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এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড স াশ্যাল ইেপ্যাক্ট অ্যাম  মেন্ট  ার ংমেপ 

 

ভূমেকা 

বাংলামেশ  রকার মবদ্যযত খামতর উন্নয়মনর জন্য সব রকামর অ্ংশগ্রহণ অ্নুমোেন কমর একটি সকৌশলপত্র গ্রহণ কমরমে। সকৌশমলর 

অ্ংশ মহম মব ইউমনক সহামেল অ্যান্ড মরম াে ট  মলমেমেড (ইউএইচআরএল), মজই কযামপোল সলাবাল এনামজট ইনমভস্টমেন্ট  মবমভ ও 

স্ট্র্যামেমজক ফাইন্যান্স মলমেমেড (এ এফএল)  েন্বমে গঠিত জমেন্ট সভঞ্চার সকাম্পামন, ইউমনক সেঘনাঘাে পাওয়ার মলমেমেড 

(ইউএেমপএল)-সক ২০১৮  ামল বাংলামেমশর নারায়ণগঞ্জ সজলার অ্ন্তগ টত স ানারগাঁও উপমজলার মপমরাজপুর ইউমনয়মনর দ্যধঘাো 

সেৌজায় ৫৮৮.৩১ সেগাওয়াে সনে আউেপুে হ ৬০০-সেগাওয়াে (MW) RLNG মভমিক কম্বাইন্ড  াইমকল পাওয়ার প্ল্যান্ট 

(CCPP) প্রকমের উন্নয়মনর জন্য অ্ন্তর্ভ টক্ত করা হময়মে। এমশয়ান ইনফ্রাস্ট্র্াকচার ইনমভস্টমেন্ট ব্াংক (AIIB), DEG ও স্টযান্ডাড ট 

চাে টাড ট ব্াংক (SCB) প্রকেটি অ্র্ টায়ন করমব বমল আশা করা যাে।  

 

এনভায়রনমেন্টাল ইেপ্যাক্ট অ্যাম  মেন্ট (EIA) অ্নুমোেমনর জন্য ইউএেমপএল মডপাে টমেন্ট অ্ফ এনভায়রনমেন্ট (DoE), 

বাংলামেশ বরাবমর ০১/১০/২০১৯ তামরমখর সেমো নং ১৯-২৯৫৮৫ োধ্যমে আমবেন করমল ৩০/০৯/২০২০ পয টন্ত  াইে মিয়ামরন্স পাে। 

এরপর সেমো নং ২১-৫৪২০৩ োধ্যমে ৩০/০৯/২০২১ পয টন্ত  াইে মিয়ামরন্স নবােন করা হে। এোড়া গত ১৯.০৭.২০২০ তামরমখ 

ইউএেমপএল পমরমবশগত োড়পত্র (ECC) সপময়মে যার সেমো নং: ২২.০২.৬৭০০.১৪০.৭২.০৬৫.১৯-০৯। 

 

এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড স াশ্যাল ইেপ্যাক্ট অ্যাম  মেন্ট (ESIA) অ্ধ্যয়নটি AIIB, DEG ও SCB-এর প্রমযাজয নীমত কাঠামোর 

 ামর্  ােঞ্জস্য সরমখ করা হময়মে যার উমেশ্য হল মনে টাণ কামজর  েয় প্রস্তামবত প্রকমে উদ্ভূত সেৌমলক পমরমবশগত ও  াোমজক 

(E&S) প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং পমরমবশগত ও  াোমজক ব্বস্থাপনা পমরকেনার (ESMP) অ্ংশ মহ ামব প্রশেন ব্বস্থার 

কায টকামরতা মূল্যায়ন করার জন্য সযমকামনা প্রমতকূল প্রভাব, ব্বস্থাপনা ও পয টমবেণ পমরকেনার জন্য  ম্ভাব্ প্রশেন ব্বস্থার সুপামরশ 

করা। এটি ESIA মরমপামে টর কায টমনব টাহী  ারাংশ।  ম্পূণ ট ESIA ইউমনয়ন পমরষে ও ইউএেমপএল স াশ্যাল অ্মফম  ও অ্নলাইমন 

https://umplbd.com/esia-lrp/-এ পাওো যামব।  

 

 ম্ভাব্ প্রমতকূল জীমবকার ঝুঁমক ও প্রকে  াইমের জন্য ESIA এর পাশাপামশ জমে  ংগ্রমহর  ামর্  ম্পমকটত প্রভাব সোকামবলা করার 

জন্য অ্যামপ্রাচ সরাড প্রশস্ত করা ও োে ধরার  ম্প্রোময়র উপর মবমধমনমষধ মবষমে একটি জীমবকা পুনরুদ্ধার পমরকেনা (LRP) ও 

প্রস্তুত করা হময়মে। LRP আলাো ডকুমেমন্ট উপস্থাপন করা হময়মে যা ইউমনয়ন পমরষে ও ইউএেমপএল  াোমজক অ্মফম  ও 

অ্নলাইমন https://umplbd.com/esia-lrp/-এ পাওো যামব। 

 

প্রকে  ম্পমকটত সকামনা প্রশ্ন বা অ্মভমযাগ র্াকমল মবনামূমল্য ও  ম্পূণ ট মনভটমে মনম্নমলমখত নম্বরমত প্রকমের অ্মভমযাগ মনষ্পমি কমেটির 

(GRM) বরাবমর অ্মভমযাগ করমত পারমবন: 

 

অ্মভমযাগ মনষ্পমি স্থাযী় কমেটি 

সজনামরল ম্যামনজার  াইে  সচয়ারপার ন ও প্রধান  ০১৭৮৭৬৯০৮৫১ 

ম্যামনজার,  াোমজক   েস্য    ০১৭১৩২০৫৩১০ 

সডপুটি ম্যামনজার অ্যাডমেন   েস্য    ০১৭১৩২০৫৩১৫ 

সডপুটি ম্যামনজার, ইএইচএ    েস্য    ০১৭১৩২০৫২৯৫ 

 

 

প্রকমের চামহো  

 

২০১৯  াল নাগাে বাংলামেমশর সোে জন ংখ্যার প্রায় ৮৮% (শহুমর জন ংখ্যার ৯২% ও গ্রােীণ জন ংখ্যার ৬৭%) এর মনকে মবদ্যযৎ 

(অ্ফ-মগ্রড মবদ্যযৎ হ) সপৌুঁমেমে যার  বমচময় বড় গ্রাহক হল মশে ও আবাম ক খাত, তারপমর বামণমজযক ও কৃমষ খাত। তমব উচ্চ ম মস্টে 

ল , নতুন প্ল্যান্ট  ম্পন্নকরমণ মবলম্ব, প্ল্যামন্টর মনম্ন েেতা ও অ্মনয়মেত মবদ্যযৎ  রবরাহ, চামহো পূরমণর জন্য  রবরামহ ঘােমতর কারমণ 

আেরা এখনও মবদ্যযমতর  ােঞ্জস্যপূণ ট ও োন ম্পন্ন  রবরাহ প্রামি সর্মক অ্মনক দূমর রমেমে।  

 

বাংলামেশ  রকার মবদ্যযৎ খামতর উন্নয়নমক  মব টাচ্চ অ্গ্রামধকার মেময়মে ও ২০২১  ামলর েমধ্য  কল নাগমরমকর জন্য মবদ্যযৎ  রবরামহর 

প্রমতশ্রুমত মেময়মে। পাওয়ার ম মস্টে োস্টার প্ল্যান (মপএ এেমপ) অ্নুযায়ী  রকার ২০২১  ামলর েমধ্য মবদ্যযৎ উৎপােন েেতা ২৪,০০০ 

সেগাওয়াে ও ২০৩০  ামলর েমধ্য ৪০,০০০ সেগাওয়ামে উন্নীত করার লেয মনধ টারণ কমরমে। এই লেয বাস্তবােমন ২০১১  াল সর্মক 
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বাংলামেশ  রকার সব রকামর খামতর অ্ংশগ্রহমণর জন্য উমেখমযাগ্য উন্নয়ন কে টসূচী  হ মবদ্যযৎ খামত  ংস্কার বাস্তবায়মনর উমযাগ 

মনময়মে যার েমধ্য মবযোন প্রকেটি একটি গুরুত্বপূণ ট অ্ংশ। 

 

সয নীমত কাঠামোর আওতায় প্রকে ও ESIA অ্ধ্যয়ন পমরচামলত হমব তা মনম্নরূপ:  

 বাংলামেমশর জাতীয় ও স্থানীয় নীমত, আইমন ও প্রামতষ্ঠামনক কাঠামো; 

 AIIB পমরমবশ ও  াোমজক নীমত; 

 মডইমজ  া মেইমনমবমলটি গাইডলাইন 

 IFC পারফরম্যান্স স্টযান্ডাড ট ও EHS মনমে টমশকা। 

 মনরেীয় নীমত ২০২০ 

 

মবদ্যযৎ প্রকেটি পমরমবশ  ংরেণ মবমধোলা, ১৯৯৭ অ্নুযায়ী সরড কযাোগমরর অ্ধীমন পমড় এবং AIIB-এর ESP, মনরেীয় নীমত 

২০২০ ও IFC-এর পারফরম্যান্স স্টযান্ডাড ট অ্নুযায়ী এটিমক A কযাোগমর সেণীর্ভক্ত করা হময়মে। প্রকে কায টক্রে বাস্তবায়মনর  ামর্ 

জমড়ত বাস্তবায়নকারী  ংস্থামক  রকামরর প্রমযাজয আইন/ প্রমবধান ও স্পন রমের মনমে টমশকা অ্নু রণ করমত হমব। প্রকমের জন্য 

প্রমযাজয প্রধান E&S নীমত হমব জাতীয় পমরমবশ নীমত, ২০১৮, জাতীয় পমরমবশ ব্বস্থাপনা কে ট পমরকেনা, ১৯৯৫, পমরমবশ  ংরেণ 

আইন ১৯৯৫ ও পরবতী  ংমশাধনী, পমরমবশ  ংরেণ মবমধ ১৯৯৭ ও পরবতী  ংমশাধনী, ফযাক্টমর আইন ১৯৬৫, বাংলামে শ েে আইন 

২০০৬ প্রমযাজয হমব। সযমকামনা পমরমবশগত ও  াোমজক উমেগ ব্বস্থাপনার জন্য প্রমযাজয আইমনর অ্ধীমন পৃর্ক োেোময়ত্ব মবশেভামব 

বণ টনা করা হময়মে। 

 

প্রমযাজয AIIB পমরমবশগত ও  াোমজক োন মূমহর েমধ্য রমেমে AIIB ESS ১: পমরমবশগত ও  াোমজক মূল্যায়ন ও ব্বস্থাপনা 

কারণ প্রকেটিমক পমরমবশগত ও  াোমজক মূল্যায়ন ও ব্বস্থাপনার ব্বস্থা প্রকমের ঝুঁমক ও প্রভাব বাস্তবায়মনর  োনুপামতক তা 

মনমিত করমত হমব; AIIB ESS ২: প্রকেভূক্ত জমে ইচ্ছুক সক্রতা ও ইচ্ছুক মবমক্রতা পদ্ধমতমত  ংগ্রহ করা  মেও স খামন ৯০ জন 

জমের োমলক ভূমেহীন হময় পমড়মে। এোড়া ৬০ জন েৎস্যজীবী পমরবার ও ১৮ জন ভূমে-মনভটর ব্মক্তও জমে ক্রময়র কারমণ েমতগ্রস্ত 

হময়মে। AIIB ESS ৩: আমেবা ীগণ প্রকমের জন্য প্রমযাজয নয় কারণ আমেবা ীরা এলাকার (AOI) েমধ্য ব বা  কমর না।  

 

প্রকমের জন্য প্রমযাজয IFC পারফরম্যান্স স্টযান্ডাড ট (PS) ও প্রময়াজনীয়তার েমধ্য রময়মে:  

 PS ১ (পমরমবশগত ও  াোমজক ঝুঁমক ও প্রভামবর মূল্যায়ন ও ব্বস্থাপনা)  ম্ভাব্  াোমজক ও পমরমবশগত ঝুঁমক ও প্রভাবর 

মনয়মেত মূল্যায়ন ও প্রশেন ব্বস্থা বাস্তবায়ন ও ধারাবামহকভামব প্রভাব ব্বস্থাপনা কমর।   

 PS ২ (েে ও কামজর শতটাবলী) হল চারটি মূল েে োন (মশশু েে, সজারপূব টক েে, অ্-ববষম্য, ও  মেমতর স্বাধীনতা ও 

সযৌর্ ের কষাকমষ) অ্নু ামর প্রকমের কায টক্রে ব্বস্থাপনা কমর। 

 PS ৩ (মরম া ট এমফম ময়মন্স ও পমলউশন মপ্রমভনশন) প্রকমের জীবনকামল োনব স্বামস্থযর উপর প্রমতকূল প্রভাব এডা়মত বা 

কোমনার জন্য দূষণ প্রমতমরাধ নীমত ও সকৌশল হ প্রযুমক্তগত ও আমর্ টকভামব  ম্ভাব্  ম্পমের পমরমস্থমত ও প্রময়াগ পমরোপ 

কমর।  

 PS ৪ (কমেউমনটি সহলর্, স ফটি ও ম মকউমরটি) প্রকমের  েয় এবং প্রশেন বা মনয়ন্ত্রণ ব্বস্থা প্রমতষ্ঠার  েয় েমতগ্রস্ত 

 ম্প্রোময়র ঝুঁমক ও প্রভাব মূল্যায়ন কমর।  

 PS ৫ (ভূমে অ্মধগ্রহণ ও অ্ননমিক পুনব টা ন) ভূমে অ্মধগ্রহণ  ম্পমকটত  াোমজক ও অ্র্ টননমতক প্রভাব এড়ামত/কোমনার 

জন্য মবমভন্ন প্রমক্রয়া ও ব্বস্থা গ্রহমণর জন্য কারণ প্রায় ৯০ জন জমের োমলক কৃমষগতভামব ভূমেহীন হময় পমড়মে ও জমে 

 ংগ্রমহর কারমণ ৬০-েৎস্যজীবী পমরবার ও জমের উপর মনভটরশীল ১৮ জন আক্রান্ত হমেমে।  

 PS ৬ (জীবনবমচত্রয  ংরেণ ও জীবন্ত প্রাকৃমতক  ম্পমের সেক ই ব্বস্থাপনা) প্রকে  াইমের জমে ব্বহামরর উপর মভমি 

কমর প্রকমের জন্য  ংরেণ পমরকেনা মূল্যায়ন করমত ব্বহৃত হমব।  

 

প্রকমের অ্বস্থান ও  াইে এবং আমশপামশর মূল ববমশষ্ট্য 

 

প্রস্তামবত প্রকেটি মপমরাজপুর ইউমনয়ন, স ানারগাঁও উপমজলা, নারায়ণগঞ্জ সজলার দ্যধঘাো সেৌজায় অ্বমস্থত ও প্ল্যামন্টর জন্য সোে 

২১.০৭ একর জমে অ্মধগ্রহণ করা হময়মে।  াইেটি সোগরাপাড়া বা স্টযান্ড সর্মক প্রায় ৩.২৮ মকমলামেোর ও ঢাকা মজমরা পময়ন্ট সর্মক 

২৭.৩ মকমলামেোর দূমর অ্বমস্থত। প্রকেটি সেঘনা নেীর শাখা চযামনমলর ডান তীমর অ্বমস্থত। প্রকমের অ্বস্থান নীমচর মচমত্র প্রেশ টন করা 

হময়মে। 
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 প্রকমের অ্বস্থান 

 

প্রস্তামবত পাওয়ার প্ল্ান্টটি কৃমষ জমেমত অ্বমস্থত ও দ্যধঘাো সেৌজার আবাম ক এলাকা সবমষ্ট্ত ও প্রস্তামবত স্থান সর্মক পানাে ম টি 

(প্রত্নতামেক স্থান) ৪.৫০ মকমে (NE) দূমর অ্বমস্থত। প্রকে  াইমের ৫ মকমলামেোর ব্া ামধ টর েমধ্য সকামনা  ংরমেত এলাকা, 

 ংরমেত বন, পাহাড় ও প্রমতরো স্থাপনা সনই। প্রস্তামবত প্রকে  াইমের পার্শ্টবতী এলাকার মবশে মববরণ মনম্নরূপ: 

 

উির- দ্যধঘাো েধ্যপাড়ার ব মত এলাকা; 

েমেণ- সেঘনা নেীর শাখা চযামনল; 

পূব ট- দ্যধঘাো পূব ট পাড়ার ব মত এলাকা; 

পমিে- দ্যধঘাো েমেণপাড়ার কৃমষ জমে ও ব মত; 

 

প্রকমের মববরণ  

 

প্রস্তামবত ৬০০ সেগাওয়াে মর-গ্যাম ফাইড এলএনমজ (RLNG) মভমিক CCPP প্রকেটি মনে টাণ, োমলকানা ও ব্বস্থাপনা (BOO) 

মভমিমত হমব যা মনে টামণ ৩ বের  েে লাগমব ও ২২ বের সেয়ামে সনে ৫৮৮.৩১ সেগাওয়াে মবদ্যযৎ উৎপােন করমব। প্রকমের জন্য 

পেন্দ ই ইউমনে কনমফগামরশমন ৬০০ সেগাওয়ামের পাওয়ার ব্লক র্াকমব যার েমধ্য তাপ পুনরুদ্ধার মস্টে সজনামরের (HRSG)  হ 

একটি মস্টে োরবাইন ও দ্যটি সজনামরের র্াকমব। 

 

প্ল্যামন্ট একটি (১) কম্বাইন্ড  াইমকল ইউমনমের েমডউল র্াকমব যার গ্র  আউেপুে হমব প্রায় ৬০০ সেগাওয়াে। মততা  গ্যা  ট্রান্সমেশন 

অ্যান্ড মডমস্ট্র্মবউশন সকাম্পামন মলমেমেমডর (টিমজটিমডম এল) োধ্যমে সপমট্রাবাংলার আরএলএনমজমত প্ল্যান্ট পমরচামলত হমব। পাওয়ার 

প্ল্যান্ট ও মগ্রড  াবমস্টশমনর েমধ্য দূরত্ব প্রায় ৮০০ মেোর ও ৪০০ সকমভ ম মেল  ামকটে ট্রান্সমেশন লাইমনর োধ্যমে পাওয়ার মগ্রড 

সকাম্পামন অ্ফ বাংলামেমশর (PGCB) মনকেতে প্রস্তামবত মগ্রড  াবমস্টশমন  রামনা হমব। প্রকমের অ্ংশ মহ ামব PGCB সর্মক 

নেীপমর্ গ্যা   রবরামহর জন্য ২০-ইমঞ্চ ব্াম র  াব ারমফ  পাইপলাইনও মনে টাণ করা হমব। একটি ইনমেক চযামনল ও সফার সব’র 

োধ্যমে প্ল্যামন্টর জন্য সেঘনা চযামনল সর্মক কাঁচা পামন প্ল্যামন্টর মভতমর অ্বমস্থত কাঁচা পামন পাম্প হাউম  স্থানান্তর করা হমব। এ প্রকমের 

অ্ংশ ও প্রকে উপাোন মহ ামব মনধ টারণ করা হয়। হােেে ট ল্যাবমরেমর সর্মক ইজারা সনওয়া জমেমত মনে টাণ কযাম্প বা সলডাউন এলাকা 
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স্থাপন করা হময়মে। প্ল্যান্ট  াইমের  ংলগ্ন সলডাউন এলাকার জন্য অ্মতমরক্ত জমে ২০২১  ামল মনে টাণ  ােগ্রী  ংরেমণর জন্য স্থানীয় 

 ম্প্রোময়র কাে সর্মক ১৫ োম র জন্য লীজ সনওয়া হময়মে। মনে টাণ  ােগ্রী ও  রঞ্জাে পমরবহমনর জন্য দ্যটি অ্স্থায়ী সজটিও  হায়ক 

সুমবধা মহ ামব মবমবমচত। 

 

 াইমের অ্যামপ্রাচ সরাডটি ঢাকা-চট্টগ্রাে হাইওময়মক দ্যধঘাো সোড় পয টন্ত  ংমযাগকারী একটি গ্রামের ধাতব রাস্তা। দ্যধঘাো সোমড় যাওয়ার 

আমগ এই রাস্তার পামশই প্রস্তামবত মনে টাণ েমেক মশমবমরর স্থান। রাস্তাটি বাংলামেশ  রকামরর স্থানীয়  রকার প্রমকৌশল মবভাগ 

(এলমজইমড) রেণামবেণ কমর। মনে টাণ  ােগ্রী বহন করার জন্য ও কযাম্প  াইে/সলডাউন এলাকা সর্মক প্রকমের জায়গায় কেীমের 

বহমনর জন্য প্রকেটি মবযোন রাস্তার ৭৮০ মেোর েীঘ ট অ্ংশ ব্বহার করমত ইচ্ছুক। প্ল্যান্ট মনে টামণর জন্য ভারী যন্ত্রপামত ও অ্ন্যান্য 

যন্ত্রপামতর জন্য পামনপর্টিমক পমরবহমনর প্রধান োধ্যে মহম মব ব্বহার করা হমব। অ্যামপ্রাচ সরাডটি প্রকমের অ্ংশ নয় বরং প্রকমের 

জন্য একটি সুমবধা মহ ামব মবমবচনা করা যাে। এলমজইমড ভূমে অ্মধগ্রহণ ও েমতপূরণ  ংক্রান্ত জাতীয় নীমত অ্নু রণ কমর স্থানীয় 

গ্রােবা ীমের কল্যামণ এই রাস্তাটিমক ২.৫-৩ মেোর সর্মক ৫ মেোর প্রশস্ত করার পমরকেনা কমরমে। ইউএেমপএল েমতগ্রস্ত পমরবারমক 

বাজার মূল্য অ্নুযায়ী আনুষ্ঠামনক ও অ্নানুষ্ঠামনক উভয় সেমত্রই অ্মতমরক্ত েমতপূরণ প্রোন কমরমে৷ এই প্রকমের  ামর্ যুক্ত সুমবধা 

মহ ামব অ্যামপ্রাচ সরাড প্রশস্তকরমণর জন্য মূল্যায়ন পমরচামলত হমি এবং স টি েমতপূরণ মূহ প্রমযাজয ঋণোতা নীমত কাঠামোর  ামর্ 

 েমতপূণ ট মকনা তা মনধ টারণ করমব।  

 

প্ল্যামন্টর সলআউে 

 

প্রস্তামবত পাওয়ার প্ল্যান্ট  াইমের আয়তন ২১.০৭ একর ও  াইমের  াধারণ সলআউমের েমধ্য প্রধান ব্লক এলাকা (গ্যা  োরবাইন হল, 

এইচআরএ মজ, মস্টে োরবাইন হল, প্রধান ট্রান্সফরোর ও এইচমভ ইউমনে  হায়ক ট্রান্সফরোর) ও  হায়ক এলাকা (বয়লার সেক-আপ) 

মনময় গঠিত। ওয়াোর মট্রেমেন্ট প্ল্যান্ট ও ইন্ডামস্ট্র্য়াল ওময়স্ট ওয়াোর মট্রেমেন্ট প্ল্যান্ট ও রা ায়মনক সডামজং রুে ও সেকামনকযাল ড্রাফে 

কাউন্টার সলা কুমলং োওয়ার ও ম ডমব্লউ পাম্প হাউ  ও যামন্ত্রকভামব ত্বমরত িযামরফায়ার, কাঁচা পামন পামনর পাম্প হাউ , পামনর বড় 

পাম্প হাউ , পমরমষবা ও অ্মগ্নমনব টাপক পামনর সবম ন, কাঁচা পামনর সবম ন ও পানীয়-পামনর সবম ন এবং মফল্টার ও স্যামনোমর বজটয 

পামন সশাধনাগার অ্ন্তর্ভ টক্ত রমেমে। নীমচর মচমত্র প্রধান সুমবধা উপস্থাপন করা হময়মে। 

 

প্ল্যামন্টর মববরণ- মবদ্যযৎ সকমের প্রধান উপাোন: 

 

গ্যা  োরবাইন: গ্যা  োরবাইন ও সজনামরেমরর (GTG) কাজ হল ববদ্যযমতক শমক্ত উৎপন্ন করা ও মহে মরকভামর মস্টে সজনামরেরমক 

(HRSG) তামপর উৎ  প্রোন করা। গ্যা  োরবাইনটি হমব একক প্রবাহ ওমপন  াইমকল োইমপর যা সরটিংকৃত আউেপুমে ক্রোগত 

পমরচামলত হমব ও  ম্পূণ টরূমপ স্থানীয় কমরাল মকউমবমকল ও সকেীয় মনয়ন্ত্রণ কে সর্মক  ঞ্চামলত হমব। 

 

মহে মরকভামর মস্টে সজনামরের (HRSG): এইচআরএ মজ গ্যা  োরবাইমনর মনমচর মেমক অ্বমস্থত যা মস্টে োরবাইন মফমডর জন্য 

গ্যা  োরবাইন সর্মক মনষ্কাশন গ্যা  ব্বহার কমর বাষ্প উৎপন্ন কমর। 

 

মস্টে োরবাইন সজনামরের (STG): STG প্ল্যামন্টর কাজ হল মগ্রড ম মস্টমে মবদ্যযৎ  রবরাহ করার জন্য মহে মরকভামর মস্টে 

সজনামরের (HRSG) সর্মক বাষ্প গ্রহণ কমর ববদ্যযমতক শমক্ত বতমর করা। 

 

মফড ওয়াোর ম মস্টে: মফডওয়াোর ম মস্টে কে চামপর ড্রাে সর্মক এইচআরএ মজ ইমকামনাোইজার ইনমলে সহডামর মফডওয়াোর 

 রবরাহ কমর ও এইচমপ মস্টে ম মস্টে, এইচমপ বাইপা  ম মস্টে ও মরমহে মস্টে ম মস্টমের সে ওোোর  রবরাহ কমর। 

 

কনমডনম ে ম মস্টে: মনম্নচাপ (LP) োরবাইন মনষ্কাশন বাষ্প কনমডন্সামর আম  সযখামন এটি তরল অ্বস্থামক পমরপূণ ট করার জন্য 

ঘনীভূত হয় ও কনমডন্সার হে কূমপ জো হয়। কনমডনম ে ম মস্টে এই কনমডনম েমক কনমডন্সার সর্মক কনমডনম ে মনষ্কাশন পামম্পর 

োধ্যমে HRSG-এর এলমপ মস্টে ড্রামে পমরবামহত কমর।  

 

কুমলং ওয়াোর ম মস্টে: সিাজড লুপ কুমলং ওয়াোর ম মস্টমের কাজ হল প্ল্যান্ট ম মস্টেমক ঠান্ডা করার জন্য সেক আপ ওয়াোর  রবরাহ 

করা, গ্যা  োরবাইন অ্ময়ল কুলামরর জন্য মডমেনারলাইজড কুমলং ওয়াোর  ামকটমের পমরাে কুমলং, গ্যা  োরবাইন সজনামরের 

হাইমড্রামজন কুলার, মস্টে োরবাইন সতল কুলার, মস্টে োরবাইন সজনামরের এয়ার কুলার, পাম্প, মস্টে ও ওয়াোর স্যাম্পলার, এয়ার 

কমম্প্র ার ও অ্ন্য সযমকান যন্ত্রপামত যামত ঠান্ডা পামনর প্রময়াজন হয় ও বন্ধ কুমলং ওয়াোর কুলামরর োধ্যমে অ্মজজমলয়ারী কুমলং 

ওয়াোমর বজটয তাপ প্রমতমরাধ করা। 
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প্ল্যান্ট ওয়াোর ম মস্টে: প্ল্যামন্টর জন্য পামনর চামহো সেঘনা শাখা চযামনল সর্মক ইনমেক ওয়াোর পাম্প হাউম র োধ্যমে আনা হমব। 

ইনমেক ওয়াোর পাম্প হাউ  সর্মক িযামরফায়ামর পামন  রবরামহর জন্য কাব টন ইস্পাত মনে টামণর  ামর্ োটির নীমচ পাইপলাইন প্রস্তামবত 

রমেমে। প্ল্যান্ট ওয়াোর ম মস্টেটি ঘনত্ব চক্রমভমিক শীতল পামন  রবরাহ করার জন্য উপুযক্ত কমর প্রস্তুত করা হমব। প্রস্তামবত ৬০০ 

সেগাওয়াে প্ল্যামন্টর জন্য সোে সেকআপ মবশুদ্ধ পামনর চামহো ৬৭৬.২২ m৩/ঘন্টা মহ ামব অ্নুোন করা হময়মে যা কুমলং োওয়ামরর 

 ামর্ কুমলং ওয়াোর ম মস্টমের পুনঃ ঞ্চালমন  েে হমব। সশাধমনর পমর কাঁচা পামন ১৬ ঘন্টা  ংরেণ েেতা হ মফল্টারকৃত জলাশময় 

 ংরেণ করা হমব। 

 

প্রাকৃমতক গ্যা  ব্বস্থা: মততা  গ্যা  ট্রান্সমেশন অ্যান্ড মডমস্ট্র্মবউশন সকাম্পামন মলমেমেড (TGTDCL) ন্যযনতে ৮৫% মেমর্ন  ােগ্রী 

 হ প্রাকৃমতক গ্যা   রবরাহ করমব যা ইউএেমপএল  াইে সর্মক সেঘনা শাখা চযামনমলর অ্ন্য তীমর প্রায় ৭০০ মেোর েমেণ-পূব ট মেমক 

অ্বমস্থত।  

 

ববদ্যযমতক প্ল্যান্ট ও ম মস্টমের প্রময়াজনীয়তা: প্রস্তামবত পাওয়ার প্ল্যামন্টর জন্য ইউমনে ট্রান্সফরোমরর োধ্যমে মবদ্যযৎ খামল করার জন্য, 

স্টাে ট-আপ/শাে ডাউন/সস্টশন  হায়ক শমক্তর জন্য মবদ্যযৎ আেোমনর জন্য একটি ৪০০সকমভ গ্যা  ইনসুমলমেড সুইচইয়াড ট (GIS) 

পমরকেনা করা হমব। এই সুইচইয়াড ট মূল পাওয়ার হাউ  মবমডং সর্মক পৃর্ক এলাকাে হমব ও একটি সচইন মলঙ্ক সবড়া োরা সবমষ্ট্ত 

হমব। 

 

পাওয়ার ইভাকুময়শন ও অ্ফমেক: প্রস্তামবত পাওয়ার প্ল্যান্ট সর্মক উত্পন্ন মবদ্যযৎ ৪০০ সকমভ ম মেল  ামকটে (S/C) লাইমনর োধ্যমে 

PGCB-এর মনকেতে মগ্রড  াবমস্টশমন সনো হমব। PGCB োরা প্রস্তামবত ৬০০ সেগাওয়াে প্রকমের েেতা বাড়ামনার মবমবচনা 

 হ PGCB মনকেতে মগ্রড  াবমস্টশমনর  ামর্ মবশে আন্তঃ ংমযাগ পমরকেনা করমব। 

 

স্টযাক: একটি আন-ইনসুমলমেড এইচআরএ মজ স্টযাক ও একটি বাই-পা  স্টযাক যার উচ্চতা হমব যর্াক্রমে ৭৫ মেোর ও ৬০ মেোর।  

কমরাল ম মস্টে: পাওয়ার প্ল্ামন্টর কমরাল ম মস্টমে মনম্নমলমখত ব্বস্থা অ্ন্তর্ভ টক্ত র্াকমব: 

 

প্ল্যান্ট মডম এ : প্রস্তামবত পাওয়ার প্ল্যামন্টর জন্য ববদ্যযমতক ম মস্টমের  ম্পূণ ট মনয়ন্ত্রণ, ইমেত, সঘাষণা ও তোবধান মূল পাওয়ার প্ল্ান্ট 

ও ৪০০ সকমভ ম মস্টমের জন্য প্ল্যান্ট মডম এম র োধ্যমে েমনের সর্মক  ঞ্চামলত হমব। 

ম মরানাইমজশন প্যামনল: উভয় সজনামরেমরর জন্য ইউমনে অ্নুযায়ী একটি হাড টওয়়্ারযুক্ত ম মরানাইমজং প্যামনল  রবরাহ করা হমব। 

 

মডস্টামব টন্স সরকড টার: ৪০০ সকমভ সুইচইয়াড ট  রঞ্জামের জন্য একটি োইমক্রাপ্রম  র-মভমিক মডস্টামব টন্স সরকড টার প্রস্তামবত পাওয়ার 

প্ল্যামন্টর প্রধান মনয়ন্ত্রণ ভবমন র্াকমব ও এটি মপ্র-ফল্ট ও সপাস্ট-ফল্ট সডো সরকড ট করমব ত্রুটি মবমেষমণ কামজ লামগ।  

দূষণ েমনেমরং ও মনয়ন্ত্রণ ব্বস্থা: প্রকমের জন্য দূষণ মনয়ন্ত্রমণর জন্য প্রস্তামবত পেমেপ মনম্নরূপ: 

 

বায়়ু দূষণ মনয়ন্ত্রমণর ব্বস্থা: যমেও প্রতযামশত প্রাকৃমতক গ্যা  মবমেষমণ  ালফামরর পমরোণ নগণ্য উমেখ করা হময়মে মকন্তু বায়়ুেণ্ডমল 

উৎপন্ন SO২ ও NOx-এর  ঠিক মবচ্ছুরণ ও তরল মনমিত করমত ৭৫ মেোর উচ্চতার প্রধান স্টযাক ও ৬০ মেোর উচ্চতার বাইপা  

স্টযাক প্রস্তাব করা হময়মে। গ্যা  োরবাইমন NOx বান টার  হ অ্তযাধুমনক েহন প্রযুমক্ত ব্বহার করা হমব যা প্রাকৃমতক গ্যা  মনমেপ 

করার  েয় ২৫ মপমপএে-এর েমধ্য NOx স্তর বজায় রামখ। ক্র মলা েড্যযমলমেড নন-মড পারম ভ ইনফ্রামরড (NDIR) 

 নাক্তকরমণর  ামর্ স্টযাক মনষ্কাশমনর অ্নলাইন মনরীেমণর জন্য ক্রোগত মনগ টেন েমনেমরং ম মস্টে (CEMS) মনমিত করা হমব। 

আউেপুে NOx, SO২, CO, CO২, O২ এর ঘনত্ব সেখামব। 

 

শব্দ দূষণ মনয়ন্ত্রণ: শমব্দর প্রধান উত্  মনে টাণ পয টাময়  রঞ্জামের বাইমরর পৃষ্ঠ সর্মক ১ মেোর দূরমত্ব মনধ টামরত ৮৫ dB(A) এর েমধ্য 

রাখা হমব। এই  ীো অ্মতক্রেকারী পৃর্ক  রঞ্জাে উপযুক্ত শব্দ সশাষণ / স্যাঁতমেঁমত সবড়াযুক্ত হমব। কেীমেরমক শব্দ সর্মক সুরোর 

জন্য ইয়ারপ্ল্াগ ও অ্ন্যান্য মনরাপিা ব্বস্থা র্াকমব।  

 

প্ল্যান্ট সর্মক উৎপন্ন বজটয পোমর্ টর মনঃ রণ সর্মক পামন দূষণ: খমনজমুক্ত পামনর প্ল্ান্ট ও অ্ন্যান্য পমরমষবা এলাকার ব্াকওয়াশ বজটয 

সশাধনাগামর প্রময়াজনীয় োত্রায় ব্বস্থাপনা করা হমব। এফ্লুময়ন্ট মট্রেমেন্ট প্ল্যান্ট সর্মক পাওয়া সশামধত বজটয আংমশকভামব গাে লাগামনার 

জন্য ব্বহার করা হমব ও অ্বমশষ্ট্ পামন গামের জন্য ব্বহার হমব। 

 

এফ্লুময়ন্ট মট্রেমেন্ট প্ল্যান্ট ও সুযময়জ মট্রেমেন্ট প্ল্যান্ট: মডমেনামরলাইমজশন মরমজনামরশন বজটয মনরমপেকরণ সবম মন মনমে টমশত হয় ও 

মনরমপে পামন কেন েমনেমরং সবম মন (ম এেমব) স্থানান্তমরত হমব। মনরীেমণর জন্য  াধারণ েমনেমরং সবম মন প্রস্তুত করা বজটয  ংগ্রহ 

করা হমব ও TSS, COD, BOD ও pH এর জন্য চূড়ান্ত বজটয মনরীেণ করা হমব। সশামধত বজটয আংমশকভামব গাে লাগামনার 

কামজ ব্বহার করা হমব ও অ্বমশষ্ট্াংশ সেঘনা শাখা চযামনমল পাঠামনা হমব। প্ল্যান্ট এলাকা সর্মক উৎপন্ন গাহ টস্থয বজটয পামন সশাধমনর 
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জন্য সুযময়জ মট্রেমেন্ট প্ল্যান (STP) স্থাপন করা হমব। এ টিমপ সর্মক পমরমশামধত বজটয পামনও ম এেমব-সত পাঠামনা হমব ও সেঘনা 

শাখা চযামনমল মনষ্কাশমনর আমগ পয টমবেণ করা হমব। 

 

সস্টামরজ ইয়াড ট/সলডাউন এমরয়া: সলডাউন এলাকাটি হােেে ট ল্যাবমরেমরজ সর্মক মলজ সেওয়া জমেমত স্থাপন করা হময়মে। প্ল্যান্ট  াইমের 

 ংলগ্ন ১.৪৯ একর সলডাউন এলাকার জন্য অ্মতমরক্ত জমে ২০২১  ামল স্থানীয়  ম্প্রোময়র কাে সর্মক ১৫ োম র জন্য মনে টাণ  ােগ্রী 

 ংরেমণর জন্য লীজ সনওয়া হময়মে। 

 

মরভার সজটি: সেঘনার পামনপর্ ব্বহার কমর মনে টাণ  ােগ্রী,  রঞ্জাে, যন্ত্রপামত  াইমে মনময় যাওয়ার জন্য ৮১০ বগ ট মেোর ও ৭৩৫ বগ ট 

মেোর আয়তমনর দ্যটি অ্স্থায়ী মরভার সজটি মনে টাণ করা হমব। 

 

মনে টাণ: মনে টাণ পয টায় হমব আনুোমনক ২৬ ো । মনে টাণ পয টাময় গমড় ৯০০ জন েে ও আধা-েে েমেমকর প্রময়াজন হমব। এই  েয় 

েমেকমের জন্য মনে টাণ মশমবর প্রময়াজন হমব। এ জন্য দ্যধঘাো সেৌজায় সোে ১২০০ সডম মেল জমে মতন বেমরর জন্য হােেে ট ল্যাবরাইে  

(WAQF), বাংলামেশ সর্মক মলজ সনওয়া হময়মে। কযাম্পটি প্ল্যামন্টর মনে টামণর  েয় আবা ন মনে টাণ কেীমের ও উপাোন সলডাউমনর 

জন্য ব্বহৃত হমব। 

 

অ্পামরশন ও রেণামবেণ: ইউএেমপএল মনযুক্ত O&M টিে প্ল্যান্ট স্থাপন ও চালু হওয়ার পর অ্পামরশন ও রেণামবেমণর কাজ 

করমব। ম্যানুয়াল ব্বস্থাপনা ন্যযনতে করার জন্য প্ল্যামন্ট উচ্চ স্তমরর অ্মোমেশমনর পমরকেনা করা হময়মে। প্রমকৌশলী, সুপারভাইজার 

 েন্বময় প্রায় ১০০ জন েে ও আধা-েে জনবমলর প্রময়াজন হমব। প্ল্যামন্টর ব্বস্থাপনা ও মনয়মেত রেণামবেমণর জন্য O&M 

ঠিকাোর োরা েমেক মনময়াগ করা হমব। ইউএেমপএল প্রশা ন, অ্র্ ট ইতযামের েমতা  হায়তা কাময টর জন্য তামের মনজস্ব কেীমের মনযুক্ত 

করমব। 

 

মডকমেশমনং: পাওয়ার প্ল্যামন্টর জীবনকাল ২৫ বের অ্নুোন করা হয় ও চুমক্ত বৃমদ্ধ বা পুনন টবীকরণ না করা হমল মবকে অ্র্ টননমতক 

জ্বালানী পাওয়া সগমল তাহমল মবকে মবদ্যযৎ উৎপােমনর জন্য পাওয়ার প্ল্যান্টটিমক পুনমন টে টাণ করা সযমত পামর। মরমট্রামফটিং  ম্ভব না হমল 

মবদ্যযৎ সকেটি মডকমেশমনং করা হমব।  

 

প্রকে বাস্তবাযন় ও  েযস়ূচী 

 

ইউমনক গ্রুপ প্রকেটি বাস্তবায়মন  ােমগ্রকভামব োময়ত্ব গ্রহণ কমর যার েমধ্য েন্দ্ব মনর ন, প্রময়াজনীয় েেতা ও মনয়মেতভামব বাস্তবায়ন 

পরােশ টোতামের কাে সর্মক  ের্ টন  ংগ্রহ অ্ন্তর্ভ টক্ত। প্রকেটি একক োন টমক ইমপম  সোমডর োধ্যমে বাস্তবামেত হমি। প্ল্যান্ট চালু হওয়ার 

পর এর অ্পামরশন ও রেণামবেণ ওএন্ডএে টিে গ্রহণ করমব। 

 

প্রাক-মনে টাণ কায টক্রে ৯ ো   েয়কাল ধমর মনময় এই  েময়র েমধ্য  েস্ত প্রময়াজনীয়  ংমবমধবদ্ধ ও অ্- ংমবমধবদ্ধ োড়পত্র গ্রহণ করা 

হয় ও মনে টাণ  েয়কাল 'শূন্য তামরখ' সর্মক ৩২ ো  অ্নুোন করা হয় যা অ্গ্র র হওয়ার সনাটিমশর তামরখ মহ ামব (NTP) গণনা 

করা হে। NTP সর্মক ৩২ ো  পর মশমডউল কমেশমনং হয়। 

মরম া ট ও ইউটিমলটি প্রময়াজনীয়তা 

 

জমের প্রময়াজনীয়তা: প্ল্যান্ট  াইমের জন্য সোে ২১.০৭ একর জমে ইচ্ছুক সক্রতা ও ইচ্ছুক মবমক্রতার সলনমেমনর মভমিমত ৩৪৩ জন 

জমের োমলক (৭ জন আবাম ক বা ার োমলক  হ) সর্মক  ংগ্রহ করা হময়মে।  ংগ্রমহর আমগ ৬.৭৯ একর জমে পমতত মেল কারণ 

এটি আমগ একজন ব্ব ায়ী মশে স্থাপমনর জন্য  ংগ্রহ কমরমেমলন। এই পমতত জমে স্থানীয় জনমগাষ্ঠী ও সজমলরা নেীপমর্ প্রমবমশর 

জন্য ব্বহার কমর আ মে। বামক জমে এর োমলকরা কৃমষ কামজ ব্বহার করত। জমেটি মনচু কৃমষ জমে হওয়ায় বষ টাকামল কৃমষকাজ 

করা  ম্ভব হমতা না। জমের োমলকরা বষ টা-পরবতী  েময় জমে কৃমষকামজর জন্য ব্বহার করত। 

 

দ্যই ধামপ মবযোন বাজারেমরর মভমিমত জমে ও ‘আবাম ক কাঠামোর’ োে আমলাচনা করা হময়মে। প্রমতযক জমের োমলকমক জমে ও 

আবাম ক কাঠামোর েমতপূরণ প্রোন করা হময়মে। স ানারগাঁয় ভূমে রাজস্ব অ্মফম র  াব সরমজস্টামরর  ামর্ পরােশ টকামল জানা যাে 

সয জমের মূল্য আমলাচনার পর উভয় পমের উপমস্থমতমত জমে ইউএেমপএমলর নামে মনবমন্ধত হময়মে। বাংলামেশ  রকামরর আইনানুগ 

মবধান অ্নু ামর  াব-সরমজস্টার োরা মনমিত করা হময়মে সয ইউএেমপএল-এর নামে সরমজমস্ট্র্শমনর আমগ তামের মবমক্রত  েস্ত জমের 

জন্য োমলকমেরমক জমের মূমল্যর  ম্পূণ ট ও চূড়ান্ত অ্র্ ট প্রোন করা হময়মে। 

 

মনে টাণ কযাম্প ও সলডাউন এলাকা, মনে টাণ মশমবর সর্মক মনকেবতী সড্রমন এ টিমপ পমরমশামধত পামন মনষ্কাশন পাইপলাইন স্থাপমনর 

জন্যও জমের প্রময়াজন মেল। রাস্তার ROW বরাবর STP পাইপলাইন পাতামনা হমব। মনে টাণ কযাম্প ও সলডাউন এমরয়ার জন্য 



 

 

*OFFICIAL USE ONLY 

হােেে ট ল্যাবমরেমর সর্মক দ্যধঘাো সেৌজায় সোে ১২০০ সডম মেল জমে ৩ বেমরর মলজ সনওয়া হময়মে। গ্যা  পাইপলাইন স্থাপন ও 

ট্রান্সমেশন োওয়ার মনে টামণর জন্য অ্মতমরক্ত জমের প্রময়াজন সনই কারণ গ্যা  পাইপলাইনটি নেীর তলমেমশ স্থাপন করা হমব ও একপামশ 

প্ল্যামন্টর  ীোনার েমধ্য ও শাখা চযামনমলর অ্ন্য মেমক মেোমরং সস্টশমন োটির উপমর র্াকমব। দ্যটি ট্রান্সমেশন োওয়ামরর একটি প্ল্যামন্টর 

 ীোনার েমধ্য ও অ্ন্যটি সেঘনা শাখা চযামনমলর অ্পর পামশ অ্বমস্থত। 

 

অ্যামপ্রাচ সরাড প্রশস্ত করার জন্য সলডাউন এলাকা সর্মক প্ল্যান্ট  াইে পয টন্ত  ংমেষ্ট্ সুমবধার জন্য স্থানীয়  ম্প্রোময়র কাে সর্মক প্রায় 

০.১৯ একর জমে  ংগ্রহ করা হময়মে। 

 

প্রকমের জন্য অ্মধগ্রহণ করা জমে ও  ংমেষ্ট্ েমতপূরমণর মববরণ প্রকমের পৃর্ক এলআরমপ-সত পাওয়া যামব।   

আর্ ট মফমলং: এইচএফএল-এর উপমর মনরাপে স্তর পয টন্ত প্রস্তামবত প্রকে  াইেটি মবকামশর জন্য প্রায় ৫৬৬,৩৩৭ মকউমবক মেোর বামলর 

প্রময়াজন মেল। অ্নুমোমেত মবমক্রতা সে া ট সেঘনা এন্টারপ্রাইজ সর্মক বামল  ংগ্রহ করা হময়মে। 

 

পামনর প্রময়াজনীয়তা ও উত্ : প্ল্যামন্টর জন্য আনুোমনক কাঁচা পামনর প্রময়াজন ৬৭৬.২২ m৩/ঘন্টা (কুমলং ওয়াোর ম মস্টমের জন্য 

মর াকুটমলশন ওয়াোর সেক-আপ  হ) ৬০০ সেগাওয়ামের জন্য যা এটি সেঘনা নেী সর্মক সনওয়া হমব ও প্ল্যামন্ট পুনব্টবহার করা হমব।  

 

RLNG: পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকমের জন্য বেমনক ৯৬,১৯২ Mscf গ্যাম র প্রময়াজন যা TITAS  রবরাহ করমব ও একটি ২০-ইমঞ্চ 

ব্াম র পাইপলাইন নেীর েধ্য মেমে গ্যা   রবরাহ করার জন্য মনকেবতী ভালভ সস্টশন সর্মক অ্নুভূমেক মেকমনমে টশক মড্রমলং 

(HDD) ব্বহার কমর নেীর তলমেমশ স্থাপন করা হমব।  

 

উপকরণ পমরবহন,  ঞ্চয় ও ব্বস্থাপনা: উপাোন পমরবহন প্রার্মেকভামব সজটির োধ্যমে পমরচামলত হয়। দ্যটি সজটি মনে টামণর পয টাময় 

মনে টাণ  ােগ্রীর পাশাপামশ প্ল্যামন্টর  রঞ্জাে পমরবহন কমর। প্ল্যান্ট অ্পামরশমনর জন্য পামন সশাধন ও প্রমক্রয়া প্রময়াজনীয়তার জন্য 

রা ায়মনক প্রময়াজন হমব। ব্বহৃত মবপজ্জনক উপাোন মবমশষ্ট্ মনরাপিা মনমে টশাবলী হ মনধ টামরত মনরাপিা মনয়ে অ্নুযায়ী  ংরেণ 

করা হমব বমল।  

 

ব্য় অ্নুোন: প্রকমের সোে ব্য় অ্নুোন করা হময়মে USD ৫০৩ মেমলয়ন। 

 

মনরাপিা মবধান: ফায়ার ফাইটিং ম মস্টে যা NFPA-৮৫০ এর সুপামরশ ও স্থানীয়  ংমবমধবদ্ধ কর্তটপমের প্রমবধামনর  ামর্  েমতপূণ ট 

হমব। মনরমপে আমর্ টং প্রমতমরাধক (এনমজআর)  েস্ত ইউমনে ট্রান্সফরোর ও োটির স মকন্ডামর  াইড উইমন্ডংময়র মনরমপে পময়মন্টর 

েমধ্য  ংযুক্ত র্াকমব। স্তুপ, পাওয়ার হাউ  মবমডং, সুইচইয়ামড টর োওয়ার ইতযামেমত বজ্রপাত মনমরাধক র্াকমব ও ৪০০ সকমভ সুইচইয়াড ট 

ও ট্রান্সফরোর ইয়ামড টর  রঞ্জােমক সুরমেত করার জন্য আর্ ট মগ্রড ও মশমডং তার ও / অ্র্বা বজ্রপাত মনমরাধমকর  ামর্  ংমযাগ স্থাপন 

োধ্যমে বজ্রপাত সর্মক সুরো করা হমব।  

 

মবকে ব্বস্থা মূমহর মবমেষণ 

 

সয মবকে মবমেষণ ও অ্ন্তর্ভ টক্ত করার প্রস্তাবনা করা হময়মে তা মনম্নরূপ: 

 

 বাংলামেমশর বতটোন মবদ্যযমতর পমরমস্থমত মবমবচনা কমর, "প্রকে দৃশ্যকে" না হমল সেমশ মবদ্যযত ঘােমত সেখা সেমব ও স ই 

 ামর্ মবদ্যযৎ মবভ্রামে েমতগ্রস্তমের জীবনযাত্রার োমনর উপর প্রভাব সফলমব। তদ্যপমর, প্রকে না র্াকমল প্রস্তামবত প্রকে 

এলাকায় কে ট ংস্থামনর সুমযাগ সৃমষ্ট্ হমব না। 

 পমরবার মূহমক যামত অ্ন্যস্থামন চমল সযমত  না হে স জন্য দ্যধঘাো সেৌজা মনব টাচন করা হময়মে; গ্যা  পাইপলাইন, ট্রান্সমেশন 

লাইন, অ্যামপ্রাচ সরাড ও েয়মযাগ্যতার েমতা  হায়ক সুমবধার জন্য এখামন জমে অ্মধগ্রহমণর প্রময়াজন কে। 

 প্রযুমক্তগত মবকে মবমেষমণর উপর মভমি কমর কম্বাইন্ড  াইমকল গ্যা  োরবাইন (CCGT) ম মস্টমের ব্বহার OPEX 

মূল্য ও উমেখমযাগ্য মনম্ন গ্রীনহাউ  গ্যা  (GHG) মনগ টেমনর উপর মভমি কমর যুমক্তযুক্ত করা হয়। 

 জ্বালামন মহম মব এলএনমজর ব্বহার, মবমশষ কমর মজএইচমজ মনগ টেন ও পামনবায়়ু পমরবতটমনর দৃমষ্ট্মকাণ সর্মক জ্বালামনর 

মবকে মবমেষমণর মভমিমত যুমক্তযুক্ত। 

 ঠাণ্ডা করার দ্যটি মবকে হল কুমলং ম মস্টে ও প্রমরামচত ড্রাফ্ট কুমলং োওয়ার। ঠাণ্ডা করার দ্যটি মবকমের েমধ্য ড্রাফ্ট কুমলং 

মনব টাচন করা হময়মে কারণ এটি পামনর সোে প্রময়াজনীয়তামক উমেখমযাগ্য পমরোমণ কমেময় সেমব ও প্ল্যান্ট সর্মক তাপ 

মনঃ রণও সরাধ করমব। 
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সব লাইন পমরমবশগত ও  াোমজক অ্বস্থা  

 

বতটোন ESIA অ্ধ্যয়মনর জন্য প্রভামবর এলাকা (AOI) প্রকে  াইমের চারপামশ ৫ মকমে ব্া ামধ টর বাফামরর েমধ্য  ীোবদ্ধ র্াকমব 

বমল আশা করা হমি। সিাজড লুপ মর াকুটমলশন কুমলং ম মস্টে  হ গ্যা  মভমিক CCPP সর্মক প্রভামবর োত্রা মূলত প্রকে  াইমের 

কাোকামে এলাকায় র্াকমব। 

 

প্রকে এলাকা ও এর আমশপামশর সভৌত-রা ায়মনক, বজমবক ও আর্ ট- াোমজক অ্বস্থার  ামর্  ম্পমকটত তথ্য অ্ন্যান্য প্রকামশত 

 ামহমতযর পয টামলাচনা,  াইে  ামভট, সস্টকমহাডার মের্মিয়া ও দ্যই সেৌসুমে পমরচামলত প্রার্মেক পয টমবেমণর োধ্যমে  ংগ্রহ করা 

হময়মেল। প্রর্ে সব লাইন অ্ধ্যয়ন অ্মক্টাবর সর্মক নমভম্বর ২০১৯ পয টন্ত দ্যই োম র েমধ্য পমরচামলত হময়মেল ও মেতীয় সব লাইন 

অ্ধ্যয়ন ২০২০  ামলর জুন োম  এক ো  সেয়ামে পমরচামলত হময়মেল (মেতীয় েরসুমের পয টমবেণটি োচ ট ২০২০ এর মেতীয়ামধ ট শুরু 

হময়মেল তমব এটি করমত হময়মেল COVID-১৯ এর কারমণ আমরামপত মবমধমনমষমধর কারমণ স্থমগত করা হমব)। 

 

কাোকামে অ্বমস্থত মশে 

প্রমজক্ট  াইে ও এর আমশপামশর এলাকা সেঘনাঘাে ইন্ডামস্ট্র্য়াল িাস্টামরর প্রামন্ত অ্বমস্থত যা মূলত সেঘনা নেীর একটি নেী েীমপ গমড় 

উমঠমে। সেঘনাঘাে মশে এলাকা দ্যটি ভামগ মবভক্ত সযেন সেঘনাঘাে নর্ ট ইন্ডামস্ট্র্য়াল িাস্টার ও সেঘনাঘাে  াউর্ ইন্ডামস্ট্র্য়াল িাস্টার। 

পাওয়ার প্ল্ান্ট, সপপার মেল, মশপইয়াড ট, ম মেন্ট প্ল্যান্ট, মস্টল মেল, ফুড প্রম ম ং ইউমনে, রা ায়মনক মশে ও সেক্সোইল/আরএেমজ 

ইউমনে  েমন্বত অ্ন্যান্য মবযোন মশে এলাকার সব লাইন পমরমবশগত মবন্যাম  ক্রেবধ টোন প্রভাব সফমল। 

 

ভূমের ব্বহার 

মনে টাণ কামজর শুরুমত প্রকমের স্থানটি সখালা জমে মেল যা উঁচু করা হময়মেল ও বামল ভরামের োধ্যমে উন্নত হময়মেল কারণ আমগ 

জমে কৃমষকামজ ব্বহার হত। অ্ধ্যয়ন এলাকায় পমরলমেত প্রধান ভূমে ব্বহার হল কৃমষ জমে (৩৯.৭৯%) এরপর নেী (২৬.৫৯%) ও 

ব মত (১৯.৮২%)। ২ মকমলামেোমরর েমধ্য প্ল্যান্ট  াইমের কাোকামে মনমে টত জমের অ্নুপাত সবমশ। সঘামষত বনাঞ্চল সনই তমব ৫ 

মকমে ব্া ামধ টর েমধ্য উমেখমযাগ্য বৃেমরাপণ এলাকা রমেমে।  

 

োটির গুণোন 

প্রকমের  ীোনার ৫ মকমলামেোর ব্া ামধ টর েমধ্য ৫টি মবমভন্ন  াইমে োটির গুণোন পরীো করা হময়মেল। োটির গুণাগুণ পাওয়া সগমে 

প্রধানত পমলযুক্ত সোআঁশ যামত উচ্চ োইমক্রামনউমট্রময়ন্ট র্ামক, তাই উচ্চ পুমষ্ট্ উপাোন ও মস্থমতশীল পমলর মভমি এটিমক কৃমষর জন্য 

উপযুক্ত কমর সতামল। 

 

সড্রমনজ প্যাোন ট 

বতটোন স্থানটি উচ্চ সেঘনা অ্ঞ্চমলর চমন্ডপুর সর্মক প্রায় ৩০ মকমে উিমর, সেঘনা নেী গো-ব্রহ্মপুত্র-সেঘনা অ্ববামহকার মবশাল এলাকা 

জুমড় বৃমষ্ট্পাত সর্মক প্রচুর পমরোমণ পামন বহন কমর। প্রস্তামবত প্রকমের স্থানটি সেঘনা নেী োরা মনষ্কাশন করা হময়মে যা অ্ধ্যয়ন 

এলাকার পূব ট সর্মক েমেণ-পমিমে প্রবামহত ও এলাকার  ম্পূণ ট মনষ্কাশন মনয়ন্ত্রণ কমর। যাইমহাক, পুমরা এলাকাটি বেীপ অ্ঞ্চমল অ্বমস্থত 

ও মবমভন্ন সোে ও বড় প্রাকৃমতক মনষ্কাশন ববমশষ্ট্য োরা মনষ্কাশন করা হয়। 

 

ভূগভটস্থ পামনর গুণোন 

ভূগভটস্থ পামনর বতটোন অ্বস্থা সবাঝার জন্য ও উপ-পৃমষ্ঠর জলাধারমত প্রস্তামবত প্রকমের কায টক্রমের  ম্ভাব্ প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য 

প্রমতটি পয টমবেণ  েময়র েমধ্য ভূগভটস্থ পামনর গুণোমনর প্রার্মেক পয টমবেণ ৪টি স্থামন পমরচামলত হময়মেল।  াধারণ প্রবণতা ইমেত 

সেয় সয ২০২০  ামলর জুন োম  ভূগভটস্থ পামনমত সোে দ্রবীভূত কঠিন পোমর্ টর পমরোণ মকছুো সবমশ মেল কারণ গ্রীমের সেৌসুমে কে 

পামন মরচামজটর কারমণ অ্মক্টাবর ২০১৯-এ বষ টা-পরবতী শুরুর  েয় প্রচুর পমরোমণ দ্রবীভূত হয়। 

 

ভূ-পৃমষ্ঠর পামনর গুণোন  

ভূ-পৃমষ্ঠর পামনর গুণোমনর প্রার্মেক পয টমবেণ করা হময়মেল কারণ প্রকমের কাজ চলাকালীন উত্পন্ন বজটয প্রমযাজয োন পূরণ কমর তা 

মনমিত করার পমর সেঘনা নেীর শাখা চযামনমল সেমড় সেওয়া হমব। উভয় ঋতুর নমুনার মবমেষমণর ফলাফল সর্মক সেখা সযমত পামর 

সয েল কমলফে ট, সোোল কমলফে ট ও ম ওমড এর োন  েস্ত পৃমষ্ঠর পামনর নমুনায় উচ্চ পমর মর পাওয়া সগমে যা  ম্ভাব্ মনকাশী দূষণ 

মনমে টশ কমর। 

 

প্রাকৃমতক মবপে 

প্রকে  াইেটি বাংলামেশ ন্যাশনাল মবমডং সকাড (২০০৬) এর ম  মেক সজান-২-এর অ্ধীমন পমড় যা েধ্যবতী প্রভামবর সজান। জুলাই 

োম  সবমশরভাগ বন্যার কারমণ সেঘনা নেী েমতগ্রস্ত হয়। সেখা সগমে সয জায়গাটি বন্যার জন্য  ংমবেনশীল। ১৯৯৮  ামলর জন্য 
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পমরলমেত  মব টাচ্চ োন হল ৬.৭৬ মে। তাই ইউএেমপএল ভূমে ভরাে ও  েতলকরমণর কাজ কমরমে যামত বতটোন স্থল স্তরমক গড ়

 মুদ্রপৃষ্ঠ সর্মক ৭.৭৬ মেোমর মনময় আম । 

 

পমরমবমষ্ট্ত বায়়ুর গুণোন  

২৪-ঘন্টা গড়  া মপমন্ডড পাটি টকুমলে ম্যাোর (SPM) মনরীেমণর অ্বস্থানমত ৮১-১৮২ μg/m৩ এর েমধ্য পমরবমতটত হয়। মনরীেমণর 

স্থামন ২৪-ঘন্টা গড় PM১০ ঘনত্ব ৪০-৯০ μg/m৩ এর েমধ্য পমরবমতটত হয়। পয টমবেণ অ্বস্থামন ২৪-ঘন্টা গড় SO২ ঘনত্ব ৪.৮ সর্মক 

১০.৩ μg/m৩ এর েমধ্য। পয টমবেমণর স্থানমত গড় NOx ঘনত্ব ১৪.৫ সর্মক ২৬.২ μg/m৩ এর েমধ্য পমরবমতটত হয়। SO২, 

NOX ও PM এর গড় ঘনত্ব অ্নুমোমেত  ীোর েমধ্য। 

 

অ্যামম্বময়ন্ট নময়জ সকায়ামলটি 

প্রকে এলাকায় পমরমবমষ্ট্ত মেমনর শমব্দর োত্রা (Leq মেন) ৪৭.৮ সর্মক ৭১.১৯dB (A) সরমঞ্জ ও মনরীেমণর স্থামন রামতর  েয় 

৩৮.০২ সর্মক ৬০.৫৮ dB (A) সরমঞ্জ সরকড ট করা হময়মেল। 

 

ইমকালমজ 

প্রকে এলাকার ইমকালমজ ও জীবনবমচত্রয অ্ধ্যয়নটি অ্মক্টাবর সর্মক নমভম্বর ২০১৯ পয টন্ত পমরচামলত হময়মেল। প্রকে এলাকার ৫ 

মকমলামেোমরর েমধ্য সকানও েমনানীত  ংরমেত এলাকা, রাে ার জলাভূমে, গুরুত্বপূণ ট পামখর এলাকা সনই। অ্ধ্যয়ন এলাকায়, IUCN 

সরড মলস্ট বাংলামেশ ২০১৫ অ্নুযায়ী শুধুোত্র একটি প্রজামত (Rhesus Macaque) ঝুঁমকপূণ ট, ও বামক ন্যযনতে উমেগজনক। 

পামনজ ইমকালমজর ফলাফল অ্নু ামর সেঘনা নেীমত ফাইমোপ্ল্যাঙ্কেন, জুপ্ল্যাঙ্কেন ও সবমথাম র প্রাচুয ট কে ও এটি মনকেবতী তাপমবদ্যযৎ 

সকে সর্মক গরে পামন মনঃ রণ, উচ্চ পামনযান ও কাোকামে মশে সর্মক বজটয পামনর মনষ্কাশমনর কারমণ হমত পামর। অ্ধ্যয়ন এলাকা 

সর্মক োঠ অ্ধ্যয়মনর  েয় স্থানীয় সলাকজমনর  ামর্ পরােশ ট ও পয টমবেমণর মভমিমত অ্ন্তত ৪৯টি (৪৯) প্রজামতর োে তামলকার্ভক্ত 

করা হময়মে। প্রস্তামবত প্রকমের স্থানগুমলা ইমলমশর সকামনা জন্ম বা না টামর গ্রাউমন্ডর আওতায় পমড় না।  োমলাচনামূলক বা স্থান 

মূল্যায়ন করা হময়মে ও এই ম দ্ধামন্ত উপনীত হময়মে সয অ্ধ্যয়ন এলাকাটি মচমিত প্রজামতর সকামনাটির জন্য একটি জটিল আবা স্থল 

নয় কারণ অ্ধ্যয়ন এলাকাটি IFC PS৬, ২০১২ ও এর মনমে টমশকা সনাে (২০১৯) এর সকামনা োনেণ্ড পূরণ কমর না। 

 

আর্ ট- াোমজক 

দ্যধঘাো সেৌজার সোে জন ংখ্যা ৪০০৯ জন। ২০১১  ামলর আেেশুোমর অ্নু ামর ৮৮৭টি পমরবামর ব বা  কমর। জমরপ করা পমরবামরর 

সোে জন ংখ্যা ৩৩১ জন। পমরবামরর গড় আয়তন ৪.২৪ যা দ্যধঘাো সেৌজার সর্মক কে। প্রকে েমতগ্রস্ত পমরবামরর প্রধান জীমবকা 

কে টকাণ্ড হল কৃমষ ও ব্ব ার েমতা অ্-কৃমষমভমিক অ্র্ টননমতক কে টকাণ্ড। অ্ন্যান্য জীমবকার কায টক্রমের েমধ্য রময়মে োে ধরা, পশুপালন, 

কৃমষকামজ েে ও মশে ইতযামে। দ্যধঘাোয় অ্মনক সজমল  ম্প্রোয় রময়মে। তামের দ্যটি প্রধান উমেগ রময়মে- প্রর্েত প্রকমের জমে তারা 

নেীর  ােমন যাওয়ার জন্য ব্বহার কমরমেল; এখন নেীপমর্ সযমত তামের েীঘ ট পর্ পামড় মেমত হমি। মেতীয়ত, প্রকমের জমেমত পূমব টর 

েত োে ধরার জাল শুকামনার  েস্যা হমব।  

 

প্রভাব মূল্যাযন় ও প্রশেন ব্বস্থা 

প্রকমের কারমণ প্রধান প্রভাব ও প্রশেন ব্বস্থার  ার ংমেপ মনমম্ন বমণ টত হময়মে: 

 

পমরমবশগত প্রভামবর মূল্যায়ন: প্রাক-মনে টাণ ও মনে টাণ পয টায় 

 

১. প্রস্তামবত পাওয়ার প্ল্যান্ট এলাকা ও বামলর ঢালু ব্বহার কমর মনে টাণ কযাম্প এলাকায় জমে ভরামের কারমণ প্রভাব 

প্রস্তামবত মবদ্যযৎ সকে এলাকাটি মনে টামণর আমগ অ্নুমোমেত ঠিকাোরমের কাে সর্মক  ংগ্রহ করা বালু মেময় ভরাে করা হময়মে কারণ 

এই জমেটি খুবই মনচু। ভরামের  েয়, আমশপামশর উব টর কৃমষ জমে উব টরতা হ্রা  োরা প্রভামবত হমত পামর,  াইে সর্মক বামলর স্লামরর 

ওভারমলা সর্মক বামল জোর কারমণ। ভরাে উপাোমন দূমষত পোমর্ টর উপমস্থমতর কারমণ োটি ও ভূগভটস্থ পামন প্রভামবত হমত পামর। 

 

যাইমহাক, ইউএেমপএল ভরাে করার আমগ বাঁমশর লাঠি ও প্ল্ামস্টমকর শীে ব্বহার কমর জমের চারপামশ বাঁধ বা বাঁধ মনে টামণর েমতা 

ব্বস্থা গ্রহণ কমরমে যামত জমে ভরামের স্থান সর্মক বামল স্থানান্তর  ীমেত করা যায়। 

 

২. জমে ভরামের জন্য বামলর স্লামর সর্মক সফরত পামনর কারমণ প্রভাব 

 প্রতযাবতটন পামন উৎপন্ন হমব যখন জমে ভরামের জন্য ব্বহৃত বামলর স্লামর সর্মক প্রস্তামবত জমের  ব টমনম্ন সগ্রমডময়ন্ট মেময় নেীমত মফমর 

আ মব। এটি ধারণা করা হময়মে সয মকছু পমরোণ বামল পামনর  ামর্ মেমশ নেীমত প্রবামহত হমব, যার ফমল নেীর পামনমত বমধ টত েমব টমডটি 

ও পমলর গুণোমন  ম্ভাব্ পমরবতটমনর েমতা প্রভাব পড়মব। 

 



 

 

*OFFICIAL USE ONLY 

প্রশেন ব্বস্থা:  

o বামল ভরামের পুমরা  েয়কামল ইউএেমপএল কেীমের োরা বাঁমধর অ্বস্থার মনয়মেত নজরোমর। 

o বামল ভরাে শুরু করার আমগ মনধ টামরত চযামনমল পমল ফাঁে ব ামনা।  

 

৩. পামন গ্রহমণর চযামনল ও সজটি মনে টামণর কারমণ প্রভাব 

সেঘনা নেীমত সনৌযান ও ট্রলার চলাচমল পামন গ্রহমণর চযামনল ও সজটি মনে টামণর কারমণ োঝামর তাত্পময টর প্রভাব কেনা করা হময়মে 

কারণ মনমে টষ্ট্ রুমে সনৌযান চলাচল  ােময়ক স্থমগত র্াকমত পামর। সনৌকা ও জাহাজমক  তকট করার জন্য মনে টাণ এলাকায় োকটার 

লাগামনার পরােশ ট সেওয়া হয়। 

 

৪. মড্রল কাটিং ও মড্রমলং কাো উত্পােন ও অ্প ারমণর কারমণ প্রভাব 

২৬০ m৩ মড্রল কাটিং ও মড্রমলং কাো উৎপােন ও অ্প ারমণর কারমণ এইচমডমড গ্যা  পাইপলাইন স্থাপমনর কারমণ োঝামর তাত্পময টর 

প্রভাবও কেনা করা হময়মে যা োনুষ ও প্রাণীমের স্বাস্থয ও মনরাপিার জন্য ঝুঁমক বতমর কমর। পামন ও োটির গুণোন  ঠিকভামব  ংরেণ 

করা না হমল ও প্রচমলত মনয়ে অ্নুযায়ী পমরমবশগতভামব  ঠিকভামব মনষ্পমি করা না হমল মড্রমলং কাোও দ্রুত কাজ কমর ও মনমব টচামর 

মনষ্পমি করমল োনুষ ও প্রাণীর মনরাপিার জন্য  ম্ভাব্ ঝুঁমক বতমর কমর। মড্রল কাটিং ও মড্রমলং কাো অ্নুমোমেত র্ততীয় পমের  ংস্থার 

োধ্যমে  োধান করা হমব। 

 

প্রশেন ব্বস্থা: 

o মেদ্র ও পৃমষ্ঠর  ঞ্চালমনর কারমণ োটি, পৃষ্ঠ ও ভূগভটস্থ পামনর দূষমণর  ম্ভাবনা প্রমতমরামধর জন্য মড্রমলং কাো ও মড্রল 

কাো ডাইমকর েমতা পাকা ও সগৌণ কমন্টনমেন্ট  ংবমলত একটি মনমে টষ্ট্ জায়গায়  ংরেণ করা হমব। 

o সবমন্টানাইমের কুইকস্যান্ড ববমশষ্ট্য সর্মক কে টরত কেীমের ও  ম্প্রোয়মক  তকট করার জন্য মড্রমলং কাো ও মড্রল কাোর 

সস্টামরজ এলাকায় যর্াযর্  াইনমবাড ট র্াকমব ও এই এলাকায় কাজ করার জন্য মনযুক্ত ব্মক্ত ব্তীত প্রমবশ  ীোবদ্ধ 

র্াকমব ও পয টািভামব ব্ামরমকড র্াকমব।  

 

৫. পমরমবমষ্ট্ত বায়়ুর উপর প্রভাব 

মডমজল সজনামরের স ে সর্মক পমরমবমষ্ট্ত বাতাম  SO২, NOx, CO ও VOCs মনগ টেন হমব। মেমনর সবলা অ্যামপ্রাচ সরাড বরাবর 

বাজট ও অ্ন্যান্য পমরবহন যানবাহমন মনে টাণ  ােগ্রীর পমরবহন এবং মনে টাণ  রঞ্জাে ব্বস্থাপনাও বায়ু মনগ টেমন অ্বোন রাখমব যা বায়়ুর 

োমনর উপর োঝামর প্রভাব সফলমব। সবমশরভাগ মনে টাণ কায টক্রে, ব্ামচং প্ল্যান্ট ও অ্যামপ্রাচ সরামড যানবাহন চলাচমল ধুমলা উৎপন্ন 

হওয়ার  ম্ভাবনা র্ামক।  

 

প্রশেন ব্বস্থা: 

o পয টায়ক্রমে পামন মেোমনা ও কাঁচা ও পাকা রাস্তা ও মনে টাণ  াইমে ধুমলাবামল কোমনার জন্য ঝাড়়ু সেওয়া। 

o চলোন যানবাহন সর্মক উপাোন উমড় না যাে তা সরাধ করমত ধুলাবামল  ােগ্রীর জন্য আিামেত পমরবহন। 

o  াইমের  ীোনা সর্মক দূমর ও উপযুক্ত কমন্টনমেমন্ট (সযেন, চাের, বস্তা, ব্ামরল ইতযামে) ধুলাবামলর  ােগ্রী  ংরেণ করা। 

o মনে টাণ  াইে, ওয়াকট কযাম্প ও প্রকমের কায টকলাপ  ম্পমকটত অ্ন্য সকান  াইমে উত্পন্ন বজটয সপাড়ামনা কমঠারভামব মনমষদ্ধ 

করা হমব। 

o বাতা  বাধক স্থাপন, মবমশষ কমর  ংমবেনশীল মরম প্টমরর স্থামন ধুমলা সরাধ করমত। 

o  ংমবেনশীল মরম প্টর সর্মক দূমর কংমক্রে ব্ামচং প্ল্যামন্টর অ্বস্থান ও ধুমলা কোমনার জন্য  ংমবেনশীল মরম প্টরর মুমখামুমখ 

 ীোনা প্রাচীমরর অ্ংমশ অ্মতমরক্ত সনে সবড়া / শক্ত ব্ামরোর স্থাপন। 

 

৬. উচ্চ শব্দ োত্রার প্রভাব 

প্রাক-মনে টাণ ও মনে টাণ কায টক্রমের কারমণ উচ্চ শমব্দর সৃমষ্ট্ হমব যা পার্শ্টবতী  ংমবেনশীল মরম প্টরমত উমেখমযাগ্য প্রভাব সফলমব। 

 

প্রশেন ব্বস্থা: 

o মনে টাণ পয টাময় মডমজ স মের জন্য শব্দ প্রমতবন্দধক ব্বহার। 

o ঠিকাোমরর স্বাভামবক কামজর  েয় হমব শমনবার সর্মক বৃহস্পমতবার ০৬:০০ সর্মক ১৮:০০। এই  েময়র বাইমর কাজ করার 

প্রময়াজন হমল এটি এেন মক্রয়াকলাপর েমধ্য  ীোবদ্ধ র্াকমব যা কাোকামে শব্দ  ংমবেনশীল মরম প্টরমত শমব্দর োনেণ্ড 

অ্মতক্রে কমর না; 

o প্রস্তামবত েমনেমরং  েয়সূচী অ্নুযায়ী মরম প্টরমত শব্দ মনরীেণ ব্বস্থাপনা করা ও যমে োত্রামতমরক্ততা ঘমে, তাহমল উচ্চ 

শব্দ শমক্তর স্তর  হ কামজর  রঞ্জােমত অ্স্থায়ী শব্দ বাধা ব্বহার করা হমব। 

o মনে টামণ ব্বহৃত যন্ত্রপামত ও যন্ত্রপামতর মনয়মেত রেণামবেণ; 
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o রামত্রকালীন হমন টং এর উপর মনমষধাজ্ঞা; 

o উচ্চ শব্দযুক্ত এলাকায় কাজ করা মনে টাণ েমেকমের ইয়ার প্ল্াগ, কামনর োফলার ব্বহার বাধ্যতামূলক।  

 

৭. প্রাক-মনে টাণ ও মনে টাণ পয টাময় স্থলজ উমদ্ভে ও প্রাণীজগমতর উপর প্রভাব 

বামল ভরাে করা কৃমষ জমে ও এর  ামর্  ম্পমকটত গােপালা (সোে গুল্ম ও সভষজ) েমতর মেমক পমরচামলত করমব ও প্রস্তামবত প্রকে 

 াইমের েমধ্য প্রজামত ও পমরােভামব স ই প্রাণীজ প্রজামতমক প্রভামবত করমব যারা এই জমেটিমক বা স্থান ও চলাচমলর জন্য কমরমডার 

মহ ামব ব্বহার কমর। মনে টাণ পমব ট যানবাহন, যন্ত্রপামত ও সলাকজমনর মনয়মেত চলাচল র্াকমব। ভূমে পৃমষ্ঠর উপর যানবাহন ও যন্ত্রপামতর 

চলাচল শুধুোত্র প্রাকৃমতক পমরমবশমক যানবাহমনর মনগ টেন ও শব্দ, আমলা ও কম্পমনর অ্প্রাকৃমতক স্তমরর জন্য উন্ম়ুক্ত কমর না, তমব 

ধূমলকণা উৎপন্নকারী সূক্ষ্ম োটির কণামকও  মরময় সেয়। প্রকে এলাকায় আইইউম এন-এর হুেমকপ্রাি প্রজামত বা গুরুত্বপূণ ট আবা স্থল 

না র্াকায়, স্থলজ উমদ্ভে ও প্রাণীজগমতর উপর প্রভাব নগণ্য সর্মক কে। 

   

প্রশেন ব্বস্থা: 

 

o অ্যামপ্রাচ সরামডর জন্য ভূমে  াফ করামক ন্যযনতে রাখা হমব ও প্রাকৃমতক েমপাগ্রামফ ও ল্যান্ডমস্কমপর েমত কোমনা হমব। 

প্রমজক্ট  াইমের আমশপামশ ও অ্ভযন্তমর সযখামন  ম্ভব ল্যান্ডমস্কপ করা অ্ঞ্চমলর ব্বস্থা করা হমব সেশীয় প্রজামত ব্বহার 

কমর স্থলজ ও নেীপ্রজামতর জন্য বা স্থান  রবরাহ করা হমব ও নান্দমনকতা উন্নত করা হমব। 

o ভরা উপাোমনর মস্থমতশীলতার জন্য স্থানীয় প্রজামতর বৃেমরাপণ ও প্রকে এলাকার বাইমর বৃেমরাপণ কায টক্রমের জন্য স্থানীয় 

বন মবভাগ ও উপমজলা প্রশা মনর  ামর্ জমড়ত র্াকার জন্য  বুজ সবমল্টর উন্নয়ন শুরু করা হমব। 

 

৮. পূব টমনে টাণ ও মনে টাণ পয টাময় পামনজ উমদ্ভে ও প্রাণীর উপর প্রভাব 

মপ্র-কনস্ট্র্াকশন সফজ ও কনস্ট্র্াকশন সফজ চলাকালীন পামনজ উমদ্ভে ও প্রাণীজগমতর উপর প্রভাব পড়মব প্রস্তামবত পাওয়ার প্ল্ান্ট এলাকায় 

বামলর স্লামরর পামন সর্মক নেীমত প্রতযাবতটন ও মনে টাণ কযাম্প এলাকায়, ওয়াোর ইনমেক সস্টশন ও সজটি মনে টাণ, মনে টাণ ােগ্রী 

পমরবহমনর জন্য নেীর যান চলাচল ও যন্ত্রপামত, নেীর পামনমত পময়ামনষ্কাশন। 

 

প্রশেন ব্বস্থা: 

 

o সকান তীমরর োটি যামত ধুময় না যায় তা মনমিত করার জন্য তীমরর  ংমকাচন ও মস্থমতশীলকরণ করা হমব; 

o প্রাণীজগমতর মক্রয়াকলাপ েধ্যামি হ্রা  পায় তাই, শাখা চযামনমল প্রমবমশর আেশ ট  েয়টি হমব েধ্যাি-দ্যপুর; 

o দ্যঘ টেনাজমনত সতল মেেমক যাওয়ার জন্য  াইমে পয টাি মস্পল মকমের উপমস্থমত মনমিত করা হমব। 

o প্রকমের প্রবক্তা েৎস্য মবভামগর  ামর্ পরােশ ট কমর স্থানীয় েৎস্য প্রজনন স্থানমক প্রচার করমব যামত স্থানীয় সজমলমের োমের 

প্রজনন ও মনকেবতী োে ধরার অ্ঞ্চমল দূষণ প্রমতমরাধী োমের প্রজামতর প্রবতটমনর োধ্যমে  হায়তা করা যায়। 

 

৯.  ম্প্রোয় ও প্রকে-আক্রান্ত জীমবকার উপর মবরূপ প্রভাব। 

জমে ক্রময়র কারমণ  াতটি (৭)টি ঘর সভৌমতক বাস্তুচুযত হময়মে। ইউএেমপএল জমে  ংগ্রহকারী েল েমতগ্রস্ত ব্মক্তর  ামর্ জমের মূমল্যর 

 ামর্  ম্পমির েমতপূরণ মনময় আমলাচনা কমরমে।  েমঝাতার মভমিমত ইউএেমপএল তামের জমে ও জমেমত র্াকা  ম্পে  ংগ্রহ 

কমরমে।  েস্ত অ্স্থাবর  ম্পমি  ংমেষ্ট্ জমের োমলকমের োরা অ্প ারণ করা হময়মে। অ্মতমরক্তভামব, আয় বা জীমবকা হ্রা  ৯০ জন 

জমের োমলকমক প্রভামবত কমরমে যামের অ্ন্যান্য জীমবকার কায টক্রে সযেন সোে ব্ব া ও পমরমষবা সর্মক আয় রময়মে। োে ধরার 

 ম্প্রোয় নেীর  ােমন প্রমবশামধকার ও তামের োে ধরার জাল শুকামনার েেতা হারামব। এটি পামন গ্রহমণর চযামনল মনে টামণর  েয়, 

যা ৩-৪ ো   েয়কামল তামের জীমবকার উপর মবরূপ প্রভাব সফলমত পামর। জীমবকার প্রভাব মূল্যায়ন ঝুঁমকপূণ ট পমরবারমকও মচমিত 

কমরমে, যার েমধ্য েমহলা প্রধান। 

 

প্রশেন ব্বস্থা (এলআরমপমত মবস্তামরত): 

 

o জমের েখল সনওয়ার আমগ েমতপূরণ প্রোন; 

o  ংগ্রহ ও েমতপূরণ গণনা প্রমক্রয়া  ম্পমকট তথ্য প্রচার। 

o জীমবকা পুনরুদ্ধার পমরকেনা ও জীমবকা পুনরুদ্ধার ব্বস্থার জন্য সযাগ্যতার প্রস্তুমত; 

o দ্যব টল পমরবামরর জন্য অ্মতমরক্ত েমতপূরণ; 

o মবকে কে ট ংস্থামনর জন্য েেতা উন্নয়মনর োধ্যমে েমতগ্রস্ত ইজারাধারী কৃষকমের সেক ই জীমবকা বৃমদ্ধ। 

o প্রকে মনে টামণর পয টাময় অ্েে েে স্থানীয়  ম্প্রোয় সর্মক  ংগ্রহ করা হমব; ও 

o স্থানীয় জনগণমক তামের েেতা বৃমদ্ধর জন্য প্রমশেণ প্রোন করা হমব। 
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o সজমলমের সনৌকা ডক ও োমের জাল শুকামনার জন্য অ্মতমরক্ত সুমবধা বতমর করমত হমব। 

o নেী  ম্ম়ুমখ সজমলমের  হমজ প্রমবমশর জন্য মবযোন জরাজীণ ট ঘাে  ংস্কার করা হমব। 

o মনে টাণ ও অ্পামরশন পমব টর  েয়, মনে টাণ  ােগ্রী বহনকারী বামজটর চলাচমলর কারমণ শাখা চযামনল ও সেঘনা নেীমত 

 ম্প্রোময়র প্রমবশামধকার যামত বাধাগ্রস্ত না হয় তা মনমিত করার জন্য পয টাি সস্টকমহাডার জমড়ত ব্বস্থা গ্রহণ করা হমব। 

o ইউএেমপএল সজমলমের তামের সনৌকা ডক করার জন্য কাোকামে মবকে স্থান মচমিত করমত  াহায়্ করমব। 

 

১০. স্থানীয় জনগমণর  ামর্ মবমরামধর কারমণ প্রভাব 

মবমেশী েমেক  হ নারায়ণগমঞ্জর মভতমর ও বাইমরর মনে টাণ েমেকমেরমক ইউএেমপএল মনযুক্ত কমর। অ্মভবা ী কেীমের মনময়াগ মনময় 

স্থানীয়  ম্প্রোময়র  ামর্ োমঝ োমঝ েন্দ্ব সেখা মেমত পামর। অ্মভবা ী েমেক ও সহাস্ট  ম্প্রোময়র েমধ্য  াংস্কৃমতক ও ভাষাগত 

পার্ টমকযর কারমণ স্থানীয় জনগমণর  ামর্ মবমরাধও হমত পামর। এ উিে েে অ্নুশীলন োধ্যমে পমরচামলত হয়। সযমহতু এইরূপ েন্দ্ব 

কামজ  ােময়ক ব্াঘাত ঘোমত পামর তাই এই প্রভাবটি োঝামর তাত্পয টপূণ ট বমল েমন হয়। 

 

প্রশেন পমরোপ 

 

o কেীগণ ইউএেমপএল সকাড অ্ফ কন্ডাক্ট স্বাের কমর ও অ্নু রণ কমর। 

o মনে টামণর পয টাময় ও একটি কায টকর অ্মভমযাগ মনষ্পমি ব্বস্থা বাস্তবায়মনর  েয় েমতগ্রস্ত গ্রামে যর্াযর্ সযাগামযাগ। 

o আচরণমবমধ ও স্থানীয়  ংস্কৃমত, রীমতনীমত, ঐমতহয ও মূল্য ব্বস্থা  ম্পমকট কেীমের প্রমশেণ সেওয়া হমব 

o েে মশমবমর পানীয় পামন, স্যামনমেশন সুমবধা, রান্নার সুমবধার েমতা  েস্ত সুমবধা  রবরাহ করা হয় 

o েমেকরা পূব টানুেমত োড়া আমশপামশর গ্রামে প্রমবশ কমর না 

o েে মশমবমর স্থানীয়  ম্প্রোময়র প্রমবশ  ীোবদ্ধ 

o েমেকমের পয টায়ক্রমে স্বাস্থয পরীো করা হমি 

o েে ব্বস্থাপনা পমরকেনা ও েে বা স্থান পমরকেনা প্রস্তুত করা হময়মে। 

 

১১.  য প্রশস্ত অ্যামপ্রাচ সরাড ও অ্যামক্স   ীোবদ্ধতার েমধ্যই পমরবহন চলাচল 

পূমরােমে মনে টাণ কায টক্রে চলাকালীন যানবাহন বৃমদ্ধর কারমণ প্রমবশপমর্ অ্বমরাধ ও যানজে হমত পামর। গমত মনয়ন্ত্রণ ব্বস্থা বাস্তবায়ন 

মবমবচনা কমর প্রভাব োঝামর তাত্পয ট হমত মূল্যায়ন করা হয়। প্রস্তামবত পাওয়ার প্ল্যান্ট এলাকার োধ্যমে এই প্রমবশ পর্টি োড়াও, শাখা 

চযামনমল প্রমবমশর জন্য স্থানীয়  ম্প্রোয় োরা আরও দ্যটি হাঁোর পর্ ব্বহার করা হয়। অ্যামক্স   ীোবদ্ধতার তাত্পয ট  ীমেত বমল েমন 

হয়। 

 

প্রশেন ব্বস্থা: 

 

 ঠিকাোর োরা ট্রামফক ব্বস্থাপনা পমরকেনার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন; 

 চালকমের জন্য মনরাপিা প্রমশেণ বাস্তবায়ন, শুধুোত্র লাইম ন্সপ্রাি চালকমের মনময়াগ করা, মপল আওয়ার মনে টাণ যানবাহন 

চলাচল এডা়মনার েমতা ব্বস্থা গ্রহমণর োধ্যমে যানজে এড়ামনা হমব; 

 যানবাহমনর মনয়মেত রেণামবেণ ও প্রস্তুতকারমকর অ্নুমোমেত যানবাহমনর যন্ত্রাংশ ব্বহার ও দৃশ্যোনতা ও ট্রযামফক ও 

পর্চারীমের সুরো  ম্পমকট  মচতনতা  ম্পমকট  ঠিক  াইনমবাড ট প্রময়ামগর োধ্যমে দ্যঘ টেনা এড়ামনা সযমত পামর। 

 

১২. মলে মভমিক  মহং তা (GBV)/ সযৌন সশাষণ, অ্পব্বহার ও হয়রামন (SEAH) এর  ামর্  ম্পমকটত প্রভাব 

GBV ও SEAH মভমিক প্রকমের মনে টাণ পয টাময় ঝুঁমক বাডম়ত পামর সযখামন নারী েমেকরা পুরুষমের  ামর্ কাজ কমর। তাোড়া 

এই  েস্যা স্থানীয় েমহলা ও অ্মভবা ী েমেকমের েমধ্য হমত পামর যারা মনে টামণর পয টাময় কাজ করমব। তাই এই প্রভামবর তাৎপয ট 

োঝামর হমত পামর। 

 

প্রশেন ব্বস্থা  

 

 ইউএেমপএল  রা মর ইউএেমপএল বা তামের  াব-করাক্টমরর অ্ধীমন কে টরত  েস্ত কেীমের জন্য কে টমেমত্র মলে নীমত 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করমব। 

 ইউএেমপএল েমহলা  েমস্যর সনর্তমত্ব একটি সযৌন হয়রামন কমেটি গঠন করমব ও কমেটির বেনমন্দন কামজর পদ্ধমতর জন্য 

SOP প্রণয়ন করমব। 
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 নতুন কেী ও কে টচারী মনময়ামগর  েয় ও মবদ্যযৎ সকমে কে টরত কেী ও কে টচারীমের জন্য বামষ টক মনয়মেত প্রমশেণ কায টক্রে 

পমরচামলত হমব। 

 পাওয়ার প্ল্ান্ট ও কেীমের বা স্থামনর মবমভন্ন স্থামন অ্মভমযাগ বাক্স স্থাপন করা হমব  

 

পমরমবশগত প্রভামবর মূল্যাযন়: অ্পামরশন ও রেণামবেণ পয টায ়

 

১. ভূপৃমষ্ঠর পামনর  ম্পে ও গুণোমনর উপর প্রভাব 

 

সেঘনা নেী সর্মক উমদ্ভমের জন্য আনুোমনক সোে কাঁচা পামনর মবমূতটতা প্রায় ৬৭৬ m৩/hr (০.১৮৭৭ m৩/s)। মবযোন পামন 

(ন্যযনতে প্রবাহ) ৭৬৬.৬১ m৩/s মবমবচনাে, প্রকমের জন্য পামন মবমূতটতার প্রভাব সেঘনা নেীর পামন  ম্পমের উপর প্রভাব সফলমব 

না।  

 

পমরমশামধত বজটয মনষ্কাশমনর আমগ CMB-সত পয টমবেণ করা হমব যামত পামনর গুণোন আরও কমঠার োন পূরণ করা যাে। ECR 

১৯৯৭ এর তফম ল ১০ (মশে ইউমনে সর্মক বজটয বা প্রকমের বমজটযর জন্য োন) ও তাপীয় জন্য বজটয মনষ্কাশমনর জন্য IFC EHS 

মনমে টমশকা অ্নু ামর পাওয়ার প্ল্যান্ট ২০০৮. ১২০ m৩/ঘন্টা সশামধত বজটয নেীমত সফলা হমব ও অ্বমশষ্ট্ পমরমশামধত বজটয (১০-১৫%) 

 াইে প্রােমন প্ল্যামন্টশন/ বুজ সবমল্টর জন্য ব্বহার করা হমব। অ্নুোন করা হয় সয ইউএেমপএল সর্মক সেঘনা নেীমত পমরমশামধত 

বজটয মনষ্কাশমনর পর নেীর পামনমত দূষণকারীর ঘনমত্বর বৃমদ্ধ ০.০১% এরও কে যা নগণ্য মহ ামব মবমবমচত হমত পামর। ম এেমব সর্মক 

সেঘনা নেীর শাখা চযামনমল বজটয মনষ্কাশন নেীর পামনর তাপোত্রার ৩ মডমগ্র স লম য়াম র েমধ্য হমব যা IFC EHS মনমে টমশকার 

 ামর্  েমতপূণ ট। 

 

প্রশেন ব্বস্থা 

 বজটয মনগ টেমনর তাপোত্রা োন োমড়ময় সগমল মড চাজট ম মস্টে বন্ধ হময় যায়। 

 

২. পাওয়ার প্ল্যামন্টর পমরচালনা শমব্দর কারমণ প্রভাব 

মবদ্যযৎ উৎপােমনর  রঞ্জাে, কুমলং োওয়ার ও ট্রযামফক পুমরা প্রকমের জীবনচক্র জুমড় যমর্ষ্ট্ শব্দ উৎপন্ন করমব তাই অ্পামরশনাল পয টাময় 

উত্পন্ন শব্দ উমেখমযাগ্য প্রভাব সফলমব। নময়জ েমডমলং প্রশেন ব্বস্থা ও পয টাি ব্বস্থাপনার  ামর্ সেখা সগমে সয মেমনর সবলায় শমব্দর 

োত্রা োন পূরণ করমত পামর (৫৫dB (A)) ও রামতর  েয়  ংমবেনশীল মরম প্টরর উপর প্রভাব নগণ্য কারণ রামত  ংমবেনশীল 

মরম প্টরমত সকানও মক্রয়াকলাপ  ম্পামেত হমব না। 

 

প্রশেন ব্বস্থা 

 নময়জ সপ্রামেকশন ওয়াল (NPW)  হ  ীোনা প্রাচীমরর উচ্চতা আরও ৩ মেোর োরা বাড়ামনার প্রস্তাব করা হময়মে, নেীর 

 ীোনা োড়া  েস্ত মেমক  ীোনা প্রাচীমরর সোে উচ্চতা ৬ মেোর। 

 প্রধান শব্দ উৎপন্নকারী উত্ র প্রমতটি মশে ভবমনর মভতমর/বাইমর শব্দ সশাষণকারী উপকরণ  হ প্যামডং, সযখামনই  ম্ভব তা 

প্ল্যামন্টর  ীোনায় ও তার বাইমর মরম প্টমর সশাষমণর োত্রা বাডা়মব ও শমব্দর োত্রা কমেময় সেমব। 

 ইউএেমপএল শমক্তশালী অ্যামকামস্টক সঘমরর েমধ্য উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী  রঞ্জাে রাখার জন্য  েস্ত উমযাগ গ্রহণ করমব। 

 জমের প্রাপ্যতার উপর মভমি কমর প্ল্যামন্টর পমরমধ বরাবর একটি মগ্রনমবল্ট (মবস্তৃত পাতা ও ঘন পাতাযুক্ত গামের চারা) বতমর 

করা হমব। এটি মরম প্টমরর প্রামন্ত শমব্দর োত্রা আরও কোমত  াহায়্ করমব।   

 

৩. বন্যার ঝুঁমক মূল্যায়ন 

 াইে ও অ্ধ্যয়ন এলাকায় বন্যার  ম্ভাব্তা মূল্যায়ন করার জন্য ও পুমরা প্রকে জুমড় বন্যা  ম্পমকটত প্ল্াবমনর  ামর্  ম্পমকটত ঝুঁমক 

সবাঝার জন্য প্রকমের কাজ চলাকালীন মনষ্কাশন ও পামনমবযার উপর প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য একটি বন্যা ঝুঁমক মূল্যায়ন (এফআরএ) 

করা হময়মেল। 

 

বন্যার ঝুঁমকর োনমচত্রটি মনমে টশ কমর সয ৫০ বেমরর মরোন ট মপমরয়ড বন্যার সেমত্র এলাকাটি ড্যমব যাওয়ার ঝুঁমকপূণ ট। তাই ইউএেমপএল 

বতটোন স্থল স্তরমক এেএ এমলর উপমর ৭.৭৬ মেোমর মনময় আ ার জন্য যমর্ষ্ট্ ভরাে ও  েতলকরমণর কাজ চালামব। তমব  াইে 

বাডা়মল আমশপামশর এলাকা প্ল্ামবত হওয়ার  ম্ভাবনা রময়মে। সপমরমফরাল সড্রন মনে টামণর জন্য নকশাটি মবমবচনায় সনওয়া হময়মে 

বৃমষ্ট্পামতর তীব্রতা ১১০ মেমে/ঘন্টা যা পামনবায়়ু পমরবতটমনর কারমণ বৃমষ্ট্পামতর চরে ঘেনামক অ্ন্তর্ভ টক্ত কমর। পমরকমেত সড্রন বাইমরর 

কযাচমেন্ট ও প্ল্যান্ট  াইে সর্মক সৃষ্ট্ রান-অ্ফমক পয টািভামব ডাইভাে ট করমত পামর ও  ম্ভাব্ জলাবদ্ধতা এড়ামত নেীর মেমক প্রবাহমক 

চযামনলাইজ করমত পামর। 
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ক্রেবধ টোন প্রভাব মূল্যায়ন 

প্রস্তামবত মবদ্যযৎ সকমের প্রভামবর ৫ মকমলামেোর এলাকার েমধ্য অ্বমস্থত প্রধান মশে মবমবচনা কমর পামন  ম্পে ও গুণোন ও পমরমবমষ্ট্ত 

বায়়ুর উপর ক্রেবধ টোন প্রভাব মূল্যায়ন করা হময়মে। পমরমবমষ্ট্ত বায়়ুমত ক্রেবধ টোন প্রভাব মূল্যায়ন সেখায় সয NO২ এর ক্রেবধ টোন 

ঘনত্ব ইউএেমপএল এর  ীোনা সর্মক প্রায় ৪.৫ মকমে দূমর ০.৮ µg/cum (বামষ টক) ও  ব টামধক NO২ ঘনত্ব প্রায় ৩.৪ µg/cum 

(বামষ টক) হওয়ার পূব টাভা  সেওয়া হময়মে ) ইউএেমপএল এর েমেণ মেমক, সেঘনাঘাে মশে এলাকা ও এর আমশপামশ। ক্রেবধ টোন 

পামন ম্পে মূল্যায়ন ইমেত সেয় সয সেঘনা নেীর প্রধান পামন  ম্পমের উপর সকান চাপ র্াকমব না মশেকারখানার বতটোন প্রতযাহামরর 

পাশাপামশ প্রস্তামবত মশমের ভমবষ্যৎ চামহো মবমবচনা কমর। দূষণকারীর সলাড-মভমিক (গমণর ভার াম্য) মবমেষণ সর্মক, এটি সেখা 

সযমত পামর সয প্রস্তামবত মশে সর্মক পমরমশামধত বজটয পামন মনষ্কাশমনর পমর সেঘনা নেীর পামনর গুণোমনর উপর নগণ্য প্রভাব সফলমব। 

এটি অ্নুোন করা হময়মে সয প্রস্তামবত উন্নয়মনর কারমণ AOI-সত আর্ ট- াোমজক অ্বস্থার উপর ইমতবাচক প্রভাব পড়মব যার ফমল 

 হায়ক ব্ব ার সুমযামগর  ম্ভাব্ বৃমদ্ধ, উন্নয়ন, উন্নত স্বাস্থযম বা ও মশো সুমবধার মেমক দৃমষ্ট্ভমে, সভৌত অ্বকাঠামোর উন্নমত ও মবমভন্ন 

সেমত্র সপমরমফরাল উন্নয়ন। 

 

মগ্রনহাউ  গ্যা  মনগ টেন 

ওয়াডট মরম াম ট  ইনমস্টটিউে (ডমব্লউআরআই) ও ওয়াডট মবজমন  কাউমন্সল ফর  া মেইমনবল সডমভলপমেন্ট (ডমব্লউমবম এ মড) োরা 

মনে টাণ ও কায টক্রমের  েয় প্রস্তামবত প্রকে সর্মক GHG মনগ টেমনর পমরোপ ইউনাইমেড সস্টে  এনভায়রনমেন্টাল সপ্রামেকশন 

এমজমন্সর "মগ্রনহাউ  গ্যা  ইনমভন্টমর , ২০১৮", "মগ্রনহাউ  গ্যা  সপ্রামোকল: একটি কমপ টামরে অ্যাকাউমন্টং অ্যান্ড মরমপাটি টং স্টযান্ডাড ট 

(GHG সপ্রামোকল)" এর উপর মভমি কমর বতমর করা হময়মে। ৩৬-োম র মনে টাণ পব ট ও প্রকমের অ্পামরশন পয টাময় বামষ টক আনুোমনক 

GHG মনগ টেন হমব যর্াক্রমে প্রমত বের ২,৮৯৬ েন CO২ ও ১,৭২৭,৪৫২ েন CO২।   

 

পমরমবশগত ও  াোমজক ব্বস্থাপনা পমরকেনা 

প্রাক-মনে টাণ, মনে টাণ ও অ্পামরশনাল পয টাময় পমরচামলত E&S ঝুঁমক ও প্রভাব মূল্যায়মনর  েয় মচমিত প্রমতকূল পমরমবশগত প্রভাব 

হ্রা  করার জন্য ব্াপক পমরমবশগত ও  াোমজক ব্বস্থাপনা পমরকেনা (ESMP) প্রস্তুত করা হময়মে। ESMP প্রশেন ও 

পয টমবেমণর প্রময়াজনীয়তার রূপমরখা সেয় যা GoB পমরমবশগত আইন ও প্রমবধানর  ামর্  ম্মমত মনমিত করমব ও AIIB, DEG 

ও SCB-এর পমরমবশগত ও  াোমজক োন ও মনমে টমশকা সেমন চলমব। ESMP ESIA-এর প্রভাব মূল্যায়মন মচমিত প্রমতটি 

প্রভাবমক মবমবচনা কমর। এটি প্রভাব সোকামবলা করার জন্য প্রময়াজনীয় ব্বস্থাপনা ব্বস্থা স্থাপন কমর ও বাস্তবায়মনর জন্য মবমভন্ন 

োময়ত্বশীল  ংস্থার ভূমেকা ও োময়ত্ব বণ টনা কমর। ইউএেমপএল প্রকমের জীবনচক্র চলাকালীন E&S ম্যামনজমেন্ট ম মস্টমের  ামব টক 

োময়ত্ব সনমব। ঠিকাোর ইএ এেমপ বাস্তবায়মনর জন্য ও ইউএেমপএল-এর তোবধামন ইউএেমপএল-এর পদ্ধমতর জন্য োয়ী র্াকমব। 

োন টমক চুমক্তর সেমত্র  েস্ত সেৌমলক পমরমবশগত ব্বস্থাপনা পমরমষবা ও পমরমবশগত সুমযাগ-সুমবধা ইনস্টমলশন ও কমেশমনং 

চুমক্তমভমিকভামব অ্ন্তর্ভ টক্ত করা হমব।  

 

পমরমবশগত েমনেমরং ESMP-এর একটি অ্মবমিয অ্ংশ যা মনে টামণর পয টাময় বায়়ু ও পামনর গুণোন, পানীয় পামন ও শমব্দর স্তর 

 হ মবমভন্ন পরামেমতর জন্য ESMP অ্নুযায়ী পয টায়ক্রমে পয টমবেণ করা হমব। পমরমবমষ্ট্ত বায়়ুর গুণোন, স্টযাক মনগ টেন পয টমবেণ, 

শমব্দর স্তর, কাঁচা ও পমরমশামধত পামন, অ্ভযন্তরীণ বায়়ুর গুণোন ও কামজর অ্ঞ্চমলর শমব্দর জন্য অ্পামরশন পয টাময় পয টায়ক্রমেক 

পয টমবেণ করা হমব। মনে টাণ ও অ্পামরশন উভয় পয টাময়ই সপশাগত ও  ম্প্রোময়র স্বাস্থয সুরো পয টমবেণ করা হমব। 

 

মনে টাণ পমব টর জন্য ESMP ইেপ্ল্ামন্টশমনর জন্য বামজে EPC ঠিকাোর ও ইউএেমপএল আলাোভামব বরাে করমব। সেক ই 

ব্ব াময়ক লেয অ্জটমনর জন্য,  বুজ প্রযুমক্ত মবমবচনা করা হময়মে যার েমধ্য রময়মে স ৌর ফমো-সভালোইক (মপমভ) প্যামনল স্থাপন ও 

ব্বহার ও বৃমষ্ট্র পামন  ংগ্রমহর কাঠামো জো হওয়া বৃমষ্ট্র পামন পুনরায় ব্বহার। ইউএেমপএল কমপ টামরে  াোমজক োয়বদ্ধতা 

পমরকেনা প্রস্তুত করমব। 

 

প্রশেন ব্বস্থা বাস্তবায়মনর জন্য CAPEX অ্নুোন করা হময়মে প্রায় ৪,২৯,১৩,০০০ োকা ও OPEX প্রায় ২,৩০,০০,০০০ োকা 

(সড্রজ করা উপাোমনর পরীোর খরচ ব্তীত @ ২০,০০০ োকা সড্রজড উপাোন প্রমত মকউমবক মেোর)। 

 

ঝমক মূল্যায়ন 

হযাজাড ট আইমডমন্টমফমকশন (HAZID) প্রমজক্ট এমক্সমকউশন ও অ্পামরশনাল সস্টজমক প্রভামবত কমর প্রমক্রয়া ও অ্-প্রমক্রয়াগত মবপে 

মচমিত কমর যার প্রমতটির জন্য সুরো প্রস্তাব করা হময়মে। পমরোণগত ঝুঁমক মূল্যায়মনর ফলাফমলর উপর মভমি কমর লেয করা যায় 

সয এলএনমজ পাইপলাইমনর চারপামশর এলাকাটি অ্ হনীয় ঝুঁমক অ্ঞ্চমলর সেণীমত পমড় তমব অ্ন্যান্য ঘেনা  হনীয় ঝুঁমক অ্ঞ্চমল ঝুঁমক 

বতমর করমত পামর। প্রাকৃমতক গ্যা  পাইপলাইন  ম্পমকটত ঘেনার পমরণমত  ম্পমকট মনকেবতী  ম্প্রোময়র েমধ্য  মচতনতা বৃমদ্ধর জন্য 

উপযুক্ত প্রশেন ও  মচতনতা কায টক্রে ব্বস্থাপনা করা অ্পমরহায ট। 
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ইোমজটমন্স ম্যামনজমেন্ট প্ল্যান ও মডজাস্টার ম্যামনজমেন্ট প্ল্যান 

পমরমবশগত প্রভাব মূল্যায়মনর ফলাফমলর মভমিমত মবশে নকশার উপর মভমি কমর জরুমর প্রমতমক্রয়া পমরকেনা ও দ্যময টামগর প্রভাব 

মূল্যায়ন প্রণয়ন করা হমব। মডজাস্টার ম্যামনজমেন্ট প্ল্যান (মডএেমপ) শুধুোত্র ইউএেমপএল স্তমর প্রমযাজয একটি ধারনা প্রোন কমর। জরুমর 

পেমেমপর যর্াযর্ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন মনমিত করার জন্য একটি দ্যময টাগ ব্বস্থাপনা কমেটি গঠন করা হমব ও সজলা সব ােমরক প্রশা ক 

(সজলা ম্যামজমস্ট্র্ে বা সজলা প্রশা ক) এই কমেটির সচয়ারম্যান হমত পামরন। ইোমজটমন্স অ্যাকশন প্ল্যামনর লেয হল দ্যঘ টেনার মবপয টয়কর 

ঘেনার কারমণ েমতগ্রস্ত হমত পামর এেন এলাকা, জন ংখ্যা ও কাঠামো মচমিত করা। কে ট পমরকেনায় প্রমতমরাধমূলক ব্বস্থা, মবজ্ঞমি, 

 তকীকরণ পদ্ধমত ও মবমভন্ন ত্রাণ কর্তটপমের েমধ্য  েন্বয় অ্ন্তর্ভ টক্ত র্াকমব। চলোন েহাোরী পমরমস্থমত সোকামবলায় সকামভড ব্বস্থাপনা 

পমরকেনাও রময়মে। 

 

সস্টকমহাডার মূল্যাযন় ও প্রকাশ 

 

বাংলায় এমক্সমকউটিভ  ারাংশ  হ ESIA ও LRP প্রকে  াইমে ও অ্নলাইমন XXXX এ পাওো যাে।  

 

সস্টকমহাডার এনমগজমেন্ট প্ল্যামন গৃহীত ও পমরকমেত  ম্প্রোময়র মববরণ রমেমে। ESIA ও LRP প্রস্তুমতর  েয় প্রকে-আক্রান্ত 

ব্মক্ত ও  ম্প্রোয়,  রকারী  ংস্থা ও অ্ন্যান্য সস্টকমহাডারমের  ামর্ পরােশ ট করা হময়মেল।  ম্প্রোয় নীমচ তামলকার্ভক্ত মূল পময়ন্ট হ 

প্রকে  ম্পমকট তামের েতােত প্রকাশ কমরমে: 

 

 প্রকমের প্রমত  ােমগ্রক ইমতবাচক দৃমষ্ট্ভমে 

 পার্শ্টবতী ে মজে কেমপ্ল্মক্সর উন্নয়মনর জন্য CSR কায টক্রমের প্রতযাশা। 

 প্রস্তামবত প্রকে কায টক্রে সর্মক উদ্ভূত দূষণ ও জীবনযাত্রার অ্বস্থার উপর অ্বনমতশীল প্রভাব  ম্পমকট উমেগ। 

 

ভমবষ্যত সস্টকমহাডারমের  ম্পৃক্ততার মক্রয়াকলামপর প্রার্মেক উমেশ্য হমব প্রকে- ম্পমকটত তথ্য একটি অ্ন্তর্ভ টমক্তমূলক ও সবাধগম্য 

উপাময় চামলময় যাওয়া। অ্মভমযাগ মনষ্পমি প্রমক্রয়া (GRM) ও এর অ্মস্তত্ব ও কায টকামরতা  হ প্রা মেক প্রকে  ম্পমকটত তথ্য েমতগ্রস্থ 

োনুষ ও কেীমের মনকে মবযোন।  

 

অ্মভমযাগ মনষ্পমি ব্বস্থা (GRM) 

 

প্রকে-আক্রান্ত জনগণ ও কেীরা তামের উমেগ ও অ্মভমযাগ মবনামূমল্য ও GRM-এর োধ্যমে মনভটমে জো মেমত পামরন। প্রমক্রয়াটি 

সস্টকমহাডার জমড়ত র্াকার প্রমক্রয়ার একটি গুরুত্বপূণ ট স্তম্ভ কারণ এটি প্রকমের প্রস্তাবক ও  ম্প্রোময়র জন্য  েস্যা মচমিত করার ও 

 োধান এক ামর্ মনধ টারণ করার সুমযাগ বতমর কমর। GRM প্রকমের সূচনা সর্মক সশষ পয টন্ত মবযোন র্াকমব। ইউএেমপএল 

অ্মভমযামগর  োধামনর জন্য মে-স্তমরর পদ্ধমত প্রস্তুত কমরমে। 

 

সলমভল I অ্মভমযাগ মনষ্পমি কমেটি (মজআরম ) মপমরাজপুর ইউমনয়ন পমরষমের সচয়ারম্যান, ইউএেমপএল প্রধান কে টচারী ও মপমরাজপুর 

 ম্প্রোময়র েমহলা প্রমতমনমধমের  েন্বময় গঠিত হমব। সলমভল -১ মজআরম  অ্মভমযাগ োময়মরর মেন সর্মক ১৫ কায টমেবম র েমধ্য 

অ্মভমযামগর  োধান করমব। এই পয টাময়  েস্যাটির  োধান না হমল বা অ্মভমযাগকারী সলমভল -১ মজআরম  োরা প্রেি সরমজামলউশমন 

 ন্তুষ্ট্ না হমল  েস্যাটি কমপ টামরে অ্মফম  (সলমভল II) প্রধান অ্মভমযাগ অ্মফ ামরর কামে পাঠামনা হমব। সলমভল-II, GRC প্রধান 

অ্মভমযাগ অ্মফ ার (সকাম্পামন োরা মচমিত), পমরচালক (োনব  ম্পে ও প্রশা ন), ও পমরচালক (অ্পামরশন) মনময় গঠিত। এই পয টাময় 

অ্মভমযাগ সরফামরমলর ১০ কায টমেবম র েমধ্য বন্ধ হময় যামব। 

 

GRC স্তমর অ্মভমযাগ/অ্মভমযামগর  োধান না হমল বা অ্মভমযাগকারী GRC প্রেি  োধামন  ন্তুষ্ট্ না হমল অ্মভমযাগকারী আইন 

আোলমত সযমত পারমব। কে টমেমত্র অ্মভমযাগ ও উমেগ  োধান করার জন্য কেীমের জন্য একটি পৃর্ক GRM প্রমতষ্ঠা করা হময়মে৷ 

GRC-এর সযাগামযামগর মববরণ নীমচ তামলকার্ভক্ত করা হময়মে: 

 

 েস্য   ভূমেকা    সযাগামযাগ নম্বর 

স্থায়ী কমেটি 

সজনামরল ম্যামনজার  াইে     সচয়ারপার ন ও প্রধান  ০১৭৮৭৬৯০৮৫১ 

সডপুটি ম্যামনজার অ্যাডমেন      েস্য    ০১৭১৩২০৫৩১৫ 

সডপুটি ম্যামনজার, ইএইচএ       েস্য    ০১৭১৩২০৫২৯৫ 

সডপুটি ম্যামনজার,  াোমজক      েস্য    ০১৭১৩২০৫৩১০ 
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 ম্প্রোমযর় অ্মভমযামগর জন্য অ্মতমরক্ত  েস্য 

সচয়ারম্যান মপমরাজপুর ইউমনয়ন (মপইউ)    কমেউমনটি প্রমতমনমধ   ০১৬৮২৮০৬০২০ 

মপইউ  েস্য, দ্যধঘাো গ্রাে      ম্প্রোয় প্রমতমনমধ   ০১৮৩৬৮৫৩০০৬ 

েমহলা  েস্য       ম্প্রোয় প্রমতমনমধ   ০১৮১৪০৭৪০১০ 

ঠিকাোর বা চুমক্ত কে টচারীর জন্য অ্মতমরক্ত  েস্য 

ঠিকাোর প্রমতমনমধ    

 

AIIB-এর প্রকে-আক্রান্ত মপপল  সেকামনজে (PPM) এই প্রকমে প্রমযাজয। PPM AIIB োরা প্রমতমষ্ঠত হময়মে যামত প্রকে-

আক্রান্ত ব্মক্তমের কাে সর্মক স্বাধীন ও মনরমপে পয টামলাচনার গ্রহণ করমব যারা মবর্শ্া  কমর সয তারা ESP বাস্তবায়মন AIIB-এর 

ব্র্ টতার কারমণ মবরূপভামব প্রভামবত হময়মে বা হমত পামর এেন পমরমস্থমতমত যখন তামের উমেগ প্রকে-স্তমরর GRM বা AIIB-

এর ব্বস্থাপনার প্রমক্রয়ার োধ্যমে  মন্তাষজনকভামব  োধান হমব না। AIIB-এর PPM  ম্পমকটত তথ্য এখামন: 

https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/policyon-

theproject-affected-mechanism.html 

 

উপ ংহার ও সুপামরশ 

 

প্রস্তামবত ইউমনক সেঘনাঘাে ৬০০MW CCPP-এর জন্য  ম্পামেত ESIA  েীোে সেখা যাে সয সবমশরভাগ পমরমবশগত ও 

 াোমজক প্রভাব োঝামর সর্মক মনম্ন োত্রার প্রমতকূল প্রভাবর েমধ্য রময়মে যা প্রস্তামবত প্রশেন ব্বস্থা বাস্তবায়মনর োধ্যমে একটি 

গ্রহণমযাগ্য স্তমর কমেময় আনা সযমত পামর। ESMP ও ESMP-এর কায টকামরতা প্রমতষ্ঠার জন্য পমরমবশগত েমনেমরং প্ল্যান অ্নুযায়ী 

পয টমবেণ করা। তাই প্রস্তামবত প্রাকৃমতক গ্যা  মভমিক কম্বাইন্ড  াইমকল পাওয়ার প্ল্যান্টটি প্রস্তামবত প্রশেন ব্বস্থা গ্রহণ ও পয টাি 

বাস্তবায়মনর  ামপমে  ফল হমত পামর। ESMP কায টকরভামব পয টমবেণ করা হমব যামত সকানও পমরবতটন  নাক্ত করা যায় ও 

প্ল্যামন্টর জীবনচক্রকামল যতো  ম্ভব অ্প্রতযামশত প্রমতকূল প্রভাব প্রশমেত করার জন্য যর্াযর্ পেমেপ সনওয়া হয়। এোড়া সযমকান 

জরুরী, বড় দ্যঘ টেনা এবং প্রাকৃমতক ও েনুষ্যসৃষ্ট্ দ্যময টামগর সেমত্র খুব কে  েময়র েমধ্য ও পূব ট-মনধ টামরত ক্রোনু ামর ইোমজটমন্স সর পন্স 

প্ল্যান (ERP) কায টকরভামব স্থাপন করা সগমল প্রাণহামন ও  ম্পমির েমত সরাধ করা যামব।  


