
দায় স্বীকার অংশীজনদদর কাছ থেদক প্রাপ্ত সদ্ বাত্তম তদেের উপর ভিভত্ত কদর এই প্রকাশনায় থেখদকর অভিমত উপস্থাপন করা হদয়দছ যা 

ইউনাইদেড থেেস এদজন্সি ফর ইন্টারনোশনাে থডদিেপদমন্ট (মাভকবন যকু্তরাদের আন্তজবাভতক উন্নয়ন সংস্থা) ্া মাভকবন যকু্তরাে সরকাদরর 

অভিমদতর প্রভতফেন নাও হদত পাদর। এই প্রভতদ্দদনর ইংদরন্সজ সংস্করণই আনুষ্ঠাভনক সংস্করণ ্দে ভ্দ্ভিত হদ্। অনুদরাধ সাদপদে এই 

প্রভতদ্দদনর(গুভের) অনূভদত সংস্করণ প্রদান করা হদয় োদক। 

পভরভশষ্ট 2:  ্নেপ্রাণীর উপদযাগী ভেভনয়ার  

অ্কাঠাদমা সংক্রান্ত থকস োভড এ্ং 

থসগুদোর তুেনামূেক ভ্দেষণ  
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প্রােভমক তেে 5 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা পভরকল্পনা ও নীভতমাো 5 
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সংক্ষিপ্ত রূপের শব্দাবক্ষি 

ADB  এশীয় উন্নয়ন ্োংক 
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CNP  ভিতওয়ান নোশনাে পাকব (থনপাে) 

CWS  িুনভত ্নেপ্রাণী অিয়ারণে (্াংোদদশ)  
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PLN  Perushaan Listrik Negarat 
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সূচনা 

িোদেজ থমাকাদ্োয় অগ্রগভত ত্বরাভিত করদত সহায়ক এমন থকাদনা  ্ে্হাভরক তত্ত্ব ও পদ্ধভত তুদে 

ধরার জনে থকস োভড একটে কায বকর পন্থা হদত পাদর(Crowe et al., 2011)।  সড়ক, থরেওদয় ও ভ্দুেৎ 

োইন - এই ভতন থেদত্র ্নেপ্রাণী রোদে ব ভনরাপত্তা ্ে্স্থা আমদে ভনদয়দছ এমন স্ ভেভনয়ার 

অ্কাঠাদমা (LI) পভরকল্পনা ্া প্রকদল্পর সংকেন এই পভরভশদষ্ট তুদে ধরা হদয়দছ। আমরা ভ্ভিন্ন 

কায বপ্রন্সক্রয়া, নীভতমাো ও ভসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রন্সক্রয়ার পয বাদোিনা কদরভছ যাদত থযস্ প্রকল্প ্নেপ্রাণী 

উপদযাগী ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা (WFLI) ্াস্ত্ায়ন করদত সফে হদয়দছ আর থযগুদো সফে হয়ভন 

থসগুদোর মদধে পাে বকে তুদে ধরা যায়। আমরা দৃষ্টান্তমেূক WFLI প্রকল্প ভহদসদ্ সাম্প্রভতক সমদয় 

এভশয়ায় ভনভম বত ্া পভরকভল্পত LI  উন্নয়ন প্রকল্পগুদো অন্তিুবক্ত করদত থিদয়ভছ। 

এশীয় LI প্রকল্পগুদোদত জী্ন্ভিত্রে রোদে ব ভনরাপত্তা ্ে্স্থা গ্রহণ ভকছুো নতুন ভ্ষয় হদেও সাম্প্রভতক 

্ছরগুদোদত তা মনদযাগ আকষ বণ করদছ ও প্রাভতষ্ঠাভনক স্বীকৃভত পাদচ্ছ(Clements et al., 2014; Donggul 

et al., 2018; Menon et al., 2015)। আসন্ন ্ছরগুদোদত এভশয়ায় LI প্রকল্পগুদোর প্রাক্কভেত ্ৃন্সদ্ধর (পভরভশষ্ট 

1 থদখুন) থপ্রোপদের আদোদক এটে গুরুত্বপূণ ব হদয় উদঠদছ থয প্রকল্পগুদো থযন যোযেিাদ্ মূেোভয়ত 

হয়, মাঠ পয বাদয় থযন ভনিবরদযাগে তেে ্ে্হার করা হয় এ্ং WFLI রীভত ও ভমটেদগশন পন্থা সংক্রান্ত 

সুপাভরশ থযন সদ্ বাত্তম উপেিে দ্জ্ঞাভনক জ্ঞাদনর ভিভত্তদত করা হয়।    

অতীদতর এনিায়রনদমন্টাে ইম্পোে অোদসসদমন্ট (EIAs) অভধকাংশ থেদত্র জী্ন্ভিত্রে ভনরাপত্তা 

্ে্স্থার পভরদ্শগত ও থিৌত উপাদানগুদোর উপর সাধারণ, ্ৃহত্তর LI প্রকদল্পর প্রিা্ ভনদয় 

আদোকপাত কদরদছ। এদদর মদধে খু্ কম সংখেকই ভনভদবষ্ট প্রাণীর প্রদয়াজনীয়তার উপর ্া ্নেপ্রাণীর 

সংদযাদগর জনে গুরুত্বপূণ ব িারণিূভম, তাদদর িোিে ও অভিযাত্রার উপর আদোকপাত কদরদছ। WFLI 

ভিভত্তক পদ্ধভত, রীভত ও ফোফদের উদাহরণ ভহদসদ্ এখানকার থকস োভডগুদোদক ভন্ বািন করা 

হদয়দছ। সন্সিভেতিাদ্, এগুদো জী্ন্ভিত্রে রোদে ব উত্তম ভনরাপত্তা ্ে্স্থা গ্রহণ করার যাত্রায় এভশয়ার 

LI পভরকল্পনাকারীদদরদক তদেের থযাগান থদদ্।  

অভধকাংশ এশীয় LI প্রকদল্পর জনে WFLI ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর খরি ও সুভ্ধার তুেনামূেক 

ভ্দেষণ থ্শ অপ্রতুে। ফেশ্রুভতদত ভকছু এদজন্সি ও অনোনে LI প্রস্তা্দকরা পভরদ্শগত ভনরাপত্তা 

্ে্স্থাদক শুধু প্রকদল্পর খরি ভহদসদ্ই থদদখ োদক। ্তবমাদন ্ৃন্সদ্ধ পাওয়া প্রস্তাভ্ত LI প্রকদল্প থক্ে 

এস্ ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর খরিই অন্তিুবক্ত করা হদচ্ছ না, ্রং এস্ ভ্ভনদয়াদগর অে বননভতক 

সুফেও অন্তিুবক্ত করা হদচ্ছ যা অভধকাংশ থেদত্র আভে বক সম্ভা্েতা ভ্দেষদণর মাধেদম তুদে ধরা হদচ্ছ। 

থযদহতু WFLI ভনরাপত্তা ্ে্স্থার জনে ্েয়-সুভ্ধার ভ্দেষদণর প্রিেন ্াড়দছ, ভন্ বাভিত থকস োভডর 

মদধে দইুটে এমন প্রকদল্পর কো তুদে ধদরদছ থযগুদোদত অে বননভতক ভ্দেষণ করা হদয়দছ এ্ং তা থযস্ 

েুে ভদদয় করা হদয়দছ তাও ্ণ বনা কদরদছ। 
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েদ্ধক্ষি 

ভেদেদরিার পয বাদোিনা (পভরভশষ্ট 4)-এর মাধেদম এভশয়া থেদক সম্ভা্ে থকস োভডগুদো ভনণ বয় এ্ং সংগ্রহ 

করা হদয়দছ, এছাড়াও সড়ক পভরদ্শ ভ্ষয়ক িািুবয়াে আন্তজবাভতক ভমটেংদয় অংশগ্রহণ, যোযে 

ইন্টারনোশনাে ইউভনয়ন ফর দা কনজাদিবশন অফ থনিার (IUCN) থস্পশাভেে গ্রুপগুদোদক ইদমইদে 

অনুদরাধ পাঠাদনা, এ্ং এভশয়ায় পভর্হন খাত সংভেষ্টদদর সাদে সরাসভর থযাগাদযাদগর মাধেদমও এগুদো 

ভনণ বয় এ্ং সংগ্রহ করা হদয়দছ। এই পভরভশদষ্ট অন্তিুবক্ত করার জনে আমরা 23টে সম্ভা্ে থকস োভড 

ভনণ বয়, সংকেন, পয বাদোিনা ও মূেোয়ন কদরভছ। িূড়ান্তিাদ্, আমরা আেটে থকস োভড - ছয়টে 

পভরদ্শগত এ্ং দইুটে অে বননভতক - এই পভরভশদষ্ট অন্তিুবক্ত কদরভছ (ভিত্র 1)।  

থকস োভড ভন্ বািদনর সময় আমরা এভশয়ার ্হৃত্তর থিৌগভেক অ্স্থা, LI-এর ভতনটে থেত্র এ্ং এই 

মহাদদদশর জী্ন্ভিদত্রের পভরিায়ক এমন স্ গুরুত্বপূণ ব প্রাণী থযগুদো IUCN-এ তাভেকািুক্ত এ্ং এস্ 

প্রকল্প দ্বারা প্রিাভ্ত হদত পাদর তা তুদে ধরার থিষ্টা কদরভছ। থযস্ প্রকল্প নতুন ্া উদ্ভা্নী প্রন্সক্রয়া 

গ্রহণ, অে বননভতক পয বাদোিনা, পভরকল্পনা ্া এভশয়ায় WFLI ভনরাপত্তা ্ে্স্থার পারফদম বি মূেোয়ন 

কদরদছ আমরা থসস্ প্রকল্পগুদোদকই অন্তিুবক্ত কদরভছ। 

 

ভিত্র 1: থকস োভডর ধরন ও অ্স্থাদনর মানভিত্র 
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কেস স্টাক্ষি সমূহ 

ছয়টে পভরদ্শগত থকস োভডর মদধে, দুইটে ভছদো সড়ক প্রকল্প, ভতনটে থরেওদয় আর একটে ভছদো 

ভ্দুেৎ ্ে্স্থার প্রকল্প। এই ছয়টে থকস োভড পািঁটে থদশ থেদক থনওয়া হদয়দছ: ্াংোদদশ, িূোন, 

কদবাভডয়া, িীন ও থনপাে। অে বননভতক থকস োভডগুদোর মদধে প্রেমটে হদো ইদদাদনভশয়ার একটে 

ভ্দুেৎ ্ে্স্থার প্রকল্প আর অনেটে হদো মােদয়ভশয়ায় একটে সড়ক প্রকল্প। ্াস্তভ্কিাদ্, পভরদ্শগত 

থকস োভডগুদো প্রকল্প পভরকল্পনা (্াদয়াডাইিাভস বটে থ্সোইন অোদসসদমন্ট [BBAs]), 

এনিায়রনদমন্টাে ইম্পোে অোদসসদমন্ট [EIAs], এ্ং ভনম বাণ পর্তী ভনরাপত্তা ্ে্স্থার ্াস্ত্ায়ন ও 

থসগুদোর পারফদম বি তুদে ধদরদছ। 

কেস স্টাক্ষি 1 করিওপে: চট্টগ্রাম -- েক্সবাজার (বাংিাপেশ) 

প্রােভমক তেে 

ক্ষিক্ষনোর অবোঠাপমা কমাি: থরেওদয় 

কেশ: ্াংোদদশ 

প্রেপের নাম/অবস্থান: িট্টগ্রাম – কক্স্াজার থরেওদয়, থদাহাজারী থেদক কক্স্াজার (িট্টগ্রাম, 

্াদর্ান, কক্স্াজার থজো) 

প্রস্তাবে:  গণপ্রজাতন্ত্রী ্াংোদদশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ্োংক 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা পভরকল্পনা ও নীভতমাো 

ইম্প্যাক্ট অযাপসসপমন্ট 

ট্রাি-এভশয়ান থরেওদয় ভসদেদমর অংশ ভহদসদ্ ্াংোদদদশর দভেণাঞ্চদে িট্টগ্রাম – কক্স্াজার থরেওদয় 

একটে প্রস্তাভ্ত ডুয়াে-থগজ থরে োইন যা থদাহাজারী থেদক কক্স্াজার পয বন্ত 102 ভকভম পয বন্ত ভ্স্তৃত 

হদ্। যাত্রী ও পণে পভর্হদনর কো মাোয় থরদখ থরেওদয় প্রকল্পটে South Asia Subregional Economic 

Cooperation (SASEC) কম বসূিীর আঞ্চভেক পভর্হন ও ্াভণজে থজারদাদর িূভমকা রাখদ্। তদ্, প্রস্তাভ্ত 

থরেওদয়র অোোইনদমন্ট ্াংোদদদশর 24টে আইন থমাতাদ্ক সংরভেত এোকা (PAs)-এর ভতনটের 

থিতর ভদদয় অভতক্রম করদ্: িুনভত ্নেপ্রাণী অিয়ারণে (CWS), ফাভসয়াখােী ্নেপ্রাণী অিয়ারণে 

(FWS), এ্ং থমধা কচ্ছভপয়া জাতীয় উদোন (MNP) (ভিত্র 2) এই ভতনটে PAs-ই IUCN-এ ভ্পদাপন্ন ভহদসদ্ 

তাভেকািুক্ত এভশয়ান হাভতর ভ্িরণ থেত্র। থযদহতু থরে অোোইনদমন্ট এমন স্ PAs-এর থিতর ভদদয় 

যাদ্ থযখাদন এক ্া একাভধক ভ্পদাপন্ন প্রাণী রদয়দছ, থসদহতু এশীয় উন্নয়ন ্োংক (ADB)-এর 

থসইফগাডব পভেভস থেেদমন্ট অনুযায়ী িট্টগ্রাম – কক্স্াজার থরেওদয় কোোগভর এ প্রকল্প ভহদসদ্ ভিভিত 

করা হদয়দছ। সকে কোোগভর এ প্রকদল্পর EIA করা আ্শেক। 
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ভিত্র 2: ভতনটে সংরভেত এোকা: িুনভত ্নেপ্রাণী অিয়ারণে, ফাভসয়াখােী ্নেপ্রাণী অিয়ারণে ও থমধা কচ্ছভপয়া জাতীয় 

উদোদনর অ্স্থাদনর আদোদক িট্টগ্রাম – কক্স্াজার থরেওদয়র প্রস্তাভ্ত অোোইনদমদন্টর মানভিত্র 

্াংোদদদশর জাতীয় পভরদ্শ নীভত(MoEF, 1994) পভরদ্শগত কায বক্রদমর প্রােভমক কাঠাদমা তুদে ধদর 

এ্ং তাদত প্রকল্প শুরুর পদূ্ ব EIAs থযন অ্শেই সম্পন্ন করা হয় তার উদেখ রদয়দছ। ্াংোদদশ পভরদ্শ 

সংরেণ আইন (1995) এ্ং ভ্ভধমাো (1997)-এর আওতায় পভরদ্শ অভধদপ্তর  প্রকল্পটেদক োো 

কোোগভরদত ভিভিত কদরদছ থযখাদন পূণ ব EIA-এর আ্শেকতা রদয়দছ। EIA-এর অংশ ভহদসদ্, 2014 সাদে 

IUCN একটে দ্রুত পয বাদোিনা সম্পন্ন কদর থযখাদন প্রকল্প এোকার মদধে এভশয়ান হাভতর অ্স্থা সম্পদকব 

জভরপ করা, হাভতর িোিদের পে এ্ং প্রস্তাভ্ত অোোইনদমন্ট হাভতর িোিদের থকান থকান পেদক 

অভতক্রম করদ্ তা ভনণ বয় করা এ্ং মানুষ-হাভত সংঘাত সংক্রান্ত স্থানীয় ্েন্সক্তদদর সাোৎকার থনওয়া হয় 

(IUCN, 2014)।   পয বাদোিনায় জানা যায় থয প্রস্তাভ্ত থরেওদয়টে হাভতর পািঁটে সন্সক্রয় ও ছয়টে থমৌসুমী 

িোিদের পেদক অভতক্রম কদর যাদ্, এ্ং এর ফদে হাভতর সংদযাদগর সুভ্ধাদে ব ও হাভত-থট্রন সংঘষ ব 

এড়াদত প্রদয়াজনীয় ্ে্স্থাপনার উপাদয়র সুপাভরশ থপশ করা হয় (IUCN, 2014)। পয বাদোিনার ভিভত্তদত, 

ভমটেদগশন পন্থার সপুাভরশ করার জনে এরপর একটে BBA সম্পন্ন করা হয় থযখাদন PAs-গুদোদত োকা 

হাভতদদর উপর ভ্দশষ গুরত্বাদরাপ করা হয় (Dodd & Imran, 2018)।  হাভতর সাইন (থযমন, হাভতর থগা্র, 

পে ও গাছপাোর েয়েভত), জভরপ এ্ং কোদমরা ট্রোভপং ্ে্হাদরর মাধেদম, BBA-থত সকে ভতনটে PAs-

এর মদধে প্রস্তাভ্ত থরেওদয় রুদে হাভতর িোিদের পদের সন্ধান খুদঁজ থপদয়দছ। 

IUCN-এর িাক্ষিোভুক্ত িাি কেক্ষি বা গুরুত্বেিূ ণ প্রািীেূি 

এভশয়ান হাভত (Elephas maximus), িারতীয় ্নে শূকর (Sus scrofa cristatus), মায়া হভরণ (Muntiacus muntjac), 

থমদছা্াঘ (Prionailurus viverrinus) 

EIA-এর সেুাক্ষরশ 
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BBA-থত খুদঁজ পাওয়া থগদছ থয প্রস্তাভ্ত 102 ভকভম থরেপদের মদধে 27 ভকভম সরাসভর ভতনটে PAs-এর 

থিতর ভদদয় অভতক্রম করদ্ থয স্থানগুদো এভশয়ান হাভতর ্াসস্থান ভহদসদ্ গুরুত্বপূণ ব। অোোইনদমন্টটে 

প্রভতটে সংরভেত এোকাদক ভিন্নিাদ্ প্রিাভ্ত করদ্, রুেটে থকাোও থকার থজান (অদপোকৃত ঘন ্ন) 

অভতক্রম করদ্, থকাোও ্াফার থজান (পভতত ্নিূভম তদ্ মানুদষর নতুন থকান ্সভত ্া িাষা্াদ থনই) 

এ্ং থকাোও ইম্পোে থজান (পভতত ্নিূভম, মান্ ্সভত ও িাষা্াদদর অনুদমাদন আদছ) অভতক্রম 

কদর যাদ্। BBA-থত খুদঁজ পাওয়া থগদছ থয থকার থজানগুদো হদচ্ছ হাভতর ্াসস্থান ভহদসদ্ গুরুত্বপূণ ব। 

যভদও থরেওদয় আেোইনদমদন্টর থ্ভশরিাগ অংশ থকার থজাদনর ্াইদর পদড়দছ, BBA-থত খুদঁজ পাওয়া 

থগদছ থয থরেপেটে CWS-এর ভকছু মূে থকার থজাদনর ক্রভসং পদয়দন্ট ্াধা সৃটষ্ট করদত পাদর এ্ং অনে 

স্থাদন হাভতর িোিেদক ভ্ভঘ্নত করদত পাদর। 

 WFLI সংক্রান্ত সদ্ বাত্তম উপেিে দ্জ্ঞাভনক জ্ঞাদনর আদোদক BBA-এর থেখদকরা একটে কনজাদিবশন 

ও ভমটেদগশন থকৌশে প্রণয়ন কদর। "েুে্ক্স" পদ্ধভতর সাহাদযে, থেখদকরা সদ্ বাত্তম প্রন্সক্রয়ার একটে 

সমিয় ্ে্হার কদরদছন যা ভদদয় ্নেপ্রাণী ও জী্ন্ভিদত্রের উপর প্রকদল্পর সরাসভর (থযমন, সংঘষ ব) ও 

পদরাে (থযমন, ্াসস্থাদনর ভ্িন্সক্ত) প্রিা্গুদো ভনদয় কাজ করা যায়। এই থকৌশদে থ্শ ভকছু ভমটেদগশন 

পন্থা অন্তিুবক্ত করা হয়: ্নেপ্রাণীর জনে ওিারপাস ও আন্ডারপাস, থরেওদয় রুদের ভনভদবষ্ট দরূদত্বর থিতর 

হাভতর অ্স্থান শনাক্ত করার প্রযনু্সক্ত  এ্ং ফাদনভেং ্ে্স্থা থযমন থ্ড়া থদওয়া যা ভদদয় হাভতদক অনে 

থকান ভনরাপদ থরেওদয় ক্রভসং পদয়দন্ট থযদত উদ্্ুদ্ধ করা থযদত পাদর। 

CWS-এ ভমটেদগশন থকৌশদের থফাকাস ভছদো িারণিূভমর সংদযাগ উন্নত করার মাধেদম হাভতর িোিদের 

পেদক রো করা এ্ং ক্রভসং স্থানগুদোদত হাভত-থট্রদনর সংঘষ ব এড়াদনা। BBA-এর পরামশ ব ভছদো দইুটে 

্নেপ্রাণী ওিারপাস  ভনম বাণ করা (50 ভমোর (ভম) প্রস্থ), যভদও এর মদধে একটে স্থান কাভরগভর ভদক থেদক 

অনুপযুক্ত ভহদসদ্ ভ্দ্ভিত হয়; একটে আন্ডারপাস ভনম বাণ (10 ভম x 4.5 ভম); এ্ং একটে ওদপন স্পোন 

ভিজ (30 ভম x 4.5 ভম) ভনম বাণ করা। এগুদো হদ্ ্াংোদদদশ ভনভম বত প্রেম ্নেপ্রাণী ক্রভসং অ্কাঠাদমা 

এ্ং এভশয়ায় থরেওদয় দ্বারা প্রিাভ্ত হাভতর জনে ভনভম বত অনেতম প্রধান থকাদনা অ্কাঠাদমা। হাভত এ্ং 

অনে ্নেপ্রাণীরা যাদত এস্ অ্কাঠাদমা ্ে্হার কদর তার জনে BBA-এর আরও একটে প্রস্তা্না ভছদো 

যা হদো থরেপদের দইু ভদক ভদদয় থমাে 6.8 ভকভম ফাদনভেং থ্ড়া থদওয়া যার মদধে িারটে থ্ড়ার থশষ 

প্রাদন্ত সমতে ক্রভসং োকদ্, এর মদধে দুইটেদত হাভতর অ্স্থান শনাক্ত করার ভসদেম োকদ্ যাদত 

প্রাণীর আগমন/ক্রভসং সম্পদকব থট্রনগুদোদক সতকব করা যায়। 

FWS-এ থফাকাস ভছদো মানুষ-হাভত সংঘাদতর সমাধান করা। BBA-থত খুদঁজ পাওয়া থগদছ থয শুধু মানুদষর 

ফোদনা থমৌসমুী ফসদে হানা থদওয়া ছাড়া থকার থজাদনর ্াইদর হাভতর িোিে (এ্ং প্রস্তাভ্ত 

অোোইনদমন্ট অভতক্রম করার সম্ভা্না) সীভমত। ক্রভসং অ্কাঠাদমা ভনম বাদণর ফদে থযদকাদনা সংঘাত 

্াড়দত পাদর এই আশংকায় প্রায় পািঁ ভকভম পয বন্ত হাভতদদরদক থট্রদনর রুদের ্াইদর রাখার ্ে্স্থা 

(এভেফোন্ট এক্সক্েুশন টট্রেদমন্ট) থনওয়ার পরামশ ব থদয় BBA যার ফদে হাভত-থট্রন সংঘষ বও এড়াদনা 

যাদ্। তদ্, এটে ্াস্ত্ায়ন করার সময় ্াংোদদশ ্ন ভ্িাগ তাদদর িূভমদত থ্ড়া থদওয়ার ্োপাদর 

সহদযাভগতা কদরভন আর তাই পভরকল্পনা পাদল্ট হাভত-থট্রন সংঘষ ব এড়াদত ভতনটে স্থাদন থ্ড়া থদওয়ার 

উদদোগ থনওয়া হয় থযখাদন হাভতরা ফসদে হানা ভদদত যায় ( থমাে 1.8 ভকভম), এছাড়াও ছয়টে সমতে 

ক্রভসং ্সাদনা এ্ং থ্ড়ার থশষ প্রাদন্ত প্রাণীর অ্স্থান শনাক্ত করার ভসদেম রাখার কো ্ো হয়। থ্ড়া 

থদওয়া ছাড়াও সল্ট ভেক ও পাভনর ্ে্স্থা করা সহ হাভতর জনে খাদে ্ৃন্সদ্ধর ভ্ষয়টেও থকৌশদে যুক্ত করা 

হয়। 

MNP-থত 2.8 ভকভম ফাদনভেং ্ে্স্থা এ্ং দুইটে হাভতর অ্স্থান শনাক্ত করার ভসদেম রাখার সুপাভরশ করা 

হয় যাদত ফাদনে থ্ড়ার থশষ প্রাদন্ত ভনরাপদ সমতে ক্রভসং ভনন্সিত করা যায়। এছাড়াও নতুন কদর গাছ 

োগাদনার পাশাপাভশ প্রায় 300 থহের জদুড় হাভতর খাদে সংস্থাদনর জনে অে ব ্রাদ্দ থদওয়া হদয়দছ এ্ং 
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এই পয বন্ত 60 থহেদর গাছ োগাদনা হদয়দছ, সল্ট ভেক এ্ং পাভনর ্ে্স্থার জনেও অে ব ্রাদ্দ সামদন 

পাওয়া যাদ্ (ভিত্র 3)। 

ভতনটে PAs-এর মদধে 28টে ্ক্স কােিােব রাখার পভরকল্পনাও রদয়দছ যাদত থরে োইদনর ভনি  ভদদয় থছাে 

প্রাণীরা িোিে করদত পাদর। কােিােবগুদো ভতন ভমোর ্া তার থ্ভশ েবা হদ্ এ্ং প্রায় প্রভত ভকভম 

অন্তর অন্তর একটে কােিােব ভহদসদ্ তা PAs-এর ভ্ভিন্ন অংদশ ভ্স্তৃত োকদ্। এছাড়াও, নয়টে থসতু 

ভনম বাদণর পভরকল্পনা রদয়দছ (হাভতর জনে ভ্রাে আন্ডারপাদসর পাশাপাভশ) যা ভদদয় অনে প্রাণীরা থযমন 

হভরণ, ্ন ভ্ড়াে, গন্ধদগাকুে (ভসদিে) ও শজারু িোিে করদত পারদ্।  স্ ভমভেদয় এস্ অ্কাঠাদমা 

মান্ ্সভতগুদোর মদধেও সংদযাগ ্াড়াদ্, ্নেপ্রাণী-থট্রন সংঘষ ব কভমদয় আনদ্ এ্ং কক্স্াজার 

অঞ্চদের অননে ও সমদৃ্ধ জী্ন্ভিত্রে সংরেদণ িূভমকা রাখদ্। 

 

ভিত্র 3: ADB-এর পভরদ্শ ভ্দশষজ্ঞরা থমধা কচ্ছভপয়া জাতীয় উদোদন গাছ োগাদনার কম বসূিীদত গাছ োগাদচ্ছন। সূত্র: আভসফ 

ইমরান 

ক্ষনরােত্তা বযবস্থার ের্ ণাপ্তিা  

প্রকদল্পর EIA এ্ং BBA অনুযায়ী অতীদত মান্ কম বকাদন্ডর প্রিা্ োকা সদত্ত্বও এই ভতনটে PAs-ই 

ভ্পদাপন্ন এভশয়ান হাভতর ্াসস্থান ভহদসদ্ গুরুত্বপূণ ব (Dodd & Imran, 2018; Ministry of Railways, 2016)। 

PAs-গুদো সমৃদ্ধ জী্ন্ভিদত্রের আধার যা স্থানীয় থোকােয়গুদোর জনেও গুরুত্বপূণ ব পভরদ্শ ভনন্সিত 

কদর োদক। তদ্, BBA-থত স্পষ্ট করা হদয়দছ থয প্রস্তাভ্ত অোোইনদমদন্টর পাদশ অ্ভস্থত থকার থজান 

নয় এমন ভকছু স্থান, থযমন FWS-এ, হাভতর থ্ঁদি োকার জনে জরুভর নয়। তাই ভকছু স্থাদনর জনে 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ভনধ বারদণর সময় হাভতর িোিে ভনভ্ বঘ্ন করা ও মানুষ-হাভত সংঘাত প্রশমন করার 

প্রদয়াজনীয়তার মদধে িারসামে ্জায় রাখদত হদয়দছ। 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা এমনিাদ্ ভডজাইন করা হদয়দছ যাদত সাশ্রয়ী ইন্সজভনয়াভরং ও ভনম বাণ প্রন্সক্রয়ার সাদে 

জী্ন্ভিত্রে সংরেদণর মদধে িারসামে ্জায় রাখা যায় আর থসই সাদে ADB-এর থসইফগাডব পভেভস 

থেেদমদন্টরও পভরপােন করা হয়। থডো ভিভত্তক পদ্ধভত এ্ং BBA ও ইন্সজভনয়াভরং ভডজাইন তদেের 
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আদোদক এই অভিন্ থকৌশে ভ্ভিন্ন ভদক থেদক থরেওদয়র প্রিা্ কভমদয় আনার ্োপারটে তুদে ধদরদছ 

যার মদধে রদয়দছ এভশয়ান হাভতর িোিদের পে সংরেণ করা, হাভত-থট্রন সংঘষ ব এড়াদনা এ্ং মানুষ-হাভত 

সংঘাদতর কারণগুদোর সমাধান করা। প্রভতটে PA-এর ্ৃহত্তর সামান্সজক ও পভরদ্শগত থপ্রোপেও 

ভ্দ্িনায় থনওয়া হদয়দছ যার ফদে প্রভতটে পভরভস্থভতর জনে ভিন্ন ভিন্ন প্রােভমক ও মাধেভমক উদদ্দশে 

ভনধ বারণ করা সম্ভ্ হদয়দছ। ভনরাপত্তা ্ে্স্থার "েুে্ক্স" ্ে্হার কদর, BBA-এর থেখদকরা ভনন্সিত 

কদরদছন থয িোিদের জনে ভনভম বত কাঠাদমা, প্রাণীর অ্স্থান শনাক্ত করার ভসদেম ্া ফাদনভেং ্ে্স্থা 

থনওয়ার মত থযস্ ভমটেদগশন সুপাভরশগুদো তারা থপশ কদরদছন তা থযন প্রভতটে স্থাদনর সম্ভা্ে 

পভরভস্থভতর সাদে সামজসেপূণ ব হয়। 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন ও ফোফে 

িোরক্ষে ও গপবষিা 

এই প্রকাশনা প্রকাভশত হওয়ার সময় পয বন্ত প্রকল্পটে ভনম বাণ পর্তী ধাদপ প্রদ্শ কদরভন ভ্ধায় 

পারফদম বি পয বাদোিনা করার জনে প্রদয়াজনীয় তদারভক করা সম্ভ্ হয়ভন। 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থার জনে BBA-এর সুপাভরশগুদোর মদধে CWS-এর দইুটের মধে একটে ওিারপাস ভনভম বত 

হয়ভন কারণ থসটে ভডজাইন করার পর অনুপযুক্ত ্দে ভ্দ্ভিত হদয়া থযদহতু অনে ওিারপাস থেদক এর 

অ্স্থান 1 ভকভমর কম ভছদো। থযই আন্তজবাভতক থরাড ইদকােন্সজ কনসাদল্টন্ট (সড়ক পভরদ্শ 

পরামশ বক) BBA সম্পন্ন কদরদছন ভতভন থরেওদয় ভনম বাদণর সময় একজন ভনরদপে তদারক ভহদসদ্ও 

কাজ কদরদছন এ্ং ADB-এর জনে ভনম বাণ পর্তী তদারভক করার কোও রদয়দছ তার। 2023 সাদে ভতনটে 

পারাপাদরর অ্কাঠাদমার ভনম বাণ পর্তী তদারভক শুরু হদ্ এ্ং তা কমপদে দুই ্ছর স্থায়ী হওয়ার 

কো রদয়দছ। 

হাভত ও অনোনে ্নেপ্রাণীর উপর থরেওদয় ভনম বাদণর প্রিা্ মূেোয়দনর জনে কোদমরার মাধেদম তদারভক 

অ্োহত রদয়দছ। আন্ডারপাসটে ্তবমাদন ভনম বাণাধীন এ্ং প্রস্তাভ্ত থসতুর ভনম বাণ কাজও থশদষর পদে 

রদয়দছ (ভিত্র 4)। ওিারপাদসর ভডজাইন পুনরায় করা হদয়দছ এ্ং 2021 সাদে এটের ভনম বাণ কাজ শুরু 

হওয়ার কো।  ওিারপাস সাইদের আশপাদশ একটে 0.7 ভকভমর "নীর্ থজান" করা হদয়দছ যাদত ভনম বাদণর 

সময় হাভতরা ঐ কভরদডাদরর ্ে্হার সীভমত করদত পাদর যতেণ পয বন্ত হাভতদদর িোিদের ভ্কল্প 

ভহদসদ্ পার্শ্্তী একটে আন্ডারপাস ভনম বাণ সম্পন্ন না হদচ্ছ (ভিত্র 5)।  
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ভিত্র 4:  গাডবাদরর অদপোয় ্নেপ্রাণীর জনে ভনভম বত আন্ডারপাদসর থমাড় এ্ং অতঃপর িট্টগ্রাম – কক্স্াজার থরেওদয় প্রকদল্পর 

খনন কাজ। িূড়ান্ত ভহসা্: 4.5-ভম েবা, 30-ভম দদঘ বে সূত্র: আভসফ ইমরান 

 

ভিত্র 5: ্নেপ্রাণীর জনে ভনভম বত আন্ডারপাস সাইদের কাদছ শনাক্তকৃত হাভতর পাদয়র ছাপ সূত্র: আভসফ ইমরান 

সফি নাক্ষে বযর্ ণ? 
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যভদও  িট্টগ্রাম – কক্স্াজার থরেওদয় এ্ং ্নেপ্রাণীর জনে প্রস্তাভ্ত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা এখনও ভনম বাণাধীন 

রদয়দছ, BBA-টেদক সফে ্দে ভ্দ্িনা করা থযদত পাদর। শতবা্ভে অনুযায়ী BBA-টে পুদরা এক ্ছর স্থায়ী 

হওয়ার আ্শেকতা ভছদো যাদত ঋতুভিভত্তক পভর্তবনগুদো আমদে থনওয়া যায়।   এভপ্রে 2017 থেদক 

মািব 2018 পয বন্ত সময় থনওয়ার ফদে থেখদকরা িাদোিাদ্ ্ঝুদত থপদরদছন হাভত ও অনোনে প্রাণীরা 

তাদদর ্াসস্থান কীিাদ্ পণূ বমাত্রায় ্ে্হার কদর োদক এ্ং থসই অনুযায়ী প্রদয়াজনীয় ভনরাপত্তা ্ে্স্থার 

সুপাভরশ থপশ করদত থপদরভছদেন। এছাড়াও,  ্াংোদদশ ্ন ভ্িাদগর মত স্থানীয় ভ্দশষজ্ঞদদর সাদে 

থেখদকরা গুরুত্বপূণ ব অংশীদাভরদত্বর সম্পকব গদড় তুেদত থপদরভছদেন। কভমউভনটে পোট্রে গ্রুদপর মত 

অনোনে স্থানীয় ্াভসদাও এই প্রন্সক্রয়ায় যুক্ত ভছদো যারা স্থানীয় উন্সদ্ভদ ও প্রাণীজগত সম্পদকব তেে প্রদান 

কদরদছ। এক্ার ্াস্ত্াভয়ত হদে এই প্রকল্প এভশয়া এ্ং সম্ভ্ত ভ্দর্শ্ একটে অনেতম অভত উন্নত, 

সামান্সজকিাদ্ দায়্দ্ধ ও পভরদ্শ উপদযাগী LI প্রকল্প ভহদসদ্ আভ্িূবত হদ্। 

ভশেণীয় ভ্ষয়সমূহ 

িট্টগ্রাম – কক্স্াজার থরেওদয় থকস োভড থেদক থ্শ ভকছু ভ্ষয় থশখার আদছ। এই প্রকল্পটে এভশয়া ও 

ভ্দর্শ্র অনোনে LI প্রকদল্পর জনে একটে উত্তম দৃষ্টান্ত। নতুন LI প্রকদল্পর মাধেদম েভত হদত পাদর এমন 

গুরুত্বপূণ ব ইদকাভসদেম, ভ্পদাপন্ন প্রাণী ও অননে জী্ন্ভিত্রে সম্পদ রোয় কী করা থযদত পাদর তার 

একটে জরুভর ও প্রাসভঙ্গক মদডে এই প্রকদল্পর মদধে পাওয়া যাদ্। ভতনটে গুরুত্বপূণ ব ভশো ভনদি থদওয়া 

হদো। 

1) প্রকদল্পর জটেেতা অনুধা্ন করা। LI প্রকদল্পর জটেেতা ও িূভমর ্ে্হাদর থযদকাদনা পভর্তবন 

থয শুধু ্নেপ্রাণীই নয় ্রং স্থানীয় কভমউভনটে ও তাদদর অে বনীভতদতও প্রিা্ থফদে তা আমাদদর 

ভ্দ্িনায় রাখদত হদয়দছ। ভকছু ভকছু থেদত্র ্নেপ্রাণীর জনে উপকারী ভনরাপত্তা ্ে্স্থা আদদত 

মানুষ-হাভত সংঘাদতর ঘেনা ্াভড়দয় তুেদত পারত।  

এই ধরদনর পভরভস্থভত সামাে ভদদত প্রভতটে PA-থত থরেওদয় অোোইনদমদন্টর পাদশ হাভতর 

সংখোর ভ্নোস ও  আভধদকের ভ্ষয়টে সহ ্াদয়াডাইিাভস বটে থ্সোইন ভনরীো কদর থদখা হয় 

যাদত একটে েেেযুক্ত ভমটেদগশন থকৌশে  ভনধ বারণ করা যায়। পদ্ধভতটে পুদরাপুভর অভিন্ এ্ং 

অতেন্ত সমভিত ভছদো। LI-এর পভরদ্শগত প্রিা্ থযমন ্নেপ্রাণীর মতুৃে ও সংদযাগ কদম 

যাওয়ার পাশাপাভশ অনোনে সামান্সজক প্রিা্গুদোদকও BBA-এর উদদ্দশেগুদো ভনধ বারদণর সময় 

ভ্দ্িনায় ভনদত হদয়দছ যার মদধে রদয়দছ (1) মানুষ-হাভত সংঘাত এ্ং নতুন প্রকদল্পর ফদের 

এগুদো কীিাদ্ পভর্ভতবত হদত পাদর, (2) িূভমর ্ে্হাদর পভর্তবন হাভতর ফসদে হানা থদওয়ার 

উপর কী প্রিা্ থফেদত পাদর এ্ং (3) িূভমর উপর স্থানীয় গ্রাম্াসীর অভধকার। 

2) যোযে BBA গদ্ষণা ভডজাইন ও জভরপ। এই গদ্ষণা তুদে ধদরদছ থয পভরদ্শগত ভনরাপত্তা 

্ে্স্থার ভডজাইন করার জনে একটে যোযে, িাদোিাদ্ ভডজাইনকৃত প্রাক-ভনম বাণ সংক্রান্ত BBA 

কতো জরুভর হদত পাদর (ভিত্র 5)। এই িট্টগ্রাম – কক্স্াজার থরেওদয় থকস োভডর গুরুত্বপূণ ব 

ভদকগুদো হদো (1) িুে কিাদরজ ্া থকাদনা কিাদরজ থনই এমন তদেের পভর্দতব নতুনিাদ্ 

সংগৃহীত ্া হােনাগাদকৃত মাঠ পয বাদয়র তদেের ্ে্হার করা; (2) ্ছরজদুড় ঋতুভিভত্তক 

পভর্তবন আমদে থনওয়ার জনে পয বাপ্ত সময় হাদত থরদখ নমুনা সংগ্রহ ও জভরপ পভরিােনা করা; 

এ্ং (3) ভেদেদরিার পয বাদোিনা ও প্রাণীর অ্স্থান সংক্রান্ত মানভিদত্রর ভিভত্তদত করা প্রিাভ্ত 

প্রাণীদদর ভনদয় সাধারণ প্রাক্কেন ও LI প্রকদল্পর ্োপাদর প্রাণীদদর প্রভতন্সক্রয়ার পভর্দতব আদগ 

থেদকই সংগ্রহ করা হদয়দছ এমন স্থানীয় ও আঞ্চভেক ভ্দশষজ্ঞদদর কাছ থেদক প্রাপ্ত তদেের 

্ে্হার করা। 
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3) এক্সোন বাে ও ভ্দশষজ্ঞদদর তদারভক. িট্টগ্রাম – কক্স্াজার থরেওদয় BBA এ্ং  পভরদ্শগত 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা সংক্রান্ত পর্তী সুপাভরশগুদোর সাফদেের থপছদন একটে গুরুত্বপূণ ব ভ্ষয় 

হদো মূেোয়নটে থযৌেিাদ্ পভরিােনা করার জনে ADB একজন এক্সোন বাে (আন্তজবাভতক) সড়ক 

পভরদ্শ পরামশ বকদক ভনদয়াগ ভদদয়দছ। জী্ন্ভিদত্রের উপর সম্ভা্ে প্রিা্ ও প্রদয়াজনীয় 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা সম্পদকব ্ঝুদত অভিজ্ঞ পরামশ বক (্াদয়ােন্সজে) আনা প্রদয়াজন যাদদর 

ইম্পোে অোদসসদমন্ট দতভর করার অভিজ্ঞতা রদয়দছ এ্ং ্তবমান সমদয় LI-এর জনে কায বকরী 

পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা সম্পদকব জ্ঞান রদয়দছ। িট্টগ্রাম – কক্স্াজার থরেওদয় প্রকদল্পর 

জটেে ইসুেগুদো সামাে থদওয়ার জনে স্থানীয় ও এক্সোন বাে ভ্দশষজ্ঞদদর মদধে এই অংশীদাভরত্ব 

িভ্ষেদতর LI প্রকল্পগুদোর জনে উঁিু মান ভনধ বারণ কদর ভদদয়দছ। 

থযাগাদযাগ 

কারমা ইয়াংজম, এশীয় উন্নয়ন ্োংক : kyangzom@adb.org 

নভরস ডড, ADB-এর জনে ্াদয়াডাইিাভস বটে পরামশ বক: doddnbenda@cableone.net 

থসৌরি দাস, সহকারী প্রকল্প, ্াংোদদশ থরেওদয়: souravce04@gmail.com 

  

mailto:souravce04@gmail.com
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কেস স্টাক্ষি 2 সড়ে: েক্ষিি েূব ণ-েশ্চিম জািীে মহাসড়ে (ভুটান) 

প্রােভমক তেে 

ক্ষিক্ষনোর অবোঠাপমা কমাি: সড়ক 

কেশ: িুোন 

অবস্থান: রাইদাক-োমইন্সজংখা ও ভফপদসা ওয়াইল্ডোইফ সোংকিুয়াভর 

প্রেপের নাম: দভেণ পূ্ ব-পন্সিম জাতীয় মহাসড়ক  (দাগানা থজো) 

প্রস্তাবে: িুোন সরকার, এশীয় উন্নয়ন ্োংক 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা পভরকল্পনা ও নীভতমাো 

ইম্প্যাক্ট অযাপসসপমন্ট 

পূ্ ব ভহমােয় পাহাদড়র পাদদদদশ অ্ভস্থত িুোদনর পাহাভড় অঞ্চে সমৃদ্ধ জী্ন্ভিদত্রের এক অপূ্ ব 

আধার। িুোদনর থমাে িূভমর (Wildlife Conservation Division, 2016) 51.44 শতাংশ জদুড় রদয়দছ দশটে 

PAs, সাতটে ্াদয়ােন্সজকাে কভরদডার এ্ং একটে থ্ােোভনক পাকব যা প্রকৃভত সংরেদণর প্রভত থদশটের 

অঙ্গীকার ্েক্ত কদর।  1960 সাদের পদূ্ ব িুোদন থকাদনা পাকা মহাসড়ক ভছদো না এ্ং 2016 সাে পয বন্ত 

মাত্র 30 িাগ মহাসড়ক পাকা করা হদয়দছ(Royal Government of Bhutan, 2017b)। িুোদনর অে বনীভতর 

আকার ও জনসংখো ্াড়ার পাশাপাভশ ভনিবরদযাগে ও থেকসই পভর্হন ্ে্স্থার প্রদয়াজনীয়তা থদখা 

ভদদয়দছ। িুোদনর 2007−2027 থরাড থসের মাোর িোদন রদয়দছ থরাড থনেওয়াকব প্রদজে (RNP) II, যার 

প্রধান অগ্রাভধকার হদো দভেণ পূ্ ব-পন্সিম মহাসড়ক ভনম বাণ যাদত থদশটের দভেদণ োকা 

কভমউভনটেগুদোর মধেকার সংদযাগ ও অে বননভতক উন্নয়ন ত্বরাভিত করা যায়(Chogyel et al., 2017)। 

এই পয বন্ত, RNP II এর 183 ভকভম জদুড় পািঁটে অংদশর ভনম বাণ সম্পন্ন হদয়দছ। সড়দকর দইুটে 

অগ্রাভধকারমূেক অংশ — 25-ভকভম রাইদাক-োমইন্সজংখা সড়ক প্রকল্প (এরপর থেদক থযটেদক NH2 

ভহদসদ্ অভিভহত করা হদ্) ও  24-ভকভম দীঘ ব সামদ্রুপিভেং – সামরাং সড়ক প্রকল্প (এরপর থেদক 

থযটেদক NH5 ভহদসদ্ অভিভহত করা হদ্)— এমন স্ এোকা অভতক্রম কদর থযগুদো ভ্পদাপন্ন 

এভশয়ান হাভত (Elephas maximus) ও অনোনে গুরুত্বপূণ ব প্রাণী থযমন ্ন গরু (Bos gaurus), থগদছা ্াঘ 

(Panthera pardus), এ্ং থ্ঙ্গে ্াঘ (Panthera tigris)-এর ্াসস্থান ভহদসদ্ গুরুত্বপণূ ব (Department of 

Roads, Royal Government of Bhutan, 2009)।  RNP II-এর প্রিা্ প্রশভমত করদত ভনম বাণ ভডজাইদন 

্নেপ্রাণীর জনে ক্রভসং অ্কাঠাদমা যুক্ত করা হদয়দছ যা এভশয়ান হাভত ও অনোনে ্নেপ্রাণীর জনে 

সংদযাগ স্থাপদন সাহাযে করদত এ্ং িোিদের ্াধা কভমদয় আনদত পাদর। 

এছাড়া, িুোদনর সড়ক ভ্িাগ ভফপদসা ওয়াইল্ডোইফ সোংকিুয়াভর (PWS)-এর থিতর ভদদয় ভতনটে 

সম্ভা্ে থরাড অোোইনদমদন্টর প্রস্তা্ কদরদছ। PWS হদচ্ছ িুোদনর স্দিদয় থছাে PA (269 ভকভম2) এ্ং 

অভত সমদৃ্ধ জী্ন্ভিদত্রের আধার, এদত রদয়দছ থ্ঙ্গে ্াঘ, এভশয়ান হাভত, থগদছা ্াঘ (Panthera pardus), 

মায়া হভরণ (Muntiacus muntjac), থসানােী হনমুান (Trachypithecus geei) এ্ং কনজাদিবশদনর দরকার আদছ 

এমন আরও অনে প্রাণীর জনসংখো।  এটে িারত-িুোন সীমাদন্ত  অ্ভস্থত যা গুরুতর সংঘাত (প্রাণী 

পািার, থিারাকার্াভর ও সশস্ত্র সংঘাত)-এর জনে ঐভতহাভসকিাদ্ পভরভিত। ADB-এর থসইফগাডব পভেভস 

থেেদমন্ট অনুযায়ী প্রকদল্পর এই অংশটেদক কোোগভর এ প্রকল্প ভহদসদ্ ভিভিত করা হয় যার জনে EIA-

এর আ্শেকতা রদয়দছ। 
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IUCN-এর িাক্ষিোভুক্ত িাি কেক্ষি বা গুরুত্বেিূ ণ প্রািীেূি 

এভশয়ান হাভত (Elephas maximus), ্ুদনা কুকুর (Cuon alpinus), ্ন গরু (Bos gaurus), ভহমাোয়ান ্দুনা ছাগে 

(Capricornis sumatraensis thar), সবর হভরণ (Rusa unicolor) 

EIA-এর সেুাক্ষরশ 

EIA ভনন্সিত কদরদছ থয NH2 ও NH5 ্নেপ্রাণীর দদনন্সদন িোিদে প্রিা্ থফেদত পাদর(Department of 

Roads, Royal Government of Bhutan, 2009)। পভরদ্শগত প্রদয়াজনীয়তার পভরপােন ভনন্সিত করদত 

পভরকল্পনাকারীরা একটে ভ্কল্প অোোইনদমদন্টর পভরকল্পনা কদর যা ্নেপ্রাণীর গুরুত্বপূণ ব ্াসস্থাদনর 

এোকা এভড়দয় জী্ন্ভিদত্রের থকাদনা প্রকার েভত করদ্ না যা কনজাদিবশন ও উন্নয়দনর জনে কায বকর 

ভ্কল্প ভহদসদ্ প্রতীয়মান হয়(Asian Development Bank, 2019a)। 

NH2 ও NH5 অংদশর জনে EIA এভশয়ান হাভতর উপর থফাকাস কদরদছ থযদহতু তারা ভ্পদাপন্ন এ্ং তারা 

একটে "আম্দিো স্পস্পভসস" থযখাদন তাদদর ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ভনন্সিত হদে অনে অদনক প্রাণীর উপকার 

হদ্। সড়দকর থয অংশগুদো হাভত ও িোিেরত অনে ্নেপ্রাণীদক ্াধাগ্রস্ত করদত পাদর থসগুদো EIA-

থত ভিভিত করা হদয়দছ; ভমটেদগশদনর জনে এই অংশগুদো উচ্চ অগ্রাভধকার ভহদসদ্ ভ্দ্িনা করা 

হদয়দছ। পূদ্ বকার গদ্ষণার তেেমদত হাভতরা প্রায়ই পাভনর ভস্ট্রম িোদনে ও নদীর তীর তাদদর ভনয়ভমত 

খা্াদরর রুে এ্ং দদূরর যাত্রার (Department of Roads, Royal Government of Bhutan, 2017) ভনদদবশক 

ভহদসদ্ ্ে্হার কদর োদক, আর তাই ্নেপ্রাণীর জনে ক্রভসং ভনম বাণ করা হয় যাদত তারা থসতুর ভনি ভদদয় 

এ্ং ভ্রাে ভেে কােিাদেবর থিতর ভদদয় িোিদের মাধেদম এস্ পাভনর স্থাদনর ্ে্হার অ্োহত রাখদত 

পাদর। হাভতর ক্রভসং ভহদসদ্ পভরভিত প্রভতটে পদয়দন্টই হাভতদদর জনে আন্ডারপাস ভনম বাণ করা হদয়দছ।  

NH2 ও NH5-এর জনে EIA-এর পাশাপাভশ কোোগভর এ েোোদসর জনে PWS প্রকদল্পর জনে BBA করার 

প্রদয়াজনীয়তা থদখা থদয়। 2014 সাদে মূেোয়নটে সম্পন্ন করার জনে ADB জাতীয় ও আন্তজবাভতক 

পরামশ বকদদর ভনদয়াগ থদয় (Asian Development Bank, 2018) যাদত সোংকিুয়াভর ও প্রস্তাভ্ত সড়ক 

প্রকদল্পর জনে একটে ্াদয়ােন্সজকাে থ্সোইন করা যায়।  িূভমর ধরন, উচ্চতা ও গাছপাোর ভিন্নতার 

ভিভত্তদত িারটে থজাদন জভরপ পভরিােনা করা হয়। পরামশ বকরা শনাক্ত কদরন থয ভতনটের মদধে দইুটে 

অোোইনদমন্ট ্নেপ্রাণীদদর গুরুত্বপূণ ব ্াসস্থাদন প্রিা্ থফেদ্ এ্ং ADB-এর নীভতর সাদে পভরপােন 

করদ্ না। উত্তদরর অোোইনদমন্টগুদো অভত সমৃদ্ধ জী্ন্ভিদত্রের এোকার মধে ভদদয় অভতক্রম কদর 

ভ্ধায় সরকাভর কম বকতবারা সীমাদন্তর স্দিদয় দভেদণর অোোইনদমন্টদক থ্দছ থনন যাদত PWS-এ 

্নেপ্রাণীদদর অভত গুরুত্বপূণ ব ্াসস্থানগুদো এড়াদনা যায়। পর্তীদত 2015 সাদের ্সন্ত থমৌসুদম িুোন 

সরকার  পুদরা সড়ক প্রকল্পটে ্াদ ভদদয় থদয় যার ফদে BBA-টে স্থভগত হদয় োদক; তদ্, মাঠ পয বাদয়র 

গদ্ষণার সময় গুরুত্বপূণ ব তেে ও জ্ঞান অজবন করা সম্ভ্ হয়। 

ক্ষনরােত্তা বযবস্থার ের্ ণাপ্তিা 

িারত-িুোন সীমাদন্ত ্নেপ্রাণীর িোিদের ভ্ষয়টে দইুটে সড়ক অংদশর পভরকল্পনা ও ভডজাইদন যুক্ত 

করা হয় এ্ং অে বায়ন সংভেষ্ট সকে পদের সিভতদত িুোভনজ ভডপােবদমন্ট অফ থরাডস ্নেপ্রাণীর 

জনে িারটে আন্ডারপাস ( NH2-এর জনে ভতনটে এ্ং NH5-এর জনে একটে) অন্তিুবক্ত কদর। 

NH2 অংদশ হাভতর ্ে্হার সম্পদকব ভনন্সিত হদয় তাদদর িোিদের সুভ্ধাদে ব উঁিু ও প্রশস্ত ভতনটে ভস্ট্রম 

ক্রভসং ভনম বাণ করা হয় এ্ং এগুদোই িুোদন ্নেপ্রাণীর জনে ভনভম বত প্রেম ক্রভসং অ্কাঠাদমা। 

আন্ডারপাদসর ভদদক যাওয়া ঢােু পদের কারদণ  ্নেপ্রাণীর জনে থকাদনা থ্ড়া থদওয়া হয়ভন, থ্ড়া থদওয়া 

হদে ্নেপ্রাণীদদরদক সরাসভর ক্রভসং পদয়দন্টর ভদদক যাওয়ার ্ে্স্থা করা থযত। আন্ডারপাদসর মাপ হদো 
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প্রদস্থ 6.4 থেদক 10.0 ভম পয বন্ত ও উচ্চতায় 5.6 থেদক 7.6 ভম পয বন্ত। সকে আন্ডারপাদসর দদঘ বে হদো 9.9 

ভম। NH5 অংদশ সাতদপাখাদর ও সামরাং ্সভতর পন্সিদম থনউভে নদীদত একটে আন্ডারপাস ভনম বাণ করা 

হয়। আন্ডারপাসটের মাপ হদো 10 ভম প্রস্থ,  7.6 ভম উচ্চতা ও 9.9 ভম দদঘ বে। 

PWS-এ BBA-এর জনে মাঠ পয বাদয় ্োপক কাজ ও জভরপ করা সদত্ত্বও িুোন সরকার সড়কটে ভনম বাণ না 

করার ভসদ্ধান্ত থনয় যার ফদে থসখাদন পভরদ্শগত থকাদনা ভনরাপত্তা ্ে্স্থা রাখা হয়ভন। 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন ও ফোফে 

িোরক্ষে ও গপবষিা 

EIA এ্ং ADB-এর সুপাভরশ মদত  2015 সাে থেদক ্নেপ্রাণীর জনে ভনভম বত িারটে আন্ডারপাস কোদমরা 

ট্রোদপর মাধেদম ভনম বাণ পর্তী সমদয় তদারভক করা হদয় োদক (ভিত্র 6)।  NH2-এর আন্ডারপাসগুদো 

2015 থেদক 2017 এই দুই ্ছর ধদর তদারভক করা হয়(Asian Development Bank, 2018;ভিত্র 7)। সাত 

প্রকাদরর প্রাণীদক আন্ডারপাস ্ে্হার করদত থদখা থগদছ; তদ্ শুধু হাভতদদরদকই সকে ভতনটে 

আন্ডারপাস ্ে্হার করদত থদখা থগদছ (ভিত্র 8)। ক্রভসংদয়র আশপাদশ োকা কোদমরায় থমাে 70টে হাভতর 

পােদক থদখা থগদছ যার মদধে 76 শতাংশ আন্ডারপাস ্ে্হার কদরদছ।  

 

ভিত্র 6:  িুোদনর ভফপদসা ওয়াইল্ডোইফ সোংকিুয়াভরদত ভনম বাণ কাদজর পূদ্ ব থ্সোইন ্াদয়াডাইিাভস বটে তেে সংগ্রদহর জনে 

মাঠ পয বাদয়র টেম কোদমরা ট্রোপ ্সাদচ্ছ। সূত্র: নভরস ডড 
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ভিত্র 7:  NH2 সড়দক হাভতর িোিদের জনে ভডজাইনকৃত আন্ডারপাস (রাইদাক-োমইন্সজংখা) সূত্র: কারমা িগদয়ে 

 

 

ভিত্র 8: িুোদনর NH2 সড়দক হাভত একটে আন্ডারপাস ্ে্হার করদছ। সূত্র: নভরস ডড 
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NH5-এর আন্ডারপাদস শুধু হাভত ও সম্ভর হভরদণর উপভস্থভত শনাক্ত করা থগদছ। জানুয়াভর 2015 থেদক 

হাভতরা ভনয়ভমতিাদ্ আন্ডারপাসটে ্ে্হার করা শুরু কদর। তদ্ মািব 2016 থেদক থসখাদন হাভতর 

িোিে থদখা যায়ভন।  হাভতদদর আন্ডারপাসটে এভড়দয় যাওয়ার ্োপাদর ভকছু কারণ রদয়দছ থযমন: 

• মানুদষর প্রদ্শ। 2015 ও 2016 সাদের মদধে ঐ এোকায় মানুদষর আনাদগানা যদেষ্ট পভরমাদণ 

্ৃন্সদ্ধ পায়। আন্ডারপাদসর আশপাদশ মানুদষর কম বকাদন্ডর জনে পাভন প্র্াদহর তীর থঘঁদষ হাভতর 

িোিে ্াধাগ্রস্ত হদয় োকদত পাদর। 

• গ্াভদ পশু। হাভত গ্াভদ পশু ও তাদদর পােদক এভড়দয় িদে। আন্ডারপাস থেদক মাত্র 300 ভম 

দরূদত্ব উজাদনর থরাদতর কেোদণ দতভর হওয়া ঘাদসর িূভমদত গ্াভদ পশুর আনাদগানা  থ্দড়দছ। 

নতুন সড়ক ও িোিদের সভু্ধার জনে িূভমর ্ে্হাদর এস্ পভর্তবন এদসদছ। 

• িোিদের ভ্কল্প কভরদডাদরর ্ে্হার . মহাসড়ক পার হদত হাভতরা আন্ডারপাদসর পাদশ একটে 

ভ্কল্প রুে ্ে্হার করা শুরু কদর। ভ্কল্প রুদের কাদছ ্সাদনা কোদমরায় হাভতর িোিে থদখা 

থগদছ। 

প্রকদল্পর দইুটে স্থাদনই ভনিবরদযাগে তেে সংগ্রদহ ভকছু সমসো ভছদো। NH2-এর দইুটে আন্ডারপাদস মাত্র 

একটে কোদমরা স্থাপন করা হয় যা আন্ডারপাস ভদদয় যাতায়াত করা ্নেপ্রাণী শনাদক্তর জনে পয বাপ্ত নয়। 

কোদমরা িুভর ও অপয বাপ্ত কোদমরার কারদণ তদারভক করা কটঠন হদয় পদড় এ্ং িভ্ষেদতর তদারভকর 

জনে সাপ্তাভহক ্া পাভেকিাদ্ কোদমরা ভনয়ভমত থিক করার পরামশ ব থদওয়া হদয়দছ। 

সফি নাক্ষে বযর্ ণ? 

পভরদ্শগত থযাগাদযাগ ্ে্স্থার ভনরাপত্তা ্ে্স্থায় িুোদনর অঙ্গীকার হদচ্ছ এই RNP II থযখাদন ভনম বাণ 

কাদজর পূদ্ ব সংগৃহীত তেে ্ে্হার কদর প্রস্তাভ্ত অ্কাঠাদমার পুনভ্ বনোস করা হদয়দছ যাদত 

জী্ন্ভিদত্রের থকাদনা েভত না হয়।  NH2 ও NH5 প্রকদল্পর মাধেদম থদশটেদত প্রেম্াদরর মত ভনম বাণ 

করা হয় ্নেপ্রাণীর জনে ক্রভসং অ্কাঠাদমা যা িভ্ষেদতর উন্নয়দনও কাদজ আসদ্।  এই প্রকদল্প 

্নেপ্রাণীর জনে ভনভম বত আন্ডারপাদসর ্ে্হার ভনম বাণ পর্তী সমদয় থযন অ্োহত োদক তার জনে 

তদারভকর পদদেপ থনওয়া হদয়দছ। তদারভক সংক্রান্ত িোদেজও রদয়দছ এ্ং থসই অনুযায়ী ্তবমাদনর 

তদারভক কায বক্রম থজারদার করদত প্রদয়াজনীয় পরামশ ব থদওয়া হদয়দছ। িুোন এ্ং এভশয়ান হাভত আদছ 

এমন অনোনে থদদশ িভ্ষেদত ভনভম বত্ে ্নেপ্রাণীর জনে ক্রভসং অ্কাঠাদমার পভরকল্পনা ও ভনম বাদণর 

থেদত্র এই প্রকদল্পর ভনম বাণ কাজ পর্তী সমদয় প্রাপ্ত তেে কাদজ োগাদনা যাদ্। 

NH2 ও NH5-এর জনে BBA করা না হদেও থসটে িুোদন প্রেম্াদরর মত PWS সড়ক প্রকদল্পর জনে করা 

হদয়া। এই অভিন্ ্াদয়াডাইিাভস বটে অোদসসদমন্ট িুোন ও এই অঞ্চে জদুড় িভ্ষেদতর LI প্রকদল্পর 

জনে মদডে হদয় োকদ্। 

ভশেণীয় ভ্ষয়সমূহ 

িুোদনর RNP II প্রকল্প থেদক প্রাপ্ত ভশো সমূহ ভনদি থদওয়া হদো: 

ভনম বাণ কাদজর পূদ্ ব পাওয়া তেে রুে ভন্ বািন, ভমটেদগশন পন্থা ও থসগুদোর অ্স্থান ভনধ বারণ এ্ং ভনম বাণ 

কাজ পর্তী সমদয় তদারভকর প্রদয়াজনীয়তা সংক্রান্ত ভসদ্ধান্ত থনওয়ার থেদত্র খু্ই গুরুত্বপূণ ব। এই 

প্রকদল্পর সম্ভা্েতা যািাইদয়র সময় প্রাপ্ত তদেের সু্াদদ পভরকল্পনাকারীরা একটে সফে রুে ভন্ বািন ও 

ভমটেদগশন পন্থার পভরকল্পনা করদত থপদরদছন যার মাধেদম জী্ন্ভিদত্রের থকাদনা েভত হয়ভন।  

ভনরাপত্তা ্ে্স্থার পারফদম বদির কায বকাভরতা ভনরূপদণ এই প্রকদল্পর ভনম বাণ কাজ পর্তী সমদয় প্রাপ্ত 
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তেে থ্শ কাদজ এদসদছ। এই তেে থদশটের থিতর এ্ং ্াইদর হাভতর ক্রভসংদয়র ভডজাইন সংক্রান্ত 

িভ্ষেত থযদকাদনা প্রকদল্পর জনে ভদকভনদদবশনা ভহদসদ্ ্ে্হার করা যাদ্।  

এই প্রকদল্পর মাধেদম িুোদন প্রেম্াদরর মত ্নেপ্রাণীর জনে ক্রভসং ভনম বাণ করা হদয়দছ এ্ং ভনম বাণ 

কাদজ পর্তী সমদয় করা তদারভকদত প্রেম দুই ্ছদর ভ্ভিন্ন প্রজাভতর ্নেপ্রাণীদদর একটে ্ড় অংশদক 

ক্রভসং ্ে্হার করদত থদখা থগদছ, আন্ডারপাস ্ে্হাদরর থেদত্র হাভতরাই ভছদো অগ্রগামী । এই প্রকদল্পর 

মাধেদম প্রতীয়মান হদয়দছ থয ্নেপ্রাণীর জনে ্েয়্হুে ও ভনভ্ড়িাদ্ থখয়াে রাখদত হয় এমন থ্ড়া 

থদওয়া ছাড়াও সফেিাদ্ ক্রভসংদয়র ্ে্স্থা করা যায়। ক্রভসং অ্কাঠাদমাদত ্ে্হৃ ভপ্র-ফো্ভরদকদেড 

থমোে-থিে আিবগুদো সাশ্রয়ী ভছদো এ্ং থসগুদো দগু বম এোকা ও সহদজ যাওয়া যায় না এমন স্থাদন 

্ে্হাদরর জনে থ্শ উপদযাগী। 

থযাগাদযাগ 

কারমা ইয়াংজম, এশীয় উন্নয়ন ্োংক : kyangzom@adb.org 

নভরস ডড, ADB-এর জনে ্াদয়াডাইিাভস বটে পরামশ বক: doddnbenda@cableone.net 
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কেস স্টাক্ষি 3 ক্ষবেযুৎ িাইন: কিানপি সাে প্রপটপক্টি িযান্ডপেে (েপবাক্ষিো) 

প্রােভমক তেে 

ক্ষিক্ষনোর অবোঠাপমা কমাি: ভ্দুেৎ োইন 

কেশ: কদবাভডয়া 

অবস্থান: উত্তর থতানদে সাপ প্রদেদেড েোন্ডদস্কপ, থতানদে সাপ ্নো-প্র্ণ ভনম্নাঞ্চে 

প্রেপের নাম: কাম্পং িাম থেদক ্াতাবাং ট্রািভমশন োইন 

প্রস্তাবে: কদবাভডয়া সরকার, Electricité du Cambodge (EDC) 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা পভরকল্পনা ও নীভতমাো 

2015 সাদে কদবাভডয়া সরকার থঘাষণা থদয় থয থদদশ একটে নতুন ভ্দুেৎ োইন স্থাপন করা হদ্ যা উত্তর 

থতানদে সাপ প্রদেদেড েোন্ডদস্কদপর থিতর ভদদয় যাদ্। থতানদে সাপ ভনম্নাঞ্চে  থ্ঙ্গে থলাভরকান ্া 

্াংো ডাহর পাভখ (Houbaropsis bengalensis blandini) (Mahood et al., 2018)-এর দভেণ-পূ্ ব এশীয় প্রজাভতর 

্াসস্থান ভহদসদ্ গুরুত্বপূণ ব। 2005 সাে থেদকই এই পাভখর জনসংখো প্রভত ্ছর প্রায় 10 শতাংশ হাদর 

কমদছ(Packman et al., 2014)।  থ্ঙ্গে থলাভরকান পাভখর প্রজনন ধীরগভতদত হয় কারণ এটে ্ছদর একটে 

্া দুইটে ভডম ভদদয় োদক যার ফদে প্রাপ্ত্য়স্ক পাভখর মৃতুে যভদ থঠকাদনা সম্ভ্ও হয় তাও এই পাভখর 

জনসংখো টেভকদয় রাখা কষ্টসাধে একটে ্োপার। প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইনটের অ্স্থাদনর ফদে প্রজনন 

স্থাদন থ্ঙ্গে থলাভরকান পাভখর িোিে ভ্ভঘ্নত হদত পাদর যা এই পাভখটের প্রজাভতর থ্ঁদি োকাদক 

হুমভকর মদুখ থফদে ভদদ্(Mahood et al., 2018)।  

দ্রুত ্ধ বনশীে অে বনীভতর ভ্দুেৎ িাভহদা থমোদত দভেণ-পূ্ ব এভশয়ার পদদেদপর অংশ ভহদসদ্ এই ভ্দুেৎ 

োইদনর প্রস্তা্ করা হদয়দছ। এই থেদত্র হাইদরাপাওয়ার একটে কায বকর পন্থা ভহদসদ্ ভ্দ্ভিত হদয় 

আসদছ। ভমকং নদীদত থদওয়া ভ্ভিন্ন ্াধঁগুদো কম কা্ বন ভনঃসরণ করা শন্সক্তর উৎস হদয় উঠার 

পাশাপাভশ খাওয়া ও িাষা্াদদর জনে পাভন সর্রাহ ও ্নো ভনয়ন্ত্রদণর উপায় ভহদসদ্ও কাজ করদছ 

(Chandran, 2018)।  এস্ ্াদঁধর পভরদ্দশর উপর সরাসভর প্রিা্ থফদে যার মদধে রদয়দছ মাদছর িোিে 

্াধাগ্রস্ত করা এ্ং উজাদনর থরাদত পভে মাটে আেদক রাখা(Xia, 2020)। ্াধঁগুদো থেদক সারা থদদশ 

ভ্দুেৎ সর্রাদহর জনে থযস্ উচ্চ-থিাদল্টদজর ভ্দুেৎ োইন ভনম বাণ করা হয় থসগুদো পাভখর উড্ডয়ন ও 

িোিদে গুরুতর প্রিা্ থফদে(Mahood et al., 2018)। 

কদবাভডয়ার অে বনীভত ্ড় হওয়া এ্ং থদদশর অনুন্নত স্থাদন অ্কাঠাদমা গদড় থতাোর পাশাপাভশ থদশটে 

পভরদ্দশর উপর উন্নয়ন কম বকাদন্ডর প্রিাদ্র উপর নজর ভদদচ্ছ। সাম্প্রভতক ্ছরগুদোদত কদবাভডয়ার 

সরকার থদদশর পভরদ্শগত আইনী কাঠাদমা উন্নত করদত কাজ কদর যাদচ্ছ যার মদধে রদয়দছ 

এনিায়রনদমন্টাে ইম্পোে অোদসসদমদন্টর কায বপ্রন্সক্রয়া ভনধ বারদণর জনে প্রণয়নকৃত এনিায়রনদমন্টাে 

থকারর(Xia, 2020)। পভরদ্দশর ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ও অে বননভতক প্র্ৃন্সদ্ধর মদধে িারসামে ্জায় রাখার 

থেদত্র হাইদরা-পাওয়ার উন্নয়ন এ্ং এগুদোদত োকা ভ্দুেৎ োইদনর মত ্ড় ্ড় প্রকল্পগুদো দৃষ্টান্ত 

ভহদসদ্ ভ্দ্িনা করা থযদত পাদর। 

IUCN-এর িাক্ষিোভুক্ত িাি কেক্ষি বা গুরুত্বেিূ ণ প্রািীেূি 
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থ্ঙ্গে থলাভরকান ্া ্াংো ডাহর পাভখ (Houbaropsis bengalensis), হেুদ্কু ্াদঘভর পাভখ (Emberiza 

aureola), রাঙা মাভনকদজাড় পাভখ (Mycteria leucocephala), স্পে-ভ্েড থপভেকান ্া ভিভতদঠােঁ গগনদ্ড় 

পাভখ (Pelecanus philippensis), ্ড় ভিত্রা ঈগে (Clanga clanga) 
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EIA-এর সেুাক্ষরশ 

পূণ ব EIA-এর পূদ্ ব থতানদে সাপ ভ্দুেৎ োইন প্রকদল্পর জনে একটে প্রাক-EIA করা হয়। ভ্শদ থসই প্রাক-

EIA-থত ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ কমাদত সম্ভা্ে ভমটেদগশন পন্থা অন্তিুবক্ত করা হয় যার মদধে রদয়দছ 

পাভখদদর দৃটষ্টর থেত্র ্াড়াদনার জনে প্রধান প্রধান অংদশ োইন মাকবার ্ে্হার করা। তদ্, প্রাক-EIA 

সম্পন্ন করার আদগই থদশটের সরকার থপ্রস ভরভেজ প্রকাশ কদর যাদত থ্াঝা যায় থয থদশটের প্রধানমন্ত্রী 

ভ্দুেৎ োইদনর জনে অনুদমাদন ভদদয়ই ভদদয়দছন(Electricite du Cambodge, 2015a, 2015b)।  

ভ্দুেৎ োইদনর জনে স্দিদয় কায বকর ভমটেদগশন পন্থা হদচ্ছ পাভখদদর গুরুত্বপূণ ব ্াসস্থান ও িোিদের 

রুে এভড়দয় যাওয়া, এদেদত্র থ্ঙ্গে থলাভরকান পাভখদদর প্রজনন স্থাদনর ্াইদর ভ্দুেৎ োইদনর 

অোোইনদমন্ট করা থযদত পাদর; মাটের ভনদি ভ্দুেৎ োইন ভনদয় যাওয়াও আদরকটে কায বকর পন্থা হদত 

পাদর(Mahood et al., 2018)।  পাভখর মৃতুে কমাদত ভ্দুেৎ োইন দাড়ঁ করাদনার পদূ্ ব তার ্রা্র ্াডব 

লাইে ভডদলের (ভডস্ক ্া স্পাইরাে যা পাভখদদর সহদজই ভ্দুেৎ োইনটে থদখদত সাহাযে করদ্) োগাদনা 

থযদত পাদর(Eng, 2016)। এটে কম খরদি করা যায়, কাভরগভর ভদক থেদকও করা সহজ এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর 

সাদে পাভখর সংঘষ ব কভমদয় আনার একটে কায বকর পন্থা। এই ভমটেদগশন পন্থাগুদো ভনম বাণ কাজ থশদষও 

ভ্দুেৎ োইদনর সাদে যুক্ত করা সম্ভ্ তদ্ এদত খরি ্াড়দ্ এ্ং এটে করা কটঠন হদয় যাদ্ (Mahood, 

2021)। দ্ভর্শ্কিাদ্ ভ্পদাপন্ন প্রাণীর ্ে্হৃত িূভমর উপর ভদদয় িদে যাওয়া ভ্দেুৎ োইদনর সংস্পদশ ব 

এদস প্রাণীর মতুৃের সম্ভা্না রদয়দছ এমন অদনক থদদশই এই ধরদনর ভমটেদগশন পন্থা আদশ ব ভহদসদ্ 

ভ্দ্িনা করা হয়(Dixon et al., 2013)। 

ক্ষনরােত্তা বযবস্থার ের্ ণাপ্তিা 

দুিবাগে্শত,  প্রকদল্পর প্রস্তা্ক ইদেভিভসটে দুে কদবাজ (EDC) ভ্দুেৎ োইদনর জনে প্রস্তাভ্ত ভডজাইন 

করার সময়  প্রাক-EIA-থত সুস্পষ্টিাদ্ ্ভণ বত ভমটেদগশন সুপাভরশগুদো অনুসরণ কদরভন। 2019 সাদে 

যখন ভ্দুেৎ োইনটে ভনম বাণ করা হয়, তখন থ্ঙ্গে থলাভরকান পাভখর িোিে ভনন্সিত করদত ্া ভ্দুেৎ 

োইদনর সাদে সংঘষ ব কমাদনার জনে ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ প্রশমদন কায বত থকান পভরদ্শগত ভনরাপত্তা 

্ে্স্থা থনওয়া হয়ভন। EDC জানায় থয তারা োইন মাকবার স্থাপন কদরদছ, তদ্ তৃতীয় পদের সদরজভমন 

পভরদশ বদনর সময় প্রতীয়মান হয় থয আসদে থসগুদো প্রকল্প থেদক ্াদ থদওয়া হদয়দছ। 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন ও ফোফে 

িোরক্ষে ও গপবষিা 

যভদও কদবাভডয়ার সরকার থতানদে সাপ ট্রািভমশন োইদন থকাদনা পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা রাদখভন, 

Wildlife Conservation Society (WCS) – কদবাভডয়া ভ্র্শ্জদুড় স্বীকৃত পদ্ধভতদত  ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ 

সম্পদকব জানদত োইদনর 5-ভকভম অংশ থেদক তেে সংগ্রহ কদর। 

জনু 2019 থেদক জানুয়াভর 2021 পয বন্ত WCS প্রভত সপ্তাদহ এক্ার পাভখদদর মতৃদদদহর গণনা কদর, 

থকাভিড-19-এর কারদণ এই গণনা ্াধাগ্রস্ত হদয়দছ তদ্ িভ্ষেদত তা আ্াদরা করা হদ্(Mahood, 2021)। 

কভমউভনটের সদসেদদর একটে দে জভরপটে পভরিােনা কদর যারা ্হু ্ছর ধদর WCS থ্ঙ্গে থলাভরকান 

প্রকদল্পর জনে কাজ করদছ এ্ং এোকার পাভখ প্রজাভতর সাদে অভিজ্ঞ। জভরপ পদ্ধভতদত ভ্দুেৎ োইদনর 

সদঙ্গ সম্পভকবত পাভখর মতুৃেহার মূেোয়দনর জনে েোন্ডাডব প্রদোকে অনুসরণ করা হদয়দছ। 
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থমাে 62টে ভ্দুেৎ োইদনর গণনা করা হয়। জভরপকারীরা 108 টে মৃতদদহ খুদঁজ পায় থযখাদন কমপদে 36 

টে প্রজাভত ভছদো যার মদধে িারটে থ্ঙ্গে থলাভরকান (

ভিত্র 9 এ্ংভিত্র10 )। এছাড়াও, একটে হেুদ্ুক ্াদঘভর পাভখ পাওয়া যায়, যা আদরকটে ভ্পদাপন্ন প্রজাভত, 

পাশাপাভশ একটে স্পে-ভ্েড থপভেকান এ্ং ভতনটে রাঙা মাভনকদজাড় পাভখও (উিয়ই হুমভকর মুদখ 

রদয়দছ) পাওয়া যায়। 18 মাদসর গদ্ষণার সময়কাদে 5 ভকদোভমোর এোকা জদুড় আভ্ষৃ্কত 108টে পাভখর 

মৃতদদহদক ঐ সময়জদুড় ভ্দুেৎ োইদন মারা যাওয়া পাভখর সংখোর নূেনতম অনুমান ভহসাদ্ ভ্দ্িনা 

করা হয়। এই থপ্রোপদে, িারটে থ্ঙ্গে থলাভরকান পাভখর ভ্দুেৎ োইদনর সংস্পদশ ব মৃতুে থমাদেও তুচ্ছ 

ভ্ষয় নয়, যা মাত্র 18 মাদস থতানদে সাপ এোকায় পাভখর জনসংখোর নয় শতাংদশর েভত হওয়াদক 

ভনদদবশ কদর। 
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ভিত্র 9 (্াদম): কদবাভডয়ার থতানদে সাপ ্নো-প্র্ণ ভনম্নাঞ্চদে ভ্দুেৎ োইদনর সংস্পদশ ব এদস একটে থ্ঙ্গে থলাভরকান পাভখর 

(Houbaropsis bengalensis blandini) মৃতুে। সূত্রঃ ভসমন মাহুদ 

ভিত্র10 (ডানভদদক): এই রাঙা মাভনকদজাড় পাভখ( Mycteria leucocephala ) এ্ং অনোনে অদনক পাভখর প্রজাভত থতানদে সাপ 

ভনম্নািদে নতুন ভ্দুেৎ োইদনর সাদে ধাক্কা থখদয়দছ। সূত্রঃ ভসমন মাহুদ 

ভ্দুেৎ োইদনর সংস্পদশ ব মারা যাওয়া পাভখর থডোদসে থেদক প্রাপ্ত তদেে থদখা থগদছ থয স্ বাভধক মতুৃের 

গণনায় ষষ্ঠ স্থাদন ভছদো থ্ঙ্গে থলাভরকান পাভখর নাম। অনোনে দ্ভর্শ্ক গদ্ষণার মতই এই অনুসন্ধাদনর 

ফোফদেও থদখা থগদছ থয ভ্দুেৎ োইদনর সাদে সংঘদষ বর থেদত্র ্াোডব পাভখদদর উচ্চ ঝঁুভক রদয়দছ 

(থযমন,Martin & Shaw, 2010; Shaw et al., 2018) । এছাড়াও, জভরদপর সময় ভেভপ্দ্ধ সকে থ্ঙ্গে 

থলাভরকান পাভখর মৃতুে উড্ডয়দনর থ্োয় ঘদেদছ;  উড্ডয়দনর থেত্র এ্ং উচ্চতার ফদে ভ্দুেৎ োইদনর 

সাদে থ্ঙ্গে থলাভরকান পাভখর সংঘদষ বর ঝঁুভক রদয়দছ। 

ডভিউভসএস-কদবাভডয়া এই ফোফেগুদো EDC-এর কাদছ উপস্থাপন কদরদছ, ভকন্তু EDC দাভ্ কদরদছ থয 

ভ্দুেৎ োইনগুদো থয পাভখর মতুৃে ঘোয় এমন থকাদনা প্রমাণ থনই--পাভখরা অনে থকাদনা কারদণ মারা 

থযদত পাদর (এস.মাহুদ, Mekong Drivers Partnership, pers. comm.)। ভ্দুেৎ োইদনর ফদে থ্ঙ্গে 

থলাভরকান এ্ং অনোনে পাভখদদর মতুৃে হয় না এই মতামতটে EDC-এর মদধে ্োপকিাদ্ গৃহীত। 

সফি নাক্ষে বযর্ ণ? 

থতানদে সাপ থপ্রাদেদেড েোন্ডদস্কপ এোকায় কাম্পং িাম থেদক ্াতাবাং ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ 

থমাকাদ্োয় কদবাভডয়ার পভরদ্শ থকাদড ভনধ বাভরত মানদন্ড থমদন িেদত EDC ্েে ব হদয়দছ। প্রাক-EIA-থত 

থদওয়া সুপাভরশ সদত্ত্বও ্াডব লাইে ভডদলের কখনও স্থাপন করা হয়ভন। 
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WCS-কদবাভডয়া EDC-এর কাদছ প্রমাণ উপস্থাপন কদরদছ থয ভ্দুেৎ োইদনর ফদে িারটে থ্ঙ্গে  

থলাভরকান পাভখসহ থমৌসমুী পভরযায়ী অদনক পাভখর  প্রাণহাভন ঘদেদছ। তদ্,  IUCN দ্বারা ঝঁুভকপূণ ব 

ভহদসদ্ তাভেকািুক্ত প্রজাভত সহ এোকার পাভখদদর উপর ভ্দুেৎ োইদনর েভতকর প্রিা্ োকদত পাদর, 

এই ভ্ষয়টে EDC মানদত নারাজ। 

ভ্দুেৎ োইনগুদো পাভখদদর হতো কদর এটে থমদন থনওয়ার ্োপাদর EDC-এর অনীহা রদয়দছ এ্ং 

থসজনে নতুন ভ্দুেৎ োইদন োইন মাকবার স্থাপদনও গভড়মভস করা হয়। িভ্ষেদত কদবাভডয়ায় 

পভরদ্শগত ভ্ধান ্াস্ত্ায়দনর জনে আরও রাজননভতক সভদচ্ছা এ্ং প্রশাসদনর পে থেদক দৃঢ় 

অঙ্গীকাদরর প্রদয়াজনীয়তা রদয়দছ(Xia, 2020)। কাম্পং িাম থেদক ্াতাবাং ট্রািভমশন োইদনর জনে 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থার অিাদ্র মাধেদম থদখা থগদছ থয সরকারী প্রভতষ্ঠানসমহূ পভরদ্শগত ভ্ধান 

পয বাপ্তিাদ্ প্রদয়াগ কদরভন এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর প্রিাদ্র সটঠক পয বদ্েণ ভনন্সিত করদত ্েে ব হদয়দছ। 

ভশেণীয় ভ্ষয়সমূহ 

উত্তর থতানদে সাপ প্রদেদেড েোন্ডদস্কপ এোকায় ভ্দুেৎ োইন ভনম বাদণর ফদে থ্ঙ্গে থলাভরকান পাভখর 

মৃতুে েেে করা যায় যা এই পাভখর জনসংখোর উপর ভ্রূপ প্রিা্ থফেদত পাদর। প্রাক-EIA-থত থদওয়া 

সুপাভরশকৃত ্াডব লাইে ভডদলের থ্ঙ্গে থলাভরকান এ্ং অনোনে পাভখ প্রজাভতর মতুৃেহার কভমদয় 

আনদত সাহাযে করদত পাদর, ভকন্তু থসগুদো কখনও স্থাপন করা হয়ভন। ভনম বাদণর পদর এগুদো যুক্ত করার্ 

সম্ভা্না েীণ, কারণ ভ্দেমান ভ্দুেৎ োইনগুদো থরদট্রাভফে করা ্া তাদত ্াডব লাইে ভডদলের স্থাপন 

করা ্েয়্হুে এ্ং কাভরগভর ভদক থেদক একটে জটেে কাজ। 

থ্ঙ্গে থলাভরকান ্া দ্ভর্শ্কিাদ্ হুমভকর মুদখ োকা প্রজাভতগুদোর ্স্াদসর এোকায় নতুন থকাদনা 

ভ্দুেৎ োইন ভনম বাণ করা হদে ভনম বাদণর সময় সহদজ ও কম খরদি থযন ্াডব লাইে ভডদলেরগুদো 

সংযুক্ত করা হয় থসটের পরামশ ব থদওয়া হদয়দছ। িভ্ষেদতর প্রকল্পগুদোদত EIA-এর ভনরাপত্তা ্ে্স্থা 

স্থাপন ভনন্সিত করার জনে পভরদ্শগত ভ্ধান পভরপােন ্াধেতামূেক করা এ্ং সরকার কতৃবক ভনয়ভমত 

পভরদশ বদনর সুপাভরশ করা হদয়দছ। ভমটেদগশন পন্থার কায বকাভরতা ভনরূপদণর জনে ্াধেতামূেক 

তদারভকরও সুপাভরশ করা হদয়দছ। 

থযাগাদযাগ 

ভসমন মাহুদ, পভরিােক, Mekong Drivers Partnership: smahood@wcs.org 

  

mailto:smahood@wcs.org
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কেস স্টাক্ষি 4 করিওপে: ক্ষচনহাই, কহাহ-ক্ষশি ও সানশ্চজোংউোপনর মপযয (চীন) 

প্রােভমক তেে 

ক্ষিক্ষনোর অবোঠাপমা কমাি:থরেওদয় 

কেশ: িীন 

অবস্থান: ভিংহাই, থহাহ-ভশে ও সানন্সজয়াংউয়ান মদধে  

প্রেপের নাম: ভিংহাই-ভতব্বত থরেওদয় (QTR) 

প্রস্তাবে: িীন সরকার 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা পভরকল্পনা ও নীভতমাো 

ইম্প্যাক্ট অযাপসসপমন্ট 

পন্সিম িীদনর গ্রামাঞ্চদে পৃভে্ীর সদ্ বাচ্চ থরেপে ভদদয় দশ বনােীরা ভিংহাই থেদক ভতব্বত পয বন্ত 1,956 

ভকভম যাতায়াত করদত পাদর। ভতব্বদত যাতায়াত ্াড়াদনা এ্ং পন্সিম ও পূ্ ব িীদনর মদধে উন্নয়দনর 

্ে্ধান কমাদনার েেে ভনদয় সমদু্রপৃষ্ঠ থেদক প্রায় 4,000 ভমোর উচ্চতায় ভতব্বদতর মােিূভমর দুগ বম 

িূখদের মধে ভদদয় থরেপে ভনম বাণ করা হয় (Railway Technology, 2006)। 2001 সাদে এটেদক প্রধান 

জাতীয় থরেওদয় প্রকল্প ভহসাদ্ তাভেকািুন্সক্তর পাশাপাভশ ঐ ্ছদরই এটের ভনম বাণ কাজ শুরু করা হয়। 

ভিংহাই-ভতব্বত থরেওদয় (QTR) ভনম বাদণর জনে িীদনর থকন্দ্রীয় সরকার 33 ভ্ভেয়ন RMB ( USD 4.2 

ভ্ভেয়ন) ভ্ভনদয়াগ কদর এ্ং অদো্র 2005-এ এটের ভনম বাণ কাজ সম্পন্ন  হয়(He et al., 2009) । জেুাই 

2006 থেদক থরেওদয়টে ্ে্হৃত হদচ্ছ। 

ভ্স্তর প্রান্তর এ্ং দ্ভিত্রেময় িূভমর ভতব্বতীয় মােিূভম অঞ্চে একটে অননে ্াদয়াম থযখাদন অসংখে 

স্থানীয় প্রজাভতর প্রাণী রদয়দছ; ভ্দশষ কদর ভতব্বভত হভরণ। থহাহ-ভশে (্া থকদকভশভে) এ্ং 

সানন্সজয়ানগুয়ান থনিার ভরজাদিবর মদধে দীঘ ব যাত্রা কদর োদক এমন িারটে প্রাণীর মদধে একটে হদো 

থহাহ-ভশে অঞ্চদের ভতব্বভত হভরণ(Schaller, 1998; ভিত্র11) । ভতব্বভত হভরদণর মাইদগ্রশন তাদদর প্রজনন 

িদক্রর সাদে ভসদরানাইজড করা এ্ং দরূ পদে যাত্রা করা হভরণগুদোর অভধকাংশই মা হভরণ(Leslie & 

Schaller, 2008) , যারা থম মাদস শীতকােীন ্াসস্থান থেদক তাদদর প্রজনন থেদত্র িদে যায় এ্ং পদর 

তাদদর সদদোজাত শা্ক ভনদয় ভফদর আদস (ভিত্র12 )। সুতরাং, অভিযাত্রা পদে থয থকাদনা ্াধা হভরদণর 

জনসংখোর উপর ভ্রূপ প্রিা্ থফেদ্ এ্ং তাদদর অন্সস্তদত্বর উপর গুরুতর প্রিা্ থফেদত পাদর। 

ভতব্বভত হভরদণর দীঘ ব দরূদত্বর যাত্রার উপর QTR-এর সরাসভর প্রিা্ রদয়দছ কারণ এটে তাদদর 

গ্রীেকােীন প্রজনন থেত্র থেদক প্রায় 40 ভকদোভমোর দদূর তাদদর যাত্রার রুেদক অভতক্রম কদর। 
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ভিত্র11 : ভিংহাই-ভতব্বত থরেওদয় অোোইনদমন্ট এ্ং উদ্ই আন্ডারপাদসর অ্স্থান। গ্রীদে থহাহ-ভশে থনিার ভরজাদিব (নীে) 

ভতব্বভত হভরদণরা তাদদর শা্দকর জন্ম ভদদয় োদক আর শীতকাদে থরেওদয়র অপর পাদশ অ্ভস্থত সানন্সজয়াংউয়ান থনিার 

ভরজাদিব (হেুদ) তারা অ্স্থান কদর োদক। সূত্র: ওদয়ন্সজং শু 

 

ভিত্র12 : ভিংহাই-ভতব্বত থরেপদের কাদছ ভতব্বভত হভরণ। ভতব্বভত হভরণ তাদদর শীতকােীন ্াসস্থান এ্ং গ্রীেকােীন প্রজনন 

থেদত্রর মদধে িোিে কদর োদক। তাদদর এই িোিে তাদদর প্রজনদনর সাদে ঘভনষ্ঠিাদ্ সম্পভকবত এ্ং যাত্রায় ভ্ঘ্ন ঘেদে তা 
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েভত ্দয় আনদ্, ভ্দশষ কদর যখন দুগ্ধদানকারী মা হভরদণরা তাদদর শন্সক্তর িাভহদা থমোদত এ্ং শা্কদদর খা্ার থজাগাদড়র 

জনে ভফরভত যাত্রা কদর োদক। সূত্র: ওদয়ন্সজং শু 

IUCN িাি িাক্ষিোভুক্ত প্রজাক্ষি 

ভতব্বভত হভরণ ( Pantholops hodgsonii ), ভতব্বতী গাদজে হভরণ ( Procapra Picticaudata ), ্ুদনা ইয়াক ( Bos 

mutus ), ভকয়াং গাধা ( Equus kiang ), এভশয়ান ্োজার ( Meles leucurus ), পাহাভড় থ্ন্সজ ( Mustela altaica ) 

EIA-এর সেুাক্ষরশ 

QTR প্রকদল্পর জনে থমাে পভরদ্শগত ভমটেদগশন ভ্ভনদয়াগ USD 220 ভমভেয়দনর থ্ভশ ্দে দাভ্ করা 

হদয়দছ, যার মদধে িীন থরেওদয় কদপ বাদরশন দ্বারা থহাহ-ভশে-সানন্সজয়াংউয়ান অংদশ খুরযুক্ত প্রাণী ও 

অনোনে ্নেপ্রাণীদদর আঞ্চভেক সংদযাদগর জনে ভনভম বত থমাে 15 টে থরেওদয় ক্রভসং (থসতু এ্ং 

িায়াডাে) অন্তিুবক্ত রদয়দছ। 

ভতব্বভত হভরদণর কো মাোয় থরদখ থহাহ-ভশে এোকায় িারটে প্রধান ক্রভসং  অ্কাঠাদমা (উদ্ই 

আন্ডারপাস, িুমাদয়র ভিজ I এ্ং II, এ্ং উদাওভেয়াং ভিজ)-এর পভরকল্পনা করা হয়, যার স্গুদো  

হভরণদদর শীতকােীন ্াসস্থান ও প্রজনন থেদত্রর মত থকার এোকাগুদোর মদধে সংদযাগ সহজ করার 

জনে ভডজাইন করা হয় । ক্রভসং থোদকশনগুদো ্াদ ভদদয় থরেওদয়র থহাহ-ভশে অংশটে সম্পূণ বিাদ্ 

থ্ড়া থদওয়া হদয়দছ যার ফদে ক্রভসং অ্কাঠাদমাগুদো থরেপে পার হওয়ার জনে হভরণদদর একমাত্র 

মাধেম হদয় উদঠদছ।। 

ক্ষনরােত্তা বযবস্থার ের্ ণাপ্তিা  

ভতব্বভত হভরদণর অভিযাত্রার উপর QTR-এর সম্ভা্ে প্রিা্ পূণ বিাদ্ মূেোয়ন করার জনে ্া সদ্ বাত্তম 

ভমটেদগশন পন্থা সম্পদকব জানার জনে ভনম বাণ কাদজর পূদ্ ব সংগৃহীত তেে ্ে্হার কদর থকাদনা 

পদ্ধভতগত গদ্ষণা করা হয়ভন।  হভরদণর যাত্রাপদের থযস্ স্থাদন থরেপে ও ভনকে্তী মহাসড়ক 

(ওদয়ন্সজং শু, ্েন্সক্তগত থযাগাদযাগ) পদড়দছ থসখানকার মাঠ পয বাদয়র পয বদ্েদণর উপর ভিভত্ত কদর 

ভতব্বভত হভরদণর উপর প্রিা্ মূেোয়দনর অভধকাংশ কাজ সম্পন্ন করা হয়। 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন ও ফোফে 

িোরক্ষে ও গপবষিা 

যভদও 2001 সাদে থহাহ-ভশে অংশ ভনম বাদণর পদূ্ ব হভরদণর যাত্রার থকাদনা আনুষ্ঠাভনক ট্রোভকং থরকডব 

ভ্দেমান ভছদো না, ভকছু প্রভতদ্দদন উদেখ করা হদয়দছ থয ভনম বাদণর কাজ থশষ হওয়ার পর হাজার 

হাজার হভরণ ্নেপ্রাণীর জনে ভনভম বত আন্ডারপাস ্ে্হার কদরদছ এ্ং সমদয়র সাদে সাদে থসটের 

্ে্হার থ্দড়দছ(Li et al., 2008; Xia et al., 2007) । 

তদ্, ভনম বাণ-পর্তী পয বদ্েদণর মাধেদম দুটে ভ্ষয় উদঠ এদসদছ। প্রেমত, ক্রভসং অ্কাঠাদমা ্ে্হার 

করা হভরদণর মদধে পন্সিম ভদদক যাত্রা করা 100 িাগ হভরণ  এ্ং  পূ্ ব ভদদক যাত্রা করা 97 িাগ হভরণ শুধ ু

একটে ক্রভসং ্ে্হার কদরদছ, উদ্ই আন্ডারপাস (Xia et al., 2007)। ভদ্বতীয়ত, QTR-এর পয বদ্েদণর 

সময় হভরণদদর থরেপদের থ্ড়া থদওয়া অংশ ধদর িোিে করদত থদখা যায় যা ভনদদবশ কদর থয 

প্রাণীগুদোর প্রাকৃভতক যাত্রা সম্পভকবত আিরণ এ্ং রুদে এখনও ্াধা রদয় থগদছ(Buho et al., 2011; 

Manayeva, 2014) । এই পয বন্ত প্রভতটে ক্রভসং অ্কাঠাদমা কতগুদো প্রাণী ্ে্হার কদরদছ শুধু থসই 

গণনার উপর ভিভত্ত কদর QTR ক্রভসংগুদোর মূেোয়ন করা হদয়দছ । যভদও এগুদো প্রভতটে সফে 

ক্রভসংদয়র গণনা, এই গণনা িোিদের কায বকাভরতা পভরমাপ ্া প্রভতফভেত কদর না এ্ং ্াসস্থানগুদোর 
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মদধে সংদযাগ ্জায় রাখার জনে ক্রভসং অ্কাঠাদমাগুদো পদুরাপুভর কাজ করদছ ভকনা তাও ভনরূপণ 

কদর না। 

উদ্ই আন্ডারপাদসর পদে থ্ভশ সমে বন োকার থপ্রোপদে এই কাঠাদমার িারপাদশ হভরদণর আনাদগানার 

উপর একটে অভতভরক্ত গদ্ষণা পভরিাভেত হয় (ভিত্র13 এ্ংভিত্র14 )। গদ্ষণায় িোিদের মদডে ্ে্হার 

কদর অভিযাত্রার ধরন এ্ং কাদনভেভিটের উপর উদ্ই আন্ডারপাদসর প্রিা্ পয বাদোিনা করা হয়(Xu et 

al., 2019) । ভ্দশষ কদর, অভিযাত্রার রুে এ্ং িোিদের জনে কায বকাভরতার থেদত্র আন্ডারপাসটের 

অ্স্থান কী ধরদনর প্রিা্ থফদে তা মূেোয়ন করা হয়।  গদ্ষণায় ভতব্বভত হভরণদদর ট্রোভকংদয়র জনে 

থলা্াে পন্সজশভনং ভসদেম [GPS] থডোদসে ্ে্হার কদর প্রকৃত মাইদগ্রশনদক "সদন্তাষজনক" 

মাইদগ্রশদনর সাদে তুেনা করা হয় অে্া েদপাগ্রাভফ অনুসাদর থকান রুদে হভরণদদরদক স্ বভনম্ন শন্সক্ত ্েয় 

করদত হদ্ তা ভ্দেষণ করা হয়। গদ্ষণায় থদখা থগদছ আন্ডারপাসটে হভরণদদর িোিদের ্ে্স্থা কদর 

ভদদেও তারা তাদদর সুভ্ধাজনক মাইদগ্রশন রুে থেদক দদূর সদর যান্সচ্ছদো।  এই ভ্িুেভত যাত্রার দরূত্ব 

্াভড়দয় থদয় এ্ং  এর ফদে হভরণদদরদক থ্ভশ শন্সক্ত খরি করদত হয়। প্রাণীদদর অভিযাত্রা তাদদর 

প্রজনদনর সাদে ঘভনষ্ঠিাদ্ সম্পভকবত, এ্ং যাত্রায় ভ্ঘ্ন ঘেদে তা েভত ্দয় আনদ্, ভ্দশষ কদর যখন 

দুগ্ধদানকারী মা হভরণদদরদক তাদদর শন্সক্তর িাভহদা থমোদত এ্ং শা্কদদর খা্ার থজাগাদড়র জনে 

ভফরভত যাত্রা করদত হয়। অনে দুটে আন্ডারপাস হভরণদদর যাত্রার সুভ্ধাজনক রুদের কাছাকাভছ হওয়া 

সদত্ত্বও, অল্প ভকছু হভরণ থসগুদো ্ে্হার কদরভছদো। অনোনে আন্ডারপাসগুদো আকাদর (প্রস্থ) থছাে 

এ্ং হাইওদয়র কাছাকাভছ  হওয়াদত ট্রাভফক জভনত ভ্দঘ্নর কারদণ  হভরণদদর মদধে থসগুদো ্ে্হাদরর 

হার কম ভছদো ্দে ধারণা করা হয় (ওদয়ন্সজং শু, ্েন্সক্তগত থযাগাদযাগ)। 

 

ভিত্র13 : মধে িীদন ভিংহাই-ভতব্বত থরেপে। ভতব্বভত হভরদণর দীঘ ব পদের যাত্রার উপর ভিংহাই-ভতব্বত থরেপদের সরাসভর প্রিা্ 

রদয়দছ। থহাহ-ভশে এোকার জনে উদ্ই আন্ডারপাস সহ িারটে প্রধান ক্রভসং অ্কাঠাদমা ভনম বাণ করা হয়। সূত্র: ওদয়ন্সজং শু 
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ভিত্র14 : উদ্ই আন্ডারপাস ভতব্বভত হভরণদক থরেওদয়র ভনি ভদদয় িোিে করার সুদযাগ কদর ভদদয়দছ। এই িারটে আন্ডারপাস 

হদো ভতব্বভত হভরদণর জনে থরেপে অভতক্রম করার একমাত্র মাধেম, কারণ পুদরা থরেপে জদুড় থ্ড়া থদওয়া হদয়দছ। িারটে 

আন্ডারপাদসর মদধে উদ্ই আন্ডারপাসটে ভতব্বভত হভরদণরা স্দিদয় থ্ভশ ্ে্হার কদর। সূত্র: ওদয়ন্সজং শু 

সফি নাক্ষে বযর্ ণ? 

QTR িীদনর প্রেম থরেওদয় প্রকল্প যা এর নকশা এ্ং ভনম বাদণ ্নেপ্রাণীর জনে ভমটেদগশন পন্থা অন্তিুবক্ত 

কদর। নীভত এ্ং ্াস্ত্ায়দনর দৃটষ্টদকাণ থেদক থদখা হদে, এই প্রকল্পটে ভ্দর্শ্র অনেত্র কায বকর প্রমাভণত 

হওয়া পদ্ধভত ্ে্হার কদর ্নেপ্রাণী জনসংখোর উপর LI-এর প্রিা্ কভমদয় আনদত সফে হদয়দছ। QTR 

প্রকল্পটে িীদনর থিতদর এ্ং ্াইদর ্োপক আদোভিত হদয়দছ, যার মাধেদম LI প্রকল্পগুদোর থেদত্র 

্নেপ্রাণী িোিদের থকৌশে সম্পদকব সদিতনতা থ্দড়দছ। LI দ্বারা প্রিাভ্ত ্নেপ্রাণীর সুভনভদবষ্ট িাভহদা 

ভ্দ্িনার পাশাপাভশ কাদজর প্রসঙ্গও গুরুত্বপূণ ব। তদ্, আরও গুরুত্বপূণ ব হদো পভরদ্শগত ভনরাপত্তা 

্ে্স্থার অ্স্থান ও ধরন সম্পদকব জানদত ভনম বাণ কাদজর পদূ্ ব সংগ্রহ করা ভনিবরদযাগে তদেের  ্ে্হার 

করা। ক্রভসং অ্কাঠাদমা অন্তিুবক্ত করা গুরুত্বপূণ ব হদেও, QTR প্রকল্পটে ভনম বাণ কাদজর পূদ্ ব  ভতব্বভত 

হভরদণর অভিযাত্রার ধরন এ্ং তাদদর শীতকােীন ্াসস্থান ও প্রজনন থেদত্রর মদধে যাত্রার ভনভদবষ্ট 

রুেগুদোর পূণ ব ভ্দেষণ করদত ্েে ব হদয়দছ। 

যভদও উদ্ই আন্ডারপাস QTR অভতক্রম করার সুদযাগ থদওয়ার মাধেদম ভতব্বভত হভরণদদর িোিেদক 

সহজ কদরদছ, গদ্ষণায় থদখা যায় থয উদ্ই আন্ডারপাস সটঠক স্থাদন অ্ভস্থত নয়, যার ফদে ঐ 

অ্কাঠাদমা ্ে্হার করদত থযদয় প্রাণীরা তাদদর সুভ্ধাজনক যাত্রার রুে থেদক ভ্িুেত হদয় পদড়দছ(Xu 

et al., 2019) । এই ভ্িুেভতটে আন্ডারপাদসর কাছাকাভছ এোকায় স্দিদয় উদেখদযাগে ভছদো যা ইভঙ্গত 

কদর থয, উদ্ই আন্ডারপাস ভদদয় থরেপে অভতক্রম করার জনে হভরদণরা অযোই তাদদর অভিযাত্রার 

রুেদক দীঘ বাভয়ত করদছ এ্ং এইিাদ্ আরও থ্ভশ শন্সক্ত খরি করদছ।  

ভশেণীয় ভ্ষয়সমূহ 
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অভিযাত্রা কদর োদক এমন একটে খুরযুক্ত প্রাণী সংক্রান্ত এই থকস োভড থেক আমরা জানদত পাভর থয 

আন্ডারপাস ভনম বাদণর আদগ এ্ং পদর প্রাণীর িোিে এ্ং আিরদণর উপর গদ্ষণা পভরিােনা করা 

উভিত যাদত সভতেকাদরর প্রিা্ থ্াঝা এ্ং থযাগাদযাদগর সুভ্ধাদে ব ভমটেদগশন অ্কাঠাদমার কায বকাভরতা 

পয বাদোিনা করা যায়। ভ্দশষ কদর অভিযাত্রা কদর োদক এমন খুরযুক্ত প্রাণীদদর প্রজনন থেদত্রর সাদে 

তাদদর শীতকােীন ্াসস্থাদনর সংদযাগ স্থাপদনর জনে এটে করা গুরুত্বপূণ ব। 

ভডজাইদনর শুরুর ভদদক ভ্জ্ঞানীদদরদক গদ্ষণায় সম্পৃক্ত করা হদে LI -এর প্রিা্ কমাদনার জনে 

ভমটেদগশন সংক্রান্ত পভরকল্পনায় সুফে আসদত পাদর। LI ও ্নেপ্রাণীর জনসংখোর িাভহদার মদধে 

িারসামে ্জায় রাখার উপায় জানদত ভনম বাণ কাদজর পূদ্ ব পভরপূণ ব দ্জ্ঞাভনক গদ্ষণা করা প্রদয়াজন। 

ভনম বাণ কাজ পর্তী পয বদ্েণও সমানিাদ্ গুরুত্বপূণ ব যাদত ভনরাপত্তা ্ে্স্থার পারফদম বি মূেোয়ন 

এ্ং ভডজাইদনর েেে এ্ং উদদ্দশেগুদো পূরণ হদয়দছ ভক না তা ভনরূপণ করা যায়। 

সাফেে মূেোয়দনর মানদেও গুরুত্বপূণ ব এ্ং ভনম বাণ কাদজর পূদ্ ব থনওয়া পভরকল্পনার অংশ হওয়া  

উভিত। QTR থকস োভডদত হভরদণরা আন্ডারপাস ্ে্হার কদরদছ ভকনা তা ভনধ বারণ করা ছাড়া অনে থকান 

মানদে প্রভতষ্ঠা করা হয়ভন, আন্ডারপাদসর অ্স্থান হভরণদদর জনে গুরুত্বপূণ ব দীঘ ব পদের যাত্রায় কী 

প্রিা্ থফেদছ থসো আমদে থনওয়া হয়ভন। এই েদেে ভ্শদ ও থকন্দ্রীিূত গদ্ষণা হওয়া দরকার যাদত 

গুরুত্বপূণ ব স্থাদন ক্রভসং ্সাদনার সাদে সাদে প্রাণীদদর িোিদের িাভহদা পূরণ করদত পাদর এমন স্দিদয় 

কায বকর ভডজাইদনর ্ে্হার ভনন্সিত করা যায়। ইভত্ািক ্া থনভত্ািক এই ভশোগুদো িভ্ষেদতর LI 

প্রকদল্পর পভরকল্পনা এ্ং ভডজাইন করদত সাহাযে করদ্। 

উদ্ই আন্ডারপাস মদডভেং োভডদত দুটে অপটেমাে কভরদডার থপ্রভডকশন মদডদের মদধে তুেনা করার 

জনে থদশটের প্রেম এ্ং একমাত্র উপেিে ভতব্বভত হভরদণর ট্রোভকং থডোদসে ্ে্হার করা হদয়দছ। 

অনোনে জটেে পদ্ধভত, থযমন ভরদসাস ব ভসদেকশন ্া থেপ ভসদেকশন ফাংশন, থসই সাদে আরও সটঠক 

ট্রোভকং প্রযুন্সক্ত থযমন GPS কোর, এগুদো মাইদগ্রশন জভনত থযস্ প্রজাভতর ভ্ভিন্ন ্াসস্থাদনর িাভহদা 

রদয়দছ তাদদর িোিদের মদডে দাড়ঁ করাদনার থেদত্র আরও িাদো তেে-সমৃদ্ধ উৎস হদত পাদর। 
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কেস স্টাক্ষি 5 সড়ে: েূব ণ-েশ্চিম মহাসড়ে, নারােিঘাট-বুটওোি (কনোি) 

প্রােভমক তেে 

ক্ষিক্ষনোর অবোঠাপমা কমাি: সড়ক 

কেশ: থনপাে 

প্রেপের নাম/অবস্থান: মদহন্দ্র মহাসড়ক, নারায়ণঘাে-্ুেওয়াে (NB) 

প্রস্তাবে: থনপাে সরকার, ADB 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা পভরকল্পনা ও নীভতমাো 

ইম্প্যাক্ট অযাপসসপমন্ট 

থনপাদের মদহন্দ্র মহাসড়দকর নারায়ণঘাে থেদক ্ুেওয়াে (NB) অংশটে একটে পাকা দইু থেদনর রাস্তা যা 

দভেণ-মধে থনপাদের মধে ভদদয় 115 ভকভম পয বন্ত ভ্স্তৃত এ্ং আগামী ভতন ্ছদর এটে িার থেদন উন্নীত 

করার পভরকল্পনা রদয়দছ। এই সড়দকর 64-ভকভমর একটে অংশ থতরাই আকব েোন্ডদস্কপ ্নাঞ্চদের থিতর 

ভদদয় যায়, যার মদধে ভিতওয়ান নোশনাে পাদকবর (CNP) উত্তদরর ্াফার থজাদনর সীমানার 24 ভকভম 

অন্তিুবক্ত রদয়দছ।ভিত্র15 )। প্রকল্প এোকায় থনপাদের স্দিদয় দ্ভিত্রেময় ্নেপ্রাণীর প্রজাভত রদয়দছ, 

যার মদধে রদয়দছ এভশয়ান হাভত, এক ভশংযুক্ত গোর এ্ং ভিতা ্াঘ। এই এোকাটে থ্ঙ্গে ্াদঘরও 

্াসস্থান যা IUCN দ্বারা ভ্পদাপন্ন ভহদসদ্ তাভেকািুক্ত এ্ং থনপাদের জাতীয় উদোন ও ্নেপ্রাণী 

সংরেণ আইন দ্বারা সুরভেত । CNP এ্ং উত্তদরর অনোনে ্নাঞ্চদের মদধে িোিে করার সময় ্াঘ 

এ্ং অনোনে প্রাণীদক NB সড়কটে পার হদতই হয়। এই সড়ক অংদশর প্রস্তাভ্ত প্রশস্তকরণ প্রকল্পটে 

ADB- এর থসইফগাডব পভেভস থেেদমন্ট অনুসাদর কোোগভর এ ভহসাদ্ ভিভিত করা হদয়দছ, যার অে ব 

হদো এই প্রকল্পটে "পভরদ্দশর উপর অপভর্তবনীয়, দ্ভিত্রেময় ্া অিূতপূ্ ব থকাদনা থনভত্ািক প্রিা্ 

থফেদত পাদর"(Asian Development Bank, 2009) । 

প্রস্তাভ্ত িার থেদনর রাস্তাটে ডানভদদক 50 ভম প্রশস্ত করা হদ্ এ্ং CNP-এর ্াফার থজাদন ছয়টে 

্নাঞ্চদের থিতর ভদদয় 47 ভকভম জদুড় ভ্স্তৃত হদ্ (ভিত্র16 )। সড়ক সম্প্রসারদণর ভনভদবষ্ট দীঘ বদময়াদী 

ঝঁুভক ভহদসদ্ প্রকদল্পর EIA-থত এই ভ্ষয়গুদো উদেখ করা হয়  (1) সড়দক ্নেপ্রাণী হতোর ঘেনা ্ৃন্সদ্ধ, 

(2) মানুদষর সহজ প্রদ্শাভধকাদরর কারদণ ্নেপ্রাণীর ভশকার ্ৃন্সদ্ধ; এ্ং (3) যান্াহন িোিে এ্ং 

মানুদষর কম বকান্ড ্ৃন্সদ্ধর ফদে রাস্তার প্রাদন্ত অ্ভস্থত ্নাঞ্চে এ্ং প্রাকৃভতক িূভমর অভধকতর অ্নভত। 
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ভিত্র15 : নারায়ণঘাে-্ুেওয়াে (NB) মহাসড়দকর দদঘ বে এ্ং ্নাঞ্চদের অ্স্থান থযখাদন ভনম বাণ কাদজর পূদ্ ব পয বদ্েণ 

পভরিােনা করা হয়। পাদকবর উত্তর সীমানায় ভিতওয়ান নোশনাে পাকব (CNP) ্াফার থজান এ্ং এর সংেগ্ন ্নাঞ্চে CNP-থক 

মহািারত থরদজর সাদে সংযুক্ত কদর। কারভক 2020-এর উপর ভিভত্ত করা। 

 

 

ভিত্র16 : নারায়ণঘাে এ্ং ্েুওয়াদের মদধে ভ্দেমান দুই থেদনর রাস্তা (NB)। সূত্র। অোন্থভন ভপ. থেদিজার। 
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ভনম বাণ কাদজর পূদ্ ব খু্ কম তেে সংগ্রহ করা হয় যা EIA--এর ভ্দেষণ করার জনে অপ্রতুে ভছদো। 

সড়দকর NB অংদশ ্নেপ্রাণী-যান্াহদনর সংঘদষ বর ভ্ষদয় জাতীয় সংস্থাগুদোর কাছ থেদক থকাদনা তেে 

সংগ্রহ করা ্া পাওয়া যায়ভন। মূে অংশীদারদদর সাদে দ্ঠক থেদক প্রাপ্ত তেে এ্ং ভ্দশষজ্ঞ মতামদতর 

উপর ভিভত্ত কদর ্াঘ, IUCN-তাভেকািুক্ত অনোনে প্রাণী এ্ং থফাকাে প্রজাভতর িোিদের ধরনগুদো 

সম্পদকব ধারণা পাওয়া যায়। 

IUCN-এর িাক্ষিোভুক্ত িাি কেক্ষি বা গুরুত্বেিূ ণ প্রািীেূি 

থ্ঙ্গে ্াঘ ( Panthera tigris tigris ), এক-ভশংযুক্ত গোর ( Rhinoceros unicornis ), ভিতা ্াঘ ( Panthera pardus 

), স্লে িােুক ( Melursus ursinus ), ভিত্রা হভরণ ( Cervus axis ), সবর হভরণ ( Rusa unicolor ), মায়া হভরণ ( 

Muntiacus muntjac ) ্ন গরু ( Bos gaurus ), থশয়াে ( Canis aureus ) 

NB প্রেপের EIA-এর সেুাক্ষরশ সমূহ 

EIA -এর মদধে প্রকদল্পর জনে ্নেপ্রাণী রোর থয সপুাভরশ থদওয়া হয় তা থ্শ কদয়কটে উৎস থেদক 

থনওয়া হদয়দছ: (1) থনপাে এ্ং CNP -এর উপর দ্জ্ঞাভনক ভেদেদরিার এ্ং ্াঘ সংরেণ প্রভতদ্দদন 

প্রকাভশত প্রাসভঙ্গক তেে, (2) থনপাদের প্রাকৃভতক সম্পদ সংস্থা এ্ং থ্সরকাভর সংস্থা থেদক প্রাপ্ত 

ভনদদবশনা, এ্ং ( 3) "Smart Green Infrastructure in Tiger Range Countries" প্রভতদ্দন থেদক প্রাপ্ত 

গাইডোইন(Quintero et al., 2010) । 

প্রকদল্পর EIA-এ জী্ন্ভিদত্রের থযদকাদনা েভত এড়াদত এ্ং ্নেপ্রাণীর সম্ভা্ে ঝঁুভক থমাকাদ্োর জনে 

কদয়কটে ভমটেদগশন পন্থা গ্রহদণর সুপাভরশ করা হদয়দছ, যার মদধে রদয়দছ (১) ্নেপ্রাণীর জনে পািঁটে 

আন্ডারপাস ভনম বাণ, নতুন ্নায়দনর মাধেদম ভনরাপদদ রাস্তা পারাপাদরর জনে ্নেপ্রাণীদদরদক 

অ্কাঠাদমার ভদদক পভরিাভেত করা; (2) একটে জী্ন্ভিত্রে সংরেণ পভরকল্পনা ্াস্ত্ায়ন; এ্ং (3) 

থযদকাদনা েভতপরূদণর জনে নতুন ্নায়ন কম বসূভি ্াস্ত্ায়ন করা(DoR, 2016) । প্রস্তাভ্ত ্ে্স্থার উপর 

ভিভত্ত কদর এই ভসদ্ধাদন্ত আসা হয় থয, ADB থসইফগাডব পভেভস থেেদমদন্টর আওতায় প্রাণীদদর 

গুরুত্বপূণ ব ্াসস্থাদনর থিতর ভদদয় যায় এমন স্ প্রকদল্পর থেদত্র ভমটেদগশন, েভতপূরণ এ্ং 

জী্ন্ভিত্রে ্ৃন্সদ্ধর ভতনটে শতবই এই প্রকল্পটে পূরণ করদত থপদরদছ।  

EIA প্রকাভশত হওয়ার পর ভনম বাণ পূ্ ব্ তী পয বাদয় ্নেপ্রাণীর জনে ভনভম বত্ে আন্ডারপাদসর অ্স্থান, 

ভডজাইন এ্ং সংখোর যোে বতা যািাই এ্ং তা পুনরায় ভনন্সিত করার জনে একটে গদ্ষণা পভরিােনা 

করা হয় হয়। ভনরাপত্তা ্ে্স্থার পয বাপ্ততা মূেোয়দনর অংশ ভহদসদ্  গদ্ষণার ফোফেগুদো ্ে্হার 

কদর প্রদত্ত সুপাভরশগুদো পর্তীদত পভরমাজবন করা হয়।  

ক্ষনরােত্তা বযবস্থার ের্ ণাপ্তিা 

ADB-অে বাভয়ত এই প্রকদল্পর (প্রকল্প নবর 48337-002) জনে USAID-এর পে থেদক অনুদমাদন-পর্তী 

একটে মাঠ পয বাদয়র পয বাদোিনা করা হয় । প্রকল্প অনুদমাদদনর পদূ্ ব প্রকল্প এোকায় ্নেপ্রাণীর 

গুরত্বপূণ ব ্াসস্থাদনর উপর সম্ভা্ে ভ্রূপ প্রিাদ্র ভ্দেষণ, ভমটেদগশন এ্ং তদারভক সম্পদকব  মাভকবন 

সরকার ADB-এর কাদছ উদদ্বগ জানাদনার থপ্রোপদে USAID এই প্রকল্পটে থ্দছ ভনদয়দছ পয বাদোিনা 

করার জনে। 

থযস্ প্রকল্প প্রাকৃভতক সম্পদ, পভরদ্শ, আভদ্াসী জনসংখো ্া জনস্বাদস্থের উপর েভতকর প্রিা্ 

থফেদত পাদর থসগুদো USAID অনুদমাদন-পর্তী পয বাদোিনার জনে ভিভিত কদর োদক (USAID, 2013) 

। এই পয বাদোিনার মাধেদম USAID-এর েেে হদো ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর কায বকাভরতা মূেোয়ন 
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করা, যার মদধে মাভকবন সরকাদরর পূ্ ব্ তী সুপাভরশগুদো কতেুকু অন্তিুবক্ত করা হদয়ভছদো এ্ং তাদদর 

পয বাপ্ততার ভ্ষয়টে অন্তিুবক্ত রদয়দছ। অনুদমাদন-পর্তী এই পয বাদোিনায় অভতভরক্ত ভনরাপত্তা ্ে্স্থার 

সুপাভরশ থদওয়ার মাধেদম USAID প্রকদল্পর পভরদ্শগত ও সামান্সজক কায বকাভরতা শন্সক্তশােী করার থিষ্টা 

কদর োদক। 

পয বাদোিনাটেদত থডস্ক এ্ং ভফল্ড ভরসািব ্ে্হার করা হয়, যার মদধে রদয়দছ ভেদেদরিার পয বাদোিনা, 

প্রকদল্পর অংশীজন এ্ং ভ্দশষজ্ঞদদর সাদে 40 টেরও থ্ভশ সাোৎকার এ্ং প্রকল্প এোকায় এ্ং এর 

আদশপাদশ পয বদ্েণ কায বক্রম(ভিত্র17 )। 

 

ভিত্র17 : জনু 2019-এ USAID, U.S. Department of the Treasury, WWF-Nepal এ্ং the Wildlife Conservation Trust India-এর 

প্রভতভনভধরা EIA-এর মাঠ পয বাদয়র পয বাদোিনা করার সময় নারায়ণঘাে-্ুেওয়াে সড়দক ্নেপ্রাণীর জনে ক্রভসং ভনম বাদণর 

সুপাভরশ ভদদয়দছ। সূত্র: WWF-থনপাে। 

 প্রকদল্পর ঘােভতগুদো সম্পদকব USAID-এর পয বাদোিনা(Dear et al., 2019) ভনম্নরূপ: 

• WFLI প্রকল্প ভহদসদ্ তাদত অপয বাপ্ত গাইডোইন ভছদো এ্ং তা আন্তজবাভতক মান পূরণ কদরভন। 

• জী্ন্ভিত্রে রোর জনে স্দিদয় উপযুক্ত স্থান, অ্কাঠাদমার সংখো এ্ং ভমটেদগশন পন্থার 

ভডজাইন ভনরূপদণ ভনম বাণ কাদজর পূদ্ ব ্নেপ্রাণীর উপর করা জভরদপ ভনিবরদযাগেতার অিা্ 

রদয়দছ। 

• হাইদরােন্সজর জনে ভডজাইন করা ক্রস থরদনজ যা ্নেপ্রাণীর সম্ভা্ে পারাপার রুে ভহসাদ্ কাজ 

করদত পাদর থসগুদোর থেদত্র এো ভনণ বয় করা হয়ভন থয এই অ্কাঠাদমাগুদো  ্নেপ্রাণীর 

পারাপাদরর মাধেম ভহসাদ্ আসদেই কাজ করদ্ ভকনা। 



35   |   ্নেপ্রাণীর উপদযাগী ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা সংক্রান্ত থকস োভড   USAID.GOV 

• অ্কাঠাদমার ধরন, ভফ্রদকাদয়ন্সি, থস্পভসং, পভরমাপ, থ্ড়া থদওয়ার সীমানা এ্ং শব্দ থরাদধর 

থেদত্র থয আন্তজবাভতক ্া আঞ্চভেক ভডজাইন গাইডোইন রদয়দছ তা প্রস্তাভ্ত সপুাভরশগুদো 

অনুসরণ কদরভন। 

• প্রকদল্পর ্াদজদে ভনম বাণ কাদজর আদগ ও পদর তদারভক ও মূেোয়দনর জনে অে বায়ন পয বাপ্ত ভছে 

না। 

• ভনরাপত্তা ্ে্স্থার সপুাভরশগুদোর থদওয়ার থেদত্র ্নেপ্রাণীর ্াসস্থাদনর েভত সম্পদকব ভিন্তা করা 

হয়ভন। 

• থকান সড়ক ইদকােন্সজ ভ্দশষদজ্ঞর সরাসভর ইনপুে ্া তদারভক এদত ভছদো না।। 

• প্রকদল্পর ্াদজে যোযে ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ভনম বাদণর জনে অপয বাপ্ত ভছদো। 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন ও ফোফে 

িোরক্ষে ও গপবষিা 

2020 সাদের প্রেম ভদদক প্রকল্পটের প্রােভমক অংদশ ভনম বাণ কাজ শুরু হয় (ভিত্র18 )। এই থেখার সময় 

পয বন্ত থকান তদারভক ্া গদ্ষণা পভরিাভেত হয়ভন; তদ্, ্নেপ্রাণীর গভতভ্ভধ পয বদ্েণ (কোদমরা ট্রোপ) 

এ্ং সড়দকর থযস্ অংশ এখনও ভনভম বত হয়ভন (ভনম বাণ কাদজর পদূ্ ব) এ্ং থযগুদো ভনম বাণাধীন 

(ভনম বাণকােীন সময় ) রদয়দছ থসগুদোর জনে সড়দক ্নেপ্রাণী হতোর জভরপ করার পভরকল্পনা থনওয়া 

হদয়দছ।। 

USAID ভরদপােব প্রকাভশত হওয়ার পর ্নেপ্রাণী গদ্ষণার তেে পুনরায় ভ্দেষণ কদর একটে BBA করা হয় 

যাদত ্নেপ্রাণীর জনে আন্ডারপাদসর অ্স্থান, ভডজাইন এ্ং সংখোর উপযুক্ততা যািাই এ্ং তা পুনরায় 

ভনন্সিত করা যায়।(Karki, 2020) । এই কাদজর ফদে একটে নতুন ভমটেদগশন থকৌশদের সুপাভরশ করা 

হদয়দছ থযখাদন ্নেপ্রাণীর জনে 112টে আন্ডারপাস (আকাদর থছাে থেদক থ্শ ্ড়) এ্ং NB সড়দকর 

115-ভকভম জদুড় ্নেপ্রাণীর জনে দুটে  ওিারপাস (50 ভমোর প্রশস্ত) ভনম বাদণর প্রস্তা্ করা হদয়দছ। 

প্রস্তাভ্ত ভমটেদগশন থকৌশেটেদত অগ্রাভধকারমূেক ্নাঞ্চদে প্রাণীদদর ্াসস্থাদন অদনকগুদো থরদনজ 

অ্কাঠাদমা অন্তিুবক্ত করা হয়, যা ্নেপ্রাণীর িোিদের জনে উন্নত করা থযদত পাদর (ভিত্র19 )। 
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ভিত্র18 : নারায়ণঘাে এ্ং ্েুওয়াে (NB) এর মদধে দুই থেদনর রাস্তায় ডানভদদকর গাছপাো পভরষ্কার করার মধে ভনদয় ভনম বাণ 

কাজ শুরু হদয়দছ। সূত্র। অোন্থভন ভপ. থেদিজার। 
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ভিত্র19 : একটে ভ্দেমান েুইন-থসে থসতু যা ্তবমাদন সীভমত মাত্রায় ্নেপ্রাণীর িোিদে সহায়তা কদর োদক। এই কাঠাদমাটে 6-

ভম উঁিু এ্ং 16-ভম প্রশস্ত ভসদঙ্গে স্পোদনর থসতু ভদদয় প্রভতস্থাপদনর জনে পভরকল্পনা করা হদয়দছ। সূত্র: অোন্থভন ভপ থেদিজার। 

সফি নাক্ষে বযর্ ণ? 

প্রােভমকিাদ্, এই প্রকল্পটে ্নেপ্রাণীর উপর থনভত্ািক প্রিাদ্র যোে ব মূেোয়ন করদত এ্ং ভনম বাণ 

কাদজর পূদ্ ব করা মাঠ পয বাদয়র গদ্ষণা ও সদ্ বাত্তম পদ্ধভতর আদোদক একটে যোযে ভমটেদগশন 

থকৌশে প্রণয়ন করদত ্েে ব হদয়দছ। ভনম বাণ স্থভগত করার জনে USAID -এর অনুদরাদধর ফদে প্রকদল্পর 

কাজ ভ্েভবত হয় এ্ং এর ফদে থনপাদের Department of Roads  (DoR) এ্ং ADB কতৃবপে মাঠ 

পয বাদয়র তেে এ্ং সদ্ বাত্তম আন্তজবাভতক পদ্ধভতর ্ে্হার কদর প্রকদল্পর প্রিা্ পুনমূ বেোয়ন করার এ্ং 

আরও অভধকতর ভমটেদগশন থকৌশে প্রণয়ন করার সদুযাগ পায়। থশষ পয বন্ত, এর ফদে থনপাদে ্নেপ্রাণী 

এ্ং তাদদর ্াসস্থাদনর মদধে সংদযাদগর প্রদয়াজনীয়তার উপর একটে িার থেদনর মহাসড়দকর প্রিা্ 

থমাকাদ্োর সেমতা ্ৃন্সদ্ধ কদরদছ। BBA, ্নেপ্রাণীর উপর উন্নত গদ্ষণার ভডজাইন, উন্নত তেে 

সংগ্রদহর পদ্ধভত, উচ্চমাদনর ভ্দেষণ এ্ং ্নেপ্রাণীর জনে আরও অে বপূণ ব ভনরাপত্তা ্ে্স্থার সুপাভরশ 

থদওয়ার উদদ্দদশে যোযে তেে ্ে্হাদরর থেদত্র এই ্ভধ বত সেমতা কাদজ এদসদছ । 

ভশেণীয় ভ্ষয়সমূহ 

মূেত, NB সড়ক প্রকদল্পর EIA(DoR, 2016) পািঁটে ডুয়াে ফাংশন অ্কাঠাদমা (পাভন ভনষ্কাশন এ্ং 

্নেপ্রাণীর িোিে) অন্তিুবক্ত কদর যাদত মহাসড়ক জদুড় ভ্ভিন্ন প্রজাভতর ্নেপ্রাণীদদর জনে ভনরাপদ 

পারাপার ভনন্সিত করা যায়। এর মদধে দুটে কােিােব এ্ং ভতনটে থছাে থসতু ভছদো। ্াদঘর জনে গুরুত্বপূণ ব 

্দে ভ্দ্ভিত 53ভকভম কভরদডাদরর মদধে থয ছয়টে স্থাদন ্নেপ্রাণীর িোিে রদয়দছ ্দে NB সড়ক 

প্রকদল্প ভিভিত হদয়দছ  থসখাদন এগুদো ভনম বাণ করা হয়, এর মাদন হদো গড় ভহদসদ্ ্নাঞ্চদের প্রভত 10.6 

ভকভম পর পর ্নেপ্রাণীদদর জনে একটে পারাপাদরর অ্কাঠাদমা গদড় থতাো হদয়দছ। 

জী্ন্ভিত্রে রোয় আরও ভ্স্তৃত পদ্ধভতর ্ে্হাদরর থেদত্র সংদশাভধত NB সড়ক ভমটেদগশন থকৌশদে 

থনপাে DoR এ্ং ADB -এর থযৌে প্রভতশ্রুভতর প্রভতফেন ঘদেদছ। পভরকভল্পত ভনষ্কাশন কাঠাদমার 

মূেোয়ন িারটে নকশা মানদদের উপর ভনিবর কদর যা ্নেপ্রাণীর পারাপাদরর জনে ভনভম বত কায বকর 

অ্কাঠাদমার জনে ভ্দ্ভিত হয়(Asian Development Bank, 2019b) : (1)অ্কাঠাদমার উন্মুক্ততা, (2) 

অ্কাঠাদমার আকার, (3) অ্কাঠাদমার ধরন এ্ং (4) অ্কাঠাদমার মধেকার থস্পভসং। 

এই সংদশাভধত ভমটেদগশন থকৌশেটের মাধেদম গত পািঁ ্ছদর জী্ন্ভিত্রে রোর জনে এভশয়ায় কায বকর 

ভগ্রন ইনফ্রাস্ট্রাকিার ্ে্হাদরর দ্রুত ভ্্তবদনর প্রভতফেন ঘদেদছ। EIA প্রভতদ্দন  2016 সাদে প্রকাভশত 

হদয়ভছদো যখন থনপাদে ্া থতরাই আকব েোন্ডদস্কদপ ্নেপ্রাণীর মতুৃেহার এ্ং ্াসস্থাদনর মদধে 

সংদযাদগর উপর িার থেদনর মহাসড়দকর প্রিা্ থমাকাদ্োর জনে থকাদনা গাইডোইন ্া অভিজ্ঞতা 

ভছদো না। থসই সময় থেদক ADB, Wildlife Institute of India এ্ং World Wide Fund for Nature (WWF)-

Nepal এই সংক্রান্ত গাইডোইন দতভর কদর যাদচ্ছ। এগুদো থমৌভেক ভনদদবভশকা এ্ং িভ্ষেদতর পভর্হন 

প্রকল্পগুদোর মাধেদম আরও অভতভরক্ত গদ্ষণা এ্ং পয বদ্েদণর ভ্ষয়গুদো উন্নত হদ্। 

এই থকস োভড পভরকল্পনা, ভডজাইন এ্ং ভমটেদগশন ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দন প্রকদল্পর অংশীজনদদর মদধে 

স্থানভিভত্তক প্রভতশ্রুভত এ্ং সেমতার গুরুত্ব সম্পদকব ভনদদবশ কদর। আদরকটে ভশেণীয় ভ্ষয় হদো 

্াভহেক তত্ত্বা্ধাদনর গুরুত্ব এ্ং পভরকল্পনা ্া ভডজাইন করার পয বাদয় প্রকল্পগুদোর জনে ভনভদবষ্ট জাতীয় 

্া আঞ্চভেক গাইডোইন ্ে্হাদরর প্রদয়াজনীয়তা। 

থযাগাদযাগ 
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কারমা ইয়াংজম, এশীয় উন্নয়ন ্োংক : kyangzom@adb.org 

ড. ঝামাক কারভক, ADB-এর ্াদয়াডাইিাভস বটে কনসােদেন্ট: jbkarki@gmail.com 

নভরস ডড, ADB-এর জনে ্াদয়াডাইিাভস বটে পরামশ বক: doddnbenda@cableone.net 

প্রাদমাদ থনওপাদন, WWF-Nepal: pramode.neupane@wwfnepal.org 
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কেস স্টাক্ষি 6 করিওপে: েূব ণ-েশ্চিম করিওপে (কনোি) 

প্রােভমক তেে 

ক্ষিক্ষনোর অবোঠাপমা কমাি: থরেওদয় 

কেশ: থনপাে 

প্রেপের নাম/অবস্থান: পূ্ ব-পন্সিম থরেওদয়, ভিতওয়ান-পারসা অংশ 

প্রস্তাবে: থনপাে সরকার 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা পভরকল্পনা ও নীভতমাো 

ইম্প্যাক্ট অযাপসসপমন্ট 

পূ্ ব-পন্সিম থরেপে একটে পভরকভল্পত ভসদঙ্গে-ট্রোক দ্দুেভতক থরেপে যা থনপাে জদুড় 945 ভকভম পয বন্ত  

িেদ্, এটে থতরাই-এর 24 টে থজো অভতক্রম কদর। এই থরেপে থনপাদের জাতীয় অগ্রাভধকারমূেক 

প্রকল্পগুদোর মদধে একটে এ্ং এটে ট্রাি-এভশয়ান থরেওদয় থনেওয়াদকবর অংশ হদ্, যা 2006 সাদে 

থনপাে সরকার সহদযাগী ভহদসদ্ স্বাের কদর এ্ং 2012 সাদে অনুদমাভদত হয়। প্রকল্পটে Ministry of 

Physical Infrastructure and Transport-এর আওতাধীন Department of Railways (DoRW) দ্বারা পভরিাভেত। 

থনপাে সরকার একটে সুভ্ধাজনক অোোইনদমন্ট ভনধ বারদণর জনে ২০১০ সাদে থরেওদয় প্রকল্পটের 

একটে প্রােভমক সম্ভা্েতা গদ্ষণা পভরিােনা কদর। ভনম বাণদযাগেতা, অে বনীভত, পভরদ্শগত প্রিা্ এ্ং 

থরেওদয় থেশদন স্থানীয় জনসংখোর অোদক্সস ভ্দ্িনা কদর ভ্কল্প পেগুদোও পয বাদোিনা করা হয়। 

প্রস্তাভ্ত থরেওদয় অোোইনদমদন্টর একটে অংশ (ভসমারা থেদক তামসাভরয়া) সরাসভর United Nations 

Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)-এর ওয়াল্ডব থহভরদেজ সাইে ভিতওয়ান 

নোশনাে পাকব (CNP) এ্ং পার্শ্ ব্ তী পারসা নোশনাে পাকব (PNP;ভিত্র20 ) এর থিতর ভদদয় যাদ্। থতরাই 

েোন্ডদস্কপ এ্ং CNP ও PNP-এর PAগুদো থনপাদের স্দিদয় দ্ভিত্রেময় ্নেপ্রাণীর আধার। ভিতওয়ান-

পারসা এোকাটেদত ্াদঘর জনসংখোর ঘনত্ব ভ্দেমান এ্ং ্তবমাদন LI প্রকল্প দ্বারা তুেনামূেকিাদ্ 

থতমন প্রিাভ্ত নয়। World Heritage Committee (WHC) উভদ্বগ্ন ভছদো থয পূ্ ব-পন্সিম থরেওদয়র ভনম বাণ 

ও পভরিােনা আঞ্চভেকিাদ্ গুরুত্বপূণ ব ্নেপ্রাণীর জনসংখোর ্াসস্থাদনর মদধে সংদযাগদক প্রিাভ্ত 

করদ্ এ্ং সাইদের "Outstanding Universal Value-অসামানে সা্ বজনীন মান"-থক থনভত্ািকিাদ্ 

প্রিাভ্ত করদ্। WHC অনুদরাধ কদরভছদো থয EIA সম্পন্ন না হওয়া পয বন্ত সমস্ত ভনম বাণ কাজ থযন 

স্থভগত রাখা হয়(World Heritage Convention, 2014) । পাদকবর অোোইনদমদন্টর ্োপাদর থনপাদের 

Department of National Parks and Wildlife Conservation (DNPWC)-এর আপভত্ত আমদে ভনদয় WHC 

অনুদরাধ কদরভছদো থয অনে থকাদনা ভ্কল্প থযন ভ্দ্িনা করা হয়, কারণ সকে ভ্কল্প 

অোোইনদমন্টগুদোও পাদকবর থিতর ভদদয় অভতক্রম কদর(Van Merm & Talukdar, 2016; World Heritage 

Convention, 2014) । 
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ভিত্র20 : ভিতওয়ান-পারসা অংদশ পূ্ ব-পন্সিম থরেওদয়র প্রস্তাভ্ত অোোইনদমন্ট। থরেওদয়র এই অংশটে আদগ ভিতওয়ান 

নোশনাে পাকব (থ্গুভন োইন)-এর থিতর ভদদয় করার পভরকল্পনা থনওয়া হয় ভকন্তু পদর থহতাউদা থেদক ভিতওয়ান পয বন্ত মদহন্দ্র 

মহাসড়দকর পার্শ্ ব্ তী আেোনদমন্ট অনুসরণ কদর পাকব থেদক দদূর নতুন আেোইনদমন্ট (োে োইন) করা হয়। এই নতুন 

আেোইনদমন্টভত ভনদয় ্তবমাদন Detailed Project Report-ভ্শদ প্রকল্প প্রভতদ্দন দতভরর প্রস্তুভত িেদছ। সূত্র: WWF-থনপাে। 

IUCN-এর িাক্ষিোভুক্ত িাি কেক্ষি বা গুরুত্বেিূ ণ প্রািীেূি 

থ্ঙ্গে ্াঘ ( Panthera tigris tigris ), এভশয়ান হাভত ( Elephas maximus ), এক-ভশংযুক্ত গোর ( Rhinoceros 

unicornis ), ভিতা্াঘ ( Panthera pardus ) 

EIA-এর সেুাক্ষরশ 

2016 সাদে অোোইনদমন্ট সংক্রান্ত অভধক সম্ভা্েতা ভ্ষয়ক আদোিনা CNP-থত অনুটষ্ঠত হয় থযখাদন 

ভনদম্নাক্ত অংশীজদনরা উপভস্থত ভছদো:  

• ভডপােবদমন্ট অফ থরেওদয়স, ভমভনভস্ট্র অফ ভফন্সজকাে ইনফ্রাস্ট্রাকিার এন্ড ট্রািদপােব 

• ভমভনভস্ট্র অফ ফদরে এন্ড সদয়ে কনজাদিবশন 

• ভমভনভস্ট্র অফ থফডাদরে অোদফয়াস ব এন্ড থোকাে থডদিেপদমন্ট 
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• নোিারাে ভরদসাদস বস এন্ড ভফসকোে িোভনং কভমশন  

• নোশনাে িোভনং কভমশন 

• জভুডভশয়াে কভমশন 

• DNPWC 

• IUCN ওয়াইল্ডোইফ থস্পশাভেে 

• WWF-থনপাে 

এই আদোিনার পদরগ দুটে অোোইনদমন্ট প্রস্তা্ করা হয়: একটে জাতীয় উদোনগুদোর থিতর ভদদয় 

অভতক্রম কদর, এ্ং একটে যা তাদদর সম্পূণ বিাদ্ এভড়দয় যায় (ভিত্র20 )। DNPWC কম বকতবারা 

থদভখদয়দছন থয জাতীয় উদোনগুদোর থিতর ভদদয় যাওয়া আেোইনদমদন্টর ফদে পাদকবর স্দিদয় 

গুরুত্বপূণ ব ্নেপ্রাণীর জনসংখোর দীঘ বস্থায়ী এ্ং অপূরণীয় েভত হদ্।(DNPWC, 2016) । সামান্সজক 

দৃটষ্টদকাণ থেদক থদখা হদে থ্াঝা যায় থয পাকবগুদো এভড়দয় যাওয়া আেোইনদমদন্টর ফদে উদেখদযাগে 

অে বননভতক থকন্দ্রগুদোর মদধে সংদযাগ স্থাপদনর মাধেদম এই অঞ্চদের স্থানীয় সম্প্রদায়ও উপকৃত হদ্। 

অতএ্, পাকবগুদোর িারপাদশ দীঘ ব রুদের জনে অভতভরক্ত খরদির ভ্ষয় োকা সদত্ত্বও এটে ভনণীত হদয়া 

থয ভ্কল্প অোোইনদমন্টটে পভরদ্শগত সুভ্ধা ছাড়াও দীঘ বদময়াদী অে বননভতক সুভ্ধা প্রদান করদ্(Van 

Merm & Talukdar, 2016) । 

পভরদ্শগত, সামান্সজক এ্ং অে বননভতক সুভ্ধার পভরদপ্রভেদত অংশীজদনরা সিত হন থয জাতীয় 

উদোদনর ্াইদর থরেপেটের নতুন অোোইনদমন্ট করা হদ্। DoRW-এর প্রােভমক প্রাক্কেন মদত PA-এর 

থিতর ভদদয় যাওয়া আেোইনদমদন্টর প্রভত ভকভম ইউভনে ভনম বাদণর খরি (USD 7.5 ভমভেয়ন)-এর তুেনায় 

PA-এর ্াইদর োকা আেোইনদমদন্টর  প্রভত ভকভম ইউভনে ভনম বাদণর খরি (USD 6.7 ভমভেয়ন) কম। PA -

এর ্াফার থজাদন থরদের অংশগুদোর জনে কদয়কটে অভতভরক্ত ভমটেদগশন পন্থার সুপাভরশ করা 

হদয়ভছদো, যার মদধে ্নেপ্রাণী পারাপাদরর জনে অ্কাঠাদমা, োদনে, শব্দ ভনদরাধক ্ে্স্থা এ্ং গভত 

কমাদনার ভডজাইন অন্তিুবক্ত রদয়দছ। 

ভনজগড়-থহতাউদা-িরতপরু অংশ ভহদসদ্ খোত ভ্কল্প অোোইনদমদন্টর জনে 2018 সাদে DoRW 

জভরপ, ভডজাইন এ্ং ভ্শদ প্রকল্প প্রভতদ্দন দতভরর থেদত্র পরামশ বক থস্া পাওয়ার েদেে Expression 

of Interest ্া আগ্রহ প্রকাশ কদর (DoRW, 2018) । 2021 সাে পয বন্ত, এই অংদশ জনে এখনও EIA-এর 

কাদজর প্রস্তুভত িেদছ। 

2018 সাে থেদক DNPWC পাদকবর ্াইদর পভরদ্শগত প্রন্সক্রয়াগুদোর ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ভনন্সিত করদত 

নতুন অোোইনদমদন্টর ভ্ষদয় DoRW-থক যুক্ত কদরদছ। IUCN এ্ং WWF-এর মদতা আন্তজবাভতক 

সংস্থার সাদে সমিয় কদর DNPWC 2018 সাদে কাঠমান্ডুদত "ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিার অোন্ড ওয়াইল্ড 

োইফ কনজারদিশন" ভ্ষয়ক একটে অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন কদর।(DNPWC, 2018) । এই অনুষ্ঠাদন 

থরেওদয় এ্ং সড়ক ভ্িাগ সহ ভ্ভিন্ন সরকারী দপ্তরসমূহ একন্সত্রত হয়, যার ফদে ্নেপ্রাণীর উপর LI-

এর প্রিা্ কমাদত প্রযুন্সক্তগত দেতা এ্ং সদ্ বাত্তম পদ্ধভতগুদোর জ্ঞান থশয়ার করার সুদযাগ দতভর হয়। 

DNPWC পাকব এ্ং অনোনে গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থদের মদধে সংদযাগ ্জায় রাখার জনে আন্ডারপাস এ্ং 

ওিারপাদসর মদতা ভমটেদগশন ্ে্স্থা গ্রহদণর উপর থজার ভদদয়দছ(DNPWC, 2021) । 

ক্ষনরােত্তা বযবস্থার ের্ ণাপ্তিা  
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থযদহতু এই প্রকল্পটে এখনও প্রােভমক পভরকল্পনার পয বাদয় রদয়দছ, আনুষ্ঠাভনকিাদ্ থকাদনা ভনরাপত্তা 

্ে্স্থার প্রস্তা্ করা হয়ভন (ভিত্র21 )। অোোইনদমন্ট এখন পাদকবর মধে ভদদয় না থগদেও ্নেপ্রাণী-থট্রদনর 

সংঘষ ব  এ্ং ভিতওয়ান ও পারসা নোশনাে পাদকবর থিতর-্াভহদরর এোকা থেদক িুভরয়া ও ভমড-ভহে 

এোকা পয বন্ত ভ্স্তৃত ্নেপ্রাণীর ্াসস্থাদনর মদধে সংদযাদগর থেদত্র ভ্ঘ্নগুদো কভমদয় আনার জনে 

DoRW এখনও সংভেষ্ট ভ্দশষজ্ঞদদর সাদে পরামশ ব িাভেদয় যাদচ্ছ। ভ্দশষ কদর িরতপুদরর কাছাকাভছ 

অংশ ভনদয় থ্ভশ উদদ্বগ রদয়দছ, থযখাদন থরেওদয়টে  গুরুত্বপূণ ব ্ারাদা্র ্নেপ্রাণী কভরদডারদক থছদ 

করদ্ এ্ং রামসার সাইদে গুরুত্বপূণ ব জোিূভম ভ্শাজারী থেদকর কাছ ভদদয়ও অভতক্রম করদ্। 

 

ভিত্র21 : (ক) থমভি মহাকােী ভ্দুেতাভয়ত থরেপদের ্ারভদ্াস অংদশ থরেওদয়র জনে ্াধঁ ভনম বাণ করা হদয়দছ। (খ) জেভ্দুেদতর 

জনে পভরকভল্পত এ্ং স্থাভপত কােিােবসমূহ। সূত্র: প্রাদমাদ থনওপাদর, WWF-থনপাে। 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন ও ফোফে 

িোরক্ষে ও গপবষিা 

ভনম বাণ কাজ পর্তী থকাদনা পয বদ্েণ ্া গদ্ষণা হয়ভন কারণ প্রকল্পটে প্রােভমক পভরকল্পনার পয বাদয় 

রদয়দছ। তদ্, EIA এ্ং BBA-এর মাধেদম ্াস্ত্াভয়ত ভনরাপত্তা ্ে্স্থার কায বকাভরতা সম্পদকব পয বদ্েণ 

এ্ং গদ্ষণা িাোদনার জনে সুপাভরশ করা হদ্। 

সফি নাক্ষে বযর্ ণ? 

মূে অোোইনদমদন্টর পুনভ্ বদ্িনা এ্ং  ্নেপ্রাণীদদর গুরুত্বপূণ ব ্াসস্থান এড়াদত ভিতওয়ান এ্ং পারসা 

নোশনাে পাদকবর আদশপাদশ থরেপে পুনভ্ বনোস করার িূড়ান্ত ভসদ্ধান্তটে ্নেপ্রাণী সংরেদণর জনে 

একটে সাফেে ভহসাদ্ ভ্দ্িনা করা থযদত পাদর। ্াদঘর জনসংখোসহ জী্ন্ভিদত্রের স্ বভনম্ন েভত 

করদ্ এমন একটে অোোইনদমদন্টর ্োপাদর সমদঝাতায় থপৌৌঁছাদনা্র জনে অংশীজনদদর সহদযাভগতা 

এ্ং ভ্কল্প অোোইনদমন্টগুদোর পয বাদোিনা থ্শ গুরুত্বপূণ ব ভছদো।  

নতুন আেোইনদমদন্টর ফদে প্রকল্পটে এখনও পভরকল্পনার পয বাদয় রদয়দছ আর তাই এখনও থকানও 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা গ্রহণ করা হয়ভন। প্রকদল্পর সাফেে ্া ্েে বতা মূেোয়দনর জনে ভনম বাণ-্্কাজ পর্তী 

পয বদ্েণ এ্ং গদ্ষণা পভরিােনা করদত হদ্। 

ভশেণীয় ভ্ষয়সমূহ 
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এই থকস োভড এভশয়ার কদয়কটে উদাহরদণর মদধে একটে থযখাদন ভমটেদগশন হাইয়ারারভকর 

"অোিয়দডি" অংশ প্রদয়াগ করা হদয়দছ (এড়াদনা, কমাদনা, পুনরুদ্ধার করা, েভতপূরণ থদওয়া)। LI 

প্রকল্পগুদো ্নেপ্রাণী ও ইদকাভসদেদমর উপর স্থায়ী অপূরণীয় প্রিা্ থফেদত পাদর এ্ং খু্ অল্প 

সংখেক প্রকল্পই জী্ন্ভিত্রে এ্ং ভ্পদাপন্ন ্নেপ্রাণী জনসংখোর এোকাদক সম্পূণ বরূদপ এভড়দয় যায়। 

্ভেষ্ঠ পভরকল্পনা এ্ং সহদযাভগতার গুরুত্ব তুদে ধরা একটে অননে নন্সজর হদো এই পূ্ ব-পন্সিম 

থরেওদয়র ভিতওয়ান-পারসা অংদশ প্রকল্পটে। প্রকদল্পর পভরকল্পনাকারী ্া প্রস্তা্ক ও কনজাদিবশন 

অংশীজনদদর মদধে সমিয় োকাো পভরদ্শগত থেকসই থরেওদয় প্রকদল্পর জনে গুরুত্বপূণ ব।  সাফেে 

পাওয়ার জনে এই উদাহরণটে দুটে মূে ভ্ষয় তুদে ধদরদছ: 

• পভরকল্পনা প্রন্সক্রয়ার প্রেম ভদদক মাঠ পয বাদয়র প্রাসভঙ্গক তেে সংকেদনর জনে অভধকতর 

প্রদিষ্টার প্রদয়াজন যা জী্ন্ভিদত্রের হেস্পে ও কনজাদিবশদনর প্রদয়াজনীয়তা রদয়দছ এমন 

এোকায় প্রিা্ থফো প্রকল্পগুদোর পভরকল্পনা এ্ং ভডজাইন করার থেদত্র কাদজ আসদত 

পাদর।   

• জী্ন্ভিত্রে এ্ং সংরেদণর প্রদয়াজনীয়তা রদয়দছ এমন ্নেপ্রাণীর উপর সম্ভা্ে প্রিা্ 

সম্পদকব থকাদনা ভসদ্ধান্ত থনওয়ার আদগ মাভল্ট-থেে অংশীজনদদর মদধে আদোিনা অ্শেই 

হওয়া উভিত। 

থনপাদের পূ্ ব-পন্সিম থরেপে এভশয়ার অনোনে LI প্রকদল্পর জনে একটে উদাহরণ ভহদসদ্ কাজ করদ্ 

এ্ং উচ্চ-উদদ্বগ আদছ এমন প্রকদল্পর জনে অোিয়দডি নীভত ্ে্হাদরর থেদত্র সহায়তা প্রদান করদ্, 

ভ্দশষ কদর থসস্ প্রকল্প থযগুদো সংরেদণর প্রদয়াজনীয়তা আদছ এমন ্নেপ্রাণী ও গুরুত্বপূণ ব 

ইদকাভসদেম ও PA-এর উপর প্রিা্ থফেদ্। 

থযাগাদযাগ 

প্রাদমাদ থনওপাদন, WWF-Nepal: pramode.neupane@wwfnepal.org 

থগাকান বা জং োপা, WWF Nepal: gokarna.thapa@wwfnepal.org 

হাভর িাদ্রা আিাভরয়া, ইদকােন্সজে, DNPWC: hbacharya07@gmail.com 
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কেস স্টাক্ষি 7 অর্ ণনীক্ষি: ক্ষবেযুৎ িাইন: জাভা-বাক্ষি 500 ক্ষেপিাপভাল্ট োওোর ট্রান্সক্ষমশন ক্রক্ষসং প্রপজক্ট 

(ইপদাপনক্ষশো)  

প্রােভমক তেে 

ক্ষিক্ষনোর অবোঠাপমা কমাি: ভ্দুেৎ োইন 

কেশ: ইদদাদনভশয়া 

অবস্থান (প্রপেশ/রাজয): জািা এ্ং ্াভে  

প্রেপের নাম: জািা-্াভে 500 ভকদোদিাল্ট (kV) পাওয়ার ট্রািভমশন ক্রভসং প্রদজে 

প্রস্তাবে: থপরুসাহান ভেভস্ত্রক থনগারাত (PLN) (ইদদাদনভশয়ার রােীয় ভ্দুেৎ থকাম্পাভন) ও ADB (ঋণদাতা) 

প্রকল্প ও ইদকানভমক েুেসমূদহর সূিনা 

্াভে দ্বীপ ইদদাদনভশয়ার অনেতম গুরুত্বপূণ ব পয বেন থকন্দ্র এ্ং ্াভের অে বনীভত থদদশর জাতীয় থমাে 

থদশজ উৎপাদদন উদেখদযাগে অ্দান রাদখ(Asian Development Bank, 2021)। ্তবমাদন, ্াভেদত কম 

উৎপাদন এ্ং ট্রািভমশন ্াধার কারদণ ঘন ঘন ভ্দুেৎ ভ্ভ্রাে এ্ং িোকআউে হদচ্ছ। ্াভের ভ্দুেৎ 

্ে্স্থা জািা ভগ্রদডর সাদে  িারটে 150-থকভি undersea-আন্ডারভস কো্ে দ্বারা সংযুক্ত যা 400 থমগাওয়াে 

(MW) ভ্দুেৎ ট্রািফার করদত পাদর, ভকন্তু এই ট্রািভমশন োইদনর সেমতা থ্শ দু্ বে। এই ভসদেম 

ছাড়াও ্াভে আদগ ভডদজদের (তাপভ্দুেৎ থকন্দ্র) মাধেদম ভ্দুেৎ উৎপাদন করত। তদ্, 2013 সাদে 

ভডদজদের ্ে্হার সীভমত ভছদো, কারণ প্রাদদভশক সরকার ্াভেদক একটে পভরদ্শগত সুরভেত এোকা 

ভহদসদ্ থঘাষণা কদর। ্াভেদত ভ্দুেৎ ্ে্স্থা উন্নত করার জনে Perusahaan Listrik Negarat (PLN)-

এর(Perusahaan Listrik Negarat, 2013) মদত থসরা উপায় ভছদো ্াভে ও জািার মধেকার ভ্দুেৎ ট্রািভমশন 

ভসদেম থজারদার করা। 

2009 সাদে জািা-্াভে 500-kV পাওয়ার ট্রািভমশন ক্রভসং প্রদজদের প্রস্তা্না উত্থাপন করা হয় । জািা 

এ্ং ্াভের মদধে 1,500 থমগাওয়াে ভ্দুেৎ ট্রািফার করার েমতা সম্পন্ন  220 ভকদোভমোর উচ্চ 

থিাদল্টজ োইন ভনম বাদণর েেে থনওয়া হয়। প্রকল্পটের আরও েেে ভছদো পূ্ ব জািাদত একটে 500/150-

থকভি সা্দেশন সম্প্রসারণ, ্াভেদত একটে নতুন 500/150 ভকদোদিাল্ট সা্দেশন ভনম বাণ এ্ং এগাদরা 

150/20-থকভি সা্দেশদনর হােনাগাদ করা (ভিত্র 22 এ্ংভিত্র23 )। প্রকল্পটেদত ভনম বাণ কাজ তদারভক, 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা গ্রহণ এ্ং সেমতা ্ৃন্সদ্ধর েদেে প্রকল্প ্ে্স্থাপনাদক সহায়তা করার জনে পরামশ বক 

পভরদষ্া অন্তিুবক্ত করা হয়। 
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ভিত্র 22: জািা-্াভে 500-kV প্রকদল্পর কদম্পাদনন্ট 1 থেদক 6-এর অ্স্থান ও ্ণ বনা সূত্র: এশীয় উন্নয়ন ্োংক ইদদাদনভশয়া: জািা-

্াভে 500-kV পাওয়ার ট্রািভমশন ক্রভসং প্রদজে। সমাভপ্তর প্রভতদ্দন (কমভিশন ভরদপােব)। থফব্রুয়াভর 2021। 
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ভিত্র23 : জািা-্াভে 500-kV প্রকদল্পর কদম্পাদনন্ট 7-এর অ্স্থান ও ্ণ বনা সূত্র: এশীয় উন্নয়ন ্োংক ইদদাদনভশয়া: জািা-্াভে 

500-kV পাওয়ার ট্রািভমশন ক্রভসং প্রদজে। সমাভপ্তর প্রভতদ্দন (কমভিশন ভরদপােব)। থফব্রুয়াভর 2021। 

জািা-্াভে 500-থকভি ভ্দুেৎ প্রকল্প ভতনটে কারদণ থকস োভড ভহদসদ্ ভন্ বািন করা হয়। প্রেমত, ভ্দুেৎ 

োইদনর অোোইনদমন্ট দুটে জাতীয় উদোন, ্ােুরান নোশনাে পাকব এ্ং ্াভে ্রাত নোশনাে পাদকবর 

কাছাকাভছ অ্ভস্থত, যার অে ব ্নেপ্রাণীর উপর সম্ভা্ে প্রিা্ থমাকাদ্োয় ভনরাপত্তা ্ে্স্থা গ্রহণ করা 

প্রদয়াজনীয় ভছদো (ভিত্র 24 )। ভদ্বতীয়টে হদো তদেের উপেিেতা। 2009 এর ADB থসইফগাডব পভেভস 

অনুযায়ী 2016 সাদে ADB (এই প্রকদল্পর অনেতম অে বায়নকারী) এই LI প্রকদল্পর একটে অে বননভতক 

ভ্দেষণ পভরিােনা কদর। প্রকদল্পর সাদে সম্পভকবত নয় এমন পদের জনে পদরাে খরদির জনে অে ব 

্রাদ্দ রাখার গুরুত্ব এ্ং প্রিভেত প্রকল্প মূেোয়ন প্রন্সক্রয়ায় পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন 

অন্তিুবদক্তর সুভ্ধার কো ভ্দেষদণ উদেখ করা হয়। তৃতীয় কারণ হে ADB-এর ভ্দেষদণর সূত্র ধদর 

পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর ফদে থয আভে বক সুভ্ধা পাওয়া যাদ্ তার একটে িাে উদাহরণ 

হদো এই জািা-্াভে প্রকল্পটে । ADB অনুমান কদর থয এই প্রকদল্প ্াস্ত্াভয়ত পভরদ্শগত ভনরাপত্তা 

্ে্স্থা থেদক প্রাপ্ত সুভ্ধা আগামী 10 ্ছদরর মদধে USD 3.9 ভমভেয়দনর সমান হদ্(Asian Development 

Bank, 2016) ।  



47   |   ্নেপ্রাণীর উপদযাগী ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা সংক্রান্ত থকস োভড   USAID.GOV 

ADB পভরিাভেত অে বননভতক ভ্দেষণটে প্রিভেত ্ে্সা-ভিভত্তক প্রকল্প মূেোয়দনর পদ্ধভতর অনুসরণ কদর 

না। ADB জািা-্াভে প্রকদল্পর Net Present Value1 গণনা কদরদছ যার মদধে অন্তিুবক্ত রদয়দছ প্রকদল্পর 

দ্বারা সষৃ্ট তৃতীয় পদের উপর পদরাে প্রিা্ থমাকাদ্োর জনে খরি এ্ং এর সুভ্ধা এ্ং প্রকল্প দ্বারা 

্াস্ত্াভয়ত পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা থেদক প্রাপ্ত সুভ্ধাসমহূ(Asian Development Bank, 2016) । 

সাধারণত, এই থিভরদয়্েগুদো একটে প্রকদল্পর Net Present Value গণনায় অন্তিুবক্ত করা হয় না। 2009 

সাদে জািা-্াভে 500-থকভি প্রকদল্পর সম্ভা্েতা মূেোয়ন করার সময় PLN তার সম্ভা্েতা ভ্দেষদণ এই 

থিভরদয়্েগুদোর ভহসা্ কদরভন। 

অে বননভতক ভ্দেষণ 

ADB কতৃবক পভরিাভেত ভ্দেষণটে জািা-্াভে 500 থকভি প্রকদল্পর খরি-সুভ্ধার একটে ভ্দেষণ 

ভছদো(Asian Development Bank, 2016) । ভ্দেষণটে ভনদি থদওয়া িারটে ধাদপ করা হয় (সকে গণনার 10 

্ছদরর সময়কাে ধদর থনওয়া হয়): 

1. প্রকদল্পর আভে বক খরি এ্ং সুভ্ধা ভ্দ্িনায় ভনদয় Net Present Value গণনা করা;  

2. প্রকদল্পর ফদে সৃষ্ট থনভত্ািক এক্সোরনাভেটেগুদোদক োকার মাদনর ভ্পরীদত ভহসা্ করা;  

3. দুটে পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থার কারদণ হওয়া সুভ্ধাসমূদহর গণনা করা; এ্ং 

4. সকে িোেু একন্সত্রত করা এ্ং প্রকদল্পর একটে সমভিত Net Present Value গণনা করা।  

প্রেম ধাদপ, প্রােভমক ভ্ভনদয়াগ, পভরিােনা এ্ং রেণাদ্েদণর খরি অন্তিুবক্ত করা হয়। এই প্রকদল্পর 

থেদত্র এই ধাদপ পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থার খরিও গণনায় ধরা হয়। থমাে খরি  USD 2,282 ভমভেয়ন 

্দে অনুমান করা হয়। থ্ভনভফদের ভহসা্ করা হয় ভ্দুেৎ ্ে্হার সংক্রান্ত আয় থেদক এ্ং এর পভরমাণ 

ভছদো USD 2,470 ভমভেয়ন । সুভ্ধা থেদক খরি ভ্দয়াগ কদর থেখকরা গণনা কদরদছন থয Net Present 

Value  ইভত্ািক এ্ং তা USD 188 ভমভেয়দনর সমান।  

ভদ্বতীয় ধাদপ, দুটে থনভত্ািক এক্সোরনাভেটে ভ্দ্িনা করা হয়। প্রেমটে হদো ট্রািভমশন োইন এড়াদত 

উড্ডয়নরত এয়ারোইিগুদোর লাইে পে পভর্তবন করার প্রদয়াজনীয়তা। থেখকরা অনুমান কদরন থয 

এই পভর্তবনটের ফদে লাইদের দরূত্ব গদড় পািঁ শতাংশ ্াড়দ্। এই দরূত্ব ্ৃন্সদ্ধর ফদে জাতীয় 

এয়ারোইিগুদোর প্রভত ্ছর  USD 822,900 ্া 10 ্ছদর USD 15 ভমভেয়ন অভতভরক্ত খরি করদত হদ্। 

ভদ্বতীয় থনভত্ািক এক্সোরনাভেটে ভছদো প্রকদল্পর ভনম বাণ পয বাদয় ্াভে ্রাত নোশনাে পাদকব সীভমত 

পয বেদনর ফদে রাজস্ব হারাদনার ঝঁুভক।  প্রিাভ্ত হদ্ এমন এোকার আকাদরর উপর ভিভত্ত কদর 

থেখকরা অনুমান কদরন থয পাকবগুদোর আয় 5.4 শতাংশ হ্রাস পাদ্। ভ্দেষদণ ধদর থনওয়া সময়কাদের 

জনে এই এক্সোরনাভেটের অে ব মান দাড়ঁায় আনুমাভনক USD 11 ভমভেয়ন। 

 

1  Net Present Value একটে প্রকদল্পর আভে বক সম্ভা্েতা মূেোয়দনর জনে ্ে্হৃত একটে সূিক। ভ্দেষদণর প্রভতটে থময়াদদ প্রতোভশত সভু্ধা 

থেদক প্রতোভশত খরি ভ্দয়াগ কদর সিূকটে গণনা করা হয়। খরি এ্ং থ্ভনভফদের মদধে পাে বকে প্রভতটে থময়াদদ ্াদ থদওয়া ্হয় যার ফদে 

সকে িোেুর মদধে তুেনা করা এ্ং আজদকর মুদ্রায় ভহসা্ করা সম্ভ্ হয়। যভদ Net Present Value পন্সজটেি হয়, তাহদে প্রকল্পটে 

আভে বকিাদ্ করা সম্ভ্, অে বাৎ খরদির থিদয় সুভ্ধা থ্ভশ।  
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ভিত্র 24: পূ্ ব জািার ্ােুরান নোশনাে পাকব ও ্াভের ্াভে ্ারাত নোশনাে পাদকব ভ্দুেৎ োইন সূত্র: এশীয় উন্নয়ন ্োংক 

ইদদাদনভশয়া: জািা-্াভে 500-ভকদোদিাল্ট পাওয়ার ট্রািভমশন ক্রভসং প্রদজে। সমাভপ্তর প্রভতদ্দন (কমভিশন ভরদপােব)। 

থফব্রুয়াভর 2021। 

তৃতীয় ধাদপ, দুটে ভমটেদগশন ্ে্স্থা থেদক প্রাপ্ত সভু্ধাগুদোর অনুমান করা হয়। প্রেমত, থেখকরা ্ায় ু

দষূণ কমাদত ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর ফদে অে বননভতকিাদ্ থয উপকার হদ্ তা পভরমাপ কদরন। ভ্শুদ্ধ ্ায় ু

োকার ফদে 10 ্ছদরর মদধে USD 50,000 সমমূদেের সুভ্ধা পাওয়া যাদ্ ্দে অনুমান করা হয়। 

জাকাতবা থমদট্রাপভেেন এোকায় পভরিাভেত একটে গদ্ষণা থেদক পাওয়া থসদকন্ডাভর তেে ্ে্হার কদর 

এই অনুমান করা হয়(Asian Development Bank, 2016) । ভদ্বতীয়ত, থেখকরা PLN অে বাভয়ত ্াভে োভে বং 

প্রদজে নাদম একটে কনজাদিবশন কম বসূভি থেদক থয উপকার পাওয়া যাদ্ তারও একো অনুমান 

কদরদছন। ্াভে োভে বং, Leucopsar rothschild , একটে ভ্রে ও জনভপ্রয় পাভখ যা ্াভে ্ারাত জাতীয় 

উদোদনর মাসকে। এই পাভখটেদক IUCN ভ্পদাপন্ন ভহসাদ্ ভিভিত কদরদছ এ্ং 1970 সাে থেদক এটে 

জাতীয় ও আন্তজবাভতক প্রদেকশন েোোদসর আওতায় রদয়দছ। অনুমান করা হয় থয প্রায় 200 ্াভে 

োভে বং পাভখ ্াভে ্ারাত জাতীয় উদোদন ্াস কদর োদক(Asian Development Bank, 2016) । 10 ্ছদররও 

থ্ভশ সময় ধদর প্রকল্পটে ্াস্ত্ায়দনর ফদে শব্দ দষূণ জভনত এ্ং িোিদের থেদত্র 100 টে পাভখ 

েভতগ্রস্ত হদ্ ্দে আশংকা করা হয়(Asian Development Bank, 2016) । এই থেদত্র, অোিয়দডি নীভত 

সম্ভ্ ভছদো নাদ্, তাই PLN েভতপূরণ ভহসাদ্ কনজাদিবশন কম বসূভিদত আরও থ্ভশ ভরদসাস ব অন্তিুবক্ত 

কদর এ্ং পুন্ বাসন প্রদিষ্টার জনে অে বায়ন কদর। 
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্াভে োভে বং প্রকল্পটে 1983 সাদে শুরু হয় এ্ং কোপটেি-থিড পাভখগুদো মুক্ত করার মাধেদম ্নে পাভখর 

জনসংখোদক ্ৃন্সদ্ধ কদরদছ। প্রকল্পটে ্াভে োভে বং ভরকিাভর িোদনর উন্নয়দনর ভিভত্ত গদড় 

থদয়(Perusahaan Listrik Negarat, 2013) । ADB (2016) ্াজার মূেে পদ্ধভত ্ে্হার কদর এই পাভখর 

সংরেদণর থ্দনভফদের অে বমূেে অনুমান কদর। থেখদকরা পাভখ প্রভত USD 500 ্রাদ্দ কদরন। তদ্, এটে 

উদেখদযাগে থয ্াভে োভে বং-এর ্াজার মূেে প্রকৃভতদত ভ্দেমান পাভখর সংখোর উপর ভনিবর কদর 

পভর্ভতবত হদয় োদক। প্রকৃতপদে, ্াভে োভে বং কম বসিূীর অনেতম প্রধান েেে হদো স্থানীয় এ্ং 

আন্তজবাভতক িাভহদা কমাদত  প্রকৃভতদত পাভখর সংখো ্ৃন্সদ্ধ করা, থযদহতু থক্রতারা ভ্রে প্রজাভতর পাভখর 

জনে থ্ভশ দাম প্রদান কদর। 10 ্ছদরর মদধে এই কম বসূভির অে বননভতক সুভ্ধা USD 3.8 ভমভেয়ন ্দে 

অনুমান করা হয়।  

িতুে ব এ্ং িূড়ান্ত ধাদপ, থেখকরা থদভখদয়দছন থয  USD188 ভমভেয়ন থেদক USD 166 ভমভেয়দনর ভহসাদ্ 

Net Present Value 12 শতাংশ কদম যায় যখন থনভত্ািক এক্সোরনাভেটেগুদো এ্ং পভরদ্শগত 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থাগুদো ভ্দ্িনায় থনওয়া হয়। এই হ্রাস সদত্ত্বও সমভিত Net Present Value-এর মাধেদম 

থদখা যায় থয এই প্রকল্পটে সমাদজর জনে  সুভ্ধাসমহূ অ্োহত রাখদ্। তদ্ থযদকাদনা পুঙ্খানুপুঙ্খ 

অে বননভতক ভ্দেষদণর পূ্ বািাদসর থিদয় এই সুভ্ধাগুদো কম ্দেই প্রতীয়মান হদত পাদর।  

থেকসই LI প্রকদল্পর ভসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রন্সক্রয়ায় খরি-সুভ্ধার ভ্শদ ভ্দেষণ, থযমন ADB দ্বারা পভরিাভেত 

ভ্দেষণটে, গুরুত্বপূণ ব িূভমকা রাখদত পাদর। ইভত্ািক ্া থনভত্ািক থযোই থহাক না থকন, থকাদনা 

প্রকদল্পর সাদে সম্পভকবত এক্সোরনাভেটে ভিভিত করা এ্ং পভরমাণ করা স্সময় সহজ নয়। তদ্, থকান 

প্রকল্পগুদোদক অগ্রাভধকার থদওয়া উভিত তা ভনধ বারদণর জনে এস্ আমদে থনওয়া অপভরহায ব। এগুদো 

ভমটেদগশন ্ে্স্থার প্রদয়াজনীয়তা তুদে ধরদত পাদর এ্ং থকান ভনভদবষ্ট ্ে্স্থা সাশ্রয়ী হদ্ থসো ভনধ বারদণ 

কাদজ আসদত পাদর। 

ভশেণীয় ভ্ষয়সমূহ 

ADB পভরিাভেত অে বননভতক ভ্দেষণ থেদক থদখা যায় থয জািা-্াভে 500-থকভি প্রকদল্পর জনে ভন্ বাভিত 

এ্ং ্াস্ত্াভয়ত ভনরাপত্তা ্ে্স্থাগুদো একটে ইভত্ািক িোেু দতভর কদরদছ। প্রকদল্পর মূেোয়দন অন্তিুবক্ত 

করা ্েয়-সুভ্ধার যোযে ভ্দেষণ তুদে ধদরদছ থয পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা শুধু পভরদ্শ ও 

্নেপ্রাণীরই ভনরাপত্তা ্ে্স্থা কদর না ্রং একটে অ্কাঠাদমা প্রকদল্পর সাভ্ বক থনে িোেুও ্ৃন্সদ্ধ করদত 

পাদর। যভদ প্রকল্পগুদো ভনরাপত্তা ্ে্স্থার সুভ্ধা উদপো কদর শুধু তাদদর খরিই অন্তিুবক্ত কদর, তাহদে 

অংশীজদনরা ভনরাপত্তা ্ে্স্থাদক শুধু একটে ্েয় ভহসাদ্ই থদখদ্। একইিাদ্ গুরুত্বপূণ ব হদো, এই 

প্রকদল্পর জনে পভরিাভেত খরি-সুভ্ধা ভ্দেষদণর ধরনটে অনুকরণদযাগে হদত হদ্ যাদত এটে 

ইদদাদনভশয়া এ্ং সমগ্র এভশয়ায় LI প্রকদল্পর জনে ্ে্হার করা থযদত পাদর।  

এটে েে করা উভিত থয এই ধরদনর ভ্দেষণ পভরিােনার থেদত্র দুটে প্রধান িোদেজ রদয়দছ। প্রেমটে 

হদো তদেের ঘােভত। ভদ্বতীয়টে হদো ভ্দেমান তদেের সহজেিেতা। থ্ভশরিাগ সময় প্রকদল্পর 

প্রস্তা্দকরা একটে পয বাদোিনামূেক গদ্ষণা কদর োদক ভকন্তু প্রভতদ্দনগুদো জনসাধারদণর জনে 

উন্মুক্ত োদক না। ভসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রন্সক্রয়ায় স্বচ্ছতা গুরুত্বপূণ ব যাদত স্বাধীনিাদ্ মূেোয়ন করা যায়। উপরন্তু, 

জািা-্াভে 500-থকভি প্রকদল্পর জনে দতভর করা নভের পয বাদোিনা থেদক থদখা যায় থয সরকারী নভে 

জনসাধারদণর জনে উন্মুক্ত োকা সদত্ত্বও থসগুদোর মদধে প্রায়ই ভ্স্তাভরত এ্ং প্রাসভঙ্গক তেে অিা্ 

ভছদো।  

থযাগাদযাগ 
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মাভরয়ান থদদোস অোদজদেস ADB-এর কে-থ্দনভফে অোনাভেভসস কনসােদেন্ট: 

msdangeles@gmail.com 

  

mailto:msdangeles@gmail.com
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কেস স্টাক্ষি 8 অর্ ণনীক্ষি: সড়ে: কফিাপরি রুট 4, েূব ণ-েশ্চিম মহাসড়ে (মািপেক্ষশো) 

প্রােভমক তেে 

ক্ষিক্ষনোর অবোঠাপমা কমাি: সড়ক 

কেশ: মােদয়ভশয়া 

অবস্থান (কজিা/রাজয): থগভরক/থপরাক এ্ং থজভে/থকোনতান থপভননসুোর মােদয়ভশয়া 

প্রস্তাবে: জাতীয় সরকার (মােদয়ভশয়ার Public Works Department) 

প্রকল্প ও ইদকানভমক েুেসমূদহর সূিনা 

থফডাদরে রুে 4 থপভননসেুার মাদেভশয়ার উত্তদর 307 ভকভম জদুড় ভ্সতৃ্ত মহাসড়ক এ্ং পূ্ ব-পন্সিম 

মহাসড়দকর অংশ, থয সড়ক থপভননসুোর মাদেভশয়ার পূ্ ব উপকূেদক পন্সিম উপকূদের সাদে সংযুক্ত 

কদর (ভিত্র 25 )। মাদেভশয়ার  Public Works Department 1970-এর দশদক1968 থেদক 1989 সাে পয বন্ত 

মাদেভশয়ায় কভমউভনে ভ্দদ্রাদহর সময় প্রভতরোমূেক মহাসড়ক ভহদসদ্ থফডাদরে রুে 4 সহ পূ্ ব-

পন্সিম মহাসড়ক ভনম বাণ শুরু কদর; এ্ং এটে 2005 সাদে সম্পন্ন করা হয়। সড়কটে েুনাস পয বন্ত ভ্সতৃ্ত 

হওয়ার আদগ পন্সিদম থগভরক শহরদক পূদ্ ব থজভে শহদরর সাদে সংযুক্ত কদর। 

 

ভিত্র 25: থফডাদরে রুে 4 মহাসড়দকর এোকায় ্নেপ্রাণীর ্াসস্থান ও অ্স্থান সূত্র: ভডপােবদমন্ট অফ োউন এন্ড কাভি িোভনং 

CFS I: মাোর িোন ফর ইদকােন্সজকাে ভেংদকদজস। িূড়ান্ত প্রভতদ্দন। 2009। 
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এই প্রকল্পটে থকস োভড ভহদসদ্ ভন্ বািন করার কারণ হদো 2009 সাদে থদশটের Department of Town 

and Country Planning এই সংক্রান্ত দুটে অে বননভতক ভ্দেষণ কদর যা ভছদো থপভননসুোর মােদয়ভশয়ায় 

কদয়কটে ইদকােন্সজকাে কভরদডার গদড় থতাোর মাোর িোদনর অংশ। প্রেম অে বননভতক ভ্দেষদণর 

উদদ্দশে ভছদো মাোর িোদন ভিভিত পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর জনে অে বননভতক 

সম্ভা্েতা ভনধ বারণ করা। ভদ্বতীয় অে বননভতক ভ্দেষদণ পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর সাদে 

যুক্ত খরি এ্ং এর থ্দনভফেগুদো থদখাদনা হয়। এই দইু ধরদনর ভ্দেষণ এদক অপদরর পভরপূরক এ্ং 

এটে থদখাদনার জনে গুরুত্বপূণ ব থয পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থাগুদো শুধু খরদির খাত নয়, তদ্ এগুদো 

অনোনে খরি এড়াদত পাদর এ্ং থসই সাদে সুভ্ধা ভদদত পাদর যা LI প্রকল্পগুদোর থযদকানও সম্ভা্েতা 

যািাইদয়র গদ্ষণায় অন্তিুবক্ত করা উভিত।  

্তবমাদন, প্রস্তাভ্ত LI প্রকল্পগুদোর অভধকাংশই প্রদয়াজনীয় পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা এ্ং তাদদর 

্াস্ত্ায়দনর খরি আভে বক সম্ভা্েতা ভ্দেষদণ অন্তিুবক্ত করদছ। এই প্র্ৃন্সদ্ধর ্োখো হদত পাদর ভকছু 

থেদত্র নতুন পভরদ্শগত ভ্ধান পভরপােন এ্ং অনেদদর থেদত্র অে বায়নকারী প্রভতষ্ঠাদনর ভনরাপত্তা 

্ে্স্থা নীভত অনুসরণ করা(Losos et al., 2019; Narain et al., 2020) । তদ্, পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা 

্াস্ত্ায়দনর খরি এ্ং সুভ্ধার মদধে তুেনামূেক ভ্দেষণ অভধকাংশ এশীয় LI প্রকদল্পর জনে 

অদপোকৃত ভ্রে। এই ভ্ষয়টের ফদে এখনও ভকছু অংশীজদনরা পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থাগুদোদক 

শুধু একটে খরদির খাত ভহসাদ্ ভ্দ্িনা কদর োদকন। নীভত অনুসরদণর থেদত্র এই আিরদণর 

উদেখদযাগে প্রিা্ রদয়দছ কারণ এর ফদে পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থার অে বননভতক মূেে কীিাদ্ 

কনজাদিবশন িোেু ্াড়াদত পাদর তা প্রদশ বন করা হয় না। 

অে বননভতক ভ্দেষণ 

মাদেভশয়ার Department of Town and Country Planning দ্বারা গৃহীত মাোর িোদন দুটে অে বননভতক 

ভ্দেষণ রদয়দছ থযখাদন পভরকল্পনায় যুক্ত করা পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর খরি এ্ং এই 

খরি থেদক পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর মাধেদম প্রাপ্ত সুভ্ধাগুদোর একটে তুেনা করা 

হদয়দছ(Department of Town and Country Planning, 2009) । এই দুটে ভ্দেষদণর ফোফদে থদখাদনা হয় 

থয পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থার সুভ্ধাগুদো ্েদয়র থেদক থ্ভশ এ্ং ভনরাপত্তা ্ে্স্থায় ভ্ভনদয়াগ করা 

একটে ্ুন্সদ্ধমান ভসদ্ধান্ত হদ্ কারণ এটে সমাদজর জনে একটে ইভত্ািক থেত্র দতভর করদ্।  

থফডাদরে রুে 4 -এর ফদে সৃষ্ট থনভত্ািক প্রিা্ কমাদনার জনে থযস্ ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্াভয়ত 

করদত হদ্ থসগুদো ভিভিত কদর প্রােভমকিাদ্ অে বননভতক ভ্দেষণ করা হয়। ভ্দেষণটে সড়ক দতভরর 

পদর করা হদয়ভছদো এ্ং এর কারদণ ভ্দেষকরা এর প্রিা্গুদো িােিাদ্ জানদতন। সড়ক দ্বারা সৃষ্ট 

প্রধান প্রিা্ ভছদো ্নেপ্রাণী িোিদে ্াধা। অদনক ্ড় প্রাণী (থযমন, হাভত এ্ং ্াঘ) পূ্ ব-পন্সিম 

মহাসড়দকর এই অংশটে থতদমঙ্গগর ফদরে ভরজািব এ্ং রদয়ে থ্েুম থেে পাদকবর মদধে িোিদের 

জনে ্ে্হার কদর োদক (ভিত্র26 )। সড়কটে ্নেপ্রাণীর ্াসস্থাদনর মদধে ভ্িন্সক্ত সৃটষ্ট ও ্াধা দতভর কদর। 

এই সমসো থমাকাদ্োয় মাোর িোদন ভতনটে প্রস্তা্না থদওয়া হয়।  

1. উিয় পাদকবর আদশপাদশর জভম অভধগ্রহণ কদর পাকব দুটের মদধে সংদযাগ ্াড়াদনা এ্ং মানুষ-

্নেপ্রাণী সংঘাত কমাদত এই পাকবগুদোর কাছাকাভছ ্স্াসকারী মানুদষর সংখো হ্রাস করা।  

2. ্নেপ্রাণীর জনে ক্রভসং ্সাদনা, ্নেপ্রাণী সতকীকরণ ভিি এ্ং ্নেপ্রাণী দ্বারা ্ে্হৃত ্নাঞ্চদে 

যান্াহদনর গভত সীভমত করা।  

3. উিয় পাদকবর কাছাকাভছ এোকায় থেকসই কৃভষ ্ে্স্থাপনা গ্রহদণর জনে গাইডোইন প্রণয়ন 

করা।  



53   |   ্নেপ্রাণীর উপদযাগী ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা সংক্রান্ত থকস োভড   USAID.GOV 

 

ভিত্র26 : থতদমঙ্গগর ফদরে ভরজাদিব ্াস্ত্াভয়ত পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থার অ্স্থান এ্ং ্ণ বনা - রদয়ে থ্েুম থেে পাকব 

কভরডর। সূত্র: ভডপােবদমন্ট অফ োউন এন্ড কাভি িোভনং CFS I: মাোর িোন ফর ইদকােন্সজকাে ভেংদকদজস। িূড়ান্ত 

প্রভতদ্দন। 2009। 

2009 সাদে এই ্ে্স্থাগুদোর আনুমাভনক খরি RM 465,127,865 (USD 131,280,797) ভছদো। এর মদধে, 

আনুমাভনক ্েদয়র প্রায় 71 শতাংশ (RM 328,477,865 ্া USD 92,711,788) জভম অভধগ্রহদণর (25,227 

থহের) জনে ্রাদ্দ ভছদো।  

ভতনটে পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর সুভ্ধাগুদো ভ্ভিন্ন পদ্ধভত ্ে্হার কদর গণনা করা 

হয়। জভম অভধগ্রহদণর থেদত্র ্ে্হৃত পদ্ধভতটে ভছদো ্াজার মূেে। প্রভত েন কা্ বদনর ্াজার মূেে USD 

30  ধদর ভনদয় থেখদকরা ভহসা্ কদরদছন থয এোকাটে ্ছদর RM 308 ভমভেয়ন (্া USD 87 ভমভেয়ন) 

রাজস্ব আয় দতভর করদত পাদর। যভদ থসরকম ভকছু হয়, তাহদে প্রস্তাভ্ত ্ে্স্থাগুদোর খরি দুই ্ছদর 

উদঠ আসদ্।  

ভদ্বতীয় এ্ং তৃতীয় পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থার থেদত্র থেখকরা অোিয়দডড কে পদ্ধভত ্ে্হার 

কদরন। একটে অনুভমত পভরভস্থভতদত থযখাদন ভনরাপত্তা ্ে্স্থাগুদো প্রদয়াগ করা হয়ভন, থসখাদন খরি কত 

হদত পাদর? এই ভ্দেষণ করার জনে থেখদকরা মানুষ-হাভত সংঘাদতর ভদদক নজর থদন। যভদ থকান 

পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন করা না হয়, তাহদে এই অঞ্চদে মানুষ-্নেপ্রাণী সংঘাত ্ৃন্সদ্ধ 

পাদ্ কারণ ্নেপ্রাণী (প্রধানত হাভত) ভনকে্তী কৃভষ খামার এ্ং গ্রাদম প্রদ্শ করদ্, থ্ড়া েভতগ্রস্ত 

করদ্ এ্ং তরুণ রা্ার গাছ এ্ং অনোনে গাছগুদোদক খাদে ভহদসদ্ ্ে্হার করদ্। অে বননভতক েভত 

- এ্ং মনস্তান্সত্ত্বক িয় - গ্রাম্াসীদদরদকই ্হন করদত হদ্। মানুষ-হাভত সংঘাদতর কারদণ সৃষ্ট েভতর 
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ভহদসদ্ মাোর িোদন  ফসোভদর েভত এ্ং অনোনে েভত থযমন সম্পভত্তর েভত এ্ং গ্রাদম হাভত 

প্রদ্দশর কারদণ হাভতর মদুখামুভখ হওয়ার ফদে সৃষ্ট মানভসক িয় পাওয়া উদেখ করা হদয়দছ।  

পভরমাণ এ্ং দাদমর তেে ্ে্হার কদর থেখকরা এক ্ছদর েভতগ্রস্ত ফসদের েভত গ্রাম্াসী প্রভত RM 

2,578 (USD 728) অনুমান কদরদছন। সম্পভত্তর েভত এ্ং মনস্তান্সত্ত্বক িয় সংক্রান্ত েভত ভনরূপদণর জনে 

থেখকরা গ্রাম্াসীর উপর জভরপ কদরদছন। থেখকরা এই েভতগুদোর পভরমাণ এক ্ছদর গ্রাম্াসী প্রভত 

RM 399 অনুমান কদরদছন। উিয় মান থযাগ কদর থেখদকরা অনুমান কদরদছন থয মানুষ-হাভত সংঘাদতর 

থমাে মূেে গ্রাম্াসী প্রভত RM 2,977 (USD 840) হদত পাদর। পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থার অিাদ্র 

কারদণ সম্ভা্ে েভতগ্রস্ত গ্রাম্াসীর সংখো ভদদয় এই মানদক গুণ কদর এই েভতর সামটষ্টক মূেে অনুমান 

করা হয়। আনুমাভনক 150 টে পভর্াদরর ভহসা্ কদর থেখদকরা গণনা কদরদছন থয থমাে মূেে প্রভত ্ছর 

প্রায় RM 450,000 হদ্। এটে ্োর মাদন হদো থয, পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা না োকার ফদে সৃষ্ট খরি 

প্রভত ্ছর RM 450,000 (্া প্রভত ্ছর প্রায় USD 127,000)-এর সমান।  

মাোর িোদনর অে বননভতক ভ্দেষদণ থদখা থগদছ থয ভতনটে ভনরাপত্তা ্ে্স্থা থেদক প্রাপ্ত সুভ্ধাগুদো 

খরদির থিদয় থ্ভশ ভছদো। তদ্, এই ফোফে সদত্ত্বও ভনরাপত্তা ্ে্স্থাগুদো পুদরাপুভর প্রদয়াগ করা হয়ভন। 

এর প্রধান কারণগুদো ভছদো (1) সুভ্ধা যাই থহাক না থকন, ্ে্স্থাগুদো থমাতাদয়দনর খরি অদনক থ্ভশ 

ভছদো; এ্ং (2) জাতীয় এ্ং আঞ্চভেক/রাজে সরকাদরর িূভমকা এক সূদত্র গােঁা ভছদো না। মাোর িোনটে 

একটে থফডাদরে ভডপােবদমন্ট দ্বারা দতভর করা হয় যার ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর জনে প্রদয়াজনীয় 

আভে বক সম্পদ ভছদো না। মাোর িোদনর সম্পূণ ব ্াস্ত্ায়দনর জনে ভ্ভিন্ন থফডাদরে, আঞ্চভেক এ্ং 

রাজে সরকার এ্ং তাদদর ভনজ ভনজ ভ্িাদগর মদধে সহদযাভগতা একান্ত প্রদয়াজন।  

্নেপ্রাণীর জনে ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর পভরকল্পনা এ্ং সম্ভা্েতা উন্নয়দনর জনে, মাদেভশয়ার 

Department of Town and Country Planning মাোর িোদনর একটে সমভিত সংস্করণ দতভর করদছ, যা 

২০২১ সাদের থশষ প্রাদন্ত প্রকাশ হওয়ার কো রদয়দছ। 

ভশেণীয় ভ্ষয়সমূহ 

এই থকস োভডর মাধেদম আঞ্চভেক LI পভরকল্পনায় ্াস্ত্ায়দনর জনে ভন্ বাভিত পভরদ্শগত ভনরাপত্তা 

্ে্স্থার খরি-সুভ্ধা সংক্রান্ত ভ্দেষণ করার গুরুত্ব থ্াঝা যায়। ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর সুভ্ধার 

ভ্পরীদত খরদির তুেনা কদর থেখকরা থদখাদত থপদরভছদেন থয মাোর িোদন প্রস্তাভ্ত ভ্ভিন্ন 

পদদেদপর ফদে সমাদজ ইভত্ািক োি হদ্। তদ্, একটে পভরকল্পনার প্রশমন ্ে্স্থা গ্রহদণর ফদে 

ইভত্ািক অে বননভতক োি্ান হওয়ার ভ্ষয়টে পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থাগুদোর ্াস্ত্ায়দনর জনে 

যদেষ্ট নয়। এই থকস োভডদত প্রস্তাভ্ত ভনরাপত্তা ্ে্স্থাগুদো রাজে এ্ং আঞ্চভেক সরকারগুদো দ্বারা 

্াস্ত্াভয়ত হওয়ার কো ভছদো, ভকন্তু আনুমাভনক খরি খু্ থ্ভশ ভছদো; সরকারগুদো যতেুকু ভদদত রান্সজ 

ভছদো তার থিদয় খরি থ্ভশ ভছদো। অতএ্, ভনরাপত্তা ্ে্স্থার গুরুত্ব থ্াঝাদনার থেদত্র, মাোর িোদন 

করা দুটে অে বননভতক ভ্দেষণ সফে ্দে ভ্দ্িনা করা থযদত পাদর। তদ্, ্াস্তদ্ প্রস্তাভ্ত ভনরাপত্তা 

্ে্স্থাগুদোর ্াস্ত্ায়ন ধীর এ্ং অসম্পূণ ব ভছদো।  

মাদেভশয়ার থফডাদরে রুে 4-এর জনে পভরিাভেত অে বননভতক ভ্দেষদণর ধরন থেদক এভশয়ার আরও 

অদনক LI প্রকল্প উপকৃত হদ্, যা তাদদর সম্ভা্েতা গদ্ষণায় পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থার খরি এ্ং 

সুভ্ধা ভ্শদিাদ্ ্ণ বনা করদ্। LI পভরকল্পনায় এ্ং প্রকদল্পর সম্ভা্েতা গদ্ষণায় ভমটেদগশদনর খরি 

অন্তিুবক্ত হওয়ার ঘেনা ্াড়দেও এটে গুরুত্বপূণ ব থয তাদদর অে বননভতক সুভ্ধাগুদোও মূেোয়দন অন্তিুবক্ত 

করা উভিত। এই ধরদনর ভ্দেষণগুদো একটে সুষম অে বননভতক ধারণা ভদদত পাদর এ্ং থদখাদত পাদর থয 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থাগুদোদত ভ্ভনদয়াগ থেদক প্রাপ্ত অে বননভতক আয় ্েদয়র থিদয় থ্ভশ হদত পাদর। 
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িুিনামূিে ক্ষবপেষি 

আমরা থদদখভছ থয পািঁটে কীওয়াডব সকে থকস োভডর মূেোয়দনর জনে দরকারী ধারণা প্রদান কদর। 

প্রভতটে কীওয়াডব থকস োভডর ভ্ভিন্ন ভদক প্রভতফভেত কদর যা প্রায় স্ কয়টের মদধেই ভ্দেমান ভছদো 

ভকন্তু যার ফদে ভিন্ন ভিন্ন ফোফে পাওয়া যায়। প্রকদল্পর এই ভদকগুদো তাদদর আদপভেক সাফদেের 

মূেোয়ন, তুেনা এ্ং ভিন্নতা থদখাদত ্ে্হার করা হদয়দছ (থেভ্ে1 )। 

থেভ্ে1 : এভশয়ায় ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা (LI) প্রকল্পগুদোর থকস োভডর তাভেকা এ্ং তাদদর থমাড, প্রকদল্পর সাদে সম্পভকবত 

কীওয়াডব এ্ং প্রধান ফোফে সহ।  

কটক্ষবি 1: এক্ষশোে ক্ষিক্ষনোর অবোঠাপমা (LI) প্রেেগুপিার কেস স্টাক্ষির িাক্ষিো এবং িাপের কমাি, প্রেপের 
সাপর্ সম্প্ক্ষেণি েীওোিণ এবং প্রযান ফিাফি সহ। অনুেরিীে বা মপিি কেস স্টাক্ষি * দ্বারা ক্ষচক্ষিি েরা হপেপে 

নং LI থমাড - প্রকদল্পর নাম থদশ কীওয়াডব প্রধান ফোফে 

পভরদ্শগত 

1 *থরেওদয় - িট্টগ্রাম - কক্স্াজার ্াংোদদশ BBA তেে জানাদনা হদয়দছ; প্রাক-ভনম বাণ 

কাদজর তেে; ভনম বাণ কাজ পর্তী 

মূেোয়দন ভ্দশষদজ্ঞর ইনপুে; 

অোডাভিি ্ে্স্থাপনা 

2 *রাস্তা-দভেণ পূ্ ব-পন্সিম জাতীয় 

মহাসড়ক 

িূোন BBA তেে জানাদনা হদয়দছ; ভনম বাণ কাজ 

পূ্ ব্ তী তেে সংগ্রহ; ভনম বাণ কাজ 

পর্তী মূেোয়দন ভ্দশষদজ্ঞর 

ইনপুে; অোডাভিি ্ে্স্থাপনা 

3 পাওয়ার োইন - থতানদে সাপ কদবাভডয়া রাজনীভত তেে জানাদনা হদয়দছ; ভ্দশষদজ্ঞর  

ইনপুে; রাজননভতক; সেমতার 

অিা্ 

4 থরেওদয়-ভিংহাই-ভতব্বত থরেপে িায়না EIA EIA-থত ঘােভত; ভনম বাণ কাজ পর্তী 

মূেোয়ন; রাজননভতক ্াধা 

5 রাস্তা-পূ্ ব-পন্সিম মহাসড়ক থনপাে EIA তদেের অিা্; সেমতার অিা্ 

6 *থরেওদয়-পূ্ ব-পন্সিম থরেপে থনপাে পভরহার তেে জানাদনা হদয়দছ; 

অংশীজনদদর ইনপুে 

অে বননভতক 

7 *পাওয়ার োইন-জািা-্াভে ইদদাদনভশয়া ইভত্ািক 

িোে ু

তেে জানাদনা হদয়দছ; স্বচ্ছ প্রন্সক্রয়া; 

খরি-সুভ্ধার ভ্দেষণ 
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8 রাস্তা - থফডাদরে রুে 4 মােদয়ভশয়া সমিয় খরি-সুভ্ধার ভ্দেষণ; ্াস্ত্ায়দনর 

অিা্; অে বায়দনর অিা্ 

িপর্যর মান (অর্বা অভাব)  

প্রিা্ মূেোয়দনর জনে যোযে গদ্ষণা ও তদারভকর মাধেদম ভনম বাণ কাদজর পূদ্ ব থয তেে পাওয়া যায় তা 

পয বাপ্ত WFLI ভনরাপত্তা ্ে্স্থার ভডজাইন ও সুপাভরশ করার থেদত্র গুরুত্বপূণ ব।   িারটে প্রকদল্প (দভেণ-

পূ্ ব-পন্সিম জাতীয় মহাসড়ক/িুোন; িট্টগ্রাম-কক্স্াজার থরেওদয়/্াংোদদশ; থতানদে সাপ ভ্দুেৎ 

োইন/কদবাভডয়া; পূ্ ব-পন্সিম থরেওদয়/থনপাে )BBA ও অনোনে গদ্ষণার মাধেদম  প্রাক-ভনম বাণ কাদজর 

যোে ব তেে সংগ্রহ করা হয়, তদ্ একটে প্রকদল্প সটঠক ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ভনন্সিত করার জনে তেে অপয বাপ্ত 

ভছদো (পূ্ ব-পন্সিম হাইওদয়/থনপাে)।  

ভনম বাণ কাজ পর্তী তেে এ্ং মূেোয়ন ভনরাপত্তা ্ে্স্থাগুদো কাজ করদছ ভকনা এ্ং কায বকর ভকনা তা 

ভনধ বারণ করদত সাহাযে কদর োদক। একটে প্রকদল্প ভনম বাণ কাজ পর্তী সমদয় ভতব্বভত হভরদণর জনে 

ভমটেদগশন পন্থার কায বকাভরতার  মূেোয়ন পভরিােনা কদর থদখা যায় থয  অ্কাঠাদমাগুদো িুে স্থাদন 

অ্ভস্থত হওয়ায় ্নেপ্রাণীর সংদযাদগর েেে পূরদণ কম কায বকর ভছদো (ভিংহাই-ভতব্বত থরেওদয়/িীন)।  

ক্ষবপশষপের ইনেটু : LI প্রকল্পগুদোদত জী্ন্ভিত্রে মূেোয়ন, পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা এ্ং ভনম বাণ 

কাজ পর্তী পারফদম বি মূেোয়দনর ভডজাইদন ভ্দশষজ্ঞদদর (থযমন, সড়ক ইদকােন্সজে) অন্তিুবন্সক্ত 

্াড়দছ। ভ্দশষজ্ঞদদর সম্পৃক্ততার ইভত্ািক উদাহরণ িারটে প্রকদল্প পাওয়া থগদছ (দভেণ-পূ্ ব-পন্সিম 

জাতীয় মহাসড়ক/িুোন; িট্টগ্রাম-কক্স্াজার থরেওদয়/্াংোদদশ; থতানদে সাপ ভ্দুেৎ োইন/কদবাভডয়া; 

পূ্ ব-পন্সিম থরেওদয়/থনপাে), তদ্ দুটে প্রকদল্প ইনপুদের অিা্ ভছদো এ্ং প্রকল্পগুদোদত দু্ বে 

পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা থনওয়া হয় এ্ং তা আন্তজবাভতক মান পূরণ কদরভন (পূ্ ব-পন্সিম 

মহাসড়ক/থনপাে; ভিংহাই-ভতব্বত থরেওদয়/িীন)।  

সিমিা : দুটে প্রকদল্পর উদাহরণ থদওয়া যায় থযখাদন WFLI ভনরাপত্তা ্ে্স্থার নকশায় প্রকল্প কমীদদর 

দেতা এ্ং যোযে প্রভশেদণর অিাদ্র কারদণ ভমটেদগশন ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর থেদত্র প্রকদল্পর 

ভডজাইন, সময়সিূী, এ্ং ফোফদের উপর থনভত্ািক প্রিা্ পদড়দছ (পূ্ ব-পন্সিম মহাসড়ক/থনপাে; 

থতানদে সাপ/কদবাভডয়া)।  

রাজনীক্ষি: একটে প্রকল্প (থতানদে সাপ/কদবাভডয়া)-এর থেদত্র ভ্দশষদজ্ঞর ইনপদুের ভিভত্তদত 

পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ভডজাইন করার যোযে তেে োকার পদরও থদশটের সরকার সকে সুপাভরশ  

এ্ং IUCN-তাভেকািুক্ত প্রাণীদদর উপর থনভত্ািক প্রিাদ্র প্রমাণ অগ্রাহে কদর। এটে সরকাদরর 

অিেন্তদর সেমতা ও প্রভশেদণর অিাদ্র একটে উদাহরণ, তদ্ এোও স্পষ্ট কদর তুদে থয, রাজনীভত 

কীিাদ্ ভনরাপত্তা ্ে্স্থা সপুাভরদশর ভ্জ্ঞানভিভত্তক ইনপুেদক ্াভতে কদর ভদদত পাদর। 

অযািাক্ষিভ বযবস্থােনা : ভনম বাণ কাজ পর্তী পয বদ্েণ ভমটেদগশন ্ে্স্থার ঘােভতগুদো ভিভিত 

করদত এ্ং িভ্ষেদতর প্রকল্পগুদোদত আরও কায বকর ্ে্স্থা ভডজাইন করদত সহায়তা করদত পাদর। 

সকে থকস োভডদত ভনম বাণ কাজ পর্তী পয বদ্েণ অন্তিুবক্ত ভছদো না, তদ্ আমরা এভশয়ায় ্নেপ্রাণী  

ক্রভসং অ্কাঠাদমার িভ্ষেত ভডজাইদ্নর থেদত্র িাদোিাদ্ সহায়তা করদত পাদর এমন দুটে িমৎকার 

উদাহরণ উপস্থাপন করভছ  (দভেণ-পূ্ ব-পন্সিম জাতীয় মহাসড়ক/িুোন; িট্টগ্রাম-কক্স্াজার 

থরেওদয়/্াংোদদশ)।  

কদয়কটে প্রকদল্পরঅে বননভতক থকস োভডর মাধেদম ভকছু সাধারণ পোোন ব এ্ং সমসো (ইভত্ািক এ্ং 

থনভত্ািক) পাওয়া যায় যার উপর থসই প্রকল্পগুদোর সাফেে ্া ্েে বতা ভনিবর করভছদো। দুটে প্রকল্পই 
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তেে ্ে্হাদরর মাধেদম উপকৃত হদয়ভছদো থযই তেে ভদদয় WFLI-এর ভনরাপত্তা ্ে্স্থ স্থাপদনর খরি-

সুভ্ধার ভ্দেষণ করা হয়, তদ্ অদনক থেদত্রই এই ভ্দেষণ ্াদ থদওয়া হদয় োদক। জািা-্াভে ভ্দুেৎ 

োইন প্রকল্পটে হদচ্ছ যোযে পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থার অে বননভতক মূেোয়দনর জনে থনওয়া তেে-

ভনিবর ও স্বচ্ছ প্রন্সক্রয়ার একটে অননে উদাহরণ। মাদেভশয়ায় থফডাদরে রুে 4 সড়ক প্রকদল্পর পভরকল্পনা 

নভেদত পয বাপ্ত তেে অ্ভহত করা হদয়ভছদো; তদ্, প্রকদল্পর খরি ্াদজে করার থেদত্র ত্রুটে এ্ং থকান 

কতৃপে ভনরাপত্তা ্ে্স্থার খরদির আভে বক দায়িার থনদ্ তা ভনদয় থদাোনার ফদে প্রকল্পটে তার ্ভণ বত 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা সংক্রান্ত উদদ্দশে পরূণ করদত পাদরভন। 

প্রযান ফিাফি 

থকস োভডগুদো এই প্রকল্প থেদক ভনদম্নাক্ত প্রধান ফোফেগুদো তুদে ধরদছ: 

ভনম বাদণর আদগ সটঠকিাদ্ ভডজাইন করা BBA থেদক যোে ব তেে পাওয়া গুরুত্বপণূ ব যাদত LI প্রকদল্পর 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থার পভরকল্পনায় সদ্ বাত্তম পদ্ধভত ্ে্হার করা যায়।   

1. LI প্রকদল্প নূেনতম তত্ত্বা্ধাদনর জনে হদেও  থযাগে ভ্দশষজ্ঞদদর অন্তিুবন্সক্ত প্রদয়াজন থয ্া যারা 

গদ্ষণার ভডজাইন, তেে সংগ্রহ এ্ং ভ্দেষদণর সকে ভ্ষয়দক জী্ন্ভিত্রে ভনরাপত্তা ্ে্স্থার 

সুপাভরশ থদওয়ার জনে কাদজ োগাদত পারদ্। 

2. WFLI ভনরাপত্তা ্ে্স্থার জনে প্রকদল্পর শতবা্ভে আন্তজবাভতক মান এ্ং ্তবমাদনর সদ্ বাত্তম 

পদ্ধভতর সাদে সামজসেপূণ ব হদত হদ্। 

3. ভমটেদগশন ্ে্স্থা এ্ং থসগুদোর ভডজাইদনর কায বকাভরতা ভনধ বারদণর জনে ভনম বাণ কাজ পর্তী 

পয বদ্েণ এ্ং মূেোয়ন অপভরহায ব। তদারভকর জনে যোযেিাদ্ ্াদজে করদত হদ্, তা 

যোযেিাদ্ ভডজাইন করদত হদ্ এ্ং জী্ন্ভিত্রে ভনরাপত্তা ্ে্স্থা থযমন ্নেপ্রাণী ক্রভসং 

অ্কাঠাদমার মূেোয়ন করার অভিজ্ঞতা রদয়দছ এমন ভ্দশষজ্ঞদদর দ্বারা পভরিাভেত হদত হদ্।  

4. অতীত প্রকল্পগুদোর তদারভক থেদক ভশো ভনদয় িভ্ষেত প্রকল্পগুদো উন্নত করার েদেে 

অোডাভিি ্ে্স্থাপনার পদ্ধভত ্ে্হার কদর ভমটেদগশন পারফদম বি মূেোয়ন করা হদে তা 

িভ্ষেদতর প্রকদল্পর ভডজাইন ও পভরকল্পনায় কাদজ োগদ্। 

5. অে বননভতক ভ্দেষণ থদখাদত পাদর থয WFLI ভনরাপত্তা ্ে্স্থাগুদো শুধু একটে খরদির খাত নয়,  

্রং এগুদো ্ন্প্রাযণী এ্ং তাদদর ্াসস্থান সংরেদণর পাশাপাভশ অনোনে খরি ্াভঁিদয় ভদদয় 

সুভ্ধাও প্রদান করদত পাদর। ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা প্রকদল্পর সম্ভা্েতার গদ্ষণায় খরি-সুভ্ধার 

ভ্দেষণ অন্তিুবক্ত করা উভিত।  

6. প্রকদল্পর সাদে সম্পভকবত নয় এমন পদের জনে পদরাে খরদির জনে অে ব ্রাদ্দ রাখার গুরুত্ব 

এ্ং প্রিভেত প্রকল্প মূেোয়ন প্রন্সক্রয়ায় পভরদ্শগত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন অন্তিুবদক্তর সুভ্ধা 

থ্াঝাদত অে বননভতক ভ্দেষণ করা থযদত পাদর। 

7. প্রকদল্পর মূেোয়দন অন্তিুবক্ত করা খরি-সুভ্ধার যোযে ভ্দেষণ তুদে ধদরদছ থয WFLI ভনরাপত্তা 

্ে্স্থা শুধু পভরদ্শ ও ্নেপ্রাণীরই ভনরাপত্তা ্ে্স্থা কদর না ্রং একটে অ্কাঠাদমা প্রকদল্পর 

সাভ্ বক থনে িোেুও ্ৃন্সদ্ধ করদত পাদর। 
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8. প্রভশেণ ও সেমতার অিাদ্র ফদে অপয বাপ্তিাদ্ BBA প্রস্তুত করা  এ্ং অ্াস্ত্ EIA দতভর 

করা হদয়দছ। ফেস্বরূপ, দু্ বেিাদ্ অ্ভহত ভমটেদগশন সুপাভরদশর কারদণ প্রকদল্পর অে বায়ন 

স্থভগত করা, প্রাণী িোিদের উপর েভতকর প্রিা্ এ্ং ্নেপ্রাণী ক্রভসং অ্কাঠাদমার 

অকায বকর ্ে্হার (ভনরাপত্তা ্ে্স্থা্র ভডজাইন) থদখা থগদছ।  

9. রাজনীভতর কারদণ প্রকদল্পর ভনরাপত্তা ্ে্স্থায সংক্রান্ত প্রাসভঙ্গক তেে এ্ং দ্জ্ঞাভনক ইনপুেদক 

্াভতে করা হদত পাদর। 
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সুোক্ষরশসমূহ 

থকস োভডর ফোফদের উপর ভিভত্ত কদর িভ্ষেত প্রকদল্পর জনে ভনদম্নাক্ত সপুাভরশগুদো থপশ করা 

হদচ্ছ: 

1. LI প্রকল্পগুদোদক প্রধান প্রধান জী্ন্ভিদত্রের িোেু এ্ং ্নেপ্রাণী জনসংখোর উপর প্রিা্ 

মূেোয়দনর জনে গদ্ষণার ভডজাইন এ্ং পদ্ধভতগুদোর থেদত্র সদ্ বাত্তম উপেিে ভ্জ্ঞান 

্ে্হার করা উভিত। 

2. LI-এর প্রিা্ মূেোয়দন ভ্শদ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইনফ্রাোকিার ইদকােন্সজ ভ্দশষজ্ঞদদর 

অন্তিুবন্সক্ত এ্ং জী্ন্ভিত্রে রোয় ভনরাপত্তা ্ে্স্থার ভডজাইন করা গুরুত্বপূণ ব যাদত প্রকল্পগুদো 

আন্তজবাভতক মান পূরণ করদত পাদর এ্ং সদ্ বাত্তম পদ্ধভতর ্ে্হার করা যায়। 

3. ভনরাপত্তা ্ে্স্থার কায বকাভরতা সটঠকিাদ্ মূেোয়দনর জনে পয বাপ্ত অে বায়ন সহ  ভমটেদগশন 

্ে্স্থাগুদোর ভনম বাণ কাজ পর্তী পয বদ্েণ প্রদয়াজন। 

4. এভশয়ার িভ্ষেত প্রকল্পগুদোর ভডজাইদনর জনে ভনরাপত্তা ্ে্স্থাগুদোর ভনম বাণ কাজ পর্তী 

পয বদ্েণ থেদক প্রাপ্ত ভশোগুদো ্ে্হার করা উভিত। 

5. থনে পন্সজটেি িোেু ভনণ বয় করার জনে সম্ভা্েতা যািাই গদ্ষণার অংশ ভহদসদ্ WFLI ভনরাপত্তা 

্ে্স্থার অে বননভতক ভ্দেষণ করা উভিত।  খরি-সুভ্ধার ভ্দেষণ অনোনে প্রকদল্প ্ে্হাদরর 

জনে অনুকরণদযাগে হদত হদ্। 

6. ্ভধ বত প্রভশেণ এ্ং সেমতা ্ৃন্সদ্ধ জরুভরিাদ্ প্রদয়াজন এ্ং তা িভ্ষেদত এভশয়াদত 

পভরদ্শগতিাদ্ থেকসই LI প্রকল্পগুদোর ভিভত্ত গদড় থদদ্। এভশয়ায় WFLI ভনরাপত্তা ্ে্স্থাদক 

প্রাভতষ্ঠাভনকিাদ্ শুরু করার জনে ্তবমান সমদয় প্রকল্প পভরকল্পনা, ভডজাইন এ্ং ভমটেদগশন 

্ে্স্থার মূেোয়দনর থেদত্র সদ্ বাত্তম পদ্ধভত সম্পদকব জ্ঞান োকা জরুভর। 
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স্বীেৃক্ষিসমূহ 

Montana State University-এ Western Transportation Institute (WTI)-এর অোন্থভন ভপ ভেদিজার 

পভরদ্শগত থকস োভডগুদো ভিভিত ও অনুসন্ধান কদরদছন এ্ং ভেদখদছন। Conservation Strategy 

Fund-এর োইস ভিদেো এ্ং ভকম থ্ানাইন অে বননভতক থকস োভডগুদো ভিভিত ও অনুসন্ধান কদরদছন 

এ্ং ভেদখদছন। থগ্রস থোনভসফার (Center for Large Landscape Conservation [CLLC]), থমভেসা ্ুটেনভস্ক 

(CLLC), এ্ং র্ অোদমন্ট (CLLC/WTI) প্রভতদ্দন দতভরদত সাহাযে কদরদছন। প্রভতটে থকস োভডর ভনদি 

তাভেকািুক্ত কন্টোেগুদো তেে, ছভ্ এ্ং ভিত্র ভদদয় সহায়তা কদরদছন। 
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Martin, G. R., & Shaw, J. M. (2010). Bird collisions with power lines: Failing to see the way ahead? 

Biological Conservation, 143(11), 2695–2702. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.07.014 

Menon, V., Tiwari, S. K., Jahas, S., Ramkumar, K., Rathnakhumar, S., Ramith, M., Bodhankar, S., & Deb, K. 

(2015). Staying Connected: Addressing the Impacts of Linear Intrusions on Wildlife in the Western 

Ghats (CEPF Grant No. 62921). Wildlife Trust of India. 

https://www.cepf.net/sites/default/files/final_report_by_wti_on_staying_connected_linear_intrus

ion_in_western_ghats.pdf 

Ministry of Railways. (2016). BAN: SASEC Chittagong – Cox’s Baxar Railway Project Phase 1. Environmental 

Impact Assessment. Government of Bangladesh. 

MoEF. (1994). Draft National Environmental Management Action Plan (NEMAP) Volume II: Main Report. 

Bangladesh Ministry of Environment and Forest. 

Narain, D., Maron, M., Teo, H. C., Hussey, K., & Lechner, A. M. (2020). Best-practice biodiversity 

safeguards for Belt and Road Initiative’s financiers. Nature Sustainability, 3(8), 650–657. 

https://doi.org/10.1038/s41893-020-0528-3 

Packman, C. E., Showler, D. A., Collar, N. J., Virak, S., Mahood, S. P., Handschuh, M., Evans, T. D., 

Chamnan, H., & Dolman, P. M. (2014). Rapid decline of the largest remaining population of 

Bengal Florican Houbaropsis bengalensis and recommendations for its conservation. Bird 

Conservation International, 24(4), 429–437. https://doi.org/10.1017/S0959270913000567 

Perusahaan Listrik Negarat (PLN). (2013). INO: Java-Bali 500 kV Power Transmission Crossing Project: 

Environmental Impact Assessment (p. 439). Prepared by T Perusahaan Listrik Negara (Persero) for 

the Asian Development Bank. 

Quintero, J. D., Roca, R., Morgan, A., Mathur, A., & Shi, X. (2010). Smart Green Infrastructure in Tiger 

Range Countries (p. 80). International Bank for Reconstruction and Development/The World 

Bank. 

Railway Technology. (2006, September 21). Qinghai-Tibet Heavy Rail Line. Railway Technology. 

https://www.railway-technology.com/projects/china-tibet/ 

Royal Government of Bhutan. (2017b). National Transport Policy of Bhutan—Second Draft. Amstelveen: 

KPMG International. https://www.moic.gov.bt/wp-content/uploads/2017/08/Second-Draft-

National-Transport-Policy-Bhutan.pdf 

Schaller, G. (1998). Wildlife of the Tibetan steppe. University of Chicago Press. 

https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/W/bo3646086.html 

Shaw, J. M., Reid, T. A., Schutgens, M., Jenkins, A. R., & Ryan, P. G. (2018). High power line collision 

mortality of threatened bustards at a regional scale in the Karoo, South Africa. Ibis, 160(2), 431–

446. https://doi.org/10.1111/ibi.12553 

USAID. (2013, July 24). Title XIII: International Financial Institutions Act of 1977, As Amended. 

https://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/title13 

Van Merm, R., & Talukdar, B. K. (2016). Report on the Mission to Chitwan National Park, Nepal from 14 to 

21 March, 2016. IUCN. https://whc.unesco.org/en/soc/3900 

Wildlife Conservation Division. (2016). Summary: Bhutan’s State Of Parks Report 2016. WWF and Wildlife 

Conservation Division, Department of Forest and Parks Services, Ministry of Agriculture and 

Forest, Thimphu. 

World Heritage Convention. (2014). Chitwan National Park (Nepal): State of Conservation 2014. UNESCO. 

https://whc.unesco.org/en/soc/2873 

Xia, H. (2020). The Role and Problems of Environmental Impact Assessment in Governing Hydro-Power 

Projects in Cambodia. Beijing Law Review, 11(02), 501. https://doi.org/10.4236/blr.2020.112031 

Xia, L., Yang, Q., Li, Z., Wu, Y., & Feng, Z. (2007). The effect of the Qinghai-Tibet railway on the 

migration of Tibetan antelope Pantholops hodgsonii in Hoh-xil National Nature Reserve, China. 

Oryx, 41(3), 352–357. https://doi.org/10.1017/S0030605307000116 



65   |   ্নেপ্রাণীর উপদযাগী ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা সংক্রান্ত থকস োভড   USAID.GOV 
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