদুযৎ আইন ২০১৮ এিং মিমিিালা ২০২০ এর অি়ীক্ষন বিি িমির
িামলকক্ষদর কাঠাক্ষিাসহ েমি
 রনমাণ
ত প্রভাব িািা  কািাবমাি
 পরিচারল্র্
 রপআইইউ/
প্রভারবর্
প্ররর্িাপন খিচ
রববশষ
আিরপ
সারবক
ত
পরিবাি/বযজি
 অ-িানান্তিবযাগয
সমীিাি
বাস্তবায়বন
এবাং/অেবা
কািাবমাবর্
মাধ্যবম প্রকল্প
এনজিও/ টিকাোি
সম্প্রোয়
@১০% পুনগিন
ত
িািা প্রভারবর্
অনুোন
বযাজিবেি
 িানান্তিবযাগয
অনুবিাধ্
কািাবমাবর্ @৫%
অনুযায়ী
িানান্তিবযাগয
অিায়ী প্রভাব
অনুোন
রচরির্
কিা
 মারল্ক (গণ ) কক
হবব
রবনামূবল্য
 এনিাইবিল্বম
উিািবযাগয
ন্ট
মযাটরক্স
উপকিণ
রনবয়
অনুযায়ী
যাওয়াি অনুমরর্
রপজিরসরব
কেয়া হবব।
িািা
 অ-িানান্তিবযাগয
স্বত্বসমূহবক
কািাবমাি কিবত্র
স্বীকৃর্ কেয়া
কািাবমা ভাঙাি
হবব
খিচ রপ এ রভ রস
িািা রনধ্ারির্
ত
হবব
ক্ষয়ির খাি- ৫: অবিি িমির িামলকক্ষদর কাঠাক্ষিা েমি (অবিিভাক্ষি িমি
িযিহারকার়ী(Squatter)/ অস্থায়ী মিক্ষিিা(vendor)/ ইিারাদার (encroacher)
 অনবধ্
িরমি  কািাবমাি
 পরিচারল্র্
 রপআইইউ/


রডরস
অরফস 
বা/এবাং PGCB িািা
রনধ্ারির্
ত
জবধ্
োনলক (গণ)

স্বত্বসিূহ
(Entitlements)

স্বত্ববান (Entitled)
বযক্তি

স্বত্বসিূহ
(Entitlements)

মারল্ক
(গণ),
অিায়ী
রববক্রর্া 
এবাং
ইিািাোি
যাবেি আবারসক ও
বারণজিযক কািাবমা
িবয়বে [িরিবপি 
সময়
সিকািী
িরমবর্
পাওয়া
(িানান্তি
এবাংিানান্তিবযাগয 
নয়)
এমন
অবকািাবমা ]



আটবদন প্রজিযা

প্ররর্িাপন খিচ
অ-িানান্তিবযাগয
কািাবমাবর্
@১০% পুনগিন
ত
অনুোন
িানান্তিবযাগয
কািাবমাবর্ @৫%
িানান্তিবযাগয
অনুোন
মারল্ক (গণ ) কক
রবনামূবল্য

উিািবযাগয
উপকিণ
রনবয়
যাওয়াি অনুমরর্
কেয়া হবব।
অ-িানান্তিবযাগয
কািাবমাি কিবত্র
কািাবমা ভাঙাি
খিচ রপ এ রভ রস
িািা রনধ্ারির্
ত
হবব

দায়িত্ব

রববশষ
সমীিাি
মাধ্যবম প্রকল্প
িািা প্রভারবর্
বযাজিবেি
অনুবিাধ্
অনুযায়ী
অিায়ী প্রভাব
রচরির্
কিা
হবব
এনিাইবিল্বম
ন্ট
মযাটরক্স
অনুযায়ী
রপজিরসরব
িািা
স্বত্বসমূহবক
স্বীকৃর্ কেয়া
হবব

আিরপ
সারবক
ত
বাস্তবায়বন
এনজিও/ টিকাোি

ক্ষয়ির খাি- ৬: ARIPA ২০১৭ এিং/অথিা মিদুযৎ আইন ২০১৮ অনুযায়ী মিদযিান
ফনটলক্ত ক্ষয়ি


িািী
(িসল 
থিাপণকািী র্যজি),
োনলক,
ইিািাদ্াি, ভাড়াট্রট
য়া, সহ-অংশীদ্াি,
ইতযানদ্।


রবেযমান িসটলি 
ক্ষনতপূিণ - দ্ুই
থেৌসুটেি
িনয
১০০০ টাকা প্ররর্
শতক।
িরর্পূিণ োোও
িসল
এর্ং 
গাছপালা
িািী
কভাগ কিবব।

িসল কাটাি 
সেয় িসটলি
আনুোননক
র্ািাি
েূলয
নিনস
দ্বািা
ননিানিত
ব
হটর্।
রবেযমান
িসল কাটাি
িনয আগাে
থনাট্রটশ িানি
কিটত হটর্।

নিনস থিলা প াটয়
ব
কৃনি নর্পণন নর্ভা
থগি সহট ানগতায়
িসটলি
র্ািাি
েূলয
ননিািণ
ব
কিটর্।

ক্ষয়ির খাি ৭ : ভূ য়েক্ত িামলকানানহ গাটেক্ত ক্ষয়ি এবং সরকামর িমির ওপর মিদযিান
গাটেক্ত োয়লক/ইিারাদার


নিনস কতৃক
ব নিনিত 

ARIPA

২০১৭ 

কাট-অি



নিনস থিলা প াকয়
ব

স্বত্ববান (Entitled)
বযক্তি





স্বত্বসিূহ
(Entitlements)

জবধ্
োনলক/স্বত্বর্ান
র্যজি ।
সিকারি
র্া
অনযানয িনেটত
রবেযমান
গাটছি
োনলক/ইিািাোি,
া সমীিা দ্বািা
নিনিত
র্ন রবভাগ, থিলা
পনিিদ্, ইউননয়ন
পনিিদ্ , সিকারি
িনেটত রবেযমান 
গাটছি
োনলক/ইিািাোি।







এবাং/অেবা রবেুযৎ
আইন
২০১৮
অনুযায়ী কাটঠি
গাছ এর্ং র্াাঁশ :
নিনস
রবেযমান
গাবেি
িরমি
মারল্কবেি িনয
CCL
রনধ্ািণ
ত
কিবব এর্ং, CCL
এর্ং RV’ি েটিয
পােকয
ব
ননিািন
ব
কিবব।
িটলি
গাটছি
িনয:
নিনস
রবেযমান গাবেি
িরমি মারল্কবেি
িনয
রনধ্ািণ
ত
কিবব এর্ং PVAC,
CCL এর্ং RV’ি
েটিয
পােকয
ব
ননিািণ
ব কিবব।
ফল্
গাবেি
ক্ষনতপূিণ কাটঠি
েূটলযি ৩০%
অের্া
কাটঠি গাছ এর্ং
র্াাঁশ :
গাটছি
ক্ষনতপূিণ
বন
রবভাবগি
েি
অনু ায়ী
PVAC
দ্বািা
ননিানিত
ব
হটর্ , যা শুধ্ুমাত্র
গাবেি
জবধ্
মারল্ক/ইিািাোি
পাবব।
নপজিনসনর্ প্রদ্ি
ননিানিত
ব
সেকয়ি

আটবদন প্রজিযা
(cut-off date)
তানিটখ সার্থেশন এর্ং
িান্সনেশন
রুটট অর্নস্থত
সেস্ত
গাছ
এর্ং উজিটদ্ি
িনয প্রট ািয।

দায়িত্ব
র্ন
নর্ভাটগি
সহট ানগতায়
গাটছি র্ািাি েূলয
ননিািণ
ব
কিটর্ এর্ং
২০০% র্ৃজি ককি
CCL চূ োন্ত কিবব।

স্বত্ববান (Entitled)
বযক্তি

স্বত্বসিূহ
(Entitlements)

আটবদন প্রজিযা

দায়িত্ব

েটিয
গাটছি
োনলকটক (উভয়
থক্ষটেই)
গাছ
কাটা এর্ং নর্না
খিটি
ননটত
থদ্ওয়া হটর্।
ক্ষয়ির খাি ৮ : মশক্ষরানািিার়ী এিং মশক্ষরানািহ়ীন িামলকক্ষদর আক্ষযর অস্থায়ী েমি (কৃমষ,
িামণিয ও ন াট িযিসা ও মশেখাক্ষি িিুমর উপািিনকার়ী)



িরম অরধ্গ্রহবণি
িনয িরর্গ্রস্ত
রেনমিুি
 রশবিানামহীন
িরমি মারল্ক







িাওয়াি
ফুটিাং 
এল্াকায়
কৃরষ
আবয়ি
িরর্ি
িনয
রর্ন
ফসবল্ি কমৌসুবম
ফসবল্ি িরর্ি
সমান
@BDT৪৫০০
নগে অনুোন
ভূ গভতি
রান্সরমশবনি িনয
প্ররর্টি
িায়ী
কোকাবনি
(মাঝারি)
১৪
রেবনি
আয়
িরর্ি িনয আয় 
পুনরুিাি
অনুোন
(@BDT২৫০০x১৪
)
ভূ গভতি
রান্সরমশবনি িনয
প্ররর্টি
অিায়ী
কোকাবনি
১৪
রেবনি
আয়
িরর্ি িনয আয়
পুনরুিাি
অনুোন
(@BDT১৫০০x১৪

িরর্গ্রস্ত

বযজিবক
অন্তত র্াটিা
োস
িটি
অনিগ্রহণকৃত
িনেি
োনলটকি
কেিািী/মিু
ব
ি
রহবসবব

রনবয়াগ রেবর্
হবব যা কযৌে
র্েন্ত অেবা
িরিবপি
মাধ্যবম সনাি
কিা হবব
প্রকল্প
এল্াকাি সাবে
সাবে
িায়ী
কোকান এবাং
অিায়ী
রববক্রর্াবেিও
রচরির্
কিা
হবব

আেমশুমারি
এবাং/অেবা কযৌে
যাচাইকিণ
িািা
রচরির্
কমচািী/মিু
ত
রি
উপািতনকািীবেি
উপি রভরত্ত কবি
প্রােরমক কযাগযর্া।
আিও োরব এবাং
অরভবযাগ,
যরে
োবক,
অরভবযাগ
রনষ্পরত্ত
করমটি
িািা রনষ্পরত্ত কিা
হবব।

স্বত্ববান (Entitled)
বযক্তি

স্বত্বসিূহ
(Entitlements)

আটবদন প্রজিযা

দায়িত্ব

)
ক্ষয়ির খাি ৯ : দুস্থ পমরিারক্ষক (Vulnerable Households) অথ সহাযিা
ি


দ্ানিদ্র্য সীমাি রনবচ 
এর্ং
াটদ্ি
পনির্াটিি প্রিান
র্য়স্ক,
প্রনতর্ন্ধী
এর্ং অরর্ দ্নিদ্র্।

অনযানয

ক্ষনতপূিণ ছাোও
এককালীন
অনুদ্ান নহসাটর্
১০,০০০ টাকা।

সমীিাি

মাধ্যবম েরিদ্র
মরহল্া-প্রধ্ান
পরিবাি রচরির্
কিা হবব এবাং
রপজিরসরব
বাস্তবায়নকািী
এনজিওি
মাধ্যবম
র্াবেি আরেক
ত
এবাং িীরবকা
সহায়র্া প্রোন
কিবব

RP বাস্তবায়নকািী
এনজিওি
সহায়র্ায়
রপজিরসরব

ক্ষয়ির খাি ১০ : দয়ক্তদ্র েয়হলা-প্রাান ুয়ক্তবাক্তনক তয়িয়ক্তি আমথক
ি সহাযিা


েনহলা-প্রিান

পনির্াি
এর্ং
দ্ানিদ্র্য সীোি ননটি

অনযানয

ক্ষনতপূিণ ছাোও
এককালীন
অনুদ্ান নহসাটর্
১০,০০০ টাকা।

সমীিাি

মাধ্যবম েরিদ্র
মরহল্া-প্রধ্ান
পরিবাি রচরির্
কিা হবব এবাং
রপজিরসরব
বাস্তবায়নকািী
এনজিওি
মাধ্যবম
র্াবেি আরেক
ত
এবাং িীরবকা
সহায়র্া প্রোন
কিবব

RP বাস্তবায়নকািী
এনজিওি
সহায়র্ায়
রপজিরসরব

ক্ষয়ির খাি ১১ : ARIPA 2017 অনুসাক্ষর মনিাণ
ি সিযকাল়ীন সািমযক প্রভাব




ননোণ
ব কাি দ্বািা 
প্রভানর্ত
পনির্াি/র্যজি
অের্া সম্প্রদ্ায়
গাে,
কািাবমা, 
ফসল্ বা অনয

িরর্পূিবণি অে ত 
এনিাইবিল্বমন্ট
মযাটরক্স অনুসাবি
কেয়া হবব।
রনমাণ
ত সামগ্রী ও
যন্ত্রপানত
মূল্

সামরয়ক

প্রভাব
ও
িরর্পূিণ
রনধ্ািবণি
ত
িনয
PGCB
একটি রববশষ

রপআইইউ/
আিরপ
সারবক
ত
বাস্তবায়বন
এনজিও/ টিকাোি

স্বত্ববান (Entitled)
বযক্তি

স্বত্বসিূহ
(Entitlements)

ককান
সম্পবেি
উপি প্রভাব





সেক
কেবক
িাওয়াি/সাববস্টশ
কন
কপৌৌঁোবর্
অবকাঠাটো, িনে
র্া িসটলি উপি
থ থকান িরর্ি
িরর্পূিণ
ট্রঠকাদ্াি
র্হন
কিটর্
িনেি োনলটকি
নলনখত অনুটোদ্ন
এবাং
িরর্পূিণ
প্রোবনি োিযটে
প্রস্তানর্ত
সার্টেশন
র্াইটিি
িনেগুনলি
সামরয়ক র্যর্হাি
কিবর্ পািবব
বযবহৃর্
িনে
োনলটকি কাটছ
পূববিত
অবিায়
থিিত
থদ্ওয়া
হটর্।

আটবদন প্রজিযা

দায়িত্ব

িরিপ
পরিচাল্না
কিবব

অমভক্ষযাগ্ প্রমিকার পদ্ধমি (Grivence Redress Mechanism):
PGCB প্রকল্প বাস্তবায়বনি সময় কযবকান অরনয়বমি রবষবয় সামাজিক োয়বির্া রনজির্ কিা
এবাং অরভবযাগগুরল্ি প্ররর্কাি কিাি িনয একটি অরভবযাগ সমাধ্ান প্রজক্রয়া (GRM) িাপন
কিববI GRM সমসযা বা িন্দ্বগুরল্ দ্রুর্ সমাধ্ান, িরর্গ্রস্ত বযজিবেি সহায়র্া প্রোন এবাং বযয়বহুল্
এবাং সময় সাবপি বযাপািগুবল্াবর্ আইরন সহায়র্া প্রোন কিবব র্বব প্রজক্রয়াটি ককান বযজিি
ককাবিত যাওয়াি অরধ্কাি কক বাধ্া রেববনাI
জি আি এম এি অধ্ীবন অরভবযাগ প্ররর্কাি করমটি (GRC) প্রকল্প িবল্ এবাং ককেীয়ভাবব প্রকল্প
পযাবয়
ত
িানীয়ভাবব প্ররর্টষ্ঠর্ হবব এবাং কসইসাবে িরর্গ্রস্ত বযজিি এবাং অনযানয িানীয়
কস্টকবহাডািবেি কাে কেবক আসা অরভবযাগ রনষ্পরত্ত কিববI েুই স্তবিি জি আি এম এি মবধ্য
ইউরনয়ন /কপৌিসভা প্রেম স্তি রহবসবব িানীয় GRC/LGRC এবাং রির্ীয় স্তি রহবসবব ককেিবল্

প্রকল্প GRC/PGRC গটির্ হববI কবরশিভাগ অরভবযাগ িানীয় স্তবিি GRC এ সমাধ্ান কিা হবব,
রকন্তু িানীয় কিবত্র সমাধ্ানবযাগয না হবল্ রবষয়গুবল্াবক PGRC কর্ সমাধ্াবনি িনয পািাবনা হববI
িানীয় ইউরনয়ন পরিষবেি কচয়ািমযান এবাং নািী প্ররর্রনরধ্ত্ব এবাং প্রকল্প িািা প্রভারবর্ বযজিবেি
প্ররর্রনরধ্ত্ব কবি LGRC গিন কিা হববI PIU এি প্ররর্রনরধ্ এনজিও /এবিজন্স বাস্তবায়ন/ আই এ
কর্ৃপ
ত ি এবাং ভূ রম অরধ্গ্রহণ/ বাাংল্াবেবশি আইন এবাং অরনোকৃর্ পুনবাসবনি
ত
রবষবয় জ্ঞানী
একিন স্বাধ্ীন বযজিি সমন্ববয় PGRC গিন কিা হববI
নেকক্ষহাল্ডার কনসালক্ষটশন:
AIIB নীরর্ অনুসাবি, ESIA জর্িী কিাি সমবয় বৃহৎ এবাং স্বল্প পরিসবি রবরভন্ন কস্টকবহাডািবেি
সাবে আল্াপ-আবল্াচনা কিবর্ হয়I এই পিামশ ত গুরল্ি মূল্ উবেশয গুরল্ রেল্ প্রস্তারবর্ প্রকল্প
সম্পবকত রববশষ কবি িানীয় মানুষ ও সম্প্রোয়গুবল্াবক এই প্রকল্প এবাং এি প্রভাব সম্পবকত
িানাবনা এবাং র্াবেি মর্ামর্ উবেযাগ এবাং প্রকবল্পি কনরর্বাচক প্রভাব কমাকাববল্া কিাি িনয
সুপারিশমাল্া রচরির্ কবি এই রিবপািত সরন্নববরশর্ কিাIসম্প্রোবয়ি সাবে আল্াপ-আবল্াচনা
পরিচাল্না কিাি িনয একটি অাংশগ্রহণমূল্ক পিরর্ কমবন চল্া হবয়বেI এ আবল্াচনাি
যবোপযুি অাংশগ্রহণ এবাং প্রাসরঙ্গকর্া বিায় িাখা এবাং সটিকভাবব অাংশগ্রহণকািীবেি মর্ামর্
কিকডত কিাি িনয একটি কচকরল্স্ট বযবহাি কিা হবয়বেI উি আবল্াচনা গুবল্াি সময়
প্রকল্পসাংরিষ্ট আেসামাজিক,
ত
কৃরষ, িল্রবেুযৎ, মৎসয ও পরিববশগর্ রবষয়গুরল্ এবাং এই প্রকবল্পি
পরিববশগর্ ও সামাজিক প্রভাব সমূহ আবল্াচনা কিা হবয়বেI এই ESIA এি সময় সববমাি
ত
9 টি
এিকম কস্টকবহাডাি কনসাল্বিশন অনুটষ্ঠর্ হবয়বে এবাং এ সকল্ আবল্াচনায় অাংশগ্রহণকািীিা
স্বাধ্ীনভাবব র্াবেি মর্ামর্ ও পিামশগুরল্
ত
প্রোন কবিবে যা এই রিবপাবিত ি সাংবযাজির্ হবয়বেI
এই কসশনগুরল্বর্ (কস্টকবহাডাি কনসাল্বিশন) সববমাি
ত
93 িন বযজি অাংশগ্রহণ কবিরেল্I
এ আবল্াচনাি সময় সাংরিষ্ট কস্টকবহাডািিা কযসকল্ রবষবয় মর্ামর্ প্রকাশ কবি র্াি মবধ্য
অনযর্ম হবল্া প্রকল্প িািা সৃষ্ট সকল্ িরর্ি িনয িরর্পূিণ প্রোন, রনমাণ
ত কাযক্রম
ত
গুরল্ি কািবণ
রারফক সাংবকাচন পরিচাল্না,, অনযানয রবভাগ এবাং সাংিাি সাবে কযাগাবযাগ িাপন এবাং সমন্বয়
বিায় িাখা, রববশষর্ হাসপার্াবল্ি িনয এবক্সস এি বাধ্া হ্রাসকিা, রনমাণ
ত সাইি কেবক খননকৃর্
মাটি এবাং অনযানয র্ধ্াংসাববশষ অপসািণ এবাং িানীয় িনসাংখযাি কমসাংিাবনি
ত
সুবযাগ রনজির্
কিাI
মডসক্ষলািার
এই ESIA-RP ও বাাংল্া সািসাংবিপ রপজিরসরব ওবয়বসাইবি প্রকাশ কিা হবয়বে I

