প�ী িবদুয্ৎ স�ালন ও িবতরণ �ক�

পিরেবশ ও সামািজক মূলয্ায়ন
পিরেবশ ও সামািজক বয্ব�াপনা (ESMF)

েফ�য়ারী, ২০১৪

সারসংে�প
পটভূিম
েদেশর �মবধর্মান িবদুয্েতর চািহদা পূরণ এবং আ�জর্ািতক সামথর্য্ অজর্েনর উে�েশয্ বাংলােদশ সরকার ২০১৫ সােলর
মেধয্ জাতীয় ি�েড ১১,৫০০ েমগাওয়ােটর েবিশ িবদুয্ৎ যু� করার একিট পিরক�না হােত িনেয়েছ। অিতির� এই িবদুয্ৎ
-এর েযাগান িদেত পাওয়ার ি�ড কেপর্ােরশন (PGCB) ও প�ী িবদুয্তায়ন েবাডর্ (REB) এর িবতরণ লাইেন স�সারণ ও
সংেযাজন দরকার।��ািবত "প�ী িবদুয্ৎস�ালন ও

িবতরণ �ক�"এর মেধয্ রেয়েছ প�ী িবদুয্তায়ন েবােডর্র

অধীেন থাকা প�ী িবদুয্ৎ সিমিত ( PBSs) �ারা পিরচািলত ৩৩/১১ েকিভ েনটওয়ােকর্ র পুনগর্ঠন ও
পিরবধর্ন, PGCB এর িবতরণ বৃি� এবং েসই সােথ িব� বয্াংেকর সহায়তায় REB/PGCB এর সং�ার কােজর
পিরক�নার বা�বায়ন।
��ািবত �ক�িটর জনয্ পিরেবশ সংর�ণ আইন ১৯৯৫ ( ২০০০, ২০০২ ও ২০১০ সােল সংেশািধত), পিরেবশ
সংর�ণ িবিধমালা ১৯৯৭ এবং িব�বয্াংেকর

Safeguard Policy অনুযায়ী

Environmental and Social

Assessment করা �েয়াজন । উে�খয্, স�ালন ও িবতরণ লাইেনর সিঠক রট এবং সাবে�শন েলােকশন এই পযর্ােয়
যথাযতভােব িচি�ত করা যায় িন। েসজনয্ ��ািবত �কে�র Environmental and Social Assessment (ESA) এর
জনয্ একিট Framework approach �হণ করা হেয়েছ। এই ভিলউেম ( ভিলউম ১) সািবর্ক মূলয্ায়েনর Environmentat
and Social Management Framework (ESMF) অংশটু কু তু েল ধরা হেয়েছ; ভিলউম ২ েত পরিশ� সি�েবিশত হেয়েছ।
নীিত ও আইিন কাঠােমা এবং �ক� উপাদােনর �েযাজয্তা
বাংলােদেশ পিরেবশ র�া এবং �াকৃ িতক স�দ সংর�ণ উভেয়র সহায়ক একিট পিরেবশগত আইিন কাঠােমা
রেয়েছ। উপর�, পিরেবশগত িবষয় স�িকর্ ত িব�ৃ ত আইন ও

নীিতমালা রেয়েছ। এেদর মেধয্ অেনকগেলা

আবার ে��িবেশষ এবং পিরেবশগত িবষয়গিলর সােথ আংিশক স�িকর্ ত । EMSF �িতেবদন �ক�, �ািত�ািনক
বয্ব�া এবং জাতীয়

পযর্ােয় িবিভ� কমর্কাে� �েয়াগেযাগয্ �াসি�ক

নীিতমালা তু েল ধরা হেয়েছ।
��ািবত �কে�

এর সােথ এই

�ধান জাতীয় পিরেবশ আইন ও

�িতেবদেন িব� বয্াং েকর �াসি�ক Safeguard Policy

ও

এর �েযাজয্তা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।

উপ �ক� ে�ণীিবভাগ
��ািবত �ামীণ িবদুয্ৎ
িবরপ

স�ালন ও িবতরণ

�কে�র আওতায় বা�বািয়ত হেব এমন উপ–�কে� উে�খেযাগয্

পিরেবশগত �ভাব হেব বেল মেন হয়না । েসই অনুযায়ী , সামি�ক �ক�েক িব�বয্াংক �ক�

ে�ণীিবভাগ(OP 4.01) অনুযায়ী , এিট " কয্াটাগির িব" �ক� িহসােব ে�ণীব�
অনুযায়ী, িনিদর্ � উপ-�ক� ে�ণীকরণ করা হয়( েযমন, িবদুয্ৎ িবতরণ লাইন
এসব �কে�র EIA �েয়াজনীয়তাও পির�ারভােব ECR1997 এ বলা আেছ।
িবষয়

ে�ণী

ছক

E-1 �দিশর্ত হ েয়েছ।

তেব, সব

উপ-�কে�র

�েয়াজনীয়তা িনধর্ারণ সবর্�থম করা হেব (েসকশন 4.2)।

করা েযেত পাের । ECR1997
িনমর্াণ/আপে�েডশন) এবং

ECR1997 অনুযায়ী সাব-�কে�র

পিরেবশগত/সামািজক

�ীিনং

ESIA

�ক� বা�বায়েন পিরেবশগত িবেবচনা
�ক� সূ� বা�বায়েনর সময় িকছু িবষয় িবেবচনা কের �ক�র িনমর্াণ ও পিরচালনা উভয় পযর্ােয়ই স�াবয্ িবরপ
পিরেবশগত �ভাব

কমােনা অথবা দূর করা স�ব। েটিবল

E-2 েত সাবে�শন ও িবদুয্ৎ লাইন উপ�কে�র

এধরেণর িকছু িবষয় তু েল ধরা হেয়েছ।

েটিবল E1: উপ�ক� ে�ণীিবভাগ,বাংলােদশ পিরেবশ সংর�ণ িবিধমালা ১৯৯৭ অনুসাের
(পিরেবশ অিধদ�র,১৯৯৭)
উপ�ক�
উপ�ক� ে�ণীিবভাগ
অনুরপ উপ�ক� ে�নীিবভাগ
৩৩ েকিভ নতু ন িডি�িবউশন
েরড
--লাইন �াপন
৩৩ েকিভ িবতরণ লাইেনর
েরড
ইমপয্া� অয্ােসসেমে�র উপর
উ�য়ন
িনভর্ র কের"অের� এ" বা "অের�
িব" িহেসেব িচি�ত করা েযেত
পাের
১১ েকিভ নতু ন িবতরণ লাইন
েরড
--�াপন
১৩২ েকিভ নতু ন �া�িমশন
সুিনিদ�র্ করা েনই
েরড
লাইন �াপন
১৩২ েকিভ �া�িমশন লাইেনর
সুিনিদ�র্ করা েনই
ইমপয্া� অয্ােসসেমে�র উপর
িরক�াকটািরং অথবা আপে�েডশন
িনভর্ র কের "অের� এ" বা
"অের� িব" িহেসেব িচি�ত করা
েযেত পাের
বয্ি�মািলকানাধীন জিমেত
সুিনিদ�র্ করা েনই
েরড
৩৩/১১ েকিভ সাবে�শন �াপন
বয্ি�মািলকানাধীন জিমেত
সুিনিদ�র্ করা েনই
েরড
১৩২/৩৩ েকিভ সাবে�শন �াপন
সরকাির িনজ� জিমেত ৩৩/১১
সুিনিদ�র্ করা েনই
ইমপয্া� অয্ােসসেমে�র উপর
েকিভ সাবে�শন �াপন
িনভর্ র কের "অের� এ" বা
"অের� িব" িহেসেব িচি�ত করা
েযেত পাের
সরকাির িনজ� জিমেত ১৩২/৩৩
সুিনিদ�র্ করা েনই
ইমপয্া� অয্ােসসেমে�র উপর
েকিভ সাবে�শন �াপন
িনভর্ র কের "অের� এ" বা
"অের� িব" িহেসেব িচি�ত করা
েযেত পাের

উপ �ক�
সাবে�শন

েটিবল E-2: নকশা �ণয়েন পিরেবশগত ও সামািজক িবেবচনা
�ক� বা�বায়ন পযর্ ােয় িবেবিচত ইসুয্
•

সাবে�শন �াপেন সরকাির জিম অথবা খািল জায়গা বয্বহার।

•

বতর্ মান পাওয়ার লাইন অথবা রা�ার কােছ থাকা জিম বয্বহার।

•

বনয্া�বণ এলাকা িনবর্াচন েথেক িবরত থাকা।

•

ইেকােলািজকয্াল অথবা সামািজকভােব সংকট�বণ এলাকা েথেক িবরত থাকা।

•

এয়ার ই�ুেলেটড সুইচিগয়ােরর পিরবেতর্ গয্াস ই�ুেলেটড সুইচিগয়ােরর বয্বহার
যােত কের জিমর পিরমাণ কমােনা যায় এবং স�াবয্ িবষা� গয্াস িনগর্ত
হওয়া েঠকােনা যায়।

•
•

•

পাওয়ার লাইন

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

PCB ধারণকারী �া�ফরমার �য় ও �াপন না করা িনি�ত করা।
অপসারেণর পূেবর্ PCB ধারণকারী পুরাতন �া�ফরমারগেলােক িবিভ� �যুি�র
মাধয্েম পিরেশাধন করেত হেব েযমন, সুপার ি�িটকয্ালঅি�েডশন , ইেলে�ােকিমকয্াল অি�েডশন, সলেভেটড ইেল�নেটকেনােলািজ, েকিমকয্াল িরডাকশন
েমথড, িড-হয্ােলােজেনশন �েসস এবং পাইেরালাইিসস, কয্াটালাইজড িডহয্ােলােজেনশন
এবং িভি�িফকাশন বয্বহার কের থারমাল িডসরপশন।
সেবর্া� Flood Level , বায়ু�বাহ এবং ভূ িমকে�র
�ভাব
(বাংলােদশ
নয্াশনাল িবি�ং েকাড, BNBC অনুযায়ী) িবেবচনায় েরেখ সাবে�শেনর
নকশা �ণয়ন করা।
যত কম সংখক বািড়ঘর �িত�� হয় তা িবেবচনায় েরেখ রট িনবর্াচ ন,
রট িনবর্াচেন নদী, পাহাড়, বাঁশবাগান, �ত বধর্নশীল গাছপালা এিরেয় চলা
�ত বধর্নশীল গাছপালা বাঁচােনার জনয্ “Guard Cable”এর বয্বহার
Right of Way এর পযর্া� ি�য়াের� র�ণােব�ণ করা
�চিলত পৃথক পৃথক েকবেলর পিরবেতর্ Axially Bundled Cables অথবা ই�ুেলেটড
েকবেলর বয্বহার
পাওয়ার লাইেনর layout এমনভােব করা যােত কের যানবাহন বা পথচারী চলাচেল
বয্ঘাত না ঘেট
বাংলােদশ নয্াশনাল িবি�ং েকাড অনুযায়ী বাতােসর েবেগর কথা িচ�া কের
পাওয়ার লাইেনর নকশা করা
বতর্ মান পাওয়ার লাইেনর �াকচারাল এিডেকােয়িস পরী�া করা
অিতিথ পািখ, উেড়াজাহাজ চলার প থ পিরহার কের �া�িমশন লাইেনর
অয্ালাইনেম� িনবর্াচন করা
পাইল �াইিভং এ র জনয্ টাওয়ােরর ফাউে�শেনর জনয্ ভাইে�টির হয্ামােরর
বয্ব�া রাখা যােত কের মাছ এবং অনয্ানয্ জলজ �াণীর উপর কম �ভাব
পেড়।
নদী ও বাঁেধর উপর টাওয়ার �াপেন সাবধানতা অবল�ন করা
অি�-িবপদ এড়ােনার জনয্ িবদুয্ৎ লাইন
(এবং সাবে�শন)-এ যথাযত
�যুি�র বয্বহার করা যা েসেকে�র ভ�াংশ সমেয় কাযকর্ র হেত পাের।

ইনভায়রনেম�াল/েসাসয্াল ি�িনং
��ািবত �কে�র অধীেন বা�বািয়ত হেব
এমন সব �ক� উপাদান বা সাব �কে�র
ইনভায়রনেম�াল/েসাসয্াল �ীিনং করেত হেব যােত কের �ক� বা�বায়েনর সময় েনিতবাচক পিরেবশগত
�ভাব �িতেরাধ করা যায়। ইনভায়রনেম�াল/েসাসয্াল �ীিনং এ অ�ভুর্ � িবষয়গেলা হেলা : (ক) উপ�ক�
এলাকয়
/ র েট এবং এর চারপােশর পিরেবেশর �াথিমক জিরপ ; খ)�ধান উপ�ক� সমুেহর কাযর্�ম
সনা�করণ; এবং(গ) বা�ত�, েভৗত-রাসায়িনক এবং আথর্সামািজক পিরেবেশর উপর এসব কমর্কাে�র
�ভাবসমূেহর একিট �াথিমক মূলয্ায়ন ।িবদুয্ৎ লাইন এবং সাবে�শেনর জনয্ ইনভায়রনেম�াল/েসাসয্াল �ীিনং

ফরম পিরিশ� B (ফরম 2A এবং 2B) েত উপ�াপন করা হেয়েছ। ইনভায়রনেম�াল ি�িনং এর জনয্ িনেদর্ শনা
অধয্ায় ৪ (েসকশন ৪.৬) এ উে�িখত আেছ। অপরিদেক েসাসয্াল ি�িনং এর জনয্ িনেদর্ শনা অধয্ায় ৫
(েসকশন ৫.৪।২) এ উে�িখত আেছ।
�কে�র �ধান উে�শয্, আইিন �েয়াজনীয়তা এবং সুর�া যােত িনি�ত করা হয় েস িনিমেত্ত েসাসয্াল ি�িনং
এর জনয্ এক েসট নীিতমালা �েয়াগ করা হেব যােত অ�ভুর্ � থাকেবঃ
• েযসব উপ�কে�র জনয্ জিম অিধ�হণ এবং জনগেণর �ানচু য্িত �েয়াজন যার জনয্ �িতপূরণ েদয়া
হেব না;
• েযসব উপ�ক� মসিজদ, মি�র , কবর�ান , শবদাহ �ান এবং, ধম�য়, সাং�ৃ িতক এবং ঐিতহািসক
তৎযর্পূণর্ অনয্ানয্ �ান / ব�েক �ভািবত করেব;
• েযসব উপ�ক� সাং�ৃ িতক ঐিতহয্ ও উপজাতীয় মানুেষর জীবেনর পেথ হমিক ; তােদর স�দ ও
জীিবকার কাযর্�েম �েবশািধকার সীিমত কের েদয়;
• েযসব উপ�কে�র সামািজক ও পিরেবশগত ইসুয্েত স�দায় েথেক আপিত্ত থাকেব যা িবক� িডজাইেনর
মাধয্েম সমাধান করা যােব না।
িবক� িবে�ষণ
"িবক� িবে�ষণ"-এর উে�শয্ হেলা িনিদর্ � উপ�কে�র জনয্ �ান, নকশা, �যুি� িঠক করা যা েনিতবাচক

�ভাব কমােনা এবং ইিতবাচক �ভাব বৃি� করেত সহায়তা করেব । িবক� িবে�ষণ দুিট িভ� পযর্ােয় করেত
হেবঃ

(ক)PGCB/REB এর মাধয্েম (ইনভায়রনেম�াল/েসাসয্াল �ীিনং সহ)

; এবং (খ)�েয়াজন

হেল,IEE/ESIAএর সময়। িবক� িবে�ষেণর জনয্ িকছু গাইডলাইন সহ একিট সহজ ফরময্াট পিরিশ� C (ফরম
3a এবং 3b)-েত উপ�াপন করা হেয়েছ।
পিরেবশগত ও সামািজক মূলয্ায়ন (ESA) এর �কৃিত ও বয্াি�
একিট উপ - �কে�র পিরেবশগত ও সামািজক মূলয্ায়ন (ESA ) মা�া �াথিমকভােব ECR 1997 এবং OP 4.01
অনুসাের উপ�কে�র িবষয়ে�ণীর উপর িনভর্ র কের। WB OP 4.01 মেত, ��ািবত �ক�িট �তয্ািশত �ভােবর
উপর িভিত্ত কের " কয্াটাগির B" িহসােব ে�ণীব� করা হেয়েছ . ECR 1997 এ, �কে�র কয্াটাগির িনধর্ারণ
করা হয় �কে�র ধরেণর উপর, অনুেময় �ভােবর উপর িভিত্ত কের নয়।
ECR 1997 মেত , "অের� এ"
উপ-�কে�র জনয্ েকান অিতির� পিরেবশগত মূলয্ায়ন করা র �েয়াজন েনই , িক� িকছু অিতির� তথয্
�েয়াজন হেব ; "অের� িব" উপ-�কে�র জনয্ �াথিমক পিরেবশগত পরী�া ( IEE) ও এনভায়রনেম�াল
ময্ােনজেম� �য্ান (EMP) �েয়াজন হেব; “েরড” উপ-�কে�র জনয্ পূণর্ মা�ার EIA (SIA সহ) �েয়াজন হেত
পাের। েযসব উপ�কে� সামািজক র�াকবচ সমসয্া (অথর্াৎ, জিম �াস, আয় �াস, আিদবাসী জনেগা�ীর উপর
�ভাব) রেয়েছ েসগেলােক "েরড" িবষয় ে�ণীর অধী েন েফলা হয় । এসব উপ�কে�র জনয্ SIA (এছাড়াও

EIA) এবং RAP ও TPP �েয়াজন হয়। র�াকবচ িবষয়িবহীন উপ �ক�গেলা “অের� এ” এবং “অের� িব”
কয্াটাগিরেত রাখা হয়। উপ-�কে�র িববরণ (ফরম 1A/1B) এবং পিরেবশগত �ীিনং (ফরম 2A/2B ) এর
উপর িভিত্ত কের আেরা পিরেবশগত মূলয্ায়ন ( IEE/EIA/SIA পিরচালনা , EMP সহ) দরকার হেব িক না তা
PBCB/BREB িনধর্ারণ করেব ।
IEE এবং EIA পূরণকে� িনেদর্ িশকা
উপ�কে�র �ভাব এলাকাঃ
উপ-�ক�গেলার জনয্ সুিনিদর্ � �ভাব এলাকা শনা�করণ এবং ��ািবত �কে�র অধীেন িবিভ� ধরেণর উপ-�ক�গেলার
ইনভায়রনেম�াল েবসলাইন সং�ািয়ত করার জনয্ নীিতমালা ESMF �দান কের (েটিবল E-3)। "উপ-�কে�র �ভাব

এলাকা" স�েকর্ একিট �� ধারণা অতয্� গর�পূণ।র্ "েবসলাইন �ািড" সাধারণত : উপ-�কে�র �ভাব
এলাকার মেধয্ করা হয়। ঢাকা, চ��াম এবং িসেলট এর উপ-�ক�গেলার সাইট পিরদশর্েনর উপর িভিত্ত কের

এটা �� েয, উপ -�কে�র �ভাব এলাকা শধুমা� উপ-�ক�গেলার ধরেনর উপর িনভর্ র কের না, েকাথায়
�ক�িট হেব েসই �ােনর উপরও িনভর্ র কের।
েটিবল E-3: িবিভ� উপ�কে�র �ভাব এলাকা িনবর্াচেনর নীিতমালা
উপ�ক�
�ভাব এলাকা
১৩২/৩৩ েকিভ এব ৩৩/১১ েকিভ সাবে�শন
• সাবে�শেনর আেশপােশ ১ িকিম এর মেধয্
এলাকা ও মানব স�দায় যা িনমর্াণ ও
বা�বায়ন পযর্ােয় �ভািবত হেত পাের।
• সাবে�শন এলাকার েমইন েরাড েথেক েবর
হেয় যাওয়া এে�স েরােডর উভয় পােশর
(১৫ িমটােরর মেধয্) এলাকা।
১৩২ েকিভ �া�িমশন লাইন এবং টাওয়ার

•
•
•

Right of Way (52 m) এর মেধয্ �া�িমশন
লাইন আেশপােশর এলাকা ও মানব স�দায়
নতু ন �া�িমশন টাওয়ােরর আেশপােশর
এলাকা ও জনবসিত ।

�া�িমশন লাইন এলাকায় েমইন েরাড েথেক
েবর হেয় যাওয়া এে�স েরােডর উভয়
পােশর (১৫ িমটােরর মেধয্) এলাকা।

৩৩ এবং ১১ েকিভ িডি�িবউশন লাইন এবং
ৈবদুয্িতক খুঁিট

•

•

Right of Way (27 m) এর মেধয্ িডি�িবউশন
লাইেনর আেশপােশর এলাকা ও মানব
স�দায়
িডি�িবউশন লাইন এলাকায় েমইন েরাড
েথেক েবর হেয় যাওয়া এে�স েরােডর উভয়
পােশর (১৫ িমটােরর মেধয্) এলাকা।

ইনভায়রনেম�াল েবসলাইন
পিরেবশগত মূলয্ায়ন(IEE এবং EIA) এর জনয্ “ইনভায়রনেম�াল েবসলাইন” সিঠকভােব সং�ািয়ত করা
অতয্� গর�পূণ,র্ যার মাধয্েম উপ
-�কে�র পিরেবশগত �ভাব পরবত�কােল মূলয্ায়ন করা
যােব।
িনয়মানুযায়ী সং�া ও েরকিডর্ং জনয্, েবসলাইন ইনভায়রনেম� �ধানত : িফিজেকাকয্ািমকয্াল, বােয়ালিজকয্াল,
এবং আথর্-সামািজক পিরেবশ- এই িতন ভােগ ভাগ করা হয়।
এই �িতিট িবভােগর অধীেন গর�পূণর্
ৈবিশ�য্গেলা েবসলাইন জিরেপর সময় িচি�ত ও পিরমাপ করা হয়। ��ািবত �কে�র অধীেন উপ-�ক�গেলার
জনয্ িফিজেকাকয্ািমকয্াল, বােয়ালিজকয্াল উপাদােনর �াথিমক ও েসেক�াির ডাটা সং�েহর নীিতমালা েটিবল E-4 এবং
E-5 এ উে�খ করা হেয়েছ।
আথর্-সামািজক �ভাব মূলয্ায়েনর জনয্ জনসাধারেণর, িবেশষ কের যারা উপ�কে�র �ভাব এলাকার মেধয্
বসবাস কের তােদর েবসলাইন

(�ক�পূব)
র্ আথর্-সামািজক অব�া স�েকর্ �� ধারণা থাকা �েয়াজন।

েবসলাইন আথর্-সামািজক অব�া মূলয্ায়েনর জনয্ একিট
সামািজক সমী�ার জনয্

�চিলত প�িত হেলা “��াবলী জিরপ”। আথর্-

বয্বহৃত ��াবলী পাঁচিট �ধান িথম

তু েল ধরেত পাের : (ক)

আথর্-সামািজক

পটভূ িম, (খ) েমৗিলক েসবা , (গ) িশ�া (ঘ) অথর্ৈনিতক পিরি�িত , এবং (ঙ) ��ািবত উপ�কে�র �িত
মেনাভাব।
েটিবল E-4: িবিভ� উপ�কে�র সুিনিদর্ � েভৗতরাসায়িনক ডাটা/
উপ�ক�
ডাটা/তথয্ (েসেক�াির উৎস
হেত)
PGCB �ারা ১৩২/৩৩ েকিভ
IEFs, জলবায়ু, ভূ ত� ও মৃিত্তকা;
সাবে�শন �াপন
Hydrology ও পািন িব�ান; এবং
পািন িন�াশন
PGCB �ারা ১৩২ েকিভ �া�িমশন IEFs, জলবায়ু, ভূ ত� ও মৃিত্তকা;
লাইন �াপন
Hydrology ও পািন িব�ান; এবং
�াকৃ িতক ৈবিশ�য্ ও পািন িন�াশন
REB �ারা ৩৩/১১ েকিভ
IEFs, জলবায়ু, ভূ ত� ও মৃিত্তকা;
সাবে�শন �াপন
Hydrology ও পািন িব�ান; এবং
পািন িন�াশন
REB �ারা ৩৩ েকিভ এবং ১১
IEFs, জলবায়ু, ভূ ত� ও মৃিত্তকা;
েকিভ িডি�িবউশন লাইন �াপন
Hydrology ও পািন িব�ান; এবং
�াকৃ িতক ৈবিশ�য্ ও পািন িন�াশন
PGCB �ারা ১৩২/৩৩ েকিভ
IEFs, জলবায়ু, ভূ ত� ও মৃিত্তকা;
সাবে�শন উ�য়ন
Hydrology ও পািন িব�ান; এবং
ে�েনজ
PGCB �ারা ১৩২ েকিভ �া�িমশন IEFs, জলবায়ু, ভূ ত� ও মৃিত্তকা;
লাইন উ�য়ন
Hydrology ও পািন িব�ান; এবং
�াকৃ িতক ৈবিশ�য্ ও পািন িন�াশন
REB �ারা ৩৩ েকিভ এবং ১১
IEFs, জলবায়ু, ভূ ত� ও মৃিত্তকা;
েকিভ িডি�িবউশন লাইন উ�য়ন
Hydrology ও পািন িব�ান; এবং
�াকৃ িতক ৈবিশ�য্ ও পািন িন�াশন

তথয্ িনবর্াচেনর নীিতমালা
ডাটা/ তথয্ (�াথিমক জিরপ
েথেক)
IEFs, Noise level, মািট, Surface
Water Quality; �াকৃ িতক ৈবিশ�য্;
EMF
IEFs, Noise level, Surface Water
Quality; Traffic, EMF
IEFs, Noise level, মািট, Surface
Water Quality; �াকৃ িতক ৈবিশ�য্;
EMF
IEFs, Noise level, Surface Water
Quality; Traffic, EMF

Surface Water Quality; Traffic,
EMF
Surface Water Quality

েটিবল E-5: িবিভ� উপ�কে�র সুিনিদর্ � বােয়ালিজকয্াল ডাটা/ তথয্ িনবর্াচেনর নীিতমালা
উপ�ক�
ডাটা/তথয্ (েসেক�াির উৎস
ডাটা/ তথয্ (�াথিমক জিরপ
হেত)
েথেক)
PGCB �ারা ১৩২/৩৩ েকিভ
সাধারণ জীব-পিরেবশগত ৈবিশ�য্, েকেট েফলেত হেব এমন গােছর
সাবে�শন �াপন/উ�য়ন
বনয্�াণী আ�য়�ল, ECAইতয্ািদ
সংখয্া; পির�ার কের েফলেত হেব
এমন সবুজ েঘরা জায়গার
পিরমাণ, ভরাট কের েফলা হেব
এমন েমৗসুমী জলাভূ িমর পিরমাণ।
PGCB �ারা ১৩২ েকিভ �া�িমশন সাধারণ জীব-পিরেবশগত ৈবিশ�য্, েকেট েফলেত হেব এমন গােছর
বনয্�াণী আ�য়�ল, Floral and
লাইন �াপন/উ�য়ন
সংখয্া, পু�েশািভত এবং
Faunal Diversity; ECA
�াণীৈবিচ�য্
REB �ারা ৩৩/১১ েকিভ
সাবে�শন/ সুইিচং ে�শন �াপন

সাধারণ জীব-পিরেবশগত ৈবিশ�য্,
বনয্�াণী আ�য়�ল, ECAইতয্ািদ

REB �ারা ৩৩ েকিভ এবং ১১
েকিভ িডি�িবউশন লাইন
�াপন/উ�য়ন

সাধারণ জীব-পিরেবশগত ৈবিশ�য্,
বনয্�াণী আ�য়�ল, Floral and
Faunal Diversity; ECA

েকেট েফলেত হেব এমন গােছর
সংখয্া; সাফ কের েফলেত হেব
এমন সবুজ েঘরা জায়গার
পিরমাণ, ভরাট কের েফলা হেব
এমন িসজনাল জলাভূ িমর পিরমাণ।
েকেট েফলেত হেব এমন গােছর
সংখয্া, পু�েশািভত এবং
�াণীৈবিচ�য্

�ভাব এবং �শমন বয্ব�ার মূলয্ায়ন এবং ভিবষয্�াণী
িনমর্ াণকালীন এবং অপােরশনাল পযর্ ােয় স�াবয্ পিরেবশগত �ভাব মূলত দুইিট কয্াটাগিরেত ভাগ করা যায়ঃ
(ক) বা�তাি�ক �ভাব , (খ) েভৗত-রাসায়িনক �ভাব , এবং (গ)

আথর্-সামািজক �ভাব ।

�ভাবসমূহ

(সামি�ক এবং উপাদানিভিত্তক) এবং ��ািবত স�াবয্ �শমন বয্ব�া েটিবল E-6 েথেক E-8 এ উে�খ করা
হেয়েছ।

েটিবল E-6: িবিভ� উপ�কে�র কমর্ কা�, সাধারণ পিরেবশগত �ভাব ও �শমন বয্ব�া
কাযর্�ম/ইসুয্
�িমকেদর জনয্ েলবার েশড িনমর্াণ ও
তত্তাবধান

স�াবয্ �ভাব
বজর্য্ উৎপাদন; পািন ও
পিরেবশ দূষণ
�িমক �া�য্

সাধারণ িনমর্াণ কাজ

েলবার কয্া�েক �ায়ী
আবােস রপা�করণ
বাইেরর �িমক জিনত
েনিতবাচক �ভাব
জলাব�তা ও বনয্া

বায়ু দূষণ

যানজট

শ� দূষণ

��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন
• সয্ািনটাির লয্াি�ন �াপন
• ডা�িবেনর বয্ব�া
• বজর্য্ বয্ব�াপনা
• �া�য্কর অনুশীলেনর জনয্ সেচতনতা
বৃি�
• �থিমক িচিকৎসার সুেযাগ
চু ি�র পর েলবার কয্া� তু েল েনয়া

দািয়�শীল �প
ক�া�র (
BREB/PGCB�ারা
মিনটরকৃ ত)

�িমক িহেসেব �ানীয় েলাকেদর �াধানয্ েদয়া
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

পযর্া� পািন িন�াশেনর বয্ব�া
পযর্া� ডাইভারশন চয্ােনেলর বয্ব�া
পািন উেত্তালেনর বয্ব�া
ে�ন মিনটিরং এর বয্ব�া
সকল �ক� যানবাহন ভােলা অব�ায়
রাখা
শকেনা �ােন পািন িছটােনা
মািটেত পযর্া� পািনর বয্ব�া
আলগা মািট েঢেক রাখা
ধুলা উৎপাদনকারী য� বয্বহার না করা
কাঁচামােলর সিঠক সমেয় েডিলভাির
িবক� রা�া িচি�তকরণ
�ািফক কে�াল
রােত িসগনাল বািতর বয্ব�া করা
শ� দমনকারী িডভাইস বয্বহার
রােত েবিশ শ� সৃি�কারী য� বয্বহার
না করা

ক�া�র (
মিনটরকৃ ত)

REB/PGCB�ারা

কাযর্�ম/ইসুয্

স�াবয্ �ভাব

পািন ও মািট দূষণ
গাছ পের যাওয়া

•
•
•
•
•
•
•
•

দুঘর্টনা

•
•

িছ� িদেয় েতল ও িবষা�
কয্ািমকয্াল িনঃসরণ
�া�য্ ও িনরাপত্তা

•

•

•
•

ভারী সর�াম ও
ে�ন শারীিরক
িবপেদর আশংকা
ধুলাবািল ও শ�;
পিতত ব�; আব�
�ােন কাজ
িবপদজনক
উপাদান
সর�াম

•
•
•
•

•

•
•

��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন
উ�শ� �ােন েবিশ�ণ না থাকা
হেনর্র বয্বহার িনয়�ণ
�ালানী িনঃসরণ কমােনা
েসিডেম� েবিসন �াপন করা
েখালা �ােন গাছ লাগােনা
পের যাওয়া গােছর �ােন নতু ন গাছ
লাগােনা
িনরাপত্তার িনয়ম অনুসরণ করা
পিরেবশগত �া�য্ ও িনরাপত্তা িনেয়
ি�িফং
ECoP এ িনেদর্ িশত িনরাপত্তা য�পািতর
বয্বহার
উঁচু�ান েথেক আকি�ক পতন েথেক
র�ায় যথাযথ �িতর�ামূলক
বয্ব�ার সুেযাগ রাখা(েযমন শরীেরর
বমর্, েকামর েব�, সুরি�ত আেরাহণ
িডভাইেসর বয্বহার ইতয্ািদ)
সিঠক িহসাব রাখা
�ালানীর সিঠক বয্বহার
সিঠক পিরেশাধন ও বজর্ন
কাজ শরর পূেবর্ �িতিট উপ-�ক�
সাইেট একজন িনরাপত্তা পযর্েব�ক
িনযু� করা আবশয্ক
ৈবদুয্িতক সর�াম �াপন ও
েমরামেতর জনয্ �িশি�ত এবং
�তয্ািয়ত কম�েদর অনুমিত েদয়া
কাজ শরর পূেবর্ িবদুয্ৎ িবতরণ
লাইন িনি�য় করা
কােজর সে� যু� সব �িমক এবং

দািয়�শীল �প

ক�া�র (
মিনটরকৃ ত)

BREB/PGCB�ারা

কাযর্�ম/ইসুয্

সকল িনমর্াণ কাজ

স�াবয্ �ভাব
এবংয�পািত
বয্বহার েথেক
ৈবদুয্িতক িবপদ

•
•

কমর্সং�ান সৃি�র
উপকারী �ভাব
পিরেবেশর অবনিত

•

•
•
•

��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন
অনয্েদর জনয্ যথাযথ বয্ি�গত
সুর�া সর�াম(PPE)সরবরাহ
সবর্িন� িবপিত্ত দূরে�র মেধয্ েযখােন
পুনবর্াসন �েয়াজন েসখােন িনিদর্ �
�িশ�ণ,িনরাপত্তা বয্ব�া,বয্ি�গত
িনরাপত্তা সাম�ী এবং অনয্ানয্
সতকর্ তা কাজ আেগ িনদৄষট করা
উিচত
�ানীয় েলাকেদর িনেয়াগদান
গরীব েলাকেদর েবিশ সুেযাগ েদয়া
পিরেবশ উ�য়ন বয্ব�া

েটিবল E-7: ক��াকশন পযর্ ােয় উপ �কে�র সুিনিদর্ � �ভাব এবং আনুষি�ক �শমন বয্ব�া
কাযর্�ম/ইসুয্
স�াবয্ �ভাব
��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন
সাবে�শন িনমর্ াণ
অয্াসফ� �য্া� �াপন ও অপােরশন
বায়ূ ও শ� দূষণ আেশপােশর
আবািসক এলাকা েথেক দূের �য্া� �াপন
(সাবে�শেনর এে�স েরাড
পিরেবশ �ভািবত কের
ক��াকশেনর জনয্)
স�াবয্ পািন দূষণ
�া� এলাকার চারিদেক নালা �াপন
িবটু িমন গরম করেত লাকিড়র লাকিড়র বয্বহার িনিষ�করণ
চািহদা েমটােত বৃ�িনধন
�ািফক ও পথচারী িনরাপত্তার
�ািফক িনরাপত্তা পিরক�না েনয়া
উপর �ভাব
সাবে�শেনর পুনগর্ঠন

পুরাতন �া�ফরমার
অপসারেণর এর সময় স�াবয্
PCB দূষণ

িবিভ� সুিনিদর্ � প�িতর
(িডহয্ােলােজেনশন, ইেলে�ােকিমকয্াল
অি�েডশন) মাধয্েম পুরাতন
�া�ফরমােরর PCB বয্বহার করা

দািয়�শীল �প

ক�া�র (
মিনটরকৃ ত)

BREB/PGCB�ারা

দািয়�শীল �প
ক�া�র (BREB/PGCB�ারা
মিনটরকৃ ত)

কাযর্�ম/ইসুয্
স�াবয্ �ভাব
�া�িমশন ও িডি�িবউশন লাইন �াপন ও উ�য়ন
�া�িমশন ও িডি�িবউশন লাইেনর
�ািফক সমসয্া
জনয্ রা�ার পােশ খুঁিট �াপন
িনরাপত্তা

��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন
•

•

•

�াকৃ িতক বাস�ান বা বৃ�েরাপণ
এলাকার মধয্ িদেয় িবদুয্ৎলাইন িনমর্াণ

জীব ৈবিচ�য্, গাছপালা ও
বাস�ােনর উপর �ভাব

•

•
•

•

•
�ধান নদীর উপর িদেয় টাওয়ােরর

•

�ধান নদীগেলােত

•

বয্� রা�া/মহাসড়েকর উপর
ৈবদুয্িতক খুঁিট/�া�িমশন
টাওয়ার েরেখ চলাচল বয্হত
না করা
খুঁিট �াপন ও েকবল স�সারেণ
িনরাপত্তা ে�ােটাকল অনুসরণ
করা
উঁচু�ান েথেক আকি�ক পতন
েথেক র�ায় ECoP এ
িনেদর্ িশত যথাযথ
�িতর�ামূলক বয্ব�া েনয়া
(েযমন, শরীেরর বমর্,েকামর
েব�,সুরি�ত আেরাহণ
িডভাইেসর বয্বহার ইতয্ািদ)
যিদ েকান িবক� না থােক,
তাহেল ৈবদুয্িতক তােরর
ি�য়ােরে�র জনয্ গাছ েকেট
েফলা অথবা ছাঁটা
গাছপালা হাত িদেয় পির�ার করা
বনভূ িম িনধেনর জনয্ রাসায়িনক
পদােথর্র বয্বহার কেঠারভােব
িনিষ� করা
মানুষ এবংয�পািত চলাচেলর
জনয্ িবদয্মানপথ/ এে�স
রা�া বয্বহার করা
বেনর মধয্ িদেয় টাওয়ােরর
উপাদান িনেয় যাওয়া
পাইল কােজর জনয্ ভাইে�টির

দািয়�শীল �প
ক�া�র (BREB/PGCB�ারা
মিনটরকৃ ত)

ক�া�র (BREB/PGCB�ারা
মিনটরকৃ ত)

ক�া�র (BREB/PGCB�ারা

কাযর্�ম/ইসুয্
িভিত্ত
•

স�াবয্ �ভাব
মাছ ও অনয্ানয্ জলজ
জীেবর উপর �ভাব
জলযােনর সােথ
সংঘষর্

��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন
হয্ামােরর বয্বহার
• শ� কমােনার জনয্ পািনর নীেচ
কাজ করা
• Signage বয্বহার করা
এবংেফ�ার গঠন করা
(�েয়াজেন)

দািয়�শীল �প
মিনটরকৃ ত)

েটিবল E-8 : চলমান অব�ায় উপ �কে�র সুিনিদর্ � �ভাব এবং আনুষি�ক �শমন বয্ব�া
কাযর্�ম/ইসুয্
স�াবয্ �ভাব
��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন
দািয়�শীল �প
সাবে�শন িনমর্াণ
সাবে�শেনর িভতের ে�ন র�ণােব�ণ
• ডাউন�ীম জলাশয় দূষণ
• েসিনেটশন িসে�ম েথেক BREB/PGCB
ে�ামর্ ে�ন পযর্� সরাসির
সংেযাগ ব� করা; সকল
�াপনায় েসপিটক টয্া� �াপন
করা

েজনােরটর ও �া�ফরমার র�ণােব�ণ

সাবে�শন র�ণােব�ণ

•

কিঠন বেজর্য্র �ারা ে�ন �ক
হওয়া

•

ে�েনর
িনয়িমত
র�ণােব�ণ/পির�ার

•

পািন দূষণ ( েতল ও অনয্ানয্
বজর্য্ িদেয়)

•

বয্বহৃত েতল, খাদয্ ও অনয্ানয্ BREB/PGCB
বজর্য্ েফলা েথেক িবরত থাকা,
জনসেচতনতা বৃি�
েতল উপেচ পড়া িনয়�ণ করা
আইনশৃ�লা
র�াবািহনীর
সহায়তায়
সাবে�শেনর
িনরাপত্তা িনি�ত করা
সাবে�শেন
জনসাধারেণর
জনয্ অিভেযাগ খাতা রাখা
পযর্া� সুর�া িগয়ার রাখা

•

িনরাপত্তা

•
•

•
•

�া�য্ সুর�া

•

কাযর্�ম/ইসুয্

স�াবয্ �ভাব

�া�িমশন ও িডি�িবউশন লাইন �াপন ও উ�য়ন
িনয়িমত র�ণােব�ন
• িনরাপত্তা

��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন
দািয়�শীল �প
• নালা ( Conduit) পির�ার
রাখা
•

•
•
•

•
•

নতু ন �া�ফরমার �াপন

িনরাপত্তা

•
•

�া�িমশন/িডি�িবউশন
র�ণােব�ন

লাইন

•

�ািফক জট, পথচারী চলাচেল
বাধা, সুর�া

•
•
•

�া�য্ ও িনরাপত্তা

•
•
•
•

িবদুয্ৎ লাইন
উঁচু �ােন কাজ করা
তিড়ৎ ও েচৗ�ক ে��
রাসায়িনক পদােথর্র সং�শর্

•

িনয়িমত
অথবা
জররী BREB/PGCB
েমরামেতর জনয্ িবদুয্ৎ লাইন
বরাবর
িনয়িমত
পাহারা/পযেবর্�ণ করা
ঝড়বৃি�র পর পযর্েব�ণ করা
গাছ িনয়িমত কাটা ও সাইজ
করা
েকবল িছঁেড় েগেল তখন
িবদুয্ৎ ব� কের েদয়ার বয্ব�া
রাখা
িবদুয্ৎ লাইেনর িনয়িমত
পযেবর্�ণ
ই�টেলশেনর সময় পযর্া�
সতকর্ তা
য�পািত
খুঁিটর
সােথ
ভােলাভােব আটেক রাখা
�ািফক িনয়�েণর জনয্ দ� BREB/PGCB
বয্ি� িনেয়াগ েদয়া
রােত িসগনাল বািতর বয্ব�া
করা
�য্া�াডর্ েসফিট ে�ােটাকল
অনুসরণ করা
ৈবদুয্িতক সর�াম
চা লু BREB/PGCB
রাখেত বা েমরামত ক রেত
শধু �িশি�ত এবং
�তয্িয়ত কম�েদর বয্বহার

কাযর্�ম/ইসুয্

স�াবয্ �ভাব
��ািবত �শমন ও পিরবধর্ন
দািয়�শীল �প
• সর�াম এবংয�পািত
র
• উঁচু�ান েথেক
আকি�ক
বয্বহার েথেক
ৈবদুয্িতক
পতন েথেক র�ায় যথাযথ
িবপদ
�িতর�া
মূলক
বয্ব�া
েনয়া (েযমন শরীেরর বমর্,
েকামর েব� , সুরি�ত
আেরাহণ
িডভাইেসর
বয্বহার ইতয্ািদ)
• কাজ
শরর
পূেবর্
িডি�িবউশন লাইনেক িনি�য়
করা
• কম�েদর
জনয্
বয্ি�গত
িনরাপত্তা সর�াম িনি�ত করা
• EMF েলেভল সনা� ও এর
িবপদ
স�েকর্
কম�েদর
�িশ�েণর বয্ব�া করা
• কােজর এলাকাগেলােত EMF
েলেভেলর
সহনীয়
মা�া
িনরপণ কের িনরাপত্তা এলাকা
িচি�ত করা
• �তীক, �িতব�ক বয্ব�ার
বয্বহার (েযমন দরজার তালা,
েগইেটর বয্বহার, �া�িমশন
টাওয়ােরর চারপােশ ি�ল
েপাে�র বয্বহার ইতয্ািদ);
িশ�া/পাবিলক পুনবর্াসন যােত
কের
স�াবয্ িবপ�নক
য�পািত েথেক তােদর র�া
করা যায়

পযর্ েব�ণ পিরক�না
পযর্ েব�ণ (মিনটিরং) পিরক�নার ল�য্ হেলা উপ �কে�র িবিভ� কমর্কা� �ারা সৃ� পিরেবশগত �ভাব
িলিপব� করা যােত কের �ভাব সমূহ �শমন করা যায়। এ িবষেয় নীিতমালা েটিবল E9 এবং E10 এ তু েল
ধরা হেয়েছ।
েটিবল E-9: ক��াকশন পযর্ােয় পিরেবশগত মাপকািঠ মিনটিরং এর নীিতমালা
উপ �ক�
PGCB �ারা ১৩২/৩৩
েকিভ সাবে�শন �াপন;
REB �ারা ৩৩/১১ েকিভ
সাবে�শন �াপন
PGCB �ারা ১৩২/৩৩
েকিভ সাবে�শন �াপন
(জলাশেয়র সােথ); REB
�ারা ৩৩/১১ েকিভ
সাবে�শন �াপন
(জলাশেয়র সােথ)
সকল উপ�ক�

মিনটিরং মাপকািঠ ও
দৃশয্ক�
িনয়িমত মিনটিরং: নেয়জ
েলেভল

পািনর গনগত মানঃ (PH,
BOD5/ COD, NH3, PO4)

মিনটিরং ি�েকােয়ি�
�েয়াজন অনুসাের

�েয়াজনীয় স�দ ও
দািয়�
ক�া�র
(REB/PGCB�ারা
মিনটিরংকৃ ত)

�িত স�ােহ একবার (ভারী
য�পািত বয্বহাের সময়)

ক�া�র (REB/PGCB
�ারা মিনটরকৃ ত)

ে�েনজ কনেজশন ও �ািফক স�ােহ একবার; যখন
ক�া�র (REB/PGCB
জট এর চা�ু ষ পযর্েব�ণ
ে�েনজ কনেজশন ও �ািফক �ারা মিনটরকৃ ত)
জট থাকার স�াবনা থােক
�ক�কম�বৃে�র েপশাগত
�া�য্ ও
িনরাপত্তা(সাধারণ
�া�য্,জল সরবরাহ ও
সয্ািনটাির বয্ব�া ইতয্ািদ
অ�ভুর্ �)

স�ােহ একবার, এবং
�েয়াজন অনুযায়ী

েটিবল E-10: �ক� চলমান অব�ায় পিরেবশগত মাপকািঠ মিনটিরং এর নীিতমালা
মাপকািঠ

মিনটিরং ি�েকােয়ি�

�েয়াজনীয় স�দ ও

ম�বয্

দািয়�
িবপদজনক গাছ
(িবদুয্ৎ লাইন)

মােস একবার অথবা �ক�

�া�ফরমােরর
ডাইইেলি�ক শি�
(সাবে�শন)

৬ মােস একবার অথবা
�ক� �েকৗশলী �ারা
িনেদর্ িশত

�েকৗশলী �ারা িনেদর্ িশত

মই এবং অনয্ানয্
য�পািতসহ যানবাহন;
র�ণােব�ণ দেলর দািয়�
পরী�ণ য�পািত,
মিনটিরং িটম

ফলাফল ESU এর কােছ
হ�া�র করেত হেব

মাপকািঠ

মিনটিরং ি�েকােয়ি�

ম�বয্

�েয়াজনীয় স�দ ও
দািয়�

Tan- δtest
(সাবে�শন)

১০ বছের একবার অথবা
�ক� �েকৗশলী �ারা
িনেদর্ িশত

পরী�ণ য�পািত,

িবপ�নক ব�
(সাবে�শন)

�িত ৩ মােস একবার অথবা
�ক� �েকৗশলী �ারা
িনেদর্ িশত
বছের ২ বার

লয্াবেরটির সুিবধা;
মিনটিরং িটেমর দািয়�

সাবে�শন সীমানার মেধয্

মিনটিরং িটম

র�ণােব�ণ দেলর দািয়�

XLPE েকবল এবং নালা
(সাবে�শন)

Environmental Code of Practice (ECoP)
�ক� বা�বায়েনর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� িবষয় সমূেহর কাযর্�ম স�েকর্ ECoP ধারণা �দান কের। �ক�
বা�বায়েনর জনয্ িনে�া� িবষয়গেলা ECoP তু েল ধরেবঃ
(১) �ক� পিরক�না ও

নকশা �ণয়ন , (২) রট িনবর্াচন , (৩) টাওয়ার/ খুঁিট �াপন , (৪) ওভারেহড

পাওয়ার কয্াবল ইন�েলশন , (৫) এইচ- েপােল �া�ফরমার ইন�েলশন, (৬) সাবে�শন সাইট ৈতিরকরণ ,
(৭) িনমর্াণকয্া�, (৮) টপসেয়ল সয্ালেভজ, সং�হ�ল ও �িত�াপন, (৯) খনন এলাকা, (১০) ভূ িম পুনর�ার
(১১) বজর্য্

বয্ব�াপনা

( ১২) জ লাশয়, (১৩)

পা নি র গু নগত মা ন ( ১৪) ইেলে�াময্াগেনিটক িফ� ,

(১৫) জন�া�য্ ও িনরাপত্তা, (১৬) উপাদান সং�হ, পিরবহন ও হয্া�িলং, (১৭) গাছ কতর্ ন (১৮) �াকৃ িতক
আবাস�ল (১৯) েপশাগত �া�য্ ও িনরাপত্তা(

২০)কিমউিনিট

�া�য্

এবং িনরাপত্তা( ২১)িপিসিব

বজর্য্

বয্ব�াপনা
েট�ার ডকুমে�র জনয্ ে�শাল ইনভায়রনেম�াল �জ (SECs)
"সাধারণ ে�িসিফেকসন" এবং "িবেশষ ে�িসিফেকশন" এর অধীেন
�কে�র উপাদা েনর জনয্ েট�ার ডকুেমে� সাধারণ/
ইনভায়রনেম�াল �জ অ�ভুর্ � করা হেব।এই �জ

থাকা িনয়েমর বাইের

িবিভ� উপ

িবেশষ ে�িসিফেকশ েনর অধীেন িনে�া� ে�শাল
বা ধারা

গেলার ল�য্ হেলা

কন�া� েরর EMP এবং

অনয্ানয্ পিরেবশগত ও িনরাপত্তা বয্ব�া েমেন চলা িনি�ত করা।
সামািজক বয্ব�াপনা কাঠােমা
ছিব E-1 এ ��ািবত �কে�র জনয্ সামািজক

বয্ব�াপনা �বাহ িচ� েদখােনা হেয়েছ।

��ািবত �কে�র

সামািজক বয্ব�াপনা শর হেব কিমউিনিট স�ৃ�করেণর মাধয্েম সাব �ক� িচি�তকরণ/ বয্ব�াপনা িদেয়।
তারপর শর হেব সামািজক (েসই সােথ ইনভায়রনেম�াল) ি�িনং। সামািজক (এবং ইনভায়রনেম�াল)
ি�িনং এর আেলােক পরবত� েসাশয্াল অয্ােসসেম� িনধর্ারণ করা হেব। যিদ েকান উপ�কে� েকান

উে�খেযাগয্ সামািজক সুর�া ইসুয্ না থােক, তাহেল সামািজক
ফলাফেলর সারমমর্ বয্বহার কের । অনয্িদেক

সুর�া িরেপাটর্ ৈতির করেত হেব �ীিনং এর

যিদ �ীিনং সামািজক সুরি�ত িবষয় সনা�

কের তাহেল

উপ�ক�িট েরড কয্াটাগিরর মেধয্ পড়েব (ECR 1997 অনুসাের), যার জনয্ SIA, RAP এবং TPP দরকার হেব।
SIA, RAP এবং TPP ৈতিরর নীিতমালা এই ESMF িরেপােটর্ েদয়া হেয়েছ। পিরেবশ অিধদ�র (এবং িব�বয্াংক)
েথেক �েয়াজনীয় ি�য়াের� পাওয়ার পর উপ�ক�িট বা�বায়ন পযর্ােয় যােব েযখােন
তদারিকর মাধয্েম SIA, RAP এবং TPP বা�বািয়ত হেব।

BREB/PGCB এর

একিট িনরেপ� তৃ তীয় পে� র মাধয্েম পযর্েব�ণ

স�� করা হেব যােত কের ESMF িবধান অনুসরণ িনি�ত করা যায়।

িচ� E-1: সামািজক বয্ব�াপনা �বাহ িচ�
SIA পূরণকে� িনেদর্ িশকা
SIA স�� করার জনয্ �ধান কাযর্�মগেলা হল: (ক) উপ�কে�র �ভাব এলাকার মেধয্ েবসলাইন েসাসয্াল
জিরপ; (খ) ��ািবত উপ�কে�র স�াবয্ সামািজক �ভাব সনা� করা এবং
সামািজক �ভাব মূলয্ায়েনর

জনয্ পরািমিত িনবর্াচন করা; (গ) সামািজক �ভা েবর ভিবষয্�াণী ও মূলয্ায়ন করা এবং িবরপ �ভাব
দূরীকরেণর জনয্ �শমন বয্ব�া ; (ঘ) েফাকাস �প আেলাচনা ; (ঙ) SIA, RAP এবং TPP িরেপাটর্ �ণয়ন
(�েয়াজন অনুসাের)।
আথর্ সামািজক েবসলাইন
েবসলাইন আথর্সামািজক অব�া মূলয্ায় েনর জনয্ একিট সাধারণ প�িত
হেলা ��াবলী জিরপ । ��াবলী
জিরেপর �াথিমক উে�শয্ হল: (ক) মানুেষর আথর্সামািজক অব�া অনুধাবন; (খ) েমৗিলক েসবা পযর্ােয়
জনগেণর �েবশািধকার অনুধাবন ; এবং (গ) উপ�ক�
িনেয় মানুেষর উপলি�
অনুধাবন। েবসলাইন
আথর্সামািজক সমী�ার জনয্ একিট নমুনা ��াবলী পিরিশ� J েত সি�েবশ করা হেয়েছ।
�ক� কাযর্ �ম এবং SIA এর জনয্ পরািমিত
উপ�কে�র িনমর্াণ ও অপােরশন পযর্ােয়র কমর্কাে�র পূণর্া� বণর্না ESMF এ তু েল ধরা হেয়েছ (অধয্ায় ৩ েদখুন)। ��ািবত
উপ�ক� বা�বায়েন স�াবয্ আথর্সামািজক �ভােবর মেধয্ রেয়েছ ভূ িম হারােনা (সাবে�শেনর জনয্), আয় �াস, উপজাতীয়
জনেগা�ীর উপর �ভাব, ঐিতহািসক / �ত্নতাি�ক সাইেট �ভাব ; যানবাহেনর িভড় এবং কমর্সং�ান বৃি�। এই
SMF সামািজক �ভাব েযমন জিম এবং আয়, এবং সংি�� পুনবর্াসন ও উপজাতীয় জনেগা�ীর উপর �ভাব
মূলয্ায়ন করার জনয্ িনেদর্ শাবলী �দান কের। অনয্ানয্ সামািজক

, অথর্ৈনিতক পরািমিত

িচি�ত করার

পথিনেদর্ িশকা অধয্ায় 4 এ উপ�াপন করা হেয়েছ।
পাবিলক / ে�কেহা�ার কনসালেটশন
উপ�ক� সনা�করণ, পিরক�না, নকশা, �েয়াগ এবং মূলয্ায়ন পযর্ােয় পরামশর্ এবং কিমউিনিট অংশ�হণ িনি�ত
করা হেব। পরামশর্ এবং অংশ�হেণ উপজাতীয় স�দায় এবং অনয্ানয্ ে�কেহা�ার জিড়ত থােক যা আ�ঃবয্ি�গত েযাগােযাগ , েফাকাসড �প িডসকাশন ( FGDs) এবং �ু � ও বৃহৎ কিমউিনিট িমিটং -এর মাধয্েম
স�ািলত হেব।

উপর�, েরিডও স�চার এবং অনয্ানয্ িমিডয়া তথয্ �চার করার জনয্ বয্বহৃত হেত পাের ।

সুিবধােভাগী স�দায় এবং অনয্ানয্ ে�কেহা�ােরর
একিট উপ�কে�র

জনয্ PBSs (REB জনয্) একিট �য্াটফমর্। পিরিশ� K- েত

িবিভ� পযর্ােয় পাবিলক পরামশর্ পূরণকে� িনেদর্ শাবলী �দশর্ন করা হেয়েছ।

ভূিম �েয়াজনীয়তা এবং RAP
��ািবত �কে�র জনয্ ভূ িম �েয়াজেনর ে�ে� িন�িলিখত সামািজক র�াকবচ নীিত �েয়াগ করা হেবঃ
•

েযসব ভূ িম অিধ�হেণর ফেল মানুেষর �ানচু য্িত হেব েসসব অিধ�হণ যেতাটা স�ব কিমেয় রাখার
েচ�া করা।

•

অিনবাযর্ পিরি�িতেত যিদ েকান জিম অতয্াবশয্করেপ �েয়াজন হয় েসে�ে� BREB / িপিজিসিব সংি��
জিমর মািলকেদর েথেক বল�েয়াগ বা িনেষধা�ার হমিক ছাড়া ে��ােসবী অবদােনর
�হণ করেত পাের যােত অবশয্ই জিমর মািলকেদর জনয্ িবক� বয্ব�া থাকেব।
পিরমাণ ১ েডিসমােলর েথেক েবিশ হওয়া যােব না।

মাধয্েম জিম

তেব এে�ে� জিমর

•

BREB / িপিজিসিব সরাসির আলাপ - আেলাচনার মাধয্েম �েয়াজনীয় জিম �য় এবং অনুরপ জিম
িবিনময় বা �িতপূরেণর মাধয্েম অিধ�হণ করা েযেত পাের।

•

BREB / িপিজিসিব ভূ িম �য় কিমিটর মাধয্েম েবসরকাির মািলকেদর েথেক সরাসির জিম �য় করেত
পারেবন ; িক� �ি�য়া �� হেত হ েব। বাজার দােমর জনয্ একিট যাচাইেযাগয্ যুি�স�ত েব�মাকর্
�িতি�ত করেত হেব। �য় মূলয্ বতর্ মান বাজার মূেলয্ হওয়া উিচত এবং এই �য়মূেলয্ টয্া� এবং
�ানা�র খরচ অ�ভুর্ � থাকেব । চু ি�র কিপ িব�বয্াংেকর সােথ েশয়ার করা হেব।

িনিদর্ � উপ�ক� (েযমন , সাবে�শন) এর জনয্ ভূ িম

অিধ�হণ এবং জনসংখয্ার

�ানা�র �েয়াজন হেত

পাের। ভূ িম অিধ�হণ , �ানা�র এবং �ানা�েরর েথেক উ�ূ ত �ভাবসমূহ , এই িবপেদর েমাকািবলা পিরচাল না
এবং �িতপূরণ এবং বা�চু য্ত বয্ি�েদর জীিবকা পুনর�ার

যােত করা যায় তা িনি�ত করার জনয্ RAPs

িডজাইন করা হয়। পিরিশ� K েত RAP ��িতর জনয্ িব�ািরত চালকনীিত উপ�াপন করা হেয়েছ।
উপজাতীয় মানুষেদর জনয্ পিরক�না (TPP)
চ��াম ও িসেলট িবভােগর

কেয়কিট উপ �ক� এলাকায় িকছু উপজাতীয় মানুষ বাস কের। �ক� �হেণর

কারেণ েযসব অ�েল আিদবাসী স�দােয়র উপর েকান েনিতবাচক �ভাব পড়েত পাের, তা িবেবচনায় েরেখ
�ক� পিরক�না ৈতরী করা হেয়েছ।
এখােন ল�য্নীয় েয

এর সােথ �কে� তােদর কলয্াণ ও সুিবধার কথা িচ�া করা হেয়েছ।

TPP ৈতিরেত িব� বয্াংেকর উপজাতীয় মানুষেদর জনয্ পিরচালনা নীিত অনুযায়ী িব�ািরত

নীিতমালা ��ত করা হেয়েছ(পিরিশ� M )যােত করা তারা সেবর্া� সুিবধা পায়।
�ািত�ািনক আেয়াজন এবং দািয়�
ছিব E-2 ও E-3 -েত REB এবং PGCB কতৃ কর্ ��ািবত প�ী িবদুয্ৎ স�ালন ও ব�ন �কে�র সামি�ক
বা�বায়েনর জনয্ কাযর্�ম ও �ািত�ািনক দািয়� তু েল ধরা হেয়েছ। উে�খয্ েয, একিট আনু�ািনক পিরেবশ ও
সামািজক বয্ব�াপনা ইউিনট/ েসল �িত�ার বয্াপাের
REB, PMU-এর অধীেন একিট

REB স�ত হেয়েছ। অ�বর্ত�কালীন পিরমােপর জনয্ ,

�ক� িনিদর্ � পিরেবশ ও সামািজক বয্ব�াপনা ইউিনট �িত�া করেব।

PGCB-ও এই �ি�য়ার মেধয্ রেয়েছ।
অিভেযাগ �িতকার বয্ব�াসমূহ (Grievance Redress Mechanism, GRM)
সংি�� এলাকার েচয়ারময্ান / েময় েরর েনতৃ ে� �িতিট
সদসয্ এমনভােব েনয়া হয় যােত

�িতিট সদসয্ তার

উপ�কে�র জনয্ একিট

GRC গঠন করা হেব ।

স�দায়েক �িতিনিধ� করেত পাের

এবং অনয্ানয্

ে�কেহা�ারেদর মেধয্ �ানীয় �শাসেনর �িতিনিধ সহ , �ু ল িশ�ক , �ানীয় এনিজও, নারী ও ওয়াডর্ পযর্ােয়
িনবর্ািচত �িতিনিধেদর িনবর্াচন করা হেব। GRC একিট েফারাম েযখােন মানুষ পরামশর্ ও অিভেযাগ
মাধয্েম �কে�

অংশ�হেণ সুেযাগ লাভ কের।

�দােনর

এছাড়াও GRC-গেলা পয্ারা-আইিন আদালত িহেসেব কাজ

কের যােত কের সামািজক ও পিরেবশগত েনিতবাচক �ভাব স�িকর্ ত �ানীয় সমসয্া দূর করা যায়। পিরিশ�
G-েত GRM এর িব�ািরত িববরণ কাযর্�ম তু েল ধরা হেয়েছ।

�িশ�েণর �েয়াজনীয়তা
BREB এবং PGCB-র উপর “ইনভায়রনেম�াল/েসাসয্াল ি�িনং” ও “িবক� িবে�ষন” পিরচালনার দািয়ত্ত আেরাপ করা
হেয়েছ।

েসজনয্ েমৗিলক �িশ�েণর মাধয্েম BREB এবং PGCB �েকৗশলী এবং িবেশষ�েদর �ান ও সামথর্য্ উ�ত

করেত হেব। BREB এবং PGCB উভয়ই সামি�ক পিরেবশগত বয্ব�াপনায় পরামশর্ক িনেয়াগ িদেব যারা BREB /
PGCB েক সহায়তা করেব। েযেহতু সকল দািয়� BREB / PGCB-এর, েসেহতু
তােদর কাজ সিঠকমেতা পালন কের।এই কােজর জনয্

তারা িনি�ত করেব েযন পরামশর্ক

BREB / PGCB ইি�িনয়ার / কমর্কতর্ া েদর পিরেবশ

বয্ব�াপনা ও পযর্েব�ণ িবষেয় উ�ত �িশ�ণ �হণ খুবই গর�পূণ।র্

িচ�-E-2: BREB এর �ািত�ািনক কাঠােমা

িচ�-E-3: PGCBএর �ািত�ািনক কাঠােমা

বােজট
একিট �া�িলত বােজট েটিবল E-11 এ তু েল ধরা হেয়েছ। িকছু �শমন বয্ব�ার জনয্ েমাট খরচ

EMP েত

উে�খ করা হেব।
েটিবল E 11:ইনভায়রনেমনটাল এবং েসাশয্াল েমেনজেমে�র জনয্ আনুমািনক খরচ
কমর্কা�
ESA কনসালেট�েদর জনয্ বােজট
• পাঁচ বছর েময়াদী �ক� ��িত (PGCB)
• স�ূণর্ ESA এর জনয্ ��িত, যিদ সাবে�শেনর জনয্ দরকার হয়
(REB)
• স�ূণর্ ESA এর জনয্ ��িত, যিদ সাবে�শেনর জনয্ দরকার হয়
(PGCB)
��ািবত ইনভায়রনেমনটাল েমেনজেম� ইনফরেমশন িসে�ম (EMIS)ৈতির
• REB
• PGCB
তৃতী য়পক্ষ পযর্বেক্ষণ (Third Party Monitor) এর স�ৃ�তা
• REB
• PGCB
�িশ�ণ �েয়াজনীয়তা
• REB
• PGCB
িনমর্াণকালীন পযর্ােয় EMP

খরচ (ইউএসিড)
১০,০০০
৯০,০০০
২৫,০০০

৯০,০০০
৫০,০০০
২৫০,০০০
১০০,০০০
১৫০,০০০
৮০,০০০
িসিভল কােজ অ�ভুর্ � করা হেব

