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কশযোমনষযোফশস শযশাং 

১ বশযতফযোলেয উতোতয-ূযোফ অঞোচরটষ ষভশরয়েয ূযোফ শদদে যোমনোত ফষোততৃ এফাং এটষ শতটষ 

যশজোমেয ভনোফয়ে গঠষত মেগহরষ মথশকোযভে আশভ,ভনষহয,ভেঘশরশয়,ভষজযশভ,নশগশরোমশনোড এফাং 

তোযষহযশ।বগরষকবশফে এই অঞোচরটষ দেেয অনোমশনোম অাংেয শথে োচষভফঙোগেয একটষ াংকসযোণ 

বহখনোড দোফশযশ াংমহকোত এফাং এয জনাংখোমশ োযশয় ৪.৫৬ কটষ।২০১১ জনগননশ অনহমশয়ষ,এই 

জনফষযর উতোতয-ূযোফশঞোচর অঞোচরটষ  বশযতেয ভট জনাংখোমশয ৩.৭ তশাং এফাং ৭.৯তশাং 

বগরষক যষভনোডর জহড়ে আছে।২০১১এয জনগননশয তথোম অনহমশয়ষ এই অঞোচরটষতে োযশয় ৮২তশাং 

ভশনহল গোযশভঞোচরে ফশ কযে,মশ জশতসয় গড় ৬৯ তশাংেয চেয়ে অনেক ফেষ।এই অঞোচরেয ফেষযবশগ 

অাংই শশড়ষ এফাং ফষোফেোয জসফফৈচষতোযোমেয উরোরেখষত( hotspots)অঞোচর ষশফে 

োফসকতৃ।অঞোচরটষয দহই  তৃতসমশাং জশয়গশ অযণোমে যষফেলোটষত মশ যষকরোষত রকোলোমভশতোযশ ৩৩ 

তশাংেয োযশয় দোফষগহণ।এছশড়শয় অঞোচরটষতে ফষবষনোন ধযনেয জশতষগত,কলৃোটষ,ধশযোভষক  ফহবশলশ 

গলোঠসয ভশনহল ফফশ কযে মশযভধোমে ১৬০ ধযনেয তপষরস উজশতষ ভোোযশদশয়(৬৩০ভগোয 

দেে)এফাং  ৪০০ টষয ফেষ  উজশতষ গলোঠস আছে।এই আদষফশস জনগলোঠস ছশড়শ অনোমশনোম ফড় 

জনগলোঠস এই অঞোচরে ফযোতভশন। 

 

২ আঞোচরষকফষদোমহৎযষফনফষতযণ 

মদষ বশযতফযোলেয উতোতয-ূযোফশঞোচর োযচহয কোতষ ভোদে বযহয তফহ এই অঞোচরটষ ফষদোমহৎ 

যষলেফশ শয়শ  ফোমফশযেয ফোমশশযে অনেক ভোমশয ভোভহখসন য়।বশযতফযোলেয ভশথশষছহ জশতসয় 

গড় ফষদোমহৎ ফোমফশযেয ভশতোয এক ততৃসমশাং এই উতোতয-ূযোফশঞোচর ফনোটন ফোমফোথশয় ফোমফৃত 

য়।মদষ এটষ যোফোফচোচ চশষদশয(১৯৫০ভেগশয়শট) চশইতে ৫০০ ভেগশয়শট কভ।শভোোযতষককশরে 

উৎশদন কোলভতশ ফশড়শনয জনোম মথশমথ উরোরেখমগোম োযয়শ াংমজষত য়নষ।ফষদোমহৎ 

যফযশেয ঘশটতষ ধশযশফশষকবশফে এই অঞোচরেয উনোনয়নেয একটষ োযধশন অনোতযশয়। এখশনকশয কষছহ 

কষছহ যশজোমদযূোফর/অযোমশোত,অনোত/আনোতঃ যশজোম ফষদোমহৎ যষফন  ফনোটন যষকশঠশভয জনোম 

তশদেয ফযশদোদেয অাংটহকহ কেনোদোযসয় ফষদোমহৎ উৎশদন কেনোদোয থেকে গোযসডেয ভশধোমভে গোযন 

কযতে শযে নশ।অোযতহর আযোথষক াংোথশনেয কশযনে এই যষকশঠশভয শভযোথোম ফৃদোধষয রকোলোমে 

োযয়জনসয় ফষনষয়গ কযশ মশয়নষ। োযশয় ভোত যশজোমেই ফনোটন  যষফন ফোমফোথশয় অচয়েয 

যষভশন রকোলনসয়বশফে ফেস(৫০ তশাং)। দহযোগভ শশড়স জশয়গশ গহরষকে দসযোঘ র-টেনন রশইনেয 

দোফশযশ মহকোত কযশয পরোফযহ গোযশকেযশ কভ বরোটেজ  খশযশ ভশনেয ফষদোমহৎ যষলেফশ েয়ে 

থশকেন। ফযোতভশন উৎশদন কোলভতশয শশশষ ৪000 ভেগশমশট অতষযষকোত উৎশদন কোলভতশয জনোম 

োযয়জনসয় যষকশঠশভ তৈযষয কশজ হযহ য়েছে।তশয শথে হাংগত ফষদোমহৎ যষফন  ফণোটন 

যষকশঠশভ ফোমফোথশ ঢেরে শজশনয োযয়জন আছে মশতে ভগোয উতোতয-ূযোফশঞোচরেয ফষদোমহৎ 

গোযশকেযশ উকৃত য়। 

 

৩ োযকরোেযোযেকোলশট 

উতোতয-ূযোফ অঞোচরেয ফষদোমহৎ যষফন  ফনোটন যষকশঠশভ ফৃদোধষয জনোম বশযত যকশয 

“Composite scheme for transmission and distribution (T&D) in NER”নশভে 

একটষ োযকরোেয ূচনশ কযেছে মশয দোফশযশ আনোতঃ/অনোত যশজোমফষদোমহৎ যষফন যষকশঠশভয 

গহনগত ভশন ফৃদোধষ কযশ মশফে  একইঙোগে অচয় কভশতে শযশ মশফে।বশযত যকশয NERPSIP জনোম 

ফষোফ ফোমশাংকেয কশছে IBRDশমতশ তফষরেয ভশধোমভে ১৫০০ ভষরষয়ন ভশযোকষন ভহদোযশ ঋণোযোতশফ 

কযেছে। তষনটষ ফষনষয়গ কষোতষতে(োযতষটষ৫০০ ভষরষয়ন ভশযোকষন ভহদোযশ)উতোতয-ূযোফ অঞোচরেয ছয়টষ 
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যশজোমেয অনোত/আনোতঃ যশজোম ফষদোমহৎ যষফন  ফনোটন ফোমফোথশয (33kVএফাং 

তদহযোদোধ)যষকশঠশভয গঠন এফাং াংোরষলোট াংগঠনগহরষয োযশতষলোঠশনষক শভযোথ ফৃোদোধষয রকোলোমে এই 

ঋণ োযোতশফ কযশ য়েছে। এই োযকরো যূশয়নেয জনোম বশযত যকশযেয ফষদোমহৎ ভনোতোযক 

POWERGRID-কে কেনোদোযসয় কশমে যষণতকশযস াংোথশ ষেফে”(IA)নষয়গ কযেছে।এই োযকরোেয 

ভশধোমভে তৈযষ যষকশঠশভ এফাং ভূরধনস ভোদ াংোরষলোট যশজোম যকশয অথফশ ফষদোমহৎ াংোথশগহরষকে 

োতশনোতয কযে দেয়শ ফে োফ-খযচশয় েগহরষয যষচশরনশ এফাং যকোলনশফেকোলনেয জনোম। 

 

এই োযকরোেয োযথভ ফষনষয়গ কষোতষ শত ফছয(২০১৪-২০২১)ধযে নষভোভরষখষত ভূর কশজ গহরষয 

জনোম ফোমফতৃ ফে। 

 (ক) অনোতযশজোম যষফন এফাং ফনোটন যষকশঠশভয উনোনতষ শধনেয জনোম অগোযশধষকশযবষতোতষক 

ফষনষয়গ। 

 (খ)াংোরষলোট ফষবশগ  াংোশগহরষয োযশতষলোঠশনষক ভোফদৃোধষয জনোম কশযষগযস শয়তশ।  

৫ তোযষহযশ উতোতয-ূযোফ অঞোচরেয এই যশজোম আগশভষ দষনে বশযত যকশয,ফষোফ ফোমশাংক এফাং এসয় 

উনোনয়ন ফোমশাংক এফাং অনোমশনোম ফহশকোলষক আযোথষক াংোথশয শশমোমে ফষদোমহৎ যষফন এফাং ফনোটন 

ফোমফোথশকে ঢেরে শজশতে আগোযস। তোযষহযশ যশজোম ফষদোমহৎ নষগভ রষভষটেড( TSECL)নতহন 

যষকশঠশভয ফোমফোথশকে ফরষলোঠ এফাং হোথশয়ষকযশয রকোলোমে ফদোধযষকয, েজনোম TSECL একটষ 

যষফে এফাং শভশজষক োযফনোধননসতষ দোধতষয(ESPP)অফতশযনশ কযফে মশ আগশভদষনেয থ-

োযদযোক তে কশজ কযফে।এই োযয়শ TSECL এয ফষদোমহৎ যষফন  ফনোটন ফোমফোথশয শথে 

তোযত বশফে জড়ষত যষফেগত  শভশজষক ভোমশগহরষকে চষোনষত কযে ফষোরেলন কযফে এফাং 

যষকরোনশ ভশপষক ফোমফোথশ গোযন কযফে। তোযষহযশ যশজোম ফষদোমহৎ নষগভ রষভষটেড তশয োযশতষলোঠশনষক 

কশজকযোভেয ভহরোযতেয শথে যষফে এফাং শভশজষক ফষলয় বশফনশগহরষকে াংমহকোত কযফে এফাং 

েইগহরষ যূশয়নেয কোলেতোযে যোনষদষলোট কযোভচূষ তৈযষ কযফে মশ াংোথশ এফাং োযকরো এই দহই োতযেই 

কশযোমকযষ ফে।দেে এফাং ফষদেে োযচহয াংখোমশয় অনহযূ কশজেয অবষজোঞতশ থশকশয হফশদে, TSECL 

এয জনোম অনহযূ একটষ ESPP তৈযষ কযশয জনোম POWERGRID-কে নষমহকোত কযশ য়েছে।এই 

দকোলে নষভোভরষখষত ফষলয়গহরষকে শয়তশ কযফে। 

 োযকরোেয আতশম যষফেগত  শভশজষক ভোমশগহরষয চষোনষতকযন,যষকরোনশ তৈযষ,হনয 

ভহরোমশয়ন,অনহভদন যহশয়শনে শশমোম । 

 াংোরষলোট যষফেগত  শভশজষক ভোমশগহরষয হোথশয়স ফোমফোথশনশয জনোম োযয়জনসয় 

যোমফেকোলন, তথোমেয আদশন-োযদশন এফাং োযতষফেদনেয যূযেখশ তৈযষ কযফে এফাং 

আধষকশযষকদেয মথশমথ দশয়ষতোফ হোলোট কযফে। 

 ESPP ফশোতফশমনেয কোলেতোযে কশঙোখষত দকোলতশ ফৃদোধষয রকোলোমে োযয়জনসয় কশযষগযষ 

শয়তশয যূযেখশ তৈযষ কযফে। 
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 যষফে এফাং শভশজষক ভোমশগহরষয োযবশফ োযভষত কযশয রকোলোমে উমহকোত যষচশরন 

ফোমফোথশ গোযনেয জনোম োযয়জনসয় অযোথেয মগশন হনষোচত কযশ। 

TSECL ফষোফশ কযে মে ESPP একটষ গতষসর নথষ মশ ভয়েয শথে শথে যষভশযোজষত য়শ 

দযকশয এফাং কশজেয অবষজোঞতশয শথে শথে এফাং অনোমশনোম োযশঙোগষক ফষলয়গহরষয যষোোযেকোলষতে 

যষফেগত এফাং শভশজষক ফষলয়গহরষকে TSECL এয কযোভকশনোডেয ভূরোযতেয শথে াংমহকোত কযশয 

কোলেতোযে ESPP দযোথক বহভষকশ শরন কযফে  

 

 

 

 

 

 

এয শযষফে এফাং শভশজষক নসতষ 

৬ TSECL এয যষফে এফাং শভশজষক নসতষয তষনটষভরূ োতভোব রঃ  

 োযকরোেয যষকরোনশয ভয়েই যষফে এফাং শভশজষকবশফে োযোকশতয ফষলয়গহরষকে 

মথশভোবফ এড়ষয়ে  চরশ। 

 োযকরোেয কশজেয পরে তৈযষ নেতষফশচক োযবশফগহরষকে মথশভোবফ রশঘফ কযশ 

 অনষফশযোম নেতষফশচক োযবশফগহরষকে ভোূযোণযহে দযূসবূত কযশ 

োযকরোেয কযোভদোধতষ এফাং অবষভহখ 

 

৭. োযশথভষক এফাং আনহলশঙোগষক তথোমেয বষতোতষতে  ভহদোযষত তথোমেয উয গফেলনশ ভূরক নথষয 

শশমোম নষয়ে এই যষফে এফাং শভশজষক নসতষটষ আঞোচরষক/যশজোম বষতোতষকবশফে তৈযষ কযশ 

য়েছে। যষফে এফাং ভশজেয উয ভোবশফোম নেতষফশচক োযবশফগহরষ চষোনষত কযশয কোলেোতোযে 

গৃসত কযোভদোধতষ ভূরত অনহযহ োযকরো যূশয়নেয অতসত অবষজোঞতশ এফাং এই োযকরোেয 

োযশযভোবষক তথোম ফষোরেলনেয ভয় অনহভশন কযতে শযশ কশযোমকোযভেয উয নষযোবয কযে নেয়শ 

য়েছে।এই কযোভদোধতষ অফরভোফন কযশয কোলেোতোযে অনেকগহরষ ভোবশফোম এফাং ফষোততৃ ফষলয়কে 

ফষফেচনশ কযশ য়েছে। 

 বত এফাং যশশয়শনষক যষফে(মেভন জর,ভশটষ োযবৃতষ) 

TSECL’এয যষফে এফাং শভশজষক নসতষ ফষফতৃষ 

 

“হোশয়স উনোনয়নেয রকোলোমে োযকরো যচনশ এফাং যূশয়নেয কোলেোতোযে শভশজষক এফাং যষফে 

াংকোযশনোত ফষলয়গহরষয চষোনষতকযন,ফষোরেলন এফাং োযয়জনস ফোমফোথশ গোযনেয যোফতোতভ 

দোধতষ অফরভোফন কযশ এফাং ভোূযোন োফচোছতশয শথে শভশজষক দশয়ফদোধতশয কথশ ভশথশয় যেখে 

অনষফশযোম ভোমশগহরষকে মথশভোবফ এড়ষয়ে মশয়শ, কশজেয োযবশফ োযভষত কযশ এফাং 

যোফযষ দূযসবূত কযশয রকোলোমে চেলোট থশকশ।“  
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 জৈফ যষফে(ফনবূভষ,হশখষ,ইতোমশদষ)  

 জনগলোঠষ,ভশজষক দর এফাং ফোমকোতষ(বূভষসন,কলৃষ জসফষকশ চোমহত,আদষফশস এফাং োযশনোতষক 

গলোঠসয(ভষর এফাং অনহনোনত ভোোযদশয়)আযোথ-শভশজষক অফোথশ,ঝহুঁকষ  শভশজষক 

নষযশতোতশ)।  

8 োযকরোেয অবষভহখ নষযোধশযনেয কোলেতোযে নষভোনকোত ফষলয়গহরষ গহযহোতোফ েয়েছে 

 

 ইতষভধোমে  ভহদোযষত এফাং গফেলনশ নথষয থেকে োযশোত, যষফে এফাং শভশজষক  ফষলয় াংকোযশনোত 

োযশযভোবষক তথোমেয যোমশরচনশ।  

 জশতসয় এফাং যশজোমবষতোতষক াংোরষলোট নসতষ এফাং ফহশকোলষক াংোশগহরষয কোযভশগত যোমশরচনশ  

 োযকরো াংকোযশনোত ভোত নথষয যোমশরচনশ এফাং 

 াংোরষলোট ফোমকোতষ এফাং োযতষলোঠশন ভহেয শথে আরচনশ  

যোমশরচনশ/অাংগোযন 

 যষফে এফাং শভশজষক ভোমশগহরষকে চষোনষত কযে এফাং েই াংকোযশনোত চষনোতশ বশফনশগহরষকে 

জশনশয জনোম াংমহকোত ভূর ফোমকোতষভহ োযতষলোঠশন,োথশনসয়,যশজোম এফাং কেনোদোযসয় 

োতযেয,এভনকষ ফষোফ ফোমশাংকেয আধষকশযষকদেয ঙোগে যোমশয়কোযভে আরচনশ কযশ 

য়েছে।শভশজষক এফাং যষফেেয দৃলোটষকণ থেকে দেখশ ভোমশগহরষয য হচষোনোতষত 

ভতশভতগহরষকে একতোয কযে ESPP তে অোনোতযোবূকোত কযশ য়েছে মশতে যষকরোনশ ফশোতফশয়ন 

কযতে গষয়ে তশয দফোমফশয কযশ মশয়।   

একনজযে তোযষহযশ যশজোম 

 

১০.তোযষহযশ র বশযতেয উতোতয-ূযোফে একটষ োথর ফেলোটষত যশজোম এফাং এয অকোলশাং ২২°৫৬ 

'এফাং ২৪°৩২'উতোতয এফাং দোযশঘষভশাং ৯১°০৯' এফাং ৯২°২০' ূযোফ যোমনোত ফষোততৃ।এয আয়তন 

র ১০,৪৯১.৬৯ফযোগকষভষ এফাং উতোতয, দকোলষণ  োচষভে বশযত-ফশাংরশদে আনোতযোজশতষক সভশনোত 

দোফশযশ ফেলোটষত।যশজোমটষ োযশকৃতষক ভোদে ভদৃোধ মশয ভধোমে গোমশ  অযণোম যমেছে । োথশনসম 

উদোবষদকহর  োযশণষকহরে খহফ নষকট ঐকোমেয োযতষচোছশমশ দেখতে শমশ মশয় ইনোদ-চসনশ এফাং 

ইনোদ-ভশরয় উ-অঞোচরেয উদোবষদ এফাং োযশণস জগতেয ঙোগে।যশোজোমটষ ৯B-উতোতয-ূযোফ শশডেয 

জৈফ বগরষক অঞোচরে অফোথষত এফাং অতোমনোত জসফফৈচষতোযোমে ভৃদোধ এই অঞোচরেয োযশম ৬০ 

তশাং  ফনশঞোচর জনাংখোমশয এক ততৃসমশাং তপসরষ উজশতষ োযেণস মশদেয জসফন এই ফনশঞোচরেয 

শথে তোযত বশফে জড়ষত। 

 

১১.ফযোতভশনে তোযষহযশ যশজোমে ৮টষ জেরশ ,২৩টষ ভকহভশ,৫৮টষ ফোরক(তসর) এফাং ৩২টষ যশজোফ 

ভনোডর ঙোগে ৪টষ ঞোচশমেতষ যশজ োযতষলোঠশন(ষআযআই)আছে। াংফষধশনেয ললোঠ তপষর এই 

যশজোমেয একটষ ষশফে ফড অাং োযমজোম,মেটষ তোযষহযশ উজশতষ এরশকশ োফশষত জেরশ 

যষলদ"(TTAADC)এয অধসনোত । শভগোযষক ১০.৪৯১ ফযোগকষভষ বগরষক এরশকশয  ভধোমে 
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৭১৩৩ ফযোগকষভষ (োযশম ৬৮ তশাং)“TTAADC” এয অনোতবহকোত।ললোঠ তপষর অঞোচর যষচশরষত 

ম "োফশষত জেরশ যষলদেয"(এডষষ)ভশধোমভে মশদেয অনেক আইন োযণমন  নষযোফশস কোলভতশ 

যয়েছ।এই ৃথক আইন োযণমন, শন  ফষচশয ফোমফোথশয  নষয়ভফষধসয অোতষতোফ থশকশয় এই 

যশজোম শযশ দেেয ভধোমে ফোমতষকোযভস 

 

১২. ২০১১ শরেয জনগননশ অনহশযে তোযষহযশ যশজোমেয জনাংখোমশ র ৩৬,৭১,০৩২এয 

ভধোমে১৮,৭১,৮৬৭ ূযহল এফাং ১৭,৯৯,১৬৫ ভষরশ।যশজোমেয যোফভট জনাংখোমশয তপসরষ জশতষ 

এফাং উজশতষ োযেনসয জনাংখোমশ মথশকোযভে ১৭.৩ তশাং এফাং ৩১.১৩ তশাং।যশজোমেয উজশতষ 

জনগলোঠসয ভধোমে ১৯টষ উ-অনহহচষত উজশতষ আছে মশযশ তশদেয নষজোফ শাংোকতৃষক যষচম 

ফশক;তোযষহযশ ভরূতঃ গোযশভসণ যশজোম মেখশনে জনাংখোমশয োযশয় ৮৩ তশাং ভশনহল গোযশভে ফফশ 

কযে। 

 

১৩.অযণোম র তোযষহযশয াংোকতৃষ এফাং ঐতষোময অফষচোছেদোম অাং এফাং তশয াংযকোলণ যশজোমেয 

শভগোযষক ফশোতহতনোতোযেয বশযশভোম যকোলশকযে।যশজোমেয ১০,৪৯১ ফযোগকষভষ বগরষক এরশকশ আছে 

মশয ভধোমে ৬,২৯৪ ফযোগকষভষ(৬০.০২%)এরশকশ ফনশঞোচর ষশফে নথষবহকোত;এযভধোমে াংযকোলষত 

ফনশঞোচর ৬৬.৩৩ তশাং,হযকোলষত ফনশঞোচর 0.0৩ তশাং এফাং অাংযকোলষত ফনশঞোচর ৩৩.৬৪ 

তশাং।২০১১ শরেয উগোয তথোমেয উয বষতোতষ কযে দেখশ মশয় যশজোমেয বগরষক এরশকশয 

৭,৮৬৬ ফযোগকষভষ(োযশয়৭৬.৯৮তশাং)ফনশঞোচরে ঘেযশ।উরোরেখমগোম াংখোমক যষফশয এই অযণোমেয 

য নষযোবযসর ফষেল কযে জহভ চশলে,মেটষ তশদেয চশলশফশদেয োযধশন উৎ।যশজোমেয োযশয় 

১০তশাং ফনশঞোচরে জহভ চশল য়। 

১৪.তোযষহযশয় দহটষ জশতসয় উদোমশন এফাং চশযটষ অবমশযণোম আছে মশ োযশয় ভষরসত বশফে ৬০৩.৬৪ 

ফযোগকষভষ অঞোচর জহড়ে আছে মশ যশজোমেয ভট বগরষক অঞোচরেয ৫.৭৫ তশাং। তোযষহযশতে 

োযশয় ৪০৮ টষ জরশবূভষ ৯৮.৫৮ ফযোগকষভষ এরশকশ জহড়ে আছে। যশজোমেয যহদোযশগয দসঘষটষ 

আনোতযোজশতষক(Ramsar Convention on wet land নশভক) নদেয অধসনে বশযত যকশযেয 

যষফে ভনোতোযশরয়েয াংযকোলষত।যশজোমেয াংযকোলষত এরশকশগহরষয ফষফযণ তশয আয়তন, অফোথশন এফাং 

গহযহতোফূযোণ উদোবষদ  োযশণষকহরেয উোথশন নষচে টেফষর-১কযশ য়েছে: 

১:তোযষহযশয াংযকোলষত অঞোচরেয মগূতোয 

াংখোমশ 
জশতসয় উদোমশন এফাং  

অবমশযণোময নশভ 

অঞোচর 

ফযোগকষভষঃ 

অফোথশন/জেরশ গহযহতোফূযোণ উদোবষদ  োযশণসয নোধশন 

১. 
েশসজশরশ 

অবমশযণোম 
১৮.৫৪ েশসজশরশ 

শখষএফাং ফনভশনহল,সতকশরেয 

যষমশমসশখষ,  চভশ ফশনয 

২. গভতষ অবমশযণোম ৩৮৯.৫৪ ধশরশই,গভতষ 
শতষ,শভোফশয,ফশযোকষাংযষণ,ফহনছশগর, 

েযইতোমশদষ 

৩. তৃলোণশ অবমশযণোম ১৯৪.৭১ 
দকোলষণ 

তোযষহযশ 

ফশইন,চষতশফশঘ,ফশযকষাংযষণ,ফহন 

কহকহয,রেঙোগয,ঙোখচড়ূশ,চভশফশনয, 

ভনোথযরযষ 

৪. যয়শ অবমশযণোম 0.৮৬ উোতোতয ফষবষনোন োযজশতষয শখষ এফাং ফনভশনহল 
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াংখোমশ 
জশতসয় উদোমশন এফাং  

অবমশযণোময নশভ 

অঞোচর 

ফযোগকষভষঃ 

অফোথশন/জেরশ গহযহতোফূযোণ উদোবষদ  োযশণসয নোধশন 

তোযষহযশ 

৫. 
ফশইন যশজফশড়স 

জশতসয় উদোমশন 
৩১.৬৩ 

দকোলষণ 

তোযষহযশ 
ফশইন এফাং ফষবষনোন োযজশতষয শখষ 

৬. 

কোরশডেড(ভেঘরশ) 

রষশযোড জশতসয় 

উদোমশন 

৫.০৮ 
োচষভ 

তোযষহযশ 

ভেঘরশচষতশ,চভশ রেঙোগহয এফাং 

অাংখোম শখষ 

১৫.ফযোতভশনে তোযষহযশয় তষনটষ ফষদহৎ উৎশদন কেনোদোয থেকে ১১০ভেগশমশট ফষদোমহৎ উৎশদষত 

য়।এগহরষ র মথশকোযভে গভতষ জরফষদহৎ োযকরো,ফড়ভহড়শ এফাং যকষয়শ গোমশ বষতোতষক 

তশফষদোমহৎ কেনোদোয।এছশডশ োযশয় ১.০ভেগশমশটকোলভতশ ভোনোন ডষজেরবষতোতষক ফষদোমহৎ উৎশদন 

ইউনষট আছে মেটষ জযহযষ অফোশয ভয় ফোমফশয কযশ য়।২০১৪ শরেয ভশযোচ ভশেয ষশফে োযশয় 

৬.১রকোল উবকোতশ আছে মশযভধোমে োযশয় ৮৯ তশাং গশযোোথোম,োযশয় ১০.১৮ তশাং ফশণষজোমষক 

এফাং ভশতোয ০.৮২ তশাং ষরোেয জনোম ফোমফৃত য়।TSECL-এয যষচশরনশয়  ১১২০ শযোকষট কষভষ 

১৩২ এফাং ৬৬ কেবষ এফাং ২৬টষ ১৩২/৬৬ কেবষ শফলোটেন আছে মশয যষফন যূশনোতযষত কোলভতশ 

৭২১MVA-এয ফেষ।যশজোমেয ফযোতভশন যোফচোচ চশষদশ োযশয় ২৬৬ভেগশমশট।ইশয োযশয় ৩১৪৮১ 

শযোকষট কষভষ ৩৩কেবষ,১১ কেবষ শই টেনন এফাং র টেনন(৪০০ বরোট)রশইন  তশয ঙোগে 

৩৩/১১ কেবষ এফাং ১১/০.৪ কেবষয ৯৮৬৩টষ ফষতযনকশযস টোযশনোপযভশয আছে মশ একতোযে 

৭৯৯MVA-য অধষক যষফন( transformation) ভোনোন কোলভতশ যশখে।  

যশজোমেয নষজোফ উৎশদষত তষনটষ োটেন থেকে ৯৩ ভেগশমশট ফষদোমহৎ উৎনোন য় 

(ভষজযশভভনষহযেজনোম২০MW)।TSECL-এয নষজোফ ফযশদোদ োযশম ৮০ভেগশমশট ফষদোমহৎ শরশটশনশ 

থেকে াংগোয কযে এফাং অতষযষকোত চশষদশয ভমকশরে োযশয় ৬০ ভেগশমশট ফষদোমহৎ উতোতয-ূযোফ 

গোযষড থেকে আভদশনষ কযশ ম।তশযয োযশম ৪০-৪৫ ভেগশমশট ঘশটতষ যমে মশম।কষনোতহ হধহ ভশতোয 

ঘশটতষ ভেটশফশয োযচেলোটশ চরছে নশ শশশষ যোমশোত ফষদোমহৎ মগশন হনষোচষত কযে যশজোমেয 

অযোথনসতষকে চশঙোগশ কযশয চেলোটশ চরছে।-১(োযথভ দপশয়)তোযষহযশ যশজোমেয ফষদোমহৎ ফোমফোশয 

ফষোতশয ফৃদোধষয জনোম োযোতশফষত উোযকরোয াংকোলষোত তথোম,টেফষর-২ উোথশন কযশ মেছে। 

 

টেফষর-২: NERPSIPঅধষনোত োযথভদপশয উোযকরোয াংকোলষোতশয  

কোযভষক 

াংখোমশ 
উোযকরোেয নশভ াংখোমশ 

অতষযষকোত 

কোলভতশযাংমজন 

(Ckt. 

Km/MVA)(CKT. 

KM / MVA) 

আনহভশনষক 

খযচ(১০রকোলটশকশয়)* 

1. ১৩২KVটোযশনোভষনরশইন(নতহন) 11 503 Ckt.km. 6971.50 
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2 ১৩২/৩৩KV শফলোটেন(নতহন/) 16 1306 MVA 

3. 
৩৩ KVফনোটনেয 

রশইননতহনকোতষশরসকযণ/হনঃ তশয 

যষফযোতন  

72 1096 Ckt.km. 

5615.80 

4. 
৩৩/১১কেবষয শফ শফলোটেননতহন 

াংমজষত 
34 360 MVA 

*কনশরটেনোষ পষ, আইডষষএফাংআনহলশঙোগষকভষরষয়ে 

োটেকরোডশযদেয(অাংসদশযদেয )ফষোরেলণ 

১৬ োযতোমকোল ফশ যকোলবশফে উকৃত ফশ নেতষফশচক বশফে োযবশফষত তে শযে অথফশ এই 

োযকরোে গহযহতোফূযোণ ষদোধশনোত নষতে এভন কর োটেকরোডশযদেয(অাংসদশযদেয)চষোনষত কযশ  

ফষোরেলণ কযশ য় এফাং যষফে এফাং শভশজষক ফষলয়ে তশদেয উদোফেগ  োযতোমশশকে ফষোরেলণ কযশ 

য়েছে।গোযশভ/ঞোচশমেত োতয থেকে জশতসম োতয যোমনোত ফষবষনোন যোমশয়ে োযোতশফষত োযকরো ঘষযে 

এই ভোত োটেকরোডশযদেয(অাংসদশযদেয) ভোমশ এফাং োযতোমশশ নথষবহকোত কযশ য়েছে এফাং 

যষফেগত/শভশজষক ফষলম ভোযোকষত ফষোতশযষত আরচনশ য়েছে এই াংকোযশনোত কষছহ গহযহতোফূযোণ 

ফষলম নসচে তশরষকশবহকোত কযশ য়েছেঃ 

১৬যষফেভোমশ. 

 অযণোম,জশতসম উদোমশন, অবমশযণোম,জৈফ ঞোচম এফাং জসফফৈচষতোযেয উয োযবশফ, 

 ফযোজোমে নেতষফশচক োযবশফ মেভন ফোমফতৃই-ফযোজোম,  উচে ডশ তের এফাং, 

োমশনষটেনয; 

 েশ ভোযোকষত োফশোথোম  নষযশতোতশ,োযকরো যূশমণেয ভয় (োযভষক ষফষযে 

এইচআইবষ/এইড ফষলম )োযকরোেয কশযোমকরশ  যকোলণশফেকোলণ কযোভচূস; 

 ভশটষকোলম এফাং ঢশরেয অোথষযতশ; 

 SF6 গোমশ রশইনে নষঃোফযণ এফাং কোতষশরস গোযষনশউ গোমশ;  

 অনোমশনোম োযতষকূর যষফেগত ভোমশ. 

 

.শভশজষক এফাং োযতষলোঠশনষক ভোমশ 

 শফোটেনেয জনোম হযকোলষত জভষ; 

 নষযোভশণকশরে জভষ,পর,গশছশরশ,ফনশঞোচর এফাং ভোতোতষয শভয়ষক রকশন; 

 যষকরোনশ তৈযষ,ফশোতফশমন এফাং যফযোতস যোমশয়ে েগহরষয যষচশরন এফাং 

যকোলনশফেকোলনে যোফশধশযণেয অাংগোযন। 

 োফশোথোমএফাংএইচআইবষ/এইড  নষযশতোতশয ঝহুঁকষ; 

 .উজশতসম/োযশনোতষক ভূ; 

 রষঙোগফৈলভোম ফশ নশযসদেয অাংগোযণ; এফাং 

 ..অাংগোযণ এফাং আনোতঃ াংোথশগহরষয ভনোফম. 
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শভশজষক োযবশফ 

এই অধোমশমে োযোতশফষত োযকরোেয ভোবশফোম শভশজষক োযবশফ চষোনষত কযশ য়েছে এফাং তশদেয 

আনহভশনষক োযকতৃষ, গহযহতোফ,ফোমশোতষ এফাং অফোথশনেয,ভমকশর অনহশযে ফষোরেলণ কযশ 

য়।োযকরোেয নকশ তৈযষ(োরোমশন)যোমশমে, নষযোভশণ যোমশমে এফাং োযকরো চশরহ যোমশয়েয যে মে 

ভোত ইতষফশচক ফশ নেতষফশচক োযবশফ ড়তে শযে েগহরষকে চষোনষত কযশ য়েছে। 

i.  ইতষফশচক োযবশফ 

 কযোভাংোথশনেয মগশন 

  উনোনত ফষদোমহৎ যফযশেয নষযোবযমগোমতশ; 

 ফযোধষত অযোথনৈতষক কশযোমকরশ 

 উনোনত ড়ক যষকশঠশভ 

 রষঙোগরষঙোগফৈলভোম দযূসকযণ-োযকরোেয নষযোভশণকশযোমেয ভয়কশরে ফেষ ভশতোযশয় ভশষরশদেয 

কশজেয হমগ োযভষকএফাংখশদোম যফযশকশযস ষশফে,ইতোমশদষ োযকরো ষফষযেয আেশে 

  জসফশোভজোফশরশনষ, কশঠকমরশ নষযোবযতশ কভশন। 

 .দকোলতশ ফৃদোধষ. 

ii. . নেতষফশচক োযবশফ 

 জভষযকোলতষ 

 বূভষ ফোমফশয এফাং বূভষ অধষকশয এয সভশফদোধতশ; 

 .োফশোথোম এফাং নষযশতোতশয ঝহুঁকষ  এইচআইবষ / এইড 

োযবশফভূ - যষফে 

২০ এই ফষবশগে োযোতশফষত যষফেগত ভোবশফোম ইতষফশচক এফাং নেতষফশচক োযবশফ চষোনষত কযশ 

মছে । এই ফ োযকরোেয নকশ যোমশমে, নষযোভশণ যোমশমে,োযকরো চরশকশরসন এফাং ফনোধ য়শয 

মেকন যোমশমে এই োযবশফ গহরষ ড়তে শযে। 

i. . ইতষফশচকোযবশফ 

  জসফশোভজোফশরশনষ, কশঠকমরশ নষযোবযতশ কভশন। 

ii. . নেতষফশচক োযবশফ 

 গশছশরশ/ফনেয  য োযবশফ 
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 ফনোমোযশণসয আফশোথর এফাং যষমশমস শখষয য োযবশফ 

 নষলোকশন, বূভষকোলম জরভোদেয উয োযবশফ 

  যষফনএফাংডক অফকশঠশভয উয োযবশফ 

 কঠষন/তযর ফযোজোম, উচে ড়শ তেরয থেকে োযবশফ 

 ইরেকটোযষক এফাং চভোফক কোলেতোযেয োযবশফ 

 ফশমহয গহণভশন, ফোদ এফাং কভোন 

 ফশমহ ভনোডরে নষঃোফযষত SF6 গোমশেয োযবশফ 

  জনোফশোথোম  োফশোথোমফষধষয য োযবশফ  

 ফষভশন যষফন  মগশমগ ফোমফোথশয উয োযবশফ 

এইফ ভোমশ  োযবশফ ভকশফষরশয় আঞোচরষক, জশতসম  আনোতযোজশতষক আইন এফাং নষমনোতোযক 

নষযোদেষকশ অনহযণ কযশ ফে। 

নসতষ, আইনষ এফাং নষমনোতোযক নষযোদেশফরস 

২১ যষফেগত  শভশজষক ভোমশয ভশধশনেয জনোম নষযোধশযষত শাংফষধশনষক াংোথশন,নসতষ,আইণস, 

এফাং নষমনোতোযণ যষকশঠশভয আতশয ভধোমে থেকে TSECL ফষদোমহৎ যষফন  ফনোটন ফোমফোশয 

(৩৩ kV এফাংতদহযোদোধ)জনোম োযয়জনসয় ফোমফোশগোযণ কযে।উযনোতহ,ফহশকোলষকাংোথশ দোফশযশ 

নষযোধশযষত যষফে এফাং শভশজষক ফষলয়েয জনোম োযোতশফষত ফোমফোথশগহরষয োযোতশফ কশযে ফষফেচনশ 

কযশ য়। 

২২ বশযতেয াংফষধশন আনহশযে যষফে হযকোলশ উনোনতষয জনোম ভরষক দশমষতোফ মথশকোযভে 

ধশযশ৫১এ(জষ) এফাং ধশযশ ৪৮এয অধসন একটষ যশলোটোয যষচশরনশয নষযোদেশতোভক নসতষ ষশফে উরফোধ 

কযশ ম। উচোচনোমশমশরম, তশয একোতষমশযেয অধসনে(Right to Life)ধশযশ২১ এয হমগ োযশযষত কযে 

যষফেেয য োযবশফকে তশয আতশধসন কযেছে।একইবশফে,শভশজষক হযকোলশয ফষবষনোন ফষলমে 

াংফষধশনে োযোতশফনশয় নোনষফেষত য়েছে।মেভন যয়েছে নোমশমফষচশয,অযোথনৈতষক,যশজনৈতষক;চষনোতশ 

ভতোযকশ,বশফোযকশ,ফষোফশ,আোথশ;জশতষয ঐকোম  অখণোডতশ যকোলশয ভযোমশদশ,হমগেয ভতশ 

ইতোমদষ ফষলয়গহরষ।ভরষক অধষকশয এফাং নষযোদেশতোভক নসতষ জসফন এফাং োফশধসনতশ 

অধষকশয,নষোচষয়তশ,োফশোথোম, নষযশতোত  জসফষকশ এই ফৃতোতয কশঠশভয অাং ষেফে ফোমশখোমশ 

কযশ মেছে।শভশজষক হযকোলশ ফষলয়গহরষ াংফষধশনেয১৪,১৫,১৭,২৩,২৪,২৫,৪৬,৩৩০,৩৩২, ইতোমশদষ 

ধশযশয় অনোতযোবহকোত কযশ মছে। 

. 
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২৩ ললোঠতপষর:উযকোত োযশথভষক ভরষক অধষকশয ছশড়শ াংফষধশনেয ললোঠতপষর[ধশযশ২৪৪ 

(২) এফাং ২৭৫ (১)]অধসনেউতোতয-ূযোফ অঞোচরেয উজশতষ এরশকশময জনোম ফষেল ফোমফোথশ 

ভোোযশযষত মেছে।উজশতষ এরশকশয হযকোলশ এফাং োফশষত তোতোফশ, জেরশ ফশ আঞোচরষক যোমশমে 

শাংফষধশনষক োযতষলোঠশনেয ভশধোমভে উজশতসম অঞোচরেয জনোম াংযকোলণ হনষোচষত কযছে । এইফ 

োযতষলোঠশনেয য উজশতসম াংোকতৃষয  যসতষনসতষ যকোলশ এফাং উনোনমন কযোভযূশয়ষত কযশয মথ 

কযোভবশয নোমোত কযশ মেছে।তদনহশযে,তোযষহযশ ঞোচশমেত আইন (Second Amendment) Act, 

৯৯৮ of Principal Act,অনহমশয়স োফশমতোতশষত জেরশ যষলদকে (এডষষ)যকশয  োযশনেয 

ভধোমে অনোতযোবহকোত কযশ মেছে। 

২৪ যষফে:যশজোমোতযে TSECL জনোম আফোমষক যষফেগত ফোমফোথশ নেয়শয োযমজনসমতশ যমেছে 

মশয ভধোমে Electricity Act, 2003; GoT অধসনে ৬৮ (১) অধোমশম;অযণোম 

আইন(াংযকোলণ)১৯৮০(Forest Conservation Act1980)এয অধসনে অযণোম ছশডতোয; অযোথ 

কশযোমকোযভেয ভয়কশরে,ফোমশটশযষ উয নষমভকশনহন(ভোমশনেজভেনোটএফাংোমশনোডরষাং)ফোমফতৃ ফোমশটশযষ 

নষলোতোতষ াংকোযশনোতফষধষ, ২০০১,(Regulations on Batteries (Management and 

handling) Rules, 2001)ফযোজোম ফোমফতৃ টোযশনোপযভশয তের নষলোতোতষ 

াংকোযশনোত(Management, Handling and Transboundary Movement) ,ফষধষ ২০০৮ 

ফোমফতৃ টোযশনোপযোভশয তের ২০০৮ াংকোযশনোত নষলোতোতষ, জন(Ozone)(োযশকশযস দশযোথেয 

(যেগহরেনএফাংনষমনোতোযণ),ফষধষ,২০০১ জন((Ozone)কোলমকশযস দশযোথ ফোমফশযেয উয 

ফষধষনষলেধ োথশন ফষধষ, ২০০০ ফরফতো এফাং ইরেকটোযনষক ফযোজোম যেকযোড  োমশনোডরষাং ফজশম 

যশখশয াংকোযশনোত জসফফৈচষতোয-ফযোজোমআইন, ২০০২ (ভোমশনেজভেনোটএফাংোমশনোডরষাং) ফষধষ যহর ২০১১ 

এয অধসন োফেচোছশেফস োযমগ  ফোমফোথশ োযমজন, এফাং নষযোধশযষত উজশতষ  অনোমশনোম 

যভোযশ গত ফনফশসদেয(ফনঅধষকশযেযোফসকৃতষ)আইন, ২০০৬. 

২৫,অযণোম ফন (াংযকোলণ) আইন, ১৯৮০( Environmental Impact Assessment for 

transmission lines.)র একটষ ভহখোম আইন মশয ভশধোমভে ফযোতভশনে ফষদোমহৎ যষফন 

াংকোযশনোত োযকরোেয জনোম যষফেগত ফষলয়েয ভূরোমশমন কযশ ম কশযন ফযোতভশন আইনে এটষ 

ফশধোমতশভূরক নয়। ফনবূভষকে অনোমশনোম অ-ফন  কশজেয জনোম ফোমফশয কযশ রে গৃসত জভষয দোফষগহণ 

জশয়গশ জহড়ে াংোরষলোট যশজোম ফন ফষবশগকে ভ ূযক ফনশমনেয কশজ কযতে য়।এই কশজেয জনোম 

জশতসম তফষর CAMPA তৈযষ কযশ মেছে।মদষ োযকরোেয কশজ াংযকোলষত ফনবূভষয বেতয ফশ তশয 

আেশে াংঘটষত য় তশরে Wildlife Board এয ছশড়তোয নষতে য়।মেখশনে ফষধষফফোধ 

োযয়জন নেই েখশনে TSECL নষজোফ নসতষ অনহশযে যষফে োযবশফ ফষোরেলণ কযফে ফরে 

ষদোধশনোত নষয়েছে। 

২৬শভশজষকঃযশজোমোতযে TSECL এয জনোম আফোমষক শভশজষক োযমজনসমতশয ভধোমে যয়েছে 

মেকন অোথশমস কোলতষয জনোম আইন, ২০০৩ এয ধশযশ ৬৭  ৬৮(৫৬) কোলতষূযণ 

োযদশন।মদষ শফোটেন নষযোভশণেয জনোম কন অনৈচোছষক ফোমকোতষয কশছ থেকে জভষ অধষগোযণ কযশ 

য়,তশরে তশ বূভষ অধষগোযণ  হনযোফশন এফাং হনযোফশনআইন, ২০১৩ (RFCTLARRA)’য’ 

ভধোমে নোমশমোম কোলতষূযণনেয অধষকশয াংোথশনেয ভরষক(োফচোছতশ)অধসনেড়ে।১৯৪৯ শরেয 

াংধষত Indian Treasure Trove আইন অনহমশয়স,আকোভষক বশফে খহুঁজে শয়শ ভোদেয 
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কোলেতোযে কশযোমকশযস য়।২০০৫ এয তথোমেয অধষকশয আইন(আযটষআই)( The Right to 

Information Act, 2005)নশগযষকদেয যকশযস নষমনোতোযণে থশকশ তথোম জশনশয হমগ নষোচষত 

কযে। 

২৭ ফষোফফোমশাংকেয (ফষোফফোমশাংক)কশযোম যষচশরনশয নসতষ( Operational Policies 

OP)৪.০১,৪.০৪,৪.১১৪.৩৬ এফাং এডষফষ এয যকোলশকফচ নসতষ ফষফযন ২০০৯(Safeguard 

Policy Statement 2009) ফষবষনোন উনোনমন ভূরক োযকরোেয যষফেগত ফষোরেলণেয (ইএ) 

জনোম যষফে  শভশজষক ফষফেচোম ফষলমেয নসতষ  দোধতষ যূযেখশ োযদশন কযে।ভোমশ  

োযবশফেয উয নষযোবয কযে, োযকরোগহরষকে A, B, এফাংC ষেফে োযেণসকযণ কযশ য়।ফষেলবশফে 

আরকশত কযে A কে ফড এফাং C কে ছট ষশফে অনোতবহতষ কযশ য়। A োযেণসবহকোত 

োযকরোগহরষয কোলেতোযে যোফশধষক গহযহতোফ থশকে।একইবশফে উজশতসম ভশনহল এফাং অনৈচোছষক ফোমকোতষদেয 

হনযোফশন াংকোযশনোত ফষলমটষ যষচশরনশয জনোম যষচশরনশয নসতষ ফশ OP৪.১০ এফাং ৪.১২অধোমশয়ে 

অনোতযোবহকোত কযশ য়েছে। 

২৮ RFCTLARR, ২০১৩,হযশন বূভষ অধষগোযণ আইন ১৮৯৪( old Land Acquisition 

Act, 1894)ফদরে োযতষোথশষত মেছে এফাং ২০১৪ ১রশ জশনহমশযস থেকে ফরফতো মেছে।এই নতহন 

আইন অযোথশৎ RFCTLARRA,২০১৩ যশজোম যকশয(অযোথশৎ GoT)ফশ তশয অনহভদষত াংোথশগহরষকে 

ফোমকোতষগত জভষ নশকোতকযণ এফাং তশ অধষগোযণেয হয োযকোযষমশ ভোনোন কযতে শভশজষক োযবশফ 

ভূরোমশমন (SIA),হনযোফশন যষকরোনশ(R&R)এফাং তশয ফশোতফশমনেয জনোম কোলভতশ োযদশন 

কযে।TSECL দশমষতোফ হধহভশতোয োযমহকোতষগত োযমজনসমতশয অনহমশয়স জভষ নষযোফশচনে শশমোম কযশ 

এফাং ফশজেট ফযশদোদ নষোচষত কযশ। 

২৯ জভষ অধষগোযণ ফষযহদোধে হযকোলশ; জভষ অধষগোযন োযকোযষমশকে োফচোছ  করেয অফগত কযে 

তরশয রকোলোমে শভশজষক োযবশফ ভরূোমশমন (SIA)এফাং এয ভরূোমশমন পরশপর কর 

োটেকরোডশযদেয ঙোগে োযকশোম হনশনষয ভশধোমভে জশনশন এই নতহন আইনেয অধসনে ফশধোমতশভূরক 

কযশ মেছে।এযশথে বূভষ এফাং ভোদ উবয় োযকশয কোলতষয জনোম োযয়জনসয় হনযোফশনেয ফষলয়টষ 

এনটশইটেরভেনোট োমশকেজ অনোতযোবহকোত কযশ য়েছে এছশড়শ ভোযোকষত োযতষটষ কোলতষগোযোত ফোমকোতষয 

জনোম ৃথক োমশকেজ তৈযষ কযশ য় এফাং এই াংকোযশনোত নথষতোয োথশনসম োযশন এফাং 

ইনোটশযনেটেয ভশধোমভে জনশধশযনেয ভধোমে ফোমকোত কযশ ম। 

৩০ জভষ অধষগোযণ োযকোযষমশয ফষবষনোন কশযোমকোযভেয জনোম নষযোধশযষত ভমূচস এফাং যেখশচষতোযেয 

ভশধোমভে চষতোয ১ দেখশন মেছে।জভষ অধষগোযণেয পরে ফোযেণসয ভশনহলেয জনোম মেকন ভোদ 

ফশ জসফষকশয কোলয় কোলতষযূযণে শয়তশ োযদশনেয কোলেতোযে নষযোধশযষত এনটশইটেরভেনোট াংকোলষোত 

বশফে নসচে টেফষর ৩  ৪ দেয়শ র: 

টেফষর3: বূভষ অধষগোযণেয কোলেতোযে ননূোমতভ কোলতষূযণ 

ক; যোফশঙোগসণ কোলতষূযণ োমশকেজ(োযথভূচষ) 

এনটশইটেরভেনোটেয মগোমতশ ফষধশনশফরস 
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ক; যোফশঙোগসণ কোলতষূযণ োমশকেজ(োযথভূচষ) 

এনটশইটেরভেনোটেয মগোমতশ ফষধশনশফরস 

কোলতষগোযোত যষফশয 

 . জভষয ভশরষকগন 

১ যষফশয  কভোশনস 

মশদেয জভষ/অনোমশনোম 

োথশফয ভোতোতষ 

অধষগৃসত মেছে; 

২ ফষবষনোন োকষভেয 

অধসনে যকশয দোফশযশ 

মশদেয জভষ ফযশদোদ কযশ 

মেছে; 

ফন আইনেয অধসনে অধষকশয 

োযশকেযশ  

কোলতষূযণনষযোধশযণ: 

1. জভষয ফশজশয ভহরোম 

 .অনহমশয়স ফশ  

 একই গোযশভ ফশ শনোনষধোমেয ভধোমে অফোথষত একই ধযণেয জভষয 

গড ফষকোযম ভরূোম, 

.ফশ 

 োযশইবেট কভোশনষ ফশ যকশযষ-ফেযকশযষ অাংসদশযষতোফেয 

োযকরোেয জনোম জভষ অধষগোযণেয কোলেতোযে ভোভতষয বষতোতষতে 

োথষয য়শ কোলতষূযণেয যষভশণ। 

 মেটশ ফেস 

.ফশজশযভূরোম * গহনক (হধহভশতোয গোযশভশঞোচরে ১ থেকে ২ এয 

ভধোমে)(যঞোচরেয কোলেতোযে কন গহণক নেই). 

:জভষয শথে াংমহকোত ভোদেয ভূরোম: 

.াংোরষলোট যকশযস কযোতৃকোল দোফশযশফষরোডষাং/গশছ/কহয়শ/োম 

ইতোমশদষয ভূরোমশমন। 

যোফভটকোলতষূযণ=১+২ 

োযতষোযহত কোলতষূযণেয ১০০ তশাং  

যশজোম যকশয দোফশযশ ঠষক ভশতোযশম নষযোধশযষত ইফে. 

হযে এরশকশ থেকে দূযতোফ অনহশযে আইনে োযদতোত গহনকেয ইঙোগষত অনহমশয়স।  

হযে এরশকশ থেকে ফোমশশযোধ দযূতোফ 

(কষভষ) 
ভরূোমদশনকশযস পোমশকোটয 

. ০-১০ . ১ 

. ১০-২০ . ১.২  

. ২০-৩০ . ১.৩ 

. ৩০-৪০ . ১.৮০ 

. ৪০-৫০ . ২.০০  

টেফষর4: ননূোমতভ আযআয .এনটশইটেরভেনোট কশঠশভ 

হনযোফশনেয জনোম নহনোমতভ এনটশইটেরভেনোট 
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No. 
হনযোফশনেয জনোম 

এনটশইটেরভেনোট উশদশন ভূ 
.ফষধশনশফরস 

1. 
. ফশোতহচোমহতযষফশযেযজসফষকশয 

জনোমঅনহদশন /বশতশ 

োযতষ যষফশয ষছহ ভশে ৩০০০ টশকশ ফশয ভশেয 

জনোম 

 

2. 
:কোলতষগোযোত যষফশযগহরষয 

োযশোমঃ  

ক)োযকরোেয ভশধোমভে কযোভাংোথশন তৈযষ রে মেখশনে 

ফশধোমতশভূরক কোলতষগোযোত যষফশয  ষছহ একজন 

দোমেয জনোম কশজেয ফোমফোথশ, কযশ ফে 

খ) োযতষ যষফশয ষছহ  ৫ রশখ টশকশ  

গ)ভহদোযশোপসতষয মথশমথ চূক অনহমশয়স োযতষ যষফশযেয 

জনোম োযতষ ভশে ২০০০ টশকশ ষশফে ২০ফছযেয জনোম 

ফশযোলষক োযশোম ষশফে; 

ফষকরো (ক) ফশ (খ) ফশ (গ) 

কোলতষগোযোতযষফশযেযকোলেতোযে রশঘহ ফে। 

3. 

 োথশনচোমহতষয কোলেতোযে 

ফশোথশনেয ফোমফোথশ: 

. কোলতষগোযোত ফশড়ষটষ মদষ 

গোযশভশঞোচরে য় 

. কোলতষগোযোত ফশড়ষটষ মদষ 

যশঞোচরে য় 

ইনোদষযশ আফশ মজনশয় উরোরেখষত গহনভশন অনহশযে 

একটষ নষযোভষত গৃ োযদশন কযশ ফে. 

নষযোভষত গৃ োযদশন কযশ ফে মেটষয বষত নহনোমতভ 

৫০ফযোগ.ভষঃ নষচে ফে নশ। 

i) উবম কোলেতোযেই কোলতষগোযোত যষফশযেয 

ছনোদ অনহমশমস নষযোভষত গৃেয ভভূরোমেয খযচ নগদ 

টশকশয় োযদশন কযশ মেতে শযে। 

কোলতষগোযোত যষফযেয জনোম ফযশদোদ ফশডষয নষফনোধনেয 

জনোম োযদেম োটোমশভো হরোক  অনোমশনোম খযচ 

াংোরষলোট াংোথশ ফন কযফে। 

4. 
.ফশোতহচোমহত যষফশযেয যষফন 

খযচ .োযতষ শযষফশয ষছহ এককশরসন ৫০,০০০ টশকশ  

5. 
.হনযোফশনেয বশতশ(ফশোতহচোমহত 

যষফশযেয জনোম) 
.োযতষ শযষফশয ষছহ এককশরসন ৫০.০০০ টশকশ 

6. 
.গফশদষ হ আোযয়  ছট 

দকশনেয জনোম শশমোম 

.নষযোভশণেয জনোম  যশজোম যকশয দোফশযশ নষযোধশযষত 

মথশমথ আযোথষক শমতশ মশ এককশরসন নহনোমতভ 

২৫,০০০ টশকশ। 

7. 
.কশযষগয/ছটফোমফশমস 

/অনোমশনোম (োথশনচোমহতষযকোলেতোযে) 

যশজোম যকশয দোফশযশ নষযোধশযষত মথশমথ আযোথষক  

শমতশ মশ এককশরসন নহনোমতভ ২৫,০০০ টশকশ। 

তপষরষ জশতষ  উজশতষদেয জনোম ফষেল ফষধশনফরসঃ হনযোফশন োমশকেজ ছশডশ, তপষরষ জশতষ 

 উজশতষদেয জনোম নষভোনরষখষত অতষযষকোত শশমোম দেয়শ ফে: 
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হনযোফশনেয জনোম নহনোমতভ এনটশইটেরভেনোট 

No. 
হনযোফশনেয জনোম 

এনটশইটেরভেনোট উশদশন ভূ 
.ফষধশনশফরস 

১ যষফশয ষছহ এককশরসন ৫০,০০০ টশকশ শশয়তশ   

২ মদষ যষফশযগহরষ জেরশয ফশইযে ফতষ োথশন কযে তফে অতষযষকোত ২৫% হফষধশ শফে; 

৩ োযশযভোবেই কোলতষূযণেয যষভশণেয এক ততৃসমশাং অযোথোযদশন; 

৪ ই অঞোচরেয একই ফোরকে োথশনশনোতয  হনযোফশন কোলেতোযে অগোযশধষকশয দেয়শ; 

৫ শভশজষক অনহলোঠশন ইতোমশদষতে একতোযষত য়শয জনোম ফষনশভূরোমে জভষ; 

৬ োথশনশনোতযষত মশয কোলেতোযে,একটষ উনোনমন যষকরোনশ োযোতহত কযশ ফে 

হনযোফশন এরশকশয় ঞোচভ  ললোঠ তপষরেয াংযকোলণ এফাং হফষধশগহরষয ধশযশফশষকতশ 

ফজশয় যশখশ ফে। 
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FIGURE 1: ACTIVITY CHART RFCTLARRA, 2013 

 

োযকরোফৃতোত – যষফে  শভশজষক ভোমশ / উদোফেগ এফাং োযভন দকোলে একতোযসবূত কযশ 

৩১ োটেকরোডশযদেয(অাংসদশযদেয)ফষোরেলণ এফাং োযবশফ ভূরোমশমন ভোমশ চষোনষত কশযোমেশমেশগস 

য়েছে।োযকরো ফতৃোতেয ভধোমে যষচশরন ফোমফোথশয আযণ  নষযোদেনশয জনোম একই দোধতষ োথশন 

কযশ মছে 

  ১ োযকরোেয করোষত ফষলয় 

  ২ োযকরো যষকরোনশ 
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 ৩ অনহভদন 

  ৪ফষোতশযষত নকশ এফাং দযতোয আোফশন 

 ৫োযকরো ফশোতফশমন 

 ৬ অশযেন  যকোলণশফেকোলণ 

.৭ যোমশরচনশ এফাং যোমফেকোলণ  ভরূোমশমন. 

 যষফেগত  শভশজষকউদোফেগ 

 যষফেগতউদোফেগ 

  যশইট অপ মেয ভধোমে গশছ কশটশ যষলোকশয / ছশুঁটশ 

  মনোতোযশতষ অযণেয জনোম গশছশরশ  ভশটষয শথে াংরগোন উদোবষদ কশটশ  যষলোকশয 

কযশ 

 .ফোমফতৃ টোযশনোপযভশয তেরেয ফযোজন 

  ফোমফতৃ ফোমশটশযষয ফযোজন; 

 ই-ফযোজোময নষলোতোতষ; এফাং 

 গোমশেয নষঃযণ 

33.  শভশজষকউদোফেগ 

 . শকশ পরেয কোলতষ 

 . জভষয দশভ যষফযোতন ; 

 .যোফজনসনভোতোতষ ফোমফশযে শভয়ষক ফশধশ; 

 . জভষ ফোমফশযেয উয সভশফদোধতশ; 

 . কৃলষ জভষ অধষগোযণ কশযণে ফোমকোতষগত জসফষকশয কোলতষ; 

 .যশজোফ জভষঅধষগোযণেয পরে যোফজনসন ভোতোতষয কোলয় এফাং 

 .ফতফশড়ষযযকোলতষ, মদষ থশকে. 

 

শভশজষক  যষফে ফষলমে ভোমশ  উদোফেগগহরষ নষযন কযতে গৃসত দকোলে গোযন 

কযফে,মথশকোযভে টেফষর৫ এফাং ৬ উোথশন কযশ র। 

. 

 

 

 শভশজষক যষচশরনশ ফোমফোথশ 
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1 . জভষয কোলতষ 

.োযথভ যোমশয়েয জনোম, এটষ কন ভোমশ নয় কশযন 

উ-কেনোদোয(substations)নষযোভশণেয জনোম TSCEL এয 

কশছে োযমজনসম জভষ আছে এফাং কন জভষ অধষগোযণ 

কযশ ফেনশ। 

2 
টশমশয/খহুঁটষ ফশনয জনোম 

জভষয ফোমফশযেয যষফযোতন 

এফাং জনাংখোমশ োথশনশনোতয 

.ফযোতভশন আইন অনহমশমস,টশমশয/খহুঁটষয জনোম অধষগোযন কযশ 

জভষতে নষযোভশণ কশযোমেয য কলৃষকশজ চরতে দেয়শ য় এফাং 

TSECL টশমশয নসচেয জভষতে নষযোভশনেয দযহন কোলতষূযণ 

ফন কযে এফাং ফষনশ অধষগোযণেই মশয ভধোমে ফোমফৃত জভষয 

দশভ ধযশ থশকে।তশই এই োযকরোে জভষ ফোমফশযেয 

যষফযোতন এফাং তদোদজনষত কন ভশনহলেয োথশনশনোতযষত 

য়শয োযোতশফ নেই। 

3 
শফোটেন এয জনোম জভষয 

ফোমফশযেয যষফযোতন এফাং 

জনাংখোমশ োথশনশনোতয 

 শফোটেন তৈোযষয জনোম োযয়জনসয় ছট জভষয 

কোলেএেTSECL জনফহর োথশনগহরষকে ভোূযোণযূে এড়ষয়ে মশয় 

এফাং েকোলেএে ভশনহলজনকে োথশনশনোতযষত কযশয োযয়জন 

ড়ে নশ।উযকোত োযথভ যোমশয়েয কশজেয জনোম এই জশতসয় 

জভষ মথেলোট যষভশনে ভজহত আছে এফাং নতহন কযে োযকরোেয 

জনোম জভষ অধষগোযণেয যষকরোনশ নেই, তশই এই ধযনেয 

কন ভোমশ োযতোমশষত নয়। 

 .মদষ এই োযকরো এফাং অনোমশনোম অযোথ শশমোম হলোট 

যফযোতস ফষনষমগেয জনোম োযয়জনসয় জভষয জগশন 

একটষ ভোমশ তে শযে এই কথশ ভশথশয় যেখে, জভষ 

অধষগোযন কযশ তে শযে এফাং তশ তষনটষ দোধতষ 

অনহযণেয ভশধোমভে ভোনোন কযশ মেতে শযে; 

 ক)ইচোছহক কোযেতশ  ইচোছহক ফষকোযেতশদেয দয 

কলশকলষয বষতোতষতে নষযোধশযষত দশভে জভষ কোযম; 

 োফেচোছশকৃত অনহদশন এফাং 

 গ).অনষচোছহক ফোমকোতষয জভষ অধষগোযণ 

 মদষ ফোমকোতষগত কোযমেয ভশধোমভে জভষ অধষগোযন কযশ  

য়, নষোচষত কযফে মে জভষয জনোম কোলতষূযণ/দশভমেন 

নতহন জভষ অধষগোযণআইন, ২০১৩এয োযদতোত শযেয 

কভ নশ য় । এটষ কযশয জনোম .একটষ চেতনতশ 

ষফষযেয আয়জন কযতে শযে মেখশনে নতহন আইন 

অনহমশয়স কোলতষূযণ ষশফ কযশয বষতোতষ এফাং দোধতষ 
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জভষয ভশরষককে ফষদবশফে ফহঝষয়ে দেয়শ ফে। 

 োফেচোছশম জভষদশনেয কোলেতোযে, নষভোনরষখষত ফোমফোথশ 

নষোচষত কযশ ফে 

 জভষ ফোমফশযকশযসদেয  অমথশ জভষয ফষবশজনেয জনোম চশ 

দেয়শ মশফে নশ। 

 জভষ অধষগোযণেয পরে কন যকভ োথশনচোমহতষ এডশনয 

জনোম ভোত যকভ োযচেলোটশ কযতে ফে; 

 ফোমফতৃ  জভষদশতশদেয কশছে'কৃতজোঞতশ' জোঞশনকযে 

তশদেয দশনকে আনহলোঠশনষক োফসকৃতষ দেফে। এই হয 

োযকোযষয়শটষ মথশযোথ নথষবহকোত কযশ ফে এফাং োযোয়জনসয় 

আইনষ োফশযোথ যকোলশ কযশয জনোম নজযদশযষয ফোমফোথশ 

থশকফে। 

 ভোত জভষ দশন(এফাং কোযয়)Implementing 

Agencies  এষহযশ যকশযেয এফাং ফষবষনোন ফষবশগেয 

োযতষনষধষদেয নষমে গঠষত একটষ কভষটষয ভশধোমভে 

যোমশরচনশ/অনহভদন শেকোলে তে ফে। 

 অনষচোছশকৃত জভষ অধষগোযন বশযত যকশযেয নতহন আইন 

২০১৩  অনহমশয়স কযশ ফে।  

4 যশইট অপ মেয 

টশমশয এফাং খহুঁটষয জনোম শধশযণত জভষ অধষগোযণ কযশ য় 

নশ এফাং কৃলষকশজ অফোমশত থশকতে শযে।মদষ, োযকরোেয 

কশজ ঞোচশরনেয ভম কন ফোমকোতষ/ভোোযদশম 

কোলতষগোযোত য় তশযজনোম  োযকরো তশদেয ূযোণ কোলতষূযণ 

দেফে। তশয জনোম TSECLযশজোম যকশয এফাং কোলতষগোযোত  

ফোমকোতষ/ভোোযদশয়েয ঙোগে আরচনশ কযে শভয়ষক কোলতষ 

রশঘফ কযে কোলতষূযণ দেয়শয জনোম Compensation 

Plan for Temporary Damage (CPTD)োযণমনকযেছে। 

5 উজশতষদেয উয োযবশফ 

২০১১ জনগণনশ অনহশযে যশজোমেয ভট জনাংখোমশ 

৩৬,৭১,০৩২ ভধোমে োযশম ৩১.১৩ তশাং উজশতষ 

ভোোযদশয়।উজশতষ জনগলোঠসয ভধোমে১৯ টষ উ-উজশতষ 

গলোঠস আছে তশদেয নষজোফ শাংোকতৃষক যষচম 

নষয়ে।োযকরোটষ ফশোতফশমন কযশ চোছে তোযষহযশয উজশতষ 

অধোমহলষত অঞোচরে(বশযত যকশযেয ললোঠ তপষর ফষধশন)এফাং 
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আশকযশ চোছে ফেষযবশগ উবকোতশ উজশতষ ফে।হতযশাং  

অনহমশমস এই োযকরোেয জনোম একটষ ৃথক উজশতসম 

জনগণেয জনোম উনোনমন কশঠশভ / যষকরোনশ  তৈযষ কযশ 

ফশধোমতশভূরক নয়।মদষ ললোঠ তপষর ফষধশন অনহমশয়স .য 

ূযোফভোভতষ নেয়শ োযয়জন মশযশ গোযশভ যষলদেয শথে 

ফষলয়টষ নষয়ে আরচনশ কযে োযয়জনস অনহভতষ আদশয় 

কযফে।উযনোতহ ২০১৩ তে আদষফশস উনোনমন কশঠশভ এফাং 

উজশতসম উনোনমন যষকরোনশ ,নোনষফেষত কযশ য়েছে মশ 

আদষফশস এরশকশম এই দোধতষকে ফশধোমতশভূরক কযে এফাং 

উজশতসম ভশনহলেয জনোম উনোনতয এনটশইটেরভেনোটেয( ফষেল 

অধষকশয)হনষোচষত কযে। 

 

6 রষাংঙোগ 

ফৈলভোম/ভষরশদেযঅাংগোযণ 

োযকরোেয োযোতহতষ  ফশোতফশমনেয ভম ভষরশদেয 

অাংগোযণ হনষোচষত কযতে ফষবষনোন  দর  গলোঠসয শথে 

আরচনশয ভশধোমভে যষকরোনশ কযশ ফে। 

7 

নষযোভশনকশরেয ভম 

োযণদষত অনোমশনোম 

উনোনমনভূরক কশজ 

য কযোভকশণোড োফরোোথশমস এফাং নষযোভশনেয ভয় অনোম কন 

উনোনয়নেয কশজ কযশ য় নশ। 

8 

কযোভস,কযোভচশযস এফাং 

ভোোযদশমেয জনোম োফশোথোম 

 নষযশতোতশ 

নষযোভশণেয ভয় োযভষক এফাং নষকটফযোতস ভশনহলেযশ মশতে 

োফশোথোম  নষযশতোতশ জনষত কন ফষদেয ভোভহখসন নশ 

য় তশয জনোম TSECL একটষ নষযশতোতশ যষকরোনশ তৈযষ 

যশখে মশ অনহযণ কযে ঠষকশদশযেযশ যোফভ  োযমহকোতষ 

ফোমফশয কযে োফশোথোম  নষযশতোতশ াংকোযশনোত 

নষয়ভ/নষযোদেষকশ ভেনে চরে। 

9 

খননকশযোমেয ভম 

হযশতশতোতোফষক এফাং ভোবশফোম 

ফোতহয অনহনোধশন এফাং 

আফষলোকশয 

.এই োযকরোে খহফই শভশনোম এফাং অগবসয খনন কশযোম ফে 

তশই এজশতসয় ভোবশফনশ খহফই কোলসণ। তফহ কন কশযনে এই 

যষোথষতষয ভোভহখষন রে . বশযতসম গহোতধন আইন, .এ 

াংধষত এয ধশযশ . .অনহমশয়স ফোমফোথশ নেফে। 

 যষফেফোমফোথশনশযদকোলে 

No. . ভোবশফোমফষলম .যষচশরনশ ফোমফোথশ 
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A 

.োযশকৃতষক ফনশঞোচরেয উয 

ফষযূ োযবশফ োযশ কযশ 
.জষআইএ /জষষএ এফাং অনোমশনোম আধহনষক করগত 

যঞোজশভ ফোমফশয  যহট অোটষভশইজেশনয ভশধোমভে ফন  

অনোমশনোম যষফেগত াংফেদনসর এফাং োযোকশতয অঞোচরেয 

ফষযূ োযবশফ োযশ কযতে .যোফদশ চেলোট থশকফে। 

গশছছশুঁটশ .ফযোধষত/ফষেল টশমশয ফোমফশয কযে  RoW কভ কযশ ফে 

এফাং গশছেয উয োযবশফ কভশন ফে। 

 .গশছশরশয কোলতষ 

 ফশোথশনেয কোলতষ 

.গশছশরশ এফাং ফশোথশনেয কোলতষ কভশনয জনোম, ফন  

কৃলষজভষয ভধোমে .টশমশযেয মনোতোযশাং যষফনে এফাং 

যশনয কশজে মথশভোবফ ভশনফষক োযভেয ফোমফশয কযফে। 

 ফশোথশনেয ফষবশজনে 

 উদোবষদ  োযশনষজগতেয 

উয োযবশফ 

. যষচশরন  যকোলণশফেকোলণ এয জনোম হধহভশতোয একটষ 3m 

চডশ জভষ ফজশম যশখফে এফাং আয একটষ/দহটষ অনহযূ পশরষ 

জভষ যষফন রশইনেয নসচে যশখফে মেগহরষতে হনযশয় গশছশরশ 

জনোভশতে শযে এফাং ফশোথশনেয ফষবশজন এফাং অনোমশনোম 

োযশনোত োযবশফ এডশন মশফে। শশড়ষ অঞোচরে এই োযকোযষয়শ 

ভোবফত ভোূযোণবশফে এডশন মশফে. 

ফৈদোমহতষক খহুঁটষয কশযণে 

শতষয কোলেতোযে দহযোঘটনশ 

জনষত ভোবশফনশ  

.তোযষহযশয় এযকভ কন শতষয কযষডয নেই,কষনোতহ কখন 

কখন ফশাংরশদে থেকে ফষথগশভস য়ে গভতস নদসয কশছে 

এযশ চরে আে। তফেমদষ োযমজন য় TSECL চেলোটশ কযফে 

33kV রশইনেয জনোম উমহকোত নকশ যষফযোতন কযতে,মশতে 

spike guard  কশুঁটশতশযেয ফেডশয ভত ফোমফোথশ নষতে 

শযে। 

B 

 যকোলণশফেকোলণ োযোযকোযষয়শ 

থেকে যশশমনষক দূলণ 
. ফনশঞোচর যষলোকশয/ RoW যকোলণশফেকোলণেয জনোম যশশমনষক 

ফোমফশয কযে নশ। 

ফৈদোমহতষক যঞোজশভোমেয রষ-

কোরয-Biphenyls 

(ষষফষ).থেকে দূলণ 

. ফৈদোমহতষক যঞোজশভে খনষজ তের ফোমফশয কযে।দযতোযে 2 

ভষরষগোযশভ / কেজষ (নশকোত কযশ ভোবফ নয় এভন ভশতোযশয়) 

কভেয ষষফষ মহকোত তের ফোমফশয উরোরেখষত আছে। 

C 

.টশমশয/োতভোবেয জনোম 

জভষয ফোমফশযে যষফযোতন 

এফাং জনাংখোমশয োথশনশনোতয। 

. ফষদোমহৎ যষফন টশমশয/োতভোবেয জনোম জভষ অধষগোযণ 

কযে নশ।উযনোতহ কযোভকশণোডেয পরে পরেয কোলতষ এফাং 

অনোমশনোম কোলয়কোলতষয জনোম কোলতষূযণ োযদশন কযে।এছশড়শ 

টশমশয এয আেশে,যষফন রশইন এয নসচে চশল-আফশদেয 

অনহভতষ  দেয়।  

নষযোভশণেয ভম োযণদষত 

আনহলঙোগষক উনোনমন 

. কশজকযোভ র োফরোকশরোথশমস এফাং নষযোভশণেয ভম 

োযণদষত আনহলঙোগষক উনোনমন য় নশ।  

.শশডষ এরশকশম কশটশ  

বযশট কযশ ঢশর ফযশফয ভশটষ 

এফাং নষকষয কোলম 

.মেখশনেই ভোবফ TSECL ফষদোমহৎ যষফন এফাং ফণোটন 

রশইনেয কর কশটশ  বযশট কযশ ঢশর যোমশোত যূে 

হযকোলষত কযফে এফাং এয জনোম উনোনত োযমহকোতষ  জৈফ 

োযকরেয ফোমফশয কযফে।শফোটেনেয বেতয এফাং 

আেশে কর নষকশষ োযণশরসকে োযধশন ফশ ফযোতভশন 
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No. . ভোবশফোমফষলম .যষচশরনশ ফোমফোথশ 

নষলোকশন ফোমফোথশয শথে মহকোত কযশ ফে মশতে অনষমনোতোযষত 

জরোযফশ যধ কযে বূভষ কোলম এডশন মশয়।  

D 

.যষফন/ফনোটন রশইন এফাং 

টশমশয থেকে শখষদেয 

উড়শনেয ঝহুঁকষ 

.ভূরতঃযষমশমস শখষদেয উড়শনেয থে, তশদেয ফশশ ফশুঁধশয 

জশয়গশয় এফাং অবমশযণোম এরশকশম শখষযশ উড়শনেয ভয় এই 

ঝহুঁকষয ভোভহখসন য়।মদষ ফষদোমহৎ যষফশয োতভোবগহরষয 

অনোতযোফতস দযূতোফয কশযণে শখষদেয উড়শনেয ঝহুঁকষয ঘটনশ 

ফষযর। TSECL যহট নষযোফশচনে তযোকতশ অফরভোফন কযে এই 

এরশকশম এজশতসয় ঝহুঁকষয ঘটনশ এডশতে ভোত ভোবশফোম 

তযোকতশ গোযণ কযফে।এছশড়শ ফশযোড গশযোডএয  ফোমফোথশ 

কযফে। 

ফষদোমহৎ যষফন রশইন এফাং 

োতভোবয থেকে ফষভশনেয ঝহুঁকষ 

. ৫৬১৩ জহরশই’৯৪ এয োযমজন ষশফে ঘলষত/ 

নষযোফশচষত এরশকশম যশতে টশমশযগহরষকে জে ফষভশন থেকে 

নশকোত কযশয জনোম .উমহকোত ভশযোকশয এফাং আরয 

ফোমফোথশ কযফে। 

োযভষক/কযোভচশযস/ 

কভষউনষটষয োফশোথোম  

নষযশতোতশ 

.নষযোভশণেয ভয় োযভষক/কযোভচশযস/ কভষউনষটষয োফশোথোম  

নষযশতোতশ যকোলশয জনোম ঠষকশদশয োযমজনসম নষমভ/ 

নষযোদেষকশ শরন কযফে।TSECLরশইনেয জনোম উরফোধ 

যোফেশতোতভ োযমহকোতষ ফোমফশয কযে মশতে তশ োফশোথোম  

নষযশতোতশয় কন ঝহুঁকষয লৃোটষ নশ কযে। 

অগোনষাংকোযশনোতঝহুঁকষ 

.অগোনষ াংকোযশনোত ঝহুঁকষ ফেসযবশগ ভয় ফনশঞোছরে 

ঘটে।মদষ.ফষদোমহৎ যষফন/ফণোটন এফাং শফোটেনে  

আগহনেয ফষদ োযতষযধ কযশয জনোম অতোমনোত দকোলতশ 

ভোনোন োফমাংকোযষম ফষদোমহত াংমগ ফষছষনোনকযনেয োযকোযষমশ 

ফোমফশয কযে মশ েকেনোডেয বগোনশাংেয ভধোমে রশইন াংমগ 

ফষচোছষনোন কযে ফষদ এড়শয়।তৎ ফন দপতয আগশভ 

তযোকতশ নেয় এফাং নজয যশখে মশতে অগোনষ াংকোযশনোত ঝহুঁকষ 

এডশন মশয়।  

.অগোনষ নষযোফশক মনোতোযগহরষকে মথশোথশনে যেখে দেয়শ য় 

মশতে োযয়জনে তশৎকোলনষক বশফে তশকে ফোমফশয কযশ মশয়। 

দূলণ .মদষ ফষদোমহৎ যষফন এফাং ফণোটন োযকরোে  দূলণেয  

কোলেতোযে কন ভোমশ নেই তফহ TSECL এটষকে আয 

োযশ কযতে চেলোট ফে।নষযোভশণ োথশনে দূলণেয োযবশফ 

এড়শতে ভোত উদফৃ উকযণ/মনোতোযশাং এফাং ফযোজোম যোফদশ 

যষলোকশয কযশ ফে। 

গোমশ) 

 গোমশ রষকেজ একটষ োযধশন ভোমশ নশ রে, শযোকষট 

ফোযেকশয নষমভষত যোমফেকোলণ কযফে এফাংরষক ডষটেকোটয 

ফোমফশয  কযে এই গোমশ রষকেজ কভশতে চেলোট থশকফে। 

ভোবশফোম যষফেগত  শভশজষক ফষলম/ভোমশ এফাং তশদেয নষযনে গৃসত যষচশরন ফোমফোথশ একটষ 

EMPতে ফযোণনশ কযশ মেছে, মশয একটষ নভহনশ াংকোলষোত যষষলোট( Annex) তে আছে এফাং এটষ 

োযকরোয কশযোমকশরে োযমগ কযশ ফে। EMP তে উরোরষখষত অনেক ফষধশনশফরসয ফশোতফশমন মেেতহ 
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ঠষকশদশয দোফশযশ ভোনোন ফে তশই যোমফেকোলণ নষোচষত কযশয জনোম, EMPটষ চহকোতষয একটষ 

অফষচোছেদোদ অাং। 

. 

৩৬ TSECL একটষ যোফশতোভক যষফে  শভশজষক ((E&S)) ফোমফোথশনশ দোধতষ তৈযষ কযেছে 

এফাং একে োযকরোেয আফযোতোতে অনোতযোবহকোত কযেছে মশয ফোমফশযেয দোফশযশ োযতষকূর যষফে  

শভশজষক োযবশফগহরষকে রশঘফ কযশ মশফে। E&S ফোমফোথশনশ োযকরোেয োযশথভষক যোমশমে  

োযশঙোগষক ভোমশগহরষকে  চষোনষত কযফে এফাং যোফদশ যষশয, োযশ এফাং োযভন নসতষয ভরষক 

দযোন অনহযণ কযে হোথশয়স  উনোনয়নে চেলোট ফে।োযকরোয োযশকোকশরেই এই তষনটষ থনষযোদেক 

নসতষকে াংমহকোত কযশ য়েছে।োযকরোয যূযেখশ  যষকরোনশ যোমশয়ে রশইন তৈযষয জনোম 

যোফশেকোলশ উমহকোত থ নষযোফশচনেয জনোম তহরনশভূরক অধোময়ন কযশ য়েছে মশতে ফন/ 

জসফফৈচষতোযোম/াংফেদনসরঅঞোচর/হ এফাং শখষদেয চরশচরেয যশোতশ /াংযকোলষত এরশকশ/ ভশনহলেয 

ফশোথশন মথশভোবফ এড়শন মশয়। োযমজনে উুঁচহটশমশয/োতভোব োযদশন কযশ মশতে এই ভোমশ 

গহরষকে মথশভোবফ োযশ/এড়শন মশয়।মদষ তযঙোগশয়ষত শশড়ষ যশোতশ ইতোমশদষ  অনষফশযোম কশযনে 

রশইনযহট এড়শন নশ মশয় এফাং তশ মদষ াংযকোলষত অঞোচরেয ভধোমে দষয়ে মশয় তশরে একটষ োফশধসন 

াংোথশদোফশযশ হনযশয় এফাং ফষদে নেতষফশচক োযবশফ ভূরোমশয়ন কযশন ফে মশতে উমহকোত যষচশরন 

ফোমফোথশ গোযণেয ভশধোমভে এই োযবশফ োযশ এফাং োযভষত কযশ মশয়। এই কশজেয জনোম একটষ 

Terms of Reference (ToR),ভূর োযতষফেদনেয াংমজনস-১৯ এ দেয়শ র মশ ফষেল 

যষোথষতষয উয/অফোথশনেয এফাং ভোমশয বষতোতষতে যষফযোতন কযে ফোমফশয কযশ মেতে শযে। 

অনহযূবশফে,জভষযজনোমTSECLাংগৃসত তথোমেয উয বষতোতষ কযে যোফশতোভক ফষোরেলণ অনহমশমস 

ভোবশফোম শফলোটেনেয োথশনেয াংখোমশ োথষয কযে (ভূর োযতষফেদনাংমজনস-15) এফাং োযতষটষ  

উমহকোত ফষকরো জভষয জনোম ফষোতশযষত ফষোরেলণ কযে।হনষযোদষলোট ভশকশঠষয বষতোতষতে এফাং েগহরষয 

উয উমহকোত গহযহতোফ আয কযশ য়ঃ 

ড়ক াংমগ ,যের যষফন ফোমফোথশ 

জভষয োযকতৃষ,উদশযণোফযূ যকশযস,যশজোফ জভষ,ফোমকোতষগত জভষ,কৃলষ জভষ;  

শভশজষক োযবশফ মেভন কোলতষগোযোত যষফশযেয াংখোমশ 

আযোথষক কোলতষূযণ োযদশন  হনযোফশনেয খযচ 

োযকরো ফতৃোতেয ঙোগে ভোৃকোত যষফে এফাং ফোমফোথশনশ োযকোযষয়শয মথশমথ এফাং ভমমগস 

যূশয়নেয যূযেখশ চষতোয 2 দেয়শ য়েছে।  
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Figure – 2: Environment and Social Management Procedures 
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.যষফেগত  শভশজষক ঝহুঁকষয ভরূোমশমন 

যষফেগত  শভশজষক ঝহুঁকষয ভূরোমশয়ন র TSECL এয যষফে  শভশজষক ফোমফোথশয গহযহতোফূযোণ 

অাং। এই ভূরোমশয়ন োযকোযষয়শ ফষদোমহৎ যষফন এফাং ফণোটন োযকরোেয ঙোগে াংোরষলোট ফযোতভশনে 

উোথষত ঝহুঁকষগহরসকে চষোনষত কযে এফাং বফষলোমতেয ভোবশফোম ঝহুঁকষয ূযোফশবশ দেয়।এটষ একটষ 

ফৈজোঞশনষক োযকোযষমশ মশতে ফষনষয়গ ভূরোম-োযশোত হফষধশ ফষোরেলণ কযশ য়। TSECL এয দোফশযশ 

োযোতহত এই উনোনত যষফে এফাং শভশজষক যষচশরনশয জনোম ঝহুঁকষয ভূরোমশয়নেয দোধতষ উবম গহণগত 

এফাং যষভশণগত ভশন ফষচশয কযে এফাং তশদেয অগোযশধষকশয ঠষক কযে। একই বশফে এই অগোযশধষকশযেয 

বষতোতষতেই ফষকরো যষচশরন ফোমফোথশ গৃসত য়।TSECL এয ঝহুঁকষ ফোমফোথশনশ োযকোযষমশয় ঝহুঁকষয 

জনোম োযোতহতষ,ঝহুঁকষ োযভন এফাং দশমবশযেয ফণোটন(আবোমনোতযসণ ফোমফোথশ এফাং ফসভশয ভশধোমভে) 

জডষত থশকে।ঝহুঁকষয কোলেতোযে দশয়ষতোফ ফণোটনেয যূযেখশ টেফষর 7 এ উোথশষত কযশ মেছে। 

.এয ঝহুঁকষ নষযনেয দশমষতোফ  ফণোটনেয যষকশঠশভ 

Risk তোযষহযশ যকশয TSECL. ঠষকশদশয 
ফসভশ 

াংোথশ 

নষমনোতোযণ ফষধষ বঙোগেয কোলেএে    - 

.চহকোতষবঙোগেয কোলেএে - -  - 

উরোরেখমগোমফষদ,মেভন 

নষযোভশণকশরে টশমশয বেঙোগে 

ডশ 

-    

এয ভয় োফশোথেয উয 

োযবশফ ইতোমশদষ 
-  - - 

এয ভয় োফশোথেয উয 

োযবশফ ইতোমশদষ 
-  - - 

অনষফশযোম কশযণঃ ফসভশমগোম - - -  

অনষফশযোম কশযণঃঅ-ফসভশমগোম   - - 

াংোরষলোটভোোযদশয়েযএনজষয 

অফোমশতষ/অনোতযোবহকোতষ 
  - - 

জনোফশযোথ ভশভরশ   - - 

ফশোতফশমনেয ফোমফোথশ 

 ফশোতফশমনেয জনোম ঠষক গহণভশনে এফাং কোযষম শাংগঠনষক কশঠশভয ভযোথন নষোচষত  

কশযোমকশযস কযতে ফে এফাং .তশয কশজেয াংোকৃতষ  কযোভ দোধতষ তৈযষ কযফে মশ তশদেয 

কর কযোভসদেয শভগোযষক মগদশন উৎশষত কযফে।নষযোধশযষত রকোলোম োযশোত কযশয জনোম 

নষভোনরষখষত ূচস নষোচষত কযশ ফেঃ . 

 .এয কযোযেট যষকরোনশয় একটষ ভনোফষত ফোমফোথশ গোযণ কযফে মশ CMD/োযধশন 

নষযোফশস কযোভকযোতশ(ষই)দোফশযশ ভযোথষত। 
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 একটষ অনোতঃ-ফষবশগসম দোধতষ উয গহযহতোফ আয কযফে,ফষবশগসম দশয়ষতোফ এফাং কতৃতোফ 

ফণোটন এফাং হনষযোদষলোট কযফে মশ দোযহত ফোমফোথশ গোযণে এফাং োযয়জনসয় াংধনসয 

ভশধোমভে কশঙোকোলষত যষফযোতন আনফে।কযোতৃকোলেয োযতষনষধষদেয  োযকোযষয়শয ভশধোমভে 

াংধনস যষণতষ ফে। 

যষচশরন ফোমফোথশয ফ কোলেতোযে যোফকোলণ ধশযোম ভয়সভশয ভধোমে যোফতোতভ গহনগত যষলেফশ 

োযদশন কযতে োযতষোযহতষফদোধ থশকফে। 

অঙোগষকশযফদোধ মে এই নসতষগহরষয ভনোফয়ে ESPP তৈযষ কযশ ফে এফাং তশয  মথশযোথ ফশোতফশমন 

নষোচষত কযশয জনোম . নষভকোত ফষলয়গহরষতে যোফদশ নজয দেফেঃ  

 ফষেলজোঞ এফাং উমহকোত োযষকোলষত কযোভসদেয নষয়গ ফশ হনঃনষয়গেয ভশধোমভে ESPPয 

হদৃঢ ফশোতফশমন; 

 যষফে  শভশজষক োযবশফেয ভশধশন এফাং যষচশরনশ কযতে াংোরষলোট কোলেতোযে উমহকোত 

ফষেলজোঞ নষয়গ; 

 ফশইযেয ফষেলজোঞ াংোথশয শথে মথ কশযোমকোযভেয ভশধোমভে আবোমনোতযসণ কোলভতশকে 

কোতষশরস কযশ; 

 উচোচ আধষকশযষক দোফশযশ নষমভষত এফাং ফেষ ভশতোযশয় যোমশরচনশ এফাং ভরূোমশয়ন; 

 যূশয়নে োযশযভোবষক ভোমশয ভোভহখসন তে য়েছে েগহরষয আবোমনোতযসণ ফশ ফষঃাংোথশয 

ভশধোমভে োযয়জন অনহশযে ফশযোলষক যোমশরচনশ এফাং ভরূোমশয়ন। 

 ভজফহত এফাং উদোদেোমভহখষ নজযদশযস এফাং ভূরোমশয়ন ফোমফোথশ গড়ে তরশ মশ ভূখোম ূচকগহরষয 

কশযোমকশযষতশ রকোলোম যশখফে। 

োযমজনসয় শয়তশ োযদশন কযশ ছশড়শ কযোযেট কশযোমশরয় ফষদোমহৎ যষফন  ফণোটন 

ফোমফোথশয নষযোভশণ,কশজকযোভ এফাং যকোলণশফেকোলণে শভগোযষক দশয়ষতোফ নেফে। 

য জনোম,কশযোমনষযোফশসাংোথশ(IA)POWERGRID কে  োযকরোেয জনোম নকশ তৈযষ এফাং ফশোতফশমনেয 

োযকোযষয়শয় নজযদশযস  কযশয জনোম নষয়গ কযশ য়েছে।যশজোমেয শথে আরচনশ কযে একটষ োতযসয় 

কশঠশভ  গঠন কযশ য়েছে মশ নষভোনযূে ফযোণষত। 

 -একটষ াংোথশন গঠষত য়ছে মশ ভূরত োযকরো তৈযষ এফাং ফশোতফশয়নে োযয়জনসয় ভনোফম 

শধনেয কশজ কযফে এফাং কশযোমনষযোফশস াংোথশ.এয কশযোমশরয় গহয়শশটষতে োথষত ফে।I 

োযজেকোট ইনযোচশজ এফাং োযতষটষ .এয সযোল কযোতশযশ এয দোম ফে।  

 ফষদোমহৎ যষলেফশ াংোথশগহরষ দোফশযশ গঠষত একটষ াংোথশন মশ . ঙোগে ফষবষনোন ফষলয়ে 

ভনোফম মশতে োযকরোে যশজোমোতযে োযকরো োযোতহতষয এফাং ফশোতফশমন কযশ মশয় ।ফষবষনোন 
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ফষলয়েয ফষেলজোঞদেয দোফশযশ গঠষত এই াংোথশনে .এয কোল থেকে একজন োযধশন 

োযকরস (চষপ ইঞোজষনষয়শয) ফশ ভতহর দশধষকশযসয কন আধষকশযষক নেতৃতোফ দেফেন।  

 এয দোফশযশ একটষ াংোথশন গঠষত য়ছে মশতে . এয কযোভসযশ ডেহটেনে আছেন।এই াংোথশ 

যশজোম জহড়ে োযকরো ফশোতফশয়নেয দশয়ষতোফে থশকফে এফাং তশয জনোম এয কযোভসযশ ফষবষনোন 

োথশনে নষয়জষত থশকফে  .  ঙোগে  ঘনষলোঠবশফে কশজ কযফে।." যশজোমোতযেয োযজেকোট 

ভোমশনেজশযকে যষযোট কযফে মষনষ IA এয োযকরোয ভূখোম বশযোযশোত অধষকশযসক. দোফশযশ 

ভননসত। .তে োথশমসবষতোতষতে IA এয একটষ কয দর ফশর থশকফে এফাং অনোমশনোম . 

আধষকশযষকযশ(োযয়জনসয় দকোলতশমহকোত)এই কয দরেয োযয়জন অনহশযে োযকরোয 

োথশন যষদযোন কযফে।  

অবষমগ নষলোতোতষ ফোমফোথশভূ. 

৪২ অবষমগ নষলোতোতষ ফোমফোথশকে(GRM) োযকরোেয যষকরোনশ, জযষ, ফশোতফশমন, যষচশরন  

যকোলণশফেকোলণ যোমশমেয অফষচোছেদোম অাং ষশফে তৈযষ কযশ মেছে। . োযকরোেয যষকরোনশ, 

ফশোতফশমন  অশযেনেয ফষবষনোন যোমশমে উদোবূত মেকন অবষমগ হযশশয় অতষযষকোত জেনশযের 

ভোমশনেজশযেয (এজষএভ) নেতৃতোফে একটষ অবষমগ নষলোতোতষ কভষটষ . গঠন কযফে।GRC দোমদেয 

ভধোমে অনোতযোবহকোত কযশ মেছে মেটষ ফষদোমহৎ যষলেফশ াংোথশগহরষয এজষএভ,োথশনসম োযশন, 

গোযশভঞোচশমেত দোম, কোলতষগোযোত যষফশযেয োযতষনষধষ এফাং ভশজেয ফষষলোটজনদেয । 

৪৩ ফষদোমহৎ যষফন এফাং ফণোটন রশইনেয কোলেতোযে, গশছশরশ  পরেয কোলতষূযণ শয়শয জনোম 

কোলতষগোযোত ফোমকোতষয যশজোফ কযোভকযোতশয ভূরোমশমনেয বষতোতষতে  োযকতৃ কোলতষয ফষজোঞোতষ 

োযদশনেয য তশদেয অবষমগ নথষবহকোত কযতে .এ হমগ দেমশ ফে।শফলোটেন এফাং যষফন 

এফাং ফণোটন রশইনেয  জনোম(মেখশনে জভষ অধষগোযণ জডষত), র .অধসনে একটষ অফষচোছেদোম অাং। 

SIA এয পরশপর  অতষযষকোত তথোমেয জনোম ভতশভত চশইতে এফাং চূড়শনোত নথষতে ফশ অনট 

অনোতযোবহকোত কযশয জনোম কোলতষগোযোত এরশকশগহরষতে গণহনশনষ অনহলোঠষত ইফে।ফষোতশযষত দোধতষ, . 

অধসনে দেমশ মেছে। SIMP োযমগেয ভম .নষফষডবশফে যশজোম কযোতৃকোল  জেরশ োযশনেয 

ঙোগে মগশমগ যকোলশ কযে চরফে। 

 

 


