
সারসংে�প 
বাংলােদেশর দি�ণ-পূব র্ অংেশ অবি�ত চ��ােম ��ািবত পাওয়ার িসে�ম আপে�ড অয্া� এ�পা�ন �েজ� (PSUEP) এর জ� বতর্মান 
পিরেবশগত ও সামািজক �ভাব মূ�ায়ন (ESIA) পিরচািলত হেয়েছ পাওয়ার ি�ড েকা�ািন (PGCB) এর মা�েম বাংলােদশ সরকার 
(GOB) এই �ক�িট �হণ করেত চায় এবং এই উে�ে� এিশয়ান ইন�া�াকচার ইনেভ�েম� �াংক (AIIB) েথেক আিথ র্ক সহায়তা চায় 

পটভূিমঃ  

চ��াম বাংলােদেশর ি�তীয় বৃহ�ম শহর, যার েকে� �ায় ২.৮৪ িমিলয়ন এবং েমে�াপিলটন অ�েল �ায় ৪ িমিলয়ন gvbyl বসবাস কের। এই 
অ�েল িবদুয্েতর �ত বিধ র্ত চািহদার সােথ সােথ আবািসক, বািণিজয্ক ও িশ� খাতগুিলওবৃি� েপেয়েছ । যার ফেল এই অ�েল চািহদার তুলনায় 
িবদুয্ৎ সরবরােহর ঘাটিত েদখা িদে�। G অ�েলর �মবধ র্মান চািহদার Zzjbvq িবদুয্ৎ সরবরােহর ঘাটিত এবং mÂvj‡b িব�তা NUvi কারেণ 
েবিশরভাগ gvbyl cy‡ivcyvifv‡e we` ÿr পিরেষবা cv†”Q bv|িবদুয্েতর ঘাটিত Ges সরবরােহর িনভ র্রেযা�তা �ত �াস পাIqvi Kvi‡b  এই 
অ�েলর উৎপাদন এবং েসবা সং�া mg~n সি�য়ভােব Zv‡`i কম র্ স�াদন করেত পাi‡Q না । 

বতর্মােন িপিজিসিব সম� েদেশ পাওযা়র �া�িমশন েনটওযা়কর্গুিল পিরচালনা ও উ�য়েনর কাজ কের যাে� । নতুন �া�িমশন লাইন এবং 
সাবে�শেনর জ� িপিজিসিব েবশ কেয়কিট �ক� �হণ কেরেছ। ��ািবত �ক�িট িপিজিসিবর উ�য়ন পিরক�নার সােথ স�িতপূণ র্ এবং চ��াম 
অ�েলর ৪৬ িকলিমটার GjvKvRy‡o ৪০০ েকিভ ডvবল সািকর্ট �া�িমশন লাইন এবং সংি�� সাবে�শন / েব লাইেনর িনম র্াণ করেব।GB 
�ক‡íi KvR †kl n‡j  একিট উ�ত বিধ র্ত এবং শি�শালী mÂvjb েনটওযা়কর্ RvZxq MÖx‡Wi িবদুয্ৎ উৎপাদেনhy³ n‡e hv েবসরকাির খােতর 
অংশ�হণেক আরও ‡ekx সহজ কের তুলেব।  

�কে�র সংি�� িববরনঃ  

��ািবত �কে�র মে� রেযে়ছ: (ক) আেনায়ারা েথেক আন�বাজাের (িনউ মুিরং) ২০ িকেলািমটার দীঘ র্ ৪০০ িকেলা েভা� (েকিভ) ডাবল 
সািকর্ট ওভারেহড এবং ভূগভর্� �া�িমশন লাইন �াপন; (খ) ৩ িকেলািমটার দীঘ র্ হাটহাজারী েথেক রামপুর ২৩০ েকিভ ডবল সািকর্ট ভূগভর্� 
লাইন �াপন; (গ) ১৬ িকেলািমটার দীঘ র্ মদুনাঘাট েথেক খুলশী ২৩০ েকিভ ডবল সািকর্ট ভূগভর্� �া�িমশন লাইন �াপন; (ঘ) আন�বাজার 
(িনউ মুিরং) এ দুিট ৩৫০/৪৫০ েমগা-েভা�-আে�র (এমিভএ) �া�ফরমােরর সােথ একিট �াস ইনসুিলউেটড সুইচিগয়ার (GIS) সাবে�শন 
�াপন; (ই) খুলশীেত দুিট ৩৫০/৪৫০ এমিভএ (২৩০/১৩২ েকিভ) এবং িতনিট ৮০/১২০ এমিভএ (১৩২/ ৩৩ েকিভ) �া�ফরমােরর সােথ 
িজআইএস সাবে�শন �াপন করা; এবং (চ) মাদুরঘােট িজআইএস সাবেসশন এ দুিট েব (Bay) এ�েটনশান ইন�ল করা। �ক� সমাি�র 
পের, �া�িমশন লাইন এবং সংি�� সাবে�শন গুেলা েযৗথfv‡e িবিভ� েভাে�েজর মা�ায ় ১,৪০০ এমিভএ �া�িমশন �মতা সরবরাহ কর‡Z 
mÿg n‡e|  
মু� িনম র্াণ কায র্�ম গুেলার মে� i‡q‡Q �া�িমশন লাইন, টাওযা়র এবং সাব‡÷kb ভবেনর ফাউে�শন, সাবে�শন ভবেনর িনম র্াণ এবং 
সর�াম ’̄vcb Kiv , জয্ােকট ই�াত টাওযা়েরর ইমারত wbg©vb, Gesএই টাওয়ারগুিলেত ক�া�র ি�ং, ভূগভর্� তােরর জ� খাই (trench) 
খনন এবং এর মে� তারগুিল �াপন করা অ�তম ।  িঠকাদার ভবন িনম র্াণ কয্া�, য�পািত গজ, সাইট অিফস, এবং উপাদান ে�ােরজ এলাকা 
সহ অ�ায়ী সুিবধা �াপন করেব। এই সুিবধা সাবে�শন �া�েণর িভতেরও �িতি�ত হেত পাের।  

��ািবত সাবে�শন এবং �া�িমশন লাইনগুিল myôzfv‡e mPj ivLv এবং র�ণােব�ণ (ও এ� এম) Gi Rb¨ ‡h KvR¸‡jv Kiv `iKvi Zv nj 
�া�িমশন লাইনগুিলর িনযি়মত পিরদশ র্ন, সাবে�শেনর েকানও �িটপূণ র্ সর�াম েমরামত বা �িত�াপন করা, েকান �িত�� �া�িমশন লাইন 
টাওযা়র েমরামত করা বা �িত�াপন করা, েকানও �িত�� ক�াকটরেক �িত�াপন করা বা েমরামত করা এবং ভূগভর্� লাইেনর িসে�ম ফ� 
িচি�ত করা অ�তম।  

গেবষনার উে��ঃ  

বতর্মান ইএসআইএ (ESIA) Gi D‡Ïk¨ nj cÖ Í̄vweZ �ক�wUi Rb¨ �াকৃিতক ও ৈজব পিরেবk Ges gvby‡li Dci স�া� �িতকূল 
�ভাবগুেলা wPwýZ Kiv Ges GB cÖfvemg~‡ni েমাকােবলার Rb¨mycvwik gvjvcÖYqb Kiv hv‡Z K‡i GB cÖKíwU cwi‡ek I mvgvwRK fv‡e 
†UKmB Ges MÖnY‡hvM¨ n‡Z cv‡i| GB ইএসআইএিট  ক) বাংলােদেশর জাতীয় িনয়�ক �েয়াজনীয়তা িবেশষত পিরেবশ সংর�ণ আইন, 
১৯৯৫ এবং পিরেবশ সংর�ণ িবিধমালা (ইিসআর), ১৯৯৭, ২০১৭ সােল সংেশািধত হেযে়ছ এবং েসইসােথ অ�া� স�িকর্ত জাতীয ়ও �ানীয ়
আইন ও িবিধ; এবং খ) AIIB এর পিরেবশগত ও সামািজক নীিত এবং পিরেবশগত ও সামািজক �য্া�াড র্ অনুসরণ কের করা হেয়েছ ।   

�া�িমসন লাইন এবং রুেটর িবক� পয র্ােলাচনাঃ  

GB ইএসআইএএর অংশ িহসােব, GB cÖK‡íi �যুি�গত, আিথ র্ক, পিরেবশগত ও সামািজক িদকগুিল ‡hgb ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q wVK †Zgwb 
'িবিভ� �কে�র িবক� mg~n ‡hgb: েনা-�েজ�' Gi িবক�, সাবে�শনi �যুি�, সাবে�শন mvBwUs �া�িমশন লাইেনর ধরণ এবং রুট সহ 
�া�িমশন লাই‡bi িবে�ষণ করা হেযে়ছ। 
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'েনা-�েজ�' Gi িবক�িট বািতল করা হেযে়ছ কারণ GwU চ��াম অ�েলর িবদুয্ৎ েনটওযা়কর্ �ত বধ র্নশীল বািণিজয্ক ও wk‡íi cÖmv‡i †Zgb 
†Kvb f~wgKv রাখেত cvi‡e bv, hvi d‡j GB AÂ‡ji evwbwR¨K I wk‡íi ‡Kvb DbœwZ mvwaZ n‡e bv | Gi ফল�রূপ, েদেশ অথ র্ৈনিতক 
�বৃি� বজায় ivLv m¤¢eci n‡e bv|  
mvavibZ সাবে�শন wbg©v‡bi Rb¨ `yB ai‡bi cÖhyw³ e¨envi Kiv nq: �চিলত বায়ু িনেরাধক সুইচিগয়াস র্ (AIS); এবং �যুি�গতভােব 
আরও উ�ত �াস উ�াপ সুইচিগয়াস র্ (GIS) । hw`I এআইএস সাবে�শন Gi িনম র্ােণ e¨q কম, wKš‘ GB প�িতেত mve‡÷kb wbg©v‡bi 
Rb¨ েবিশ জিমর দরকারnq| Gi cvkvcvwk এআইএস সাবে�শন iÿYv‡eÿ‡bi mgq ZwoZvnZ nIqvi m¤¢vebv †ekx থােক যার কারেণ GB 
cÖhyw³‡Z ’̄vbxq gvby‡li ¯̂v ’̄¨ SzwKi g‡a¨ c‡o hvq| Ab¨w`‡K,িজআইএস িসে�মিট খুব েছাট এলাকায ়আব� কের �িতি�ত করা যায় এবং 
স�ণ র্ভােব র�ণােব�‡Yi mv‡_ mswkøó কম� এবং সাধারণ জনগেনর কােছ িনরাপদ । এছাডা়ও, িজআইএস িসে�ম, বৃহৎ আকাের িসে�েমর 
িনভ র্রেযা�তার িন�য়তা cÖ`vb K‡i _v‡K| অ� ভূিমi �েযা়জনীয়তা, তিড়তাহত হওয়ার ঝুিঁক �াস এবং উ�তর িসে�ম িনভ র্রেযা�তাi 
Kvi‡b ��ািবত GB�কে�র জ� িজআইএস �যুি� িনব র্াচন করা হেযে়ছ।  

খুলশী উপেকে�র �ান িনধ র্ারেণর জ� েবশ কেযক়িট িবক� িবেবিচত হেয়িছল। �থম �ানিট/সাইটিট িব�মান িবদুয্ৎ েকে�র পােশ অবি�ত, 
এিট বাংলােদশ পাওযা়র েডেভলপেম� েবাড র্ (BPDB) এর অ�গ র্ত এবং এখােন েবশ ঘন গাছপালা রেয়েছ । ি�তীয় �ানিট/সাইটিট িব�মান 
সাবে�শন িবি�ংGi সামেন অবি�ত এবং PGCB এর মািলকানাধীন  এবং Z…ZxqwU িব�মান �ান েথেক ¯̂í দূরে� একিট পাহােড়র উপর 
অবি�ত এবং এিট BPDB Gi মািলকানাধীন। অিধকতর সামািজক এবং পিরেবশগত সুিবধা এবং ভূিমর �র ও মূ� িবেবচনা কের ি�তীয় 
�ানিটেক/সাইটিটেক িনব র্াচন করা হেয়েছ ।  িনউ-মুিরং সাবে�শেনর ভূিম িনধ র্ারণ এবং অিধ�হন অ� �কে�র আওতায় করা হেয়েছ ; 
েসেহতু GB ESIA wi‡cv‡U© Ab¨ mve‡÷k‡bi gZ একই fv‡e িবে�ষণ করা হয়িন| 

mvaviYZ Ifvi‡nW UªvÝwgkbjvBb¸‡jv wbg©v‡bi Rb¨ A‡bK †ekx RvqMvi cÖ‡qvRb nq ‡mKvi‡b GB jvBb¸‡jv‡K Rbgvbek~b¨ GjvKv 
w`‡q wb‡q hvIqvi Rb¨ we‡ePbv Kiv nq | wKš‘ H mKj f~wgi e¨envi msKxY© n‡q hvIqvi Kvi‡b GB Rwg¸‡jvi `vg K‡g hvq Ges GB 
jvB‡bi AvIZvaxb GjvKvq Aew ’̄Z gvbyl, Mevw`cï Ges eb¨ RxeRš‘i Dci GK ai‡bi wbivcËv SzwK ˆZix K‡i| Ab¨w`‡K wbivcËv 
SzwK Gov‡bvi Rb¨ Rbeûj knivÂ‡j Ifvi‡nW UªvÝwgkb jvBb ’̄vcb KwVb Ges e¨qeûj হওয়ায় Hme GjvKvq ivBU Ae I‡q‡Z 
(RoW) f~Mf© ’̄ jvBb ’̄vc‡bi Rb¨ we‡ePbv Kiv nq। ��ািবত �কে�র জ� এই িবক�গুিলর সম�য় করা হেয়েছ; ওভারেহড �া�িমশন 
লাইনগুিলর জ� চােষর আওতাধীন এলাকাগুিল িনব র্াচন করা হেয়েছ এবং জনবহুল শহুের এলাকার জ� ভূগভর্� �া�িমশন লাইন িনব র্াচন করা 
হেয়েছ ।  

পিরেশেষ, ��ািবত �া�িমশন লাইন রুটগুিল িব�মান RoW (েবিশরভাগই িব�মান সড়েকর সােথ), শহেরi mv‡_ এলাকার দূর� এবং 
we`¨gvb বসিত, নদীi ms‡hvM ’̄j (�িসং) এবং উপকূj েথেক iæ‡Ui দূর� িবেবচনা কের িনবর্াচb করা হেযে়ছ।  

�ক� এলাকার েবইজলাইনঃ  

��ািবত �ক�িট চ��ােমর চাষেযা� I kû‡i GjvKv GB দুেয়র mgš̂‡q M‡o IVv Rwg‡Z Aew ’̄Z| চাষেযা� ও শহুের িব� আপ এলাকার 
সম�েয ়গিঠত হেব । �কে�র এলাকার মূল িদকগুিল নীেচ সংি�� আকাের �কাশ করা হেয়েছ । 

�শাসিনকভােব, �ক� এলাকাwU চট�াম েজলার অ�গ র্ত িবিভ� উপেজলায় অবি�ত । GB GjvKvq �ায় ২৮৭,০০০ পিরবা‡i �ায ়১.৫ িমিলয়ন 
মানুষ বসবাস কের। গেবwlZ GjvKvq Mo সা�রতার হার cÖvq ৬৪.৬ শতাংশ যা জাতীয় �া�রতার nv‡ii (৬১.৫ শতাংশ) েচেয় েবশী । GB 
গেবwlZ  এলাকার েমাট জনসং�ার �ায়  ৪৫.৮ শতাংশ (৭ বছর তদূ�র্ এবং �েল যায় না) িবিভ�  কম র্ে�ে� জিড়ত,  যার মে� ৩২.৬ 
শতাংশ পুরুষ এবং ১৩.২ শতাংশ নারী i‡q‡Q ।  �ায় ৬৩.৬ শতাংশ কম� চাকিরর কােজ িনেয়ািজত রেয়েছ যার ৪৮.০৬ শতাংশ পুরুষ এবং 
১৫.৫৪ শতাংশ নারী । Ab¨w`‡K ১৫.৩৯ শতাংশ পুরুষ এবং ১২.৯২ শতাংশ মিহলা সহ �ায় ২৮.৩১ শতাংশ মানুষ িশ� খােত জিডত় i‡q‡Q । 
জনসং�ার ‡ek ¯̂í GKUv অংশ (gvÎ ৮.১ শতাংশ) কৃিষ খােত জিডত় i‡q‡Q । GB M‡ewlZ Rb‡Mvôxi �ায় ৫৬ শতাংশ gvby‡li পািনর 
�ধান উৎস nj িটউবেয়েলর cvwb এবং এই এলাকাi cÖvq 91 kZvs‡ki †ekx gvbyl we` ÿr myweavi AvIZvaxb i‡q‡Q|  

ভূসং�ািনকভােব, চ��াম বাংলােদেশর দি�ণ-পূব র্ অ�েলi উপকূjeZ©x cvnv‡oi cv`‡`‡k Aew ’̄Z| কণ র্ফুলী নদীিট চ��াম শহেরর দি�ন 
Zxi a‡i e‡q P‡j‡Q Ges G kniwU Ab¨Zg েক�ীয় �বসািয়ক শহর িহেসেব িবেবিচত হে�। GB নদীিটi †gvnbv PUªMÖvg kni †_‡K cÖvq 
১২ িকেলািমটার দি�ণ-দি�ণ-পি�েম wM‡q বে�াপসাগের �েবশ K‡i‡Q|  সীতাকু� পাহাড়িট GB kn‡ii m‡e©v”P DPz P~ov hv cÖvq  ৩৫১ 
িমটার (১১৫২ ফুটDPz| শহেরর মে�ই সেব র্া� DPz cnvo nj বটতলী পাহাড় hv cÖvq ৮৫.৩ িমটার (২৮০ ফুট) উচু| 

কণ র্ফুলী নদী এ অ�েলর �ধান পািন উৎস hv ভারেতর আসাম রােজয্র লুসাই পাহাড় েথেক উ�ূত n‡q‡Q| এিট দীিঘনালা, খাগড়াছিড়, কা�াই, 
েবায়ালখািল, রা�িনয়া, রাউজান, পিটয়া এবং চ��াম হেয় বে�াপসাগের পিতত হেয়েছ । হালদা নদী চ��াম অ�েলর আেরকিট জলাধার hv 
খাগড়াছিড় েজলার বদনাতলী পাহাড় েথেক উৎপ� n‡q ফিটকছিড়, হাটহাজারী, চা�গাও এবং রাউজান Dc‡Rjvi ga¨ w`‡q কণ র্ফুলী নদীেত 
c‡o‡Q| 
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ভূিমi e¨envi Abyhvqx GB cÖKí GjvKvwU মুলত কৃিষKvR Ges শহুের িব� আপ এলাকা wn‡m‡e e¨eüZ n‡q _v‡K । cÖ Í̄vweZ �া�িমশন 
লাইেনর এক তৃতীয়াংশ িব� আপ এলাকায় অবি�ত, এক তৃতীযা়ংশ চাষ ে�� �ারা আ�ািদত এবং �ায় এক-প�মাংশ �ামীণ বসিত �ারা 
আ�ািদত i‡q‡Q । সাবে�শন সাইটগুেলার একিট চাষ ে�� এবং অ�িট বসিত �ারা আ�ািদত ।  

cÖKí GjvKvi ‡ekxifvM Rwg wZb dmjx wKš‘ Gi cvkvcvwk wKQz Rwg ỳB dmjx wn‡m‡e we‡ewPZ nq| cÖKí GjvKvq Lwic-1 †gŠmy‡g 
nvBweªW AvDk avb Ges mewR, Lwic-2 †gŠmy‡g D”Pdjbkxj GBP.IqvB.wf avb Ges kwZKv‡j iwe †gŠmy‡g mewR Drcvw`Z nq| 
kxZKvjxb GB dmj‡K iwe km¨I ejv n‡q _v‡K|  
চ��াম অ�েল evZv‡mi গণMZমান এবং শে�র মা�া জাতীয় এবং আ�জর্ািতকভােব িনধ র্ািরত �হণেযা� সীমােরখার মে� রেয়েছ । ভূগভর্� 
পািনর গুণগত মান �হনেযা� মােনর তুলনায় ভাল অব�ােন েনই| েযমন, cvwb‡Z �বীভূত অি�েজন, নাইে�ট এবং ৈজিবক অি�েজেনর মান 
�হনেযা� মােনর েচেয় েবশী cwigv‡b cIqv †M‡Q । তেব ভূগভর্� পািনেত েকান cÖKvi আেস র্wb‡Ki দূষণ পাওয়া যায় িন ।  

Dw™¢`  স�েদর িবেবচনায় �ক� এলাকােক ‡gvUvgywUfv‡e িতন ভােগ ভাগ করা যায়ঃ বসতবািড়র গাছপালা, ফসলx Rwgi গাছপালা এবং 
সডক়পথ msµvšÍ গাছপালা। GB GjvKvi G mKj MvQcvjv GUv †evSvq †h, GB GjvKvi cÖvK…wZK MvQcvjvi cwigvY Ab¨ MvQMvQvwj Øviv 
iƒcvšÍwiZ n‡q‡Q| RbemwZi Kvi‡b GB GjvKvi cÖvK…wZK MvQvcvjvi cwigvY ms‡kvwaZ n‡q‡Q | GB AÂ‡j GLb †mmKj MvQcvjvq 
cvIqv hvq G AÂ‡ji mv‡_ gvwb‡q wb‡Z †c‡i‡Q| GLv‡b Ggb †Kvb MvQvcvjv A_ev cïcvwL cÖRvwZ cvIqv hvqwb hvi A‡bK ‡ekx 
msiÿY g~j¨ i‡q‡Q |  
চ��াম এলাকায় ছয়িট ব��াণী সুরি�ত এলাকা িব�মান িক� �ক� এলাকার কাছাকািছ েকান ব��াণী সুরি�ত এলাকা েনই । িনকটতম 
সুরি�ত এলাকািট �ায় ২২ িকিম দূের । একিট গুরু�পূণ র্ পািখ এলাকা (IBA) �ক� এলাকা েথেক �ায় পাঁচ িকেলািমটার দূের পেত�ায় 
অবি�ত। 

স�া� �ভাবঃ  

GB cÖK‡íi Kvi‡b cÖvK…wZK I  ˆRe cwi‡e‡ki Dci †hmKj cÖfve co‡e Zvi g‡a¨ b`x I Lvj ZxieZ©x As‡k fvOb ev fzwgÿq, 
RoW এবং অয্াে�স (Access) রুটগুিলর মে� মািটর �য্াকগুিলেত য�পািত ও চলমান যানবাহনগুিলর cwiPvjbvi Kvi‡b িনগ র্wgZ ayjv, 
িনম র্াণ যানবাহন, য�পািত, এবং েজনােরটর েথেক িনগ র্wgZ M¨vm, িনম র্ান এলাকা এবং কয্া� েথেক বজর্য্ এবং কিঠন বজর্য্ িনঃসরণ করাi d‡j 
সৃ� মািট ও পািনর দূষণ ,  RoW Gi মে� Aew ’̄Z �াকৃিতক গাছপালা ÿq�িত;�াকৃিতক আবাস�ল �ংস এবং গাছপালা ি�যা়ের� �ারা সৃ� 
িবিভ� কারেন বনয্�াণী �জািতর চলাচেল বাধা; cÖKí সাইেট কম�েদর �ারা িশকার, ফাঁদ, এবং ব� �জািত ধরা; এবং িনম র্াণ কম�েদর 
েপশাগত �া�য্ ও িনরাপ�া (OHS) msµvšÍSzwK Ab¨Zg|  

GB cÖK‡íi me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© mvgvwRK cÖfvemg~‡ni g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ nj c~Y©evmb msµvšÍ welq †hgb ভূিম অিধ�হণ, ভূিম অবমূ�ায়ন, 
ফসেলর �িত, গাছcvjvi ÿwZ Ges RoW- েত িব�মান িনম র্াণ কাঠােমা¸‡jvi ÿwZ|  
�কে�র সবেচেয় গুরু�পূণ র্ সামািজক �ভাব nj পুনব র্াসন msµvšÍ welq †hgbভূিম অিধ�হণ ,ভূিম অবমূ�ায়ন, ফসেলর �িত এবং গাছ 
welq¸wji সােথ স�িকর্ত । �কে�র িনম র্াণ পয র্ােয় ’̄vbxq gvby‡li Dci অ�া� স�া� �ভাবগুিলর মে� রেযে়ছ �ানীয়fv‡e e¨eüZ 
iv Í̄v¸‡jvi Dci অ�ায়ী evav , জীিবকাi �িত, �ানীয় সডে়ক �ক� স�িকর্ত কােজর কারেন চলাচেল �িতব�কতা সৃি�, এবং িনম র্াণ কায র্�ম 
�ারা সৃ� িনরাপ�া SzwK এবং �ক�- সংি�� যানবাহন †_‡K m„ó hvbRU বা বিহরাগত �িমকেদর �ারা সৃ� সাং�িতক সম�া, �ানীয় স�দ 
েযমন: জল ও �ালািনi Dci †bwZevPK cÖfve, এবং ধম�য ়welqvejxi  েযমন কবর�ান এবং মি�র Gi ¸iæZ¡ e¨nZ nIqv এবং িবেশষ কের 
উপরু� কারনগুেলার জ� মিহলােদর নানািবধ অসুিবধা| �কে�র অপােরশন এবং র�ণােব�ণ পয র্ােয় স�া� �ভাবগুেলার মে� ZwoZvnZ 
nIqvi SzuwK Ges wKQy dmj bó nIqvi SzuwK Ab¨Zg| 

�শমনঃ  

এই ESIA এ �কে�র স�া� েনিতবাচক পিরেবশগত �ভাব েমাকােবলার জ� যথাযথ �শমন �ব�া অ�ভু র্� করা হেয়েছ। এর মে� িবেশষ 
কের বসিতর কাছাকািছ ধুেলা িনগ র্মনেক �শমন করার জ� পািন িছটােনা,দূষণ কমােনার জ�  সিঠকভােব যানবাহন এবং য�পািত �বহার 
করা, পিরেবেশ অ�েযা়জনীয় বজর্য্ িনগ র্মন না করা এবং এই উেদে� উপযু� প�িত ৈতির করা, বজর্য্ �ব�াপনা ও দূষণ িনয�়ণ পিরক�না 
�ণযন় ও বা�বাযন়; ব��াণীেদর েকান cÖKvi িশকার ev ফাঁদ না ‡djv এবং cÖ‡Z¨KwU কম�i জ� েপশাগত �া�য্ ও িনরাপ�া (OHS) 
পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন Kiv। তােরর সােথ পািখর সংঘষ র্ ও তিড়তাহত হবার ঝুিঁক েমাকােবলার জ�, িপিজিসিব ওভারেহড �া�িমশন 
লাইেনর তােরর উপেরর অংেশ কণ র্ফুিল নদীi Aci cÖvšÍ ch©šÍ �যুি�গতfv‡e স�িতপূণ র্ Ggb wKQz দৃ�মান েগালক সংযু� করেব Ges 
�া�িমশন লাইেনর ক�া�েরর ম�বত� �ানিট এমনভােব রাখা হ‡e hv‡Z পািখগুেলা (অিতিথ পািখ সহ) দুই তােরর মে� িদেয় PjvPj Ki‡Z 
cv‡i|  
পূেব র্ বিণ র্ত পুনব র্াসেনর Kg© cwiKíbv Abymv‡i �ক� �ারা �িত�� �ি�েদর (PAP) �িতপূরণ এবং সহায়তা  �দান করা হেব। ’̄vbxq gvbyl 
এবং স�দােয়র উপর �কে�র Ab¨vb¨ স�া� �ভাবmg~n †gvKvwejv Kivi জ� G ইএসআইএ wi‡cv‡U© যথাযথ cÖkgb e¨e ’̄v অ�ভু র্� করা 
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হেযে়ছ hv িঠকাদােরর চুি�ব� বা�বাধকতাগুিলেত অ�ভু র্� করা হেব। এই �শমন e¨e ’̄vcbv¸‡jvi g‡a¨  রেয়েছ �ানীয় মানুেষর সােথ 
েযাগােযাগ �াপন Kiv hvi d‡j cÖ Í̄vweZ iæ‡Ui Dci ’̄vbxq gvbyl emwZ ev Ab¨ †Kvb ÷ªvKPvi wbg©vY K‡i রুটগুিল eÜ bv K‡i তা িনি�ত 
করা hvq।তেব ‡hmg Í̄ RvqMvq GwU m¤¢eci হেব না †mmKj RvqMv¸‡jv‡Z িবক� রুটগুিল ’̄vbxq gvby‡li civg‡k© শনা� Kiv n‡e| cÖKí 
m¤úwK©Z শে�র (sound) �ভাব�াস করার জ� িঠকাদার‡hb শ� �শমনকারী য�পািত এবং যানবাহন �বহার (েযমন সাইেল�ার এবং 
কয্ােনািপ) কের, স�ব n‡j রােত িনম র্াণ কাজ ব� রাখv  এবং মানুেষর সােথ েযাগােযাগ র�া K‡i †hb KvR K‡i Zv GB e¨e ’̄vcbvq D‡jøwLZ 
n‡q‡Q| Gi cvkvcvwk cÖKí ev Í̄evqbKvix wVKv`vi �ানীয় সডক়গুিলেত �য্ািফক �ােনজেম� পিরক�না ��ত ও বা�বায়ন করেব hv‡Z K‡i 
UªvwdK R¨vg Kgv‡bv m¤¢eci nq। GQvovI ’̄vbxq gvby‡li িনরাপËv  �ব�া hv‡Z িনি�ত nq Zvi  জ� িঠকাদার িনরাপ�া �ব�াপনা 
পিরক�না �ণয়ন করেব । পিরেবশগত ও  সামািজক, �া�য্ এ� িনরাপ�া (EHS) SzuwK েমাকােবলার জ�, আচরণিবিধ এবং িনম র্াণ পিরেবশ 
ও সামািজক �ব�াপনা পিরক�না (CESMP) ��ত করা হেব এবং সকল সাইেটর কম�iv hv‡Z †mmKj wb‡ ©̀kbv  অনুসরণ ক‡র Zvi Rb¨ 
GmKj Kgx‡`i‡K wbqwgZ civgk© Ges w`Kwb‡ ©̀kbv cª`vb Kiv n‡e| cÖKí ev Í̄evq‡bi mgq wVKv`vi েকা�ানী �ালানী এবং প� 
এমনভােব সরবরাহ Ki‡e যােত �ানীয় মানুেষর Dci †Kvb †bwZevPK cÖfve bv c‡o।�ানীয় মানুেষর সােথ েযাগােযাগ iÿv K‡i cÖK‡íi 
KvR ev Í̄evqb Kiv n‡e ।এই �কে�র মা�েম একিট অিভেযাগ সমাধান �ি�য়া (GRM) �িত�া Kiv n‡e hv‡Z ’̄vbxq gvbyl cÖKí 
m¤úwK©Z †h‡Kvb Awf‡hvM Rvbv‡Z cv‡i| Gi cvkvcvwk cÖKí ev Í̄evq‡bi Kvi‡b কবর�ান এবং মি�েরর জায়গা েযন †Kvbfv‡e �িত�� 
না হয় cÖK‡íi KvR ev Í̄evqbKvix িঠকাদারেক েসিদেক ল�য্ েরেখ কাজ করেত হেব । me©‡kl, bvix‡`i েগাপনীয়তা র�া করার জ� উপের 
বিণ র্ত আচারণ wewa-cÖKí GjvKvq h_vh_fv‡e †g‡b Pjvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡e|   
পিরেবশগত ও সামািজক �ব�াপনা পিরক�নাঃ  

উপের বিণ র্ত �য়�িত Kgv‡bvi Rb¨ GB ESIA wi‡cv‡U© GKwU cwi‡ekMZ Ges mvgvwRK e¨e ’̄vcbv cwiKíbv (ESMP) ��ত করা 
হেযে়ছ। GB cwi‡ekMZ Ges mvgvwRK e¨e ’̄vcbv cwiKíbvq (ESMP) মুলত �ািত�ািনক �ব�া, cÖkgb পিরক�না, iÿYv‡eÿY 
পিরক�না, একিট �িশ�ণ এবং m�মতা e„w×পিরক�না, ডকুেমে�শন ে�ােটাকল, এবং একিট অিভেযাগ mgvavb �ি�য়া (GRM) অ�ভু র্� 
Kiv n‡q‡Q |  
GB cÖK‡íi mKj cÖKvi cwi‡ekMZ Ges mvgvwRK Kg©ÿgZv Ges ESMP GiKvh©Kix ev Í̄evqb িপিজিসিবi Kg©`ÿZvi Dci wbf©i 
Ki‡e| †mKvi‡b GB cÖKí ev Í̄evq‡bi Rb¨ িপিজিসিব �ক� বা�বায়ন ইউিনট (PIU) �াপন করেব যার �ধান হেব  �ক� পিরচালক| 
িপআইইউর (PIU) অধীেন পিরেবশগত ও সামািজক উ�য়ন কম�েদর mgš̂‡q একিট পিরেবশ ও সামািজক ইউিনট (ESU) �িতি�ত হেব। 
িনম র্াণ কায র্�মগুিলর নকশা cÖYqb এবং ¸bMZ gvb  িনি�ত Ges িনম র্াণ িঠকাদারেদর‡K ত�াবধান Kivi জ� িপআইইউ (PIU) িনম র্াণ 
ত�াবধান পরামশ র্দাতা (CSC) িনেযা়গ করেব| GB িসএসিস  ESMP বা�বায়েনর জ� িঠকাদারেদi‡K  ত�াবধান করেব। এ j‡ÿ¨ 
িসএসিস পিরেবশগত ও সামািজক Dbœqb  িবেশষ�েদi†K wb‡qvM cÖ`vb Ki‡e| 

�ক�িটর পিরেবশগত ও সামািজক �ব�াপনা ‡ek wKQz পিরক�না বা�বায়েনর মা�েম AwR©Z n‡e | †mB cwiKíbv¸‡jv njt : ক) 
এনভায়রনেম�াল েকাড অফ �য্াকিটস (ECPs) খ) �শমন পিরক�না গ) িনম র্াণ পিরেবশগত ও সামািজক �ব�াপনা পিরক�না 
(িসইএসএমিপ)। ECP েজেনিরক িনেদ র্িশকা এবং িনয�়ণ �ব�া �দান করvi gva¨‡g cÖKí ev Í̄evq‡bi mgq m¤¢ve¨ mKj েনিতবাচক �ভাব 
েমাকােবলা Ki‡e| বতর্মান ESIA েত �কে�র  স�া� �ভাব মূ�ায়েনর িভি�েত wbw ©̀ó cÖK‡íi Rb¨ �শমন পিরক�না MÖnY করা n‡q‡Q 
এবং এই �ব�াগুিলর Av‡jv‡K  বা�বায়ন এবং ত�াবধােনর দািয়�গুিল িনধ র্ারণ K‡i †`Iqv n‡q‡Q| বতর্মান ইএসআইএেত অ�ভু র্� 
ESMP এর উপর িভি� কের িঠকাদার �ারা িসইএসএমিপ ��ত করা হেব ‡hLv‡b দূষণ �িতেরাধ পিরক�না, বজর্য্ �ব�াপনা পিরক�না, 
�ািফক �ব�াপনা পিরক�না, িশিবর �ব�াপনা পিরক�না, ওএইচএস �য্ান এবং অ�া�েদর সহ েবশ কেয়কিট উপ-পিরক�না অ�ভু র্� করা 
হেব। 

ESMP এর অ�তম মূল উপাদানGes স�িত পয র্েব�ণ এবং �ভাব ch©‡eÿ‡Yi mgš̂‡q দুই �েরর পয র্েব�ণ ে�া�াম ��াব করা হেযে়ছ| 
পয র্েব�ণ কম র্সূিচর মূল উে�� nj ESMP- েত িব�ািরতভােব বিণ র্ত িবিভ� e¨e ’̄vcbvmgyn we‡klZ †bwZevPK cÖfvemg~n‡K 
Kvh©Kixfv‡e †gvKvwejv Kiv Ges Gi Kvi‡b mvgvwRK I cwi‡ekMZ cÖfve mg~n‡K g~j¨vqb Kiv|  
পিরেবশগত ও সামািজক �েযা়জনীযত়া কায র্কর fv‡e বা�বায়েনর জ� কয্াপািসিট িবি�ং ESMP এর একিট মূল উপাদান। এই cÖKíwU‡K 
mwVKfv‡e ev Í̄evh‡bi Rb¨ িপিজিসিব, িপআইইউ, িসএসিস, এবং িঠকাদারসহ �ক�িটর সকল �েরi mKj‡K Zv‡`i mÿgZv ˆZix Ki‡Z 
n‡e|যিদও িঠকাদাররা তােদর িনজ� কম� এবং কম�েদর �িশ�েণর `vwq‡Z¡ থাকেবন wKš‘ cÖKí সাইেট, িসএসিস কয্াপািসিট িবি�ং এর �য্ান 
এবং Gi বা�বাযে়ন েনতৃ� cÖ`vb Ki‡eb|   

GB cªK‡íi AvIZvaxb ESMP বা�বায়েনর জ� �ায ়১৯৭ িমিলয়ন UvKv (�ায় ২.৩৫ িমিলয়ন মািকর্ন ডলার) �েয়াজন হেব। এই খরেচর 
মূল অংশগুিলর মে� পুনব র্াসন (R & R) খরচ, ১৮০ িমিলয়ন (বাংলােদশx টাকায়) এবং �িশ�েণর জ� ৯.৫ িমিলয়ন (বাংলােদশx টাকায়) 
এবং পয র্েব�ণ এবং অ�া� খরেচর জ� ৭.৮ িমিলয়ন (বাংলােদশী টাকায়) অ�ভু র্� i‡q‡Q। 
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অিভেযাগ �িতকার প�িত (Grievence Redress Mechanism)   

িপিজিসিব �ক� বা�বায়েনর সময ়েয েকানও অিনযে়মর িবষেয ়সামািজক দাযব়�তা িনি�ত কiv এবং অিভেযাগগুিলর cÖwZKvi Kivi Rb¨  
একিট অিভেযাগ mgvavb �ি�য়া (GRM) �াপন করেব। িজআরএম সম�া ev �� গুিল �ত সমাধান, �িত�� �ি�েদর mnvqZv cÖ`vb Ges 
�য়বহুল এবং সময় সােপ� �াপার গুেলােত আইিন সহায়তা �দান করেব। তেব cÖwµqvwU েকান �ি�র েকােট র্ যাওযা়র অিধকারেক বাধা িদেব 
না।  

িজআরএেমর অধীেন, অিভেযােগর �িতকার কিমিট (িজআরিস) �ক��েল এবং েক�ীযভ়ােব �ক� পয র্ােয় �ানীয়ভােব �িতি�ত হেব এবং 
েসইসােথ �িত�� �ি�র এবং অ�া� �ানীয় ে�কেহা�ারেদর কাছ েথেক আসা অিভেযাগ িন�ি� Ki‡e| দুই �েরর িজআরএম এর মে� 
ইউিনয়ন / েপৗরসভায় �থম �র িহসােব �ানীয় িজআরিস (এলিজআরিস) এবং ি�তীয় �র িহসােব েক�ীয় �ের �ক� িজআরিস (িপিজআরিস) 
গিঠত হেব। েবিশরভাগ অিভেযাগ �ানীয ় �েরর িজআরিস এ সমাধান করা হেব, িক� �ানীয ় ে�ে� সমাধাb †hvM¨ না হেল welq¸wj‡K 
িপিজআরিস‡Z mgvav‡bi Rb¨ পাঠােনা হেব। �ানীয ়ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ার�ান এবং নারী �িতিনিধ� এবং �ক� �ারা �ভািবত �ি�েদর 
�িতিনিধ� কের এলিজআরিস গঠন করা হেব। িপআইইউ Gi �িতিনিধ, এনিজও / এেজি� বা�বায়ন (আইএনিজ / আইএ) KZ©cÿ এবং ভূিম 
অিধ�হণ / বাংলােদেশর আইন এবং অিন�াকৃত পুনব র্াসেনর িবষেয় Ávbx GKRb ¯̂vaxb e¨w³i mgš̂‡q (wcAviwRwm)MVb Kiv n‡e| 

ে�খেহা�ার ক�াে�সন ◌ঃ  

জাতীয় িনয়�ক এবং AIIB  নীিত অনুসাের, বতর্মান ESIA সমযe়„nr AvKv‡i GKwU Avjvc Av‡jvPbv msNwUZ nq| এই পরামশ র্গুিলর মূল 
উে��গুিল wQj ��ািবত �ক� স�েকর্ িবেশষ কের �ানীয ়gvbyl I স�দায়গুেলােক GB cÖKí Ges Gi  cÖfve m¤ú‡K© Rvbv‡bv এবং 
তােদর মতামত, উে�গ এবং cÖK‡íi †bwZevPK cÖfve †gvKvwejv Kivi Rb¨ mycvwikgvjv wPwýZ K‡i Zv GB wi‡cv‡U© mwbœ‡ewkZ Kiv |  

স�দােযর় সােথ Avjvc Av‡jvPbv পিরচালনা করার জ� একিট অংশ�হণমূলক প�িত ‡g‡b Pjv n‡q‡Q | G আেলাচনাi যেথাপযু� 
অংশ�গন এবং �াসি�কতা বজায ়রাখা এবং সিঠকভােব অংশ�হণকারীেদর মতামত েরকড র্ করার জ� একিট েচকিল� �বহার Kiv n‡q‡Q|  
D³ Av‡jvPbv¸‡jvi mgq cÖKí সংি�� আথ র্-সামািজক, কৃিষ, জলিবদুয্ৎ, মৎ� ও পিরেবশগত িবষযগ়ুিল Ges GB cÖK‡íi পিরেবশগত ও 
সামািজক �ভাবসমূহ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q। GB ESIA Gi mgq me©‡gvU bqwU GiKg †÷K‡nvìvi Kbmvj‡Ukb AbywôZ n‡q‡Q Ges G 
mKj Av‡jvPbvq অংশ�হণকারীরা ¯̂vaxbfv‡e  তােদর মতামত ও পরামশ র্গুিল cÖ`vb K‡i‡Q hv GB wi‡cv‡U© ms‡hvwRZ n‡q‡Q| এই 
েসশনগুিলেত (†÷K‡nvìvi Kbmvj‡Ukb) me©েমাট ৯৩ জন �ি� অংশ�হণ K‡iwQ‡jb | 

এই আেলাচনার সময ়mswkøó ে�কেহা�ারv †hmKj wel‡q gZvgZ cÖKvk K‡i তার g‡a¨ Ab¨Zg nj �ক� �ারা সৃ� সকল �িতর জ� 
�িতপূরণ �দান, িনম র্াণ কায র্�মগুিলর কারেণ �য্ািফক সংেকাচন পিরচালনা, অ�া� িবভাগ এবং সং�ার সােথ েযাগােযাগ �াপন এবং সম�য় 
বজায় রাখা, িবেশষত হাসপাতােলর জ� অয্াে�েসর বাধা �াস করা, িনম র্াণ সাইট েথেক খননকৃত মািট এবং অ�া� �ংসাবেশষ অপসারণ 
এবং �ানীয ়জনসং�ার কম র্সং�ান সুেযাগ wbwðZ Kiv|  
িডসে�াজারঃ  

১০ ই িডেস�র, ২০১৮ সােল িপিজিসিব ওেয়বসাইেট খসড়া ইএসআইএ (EIA) ডকুেম� �কাশ করা হেযে়ছ। চূড়া� ESIA I অনুরূপভােব  
�কাশ করা হেব । ESIA এর সারসংে�পিট বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হেব এবং একই ওেয়বসাইেট �াপন Kiv n‡e| GQvovI cªKí 
Awd‡mI †hb Gi Kwci �া�তা _v‡K †m wel‡q wbwðZ Kiv n‡e|  
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