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বাাংলাদেদের নারায়ণগদের স ানারগাাঁওদয় প্রস্তাববত ৬০০সেগাওয়াট কম্বাইন্ড  াইদকল পাওয়ার প্ল্যাদের 
জনয এনভায়রনদেোল অ্যান্ড স ােযাল ইেপযাক্ট অ্যাদ  দেে (ESIA)  ার াংদেপ 
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 ার াংদেপ 

ভূবেকা 
বাাংলাদেে  রকার ববেয যৎ খাদতর উন্নয়দনর জনয সব রকাবর অ্াংেগ্রহণ অ্নযদোেন কদর একবট সকৌেলপত্র গ্রহণ কদরদে। সকৌেদলর অ্াংে 

বহদ দব ইউবনক সহাদটল অ্যান্ড বরদ াটট  বলবেদটড (ইউএইচআরএল), বজই কযাবপটাল সলাবাল এনাবজট ইনদভস্টদেে  বববভ ও স্ট্র্যাদটবজক 

ফাইনযান্স বলবেদটড (এ এফএল)  েন্বদয় গবিত জদয়ে সভঞ্চার সকাম্পাবন, ইউবনক সেঘনাঘাট পাওয়ার বলবেদটড (ইউএেবপএল)-সক ২০১৮ 

 াদল বাাংলাদেদের নারায়ণগে সজলার অ্ন্তগটত স ানারগাাঁও উপদজলার বপদরাজপযর ইউবনয়দনর েযধঘাটা সেৌজায় ৫৮৮.৩১ সেগাওয়াট সনট 

আউটপযট হ ৬০০-সেগাওয়াট (RLNG) বভবিক কম্বাইন্ড  াইদকল পাওয়ার প্ল্যাে (CCPP) প্রকদের উন্নয়দনর জনয অ্ন্তভয টক্ত করা হদয়দে। 

এবেয়ান ইনফ্রাস্ট্র্াকচার ইনদভস্টদেে বযাাংক (AIIB), বডইবজ(DEG )ও স্টযান্ডাডট চাটটাডট বযাাংক (SCB) প্রকেবট অ্র্টায়ন করদব বদল আো করা 

যায়। 

এনভায়রনদেোল ইেপযাক্ট অ্যাদ  দেে (EIA) অ্নযদোেদনর জনয ইউএেবপএল পবরদবে অ্বধেপ্তর (DoE), বাাংলাদেে বরাবদর ০১/১০/২০১৯ 

তাবরদখর সেদো নাং ১৯-২৯৫৮৫ োধযদে আদবেন করদল ৩০/০৯/২০২০ পযটন্ত  াইট বিয়াদরন্স পায়। এরপর সেদো নাং ২১-৫৪২০৩ োধযদে 

৩০/০৯/২০২১ পযটন্ত  াইট বিয়াদরন্স নবায়ন করা হয়। এোডা গত ১৯.০৭.২০২০ তাবরদখ ইউএেবপএল পবরদবেগত োডপত্র (ECC) সপদয়দে 

যার সেদো নাং: ২২.০২.৬৭০০.১৪০.৭২.০৬৫.১৯-০৯। 

এনভায়রনদেোল অ্যান্ড স ােযাল ইেপযাক্ট অ্যাদ  দেে (ESIA) অ্ধযয়নবট AIIB, DEG ও SCB-এর প্রদযাজয নীবত কািাদোর  াদর্  ােে য 

সরদখ করা হদয়দে যার উদেেয হল বনেটাণ কাদজর  েয় প্রস্তাববত প্রকদে উদূ্ভত সেৌবলক পবরদবেগত ও  াোবজক (E&S) প্রভাব েূলযায়ন করা 

এবাং পবরদবেগত ও  াোবজক বযবস্থাপনা পবরকেনার (ESMP) অ্াংে বহ াদব প্রেেন বযবস্থার কাযটকাবরতা েূলযায়ন করার জনয সযদকাদনা 

প্রবতকূল প্রভাব, বযবস্থাপনা ও পযটদবেণ পবরকেনার জনয  ম্ভাবয প্রেেন বযবস্থার  যপাবরে করা। এবট ESIA বরদপাদটটর কাযটবনবটাহী  ারাাংে। 

 মূ্পণট ESIA ইউবনয়ন পবরষে ও ইউএেবপএল স ােযাল অ্বফদ  ও অ্নলাইদন https://umplbd.com/esia-lrp/-এ পাওয়া যাদব।  

 ম্ভাবয প্রবতকূল জীববকার ঝয াঁবক ও প্রকে  াইদটর জনয ESIA এর পাোপাবে জবে  াংগ্রদহর  াদর্  ম্পবকটত প্রভাব সোকাদবলা করার জনয 

অ্যাদপ্রাচ সরাড প্রেস্ত করা ও োে ধরার  ম্প্রোদয়র উপর বববধবনদষধ ববষদয় একবট জীববকা পযনরুদ্ধার পবরকেনা (LRP)ও প্রস্তুত করা হদয়দে। 

LRP আলাো ডকয দেদে উপস্থাপন করা হদয়দে যা ইউবনয়ন পবরষে ও ইউএেবপএল  াোবজক অ্বফদ  ও অ্নলাইদন 

https://umplbd.com/esia-lrp/-এ পাওয়া যাদব। 

 

প্রকে  ম্পবকটত সকাদনা প্রশ্ন বা অ্বভদযাগ র্াকদল ববনােূদলয ও  মূ্পণট বনভটদয় বনম্নবলবখত নম্বরদত প্রকদের অ্বভদযাগ বনষ্পবি কবেবটর (GRM) 

বরাবদর অ্বভদযাগ করদত পারদবন: 

 

GRM এর স্থায়ী কবেবট 

সজনাদরল েযাদনজার  াইট  সচয়ারপার ন ও প্রধান  ০১৭৮৭৬৯০৮৫১ 

বযবস্থাপক,  াোবজক   ে য    ০১৭১৩২০৫৩১০ 

জয বনয়র সডপযবট েযাদনজার অ্যাডবেন  ে য    ০১৭১৩২০৫৩১৫ 

সডপযবট েযাদনজার, ইএইচএ    ে য    ০১৭১৩২০৫২৯৫ 

প্রকদের চাবহো  

২০১৯  াল নাগাে বাাংলাদেদের সোট জন াংখযার প্রায় ৮৮% (েহুদর জন াংখযার ৯২% ও গ্রােীণ জন াংখযার ৬৭%) এর বনকট ববেয যৎ (অ্ফ-

বগ্রড ববেয যৎ হ) সপৌঁদেদে যার  বদচদয় বড গ্রাহক হল বেে ও আবাব ক খাত, তারপদর বাবণবজযক ও কৃবষ খাত। তদব উচ্চ ব দস্টে ল , নতয ন 
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প্ল্যাে  ম্পন্নকরদণ ববলম্ব, প্ল্যাদের বনম্ন েেতা ও অ্বনয়বেত ববেয যৎ  রবরাহ, চাবহো পূরদণর জনয  রবরাদহ ঘাটবতর কারদণ আেরা এখনও 

ববেয যদতর  ােে যপূণট ও োন ম্পন্ন  রবরাহ প্রাবপ্ত সর্দক অ্দনক েূদর রদয়বে।  

 

বাাংলাদেে  রকার ববেয যৎ খাদতর উন্নয়নদক  দবটাচ্চ অ্গ্রাবধকার বেদয়দে ও ২০২১  াদলর েদধয  কল নাগবরদকর জনয ববেয যৎ  রবরাদহর 

প্রবতশ্রুবত বেদয়দে। পাওয়ার ব দস্টে োস্টার প্ল্যান (বপএ এেবপ) অ্নযযায়ী  রকার ২০২১  াদলর েদধয ববেয যৎ উৎপােন েেতা ২৪,০০০ 

সেগাওয়াট ও ২০৩০  াদলর েদধয ৪০,০০০ সেগাওয়াদট উন্নীত করার লেয বনধটারণ কদরদে। এই লেয বাস্তবায়দন ২০১১  াল সর্দক বাাংলাদেে 

 রকার সব রকাবর খাদতর অ্াংেগ্রহদণর জনয উদেখদযাগয উন্নয়ন কেট ূচী  হ ববেয যৎ খাদত  াংস্কার বাস্তবায়দনর উদেযাগ বনদয়দে যার েদধয 

ববেযোন প্রকেবট একবট গুরুত্বপূণট অ্াংে। 

নীবত, আইবন ও প্রো বনক কািাদো 
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সয নীবত কািাদোর আওতায় প্রকে ও ESIA অ্ধযয়ন পবরচাবলত হদব তা বনম্নরূপ:  

 বাাংলাদেদের জাতীয় ও স্থানীয় নীবত, আইবন ও প্রাবতষ্ঠাবনক কািাদো; 

 AIIB পবরদবে ও  াোবজক নীবত; 

 বডইবজ  া দটইদনবববলবট গাইডলাইন 

 IFC পারফরেযান্স স্টযান্ডাডট ও EHS বনদেটবেকা। 

 বনরেীয় নীবত ২০২০ 

ববেয যৎ প্রকেবট পবরদবে  াংরেণ বববধোলা, ১৯৯৭ অ্নযযায়ী সরড কযাটাগবরর অ্ধীদন পদড এবাং AIIB-এর ESP, বনরেীয় নীবত ২০২০ ও IFC-

এর পারফরেযান্স স্টযান্ডাডট অ্নযযায়ী এবটদক A কযাটাগবর সেণীভয ক্ত করা হদয়দে। প্রকে কাযটক্রে বাস্তবায়দনর  াদর্ জবডত বাস্তবায়নকারী 

 াংস্থাদক  রকাদরর প্রদযাজয আইন/ প্রববধান ও স্পন রদের বনদেটবেকা অ্নয রণ করদত হদব। প্রকদের জনয প্রদযাজয প্রধান E&S নীবত হদব 

জাতীয় পবরদবে নীবত, ২০১৮, জাতীয় পবরদবে বযবস্থাপনা কেট পবরকেনা, ১৯৯৫, পবরদবে  াংরেণ আইন ১৯৯৫ ও পরবতটী  াংদোধনী, 

পবরদবে  াংরেণ বববধ ১৯৯৭ ও পরবতটী  াংদোধনী, ফযাক্টবর আইন ১৯৬৫, বাাংলাদে ে েে আইন ২০০৬ প্রদযাজয হদব। সযদকাদনা পবরদবেগত 

ও  াোবজক উদেগ বযবস্থাপনার জনয প্রদযাজয আইদনর অ্ধীদন পৃর্ক োয়োবয়ত্ব ববেেভাদব বণটনা করা হদয়দে। 

 

প্রদযাজয AIIB পবরদবেগত ও  াোবজক োন েূদহর েদধয রদয়দে AIIB ESS ১: পবরদবেগত ও  াোবজক েূলযায়ন ও বযবস্থাপনা কারণ 

প্রকেবটদক পবরদবেগত ও  াোবজক েূলযায়ন ও বযবস্থাপনার বযবস্থা প্রকদের ঝয াঁবক ও প্রভাব বাস্তবায়দনর  োনযপাবতক তা বনবিত করদত 

হদব; AIIB ESS ২: প্রকেভূক্ত জবে ইচ্ছয ক সক্রতা ও ইচ্ছয ক ববদক্রতা পদ্ধবতদত  াংগ্রহ করা  দেও স খাদন ৯০ জন জবের োবলক ভূবেহীন 

হদয় পদডদে। এোডা ৬০ জন েৎ যজীবী পবরবার ও ১৮ জন ভূবে-বনভটর বযবক্তও জবে ক্রদয়র কারদণ েবতগ্রস্ত হদয়দে। AIIB ESS ৩: 

আবেবা ীগণ প্রকদের জনয প্রদযাজয নয় কারণ আবেবা ীরা এলাকার (AOI) েদধয ব বা  কদর না।  

 

প্রকদের জনয প্রদযাজয IFC পারফরেযান্স স্টযান্ডাডট (PS) ও প্রদয়াজনীয়তার েদধয রদয়দে:  

 PS ১ (পবরদবেগত ও  াোবজক ঝয াঁবক ও প্রভাদবর েূলযায়ন ও বযবস্থাপনা)  ম্ভাবয  াোবজক ও পবরদবেগত ঝয াঁবক ও প্রভাবর 

বনয়বেত েূলযায়ন ও প্রেেন বযবস্থা বাস্তবায়ন ও ধারাবাবহকভাদব প্রভাব বযবস্থাপনা কদর।   

 PS ২ (েে ও কাদজর েতটাবলী) হল চারবট েূল েে োন (বেশু েে, সজারপূবটক েে, অ্-ববষেয, ও  বেবতর স্বাধীনতা ও সযৌর্ ের 

কষাকবষ) অ্নয াদর প্রকদের কাযটক্রে বযবস্থাপনা কদর। 

 PS ৩ (বরদ া ট এবফব দয়বন্স ও পবলউেন বপ্রদভনেন) প্রকদের জীবনকাদল োনব স্বাদস্থযর উপর প্রবতকূল প্রভাব এডাদত বা কোদনার 

জনয েূষণ প্রবতদরাধ নীবত ও সকৌেল হ প্রযযবক্তগত ও আবর্টকভাদব  ম্ভাবয  ম্পদের পবরবস্থবত ও প্রদয়াগ পবরোপ কদর।  

 PS ৪ (কবেউবনবট সহলর্, স ফবট ও ব বকউবরবট) প্রকদের  েয় এবাং প্রেেন বা বনয়ন্ত্রণ বযবস্থা প্রবতষ্ঠার  েয় েবতগ্রস্ত  ম্প্রোদয়র 

ঝয াঁবক ও প্রভাব েূলযায়ন কদর।  

 PS ৫ (ভূবে অ্বধগ্রহণ ও অ্ননবচ্ছক পযনবটা ন) ভূবে অ্বধগ্রহণ  ম্পবকটত  াোবজক ও অ্র্টননবতক প্রভাব এডাদত/কোদনার জনয 

বববভন্ন প্রবক্রয়া ও বযবস্থা গ্রহদণর জনয কারণ প্রায় ৯০ জন জবের োবলক কৃবষগতভাদব ভূবেহীন হদয় পদডদে ও জবে  াংগ্রদহর 

কারদণ ৬০-েৎ যজীবী পবরবার ও জবের উপর বনভটরেীল ১৮ জন আক্রান্ত হদয়দে।  

 PS ৬ (জীবনববচত্রয  াংরেণ ও জীবন্ত প্রাকৃবতক  ম্পদের সটক ই বযবস্থাপনা) প্রকে  াইদটর জবে বযবহাদরর উপর বভবি কদর 

প্রকদের জনয  াংরেণ পবরকেনা েূলযায়ন করদত বযবহৃত হদব।  

 

প্রকদের অ্বস্থান ও  াইট এবাং আদেপাদের েূল বববেষ্ট্য 

প্রস্তাববত প্রকেবট বপদরাজপযর ইউবনয়ন, স ানারগাাঁও উপদজলা, নারায়ণগে সজলার েযধঘাটা সেৌজায় অ্ববস্থত ও প্ল্যাদের জনয সোট ২১.০৭ 

একর জবে অ্বধগ্রহণ করা হদয়দে।  াইটবট সোগরাপাডা বা স্টযান্ড সর্দক প্রায় ৩.২৮ বকদলাবেটার ও ঢাকা বজদরা পদয়ে সর্দক ২৭.৩ 

বকদলাবেটার েূদর অ্ববস্থত। প্রকেবট সেঘনা নেীর োখা চযাদনদলর ডান তীদর অ্ববস্থত। প্রকদের অ্বস্থান নীদচর বচদত্র প্রেেটন করা হদয়দে। 
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 প্রকদের অ্বস্থান 

প্রস্তাববত পাওয়ার প্ল্ােবট কৃবষ জবেদত অ্ববস্থত ও েযধঘাটা সেৌজার আবাব ক এলাকা সববষ্ট্ত ও প্রস্তাববত স্থান সর্দক পানাে ব বট (প্রত্নতাবেক 

স্থান) ৪.৫০ বকবে (NE) েূদর অ্ববস্থত। প্রকে  াইদটর ৫ বকদলাবেটার বযা াদধটর েদধয সকাদনা  াংরবেত এলাকা,  াংরবেত বন, পাহাড ও 

প্রবতরো স্থাপনা সনই। প্রস্তাববত প্রকে  াইদটর পার্শ্টবতটী এলাকার ববেে বববরণ বনম্নরূপ: 

উির- েযধঘাটা েধযপাডার ব বত এলাকা; 

েবেণ- সেঘনা নেীর োখা চযাদনল; 

পূবট- েযধঘাটা পূবট পাডার ব বত এলাকা; 

পবিে- েযধঘাটা েবেণপাডার কৃবষ জবে ও ব বত; 

 

প্রকদের বববরণ  

প্রস্তাববত ৬০০ সেগাওয়াট বর-গযাব ফাইড এলএনবজ (RLNG) বভবিক CCPP প্রকেবট বনেটাণ, োবলকানা ও বযবস্থাপনা (BOO) বভবিদত হদব 

যা বনেটাদণ ৩ বের  েয় লাগদব ও ২২ বের সেয়াদে সনট ৫৮৮.৩১ সেগাওয়াট ববেয যৎ উৎপােন করদব। প্রকদের জনয পেন্দ ই ইউবনট 

কনবফগাদরেদন ৬০০ সেগাওয়াদটর পাওয়ার ব্লক র্াকদব যার েদধয তাপ পযনরুদ্ধার বস্টে সজনাদরটর (HRSG)  হ একবট বস্টে টারবাইন ও 

েয বট সজনাদরটর র্াকদব। 

প্ল্যাদে একবট (১) কম্বাইন্ড  াইদকল ইউবনদটর েবডউল র্াকদব যার গ্র  আউটপযট হদব প্রায় ৬০০ সেগাওয়াট। বততা  গযা  ট্রান্সবেেন অ্যান্ড 

বডবস্ট্র্ববউেন সকাম্পাবন বলবেদটদডর (TGTDCL) োধযদে সপদট্রাবাাংলার আরএলএনবজদত প্ল্যাে পবরচাবলত হদব। পাওয়ার প্ল্যাে ও বগ্রড 
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 াবদস্টেদনর েদধয েূরত্ব প্রায় ৮০০ বেটার ও ৪০০ সকবভ ব দেল  াবকটট ট্রান্সবেেন লাইদনর োধযদে পাওয়ার বগ্রড সকাম্পাবন অ্ফ বাাংলাদেদের 

(PGCB) বনকটতে প্রস্তাববত বগ্রড  াবদস্টেদন  রাদনা হদব। প্রকদের অ্াংে বহ াদব TGTDCL সর্দক নেীপদর্ গযা   রবরাদহর জনয ২০-ইবঞ্চ 

বযাদ র  াব ারদফ  পাইপলাইনও বনেটাণ করা হদব। একবট ইনদটক চযাদনল ও সফার সব’র োধযদে প্ল্যাদের জনয সেঘনা চযাদনল সর্দক 

অ্পবরদোবধত পাবন প্ল্যাদের বভতদর অ্ববস্থত অ্পবরদোবধত পাবন পাম্প হাউদ  স্থানান্তর করা হদব। এ প্রকদের অ্াংে ও প্রকে উপাোন বহ াদব 

বনধটারণ করা হয়। হােেেট লযাবদরটবর সর্দক ইজারা সনওয়া জবেদত বনেটাণ কযাম্প বা সলডাউন এলাকা স্থাপন করা হদয়দে। প্ল্যাে  াইদটর 

 াংলগ্ন সলডাউন এলাকার জনয অ্বতবরক্ত জবে ২০২১  াদল বনেটাণ  ােগ্রী  াংরেদণর জনয স্থানীয়  ম্প্রোদয়র কাে সর্দক ১৫ োদ র জনয লীজ 

সনওয়া হদয়দে।  
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বনেটাণ  ােগ্রী ও  রোে পবরবহদনর জনয েয বট অ্স্থায়ী সজবটও  হায়ক  যববধা বহ াদব ববদববচত। 

 াইদটর অ্যাদপ্রাচ সরাডবট ঢাকা-চট্টগ্রাে হাইওদয়দক েযধঘাটা সোড পযটন্ত  াংদযাগকারী একবট গ্রাদের পাকা রাস্তা। েযধঘাটা সোদড যাওয়ার আদগ 

এই রাস্তার পাদেই প্রস্তাববত বনেটাণ েবেক বেববদরর স্থান। রাস্তাবট বাাংলাদেে  রকাদরর স্থানীয়  রকার প্রদকৌেল ববভাগ (এলবজইবড) 

রেণাদবেণ কদর। বনেটাণ  ােগ্রী বহন করার জনয ও কযাম্প  াইট/সলডাউন এলাকা সর্দক প্রকদের জায়গায় কেটীদের বহদনর জনয প্রকেবট 

ববেযোন রাস্তার ৭৮০ বেটার েীঘট অ্াংে বযবহার করদত ইচ্ছয ক। প্ল্যাে বনেটাদণর জনয ভারী যন্ত্রপাবত ও অ্নযানয যন্ত্রপাবতর জনয পাবনপর্বটদক 

পবরবহদনর প্রধান োধযে বহদ দব বযবহার করা হদব। অ্যাদপ্রাচ সরাডবট প্রকদের অ্াংে নয় বরাং প্রকদের জনয একবট  যববধা বহ াদব ববদবচনা 

করা যায়। এলবজইবড ভূবে অ্বধগ্রহণ ও েবতপূরণ  াংক্রান্ত জাতীয় নীবত অ্নয রণ কদর স্থানীয় গ্রােবা ীদের কলযাদণ এই রাস্তাবটদক ২.৫-৩ 

বেটার সর্দক ৫ বেটার প্রেস্ত করার পবরকেনা কদরদে। ইউএেবপএল েবতগ্রস্ত পবরবারদক বাজার েূলয অ্নযযায়ী আনযষ্ঠাবনক ও অ্নানযষ্ঠাবনক 

উভয় সেদত্রই অ্বতবরক্ত েবতপূরণ প্রোন কদরদে৷ এই প্রকদের  াদর্ যযক্ত  যববধা বহ াদব অ্যাদপ্রাচ সরাড প্রেস্তকরদণর জনয েূলযায়ন পবরচাবলত 

হদচ্ছ এবাং স বট েবতপূরণ েূহ প্রদযাজয ঋণোতা নীবত কািাদোর  াদর্  েবতপূণট বকনা তা বনধটারণ করদব।  

প্ল্যাদের সলআউট 

প্রস্তাববত পাওয়ার প্ল্যাে  াইদটর আয়তন ২১.০৭ একর ও  াইদটর  াধারণ সলআউদটর েদধয প্রধান ব্লক এলাকা (গযা  টারবাইন হল, 

এইচআরএ বজ, বস্টে টারবাইন হল, প্রধান ট্রান্সফরোর ও এইচবভ ইউবনট  হায়ক ট্রান্সফরোর) ও  হায়ক এলাকা (বয়লার সেক-আপ) বনদয় 

গবিত। ওয়াটার বট্রটদেে প্ল্যাে ও ইন্ডাবস্ট্র্য়াল ওদয়স্ট ওয়াটার বট্রটদেে প্ল্যাে ও রা ায়বনক সডাবজাং রুে ও সেকাবনকযাল ড্রাফট কাউোর সলা 

কয বলাং টাওয়ার ও ব ডবব্লউ পাম্প হাউ  ও যাবন্ত্রকভাদব ত্ববরত িযাবরফায়ার, পবরদোবধত পাবনর পাদনর পাম্প হাউ , পাবনর বড পাম্প হাউ , 

পবরদষবা ও অ্বগ্নবনবটাপক পাবনর সবব ন, অ্পবরদোবধত পাবনর সবব ন ও পানীয়-পাবনর সবব ন এবাং বফল্টার ও  যাবনটাবর বজটয পাবন সোধনাগার 

অ্ন্তভয টক্ত রদয়দে। নীদচর বচদত্র প্রধান স্থাপনাগুবল উপস্থাপন করা হদয়দে। 

 

প্ল্যাদের বববরণ  
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ববেয যৎ সকদের প্রধান উপাোন: 
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গযা  টারবাইন: গযা  টারবাইন (GT)ও সজনাদরটদরর (GTG) কাজ হল ববেয যবতক েবক্ত উৎপন্ন করা ও বহট বরকভাবর বস্টে সজনাদরটরদক 

(HRSG) তাদপর উৎ  প্রোন করা। গযা  টারবাইনবট হদব একক প্রবাহ ওদপন  াইদকল টাইদপর যা সরবটাংকৃত আউটপযদট ক্রোগত পবরচাবলত 

হদব ও  মূ্পণটরূদপ স্থানীয় কদরাল বকউববদকল ও সকেীয় বনয়ন্ত্রণ কে সর্দক  ঞ্চাবলত হদব। 

বহট বরকভাবর বস্টে সজনাদরটর (HRSG): এইচআরএ বজ গযা  টারবাইদনর বনদচর বেদক অ্ববস্থত যা বস্টে টারবাইন বফদডর জনয গযা  

টারবাইন সর্দক বনষ্কােন গযা  বযবহার কদর বাষ্প উৎপন্ন কদর। 

বস্টে টারবাইন সজনাদরটর (STG): STG প্ল্যাদের কাজ হল বগ্রড ব দস্টদে ববেয যৎ  রবরাহ করার জনয বহট বরকভাবর বস্টে সজনাদরটর (HRSG) 

সর্দক বাষ্প গ্রহণ কদর ববেয যবতক েবক্ত বতবর করা। 

বফড ওয়াটার ব দস্টে: বফডওয়াটার ব দস্টে কে চাদপর ড্রাে সর্দক এইচআরএ বজ ইদকাদনাোইজার ইনদলট সহডাদর বফডওয়াটার  রবরাহ 

কদর ও এইচবপ বস্টে ব দস্টে, এইচবপ বাইপা  ব দস্টে ও বরবহট বস্টে ব দস্টদের সে ওয়াটার  রবরাহ কদর। 

কনদডনদ ট ব দস্টে: বনম্নচাপ (LP) টারবাইন বনষ্কােন বাষ্প কনদডন্সাদর আদ  সযখাদন এবট তরল অ্বস্থাদক পবরপূণট করার জনয ঘনীভূত হয় 

ও কনদডন্সার হট কূদপ জো হয়। কনদডনদ ট ব দস্টে এই কনদডনদ টদক কনদডন্সার সর্দক কনদডনদ ট বনষ্কােন পাদম্পর োধযদে HRSG-

এর এলবপ বস্টে ড্রাদে পবরবাবহত কদর।  

কয বলাং ওয়াটার ব দস্টে: সিাজড লযপ কয বলাং ওয়াটার ব দস্টদের কাজ হল প্ল্যাে ব দস্টেদক িান্ডা করার জনয সেক আপ ওয়াটার  রবরাহ করা, 

গযা  টারবাইন অ্দয়ল কয লাদরর জনয বডবেনারলাইজড কয বলাং ওয়াটার  াবকটদটর পদরাে কয বলাং, গযা  টারবাইন সজনাদরটর হাইদড্রাদজন কয লার, 

বস্টে টারবাইন সতল কয লার, বস্টে টারবাইন সজনাদরটর এয়ার কয লার, পাম্প, বস্টে ও ওয়াটার  যাম্পলার, এয়ার কদম্প্র ার ও অ্নয সযদকান 

যন্ত্রপাবত যাদত িান্ডা পাবনর প্রদয়াজন হয় ও বন্ধ কয বলাং ওয়াটার কয লাদরর োধযদে অ্বজজবলয়ারী কয বলাং ওয়াটাদর বজটয তাপ প্রবতদরাধ করা। 

প্ল্যাে ওয়াটার ব দস্টে: প্ল্যাদের জনয পাবনর চাবহো সেঘনা োখা চযাদনল সর্দক ইনদটক ওয়াটার পাম্প হাউদ র োধযদে আনা হদব। ইনদটক 

ওয়াটার পাম্প হাউ  সর্দক িযাবরফায়াদর পাবন  রবরাদহর জনয কাবটন ইস্পাত বনেটাদণর  াদর্ োবটর নীদচ পাইপলাইন প্রস্তাববত রদয়দে। প্ল্যাে 

ওয়াটার ব দস্টেবট ঘনত্ব চক্রবভবিক েীতল পাবন  রবরাহ করার জনয উপযযক্ত কদর প্রস্তুত করা হদব। প্রস্তাববত ৬০০ সেগাওয়াট প্ল্যাদের জনয 

সোট সেকআপ ববশুদ্ধ পাবনর চাবহো ৬৭৬.২২ m৩/ঘো বহ াদব অ্নযোন করা হদয়দে যা কয বলাং টাওয়াদরর  াদর্ কয বলাং ওয়াটার ব দস্টদের 

পযনঃ ঞ্চালদন  েে হদব। সোধদনর পদর কাাঁচা পাবন ১৬ ঘো  াংরেণ েেতা হ বফল্টারকৃত জলােদয়  াংরেণ করা হদব। 

প্রাকৃবতক গযা  বযবস্থা: বততা  গযা  ট্রান্সবেেন অ্যান্ড বডবস্ট্র্ববউেন সকাম্পাবন বলবেদটড (TGTDCL) নূযনতে ৮৫% বেদর্ন  ােগ্রী  হ প্রাকৃবতক 

গযা   রবরাহ করদব যা ইউএেবপএল  াইট সর্দক সেঘনা োখা চযাদনদলর অ্নয তীদর প্রায় ৭০০ বেটার েবেণ-পূবট বেদক অ্ববস্থত।  

ববেয যবতক প্ল্যাে ও ব দস্টদের প্রদয়াজনীয়তা: প্রস্তাববত পাওয়ার প্ল্যাদের জনয ইউবনট ট্রান্সফরোদরর োধযদে ববেয যৎ খাবল করার জনয, স্টাটট-

আপ/োট ডাউন/সস্টেন  হায়ক েবক্তর জনয ববেয যৎ আেোবনর জনয একবট ৪০০সকবভ গযা  ইন যদলদটড  যইচইয়াডট (GIS) পবরকেনা করা 

হদব। এই  যইচইয়াডট েূল পাওয়ার হাউ  বববডাং সর্দক পৃর্ক এলাকায় হদব ও একবট সচইন বলঙ্ক সবডা োরা সববষ্ট্ত হদব। 

পাওয়ার ইভাকয দয়েন ও অ্ফদটক: প্রস্তাববত পাওয়ার প্ল্যাে সর্দক উৎপন্ন ববেয যৎ ৪০০ সকবভ ব দেল  াবকটট (S/C) লাইদনর োধযদে PGCB-

এর বনকটতে বগ্রড  াবদস্টেদন সনয়া হদব। PGCB োরা প্রস্তাববত ৬০০ সেগাওয়াট প্রকদের েেতা বাডাদনার ববদবচনা  হ PGCB বনকটতে 

বগ্রড  াবদস্টেদনর  াদর্ ববেে আন্তঃ াংদযাগ পবরকেনা করদব। 

স্টযাক: একবট আন-ইন যদলদটড এইচআরএ বজ স্টযাক ও একবট বাই-পা  স্টযাক যার উচ্চতা হদব যর্াক্রদে ৭৫ বেটার ও ৬০ বেটার।  

কদরাল ব দস্টে: পাওয়ার প্ল্াদের কদরাল ব দস্টদে বনম্নবলবখত বযবস্থা অ্ন্তভয টক্ত র্াকদব: 

প্ল্যাে বডব এ : প্রস্তাববত পাওয়ার প্ল্যাদের জনয ববেয যবতক ব দস্টদের  মূ্পণট বনয়ন্ত্রণ, ইবেত, সঘাষণা ও তোবধান েূল পাওয়ার প্ল্াে ও ৪০০ 

সকবভ ব দস্টদের জনয প্ল্যাে বডব এদ র োধযদে েবনটর সর্দক  ঞ্চাবলত হদব। 

ব দরানাইদজেন পযাদনল: উভয় সজনাদরটদরর জনয ইউবনট অ্নযযায়ী একবট হাডটওয়যারযযক্ত ব দরানাইবজাং পযাদনল  রবরাহ করা হদব। 
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বডস্টাদবটন্স সরকডটার: ৪০০ সকবভ  যইচইয়াডট  রোদের জনয একবট োইদক্রাপ্রদ  র-বভবিক বডস্টাদবটন্স সরকডটার প্রস্তাববত পাওয়ার প্ল্যাদের 

প্রধান বনয়ন্ত্রণ ভবদন র্াকদব ও এবট বপ্র-ফল্ট ও সপাস্ট-ফল্ট সডটা সরকডট করদব ত্রুবট ববদেষদণ কাদজ লাদগ।  

েূষণ েবনটবরাং ও বনয়ন্ত্রণ বযবস্থা: প্রকদের জনয েূষণ বনয়ন্ত্রদণর জনয প্রস্তাববত পেদেপ বনম্নরূপ: 
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বায়য েূষণ বনয়ন্ত্রদণর বযবস্থা: যবেও প্রতযাবেত প্রাকৃবতক গযা  ববদেষদণ  ালফাদরর পবরোণ নগণয উদেখ করা হদয়দে বকন্তু বায়যেণ্ডদল উৎপন্ন 

SO২ ও NOx-এর  বিক ববচ্ছয রণ ও তরল বনবিত করদত ৭৫ বেটার উচ্চতার প্রধান স্টযাক ও ৬০ বেটার উচ্চতার বাইপা  স্টযাক প্রস্তাব 

করা হদয়দে। গযা  টারবাইদন NOx বানটার  হ অ্তযাধয বনক েহন প্রযযবক্ত বযবহার করা হদব যা প্রাকৃবতক গযা  বনদেপ করার  েয় ২৫ 

বপবপএে-এর েদধয NOx স্তর বজায় রাদখ। ক্র দলা েডয যদলদটড নন-বড পারব ভ ইনফ্রাদরড (NDIR)  নাক্তকরদণর  াদর্ স্টযাক বনষ্কােদনর 

অ্নলাইন বনরীেদণর জনয ক্রোগত বনগটেন েবনটবরাং ব দস্টে (CEMS) বনবিত করা হদব। আউটপযট NOx, SO২, CO, CO২, O২ এর ঘনত্ব 

সেখাদব। 

েব্দ েূষণ বনয়ন্ত্রণ: েদব্দর প্রধান উৎ  বনেটাণ পযটাদয়  রোদের বাইদরর পৃষ্ঠ সর্দক ১ বেটার েূরদত্ব বনধটাবরত ৮৫ dB(A) এর েদধয রাখা হদব। 

এই  ীো অ্বতক্রেকারী পৃর্ক  রোে উপযযক্ত েব্দ সোষণ /  যাাঁতদ াঁদত সবডাযযক্ত হদব। কেটীদেরদক েব্দ সর্দক  যরোর জনয ইয়ারপ্ল্াগ ও 

অ্নযানয বনরাপিা বযবস্থা র্াকদব।  

প্ল্যাে সর্দক উৎপন্ন বজটয পোদর্টর বনঃ রণ সর্দক পাবন েূষণ: খবনজেযক্ত পাবনর প্ল্াে ও অ্নযানয পবরদষবা এলাকার বযাকওয়াে বজটয সোধনাগাদর 

প্রদয়াজনীয় োত্রায় বযবস্থাপনা করা হদব। এলয দয়ে বট্রটদেে প্ল্যাে সর্দক পাওয়া সোবধত বজটয আাংবেকভাদব গাে লাগাদনার জনয বযবহার করা 

হদব ও অ্ববেষ্ট্ পাবন গাদের জনয বযবহার হদব। 

এলয দয়ে বট্রটদেে প্ল্যাে ও  যযদয়জ বট্রটদেে প্ল্যাে: বডবেনাবরলাইদজেন বরদজনাদরেন বজটয বনরদপেকরণ সবব দন বনদেটবেত হয় ও বনরদপে 

পাবন কেন েবনটবরাং সবব দন (ব এেবব) স্থানান্তবরত হদব। বনরীেদণর জনয  াধারণ েবনটবরাং সবব দন প্রস্তুত করা বজটয  াংগ্রহ করা হদব ও 

TSS, COD, BOD ও pH এর জনয চূডান্ত বজটয বনরীেণ করা হদব। সোবধত বজটয আাংবেকভাদব গাে লাগাদনার কাদজ বযবহার করা হদব ও 

অ্ববেষ্ট্াাংে সেঘনা োখা চযাদনদল পািাদনা হদব। প্ল্যাে এলাকা সর্দক উৎপন্ন গাহটস্থয বজটয পাবন সোধদনর জনয  যযদয়জ বট্রটদেে প্ল্যান (STP) 

স্থাপন করা হদব। এ বটবপ সর্দক পবরদোবধত বজটয পাবনও ব এেবব-সত পািাদনা হদব ও সেঘনা োখা চযাদনদল বনষ্কােদনর আদগ পযটদবেণ করা 

হদব। 

সস্টাদরজ ইয়াডট/সলডাউন এবরয়া: সলডাউন এলাকাবট হােেেট লযাবদরটবরজ সর্দক বলজ সেওয়া জবেদত স্থাপন করা হদয়দে। প্ল্যাে  াইদটর 

 াংলগ্ন ১.৪৯ একর সলডাউন এলাকার জনয অ্বতবরক্ত জবে ২০২১  াদল স্থানীয়  ম্প্রোদয়র কাে সর্দক ১৫ োদ র জনয বনেটাণ  ােগ্রী  াংরেদণর 

জনয লীজ সনওয়া হদয়দে। 

বরভার সজবট: সেঘনার পাবনপর্ বযবহার কদর বনেটাণ  ােগ্রী,  রোে, যন্ত্রপাবত  াইদট বনদয় যাওয়ার জনয ৮১০ বগট বেটার ও ৭৩৫ বগট বেটার 

আয়তদনর েয বট অ্স্থায়ী বরভার সজবট বনেটাণ করা হদব। 

বনেটাণ: বনেটাণ পযটায় হদব আনযোবনক ২৬ ো । বনেটাণ পযটাদয় গদড ৯০০ জন েে ও আধা-েে েবেদকর প্রদয়াজন হদব। এই  েয় েবেকদের 

জনয বনেটাণ বেববর প্রদয়াজন হদব। এ জনয েযধঘাটা সেৌজায় সোট ১২০০ সডব দেল জবে বতন বেদরর জনয হােেেট লযাবরাইট  (WAQF), 

বাাংলাদেে সর্দক বলজ সনওয়া হদয়দে। কযাম্পবট প্ল্যাদের বনেটাদণর  েয় আবা ন বনেটাণ কেটীদের ও উপাোন সলডাউদনর জনয বযবহৃত হদব। 

অ্পাদরেন ও রেণাদবেণ: ইউএেবপএল বনযযক্ত O&M বটে প্ল্যাে স্থাপন ও চালয হওয়ার পর অ্পাদরেন ও রেণাদবেদণর কাজ করদব। 

েযানযয়াল বযবস্থাপনা নূযনতে করার জনয প্ল্যাদে উচ্চ স্তদরর অ্দটাদেেদনর পবরকেনা করা হদয়দে। প্রদকৌেলী,  যপারভাইজার  েন্বদয় প্রায় 

১০০ জন েে ও আধা-েে জনবদলর প্রদয়াজন হদব। প্ল্যাদের বযবস্থাপনা ও বনয়বেত রেণাদবেদণর জনয O&M বিকাোর োরা েবেক বনদয়াগ 

করা হদব। ইউএেবপএল প্রো ন, অ্র্ট ইতযাবের েদতা  হায়তা কাদযটর জনয তাদের বনজস্ব কেটীদের বনযযক্ত করদব। 

বডকবেেবনাং: পাওয়ার প্ল্যাদের জীবনকাল ২৫ বের অ্নযোন করা হয় ও চয বক্ত বৃবদ্ধ বা পযননটবীকরণ না করা হদল ববকে অ্র্টননবতক জ্বালানী 

পাওয়া সগদল তাহদল ববকে ববেয যৎ উৎপােদনর জনয পাওয়ার প্ল্যােবটদক পযনবনটেটাণ করা সযদত পাদর। বরদট্রাবফবটাং  ম্ভব না হদল ববেয যৎ সকেবট 

বডকবেেবনাং করা হদব।  

প্রকে বাস্তবায়ন ও  েয় ূচী 
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ইউবনক গ্রুপ প্রকেবট বাস্তবায়দন  ােবগ্রকভাদব োবয়ত্ব গ্রহণ কদর যার েদধয েন্দ্ব বনর ন, প্রদয়াজনীয় েেতা ও বনয়বেতভাদব বাস্তবায়ন 

পরােেটোতাদের কাে সর্দক  ের্টন  াংগ্রহ অ্ন্তভয টক্ত। প্রকেবট একক টানটবক ইবপব  সোদডর োধযদে বাস্তবাবয়ত হদচ্ছ। প্ল্যাে চালয হওয়ার পর 

এর অ্পাদরেন ও রেণাদবেণ ওএন্ডএে বটে গ্রহণ করদব। 

প্রাক-বনেটাণ কাযটক্রে ৯ ো   েয়কাল ধদর বনদয় এই  েদয়র েদধয  েস্ত প্রদয়াজনীয়  াংবববধবদ্ধ ও অ্- াংবববধবদ্ধ োডপত্র গ্রহণ করা হয় ও 

বনেটাণ  েয়কাল 'েূনয তাবরখ' সর্দক ৩২ ো  অ্নযোন করা হয় যা অ্গ্র র হওয়ার সনাবটদের তাবরখ বহ াদব (NTP) গণনা করা হয়। NTP 

সর্দক ৩২ ো  পর বেবডউল কবেেবনাং হয়। 
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বরদ া ট ও ইউবটবলবট প্রদয়াজনীয়তা 

জবের প্রদয়াজনীয়তা: প্ল্যাে  াইদটর জনয সোট ২১.০৭ একর জবে ইচ্ছয ক সক্রতা ও ইচ্ছয ক ববদক্রতার সলনদেদনর বভবিদত ৩৪৩ জন জবের 

োবলক (৭ জন আবাব ক বা ার োবলক  হ) সর্দক  াংগ্রহ করা হদয়দে।  াংগ্রদহর আদগ ৬.৭৯ একর জবে পবতত বেল কারণ এবট আদগ 

একজন বযব ায়ী বেে স্থাপদনর জনয  াংগ্রহ কদরবেদলন। এই পবতত জবে স্থানীয় জনদগাষ্ঠী ও সজদলরা নেীপদর্ প্রদবদের জনয বযবহার কদর 

আ দে। বাবক জবে এর োবলকরা কৃবষ কাদজ বযবহার করত। জবেবট বনচয  কৃবষ জবে হওয়ায় বষটাকাদল কৃবষকাজ করা  ম্ভব হদতা না। জবের 

োবলকরা বষটা-পরবতটী  েদয় জবে কৃবষকাদজর জনয বযবহার করত। 

েযই ধাদপ ববেযোন বাজারেদরর বভবিদত জবে ও ‘আবাব ক কািাদোর’ োে আদলাচনা করা হদয়দে। প্রদতযক জবের োবলকদক জবে ও আবাব ক 

কািাদোর েবতপূরণ প্রোন করা হদয়দে। স ানারগাাঁয় ভূবে রাজস্ব অ্বফদ র  াব সরবজস্টাদরর  াদর্ পরােেটকাদল জানা যায় সয জবের েূলয 

আদলাচনার পর উভয় পদের উপবস্থবতদত জবে ইউএেবপএদলর নাদে বনববন্ধত হদয়দে। বাাংলাদেে  রকাদরর আইনানযগ ববধান অ্নয াদর  াব-

সরবজস্টার োরা বনবিত করা হদয়দে সয ইউএেবপএল-এর নাদে সরবজদস্ট্র্েদনর আদগ তাদের বববক্রত  েস্ত জবের জনয োবলকদেরদক জবের 

েূদলযর  মূ্পণট ও চূডান্ত অ্র্ট প্রোন করা হদয়দে। 

বনেটাণ কযাম্প ও সলডাউন এলাকা, বনেটাণ বেববর সর্দক বনকটবতটী সড্রদন এ বটবপ পবরদোবধত পাবন বনষ্কােন পাইপলাইন স্থাপদনর জনযও জবের 

প্রদয়াজন বেল। রাস্তার ROW বরাবর STP পাইপলাইন পাতাদনা হদব। বনেটাণ কযাম্প ও সলডাউন এবরয়ার জনয হােেেট লযাবদরটবর সর্দক 

েযধঘাটা সেৌজায় সোট ১২০০ সডব দেল জবে ৩ বেদরর বলজ সনওয়া হদয়দে। গযা  পাইপলাইন স্থাপন ও ট্রান্সবেেন টাওয়ার বনেটাদণর জনয 

অ্বতবরক্ত জবের প্রদয়াজন সনই কারণ গযা  পাইপলাইনবট নেীর তলদেদে স্থাপন করা হদব ও একপাদে প্ল্যাদের  ীোনার েদধয ও োখা 

চযাদনদলর অ্নয বেদক বেটাবরাং সস্টেদন োবটর উপদর র্াকদব। েয বট ট্রান্সবেেন টাওয়াদরর একবট প্ল্যাদের  ীোনার েদধয ও অ্নযবট সেঘনা োখা 

চযাদনদলর অ্পর পাদে অ্ববস্থত। 

অ্যাদপ্রাচ সরাড প্রেস্ত করার জনয সলডাউন এলাকা সর্দক প্ল্যাে  াইট পযটন্ত  াংবেষ্ট্  যববধার জনয স্থানীয়  ম্প্রোদয়র কাে সর্দক প্রায় ০.১৯ 

একর জবে  াংগ্রহ করা হদয়দে। 

প্রকদের জনয অ্বধগ্রহণ করা জবে ও  াংবেষ্ট্ েবতপূরদণর বববরণ প্রকদের পৃর্ক এলআরবপ-সত পাওয়া যাদব।   

আর্ট বফবলাং: এইচএফএল-এর উপদর বনরাপে স্তর পযটন্ত প্রস্তাববত প্রকে  াইটবট ববকাদের জনয প্রায় ৫৬৬,৩৩৭ বকউববক বেটার বাবলর 

প্রদয়াজন বেল। অ্নযদোবেত ববদক্রতা সে া ট সেঘনা এোরপ্রাইজ সর্দক বাবল  াংগ্রহ করা হদয়দে। 

 

পাবনর প্রদয়াজনীয়তা ও উৎ : প্ল্যাদের জনয আনযোবনক কাাঁচা পাবনর প্রদয়াজন ৬৭৬.২২ m৩/ঘো (কয বলাং ওয়াটার ব দস্টদের জনয বর াকয টদলেন 

ওয়াটার সেক-আপ  হ) ৬০০ সেগাওয়াদটর জনয যা এবট সেঘনা নেী সর্দক সনওয়া হদব ও প্ল্যাদে পযনবটযবহার করা হদব।  

 

RLNG: পাওয়ার প্ল্যাে প্রকদের জনয বেবনক ৯৬,১৯২ Mscf গযাদ র প্রদয়াজন যা TITAS  রবরাহ করদব ও একবট ২০-ইবঞ্চ বযাদ র 

পাইপলাইন নেীর েধয বেদয় গযা   রবরাহ করার জনয বনকটবতটী ভালভ সস্টেন সর্দক অ্নযভূবেক বেকবনদেটেক বড্রবলাং (HDD) বযবহার কদর 

নেীর তলদেদে স্থাপন করা হদব।  

 

উপকরণ পবরবহন,  ঞ্চয় ও বযবস্থাপনা: উপাোন পবরবহন প্রার্বেকভাদব সজবটর োধযদে পবরচাবলত হয়। েয বট সজবট বনেটাদণর পযটাদয় বনেটাণ 

 ােগ্রীর পাোপাবে প্ল্যাদের  রোে পবরবহন কদর। প্ল্যাে অ্পাদরেদনর জনয পাবন সোধন ও প্রবক্রয়া প্রদয়াজনীয়তার জনয রা ায়বনক প্রদয়াজন 

হদব। বযবহৃত ববপজ্জনক উপাোন বববেষ্ট্ বনরাপিা বনদেটোবলী হ বনধটাবরত বনরাপিা বনয়ে অ্নযযায়ী  াংরেণ করা হদব বদল।  

 

বযয় অ্নযোন: প্রকদের সোট বযয় অ্নযোন করা হদয়দে USD ৫০৩ বেবলয়ন। 
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বনরাপিা ববধান: ফায়ার ফাইবটাং ব দস্টে যা NFPA-৮৫০ এর  যপাবরে ও স্থানীয়  াংবববধবদ্ধ কতৃটপদের প্রববধাদনর  াদর্  েবতপূণট হদব। 

বনরদপে আবর্টাং প্রবতদরাধক (এনবজআর)  েস্ত ইউবনট ট্রান্সফরোর ও োবটর স দকন্ডাবর  াইড উইবন্ডাংদয়র বনরদপে পদয়দের েদধয  াংযযক্ত 

র্াকদব। স্তুপ, পাওয়ার হাউ  বববডাং,  যইচইয়াদডটর টাওয়ার ইতযাবেদত বজ্রপাত বনদরাধক র্াকদব ও ৪০০ সকবভ  যইচইয়াডট ও ট্রান্সফরোর 

ইয়াদডটর  রোেদক  যরবেত করার জনয আর্ট বগ্রড ও বেবডাং তার ও / অ্র্বা বজ্রপাত বনদরাধদকর  াদর্  াংদযাগ স্থাপন োধযদে বজ্রপাত 

সর্দক  যরো করা হদব।  

 

ববকে বযবস্থা েূদহর ববদেষণ 

 

সয ববকে ববদেষণ ও অ্ন্তভয টক্ত করার প্রস্তাবনা করা হদয়দে তা বনম্নরূপ: 

 

বাাংলাদেদের বতটোন ববেয যদতর পবরবস্থবত ববদবচনা কদর, "প্রকে েৃেযকে" না হদল সেদে ববেয যত ঘাটবত সেখা সেদব ও স ই  াদর্ ববেয যৎ ববভ্রাদট 

েবতগ্রস্তদের জীবনযাত্রার োদনর উপর প্রভাব সফলদব। তেযপবর, প্রকে না র্াকদল প্রস্তাববত প্রকে এলাকায় কেট াংস্থাদনর  যদযাগ  ৃবষ্ট্ হদব 

না। 

 

পবরবার েূহদক যাদত অ্নযস্থাদন চদল সযদত  না হয় স জনয েযধঘাটা সেৌজা বনবটাচন করা হদয়দে; গযা  পাইপলাইন, ট্রান্সবেেন লাইন, অ্যাদপ্রাচ 

সরাড ও েয়দযাগযতার েদতা  হায়ক  যববধার জনয এখাদন জবে অ্বধগ্রহদণর প্রদয়াজন কে। 

 

প্রযযবক্তগত ববকে ববদেষদণর উপর বভবি কদর কম্বাইন্ড  াইদকল গযা  টারবাইন (CCGT) ব দস্টদের বযবহার OPEX েূলয ও উদেখদযাগয বনম্ন 

গ্রীনহাউ  গযা  (GHG) বনগটেদনর উপর বভবি কদর যযবক্তযযক্ত করা হয়। 

 

জ্বালাবন বহদ দব এলএনবজর বযবহার, ববদেষ কদর বজএইচবজ বনগটেন ও পাবনবায়য পবরবতটদনর েৃবষ্ট্দকাণ সর্দক জ্বালাবনর ববকে ববদেষদণর 

বভবিদত যযবক্তযযক্ত। 

 

িাণ্ডা করার েয বট ববকে হল কয বলাং ব দস্টে ও প্রদরাবচত ড্রাফ্ট কয বলাং টাওয়ার। িাণ্ডা করার েয বট ববকদের েদধয ড্রাফ্ট কয বলাং বনবটাচন করা হদয়দে 

কারণ এবট পাবনর সোট প্রদয়াজনীয়তাদক উদেখদযাগয পবরোদণ কবেদয় সেদব ও প্ল্যাে সর্দক তাপ বনঃ রণও সরাধ করদব। 

 

 

পবরদবেগত ও  াোবজক অ্বস্থা  

 

বতটোন ESIA অ্ধযয়দনর জনয প্রভাদবর এলাকা (AOI) প্রকে  াইদটর চারপাদে ৫ বকবে বযা াদধটর বাফাদরর েদধয  ীোবদ্ধ র্াকদব বদল আো 

করা হদচ্ছ। সিাজড লযপ বর াকয টদলেন কয বলাং ব দস্টে  হ গযা  বভবিক CCPP সর্দক প্রভাদবর োত্রা েূলত প্রকে  াইদটর কাোকাবে এলাকায় 

র্াকদব। 

 

প্রকে এলাকা ও এর আদেপাদের সভৌত-রা ায়বনক, বজববক ও আর্ট- াোবজক অ্বস্থার  াদর্  ম্পবকটত তর্য অ্নযানয প্রকাবেত  াবহদতযর 

পযটাদলাচনা,  াইট  াদভট, সস্টকদহাডার বের্বিয়া ও েযই সেৌ যদে পবরচাবলত প্রার্বেক পযটদবেদণর োধযদে  াংগ্রহ করা হদয়বেল। প্রর্ে 

সব লাইন অ্ধযয়ন অ্দক্টাবর সর্দক নদভম্বর ২০১৯ পযটন্ত েযই োদ র েদধয পবরচাবলত হদয়বেল ও বেতীয় সব লাইন অ্ধযয়ন ২০২০  াদলর জযন 

োদ  এক ো  সেয়াদে পবরচাবলত হদয়বেল (বেতীয় ের যদের পযটদবেণবট োচট ২০২০ এর বেতীয়াদধট শুরু হদয়বেল তদব এবট করদত হদয়বেল 

COVID-১৯ এর কারদণ আদরাবপত বববধবনদষদধর কারদণ স্থবগত করা হদব)। 
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কাোকাবে অ্ববস্থত বেে 

 

প্রদজক্ট  াইট ও এর আদেপাদের এলাকা সেঘনাঘাট ইন্ডাবস্ট্র্য়াল িাস্টাদরর প্রাদন্ত অ্ববস্থত যা েূলত সেঘনা নেীর একবট নেী েীদপ গদড 

উদিদে। সেঘনাঘাট বেে এলাকা েয বট ভাদগ ববভক্ত সযেন সেঘনাঘাট নর্ট ইন্ডাবস্ট্র্য়াল িাস্টার ও সেঘনাঘাট  াউর্ ইন্ডাবস্ট্র্য়াল িাস্টার। পাওয়ার 

প্ল্াে, সপপার বেল, বেপইয়াডট, ব দেে প্ল্যাে, বস্টল বেল, ফয ড প্রদ ব াং ইউবনট, রা ায়বনক বেে ও সটক্সটাইল/আরএেবজ ইউবনট  েবন্বত 

অ্নযানয ববেযোন বেে এলাকার সব লাইন পবরদবেগত ববনযাদ  ক্রেবধটোন প্রভাব সফদল। 

 

ভূবের বযবহার 
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বনেটাণ কাদজর শুরুদত প্রকদের স্থানবট সখালা জবে বেল যা উাঁচয  করা হদয়বেল ও বাবল ভরাদটর োধযদে উন্নত হদয়বেল কারণ আদগ জবে 

কৃবষকাদজ বযবহার হত। অ্ধযয়ন এলাকায় পবরলবেত প্রধান ভূবে বযবহার হল কৃবষ জবে (৩৯.৭৯%) এরপর নেী (২৬.৫৯%) ও ব বত 

(১৯.৮২%)। ২ বকদলাবেটাদরর েদধয প্ল্যাে  াইদটর কাোকাবে বনবেটত জবের অ্নযপাত সববে। সঘাবষত বনাঞ্চল সনই তদব ৫ বকবে বযা াদধটর 

েদধয উদেখদযাগয বৃেদরাপণ এলাকা রদয়দে।  

 

োবটর গুণোন 

 

প্রকদের  ীোনার ৫ বকদলাবেটার বযা াদধটর েদধয ৫বট বববভন্ন  াইদট োবটর গুণোন পরীো করা হদয়বেল। োবটর গুণাগুণ পাওয়া সগদে প্রধানত 

পবলযযক্ত সোআাঁে যাদত উচ্চ োইদক্রাবনউবট্রদয়ে র্াদক, তাই উচ্চ পযবষ্ট্ উপাোন ও বস্থবতেীল পবলর বভবি এবটদক কৃবষর জনয উপযযক্ত কদর 

সতাদল। 

 

সড্রদনজ পযাটানট 

 

বতটোন স্থানবট উচ্চ সেঘনা অ্ঞ্চদলর চবন্ডপযর সর্দক প্রায় ৩০ বকবে উিদর, সেঘনা নেী গো-ব্রহ্মপযত্র-সেঘনা অ্ববাবহকার ববোল এলাকা জযদড 

বৃবষ্ট্পাত সর্দক প্রচয র পবরোদণ পাবন বহন কদর। প্রস্তাববত প্রকদের স্থানবট সেঘনা নেী োরা বনষ্কােন করা হদয়দে যা অ্ধযয়ন এলাকার পূবট 

সর্দক েবেণ-পবিদে প্রবাবহত ও এলাকার  মূ্পণট বনষ্কােন বনয়ন্ত্রণ কদর। যাইদহাক, পযদরা এলাকাবট বেীপ অ্ঞ্চদল অ্ববস্থত ও বববভন্ন সোট ও 

বড প্রাকৃবতক বনষ্কােন বববেষ্ট্য োরা বনষ্কােন করা হয়। 

 

ভূগভটস্থ পাবনর গুণোন 

 

ভূগভটস্থ পাবনর বতটোন অ্বস্থা সবাঝার জনয ও উপ-পৃদষ্ঠর জলাধারদত প্রস্তাববত প্রকদের কাযটক্রদের  ম্ভাবয প্রভাব েূলযায়ন করার জনয প্রবতবট 

পযটদবেণ  েদয়র েদধয ভূগভটস্থ পাবনর গুণোদনর প্রার্বেক পযটদবেণ ৪বট স্থাদন পবরচাবলত হদয়বেল।  াধারণ প্রবণতা ইবেত সেয় সয ২০২০ 

 াদলর জযন োদ  ভূগভটস্থ পাবনদত সোট দ্রবীভূত কবিন পোদর্টর পবরোণ বকেযটা সববে বেল কারণ গ্রীদের সেৌ যদে কে পাবন বরচাদজটর কারদণ 

অ্দক্টাবর ২০১৯-এ বষটা-পরবতটী শুরুর  েয় প্রচয র পবরোদণ দ্রবীভূত হয়। 

 

ভূ-পৃদষ্ঠর পাবনর গুণোন  

 

ভূ-পৃদষ্ঠর পাবনর গুণোদনর প্রার্বেক পযটদবেণ করা হদয়বেল কারণ প্রকদের কাজ চলাকালীন উৎপন্ন বজটয প্রদযাজয োন পূরণ কদর তা বনবিত 

করার পদর সেঘনা নেীর োখা চযাদনদল সেদড সেওয়া হদব। উভয় ঋতয র নেযনার ববদেষদণর ফলাফল সর্দক সেখা সযদত পাদর সয েল কবলফেট, 

সটাটাল কবলফেট ও ব ওবড এর োন  েস্ত পৃদষ্ঠর পাবনর নেযনায় উচ্চ পবর দর পাওয়া সগদে যা  ম্ভাবয বনকােী েূষণ বনদেটে কদর। 

 

প্রাকৃবতক ববপে 

 

প্রকে  াইটবট বাাংলাদেে নযােনাল বববডাং সকাড (২০০৬) এর ব  বেক সজান-২-এর অ্ধীদন পদড যা েধযবতটী প্রভাদবর সজান। জযলাই োদ  

সববেরভাগ বনযার কারদণ সেঘনা নেী েবতগ্রস্ত হয়। সেখা সগদে সয জায়গাবট বনযার জনয  াংদবেনেীল। ১৯৯৮  াদলর জনয পবরলবেত  দবটাচ্চ 

োন হল ৬.৭৬ বে। তাই ইউএেবপএল ভূবে ভরাট ও  েতলকরদণর কাজ কদরদে যাদত বতটোন স্থল স্তরদক গড  েযদ্রপৃষ্ঠ সর্দক ৭.৭৬ বেটাদর 

বনদয় আদ । 

 

পবরদববষ্ট্ত বায়যর গুণোন  
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২৪-ঘো গড  া দপদন্ডড পাবটটকয দলট েযাটার (SPM) বনরীেদণর অ্বস্থানদত ৮১-১৮২ μg/m৩ এর েদধয পবরববতটত হয়। বনরীেদণর স্থাদন 

২৪-ঘো গড PM১০ ঘনত্ব ৪০-৯০ μg/m৩ এর েদধয পবরববতটত হয়। পযটদবেণ অ্বস্থাদন ২৪-ঘো গড SO২ ঘনত্ব ৪.৮ সর্দক ১০.৩ μg/m৩ 

এর েদধয। পযটদবেদণর স্থানদত গড NOx ঘনত্ব ১৪.৫ সর্দক ২৬.২ μg/m৩ এর েদধয পবরববতটত হয়। SO২, NOX ও PM এর গড ঘনত্ব 

অ্নযদোবেত  ীোর েদধয। 

 

অ্যাবম্বদয়ে নদয়জ সকায়াবলবট 

প্রকে এলাকায় পবরদববষ্ট্ত বেদনর েদব্দর োত্রা (Leq বেন) ৪৭.৮ সর্দক ৭১.১৯dB (A) সরদে ও বনরীেদণর স্থাদন রাদতর  েয় ৩৮.০২ সর্দক 

৬০.৫৮ dB (A) সরদে সরকডট করা হদয়বেল। 

 

ইদকালবজ 
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প্রকে এলাকার ইদকালবজ ও জীবনববচত্রয অ্ধযয়নবট অ্দক্টাবর সর্দক নদভম্বর ২০১৯ পযটন্ত পবরচাবলত হদয়বেল। প্রকে এলাকার ৫ বকদলাবেটাদরর 

েদধয সকানও েদনানীত  াংরবেত এলাকা, রাে ার জলাভূবে, গুরুত্বপূণট পাবখর এলাকা সনই। অ্ধযয়ন এলাকায়, IUCN সরড বলস্ট বাাংলাদেে 

২০১৫ অ্নযযায়ী শুধযোত্র একবট প্রজাবত (Rhesus Macaque) ঝয াঁবকপূণট, ও বাবক নূযনতে উদেগজনক। পাবনজ ইদকালবজর ফলাফল অ্নয াদর 

সেঘনা নেীদত ফাইদটাপ্ল্যাঙ্কটন, জযপ্ল্যাঙ্কটন ও সবদথাদ র প্রাচয যট কে ও এবট বনকটবতটী তাপববেয যৎ সকে সর্দক গরে পাবন বনঃ রণ, উচ্চ 

পাবনযান ও কাোকাবে বেে সর্দক বজটয পাবনর বনষ্কােদনর কারদণ হদত পাদর। অ্ধযয়ন এলাকা সর্দক োি অ্ধযয়দনর  েয় স্থানীয় সলাকজদনর 

 াদর্ পরােেট ও পযটদবেদণর বভবিদত অ্ন্তত ৪৯বট (৪৯) প্রজাবতর োে তাবলকাভয ক্ত করা হদয়দে। প্রস্তাববত প্রকদের স্থানগুদলা ইবলদের 

সকাদনা জন্ম বা না টাবর গ্রাউদন্ডর আওতায় পদড না।  োদলাচনােূলক বা স্থান েূলযায়ন করা হদয়দে ও এই ব দ্ধাদন্ত উপনীত হদয়দে সয অ্ধযয়ন 

এলাকাবট বচবিত প্রজাবতর সকাদনাবটর জনয একবট জবটল আবা স্থল নয় কারণ অ্ধযয়ন এলাকাবট IFC PS৬, ২০১২ ও এর বনদেটবেকা সনাট 

(২০১৯) এর সকাদনা োনেণ্ড পূরণ কদর না। 

 

আর্ট- াোবজক 

 

েযধঘাটা সেৌজার সোট জন াংখযা ৪০০৯ জন। ২০১১  াদলর আেেশুোবর অ্নয াদর ৮৮৭বট পবরবাদর ব বা  কদর। জবরপ করা পবরবাদরর 

সোট জন াংখযা ৩৩১ জন। পবরবাদরর গড আয়তন ৪.২৪ যা েযধঘাটা সেৌজার সর্দক কে। প্রকে েবতগ্রস্ত পবরবাদরর প্রধান জীববকা কেটকাণ্ড 

হল কৃবষ ও বযব ার েদতা অ্-কৃবষবভবিক অ্র্টননবতক কেটকাণ্ড। অ্নযানয জীববকার কাযটক্রদের েদধয রদয়দে োে ধরা, পশুপালন, কৃবষকাদজ েে 

ও বেে ইতযাবে। েযধঘাটায় অ্দনক সজদল  ম্প্রোয় রদয়দে। তাদের েয বট প্রধান উদেগ রদয়দে- প্রর্েত প্রকদের জবে তারা নেীর  ােদন যাওয়ার 

জনয বযবহার কদরবেল; এখন নেীপদর্ সযদত তাদের েীঘট পর্ পাবড বেদত হদচ্ছ। বেতীয়ত, প্রকদের জবেদত পূদবটর েত োে ধরার জাল 

শুকাদনার  ে যা হদব।  

 

প্রভাব েূলযায়ন ও প্রেেন বযবস্থা 

প্রকদের কারদণ প্রধান প্রভাব ও প্রেেন বযবস্থার  ার াংদেপ বনদম্ন ববণটত হদয়দে: 

 

পবরদবেগত প্রভাদবর েূলযায়ন: প্রাক-বনেটাণ ও বনেটাণ পযটায় 

 

১. প্রস্তাববত পাওয়ার প্ল্যাে এলাকা ও বাবলর ঢালয বযবহার কদর বনেটাণ কযাম্প এলাকায় জবে ভরাদটর কারদণ প্রভাব 

 

প্রস্তাববত ববেয যৎ সকে এলাকাবট বনেটাদণর আদগ অ্নযদোবেত বিকাোরদের কাে সর্দক  াংগ্রহ করা বালয বেদয় ভরাট করা হদয়দে কারণ এই 

জবেবট খযবই বনচয । ভরাদটর  েয়, আদেপাদের উবটর কৃবষ জবে উবটরতা হ্রা  োরা প্রভাববত হদত পাদর,  াইট সর্দক বাবলর স্লাবরর ওভারদলা 

সর্দক বাবল জোর কারদণ। ভরাট উপাোদন েূবষত পোদর্টর উপবস্থবতর কারদণ োবট ও ভূগভটস্থ পাবন প্রভাববত হদত পাদর। 

 

যাইদহাক, ইউএেবপএল ভরাট করার আদগ বাাঁদের লাবি ও প্ল্াবস্টদকর েীট বযবহার কদর জবের চারপাদে বাাঁধ বা বাাঁধ বনেটাদণর েদতা বযবস্থা 

গ্রহণ কদরদে যাদত জবে ভরাদটর স্থান সর্দক বাবল স্থানান্তর  ীবেত করা যায়। 

 

২. জবে ভরাদটর জনয বাবলর স্লাবর সর্দক সফরত পাবনর কারদণ প্রভাব 

  

প্রতযাবতটন পাবন উৎপন্ন হদব যখন জবে ভরাদটর জনয বযবহৃত বাবলর স্লাবর সর্দক প্রস্তাববত জবের  বটবনম্ন সগ্রবডদয়ে বেদয় নেীদত বফদর 

আ দব। এবট ধারণা করা হদয়দে সয বকেয পবরোণ বাবল পাবনর  াদর্ বেদে নেীদত প্রবাবহত হদব, যার ফদল নেীর পাবনদত ববধটত টববটবডবট ও 

পবলর গুণোদন  ম্ভাবয পবরবতটদনর েদতা প্রভাব পডদব। 
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প্রেেন বযবস্থা:  

o বাবল ভরাদটর পযদরা  েয়কাদল ইউএেবপএল কেটীদের োরা বাাঁদধর অ্বস্থার বনয়বেত নজরোবর। 

o বাবল ভরাট শুরু করার আদগ বনধটাবরত চযাদনদল পবল ফাাঁে ব াদনা।  

 

৩. পাবন গ্রহদণর চযাদনল ও সজবট বনেটাদণর কারদণ প্রভাব 

সেঘনা নেীদত সনৌযান ও ট্রলার চলাচদল পাবন গ্রহদণর চযাদনল ও সজবট বনেটাদণর কারদণ োঝাবর তাৎপদযটর প্রভাব কেনা করা হদয়দে কারণ 

বনবেটষ্ট্ রুদট সনৌযান চলাচল  ােবয়ক স্থবগত র্াকদত পাদর। সনৌকা ও জাহাজদক  তকট করার জনয বনেটাণ এলাকায় োকটার লাগাদনার পরােেট 

সেওয়া হয়। 
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৪. বড্রল কাবটাং ও বড্রবলাং কাো উৎপােন ও অ্প ারদণর কারদণ প্রভাব 

 

২৬০ m৩ বড্রল কাবটাং ও বড্রবলাং কাো উৎপােন ও অ্প ারদণর কারদণ এইচবডবড গযা  পাইপলাইন স্থাপদনর কারদণ োঝাবর তাৎপদযটর প্রভাবও 

কেনা করা হদয়দে যা োনযষ ও প্রাণীদের স্বাস্থয ও বনরাপিার জনয ঝয াঁবক বতবর কদর। পাবন ও োবটর গুণোন  বিকভাদব  াংরেণ করা না হদল 

ও প্রচবলত বনয়ে অ্নযযায়ী পবরদবেগতভাদব  বিকভাদব বনষ্পবি করা না হদল বড্রবলাং কাোও দ্রুত কাজ কদর ও বনববটচাদর বনষ্পবি করদল োনযষ 

ও প্রাণীর বনরাপিার জনয  ম্ভাবয ঝয াঁবক বতবর কদর। বড্রল কাবটাং ও বড্রবলাং কাো অ্নযদোবেত তৃতীয় পদের  াংস্থার োধযদে  োধান করা হদব। 

 

প্রেেন বযবস্থা: 

o বেদ্র ও পৃদষ্ঠর  ঞ্চালদনর কারদণ োবট, পৃষ্ঠ ও ভূগভটস্থ পাবনর েূষদণর  ম্ভাবনা প্রবতদরাদধর জনয বড্রবলাং কাো ও বড্রল কাটা 

ডাইদকর েদতা পাকা ও সগৌণ কদেনদেে  াংববলত একবট বনবেটষ্ট্ জায়গায়  াংরেণ করা হদব। 

o সবদোনাইদটর কয ইক যান্ড বববেষ্ট্য সর্দক কেটরত কেটীদের ও  ম্প্রোয়দক  তকট করার জনয বড্রবলাং কাো ও বড্রল কাটার 

সস্টাদরজ এলাকায় যর্াযর্  াইনদবাডট র্াকদব ও এই এলাকায় কাজ করার জনয বনযযক্ত বযবক্ত বযতীত প্রদবে  ীোবদ্ধ র্াকদব 

ও পযটাপ্তভাদব বযাবরদকড র্াকদব।  

 

৫. পবরদববষ্ট্ত বায়যর উপর প্রভাব 

 

বডদজল সজনাদরটর স ট সর্দক পবরদববষ্ট্ত বাতাদ  SO২, NOx, CO ও VOCs বনগটেন হদব। বেদনর সবলা অ্যাদপ্রাচ সরাড বরাবর বাজট ও 

অ্নযানয পবরবহন যানবাহদন বনেটাণ  ােগ্রীর পবরবহন এবাং বনেটাণ  রোে বযবস্থাপনাও বায়য বনগটেদন অ্বোন রাখদব যা বায়যর োদনর উপর 

োঝাবর প্রভাব সফলদব। সববেরভাগ বনেটাণ কাযটক্রে, বযাবচাং প্ল্যাে ও অ্যাদপ্রাচ সরাদড যানবাহন চলাচদল ধযদলা উৎপন্ন হওয়ার  ম্ভাবনা র্াদক।  

 

প্রেেন বযবস্থা: 

o পযটায়ক্রদে পাবন বেটাদনা ও কাাঁচা ও পাকা রাস্তা ও বনেটাণ  াইদট ধযদলাবাবল কোদনার জনয ঝাডয  সেওয়া। 

o চলোন যানবাহন সর্দক উপাোন উদড না যায় তা সরাধ করদত ধযলাবাবল  ােগ্রীর জনয আচ্ছাবেত পবরবহন। 

o  াইদটর  ীোনা সর্দক েূদর ও উপযযক্ত কদেনদেদে (সযেন, চাের, বস্তা, বযাদরল ইতযাবে) ধযলাবাবলর  ােগ্রী  াংরেণ করা। 

o বনেটাণ  াইট, ওয়াকট কযাম্প ও প্রকদের কাযটকলাপ  ম্পবকটত অ্নয সকান  াইদট উৎপন্ন বজটয সপাডাদনা কদিারভাদব বনবষদ্ধ করা 

হদব। 

o বাতা  বাধক স্থাপন, ববদেষ কদর  াংদবেনেীল বরদ প্টদরর স্থাদন ধযদলা সরাধ করদত। 

o  াংদবেনেীল বরদ প্টর সর্দক েূদর কাংবক্রট বযাবচাং প্ল্যাদের অ্বস্থান ও ধযদলা কোদনার জনয  াংদবেনেীল বরদ প্টরর েযদখােয বখ  ীোনা 

প্রাচীদরর অ্াংদে অ্বতবরক্ত সনট সবডা / েক্ত বযাবরয়ার স্থাপন। 

 

৬. উচ্চ েব্দ োত্রার প্রভাব 

প্রাক-বনেটাণ ও বনেটাণ কাযটক্রদের কারদণ উচ্চ েদব্দর  ৃবষ্ট্ হদব যা পার্শ্টবতটী  াংদবেনেীল বরদ প্টরদত উদেখদযাগয প্রভাব সফলদব। 

 

প্রেেন বযবস্থা: 

o বনেটাণ পযটাদয় বডবজ স দটর জনয েব্দ প্রবতবন্দধক বযবহার। 

o বিকাোদরর স্বাভাববক কাদজর  েয় হদব েবনবার সর্দক বৃহস্পবতবার ০৬:০০ সর্দক ১৮:০০। এই  েদয়র বাইদর কাজ করার 

প্রদয়াজন হদল এবট এেন বক্রয়াকলাপর েদধয  ীোবদ্ধ র্াকদব যা কাোকাবে েব্দ  াংদবেনেীল বরদ প্টরদত েদব্দর োনেণ্ড অ্বতক্রে 

কদর না; 
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o প্রস্তাববত েবনটবরাং  েয় ূচী অ্নযযায়ী বরদ প্টরদত েব্দ বনরীেণ বযবস্থাপনা করা ও যবে োত্রাবতবরক্ততা ঘদট, তাহদল উচ্চ েব্দ 

েবক্তর স্তর  হ কাদজর  রোেদত অ্স্থায়ী েব্দ বাধা বযবহার করা হদব। 

o বনেটাদণ বযবহৃত যন্ত্রপাবত ও যন্ত্রপাবতর বনয়বেত রেণাদবেণ; 

o রাবত্রকালীন হবনটাং এর উপর বনদষধাজ্ঞা; 

o উচ্চ েব্দযযক্ত এলাকায় কাজ করা বনেটাণ েবেকদের ইয়ার প্ল্াগ, কাদনর োফলার বযবহার বাধযতােূলক।  

 

৭. প্রাক-বনেটাণ ও বনেটাণ পযটাদয় স্থলজ উবদ্ভে ও প্রাণীজগদতর উপর প্রভাব 

 

বাবল ভরাট করা কৃবষ জবে ও এর  াদর্  ম্পবকটত গােপালা (সোট গুল্ম ও সভষজ) েবতর বেদক পবরচাবলত করদব ও প্রস্তাববত প্রকে  াইদটর 

েদধয প্রজাবত ও পদরােভাদব স ই প্রাণীজ প্রজাবতদক প্রভাববত করদব যারা এই জবেবটদক বা স্থান ও চলাচদলর জনয কবরদডার বহ াদব বযবহার 

কদর। 

 

বনেটাণ পদবট যানবাহন, যন্ত্রপাবত ও সলাকজদনর বনয়বেত চলাচল র্াকদব। ভূবে পৃদষ্ঠর উপর যানবাহন ও যন্ত্রপাবতর চলাচল শুধযোত্র প্রাকৃবতক 

পবরদবেদক যানবাহদনর বনগটেন ও েব্দ, আদলা ও কম্পদনর অ্প্রাকৃবতক স্তদরর জনয উন্মযক্ত কদর না, তদব ধূবলকণা উৎপন্নকারী  ূক্ষ্ম োবটর 

কণাদকও  বরদয় সেয়। 

প্রকে এলাকায় আইইউব এন-এর হুেবকপ্রাপ্ত প্রজাবত বা গুরুত্বপূণট আবা স্থল না র্াকায়, স্থলজ উবদ্ভে ও প্রাণীজগদতর উপর প্রভাব নগণয 

সর্দক কে। 

   

 

প্রেেন বযবস্থা: 

 

o অ্যাদপ্রাচ সরাদডর জনয ভূবে  াফ করাদক নূযনতে রাখা হদব ও প্রাকৃবতক টদপাগ্রাবফ ও লযান্ডদস্কদপর েবত কোদনা হদব। প্রদজক্ট 

 াইদটর আদেপাদে ও অ্ভযন্তদর সযখাদন  ম্ভব লযান্ডদস্কপ করা অ্ঞ্চদলর বযবস্থা করা হদব সেেীয় প্রজাবত বযবহার কদর স্থলজ ও 

নেীপ্রজাবতর জনয বা স্থান  রবরাহ করা হদব ও নান্দবনকতা উন্নত করা হদব। 

o ভরা উপাোদনর বস্থবতেীলতার জনয স্থানীয় প্রজাবতর বৃেদরাপণ ও প্রকে এলাকার বাইদর বৃেদরাপণ কাযটক্রদের জনয স্থানীয় বন 

ববভাগ ও উপদজলা প্রো দনর  াদর্ জবডত র্াকার জনয  বযজ সবদল্টর উন্নয়ন শুরু করা হদব। 

 

৮. পূবটবনেটাণ ও বনেটাণ পযটাদয় পাবনজ উবদ্ভে ও প্রাণীর উপর প্রভাব 

 

বপ্র-কনস্ট্র্াকেন সফজ ও কনস্ট্র্াকেন সফজ চলাকালীন পাবনজ উবদ্ভে ও প্রাণীজগদতর উপর প্রভাব পডদব প্রস্তাববত পাওয়ার প্ল্াে এলাকায় 

বাবলর স্লাবরর পাবন সর্দক নেীদত প্রতযাবতটন ও বনেটাণ কযাম্প এলাকায়, ওয়াটার ইনদটক সস্টেন ও সজবট বনেটাণ, বনেটাণ ােগ্রী পবরবহদনর 

জনয নেীর যান চলাচল ও যন্ত্রপাবত, নেীর পাবনদত পদয়াবনষ্কােন। 

 

প্রেেন বযবস্থা: 

 

o সকান তীদরর োবট যাদত ধযদয় না যায় তা বনবিত করার জনয তীদরর  াংদকাচন ও বস্থবতেীলকরণ করা হদব; 

o প্রাণীজগদতর বক্রয়াকলাপ েধযাদি হ্রা  পায় তাই, োখা চযাদনদল প্রদবদের আেেট  েয়বট হদব েধযাি-েযপযর; 

o েযঘটটনাজবনত সতল বেটদক যাওয়ার জনয  াইদট পযটাপ্ত বস্পল বকদটর উপবস্থবত বনবিত করা হদব। 
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o প্রকদের প্রবক্তা েৎ য ববভাদগর  াদর্ পরােেট কদর স্থানীয় েৎ য প্রজনন স্থানদক প্রচার করদব যাদত স্থানীয় সজদলদের োদের 

প্রজনন ও বনকটবতটী োে ধরার অ্ঞ্চদল েূষণ প্রবতদরাধী োদের প্রজাবতর প্রবতটদনর োধযদে  হায়তা করা যায়। 

 

৯.  ম্প্রোয় ও প্রকে-আক্রান্ত জীববকার উপর ববরূপ প্রভাব। 

 

জবে ক্রদয়র কারদণ  াতবট (৭)বট ঘর সভৌবতক বাস্তুচয যত হদয়দে। ইউএেবপএল জবে  াংগ্রহকারী েল েবতগ্রস্ত বযবক্তর  াদর্ জবের েূদলযর  াদর্ 

 ম্পবির েবতপূরণ বনদয় আদলাচনা কদরদে।  েদঝাতার বভবিদত ইউএেবপএল তাদের জবে ও জবেদত র্াকা  ম্পে  াংগ্রহ কদরদে।  েস্ত 

অ্স্থাবর  ম্পবি  াংবেষ্ট্ জবের োবলকদের োরা অ্প ারণ করা হদয়দে। অ্বতবরক্তভাদব, আয় বা জীববকা হ্রা  ৯০ জন জবের োবলকদক প্রভাববত 

কদরদে যাদের অ্নযানয জীববকার কাযটক্রে সযেন সোট বযব া ও পবরদষবা সর্দক আয় রদয়দে। োে ধরার  ম্প্রোয় নেীর  ােদন প্রদবোবধকার 

ও তাদের োে ধরার জাল শুকাদনার েেতা হারাদব। এবট পাবন গ্রহদণর চযাদনল বনেটাদণর  েয়, যা ৩-৪ ো   েয়কাদল তাদের জীববকার 

উপর ববরূপ প্রভাব সফলদত পাদর। জীববকার প্রভাব েূলযায়ন ঝয াঁবকপূণট পবরবারদকও বচবিত কদরদে, যার েদধয েবহলা প্রধান। 

 

প্রেেন বযবস্থা (এলআরবপদত ববস্তাবরত): 

 

o জবের েখল সনওয়ার আদগ েবতপূরণ প্রোন; 
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o  াংগ্রহ ও েবতপূরণ গণনা প্রবক্রয়া  ম্পদকট তর্য প্রচার। 

o জীববকা পযনরুদ্ধার পবরকেনা ও জীববকা পযনরুদ্ধার বযবস্থার জনয সযাগযতার প্রস্তুবত; 

o েযবটল পবরবাদরর জনয অ্বতবরক্ত েবতপূরণ; 

o ববকে কেট াংস্থাদনর জনয েেতা উন্নয়দনর োধযদে েবতগ্রস্ত ইজারাধারী কৃষকদের সটক ই জীববকা বৃবদ্ধ। 

o প্রকে বনেটাদণর পযটাদয় অ্েে েে স্থানীয়  ম্প্রোয় সর্দক  াংগ্রহ করা হদব; ও 

o স্থানীয় জনগণদক তাদের েেতা বৃবদ্ধর জনয প্রবেেণ প্রোন করা হদব। 

o সজদলদের সনৌকা ডক ও োদের জাল শুকাদনার জনয অ্বতবরক্ত  যববধা বতবর করদত হদব। 

o নেী  ম্মযদখ সজদলদের  হদজ প্রদবদের জনয ববেযোন জরাজীণট ঘাট  াংস্কার করা হদব। 

o বনেটাণ ও অ্পাদরেন পদবটর  েয়, বনেটাণ  ােগ্রী বহনকারী বাদজটর চলাচদলর কারদণ োখা চযাদনল ও সেঘনা নেীদত  ম্প্রোদয়র 

প্রদবোবধকার যাদত বাধাগ্রস্ত না হয় তা বনবিত করার জনয পযটাপ্ত সস্টকদহাডার জবডত বযবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

o ইউএেবপএল সজদলদের তাদের সনৌকা ডক করার জনয কাোকাবে ববকে স্থান বচবিত করদত  াহাযয করদব। 

 

১০. স্থানীয় জনগদণর  াদর্ ববদরাদধর কারদণ প্রভাব 

 

ববদেেী েবেক  হ নারায়ণগদের বভতদর ও বাইদরর বনেটাণ েবেকদেরদক ইউএেবপএল বনযযক্ত কদর। অ্বভবা ী কেটীদের বনদয়াগ বনদয় স্থানীয় 

 ম্প্রোদয়র  াদর্ োদঝ োদঝ েন্দ্ব সেখা বেদত পাদর। অ্বভবা ী েবেক ও সহাস্ট  ম্প্রোদয়র েদধয  াাংসৃ্কবতক ও ভাষাগত পার্টদকযর কারদণ 

স্থানীয় জনগদণর  াদর্ ববদরাধও হদত পাদর। এ উিে েে অ্নযেীলন োধযদে পবরচাবলত হয়। সযদহতয  এইরূপ েন্দ্ব কাদজ  ােবয়ক বযাঘাত 

ঘটাদত পাদর তাই এই প্রভাববট োঝাবর তাৎপযটপূণট বদল েদন হয়। 

 

প্রেেন পবরোপ 

 

o কেটীগণ ইউএেবপএল সকাড অ্ফ কন্ডাক্ট স্বাের কদর ও অ্নয রণ কদর। 

o বনেটাদণর পযটাদয় ও একবট কাযটকর অ্বভদযাগ বনষ্পবি বযবস্থা বাস্তবায়দনর  েয় েবতগ্রস্ত গ্রাদে যর্াযর্ সযাগাদযাগ। 

o আচরণবববধ ও স্থানীয়  াংসৃ্কবত, রীবতনীবত, ঐবতহয ও েূলয বযবস্থা  ম্পদকট কেটীদের প্রবেেণ সেওয়া হদব 

o েে বেববদর পানীয় পাবন,  যাবনদটেন  যববধা, রান্নার  যববধার েদতা  েস্ত  যববধা  রবরাহ করা হয় 

o েবেকরা পূবটানযেবত োডা আদেপাদের গ্রাদে প্রদবে কদর না 

o েে বেববদর স্থানীয়  ম্প্রোদয়র প্রদবে  ীোবদ্ধ 

o েবেকদের পযটায়ক্রদে স্বাস্থয পরীো করা হদচ্ছ 

o েে বযবস্থাপনা পবরকেনা ও েে বা স্থান পবরকেনা প্রস্তুত করা হদয়দে। 

 

 

১১.  েয প্রেস্ত অ্যাদপ্রাচ সরাড ও অ্যাদক্স   ীোবদ্ধতার েদধযই পবরবহন চলাচল 

 

পূদরােদে বনেটাণ কাযটক্রে চলাকালীন যানবাহন বৃবদ্ধর কারদণ প্রদবেপদর্ অ্বদরাধ ও যানজট হদত পাদর। গবত বনয়ন্ত্রণ বযবস্থা বাস্তবায়ন 

ববদবচনা কদর প্রভাব োঝাবর তাৎপযট হদত েূলযায়ন করা হয়। প্রস্তাববত পাওয়ার প্ল্যাে এলাকার োধযদে এই প্রদবে পর্বট োডাও, োখা 

চযাদনদল প্রদবদের জনয স্থানীয়  ম্প্রোয় োরা আরও েয বট হাাঁটার পর্ বযবহার করা হয়। অ্যাদক্স   ীোবদ্ধতার তাৎপযট  ীবেত বদল েদন হয়। 

 

প্রেেন বযবস্থা: 
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 বিকাোর োরা ট্রাবফক বযবস্থাপনা পবরকেনার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন; 

 চালকদের জনয বনরাপিা প্রবেেণ বাস্তবায়ন, শুধযোত্র লাইদ ন্সপ্রাপ্ত চালকদের বনদয়াগ করা, বপল আওয়ার বনেটাণ যানবাহন চলাচল 

এডাদনার েদতা বযবস্থা গ্রহদণর োধযদে যানজট এডাদনা হদব; 

 যানবাহদনর বনয়বেত রেণাদবেণ ও প্রস্তুতকারদকর অ্নযদোবেত যানবাহদনর যন্ত্রাাংে বযবহার ও েৃেযোনতা ও ট্রযাবফক ও পর্চারীদের 

 যরো  ম্পদকট  দচতনতা  ম্পদকট  বিক  াইনদবাডট প্রদয়াদগর োধযদে েযঘটটনা এডাদনা সযদত পাদর। 

 

১২. Gender বভবিক  বহাং তা (GBV)/ সযৌন সোষণ, অ্পবযবহার ও হয়রাবন (SEAH) এর  াদর্  ম্পবকটত প্রভাব 
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GBV ও SEAH বভবিক প্রকদের বনেটাণ পযটাদয় ঝয াঁবক বাডদত পাদর সযখাদন নারী েবেকরা পযরুষদের  াদর্ কাজ কদর। তাোডা এই  ে যা 

স্থানীয় েবহলা ও অ্বভবা ী েবেকদের েদধয হদত পাদর যারা বনেটাদণর পযটাদয় কাজ করদব। তাই এই প্রভাদবর তাৎপযট োঝাবর হদত পাদর। 

 

প্রেেন বযবস্থা  

 

 ইউএেবপএল  রা বর ইউএেবপএল বা তাদের  াব-করাক্টদরর অ্ধীদন কেটরত  েস্ত কেটীদের জনয কেটদেদত্র বলে নীবত প্রণয়ন 

ও বাস্তবায়ন করদব। 

 ইউএেবপএল েবহলা  েদ যর সনতৃদত্ব একবট সযৌন হয়রাবন কবেবট গিন করদব ও কবেবটর বেনবন্দন কাদজর পদ্ধবতর জনয SOP 

প্রণয়ন করদব। 

 নতয ন কেটী ও কেটচারী বনদয়াদগর  েয় ও ববেয যৎ সকদে কেটরত কেটী ও কেটচারীদের জনয বাবষটক বনয়বেত প্রবেেণ কাযটক্রে 

পবরচাবলত হদব। 

 পাওয়ার প্ল্াে ও কেটীদের বা স্থাদনর বববভন্ন স্থাদন অ্বভদযাগ বাক্স স্থাপন করা হদব  

 

 

পবরদবেগত প্রভাদবর েূলযায়ন: অ্পাদরেন ও রেণাদবেণ পযটায় 

 

১. ভূপৃদষ্ঠর পাবনর  ম্পে ও গুণোদনর উপর প্রভাব 

 

সেঘনা নেী সর্দক উবদ্ভদের জনয আনযোবনক সোট কাাঁচা পাবনর ববেূতটতা প্রায় ৬৭৬ m৩/hr (০.১৮৭৭ m৩/s)। ববেযোন পাবন (নূযনতে প্রবাহ) 

৭৬৬.৬১ m৩/s ববদবচনায়, প্রকদের জনয পাবন ববেূতটতার প্রভাব সেঘনা নেীর পাবন  ম্পদের উপর প্রভাব সফলদব না।  

 

পবরদোবধত বজটয বনষ্কােদনর আদগ CMB-সত পযটদবেণ করা হদব যাদত পাবনর গুণোন আরও কদিার োন পূরণ করা যায়। ECR ১৯৯৭ এর 

তফব ল ১০ (বেে ইউবনট সর্দক বজটয বা প্রকদের বদজটযর জনয োন) ও তাপীয় জনয বজটয বনষ্কােদনর জনয IFC EHS বনদেটবেকা অ্নয াদর 

পাওয়ার প্ল্যাে ২০০৮. ১২০ m৩/ঘো সোবধত বজটয নেীদত সফলা হদব ও অ্ববেষ্ট্ পবরদোবধত বজটয (১০-১৫%)  াইট প্রােদন প্ল্যাদেেন/ বযজ 

সবদল্টর জনয বযবহার করা হদব। অ্নযোন করা হয় সয ইউএেবপএল সর্দক সেঘনা নেীদত পবরদোবধত বজটয বনষ্কােদনর পর নেীর পাবনদত 

েূষণকারীর ঘনদত্বর বৃবদ্ধ ০.০১% এরও কে যা নগণয বহ াদব ববদববচত হদত পাদর। ব এেবব সর্দক সেঘনা নেীর োখা চযাদনদল বজটয বনষ্কােন 

নেীর পাবনর তাপোত্রার ৩ বডবগ্র স লব য়াদ র েদধয হদব যা IFC EHS বনদেটবেকার  াদর্  েবতপূণট। 

 

প্রেেন বযবস্থা 

 বজটয বনগটেদনর তাপোত্রা োন োবডদয় সগদল বড চাজট ব দস্টে বন্ধ হদয় যায়। 

 

২. পাওয়ার প্ল্যাদের পবরচালনা েদব্দর কারদণ প্রভাব 

 

ববেয যৎ উৎপােদনর  রোে, কয বলাং টাওয়ার ও ট্রযাবফক পযদরা প্রকদের জীবনচক্র জযদড যদর্ষ্ট্ েব্দ উৎপন্ন করদব তাই অ্পাদরেনাল পযটাদয় 

উৎপন্ন েব্দ উদেখদযাগয প্রভাব সফলদব। নদয়জ েদডবলাং প্রেেন বযবস্থা ও পযটাপ্ত বযবস্থাপনার  াদর্ সেখা সগদে সয বেদনর সবলায় েদব্দর োত্রা 

োন পূরণ করদত পাদর (৫৫dB (A)) ও রাদতর  েয়  াংদবেনেীল বরদ প্টরর উপর প্রভাব নগণয কারণ রাদত  াংদবেনেীল বরদ প্টরদত 

সকানও বক্রয়াকলাপ  ম্পাবেত হদব না। 

 

প্রেেন বযবস্থা 
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 নদয়জ সপ্রাদটকেন ওয়াল (NPW)  হ  ীোনা প্রাচীদরর উচ্চতা আরও ৩ বেটার োরা বাডাদনার প্রস্তাব করা হদয়দে, নেীর  ীোনা 

োডা  েস্ত বেদক  ীোনা প্রাচীদরর সোট উচ্চতা ৬ বেটার। 

 প্রধান েব্দ উৎপন্নকারী উৎ র প্রবতবট বেে ভবদনর বভতদর/বাইদর েব্দ সোষণকারী উপকরণ  হ পযাবডাং, সযখাদনই  ম্ভব তা 

প্ল্যাদের  ীোনায় ও তার বাইদর বরদ প্টদর সোষদণর োত্রা বাডাদব ও েদব্দর োত্রা কবেদয় সেদব। 

 ইউএেবপএল েবক্তোলী অ্যাদকাবস্টক সঘদরর েদধয উচ্চ েব্দ উৎপন্নকারী  রোে রাখার জনয  েস্ত উদেযাগ গ্রহণ করদব। 
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 জবের প্রাপযতার উপর বভবি কদর প্ল্যাদের পবরবধ বরাবর একবট বগ্রনদবল্ট (ববসৃ্তত পাতা ও ঘন পাতাযযক্ত গাদের চারা) বতবর করা 

হদব। এবট বরদ প্টদরর প্রাদন্ত েদব্দর োত্রা আরও কোদত  াহাযয করদব।   

 

৩. বনযার ঝয াঁবক েূলযায়ন 

 াইট ও অ্ধযয়ন এলাকায় বনযার  ম্ভাবযতা েূলযায়ন করার জনয ও পযদরা প্রকে জযদড বনযা  ম্পবকটত প্ল্াবদনর  াদর্  ম্পবকটত ঝয াঁবক সবাঝার 

জনয প্রকদের কাজ চলাকালীন বনষ্কােন ও পাবনববেযার উপর প্রভাব েূলযায়ন করার জনয একবট বনযা ঝয াঁবক েূলযায়ন (এফআরএ) করা হদয়বেল। 

 

বনযার ঝয াঁবকর োনবচত্রবট বনদেটে কদর সয ৫০ বেদরর বরটানট বপবরয়ড বনযার সেদত্র এলাকাবট ডয দব যাওয়ার ঝয াঁবকপূণট। তাই ইউএেবপএল বতটোন 

স্থল স্তরদক এেএ এদলর উপদর ৭.৭৬ বেটাদর বনদয় আ ার জনয যদর্ষ্ট্ ভরাট ও  েতলকরদণর কাজ চালাদব। তদব  াইট বাডাদল আদেপাদের 

এলাকা প্ল্াববত হওয়ার  ম্ভাবনা রদয়দে। সপবরদফরাল সড্রন বনেটাদণর জনয নকোবট ববদবচনায় সনওয়া হদয়দে বৃবষ্ট্পাদতর তীব্রতা ১১০ বেবে/ঘো 

যা পাবনবায়য পবরবতটদনর কারদণ বৃবষ্ট্পাদতর চরে ঘটনাদক অ্ন্তভয টক্ত কদর। পবরকবেত সড্রন বাইদরর কযাচদেে ও প্ল্যাে  াইট সর্দক  ৃষ্ট্ রান-

অ্ফদক পযটাপ্তভাদব ডাইভাটট করদত পাদর ও  ম্ভাবয জলাবদ্ধতা এডাদত নেীর বেদক প্রবাহদক চযাদনলাইজ করদত পাদর। 

 

ক্রেবধটোন প্রভাব েূলযায়ন 

প্রস্তাববত ববেয যৎ সকদের প্রভাদবর ৫ বকদলাবেটার এলাকার েদধয অ্ববস্থত প্রধান বেে ববদবচনা কদর পাবন  ম্পে ও গুণোন ও পবরদববষ্ট্ত 

বায়যর উপর ক্রেবধটোন প্রভাব েূলযায়ন করা হদয়দে। পবরদববষ্ট্ত বায়যদত ক্রেবধটোন প্রভাব েূলযায়ন সেখায় সয NO২ এর ক্রেবধটোন ঘনত্ব 

ইউএেবপএল এর  ীোনা সর্দক প্রায় ৪.৫ বকবে েূদর ০.৮ µg/cum (বাবষটক) ও  বটাবধক NO২ ঘনত্ব প্রায় ৩.৪ µg/cum (বাবষটক) হওয়ার 

পূবটাভা  সেওয়া হদয়দে ) ইউএেবপএল এর েবেণ বেদক, সেঘনাঘাট বেে এলাকা ও এর আদেপাদে। ক্রেবধটোন পাবন ম্পে েূলযায়ন ইবেত 

সেয় সয সেঘনা নেীর প্রধান পাবন  ম্পদের উপর সকান চাপ র্াকদব না বেেকারখানার বতটোন প্রতযাহাদরর পাোপাবে প্রস্তাববত বেদের ভববষযৎ 

চাবহো ববদবচনা কদর। েূষণকারীর সলাড-বভবিক (গদণর ভার ােয) ববদেষণ সর্দক, এবট সেখা সযদত পাদর সয প্রস্তাববত বেে সর্দক পবরদোবধত 

বজটয পাবন বনষ্কােদনর পদর সেঘনা নেীর পাবনর গুণোদনর উপর নগণয প্রভাব সফলদব। এবট অ্নযোন করা হদয়দে সয প্রস্তাববত উন্নয়দনর কারদণ 

AOI-সত আর্ট- াোবজক অ্বস্থার উপর ইবতবাচক প্রভাব পডদব যার ফদল  হায়ক বযব ার  যদযাদগর  ম্ভাবয বৃবদ্ধ, উন্নয়ন, উন্নত স্বাস্থযদ বা ও 

বেো  যববধার বেদক েৃবষ্ট্ভবে, সভৌত অ্বকািাদোর উন্নবত ও বববভন্ন সেদত্র সপবরদফরাল উন্নয়ন। 

 

বগ্রনহাউ  গযা  বনগটেন 

ওয়াডট বরদ াদ ট  ইনবস্টবটউট (ডবব্লউআরআই) ও ওয়াডট ববজদন  কাউবন্সল ফর  া দটইদনবল সডদভলপদেে (ডবব্লউববব এ বড) োরা বনেটাণ 

ও কাযটক্রদের  েয় প্রস্তাববত প্রকে সর্দক GHG বনগটেদনর পবরোপ ইউনাইদটড সস্টট  এনভায়রনদেোল সপ্রাদটকেন এদজবন্সর "বগ্রনহাউ  

গযা  ইনদভেবর , ২০১৮", "বগ্রনহাউ  গযা  সপ্রাদটাকল: একবট কদপটাদরট অ্যাকাউবোং অ্যান্ড বরদপাবটটাং স্টযান্ডাডট (GHG সপ্রাদটাকল)" এর উপর 

বভবি কদর বতবর করা হদয়দে। ৩৬-োদ র বনেটাণ পবট ও প্রকদের অ্পাদরেন পযটাদয় বাবষটক আনযোবনক GHG বনগটেন হদব যর্াক্রদে প্রবত 

বের ২,৮৯৬ টন CO২ ও ১,৭২৭,৪৫২ টন CO২।   

 

পবরদবেগত ও  াোবজক বযবস্থাপনা পবরকেনা 

 

প্রাক-বনেটাণ, বনেটাণ ও অ্পাদরেনাল পযটাদয় পবরচাবলত E&S ঝয াঁবক ও প্রভাব েূলযায়দনর  েয় বচবিত প্রবতকূল পবরদবেগত প্রভাব হ্রা  করার 

জনয বযাপক পবরদবেগত ও  াোবজক বযবস্থাপনা পবরকেনা (ESMP) প্রস্তুত করা হদয়দে। ESMP প্রেেন ও পযটদবেদণর প্রদয়াজনীয়তার 

রূপদরখা সেয় যা GoB পবরদবেগত আইন ও প্রববধানর  াদর্  ম্মবত বনবিত করদব ও AIIB, DEG ও SCB-এর পবরদবেগত ও  াোবজক 

োন ও বনদেটবেকা সেদন চলদব। ESMP ESIA-এর প্রভাব েূলযায়দন বচবিত প্রবতবট প্রভাবদক ববদবচনা কদর। এবট প্রভাব সোকাদবলা করার 

জনয প্রদয়াজনীয় বযবস্থাপনা বযবস্থা স্থাপন কদর ও বাস্তবায়দনর জনয বববভন্ন োবয়ত্বেীল  াংস্থার ভূবেকা ও োবয়ত্ব বণটনা কদর। ইউএেবপএল 

প্রকদের জীবনচক্র চলাকালীন E&S েযাদনজদেে ব দস্টদের  াববটক োবয়ত্ব সনদব। বিকাোর ইএ এেবপ বাস্তবায়দনর জনয ও ইউএেবপএল-
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এর তোবধাদন ইউএেবপএল-এর পদ্ধবতর জনয োয়ী র্াকদব। টানটবক চয বক্তর সেদত্র  েস্ত সেৌবলক পবরদবেগত বযবস্থাপনা পবরদষবা ও 

পবরদবেগত  যদযাগ- যববধা ইনস্টদলেন ও কবেেবনাং চয বক্তবভবিকভাদব অ্ন্তভয টক্ত করা হদব।  
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পবরদবেগত েবনটবরাং ESMP-এর একবট অ্ববদচ্ছেয অ্াংে যা বনেটাদণর পযটাদয় বায়য ও পাবনর গুণোন, পানীয় পাবন ও েদব্দর স্তর  হ বববভন্ন 

পরাবেবতর জনয ESMP অ্নযযায়ী পযটায়ক্রদে পযটদবেণ করা হদব। পবরদববষ্ট্ত বায়যর গুণোন, স্টযাক বনগটেন পযটদবেণ, েদব্দর স্তর, কাাঁচা ও 

পবরদোবধত পাবন, অ্ভযন্তরীণ বায়যর গুণোন ও কাদজর অ্ঞ্চদলর েদব্দর জনয অ্পাদরেন পযটাদয় পযটায়ক্রবেক পযটদবেণ করা হদব। বনেটাণ ও 

অ্পাদরেন উভয় পযটাদয়ই সপোগত ও  ম্প্রোদয়র স্বাস্থয  যরো পযটদবেণ করা হদব। 

 

বনেটাণ পদবটর জনয ESMP ইেপ্ল্াদেেদনর জনয বাদজট EPC বিকাোর ও ইউএেবপএল আলাোভাদব বরাে করদব। সটক ই বযব াবয়ক লেয 

অ্জটদনর জনয,  বযজ প্রযযবক্ত ববদবচনা করা হদয়দে যার েদধয রদয়দে স ৌর ফদটা-সভালটাইক (বপবভ) পযাদনল স্থাপন ও বযবহার ও বৃবষ্ট্র পাবন 

 াংগ্রদহর কািাদো জো হওয়া বৃবষ্ট্র পাবন পযনরায় বযবহার। ইউএেবপএল কদপটাদরট  াোবজক োয়বদ্ধতা পবরকেনা প্রস্তুত করদব। 

 

প্রেেন বযবস্থা বাস্তবায়দনর জনয CAPEX অ্নযোন করা হদয়দে প্রায় ৪,২৯,১৩,০০০ টাকা ও OPEX প্রায় ২,৩০,০০,০০০ টাকা (সড্রজ করা 

উপাোদনর পরীোর খরচ বযতীত @ ২০,০০০ টাকা সড্রজড উপাোন প্রবত বকউববক বেটার)। 

 

ঝয বক েূলযায়ন 

 

হযাজাডট আইদডবেবফদকেন (HAZID) প্রদজক্ট এবক্সবকউেন ও অ্পাদরেনাল সস্টজদক প্রভাববত কদর প্রবক্রয়া ও অ্-প্রবক্রয়াগত ববপে বচবিত 

কদর যার প্রবতবটর জনয  যরো প্রস্তাব করা হদয়দে। পবরোণগত ঝয াঁবক েূলযায়দনর ফলাফদলর উপর বভবি কদর লেয করা যায় সয এলএনবজ 

পাইপলাইদনর চারপাদের এলাকাবট অ্ হনীয় ঝয াঁবক অ্ঞ্চদলর সেণীদত পদড তদব অ্নযানয ঘটনা  হনীয় ঝয াঁবক অ্ঞ্চদল ঝয াঁবক বতবর করদত পাদর। 

প্রাকৃবতক গযা  পাইপলাইন  ম্পবকটত ঘটনার পবরণবত  ম্পদকট বনকটবতটী  ম্প্রোদয়র েদধয  দচতনতা বৃবদ্ধর জনয উপযযক্ত প্রেেন ও  দচতনতা 

কাযটক্রে বযবস্থাপনা করা অ্পবরহাযট। 

 

ইোদজটবন্স েযাদনজদেে প্ল্যান ও বডজাস্টার েযাদনজদেে প্ল্যান 

 

পবরদবেগত প্রভাব েূলযায়দনর ফলাফদলর বভবিদত ববেে নকোর উপর বভবি কদর জরুবর প্রবতবক্রয়া পবরকেনা ও েয দযটাদগর প্রভাব েূলযায়ন 

প্রণয়ন করা হদব। বডজাস্টার েযাদনজদেে প্ল্যান (বডএেবপ) শুধযোত্র ইউএেবপএল স্তদর প্রদযাজয একবট ধারনা প্রোন কদর। জরুবর পেদেদপর 

যর্াযর্ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বনবিত করার জনয একবট েয দযটাগ বযবস্থাপনা কবেবট গিন করা হদব ও সজলা সব ােবরক প্রো ক (সজলা েযাবজদস্ট্র্ট 

বা সজলা প্রো ক) এই কবেবটর সচয়ারেযান হদত পাদরন। ইোদজটবন্স অ্যাকেন প্ল্যাদনর লেয হল েযঘটটনার ববপযটয়কর ঘটনার কারদণ েবতগ্রস্ত 

হদত পাদর এেন এলাকা, জন াংখযা ও কািাদো বচবিত করা। কেট পবরকেনায় প্রবতদরাধেূলক বযবস্থা, ববজ্ঞবপ্ত,  তকটীকরণ পদ্ধবত ও বববভন্ন 

ত্রাণ কতৃটপদের েদধয  েন্বয় অ্ন্তভয টক্ত র্াকদব। চলোন েহাোরী পবরবস্থবত সোকাদবলায় সকাবভড বযবস্থাপনা পবরকেনাও রদয়দে। 

 

সস্টকদহাডার েূলযায়ন ও প্রকাে 

 

বাাংলায় এবক্সবকউবটভ  ারাাংে  হ ESIA ও LRP প্রকে  াইদট ও অ্নলাইদন XXXX এ পাওয়া যায়।  

 

 

সস্টকদহাডার এনদগজদেে প্ল্যাদন গৃহীত ও পবরকবেত  ম্প্রোদয়র বববরণ রদয়দে। ESIA ও LRP প্রস্তুবতর  েয় প্রকে-আক্রান্ত বযবক্ত ও 

 ম্প্রোয়,  রকারী  াংস্থা ও অ্নযানয সস্টকদহাডারদের  াদর্ পরােেট করা হদয়বেল।  ম্প্রোয় নীদচ তাবলকাভয ক্ত েূল পদয়ে হ প্রকে  ম্পদকট 

তাদের েতােত প্রকাে কদরদে: 

 প্রকদের প্রবত  ােবগ্রক ইবতবাচক েৃবষ্ট্ভবে 

 পার্শ্টবতটী ে বজে কেদপ্ল্দক্সর উন্নয়দনর জনয CSR কাযটক্রদের প্রতযাো। 
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 প্রস্তাববত প্রকে কাযটক্রে সর্দক উদূ্ভত েূষণ ও জীবনযাত্রার অ্বস্থার উপর অ্বনবতেীল প্রভাব  ম্পদকট উদেগ। 

ভববষযত সস্টকদহাডারদের  মৃ্পক্ততার বক্রয়াকলাদপর প্রার্বেক উদেেয হদব প্রকে- ম্পবকটত তর্য একবট অ্ন্তভয টবক্তেূলক ও সবাধগেয উপাদয় 

চাবলদয় যাওয়া। অ্বভদযাগ বনষ্পবি প্রবক্রয়া (GRM) ও এর অ্বস্তত্ব ও কাযটকাবরতা  হ প্রা বেক প্রকে  ম্পবকটত তর্য েবতগ্রস্থ োনযষ ও 

কেটীদের বনকট ববেযোন।  
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অ্বভদযাগ বনষ্পবি বযবস্থা (GRM) 

প্রকে-আক্রান্ত জনগণ ও কেটীরা তাদের উদেগ ও অ্বভদযাগ ববনােূদলয ও GRM-এর োধযদে বনভটদয় জো বেদত পাদরন। প্রবক্রয়াবট সস্টকদহাডার 

জবডত র্াকার প্রবক্রয়ার একবট গুরুত্বপূণট স্তম্ভ কারণ এবট প্রকদের প্রস্তাবক ও  ম্প্রোদয়র জনয  ে যা বচবিত করার ও  োধান এক াদর্ 

বনধটারণ করার  যদযাগ বতবর কদর। GRM প্রকদের  ূচনা সর্দক সেষ পযটন্ত ববেযোন র্াকদব। ইউএেবপএল অ্বভদযাদগর  োধাদনর জনয বে-

স্তদরর পদ্ধবত প্রস্তুত কদরদে। 

সলদভল I অ্বভদযাগ বনষ্পবি কবেবট (বজআরব ) বপদরাজপযর ইউবনয়ন পবরষদের সচয়ারেযান, ইউএেবপএল প্রধান কেটচারী ও বপদরাজপযর 

 ম্প্রোদয়র েবহলা প্রবতবনবধদের  েন্বদয় গবিত হদব। সলদভল -১ বজআরব  অ্বভদযাগ োদয়দরর বেন সর্দক ১৫ কাযটবেবদ র েদধয অ্বভদযাদগর 

 োধান করদব। এই পযটাদয়  ে যাবটর  োধান না হদল বা অ্বভদযাগকারী সলদভল -১ বজআরব  োরা প্রেি সরদজাবলউেদন  ন্তুষ্ট্ না হদল 

 ে যাবট কদপটাদরট অ্বফদ  (সলদভল II) প্রধান অ্বভদযাগ অ্বফ াদরর কাদে পািাদনা হদব। সলদভল-II, GRC প্রধান অ্বভদযাগ অ্বফ ার 

(সকাম্পাবন োরা বচবিত), পবরচালক (োনব  ম্পে ও প্রো ন), ও পবরচালক (অ্পাদরেন) বনদয় গবিত। এই পযটাদয় অ্বভদযাগ সরফাদরদলর ১০ 

কাযটবেবদ র েদধয বন্ধ হদয় যাদব। 

GRC স্তদর অ্বভদযাগ/অ্বভদযাদগর  োধান না হদল বা অ্বভদযাগকারী GRC প্রেি  োধাদন  ন্তুষ্ট্ না হদল অ্বভদযাগকারী আইন আোলদত 

সযদত পারদব। কেটদেদত্র অ্বভদযাগ ও উদেগ  োধান করার জনয কেটীদের জনয একবট পৃর্ক GRM প্রবতষ্ঠা করা হদয়দে৷ GRC-এর সযাগাদযাদগর 

বববরণ নীদচ তাবলকাভয ক্ত করা হদয়দে: 

 

 ে য  ভূবেকা  সযাগাদযাগ নম্বর 

স্থায়ী কবেবট 

সজনাদরল েযাদনজার  াইট   সচয়ারপার ন ও প্রধান   ০১৭৮৭৬৯০৮৫১ 

জয বনয়র সডপযবট েযাদনজার অ্যাডবেন   ে য    ০১৭১৩২০৫৩১৫ 

সডপযবট েযাদনজার, ইএইচএ    ে য    ০১৭১৩২০৫২৯৫ 

েযাদনজার,  াোবজক    ে য    ০১৭১৩২০৫৩১০ 

 ম্প্রোদয়র অ্বভদযাদগর জনয অ্বতবরক্ত  ে য 

সচয়ারেযান বপদরাজপযর ইউবনয়ন (বপইউ) কবেউবনবট প্রবতবনবধ   ০১৬৮২৮০৬০২০ 

বপইউ  ে য, েযধঘাটা গ্রাে   ম্প্রোয় প্রবতবনবধ   ০১৮৩৬৮৫৩০০৬ 

েবহলা  ে য    ম্প্রোয় প্রবতবনবধ   ০১৮১৪০৭৪০১০ 

বিকাোর বা চয বক্ত কেটচারীর জনয অ্বতবরক্ত  ে য 

বিকাোর প্রবতবনবধ   TBC 

 

AIIB-এর প্রকে-আক্রান্ত বপপল  সেকাবনজে (PPM) এই প্রকদে প্রদযাজয। PPM AIIB োরা প্রবতবষ্ঠত হদয়দে যাদত প্রকে-আক্রান্ত বযবক্তদের 

কাে সর্দক স্বাধীন ও বনরদপে পযটাদলাচনার গ্রহণ করদব যারা ববর্শ্া  কদর সয তারা ESP বাস্তবায়দন AIIB-এর বযর্টতার কারদণ ববরূপভাদব 

প্রভাববত হদয়দে বা হদত পাদর এেন পবরবস্থবতদত যখন তাদের উদেগ প্রকে-স্তদরর GRM বা AIIB-এর বযবস্থাপনার প্রবক্রয়ার োধযদে 

 দন্তাষজনকভাদব  োধান হদব না। AIIB-এর PPM  ম্পবকটত তর্য এখাদন: https://www.aiib.org/en/policies-

strategies/operational-policies/policyon-theproject-affected-mechanism.html 

 

উপ াংহার ও  যপাবরে 

 

প্রস্তাববত ইউবনক সেঘনাঘাট ৬০০MW CCPP-এর জনয  ম্পাবেত ESIA  েীোয় সেখা যায় সয সববেরভাগ পবরদবেগত ও  াোবজক প্রভাব 

োঝাবর সর্দক বনম্ন োত্রার প্রবতকূল প্রভাবর েদধয রদয়দে যা প্রস্তাববত প্রেেন বযবস্থা বাস্তবায়দনর োধযদে একবট গ্রহণদযাগয স্তদর কবেদয় আনা 
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সযদত পাদর। ESMP ও ESMP-এর কাযটকাবরতা প্রবতষ্ঠার জনয পবরদবেগত েবনটবরাং প্ল্যান অ্নযযায়ী পযটদবেণ করা। তাই প্রস্তাববত প্রাকৃবতক 

গযা  বভবিক কম্বাইন্ড  াইদকল পাওয়ার প্ল্যােবট প্রস্তাববত প্রেেন বযবস্থা গ্রহণ ও পযটাপ্ত বাস্তবায়দনর  াদপদে  ফল হদত পাদর। ESMP 

কাযটকরভাদব পযটদবেণ করা হদব যাদত সকানও পবরবতটন  নাক্ত করা যায় ও প্ল্যাদের জীবনচক্রকাদল যতটা  ম্ভব অ্প্রতযাবেত প্রবতকূল প্রভাব 

প্রেবেত করার জনয যর্াযর্ পেদেপ সনওয়া হয়। এোডা সযদকান জরুরী, বড েযঘটটনা এবাং প্রাকৃবতক ও েনযষয ৃষ্ট্ েয দযটাদগর সেদত্র খযব কে 

 েদয়র েদধয ও পূবট-বনধটাবরত ক্রোনয াদর ইোদজটবন্স সর পন্স প্ল্যান (ERP) কাযটকরভাদব স্থাপন করা সগদল প্রাণহাবন ও  ম্পবির েবত সরাধ 

করা যাদব।  
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