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পররদবশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
সেদেম্বর, ২০২০

রনব ৃাহী োরোংদক্ষপ
ভূরিকা: বাাংলাদেশ রররিওনাল কাদনক্টরভটি সপ্রাদিক্ট-১ (রবআররেরপ-১) এর অর্ ৃায়দনর িন্য গণপ্রিাতন্ত্রী বাাংলাদেশ েরকার
রবশ্বব্াাংক গ্রুদপর েেস্য ইন্টারন্যাশনাল সেদভলপদিন্ট এদোরেদয়শন (আইরেএ) সর্দক ১৫০ রিরলয়ন িারকৃন েলার ঋণ সপদয়দে, যা
বাাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (রবএলরপএ), িাতীয় রািস্ব সবাে ৃ (এনরবআর) এবাং বারণিয িন্ত্রণালয় (এিওরে) সযৌর্ভাদব বাস্তবায়ন
করদে ।
রবআররেরপ-১ উন্নয়ন প্রকদের উদেশ্য হদে সযাগাদযাগ ব্বস্থার উন্নরতর িাধ্যদি বারণিয ব্বস্থার উন্নয়ন, লরিরিক িটিলতা কিাদনা
এবাং েীিান্ত ব্বস্থাপনা ও বারণিয সুরবধার আধুরনক পদ্ধরত গ্রহণদক েির্ ৃন করা, যা প্ররতদবশী সেশগুদলার োদর্ বারণদিযর িন্য
অপররহায ৃ।
২০১৬ োদল রবএলরপএ সশওলা স্থল বন্দদরর অবকাঠাদিা রনিৃাদণর িন্য ইদয়ারশন-রভরি (Yooshin-VITTI) সযৌর্ উদযাদগর
িাধ্যদি ইআইএ (EIA) এর কাি পররচালনা কদর।
সশওলা স্থল বন্দর পররকরেত এবাং েিরিত উপাদয় উন্নয়ন করা প্রদয়ািন। অতএব, উন্নয়দনর িন্য িরি অরধগ্রহণ প্রদয়ািন এবাং এিন্য
একটি েিরিত উন্নয়দনর প্রস্তাব করা হদয়দে। এই উন্নয়দনর কায ৃক্রদির অধীদন ২২.১০ একর িরি অরধগ্রহণ করা হদব। সেিন্য উন্নয়দনর
োদর্ োদর্ পাররপারশ্বৃক পররদবদশর পররবতৃন রবদবচনা কদর ইআইএ গদবষণা প্ররতদবেন প্রস্তুত করা হদয়দে।
বতৃিাদন িরি অরধগ্রদণর কাি প্ররক্রয়ারধন এবাং প্রস্তারবত প্রকদল্পি অবকাঠাদ া উন্নয়দনি কাি শুরু হদত াদে ।
নীরত, আইরন প্রশােন ও রনয়ন্ত্রক কাঠাদিা: পররদবশ োংরক্ষণ আইন (ইরেএ, ১৯৯৫) বাাংলাদেদশর পররদবশ সুরক্ষা েম্পরকৃত প্রধান
আইনগত কাঠাদিা। এই আইদনর আরধদন পররদবশ োংরক্ষণ, পররদবশগত িাদনর উন্নয়ন ও রনয়ন্ত্রণ এবাং সেই োদর্ পররদবশ দূষণ
কিাদনার িন্য আইন অন্তর্ভৃক্ত করা হদয়দে। এই আইন অনুযায়ী, ২০১০ োদল োংদশারধত পররদবশ োংরক্ষণ রবরধিালা (ইরেআর)
১৯৯৭-এ প্রেি পদ্ধরত অনুেরণ কদর প্রকেটি শুরু করার আদগ প্রস্তারবত প্রকেদক পররদবশ অরধেপ্তর (DOE) সর্দক পররদবশগত
োড়পত্র সপদত হদব। ইরেআর পররদবশগত অনুদিােদনর উদেদশ্য প্রকেেমূহদক রবরভন্ন সেণীদত (েবুি, কিলা-ক, কিলা-খ এবাং লাল)
সেণীবদ্ধ কদর। স্থলবন্দর রনিৃাণ ইরেআর এর রবরভন্ন রশে বা প্রকদের সেণীরবভাদগর তারলকায় অন্তর্ভৃক্ত সনই। অন্যান্য স্থল বন্দদরর
িন্য পাওয়া পররদবশগত োড়পত্র এবাং সেেব বন্দদরর োদর্ িরড়ত কাদির পরররধ েম্পদকৃ রবএলরপএ-এর পূব ৃবতী অরভজ্ঞতা রবদবচনা
কদর, আশা করা যায় সয রবযিান স্থল বন্দদরর উন্নয়দনর কাি ‘কিলা খ’ সেণীদত পড়দব। প্রকেটি ‘কিলা খ’ রহদেদব সেণীবদ্ধ করা
হদব বদল আশা করা হদে এবাং সেিন্য রবএলরপএ ইদতািদধ্য পররদবশ অরধেপ্তর (DOE) সর্দক পররদবশগত োড়পত্র সপদয়দে।
বতৃিাদন এটি নবায়ন কিা হদয়দে ।
রবশ্বব্াাংদকর পররদবশগত সুরক্ষার দৃরিদকাণ সর্দক, পররদবশ মূল্যায়ন (ওরপ/রবরপ ৪.০১) (Environmental
Assessment (OP/BP 4.01) এদক্ষদত্র প্রদযািয হয়। সযদহতু সভািরা স্থল বন্দদরর অবকাঠাদিা (েম্প্রোররত) রনিৃাদণর
সবশীরভাগ প্রভাব ঐ স্থাদন রনরে ৃি এবাং আেশৃ প্রশিন ব্বস্থার িাধ্যদি হ্রাে করা েম্ভব, তাই প্রস্তারবত প্রকেটি রবশ্বব্াাংদকর সেণীরবভাগ
অনুযায়ী ‘সেণী খ’ এর আওতার্ভক্ত। এই সশওলা স্থল বন্দদরর পররদবশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) প্ররতদবেনটি রবশ্বব্াাংদকর নীরত
সিদন ততরর করা হদয়দে। রবশ্বব্াাংদকর নীরত অনুযায়ী সিকদহাল্ডার এবাং েব ৃোধারদণর োদর্ িতরবরনিদয়র িাধ্যদি প্রকেটি দৃরিদগাচর
করা হদয়দে।
প্রকদের বণ ৃনা: কুরশয়ারা নেীদক ব্বহার কদর সশওলা শুল্ক সিশদন আিোরন রপ্তারনর কায ৃক্রি শুরু হয় গত ১৯৪৮ োল সর্দক। ১৯৯৬
োদল এই সশওলা শুল্ক সিশন েড়ক সযাগাদযাগর উপদযাগী কদর আন্তৃিারতক েীিানা সর্দক ২.০০ রকদলারিটার রভতদর দুবাগ
ইউরনয়দনর শুতারকারন্দ নািক িায়গায় স্থানান্তর কদর শুল্ক সিশদনর কায ৃক্রি চালু করা হয়। রকন্তু এই শুল্ক সিশদনর নািকরণ পূব ৃবতী
সশওলা শুল্ক সিশন রাখা হয়। পরবতীদত যানবাহন ও পররবহদনর োংখ্যা বৃরদ্ধ পাওয়ায় ও অবস্থাদনর কারদণ প্রদয়ারিনীয়তা বৃরদ্ধ
পাওয়ায় বাাংলাদেশ েরকার গত ৩০/০৬/২০১৫ োদল সশওলা শুল্ক সিশনদক সশওলা স্থল বন্দর রহদেদব স াষণা কদর।

প্রস্তারবত িায়গায় ও আদশপাদশ সকান পাহাদড়র অবস্থান সনই এবাং অবকাঠাদিা উন্নয়দনর িন্য সকান িলাভূরি ভরাদটর প্রদয়ািন করদব
না।

রনরিৃতব্ প্রস্তারবত অবকাঠাদিােমূহ রনম্নরূপঃ


বন্দর সুরবধােমূহ: প্রশােরনক ভবন, ওয়যার হাউি, ট্রান্সরশপদিন্ট সশে, ওদপন িযাক ইয়াে ৃ, বাাংলাদেশ ও ভারত ট্রাক
টাররিনাল।



আনুষারিক সুরবধােমূহ: ব্ারাক, েররিটরর, সরদস্তারা, োব-দিশন, সিনাদরটর, জ্বালারন আধার এবাং িেরিে।
 অবকাঠাদিা েমূহ: েীিানা প্রাচীর, আভযান্তাররণ েড়ক েমূহ, সেন, পাদয়চলা পর্, পারকৃাং, ল্যান্ডদেরপাং এবাং েীিানা প্রাচীর
বরাবর েবুিায়ন।


রবদুযৎ েরবরাহ ব্াবস্থা: বন্দর এলাকায় আদলারকত করণ, েীিানা প্রাচীর আদলারকত করণ, পাদয়চলা পর্ ও েড়ক েমূহ



আদলারকত করণ, োবদিশদন প্রদয়ািনীয় যন্ত্রপারত, রেদিল চারলত সিনাদরটর এবাং সেৌরবারতর ব্াবস্থারে।
পরন েরবারহ ও পয়:রনোশণ ব্াবস্থা: োব ৃক্ষরনক সুদপয় পারনর েরবারাহ পদ্ধরত এবাং আধুরনকতি পয়:রনোশণ ব্াবস্থা।



সুরক্ষা ও রনরাপিা: আগুন রনব ৃাপন ও েনাক্ত করণ। প্রার্রিক রচরকৎো ব্াবস্থা, রেরেটিরভ রেদিি, িরুরী রবপে োংদকত



ব্াবস্থা, গাড়ী পারকৃাং এর ব্াবস্থাপনা, রনয়রন্ত্রত প্রদবশ পদ্ধরত, শারীররক রনরাপিা এবাং পয ৃদবক্ষণ টাওয়ার।
অন্যানা সুরবধারে: িরহলাদের িন্য োংররক্ষত টয়দলট, রবোি কক্ষ, কাউন্টার এবাং শারীররক প্ররতবরিদের চলাচদলর িন্য
রযাম্প, সুদপয় পারন।

আনুোরিক কায ৃক্রি:
েড়ক সযাগাদযাগ ব্াবস্থা: রেদলট সর্দক সশওলা শুল্ক সিশন পয ৃন্ত স্থানীয় েরকার ও প্রদকৌশল অরধেপ্তর পাকা েড়ক রনিৃাণ কদরদে।
রকন্তু ভারী ও অরধক যানচলাচদলর িন্য েড়ক ব্াবস্থা উন্নত ও প্রশস্থ করা প্রদয়ািন। প্রার্রিকভাদব বতৃিান েড়ক ব্াবস্থা বন্দদর
ব্াবহৃত যানবাহদনর িন্য পয ৃাপ্ত হদলও পরবতীদত েড়ক ব্াবস্হার উন্নরত প্রদয়ািন।

রবদুযৎ েরবরাহ ব্াবস্থা: বন্দর ব্াবস্থা চলিাদনর িন্য বতৃিাদন রবয়ারন বািার হদত সশওলা বন্দর পয ৃন্ত রবদুযৎ েরবারহ েম্প্রোরণ করদত
হদব। প্রস্তারবত রবদুযৎ েরবারহ ব্াবস্থার দূরুত্ব হদব ১৩ রকদলারিটার। ইহা োড়াও অরতররক্ত ২৫ রকদলাওয়াট শরক্ত েম্পন্ন সেৌরবারতর ব্াবস্থা
এবাং দুটি’ সিনাদরটর স্থাপন করা হদব।

অবকাঠাদিা েমূদহর রনিৃাণ কারলন েিদয় কিৃকতৃা ও রনিৃাণ েরিকদের িন্য পযাপ্ত সুরবধারেেহ র্াকার ব্াবস্থা ও রনিৃাণ োরগ্রর িন্য
পৃর্ক ব্াবস্থা র্াকদব। প্রর্রিকভাদব প্রস্তারবত িায়গায় ফ্লাে সলদভদলর উপদর ভরাট করদত দুই লক্ষ নরিটার ভরাট িাটির প্রদয়ািন
হদব। আদশপাদশর েশ (১০) রকদলারিটার িায়গার িধ্য হদত পররতযাক্ত িায়গা অর্বা সকাদনা ভরাট পুকুর হদত উক্ত ভরাট িাটি োংগ্রহ
করা হদব। প্রর্রিকভাদব রবয়ারন বািাদরর কাোকারে অকৃরষ িরি রহদেদব নয়া দুবাগ, উির দুবাগ এবাং রকছু নািহীন িায়গা রচরিত
করা হদয়দে।
পররদবশগত প্রভাবগুরলর প্রার্রিক রিরনাং এবাং সোরপাং:
বতৃিাদন অবরস্থত শুল্ক সিশনটির আদশপাদশর এলাকার িদধ্য সশওলা স্থলবন্দর রনিৃাণ করা হদব। প্রস্তারবত বন্দদরর িায়গা রনচু ও
েিতল ভূরিদত অবরস্থত যাহা শুষ্ক সিৌসুদি পররতযাক্ত অবস্থায় র্াদক এবাং এই েব িায়গায় যানবাহদনর পারকৃাং এর িন্য ব্াবহার করা
হয়, েরক্ষন রেদক রকছু বারড়- র অবরস্থত। প্রস্তারবত স্থলবন্দর উন্নয়দনর োদর্ েম্পরকৃত েম্ভাব্ প্রভাবগুরলর োংরক্ষপ্তোরটি েম্ভাব্
প্রশিন ব্বস্থার োদর্ নীদচ সেওয়া হলঃ


বন্দদিি প্রস্তারবত িায়িাি রকছু অাংশ রনচু াহা বর্ িাকাদল পারনদত িিাট থাদক । মুরিহা হাওড় বন্দদিি িায়িাদথদক ১.৫
রক.টা. েরিদে অবরস্থত। িাধািেত এই হাওদড় াদেি শপানা উৎপােন হয়। বন্দদিি কা িক্র ি দয় বিিয পানীয় াহাদত
উক্ত হাওদড় প্রবারহত হদত না পাদি তাি িন্য প্রদয়ািনীয় ব্বস্থা গ্রহে কিা হদব।












আশাপাদশি পরিতযক্ত, অব্বহৃত, িিাট পুকুি এবাং অকৃরর্ ির হদত িিাট াটি িাংগ্রহ কিা হদব। পরিবহদনি ি দয়
ট্রাদকি উপদি রিপল রেদয় শেদক িাখদত হদব এবাং ধুলাবারল াদত উদড় না ায় শিই িন্য পারন রেটাদত হদব।
আ োরনকৃত পদেি দে ৯৭% হদব কয়লা। িাধািে শখালা িায়িাি উপদিই শলারোং ও আনদলারোং কিা হদব, াদত
কয়লাি কো এবাং বর্ িাকাদল কয়লা র রিত পারনি প্রবাহ রিটাদিি ােদ রনয়ন্ত্রে কিা হদব এবাং এই ব্বস্থাপনা প্রদিি
এি নকশায় িরন্নদবরশত কিা হদয়দে।
বন্দদিি েরিে রেদক রকছু বারড় ঘদড়ি অবস্থান আদে, তাই বন্দি চলাকারলন ি দয় শব্দ দূর্ে হদব প্রধান প্রবাহ। রকন্তু
ধুলাবারলি প্রবাহ অদপিাকৃত ক হদব কািে বাতাি েরিে রেক শথদক উওি রেদক প্রবারহত হয়। বন্দদিি উত্তি রেদক
অরধকাাংশ অবকাঠাদ া রন াি ে কিা হদব। বন্দি এলাকাি চতুিরেদক বাফািদিান এবাং বনায়দনি সুরবধা শিদখ প িাপ্ত শব্দ
রনয়ন্ত্রে ব্বস্থাপনা িরন্নদবরশত কদি প্রকদল্পি নকশা প্রস্তুত কিা হদয়দে। ধুরলকোি রনয়ন্ত্রে ব্বস্থা, োওরনযুক্ত ালা াল
িাখাি িায়িা, াড়ু ও পরিষ্কাি পরিেন্ন কিাি ন্ত্রপারত িহ বন্দি সুরবধা িা রগ্রি দে যুক্ত কিা হদব।
বতি াদন শকাদনা বিিয, পচা ও পরিতযক্ত দ্রব্ িাংগ্রহ ও বদন্দাবস্ত কিাি ব্বস্থা শনই। প্রকদল্পি নকশাি দে এই ব্বস্থা প্রেয়ন
কিা হদব।
বন্দি সুরবধারেি দে রহলা ািীদেি িন্য পৃথক টয়দলট, রবিা িাি ও ইর দগ্রশন কাউন্টাি রন িাদেি ব্বস্থা শিদখ নকশা
প্রস্তুত কিা হদব। শািীরিক প্ররতবরন্দদেি চলাচদলি িন্য RAMP এি সুরবধা শিদখ নকশা প্রেয়ন কিা হদব।
বন্দদিি উওি রেদক বৃরিি পারন রনষ্কাশদনি িন্য একটি আকাবাকা খাল আদে, বর্ িাকাদল অরতরিক্ত পারন প্রবাদহি ফদল
খাদলি পাড় শিদে াওয়াি িম্ভবনা থাদক। উক্ত খাদলি পাড় িাংিিে এবাং প িাপ্ত নাব্তা িিাি ব্বস্থা শিদখ নকশা প্রেয়ন
কিা হদব।
রন িাে কালীন ি দয় ক িিত রন াি ে ির ক ও আদশপাদশ চল ান িনদিারিি স্বাস্থয সুিিা ও রনিাপত্তাি ব্াবস্থা কিা হদব।
এ ন রক কদিানা হা ারি চলাকালীন ি দয় রন াি ে ির কদেি প্রদয়ািনীয় স্বাস্থয সুিিা ব্াবস্থা কিা হদব।

বন্দদরর রনরাপিাবারহনী রনয়রিত রনরাপিারক্ষী এবাং আনোরদের েিিদয় গঠিত। েশস্ত্র পুরলশ ব্াটারলয়ন (এরপরব) স্থলবন্দদরর
িনবল ও েম্পরি উভদয়র সুরক্ষার োরয়দত্ব র্াকদব। তারা বন্দর এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরররস্থরত রনয়ন্ত্রদন রাখদব। পাশাপারশ বে ৃার
গাে ৃ অব বাাংলাদেশ (রবরিরব) েীিান্ত সুরক্ষা রনরিত করদব, এবাং সচারাচালান রবদরাধী অরভযাদনর িন্য এবাং আন্তঃেীিান্ত অপরাধ
তেদন্তর িন্য োয়বদ্ধ র্াকদব।
পররদবশগত মূল্যায়ন: প্রকদের পররদবশগত মূল্যায়নটি (EA) রবশ্বব্াাংক এনভায়রনদিন্টাল ম্যাদনিদিন্ট সেিওয়াকৃ (ইএিএফ)
ব্বহার কদর এবাং ইরেআর’ ৯৭ (ECR’9) অনুেরণ কদর করা হদয়দে। প্ররতদবেনটিদত, প্রস্তারবত প্রকদের নকশা এবাং প্রকে
বাস্তবায়দনর িন্য প্রােরিক েিস্ত পররদবশগত েিস্যা েম্পদকৃ আদলাকপাত করা হদয়দে।
ইআইএ েিীক্ষার িন্য সবেলাইন েিীক্ষায় রনম্নরলরখত পররদবশগত েিস্যাগুরল রবদবচনা করা হদয়রেল।







িরির উন্নয়ন এবাং িরি ভরাদট ব্বহৃত উপাোদনর উৎে
প্রকে এলাকার িলানুেিান রবজ্ঞান (হাইদোলরি)
রবরভন্ন প্রিারতর িীব েম্পদকৃ ধারনা (উরিে, প্রাণী, রবপন্ন প্রিারত)
িলবায়ুর অবস্থা (তাপিাত্রা, বৃরিপাত, আর্দ্ ৃতা)
পররদবশগত গুণিান (বায়ু, পারন, শব্দ)
আর্ ৃ-োিারিক অবস্থা (িনোংখ্যা, প্রত্নতত্ত্ব, অর্ ৃনীরত ও োংস্কৃরত, আরেবােী, িদলর েরবরাহ ও স্বাস্থযব্বস্থা এবাং ক্ষরতগ্রস্ত
ব্রক্ত)

প্রভাব রচরিত কদর সে অনুোদর প্রশিন ব্বস্থাগুরল ততরর করা হদয়দে।

রবকে রবদেষণ: এখাদন রতন ধিদনি শ ািাদ াি ব্াবস্থা রবদ্যা ান, ইহাি দে একটি হদলা কুরশয়ািা নেীি শনৌপথ ব্াবহাি কদি া
বতি ান শশওলা শুল্ক শেশন শথদক রতন রক.র . উত্তদি অবরস্থত, রিতীয়টি হদলা শিল পথ ব্বহাি কদি া ৮ (আট) রক.র . েরিদে
অবরস্থত এবাং তৃতীয়টি হদলা শশওলা শুল্ক বন্দি া িড়ক পদথ শ ািাদ াি িিা কিদব। ১৯৪৭ িাদলি আদি অরবিক্ত িািদত কুরশয়ািা
নেী এবাং শিলওদয় ব্বস্থাপনাি ােদ িনিাধািদনি াতায়াত ও ালা াল পরিবহন কিা হদতা। বতি াদন অবরস্থত শশওলা শুল্ক
শেশনদক অরধদকাতি উন্নয়ন কিাি পরিক্লপনা গ্রহে কিা হদয়দে কািে িী ান্ত শিখাি অপিরেদক িািত স্থলবন্দদিি প িাপ্ত স্থাপনা
ততরি কদিদে। উপদি বরে িত রতনটি রবকল্প রবদবচনা কদি স্থলবন্দদিি স্থান রনব িাচন কিা হদয়দে। ি স্ত রবকল্প ব্বস্থা রবদের্ে কদি
প্রচরলত নকশা রনব ৃাচন করা হদয়দে কারণ এদত সবরশরভাগ সুরবধা পাওয়া যাদব। ঐরতহযবাহী, সকা-সলাদকদটে বা জুেটদপািে, অচল
এবাং ভঙ্গুর নকশা রবদেষণ কদর প্রস্তারবত এবাং রনিৃাণ কাদির রবকেগুরল রবদেষণ করা হয়। উদেরখত েকল কারন রবদবচনা কদর
শশওলাদত রবযিান ল্যান্ড কািি োইটদক শশওলা স্থলবন্দদরর উন্নয়দনর িন্য উপযুক্ত এবাং সটকেই রবদবচনা করা হদয়দে এবাং
ফলস্বরূপ স্থলবন্দর উন্নয়দনর িন্য প্রস্তারবত স্থলবন্দদরর এলাকায় পররদবশ েম্পদকৃ রবশে গদবষণা পররচারলত হদয়দে।
সিকদহাল্ডার এবাং িনোধারদণর পরািশৃ: সিকদহাল্ডার এবাং িনোধারদণর পরািশৃ সনওয়ার কায ৃক্রি পররদবশগত মূল্যায়ন প্ররক্রয়ার
একটি অপররহায ৃ অি এবাং তা রনরিত করার িন্য আনুষ্ঠারনক ও অনানুষ্ঠারনকভাদব উভয় ভাদবই সিকদহাল্ডার এবাং োধারণ িনগদণর
জ্ঞান, অরভজ্ঞতা এবাং িতািতদক রবদবচনায় সনওয়া হয়। পূব ৃাভােকৃত সনরতবাচক প্রভাবগুরল হ্রাে করার িন্য নকশা, রনিৃাণ পদ্ধরত
এবাং েিদয়র োদর্ পররবতৃন রবদবচনা কদর তথ্য প্রকাশ এবাং সরকে ৃ করা করা হদয়দে। এই পদ্ধরতদত পররদবশ অরধেপ্তর তথা
বাাংলাদেশ িিকাদিি আইন এবাং রবযিান রবশ্বব্াাংদকি পরিদবশ রবরধ ালা অনুযায়ী পরািদশৃর গ্রহদণর প্রদয়ািনীয়তা পূরণ করা
হয়। পরািশৃ গ্রহদণর িন্য সয প্ররক্রয়া অনুেরণ করা হয় তার প্রার্রিক পদ্ধরতগুরল হল:





একক পরািশৃ / আদলাচনা
মূল তদেি োক্ষাৎকার
েল/দগাত্র রভরিক আদলাচনা
পূব ৃ স ারষত উন্মুক্ত পরািশৃ েভা

২০১৬ োদলর এরপ্রদল, দুবাি ইউরনয়ন পররষদের সচয়ারম্যান পরািশৃকদক েহায়তা করার িন্য স্থানীয় সিকদহাল্ডারদের প্রকে এলাকার
সবশ কদয়কটি স্থাদন িনেভা ও এফরিরে করার িন্য অনুদরাধ কদর। দুবাি ইউরনয়ন পররষদের সচয়ারম্যান সবরশরভাগ সক্ষদত্রই স্বরক্রয়
ভূর কা পালন কদিন ও পরািশৃ েভাগুরলর েভাপরতত্ব কদরন। প্রকদের প্রস্তুরত চলাকালীন েিদয় এবাং স্থানীয় িনোধারদণর োদর্
খেড়া ইআইএ প্ররতদবেনটি িানাদনাি িন্য ৭ শ ২০১৬ সত শশওলা পূব ৃ স ারষত উন্মুক্ত পরািশৃ েভা অনুরষ্ঠত হদয়রেল। েভার এক
েপ্তাহ আদগ রলফদলদটর িাধ্যদি স্থানীয় িনগদণর কাদে পরািশৃ েভার রবষদয় রবজ্ঞরপ্ত প্রচার করা হদয়রেল। সপািারগুরল প্রকাশ্য স্থাদন
(ইউরনয়ন পররষদের ভবদন ও বািাদর) প্রেরশৃত হদয়রেল। েকল ধরদণর সিকদহাল্ডার, উপদিলা সচয়ারম্যান, ইউরপ সচয়ারম্যান,
ব্বোয়ী সনতা, স্থানীয় অরভিাত, িেরিদের ইিাি, সহাদটল িারলক, ট্রাক চালক, রেএন্ডএফ এদিন্টেহ প্রকদের ফদল ক্ষরতগ্রস্থ ব্রক্তরা
(PAPs) উপরস্থত রেদলন এবাং িতরবরনিয় েভায় অাংশ রনদয়রেদলন। অরধকন্তু, স্থানীয় েরকারী কিৃকতৃা এবাং শুল্ক কিৃকতৃাদের
োদর্ও তবঠক করা হদয়রেল। শশওলা স্থলবন্দর প্রকে বাস্তবারয়ত হদব সিদন তারা খুরশ হদয়রেদলন। তারা রনিৃাণ পূব ৃবতী, রনিৃাণকালীন
ও কায ৃক্রি শুরু হওয়ার েিয় েঠিক ভাদব পররদবদশর উপর প্রভাব প্রশিদনর ব্বস্থা করার োদর্ োদর্ তাদের িরি অরধগ্রহণ,
অবকাঠাদিা ও িীরবকার ক্ষরত হদল তার যর্াযর্ ক্ষরতপূরণ চান। তারা প্ররতদবেন ততরীদত োহায্য করদেন কারণ তারা আশা করদেন
সয প্রকেটি বাস্তবায়দনর পদর তাদের আর্ ৃ-োিারিক অবস্থার উন্নরত হদব।
খেড়া পররদবশ ও োিারিক মূল্যায়ন প্ররতদবেন েম্পদকৃ িাতীয় পয ৃাদয় পরািশৃ েভা ২০১৬ োদলর ১০ আগি রবএলরপএ-এর
রিলনায়তদন অনুরষ্ঠত হয়। এই স্থানীয় এবাং িাতীয় পরািশৃ েভাগুরলর আদলাকরচত্র যর্াক্রদি মূল প্ররতদবেদনর সশদষ সেওয়া হদয়দে।
এেব পরািশৃকাদল অাংশগ্রহণকারীদের িদধ্য পররদবশগত ও োিারিক েিস্যা েম্পরকৃত রলফদলট রবতরণ করা হদয়রেল (যা স্থানীয়
ভাষা বাাংলায় প্রস্তুত করা হদয়রেল) এবাং বড় আকাদরর সপািারগুরলও অনুষ্ঠানস্থদল প্রেরশৃত হদয়রেল। পররদবশ ও োিারিক রবষদয়র
রবদশষজ্ঞদের দ্বারা পাওয়ার পদয়দন্টর িাধ্যদি রবষয়গুদলা উপস্থাপন করা হদয়রেল। সেই োদর্ অাংশগ্রহণকারীদের োিারিক এবাং
পররদবশগত েিস্যাগুরল েম্পদকৃ প্রশ্ন রিজ্ঞাো করদত উৎোরহত করা হদয়রেল।

ইএিরপ েভা শুরুর আদগ রনম্নরলরখত উপকরণগুরল প্রচার করা হদয়রেল এবাং সিকদহাল্ডারদের োদর্ ইরতবাচক এবাং গঠনমূলক েম্পকৃ
গদড় সতালার লদক্ষয এবাং প্রকে েম্পদকৃ তাদের জ্ঞান উন্নত করদত পরািশৃ েভার একরেন আদগই েকল সিকদহাল্ডার এবাং ক্ষরতগ্রস্ত
ব্রক্তদক আিন্ত্রণ িানাদনা হদয়রেল যাদত তারা প্রদয়ািনীয় রিজ্ঞাো এবাং েরকারী পরািশৃ প্রোন করদত পাদর। এই উপকরণগুরল রেল:






প্রস্তারবত প্রশিনগুরলর োংরক্ষপ্তোর প্রকে েভায় প্রকাশ
প্রকদের কায ৃক্রদির রবশে রববরণী, বাাংলায় রলফদলট / সরারশওর েহ রলরখত এবাং দৃরিলব্ধ তথ্য
পররদবশগত প্রভাব রচরিতকরণ
খেড়া ইএিরপ (EMP)
অরভদযাগ প্ররতকার প্ররক্রয়া (রিআরএি)

িনগদণর োদর্ পরািদশৃর ফদল োধারণ প্রারপ্তেমূহ: পরািদশৃ অাংশ সনওয়া ব্রক্তদের দ্বারা বরণ ৃত কদয়কটি মূল রবষয় নীদচ বরণ ৃত
হদয়দে। রনচু িায়গা হদত ভরাট িাটি োংগ্রহ, রনচু িায়গা অরধগ্রহণ, কৃরষ িরির আাংরশক অরধগ্রহণ এবাং অবরস্থত স্থাপনা েমূদহর
অপোরণ, োিারিক ও অর্ ৃননরতক সুরবধা, কিৃোংস্থান ও যাতায়াদতর সুরবধা, দু ৃটনা, শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ, যানবাহদনর আরেকয
হওয়ার আোংকায় সুরনয়রন্ত্রত চলাচদলর ব্বস্থা। পরািশৃকাদল অাংশগ্রহণকারীরা িানব পাচাদরর রবষয়টি উদেখ কদররন। সযদহতু এটি
একটি আনুষ্ঠারনক েীিান্ত ক্ররোং পদয়ন্ট, তাই প্রকেটি অনবধ েীিান্ত অরতক্রি হ্রাদের িাধ্যদি এই েিস্যা হ্রাে করদত ভূরিকা রাখদব।
বন্দদরর উন্নয়ন স্থানীয় িনগণদক েীিান্ত পারাপাদর তবধ পর্ ব্বহার করদত উৎোরহত করদব।
পররদবশগত ব্বস্থাপনা এবাং পয ৃদবক্ষণ পররকেনা: ইএিরপর মূল উদেশ্য হল প্রস্তারবত প্রকদের রবরূপ প্রভাবগুরলশক এিনভাদব রনয়ন্ত্রণ
করা যাদত পররদবশ ও সলাকিদনর উপর রবরূপ প্রভাব হ্রাে পায়। ইএিরপর এর রনরে ৃি উদেশ্যগুরল হল:




প্রকদের সনরতবাচক প্রভাদবর রবরুদদ্ধ প্রশিন ব্বস্থাগুরলর বাস্তবায়নদক েহিতর করা;
প্রকে সর্দক েদব ৃাচ্চ েম্ভাব্ সুরবধা পাওয়া এবাং সনরতবাচক প্রভাবগুরল রনয়ন্ত্রণ করা;
প্রকদের পররদবশগত ও োিারিক রবষয়গুদলা পররচালনার িন্য রবএলরপএ, ঠিকাোর, পরািশৃোতা এবাং প্রকে েদলর
অন্যান্য েেস্যদের িন্য োরয়ত্ব রনধ ৃারণ করা।

পয ৃদবক্ষণ প্ররক্রয়া রনধ ৃারণ এবাং পয ৃদবক্ষদণর িন্য উপাোনেমূহ েনাক্ত করদতঃ





েিস্ত প্রশিন পেদক্ষপ েম্পূণ ৃ ভাদব বাস্তবায়ন করদত হদব
প্রশিন ব্বস্থার কায ৃকাররতা রনরিত করদত হদব
বাস্তুোংস্থাদনর ধারা রক্ষা করা, িীবনবরচত্রয োংরক্ষণ এবাং যতটুকু েম্ভব নি হওয়া প্রাকৃরতক েম্পে পুনরুদ্ধার করদত হদব;
এবাং
রবরভন্ন স্তদরর রবরভন্ন সিকদহাল্ডারদের িন্য পররদবশগত প্ররশক্ষদণর প্রদয়ািনীয়তা রনধ ৃারন করদত হদব।

ইএিরপর রকছু কাি প্রকে এলাকা রভরিক রনরে ৃি ব্বস্থাপনা পররকেনার িাধ্যদি পররচারলত হদব। ইএিরপ এর একটি উদেশ্য হল
প্রকদের প্ররতটি সনরতবাচক প্রভাব প্রশিন করার পদ্ধরত রচরিতকরা এবাং নরর্র্ভক্ত করা। প্রকেটির পররচালনা পররষে পররকেনা,
বাস্তবায়ন ও পররচালনার োদর্ িরড়ত রবরভন্ন ব্রক্ত এবাং সিকদহাল্ডারদের োরয়ত্ব পররষ্কারভাদব বণ ৃনা করদব। রবএলরপএ পররকেনাটি
বাস্তবায়ন করার তোররকর দ্বারয়দত্ব র্াকদব। বতৃিান েিদয়র সকারভে-১৯ িহািারী এবাং এর পররদবশগত ব্বস্থাপনার িন্য ব্য়দক
রবদবচনায় সরদখ প্রকদের োরয়ত্বরতরা শুধুিাত্র রনিৃাণ কাি এবাং কায ৃক্রি চলার েিয়ই নয়, প্রকে বি বা েিাপ্ত হয়ার েিয় এবাং
েিাপ্ত হওয়ার পদরও ইআইএ প্ররতদবেন অনুোদর প্রদয়ািনীয় পররদবশগত প্রশিন ব্বস্থা গ্রহণ করদব।
প্রারতষ্ঠারনক ব্বস্থা: প্রকে বাস্তবায়দনর সনর্তত্ব সেদব প্রকে বাস্তবায়ন শাখা (রপআইইউ) যা ইরতিদধ্য রবএলরপএর িদধ্য প্ররতরষ্ঠত
হদয়দে। প্রকদের িন্য প্রস্তারবত রবরভন্ন কাদির অাংশগুদলা করার িন্য রপআইইউ ইআইএ এবাং ইরিরনয়াররাং রেিাইন প্রস্তুতকারক
পরািশৃোতা োংগ্রদহর িন্য োয়বদ্ধ র্াকদব। রপআইইউর সনর্তদত্ব রদয়দেন প্রকে পররচালক (রপরে)। রপআইইউ সযাগ্য কিী েহ
পররদবশগত ও োিারিক (ইএন্ডএে) সেল রনদয় গঠিত। এই ইএন্ডএে সেল পররদবশ ও োিারিক ব্বস্থাপনার রবষয়গুরলদত

রপআইইউদক েহায়তা করদব এবাং রনিৃাণ কাি তোররকর পরািশৃোতা (রেএেরে) ও ঠিকাোরদের তোররক করদব এবাং রনিৃাণকাদির
েম্পূণ ৃ েিদয় ইএিরপ অনুেরন করার তত্রিারেক পয ৃদবক্ষণ প্ররতদবেনগুরল োংকলন কদর প্রকে পররচালক এবাং রবশ্ব ব্াাংদকর কাদে
উপস্থাপন করদব। ইএন্ডএে সেল প্রকদের রনিৃাণ এবাং ওএন্ডএি উভয় পয ৃাদয়র কাি পররদবশগতভাদব আনুেরন করা হদে রকনা তা
পয ৃদবক্ষদণর দ্বারয়দত্ব র্াকা রবএলরপএ এর কিীদের প্ররশক্ষণ প্রোন করদব। তদুপরর, রবএলরপএ প্রস্তারবত প্রকদের িন্য স্থায়ী পররদবশ,
স্বাস্থয ও সুরক্ষা রবদশষজ্ঞ রনদয়াগ করদব, যারা কায ৃক্রি শুরু হদল এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর েিয় পররদবশগত প্রশিন ব্বস্থার তোররক
করার িন্য োয়বদ্ধ র্াকদব।
প্রকদের ইএিরপ বাস্তবায়ন েহ পররদবশগত কাদির োরব ৃক োরয়ত্ব রপআইইউর র্াকদব। তারা রনিস্ব পররদবশগত এবাং োিারিক
রবদশষজ্ঞদের পাশাপারশ, রনিৃাণ কাদির েিয় ঠিকাোর সযন পররদবশগত ও োিারিক ব্বস্থাপনা েঠিক ভাদব অনুেরন কদর তা
তোররক করদত রনিৃাণ কাি তোররকর পরািশৃোতাদক (রেএেরে) রনযুক্ত করদব। রেএেরে ইএিরপ ব্বস্থাপনার পাশাপারশ নকশার
উপাোনগুদলােহ পররদবশগত িাদনর প্রদয়ািনীয়তা রনরিত করদব।
অরভদযাগ প্ররতকার প্ররক্রয়াঃ রবএলরপএ তার রবযিান প্রারতষ্ঠারনক ব্বস্থার উপর রভরি কদর প্রকদের িন্য একটি অরভদযাগ প্ররতকার
প্ররক্রয়া (রিআরএি) চালু কদর। এই প্রকদের িন্য একটি রতন স্তদরর অরভদযাগ প্ররতকার করিটি (রিআররে) প্ররতরষ্ঠত হয়। ধাপ-১
রিআরএি বন্দদরর ভারপ্রাপ্ত কিৃকতৃা, স্থানীয় েরকার সর্দক একিন প্ররতরনরধ এবাং ক্ষরতগ্রস্থ িনোধারদণর প্ররতরনরধ রনদয় গঠিত ।
পররদবদশর েিস্যা েম্পরকৃত অরভদযাগগুরল রনদয় কাি করার েিয় এই করিটি রেএেরে এবাং ইএন্ডএে সেদলর পররদবশ রবদশষজ্ঞদের
পরািশৃ সনদব। রিআরএি এর স্তর-২ এই প্রকদের পররচালক, রবএলরপএর রিআরএি অরফোর (রবএলরপএ এর সবাদে ৃ ইরতিদধ্য একিন
রিআরএি অরফোর রদয়দে) এবাং সিলা েরকাদরর প্ররতরনরধ রনদয় গঠিত। রিআরএদির র্ততীয় স্তরটিদত সনৌ পররবহন িন্ত্রণালদয়র
েরচব রদয়দেন । অরভদযাগ প্ররতকার ব্বস্থার িাধ্যদি স্থানীয় এবাং ক্ষরতগ্রস্থদের োদর্ সযাগাদযাগ করা হদব। অরভদযাগ গ্রহদণর িন্য
একটি সটাল রে নম্বরও স্থাপন করা হদব। ইএন্ডএে সেদলর রবস্তাররত রববরণ মূল ইআইএ প্ররতদবেদন এ প্রোন করা হদয়দে।
েক্ষতা ততরীঃ ফলপ্রসূ ভাদব পররদবশগত এবাং োিারিক সুরক্ষার চারহোগুদলার কায ৃকরী প্রদয়াদগর িন্য েক্ষতা ততরী ইএিরপর একটি
প্রধান উপাোন। রবএলরপএ, ইএন্ডএে সেল, রেএেরে এবাং ঠিকাোরগণ েহ প্রকদের েকল স্তদরর সক্ষদত্র পররদবশগত ও োিারিক
সুরক্ষামূলক ব্বস্থাপনার িন্য েক্ষতা বাড়াদনার প্রদয়ািন। রনিৃাদণর কাদির স্থাদন, রেএেরে এর সনর্তত্ব েক্ষতা বৃরদ্ধর পররকেনা
বাস্তবারয়ত হদব, যরেও ঠিকাোররা তাদের রনিস্ব কিী এবাং কিীদের প্ররশক্ষণ সেওয়ার োরয়ত্ব পালন করদব। েক্ষতা ততরীর আওতায়
রদয়দে োধারণ পররদবশগত ও োিারিক েদচতনতা, এলাকার পররদবশগত এবাং োিারিক োংদবেনশীলতা এবাং প্রকদের ফদল সৃি
প্রধান পররদবশগত ও োিারিক প্রভাব, ইএিরপর প্রদয়ািনীয়তা, ওএইচএদের রবরভন্ন রেক এবাং বদিৃযর রনষ্পরি। এোড়াও রনিৃাণ
কাদির এলাকায় রবরভন্ন পররদবশগত এবাং োিারিক প্ররশক্ষণ প্রোদনর িন্য পরািশৃ মূল ইআইএ প্ররতদবেদন সেওয়া হদয়দে।
েরলল প্রস্তুত করা: রেএেরে এবাং ঠিকাোরদের েহায়তায় ইএন্ডএে সেল রনম্নরলরখত পররদবশগত প্ররতদবেদনর েরলল ততরর করদব:

পররদবশগত পয ৃদবক্ষণ প্ররতদবেন: রনিৃাণ কাি চলাকালীন েিদয় পররদবশগত পয ৃদবক্ষদণর তত্রিারেক প্ররতদবেন এবাং বাৎেররক
প্ররতদবেন রতন বেদরর িন্য রনিৃাণ কাি সশষ হওয়ার পদর িিা সেওয়া হদব।

প্রকদের েিারপ্তর পররদবশগত পয ৃদবক্ষণ প্ররতদবেন: রনিৃাণকাি সশষ হওয়ার এক বের পদর, ই এন্ড এে সেল একটি প্রকে
েিারপ্তর পররদবশ পয ৃদবক্ষণ প্ররতদবেন িিা সেদব যা প্রকদের োিরগ্রক পররদবশগত প্রভাবগুরলর োংরক্ষপ্তোর করদব।
ইএিরপ বাস্তবায়দনর ব্য়: পররদবশগত প্রভাব প্রশিন করদত প্রাক্করলত রবশে ব্য় েরপত্র েরলদল সেওয়া হদয়দে।
উপোংহার: এই ইআইএর প্রাপ্ত ফলাফদলর রভরিদত প্রস্তাব সেওয়া হদয়দে সয, প্রকদের োদর্ িরড়ত েম্ভাব্ তদব েীরিত সয পররদবদশর
প্রভাব তা কিাদত প্রকদের রনিৃাণ কাি, ব্বস্থাপনা ও রক্ষণাদবক্ষদণ েতকৃতার োদর্ িদনাদযাগ সেওয়া উরচত।
প্রস্তারবত প্রভাব প্রশিন ব্বস্থাগুরলর বাস্তবায়ন রবদবচনায় সরদখ এই রেদ্ধাদন্ত সপৌৌঁোদনা যায় সয প্রকদের েম্ভাব্ রবরূপ প্রভাবগুদলা
গ্রহণদযাগ্য েীিার িদধ্য র্াকদব। িনগদণর পরািশৃ এবাং প্রকদের এলাকাদক রবদবচনায় রাখা হদয়দে এবাং সিকদহাল্ডারদের কাে সর্দক
প্রাপ্ত পরািশৃগুরল হালনাগােকৃত প্রকে পররকেনা বা পররদবশ ব্বস্থাপনা পররকেনায় অন্তর্ভৃক্ত করা হদয়দে।

