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সারসংভেি 

১ েূপম্কা 

১.১ িটেূপম্ 

২০০৯-১০ সাভল িািান ইন্টারনযাশনাল ডকা-অিাভরশন এভিপির (িাইকা) অর্থায়ভন িপরচাপলত পডএইচইউপটএস-১ নাভম্ 
িপরপচত সম্ীোর অধীভন ঢাকার ডকৌশলগত িপরেহন িপরকল্পনা (এসপটপি) ২০০৫ ির্থাভলাচনা করা হয় এেং ডসই 
ির্থাভলাচনার আভলাভক উত্তরা ও ম্পতপিল সংভর্াগকারী এম্আরপট লাইন-৬ রুটপটভক প্রর্ভম্ উন্নয়ভনর িনয পনেথাচন করা 
হয়। িরেতথীভত িাইকা িপরচাপলত পডএইচইউপটএস-২ নাভম্ িপরপচত সম্ীোর ম্াধযভম্ এম্আরপট লাইন-৬ এর সম্ভােযতা 
র্াচাই করা হয়। ২০১৫ সাভল িাইকার অনুদাভন এসপটপি সংভশাধন কভর একপট সংভশাপধত ডকৌশলগত িপরেহন িপরকল্পনা 
(আরএসপটপি) প্রস্তুত করা হয় র্া োংলাভদশ সরকার ২০১৬ সাভল অনুভম্াদন কভর। ডসই সংভশাপধত ডকৌশলগত িপরেহন 
িপরকল্পনা (আরএসপটপি) অনুর্ায়ী এম্আরপট লাইন-১ এেং এম্আরপট লাইন-৫এন িরেতথী অগ্রাপধকার প্রকল্প পহভসভে 
পচপিত হয়। ২০১৬ সাভল িাইকা পম্শভনর ির ২০১৬ ডর্ভক ২০১৮ সাভলর ম্ভধয এম্আরপট লাইন-১ এর সম্ভােযতা র্াচাই 
করা হয়। ডসই সম্ভয় প্রস্তুপতমূ্লক ির্থাভয়র একপট ইআইএ প্রপতভেদন প্রস্তুত করা হয় এেং িপরভেশগত ছাড়িভের িনয 
এপট িপরভেশ অপধদপ্তভর িম্া ডদওয়া হয়। িপরভেশ অপধদপ্তর এই প্রকভল্পর অনুকূভল িপরভেশগত ছাড়িে প্রদান কভর। 

এই প্রকল্পপট ঢাকা ম্যাস ট্রানপিট ডকাম্পাপন পলপম্ভটভডর (পডএম্পটপসএল) ম্াধযভম্ োস্তোয়ন করা হভে। প্রকল্পপট োস্তোয়ভনর 
িনয োংলাভদশ সরকার এেং িাইকার ম্ভধয ২০১৭ সাভল একপট ঋণ চুপি স্বােপরত হয়। সাতপট িরাম্শথক প্রপতষ্ঠাভনর 
সম্ন্বভয় গপিত এনভকপডওএস কনভসাপটথয়াম্ভক প্রকভল্পর ডম্ৌপলক নকশা, পেস্তাপরত নকশা, দরিে নপর্ প্রস্তুত, দরিভে 
সহায়তা, িপরভেশগত প্রোে মূ্লযায়ন ও িুনেথাসন কম্থ িপরকল্পনা হালনাগাদকরণ, েূপম্ অপধগ্রহণ িপরকল্পনা প্রস্তুপত, েূপম্ 
অপধগ্রহণ িপরকল্পনা ও িুনেথাসন কম্থ িপরকল্পনা োস্তোয়ভন সহায়তা, প্রাপতষ্ঠাপনক উন্নয়ন ও ইউপটপলপট স্থানান্তভর সহায়তা, 
এেং প্রকভল্পর নন-ডরল েযেসাপয়ক ডকৌশল নকশা িপরকল্পনার িনয পডএম্পটপসএল কতৃথক পনরু্ি করা হভয়ভছ। 

১.২ প্রকভল্পর েতথম্ান অেস্থা 

প্রকল্পপট েতথম্াভন পেস্তাপরত নকশা প্রণয়ন ির্থাভয় রভয়ভছ। িািাভনর পনপ্পন ডকাইভয়র ডনতৃভে সাতপট িরাম্শথক প্রপতষ্ঠান 
সম্পন্বত এনভকপডওএস কনভসাপটথয়াম্ ৯ পডভসম্বর ২০১৮ ডর্ভক ইপিপনয়াপরং সাপেথস িরাম্শথক পহভসভে কাি করভছ।  
ইপতিূভেথ ডকএস কনসালভটন্টস এেং ইপকউএম্এস কনসাপটং পলপম্ভটড এই প্রকভল্পর িনয ইআইএ প্রপতভেদন প্রস্তুত 
কভরপছল। পেস্তাপরত নকশা প্রণয়ন ির্থাভয়, িপরভেশগত পেপত্ত উিাত্ত (ডেসলাইন) হালনাগাদ করা প্রভয়ািন র্া পনম্থাণ ির্থায় 
ও েপেষ্যভতর উিাভত্তর সাভর্ তুলনা করভত সহায়তা করভে। এই কারভণ প্রকভল্পর ই/এস িরাম্শথক এনভকপডওএস 
কনভসাপটথয়াম্, পডএম্পটপসএল-এর পদক পনভদথশনায় িূেথেতথী ইআইএ হালনাগাদ করভছ। 

১.৩ সম্ীোর উভেশয 

িপরভেশগত প্রোে মূ্লযায়ন (ইআইএ) অধযয়ভনর মূ্ল উভেশয হল িপরভেশগত এেং আর্থ-সাম্াপিক প্রোে পচপিত করা, 
মূ্লযায়ন করা এেং প্রপতভেদন করা। এই প্রপিয়ার ম্ভধয রভয়ভছ প্রশম্নমূ্লক েযেস্থাগুপল পচপিত করা র্া সম্ভােয ডনপতোচক 
িপরভেশগত ও সাম্াপিক প্রোে কম্াভত ো দূর করভত েযেহার করা হয়। 

এম্আরপট লাইন -১ এর িনয িাইকার সম্ভােযতা অধযয়ভনর অধীভন ২০১৭ সাভল একপট ইআইএ প্রপতভেদন ততপর করা 
হভয়পছল এেং িপরভেশ অপধদপ্তর ডর্ভক প্রকভল্পর অনুকূভল িপরভেশগত ছাড়িে গৃহীত হয়। িভর ২০১৮ সাভলর অভক্টােভর 
প্রস্তুতকৃত িপরভেশগত প্রোে মূ্লযায়ন (ইআইএ) প্রপতভেদন হালনাগাদ করা হয় র্া িপরভেশ অপধদপ্তর ডর্ভক িপরভেশগত 
ছাড়িে নোয়ভন সহায়তা কভর। েতথম্াভন, এম্আরপট লাইন -১ এর এলাইনভম্ন্ট, ডেশন এেং পডভিা সহ প্রকভল্পর 
পেস্তাপরত নকশা প্রস্তুত করা হভে। অতএে, একপট নতুন িপরভেশগত পেপত্ত উিাত্ত (ডেসলাইন) অধযয়ন সহ ইআইএ 
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প্রপতভেদভনর হালনাগাদ প্রভয়ািন। এরই ধারাোপহকতায় েতথম্ান সম্ীোর মূ্ল উভেশয হল ২০১৮ সাভলর অভক্টােভর 
প্রস্তুতকৃত িপরভেশগত প্রোে মূ্লযায়ন (ইআইএ) প্রপতভেদন হালনাগাদ করা এেং িপরভেশ অপধদপ্তর ডর্ভক িপরভেশগত 
ছাড়িে নোয়ভন সহায়তা করা । এই কাভির িনয এনভকপডওএস কনভসাপটথয়াম্ ইপকউএম্এস কনসাপটং পলপম্ভটডভক 
পনভয়াগ পদভয়ভছ। 

১.৪ সম্ীো িপরচালনার িদ্ধপত 

এই হালনাগাদ ইআইএ প্রপতভেদন ততপরর িনয গৃহীত িদ্ধপত পনম্নরূি: 

• নীপত, আইন ও প্রশাসপনক কািাভম্া এেং তাভদর ির্থাভলাচনা সম্পপকথত প্রাসপিক নপর্ অধযয়ন, পেভশষ্ কভর 
িপরভেশগত পদক এেং েিথয পনষ্কাশন সীম্া, স্বাস্থয ও পনরািত্তার প্রভয়ািনীয়তা, সংভেদনশীল এলাকা ও পেিন্ন 
প্রিাপত পচপিতকরণ, েূপম্ েযেহার, েূপম্ অপধগ্রহণ ইতযাপদ; 

• িপরকপল্পত পেনযাভস ডেসলাইন উিাত্ত সংগ্রভহর িনয িপরি িপরচালনা এেং িপরভেশগত িপরম্ািভকর গুনগত 
ম্াো পনণথয়; 

• সংগৃহীত উিাত্ত পেভেষ্ণ; 
• প্রকল্প এলাকার িপরভেশগত ির্থভেেণ এেং নমু্নার ম্াধযভম্ ডেসলাইন অেস্থা পলপিেদ্ধকরণ; 
• এম্ আর পট লাইন-১ এর পনম্থাণ কাি ও ডট্রন চলাচভলর ফভল েপেষ্যভত উৎিন্ন শভের ম্াো পেপেন্ন দূরভে 

পনণথভয়র িনয গাপনপতক পেভেষ্ণ করা হভয়ভছ; 
• প্রকভল্পর পনম্থাণ ও পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন উেয় ির্থাভয় প্রধান প্রকল্প কার্থিম্ পচপিতকরণ; 
• িাপরিাপবথক িপরভেভশর উির প্রকল্প কার্থিভম্র িপরভেশগত প্রোে পচপিতকরণ এেং িূেথাোস; 
• সেভচভয় উভেখভর্াগয িপরভেশগত এেং সাম্াপিক প্রোে পচপিতকরণ এেং ডনপতোচক প্রোে হ্রাস ও 

ইপতোচক প্রোে েৃপদ্ধর িনয প্রশম্ন েযেস্থার িরাম্শথ প্রদান; 
• সম্ভােয েপতগ্রস্ত েযপিভদর িাশািাপশ স্থানীয় িনগভণর সাভর্ িরাম্শথ করার িনয ম্তপেপনম্য় সো এেং তর্য 

উনু্মিকরণ েযেস্থা; এেং 
• প্রকভল্পর পনম্থাণ ির্থাভয়র িাশািাপশ পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয়র িনয িপরভেশ েযেস্থািনা িপরকল্পনা 

(ইএম্পি) প্রণয়ন। 

২ নীপত, আইন, এেং প্রশাসপনক কািাভম্া 

িপরভেশ সংরেণ আইন ১৯৯৫ এর অনুভছদ ১২ এর আভলাভক প্রণীত িপরভেশ সংরেণ পেপধম্ালা ১৯৯৭ দ্বারা পনধথাপরত 
িদ্ধপতভত িপরভেশ অপধদপ্তভরর ম্হািপরচালক কতৃথক িপরভেশগত ছাড়িে প্রদান েযাপতত ডকান প্রকল্প গৃহীত হভে না। 
সুতরাং, িপরভেশ সংরেণ পেপধম্ালা ১৯৯৭ এর তফপসল-১ এর অধীভন পনধথাপরত প্রপতপট উন্নয়ন প্রকল্প/পশভল্পর অনুকূভল 
িপরভেশ অপধদপ্তর ডর্ভক অেস্থানগত ও িপরভেশগত ছাড়িে ডনওয়া োধযতামূ্লক। িপরভেশ সংরেণ পেপধম্ালা ১৯৯৭ 
এর পেপধ ৭(১) অনুর্ায়ী িপরভেশগত ছাড়িে প্রদাভনর উভেভশয প্রকভল্পর অেস্থান ও িপরভেভশর উির প্রোে পেভেচনা 
কভর সকল প্রকল্পভক চারপট কযাটাগপরভত োগ করা হভয়ভছ, র্র্া- সেুি, কম্লা ক, কম্লা খ, এেং লাল। এম্আরপট লাইন-
১ এর িনয অেকািাভম্া উন্নয়ন প্রকল্পপট “লাল” ডেণীেুি। লাল ডেণীেুি হওয়ার কারভণ এই প্রকভল্পর িনয ইআইএ 
সম্ীো করা োধযতামূ্লক, র্া ইপতিূভেথ সম্পন্ন করা হভয়ভছ এেং ২০১৭ সাল ডর্ভক প্রপত েছর িপরভেশগত ছাড়িে নোয়ন 
করা হভে। 

ইপসপস ছাড়াও িুনেথাসন, েূপম্ অপধগ্রহণ, এেং েপতিূরণ সংিান্ত অনযানয আইন ও অধযাভদশ প্রকভল্পর িনয প্রাসপিক। 
স্থাের সম্পপত্ত অপধগ্রহণ ও হুকুম্ দখল আইন ২০১৭ োংলাভদভশ েূপম্ অপধগ্রহণ িপরচালনার প্রধান আইপন কািাভম্া। 
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৩ প্রকভল্পর পেেরণ 

এম্আরপট লাইন-১ দুপট রুট পনভয় গপিত; তাভদর ম্ভধয একপট রুট কম্লািুর ডরলওভয় ডেশন ডর্ভক শাহিালাল 
আন্তিথাপতক পেম্ানেন্দর ির্থন্ত, অনয রুটপট পডভিা ডর্ভক শুরু হভয় নতুন োিাভরর কাভছ িূভেথর রুভটর সাভর্ পম্পলত হভে। 
পেম্ানেন্দর লাইনপট সমূ্পণথ েূগেথস্থ (আন্ডারগ্রাউন্ড) ডম্ভট্রা হভে ডর্খাভন িূেথাচল লাইভনর আংপশক েূ-উিরস্থ (এপলভেভটড) 
ও আংপশক েূগেথস্থ ডম্ভট্রা হভে। িূেথাচল লাইনপট নতুন োিার ডর্ভক েূগেথস্থ অেস্থায় শুরু হভে এেং িরেতথীভত কুপড়ল 
ডর্ভক এপট ম্াপটর উিভর উভি িূেথাচল এলাকা হভয় পডভিা ির্থন্ত েূ-উিরস্থ অেস্থায় পেসৃ্তত হভে। এম্আরপট লাইন-১ এর 
তদর্ঘথয ২৯.৮ পকভলাপম্টার, এখাভন ১৯ পট ডেশন র্াকভে র্ার ম্ভধয ১২ পট েূগেথস্থ ও ৭ পট েূ-উিরস্থ ডেশন। এম্আরপট 
লাইন-১ এর রুট অযালাইনভম্ন্ট এেং ডেশনসমূ্হ পচে-১ এ ডদওয়া হল। শীতলেযা নদীর তীভর িূেথাচভলর িূেথ প্রাভন্ত ৩৯ 
ডহক্টর এলাকা পনভয় একপট পডভিা র্াকভে। 

 
পচে-১: এম্আরপট লাইন-১ এর রুট অযালাইনভম্ন্ট এেং ডেশনসমূ্হ 

এপলভেভটড ডেশভনর নকশা হভে এম্আরপট লাইন-৬ এর ডেশভনর ম্ভতা। এপলভেভটড ডেশভনর প্ল্যাটফভম্থর তদর্ঘথয হভে 
১৮০ পম্টার (২০ পম্টাভরর ৮ পট েপগ, ডম্াট ১৬০ পম্টার + দুই প্রাভন্তর ২০ পম্টার)। ম্াপলোগ, নতুন োিার এেং নোর 
পেভশষ্ ডেশন ছাড়া সকল েূগেথস্থ ডেশনগুভলা েযান্ডাডথ ডেশন হভে। েূগেথস্থ সকল ডেশন উনু্মি (কাট এন্ড কাোর) 
িদ্ধপতভত পনপম্থত হভে। একপট ডেশভনর পেতভরর তদর্ঘথয এেং প্রস্থ হভে র্র্ািভম্ ২৫০ পম্টার এেং ২০ পম্টার। েযান্ডাডথ 
ডেশনগুভলা ২ তলা এেং পেভশষ্ ডেশনগুভলা ৩ তলা হভে। কম্লািুর ডেশভন এম্আরপট লাইন-১ এেং এম্আরপট লাইন-
৬ পম্পলত হওয়ার েভন্দােস্ত আভছ। েযান্ডাডথ ডেশভনর গেীরতা ১৬ পম্টার ডর্ভক ১৮.৬ পম্টার ির্থন্ত হভত িাভর ডর্খাভন 
পেভশষ্ ডেশভনর গেীরতা ২৮ পম্টার ির্থন্ত হভে। 
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৪ িপরভেশগত পেপত্ত উিাত্ত (ডেসলাইন) 

৪.১ ডেৌত িপরভেশ 

েুপম্কম্প: োংলাভদভশর েূকম্পন সম্ভােয ম্ানপচভে ঢাকা শহর েূকম্পন প্রেণ অঞ্চল-২ এর ম্ভধয অেপস্থত র্ার অর্থ শহরপট 
ম্ািাপর ম্াভনর িুুঁপকর ম্ভধয রভয়ভছ (ডম্ৌপলক েূকম্পন প্রেণতা সহগ ০.৫)। 

টভিাগ্রাপফ: ঢাকার েূ-িৃভষ্ঠর উচ্চতা ১ ডর্ভক ১৪ পম্টার এেং অপধকাংশ পনপম্থত (পেল্ড-আি) এলাকা ৬-৮ পম্টার উচ্চতায় 
অেপস্থত। 

েূপম্ েযেহার: ঢাকা শহভরর দ্রুত নগরায়ভনর ফভল ঢাকার েূপম্ েযেহার ১৯৬৭ সাল ডর্ভক িপরেপতথত হভে। র্পদও গত 
৪০ েছভর গাছিালা ডেপিত এলাকা প্রায় ৭০,০০০ ডহক্টভর পস্থর হভয়ভছ; েতথম্াভন িলাশয় ১৯৬৭ সাল ডর্ভক এক চতুর্থাংভশ 
হ্রাস ডিভয়ভছ, র্া ২০১০ সাভল ৫,৫২০ ডহক্টর এেং ১৯৬৭ সাভল ২০৬,৮৬৮ ডহক্টর পছল। ১৯৮৯ ডর্ভক ১৯৯৯ সাভলর 
ম্ভধয পনপম্থত (পেল্ড-আি) এলাকা প্রায় ৫,০০০ ডহক্টর এেং ১৯৯৯ ডর্ভক ২০১০ এর সম্য়কাভলর ম্ভধয আরও ৭,৫০০ 
ডহক্টর েৃপদ্ধ ডিভয়ভছ। 

িাপন পনষ্কাশন ও িাপন সম্পদ: সাম্প্রপতক েছরগুভলাভত, ডর্ম্ন- ১৯৮৮ এেং ১৯৯৮ সাভল েড় ধরভনর িলােদ্ধতা র্ঘভটপছল, 
র্া পেপেন্ন অেকািাভম্ার েযািক েপতসাধন কভর। এই প্ল্ােভনর সম্য় ঢাকার িপিম্াঞ্চভলর েুপড়গিা নদীর িাপনর উচ্চতা 
৭.০ পম্টার ছাপড়ভয় পগভয়পছল। েূগেথস্থ িাপনতভলর ডেভে, ঢাকা শহভরর ম্ধযোভগ অর্থাৎ ডতিগাুঁও এেং সেুিোগ এলাকায় 
েূগেথস্থ িাপনতভলর সেথাপধক গেীরতা ম্াপটর িৃষ্ঠতল ডর্ভক প্রায় ৫৭ ডর্ভক ৬৭ পম্টার পনভচ (পেডপিওপডপে িাইভিাপম্টার 
ডর্ভক ির্থভেেণ করা হয়), র্া পম্রিুভর প্রায় ৫৫ পম্টার এেং নদীর কাছাকাপছ অেপস্থত ডম্াহাম্মদিুর, ধানম্পন্ড ও সূোিুর 
এলাকায় ২০-৩৪ পম্টার। 

িলোযু়: ম্াপসক গড় সভেথাচ্চ তািম্াো ৩৯.৬ পডপগ্র ডসলপসয়াস ডর্ভক ৩০.১ পডপগ্র ডসলপসয়াভসর ম্ভধয পেরাি কভর। ম্াপসক 
গড় সেথপনম্ন তািম্াো ২২.৫ পডপগ্র ডসলপসয়াস ডর্ভক ৬.৫ পডপগ্র ডসলপসয়াভসর ম্ভধয পেরাি কভর। েষ্থা (িুন-ডসভেম্বর) 
ডম্ৌসুভম্ ১৯৮০-২০১৩ সাভলর ম্ভধয গড় ম্াপসক েৃপিিাভতর িপরম্ান পছল ৩৩২ পম্পলপম্টার। 

৪.২ োস্তুসংস্থানসংিান্ত িপরভেশ 

পডভিা এলাকায় ২০১৭ সাভলর প্রার্পম্ক সম্ীোর সম্য় পেপেন্ন প্রিাপতর গাছ, িাপখ, উেচর, সরীসৃি এেং স্তনযিায়ী প্রাণী 
িাওয়া পগভয়পছল। আইইউপসএন এর লাল তাপলকা ২০১৫ অনুসাভর োংলা গুুঁইসাি (Varanus bengalensis) প্রায়-
পেিদগ্রস্ত* (near threatened) ডর্খাভন োপক প্রিাপতগুভলা নূযনতম্ পেিদগ্রস্ত† (least concern) । 

৪.৩ িপরভেভশর গুনগত ম্ান 

২০১৭ সাভল ইআইএ প্রপতভেদন ততপরর সম্য় একপট িপরভেশগত পেপত্ত িপরি করা হভয়পছল। ইআইএ প্রপতভেদন 
হালনাগাদ করার সম্য় ২০১৯-২০২০ সাভল পদ্বতীয় দফায় িপরভেশগত পেপত্ত িপরি করা হভয়ভছ। উেয় প্রপতভেদভনর 
ফলাফল এেং একই স্থাভন অনুসন্ধাভনর তুলনা ইআইএ প্রপতভেদভনর মূ্ল অংভশ িাওয়া র্াভে। এখাভন উেয় সম্ীোর 
ফলাফলগুভলার সংপেপ্ত পেেরণ ডদওয়া হভয়ভছ। 

োযু়র গুনগত ম্ান: ২০১৭ সাভলর ডফব্রুয়াপর-ম্াচথ ম্াভস ঢাকার ছয়পট স্থাভন োযু় ম্ণ্ডভল দূষ্ণকারী িদাভর্থর উিপস্থপত 
ির্থভেেণ করা হভয়পছল। উি োযু় ির্থভেেভণর সম্য় সাতপট িপরম্ািক ির্থভেেণ করা হভয়পছল, র্র্া- পিএম্২.৫, পিএম্১০, 
নাইভট্রাভিন অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, ওভিান, কােথন ম্ভনাক্সাইড, এেং সীসা। পিএম্২.৫, পিএম্১০, নাইভট্রাভিন 
অক্সাইড এর ম্ানম্াো েযতীত অনযানয িপরম্ািকগুভলা অনুভম্াপদত সীম্ার ম্ভধয পছল। ২০১৯-২০২০ সাভল পদ্বতীয় দফায় 

 
* পনকট েপেষ্যভত পেিদগ্রস্ত হভয় িড়ার িুুঁপকভত রভয়ভছ। 
† সেভচভয় কম্ পেিদগ্রস্ত; সহভিই ডদখা র্ায় ও েযািকোভে পেসৃ্তত প্রিাপত। 
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িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির সম্য় একই সংখযক িপরম্ািক ির্থভেেণ করা হভয়ভছ। তভে ির্থভেেণ স্থাভনর সংখযা োপড়ভয় 
২৩ পট করা হভয়ভছ। ফলাফল ডর্ভক ডদখা র্ায় ডর্ ডেপশরোগ স্থাভন পিএম্২.৫ এর র্ঘনে ম্ানদভণ্ডর ডচভয় ডেপশ আভছ, 
ডর্খাভন PM১০ ম্ানম্াো পকছু ডেশভন সীম্া অপতিম্ কভরভছ। োপক িপরম্ািকগুভলা সীম্ার ম্ভধয আভছ। প্রর্ম্ এেং 
পদ্বতীয় িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির ডেভে ছয়পট ির্থভেেণ ডেশনগুভলা একই। তুলনামূ্লক িপরি ডর্ভক ডদখা র্ায় ডর্ 
ডিায়ার সাহারা ডেশন েযপতত ির্থভেেভণর ডেপশরোগ স্থাভন কণাগুভলার র্ঘনে হ্রাস ডিভয়ভছ। ডিায়ার সাহারা ডেশভন 
প্রর্ম্ িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির তুলনায় পদ্বতীয় িপরভি পিএম্২.৫ ও পিএম্১০ এর র্ঘনে েৃপদ্ধ ডিভয়ভছ। 

শভের ম্ানম্াো: ২০১৭ সাভল ডম্ভট্রা লাইভনর আভশিাভশ নয়পট স্থাভন শভের ম্ানম্াো ির্থভেেণ করা হভয়পছল। ফলাফল 
ডর্ভক ডদখা র্ায় ডর্ আটপট স্থাভন সম্তুলয শে ম্াো পনধথাপরত সীম্ার ডচভয় ডেপশ পছল। অনযপদভক ২০১৯-২০২০ সাভল 
পদ্বতীয় িপরভেশগত পেপত্ত সম্ীোর সম্য় শে ির্থভেেভণর স্থান োপড়ভয় ২৩ পট করা হভয়ভছ। পদ্বতীয় ির্থভেেভণর সম্য়  
সকল স্থাভন শভের ম্াো অনুভম্াপদত ম্ানদভণ্ডর ডচভয় ডেপশ িাওয়া পগভয়ভছ। দুপট ির্থভেেভণর ফলাফভলর ম্ভধয তুলনা 
কভর ডদখা র্ায় ডর্ নয়পট স্থাভনর ম্ভধয ২০১৯-২০২০ সাভল িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির সম্য় আটপট স্থাভন শভের ম্াো 
েৃপদ্ধ ডিভয়ভছ র্া ২০১৭ সাভলর িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির তুলনায় ডেপশ ডর্খাভন শুধুম্াে ডিায়ার সাহারা ডেশভনর শভের 
ম্াো হ্রাস ডিভয়ভছ। 

েূ-উিরস্থ িাপনর গুনগত ম্ান: ২০১৭ সাভল ডম্ভট্রা লাইন েরাের পেপেন্ন স্থান ডর্ভক ডম্াট পতনপট েূউিপরস্থ িাপনর নমু্না 
সংগ্রহ করা হভয়পছল। ডদখা ডগভছ ডর্ সকল নমু্নায় পেওপড, পসওপড এেং পটএসএভসর িপরম্ান খুে ডেপশ পছল। অনযপদভক 
অনুভম্াপদত ম্ানদভণ্ডর তুলনায় দুপট নমু্নায় দ্রেীেূত অপক্সভিভনর ম্াো কম্ পছল। ২০১৯-২০২০ সাভল িপরভেশগত পেপত্ত 
িপরভির সম্য় িাুঁচপট েূ-উিরস্থ পানির নমু্না ডনওয়া হভয়ভছ। এই িপরভি ডদখা র্ায় দুপট নমু্নায় দ্রেীেূত অপক্সভিন এেং 
পেওপড এর র্ঘনে অনুভম্াপদত ম্ানদভণ্ডর োইভর। অনযানয িপরম্ািকগুভলা অনুভম্াপদত ম্ানদভণ্ডর ম্ভধয রভয়ভছ। 

৪.৪ সাম্াপিক িপরভেশ 

এই অধযাভয় প্রদত্ত ডেপশরোগ উিাত্ত িনসংখযা এেং আোসন শুম্াপর ২০১১ এর উির পেপত্ত কভর করা হভয়ভছ। র্পদও 
এই উিাত্তগুভলা অভনক িুরভনা, পকন্তু এগুভলাই সেথভশষ্ উিলব্ধ উিাত্ত; র্া েতথম্ান িপরপস্থপত ডর্ভক পেন্ন হভত িাভর। 
২০১১ সাভলর আদম্শুম্াপর অনুর্ায়ী প্রকল্প এলাকাপট ডর্ ওয়াডথগুভলাভত অেপস্থত তার ডম্াট িনসংখযা ১,২১২,২৩১ এেং 
ডম্াট গৃহসংখযা ২৭৪,৪৬৮। প্রকল্প এলাকার গড় িপরোভরর আয়তন ৪.৫ র্া িাতীয় গভড়র সম্ান (৪.৫)। শুধুম্াে ৫ 
শতাংশ িপরোভরর প্রধানরা পনরের, প্রায় ৯.৮৩ শতাংশ ম্াধযপম্ক পেদযালয় স্তর এেং ৯ শতাংভশর ডেপশ স্নাতক সম্পন্ন 
কভরভছ। ডেপশরোগ ম্ানুষ্ িপরভষ্ো-সম্পপকথত চাকুপরর সাভর্ িপড়ত এেং এরিভর রভয়ভছ েযেসা এেং পশল্প-কারখানায় 
চাকুপর। গৃহস্থাপলর প্রকারভেদ- িাকা র্ঘর (৫৮.৬%) এেং আধা িাকা (২৬.০%)। প্রকল্প এলাকার অপধকাংশ িনসংখযা 
মু্সপলম্ সম্প্রদায়েুি (৯৪.৬৬%)। 

৫ িপরভেশগত প্রোে োছাইকরণ (পিপনং) ও পেসৃ্তত (ডকাপিং) ির্থাভলাচনা 

প্রকল্পপট োংলাভদভশর িপরভেশ সংরেণ পেপধম্ালা ১৯৯৭ অনুসাভর "লাল" ডেণী ও িাইকার িপরভেশ পনভদথপশকা অনুসাভর 
"এ" ডেণীর অন্তেুথি, এেং এই িপরভপ্রপেভত ইআইএ োধযতামূ্লক। 

এই অধযাভয়, এম্আরপট লাইন-১ প্রকভল্পর পেেরণ এেং তার আভশিাভশর সাম্পগ্রক িপরভেশ ও সাম্াপিক অেস্থার উির 
পেপত্ত কভর প্রার্পম্কোভে সম্ভােয িপরভেশগত ও সাম্াপিক প্রোে পচপিত করা হভয়ভছ (এ ির্থাভয় প্রোেগুভলার প্রশম্ভনর 
িনয ডকান পনপদথি েযেস্থা পেভেচনায় আনা হয়পন)। দূষ্ভণর প্রোে, প্রাকৃপতক ও সাম্াপিক িপরভেশ, স্বাস্থয ও পনরািত্তা, 
িুুঁপক, এেং অনযানয পনম্নপলপখত ম্ানদণ্ড অনুসাভর এ ডর্ভক পড পহভসভে ডেণীেদ্ধ করা হভয়ভছ: 

১) এ-/ এ+: উভেখভর্াগয ডনপতোচক/ইপতোচক প্রোে 

২) পে-/ পে+: পকছু ডনপতোচক/ইপতোচক প্রোে 
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৩) পস-/ পস+: প্রোেগুভলা স্পি নয়, আরও ির্থাভলাচনা প্রভয়ািন 

৪) পড: প্রোেগুপল নগণয, আর ির্থাভলাচনা প্রভয়ািন ডনই 

ডকাপিং ম্যাপট্রক্স ইআইএ প্রপতভেদভনর ৫.৩ ডসকশভন েণথনা করা হভয়ভছ। 

৬ প্রতযাপশত িপরভেশগত প্রোে এেং তাভদর প্রশম্ন েযেস্থা 

পচপিত সকল িপরভেশগত প্রোে, প্রশম্নমূ্লক েযেস্থা, এেং অেপশি প্রোে পনভয় পেস্তাপরত আভলাচনা ষ্ষ্ঠ অধযাভয় করা 
হভয়ভছ। এম্আরপট লাইন-১ পনম্থাণ ও িপরচালনার কারভণ সম্ভােয প্রোেগুভলা পনভম্ন উিস্থািন করা হভয়ভছ। 

৬.১ শভের প্রোে 

পনম্থাণ কার্থকলাি দ্বারা সৃি শে পেপেন্ন কম্থস্থভল েযেহৃত র্ন্ত্রিাপতর সপম্মপলত শভের শপি স্তভরর উির পেপত্ত কভর পেভেষ্ণ 
করা হয় এেং পেপেন্ন পনকটতম্ দূরভে অেপস্থত পরভসেভরর অেস্থাভনর উির পেপত্ত কভর সম্তুলয শে স্তভরর ম্াো পনরুিন 
করা হয়। পনম্থাণ কাভির সম্য় পনম্নপলপখত িদ্ধপতভত এই প্রকভল্পর িনয শভের ম্ানদণ্ড পিক করা হভয়ভছ: 

• র্পদ পেদযম্ান (এপম্বভয়ন্ট) শেম্াো িাতীয় ম্ানদভণ্ডর কম্ হয়, তাহভল প্রকভল্পর িনয শভের ম্ানদণ্ড হভে 
িাতীয় ম্ানদণ্ড + ১০ ডডপসভেল; 

• র্পদ পেদযম্ান শেম্াো িাতীয় ম্ানদভণ্ডর ডেপশ হয়, তাহভল প্রকভল্পর িনয শভের ম্ানদণ্ড হভে পেদযম্ান 
শেম্াো + ১০ ডডপসভেল; এেং 

• র্পদ পেদযম্ান শেম্াো ৭৫ ডডপসভেভলর ডেপশ হয়, তাহভল প্রকভল্পর িনয শভের ম্ানদণ্ড হভে ৮৫ ডডপসভেল। 

উিাত্ত পেভেষ্ণ কভর ডদখা র্ায় ডর্, পনম্থাণ কাভির িনয ম্ানদভণ্ডর উিভর র্ায় এম্ন অপতপরি শে হওয়ার সম্ভােনা ডনই, 
শুধুম্াে রাপে ছাড়া, র্খন আভরা কভিার ম্ানদণ্ড প্রভর্ািয। 

পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় শভের প্রোেগুভলা ডক. ইপশর প্রস্তাপেত একপট িদ্ধপতর (এম্আরপট লাইন-৬ প্রকভল্প 
েযেহার করা হভয়ভছ) ম্াধযভম্ পেভেষ্ণ করা হভয়ভছ, র্া ডট্রভনর গপত, কািাভম্ার ধরণ এেং ডট্রভনর র্ন্ত্রিাপতর উির পনেথর 
কভর। উভেপখত িদ্ধপতভত শে শপির ম্াোগুভলা ৭.৫ পম্টার দূরভে এেং পেদযম্ান পরভসেভরর স্থাভন সম্তুলয সপম্মপলত 
শে স্তর পহভসভে িাওয়া র্ায়। প্রভয়ািনীয় তর্য উিাত্তগুভলা হল ট্রযাভকর েিতা (২০০ পম্টার, ৪০০ পম্টার, ও ৫০০ 
পম্টাভরর অপধক) ও প্রকার (েযালাে পেহীন ট্রযাক, কম্পন সহনীয় ট্রযাক) এেং ডট্রন িপরচালনার উিাত্ত (ডট্রভনর তদর্ঘথয, গপত 
ও ডহডওভয়)। ফলাফলগুভলা একপট ছভক সািাভনা হয় এেং প্রকল্প ম্ানদভণ্ডর (পডওই শে ম্ানদভণ্ডর উির পেপত্ত কভর) 
সাভর্ তুলনা করা হয়। িূেথাচল লাইভন (এপলভেভটড ডসকশন), শে পনয়ন্ত্রভণর িনয ১.৫ পম্টার শে পনভরাধক ডদওয়াল 
পনম্থাভণর িপরকল্পনা করা হভয়ভছ। উিভরাি ির্থাভলাচনা ডর্ভক ডদখা র্ায় ডর্ পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় শে পনভরাধক 
ডদওয়াল পনম্থাণ ছাড়া অনয ডকান অপতপরি প্রশম্ন েযেস্থার প্রভয়ািন হভে না। 

৬.২ কম্পভনর প্রোে 

পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন সম্ভয়র কম্পন প্রোে ট্রযাভকর ধরন, েিতা এেং ডট্রভনর গপতর উির পনেথর কভর। কম্পভনর 
উৎস (পিয়ার ডেস) এেং ১২.৫ পম্টার দূরভে কম্পন ডডপসভেভলর িূেথাোস ডিভত গাপণপতক সম্ীকরণ েযেহার করা হয়। 
োংলাভদভশ কম্পভনর ডকান ম্ানদণ্ড ডনই, সুতরাং পনম্থাণ সম্ভয়র িনয ইউএসএফপটএ কম্পন ম্ানদণ্ড ৯০ কম্পন ডডপসভেল 
(পেপডপে) এেং পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয়র িনয িািাপন ম্ানদণ্ড ৬০ কম্পন ডডপসভেল (পেপডপে) প্রকভল্প েযেহাভরর 
িনয গৃহীত হভয়ভছ র্া ডম্ভট্রা ডরল লাইন-৬ এ েযেহৃত হভয়ভছ। 

শভের ম্ভতা এপলভেভটড অংভশর িনয কম্পনভরাধী ট্রযাভকর প্রভয়ািন ডনই। পিয়ার মু্ভখ, কম্পন ৬০ কম্পন ডডপসভেভলর 
(পেপডপে) অভনক ডেপশ হভে। পকন্তু ১২.৫ পম্টার দূরভে সকল কম্পন িপরসীম্া উিভর আভলাপচত পতনপট ট্রযাক েিতার 
িনয ম্ানদভণ্ডর ম্ভধয র্াকভে। এপলভেভটড অংভশ কম্পন পরভসের িভয়ন্ট উৎস ডর্ভক ডেশ দূভর। সেথপনম্ন দূরে কম্িভে 
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২৫ পম্টার হভে, ডর্খাভন সকল অনুপম্ত কম্পভনর ম্াো ম্ানদভণ্ডর অভনক পনভচ। সুতরাং, এপলভেভটড অংভশর িনয ডকান 
অপতপরি েযেস্থার প্রভয়ািন হভে না। েূগেথস্থ অংভশ ডট্রন চলার সম্য় প্রাকৃপতক অনুরণন হভত িাভর। সুতরাং, েূগেথস্থ 
রুভট লাইন েরাের কম্পনভরাধী ট্রযাক েসাভনার প্রস্তাে করা হভয়ভছ। 

৬.৩ োযু় দূষ্ণ 

পনম্থাভণর সম্য় োযু় দূষ্ণ একপট উভদ্বভগর পেষ্য়। োযু় দূষ্ভণর মূ্ল উভদ্বগ প্রধানত পনম্থাণ সরিাম্ ডর্ভক কাভলা ডধাুঁয়া এেং 
েিথয অেযেস্থািনা ডর্ভক ধুভলা। পনম্থাণ ির্থাভয় োযু় দূষ্ণ পনয়ন্ত্রভণর িনয র্র্ার্র্ প্রশম্ন েযেস্থা প্রস্তাে করা হভয়ভছ। পনম্থাণ 
িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় দূপষ্ত োযু় পনগথম্ন এেং ধুভলা হ্রাস িাভে কারণ ডট্রন চালনায় পডভিভলর িপরেভতথ পেদুযৎ েযেহৃত 
হভে এেং এই রুভট ট্রাপফক সংখযা হ্রাস িাভে র্া প্রকল্পপটর ইপতোচক প্রোে। 

৬.৪ েূ-উিরস্থ িাপন দূষ্ণ 

পনম্থাণ ও পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন উেয় ির্থাভয় েূিৃভষ্ঠর িাপন দূপষ্ত হভত িাভর। পনম্থাভণর সম্য় েূিৃভষ্ঠর িাপন দূপষ্ত 
হওয়ার প্রধান উৎস হল পেিজ্জনক উিাদান, রেণাভেেণ ও ডম্রাম্ত স্থল, পনম্থাণ এলাকা ডর্ভক েিথয িদার্থ, অপফস এেং 
কযাম্প এলাকা ডর্ভক িয়ঃপনষ্কাশন। পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় িাপন দূষ্ভণর প্রধান উৎস হভে ডেশন এলাকা এেং 
পডভিা এলাকা ডর্ভক িয়ঃপনষ্কাশন এেং পডভিা এলাকার রেণাভেেণ ও ডম্রাম্ত স্থভল ডধৌতকৃত িাপন। এই ধরভনর প্রোে 
এড়াভত র্র্ার্র্ প্রশম্ন েযেস্থা প্রস্তাে করা হভয়ভছ র্া পনম্থাণ এেং পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন উেয় ির্থাভয় কভিারোভে 
অনুসরণ করা প্রভয়ািন। 

৬.৫ েূগেথস্থ িাপন দূষ্ণ 

এম্আরপট লাইন-১ এর পনম্থাণ ও পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয়র কম্থকাভণ্ডর কারভণ েূগেথস্থ িাপনর উির সীপম্ত প্রোে 
িড়ভে। ঢাকা শহর এলাকায় সাধারণত ১০০–৩০০ পম্টার গেীর ডর্ভক েূগেথস্থ িাপন উভত্তালন করা হয়। এছাড়াও, পনপম্থত 
(পেল্ড-আি) এলাকায় পনম্থাণ কাি অেযাহত র্াকভে। সুতরাং, েূগেথস্থ িাপনতভল ডকান প্রোে িরার সম্ভেনা ডনই। শুধুম্াে 
েূগেথস্থ িাপনতভলর উির সীপম্ত চাি সৃপি করভে ডর্খাভন পনম্থাণ এেং পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন উেভয়র িনযই েূগেথস্থ 
িাপন উভত্তালন করা হভে। এছাড়াও, প্রশম্ন েযেস্থা সপিকোভে োস্তোপয়ত হভল রেণাভেেণ ও ডম্রাম্ত স্থভল ডধৌতকৃত 
িাপন ডর্ভক েূগেথস্থ িাপনর গুণগত ম্ান নি হওয়ার খুেই কম্ সুভর্াগ র্াকভে। 

৬.৬ ম্াপট দূষ্ণ 

পনম্থাভণর সম্য় পেিজ্জনক উিাদান পলভকি হভয় ম্াপটভত িরার সম্ভােনা র্াকভে র্া ম্াপটর গুণগত ম্ান নি করভে। সুতরাং, 
প্রোে কম্াভনার িনয র্র্ার্র্ প্রশম্ন েযেস্থা প্রস্তাে করা হভয়ভছ। 

পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় ম্াপট দূষ্ভণর প্রোে পডভিা এলাকায় সীপম্ত হভে ডর্খাভন রেণাভেেণ ও ডম্রাম্ত স্থল 
র্াকভে। েপতকর প্রোে এড়াভত িপরচালন সম্ভয়র িনয প্রশম্ন েযেস্থাও প্রস্তাে করা হভয়ভছ। 

৬.৭ েিথয 

পনম্থাণ ির্থাভয় পনম্থাণ কার্থিম্ ডর্ভক পেপেন্ন েিথয উৎিন্ন হভে। েভিথযর প্রধান উভদ্বগ হল প্রচুর িপরম্াভণ ম্াপট র্া টাভনল 
ডোপরং কার্থকলাভির ফভল উৎিন্ন হভে, তাছাড়াও এপলভেভটড ডসকশন এলাকায় িাইপলং এেং ওভিন কাট িদ্ধপতভত 
ডেশন পনম্থাণ কাি ডর্ভক আসভে। এই েিথয ছাড়াও র্ঘভরায়া েিথয র্াকভে র্া আোসন কযাম্প, সাইট অপফস এেং পনম্থাণ 
এলাকা ডর্ভক আসভে। এছাড়াও পনম্থাভণর সম্য় পেিজ্জনক েিথয এেং তিে েিথযও র্াকভে। পনম্থাণস্থভল সে ধরভনর েিথয 
েযেস্থািনার িনয আলাদা েিথয েযেস্থািনা িপরকল্পনা প্রস্তাে করা হভয়ভছ। 
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পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় েভিথযর উৎসগুভলা খুে সীপম্ত হভে এেং শুধুম্াে ডেশন এলাকা ও পডভিা এলাকায় 
র্াকভে। ইআইএ প্রপতভেদভনর অনুভেদ ৬.৭ এ ডট্রন িপরচালভনর সম্য় েিথয েযেস্থািনার িনয িৃর্ক প্রশম্ন েযেস্থা 
প্রদান করা হভয়ভছ। েপতকর প্রোে এড়াভত এগুভলা অনুসরণ করা প্রভয়ািন। 

৬.৮ িাপন পনষ্কাশন 

পনম্থাভণর সম্য় প্রধান প্রোে হল কাদা পম্পেত িাপন র্া ম্ানুষ্ভক অসুপেধায় ডফলভত িাভর এেং িাপন পনষ্কাশন েযেস্থাভক 
েন্ধ/আটভক পদভত িাভর। কাদা-পম্পেত িাপন পনম্থাণ এলাকা ডর্ভক ডর্ভত ডদওয়া হভে না। জ্বালাপন ডতল এেং রাসায়পনক 
তিে িদার্থ র্াভত পনম্থাভণর সম্য় নিষ্কানিত পানির সাথে নিথি আথিপাথির পানি দূষণ করথত িা পাথর ডসিনয র্র্ার্ত 
েযেস্থা গ্রহণ করা হভে। 

পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালভনর সম্য় িাপন পনষ্কাশন (োয়াডাক্ট, ডেশন কযাভনাপি এেং পডভিা সাইট ডর্ভক) েযেস্থাসমূ্হ নকশায় 
গুরুে সহকাভর পেভেপচত হভে। সুতরাং িাপনর গুণম্ান েপতগ্রস্ত হওয়ার সম্ভােনা কম্। পনষ্কাশভনর আভগ িয়ঃপনষ্কাপশত 
িাপনভশাধভনর িনয এসপটপি র্াকভে। 

৬.৯ িপরভেশগত সংরপেত এলাকা 

প্রকল্প এলাকা ো তার আভশিাভশ ডকান িপরভেশগত সংরপেত এলাকা ডনই। সুতরাং, পনম্থাণ ও পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন 
উেয় সম্ভয়র িনয এই ডেভে ডকান প্রশম্ন েযেস্থা প্রভয়ািন ডনই। 

৬.১০ োস্তুতন্ত্র 

প্রকল্পপট োস্তুতভন্ত্রর উপিদ (পডভিা এেং িূেথাচল রুভট অেপস্থত) ও িলি প্রাণীকূভলর (িূেথাচল সংলগ্ন হ্রদ, োলু নদী, 
হাপতরপিল হ্রদ এেং শীতলেযা নদীভত অেপস্থত) উির উভেখভর্াগয প্রোে ডফলভে না েভল আশা করা র্ায়। িূেথাচল 
এলাকায় সড়কিভর্র পেোিভক (ডরল অযালাইনভম্ন্ট েরাের) ডর্ গাছগুভলা আভছ তা অভিোকৃত ডছাট এেং ডসখাভন 
িাপখভদর িনয ডকান উভেখভর্াগয আোসস্থল ডনই। পনম্থাণ কাভির িনয এই গাছগুপল ডকভট ডফলার প্রভয়ািন হভে, পকন্তু 
িরেতথীভত অনযে িুনরায় গাছ ডরািণ করা হভে। পডভিা এলাকায় কভয়কপট েড় গাছ অিসারণ করভত হভে। তাপলকাপট 
এখভনা চূড়ান্ত হয়পন এেং চূড়ান্ত প্রপতভেদভন এপট পনপিত করা হভে। পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয়, োস্তুতভন্ত্রর উপিদ 
ও প্রাণীকূভলর উির ডকান প্রোে িড়ভে না। 

৬.১১ অননপেক িুনেথাসন 

পডভিা এলাকায় উভেখভর্াগয সংখযক ম্ানুষ্ পডভিা পনম্থাভণর িনয োস্তুচুযত হভে। চূড়ান্ত সংখযা এখনও পনপিত করা হয়পন, 
র্া িরেতথীভত হালনাগাদ করা হভে। এছাড়াও েূগেথস্থ ডেশন এলাকায় পকছু েপতগ্রস্ত েযেসায়ী আভছ র্া িুনেথাসন কম্থ 
িপরকল্পনা সম্ীোর অধীভনও পেভেচনা করা হভে। িুনেথাসন কম্থ িপরকল্পনা সম্ীোর আওতায় তাভদর র্র্ার্র্ েপতিূরণ 
প্রদান করা হভে। সুতরাং, এই ডেভে ডকান অপতপরি প্রশম্ন েযেস্থার প্রভয়ািন ডনই। পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় 
অননপেক িুনেথাসভনর ডকান সম্ভােনা ডনই। 

৬.১২ স্থানীয় অর্থনীপত 

েূগেথস্থ ডেশন এলাকায় পকছু েযেসায়ী আভছ র্ারা পনম্থাভণর সম্য় েপতগ্রস্ত হভে। িুনেথাসন কম্থ িপরকল্পনা সম্ীোর 
আওতায় তাভদর র্র্ার্র্ েপতিূরণ প্রদান করা হভে। পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় আশা করা র্ায় ডর্ এম্আরপট 
লাইন-১ প্রকল্প এলাকায় ো তার আভশিাভশ নতুন কম্থসংস্থাভনর সুভর্াগ হভে। সুতরাং, পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন সম্য়কাভল 
ইপতোচক প্রোে র্াকভে। 
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৬.১৩ সাংকৃপতক ঐপতহয 

এম্আরপট লাইন-১ এর ঐপতহাপসক প্রোে মূ্লযায়ন (এইচআইএ) সম্ীো অনুসাভর ডম্াট ছয়পট প্রত্নতাপিক স্থান িাওয়া 
ডগভছ র্া পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় ইপতোচক এেং ডনপতোচক উেয় প্রোে ডফলভত িাভর। পকন্তু পনম্থাভণর সম্য় 
এই প্রত্নতাপিক স্থানগুভলা সাম্পয়কোভে ডনপতোচক প্রোভের সমু্মখীন হভে। র্র্ার্র্ প্রশম্ন েযেস্থা এই প্রোে কম্াভত 
সাহার্য করভে। 

৬.১৪ স্থানীয় স্বাভর্থর দ্বন্দ্ব 

পনম্থাণ ির্থাভয় স্থানীয় ম্ানুষ্ এেং প্রকভল্পর কম্থী ও েপম্কভদর (র্ারা ডদভশর পেপেন্ন স্থান ডর্ভক আসভে) ম্ভধয দ্বন্দ্ব ডদখা 
পদভত িাভর। এই ধরভনর সম্সযা এড়াভত পনম্থাণ ির্থাভয় িৃর্ক পনরািত্তা িপরকল্পনা প্রস্তাে করা হভয়ভছ। পনম্থাণ 
িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় অদে েপম্ক র্াকভে না। স্থানীয় আইন ডম্ভন সকল কম্থী পনভয়াগ করা হভে। সুতরাং, িপরচালন 
সম্ভয় ডকান তেষ্ম্য হভে না। 

৬.১৫ সংিাম্ক ডরাগ 

পনম্থাভণর সম্য় সংিাম্ক ডরাগ ডদখা পদভত িাভর কারণ ডদভশর পেপেন্ন স্থান ডর্ভক অভনক কম্থী ও েপম্ক আসভে। সুতরাং, 
এই ধরভনর সংিাম্ক ডরাগ এড়াভত, ইআইএ প্রপতভেদভনর অনুভেদ ৬.২০.১.১ এ আভলাপচত প্রশম্ন েযেস্থাগুভলা োস্তোয়ন 
করা প্রভয়ািন। িপরচালন সম্য়কাভল এই ধরভনর সংিাম্ক ডরাভগর ডকান সম্ভােনা ডনই। 

৬.১৬ কম্থ িপরভেশ 

পনম্থাণ ির্থাভয় ডিশাগত স্বাস্থয এেং পনরািত্তা সংিান্ত িুুঁপক র্াকভে। তাই কম্থ িপরভেশ সম্পপকথত িৃর্ক েযেস্থািনা 
িপরকল্পনা প্রস্তুত করা প্রভয়ািন র্াভত েপম্ক এেং কম্থীভদর পনরািত্তা সংিান্ত সকল পনভদথশনা অন্তেুথি র্াকভে। পনম্থাণ 
িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় পনরািত্তা সম্পপকথত সম্সযাগুভলার সম্ভােনাও র্াকভে। এই ধরভনর প্রোে হ্রাস করার িনয ডেশ 
কভয়কপট দল কাি করভে। 

৬.১৭ পশশু অপধকার 

পডভিা এলাকা পনম্থাভণর কারভণ অভনক পশশু তাভদর িপরোরসহ োস্তুচুযত হভে। এছাড়াও পেপেন্ন প্রপতষ্ঠান েপতগ্রস্ত হভে। 
সুতরাং, িুনেথাসন কম্থ িপরকল্পনা সম্ীোর অধীভন এপটর সম্াধান করা হভে। ডকান অপতপরি প্রশম্ন েযেস্থার প্রভয়ািন 
হভে না। পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় পশশুরা তাভদর পশোর উভেভশয এক স্থান ডর্ভক অনয স্থাভন সহভি ডর্ভত 
িারভে। সুতরাং, এপট পশশুভদর উির ইপতোচক প্রোে ডফলভে। 

৬.১৮ তেপবক উষ্ণতা 

পনম্থাণ ির্থাভয় পনম্থাণ সরিাম্ ডর্ভক পগ্রন হাউস গযাস পনগথম্ন হভে। পকন্তু পনম্থাণ সরিাভম্র পনয়পম্ত রেণাভেেণ পগ্রন 
হাউস গযাস পনগথম্ন কম্াভত সাহার্য করভে। পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় েতথম্ান অেস্থার তুলনায় প্রকল্পপট পগ্রনহাউস 
গযাস পনগথম্ন হ্রাস করভে। 

৬.১৯ দুর্ঘথটনা 

পনম্থাণ ির্থাভয় পেপেন্ন পনম্থাণ কার্থিম্ ডর্ভক দুর্ঘথটনা র্ঘটভত িাভর। তাই এ ধরভনর দুর্ঘথটনা এড়াভত র্র্ার্র্ প্রশম্ন েযেস্থা 
প্রভয়ািন। 

পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন ির্থাভয় ডেশন এলাকায় আগুন লাগার সম্ভােনা আভছ। পকন্তু এই ধরভনর প্রোে এড়াভত 
অপগ্নপনেথািণ েযেস্থা র্াকভে। 
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৭ প্রোে মূ্লযায়ন 

এই অধযাভয় সকল িপরভেশগত প্রোেভক প্রশপম্ত েযেস্থা ছাড়া ও প্রস্তাপেত প্রশপম্ত েযেস্থাসহ মূ্লযায়ন করা হভয়ভছ এেং 
তার উির একপট ডকাপরং করা হভয়ভছ, র্ার ম্াধযভম্ প্রশম্ন েযেস্থার কার্থকাপরতা িানা র্ায়। িপরভেশগত ও সাম্াপিক 
প্রোে মূ্লযায়ভনর ডকাপরংভয়র পেস্তাপরত ইআইএ প্রপতভেদভনর সপ্তম্ অধযাভয় ডদওয়া হভয়ভছ। 

৮ িপরভেশ েযেস্থািনা িপরকল্পনা 

৮.১ েযেস্থািনা িপরকল্পনা 

প্রকভল্পর কাি শুরুর আভগ পনম্নপলপখত কার্থপনপদথি িপরভেশ েযেস্থািনা িপরকল্পনাসমূ্হ পিকাদার প্রস্তুত করভে এেং তা 
অনুভম্াদভনর িনয প্রকল্প তিােধান িরাম্শথভকর কাভছ িম্া ডদভে। পেশদ েযেস্থািনা িপরকল্পনা ইআইএ প্রপতভেদভনর 
অনুভেদ ৮.৩ এ উিস্থািন করা হভয়ভছ। 

• োযু় গুনম্ান েযেস্থািনা িপরকল্পনা 
• শে ও কম্পন েযেস্থািনা িপরকল্পনা 
• িাপন দূষ্ণ প্রপতভরাধ িপরকল্পনা 
• েিথয েযেস্থািনা িপরকল্পনা 
• পস্পল েযেস্থািনা িপরকল্পনা 
• ট্রাপফক েযেস্থািনা িপরকল্পনা 
• ডিশাগত স্বাস্থয এেং পনরািত্তা িপরকল্পনা 
• িরুরী সাড়াদান িপরকল্পনা 

৮.২ ির্থভেেণ িপরকল্পনা 

পিকাদার এেং পডএম্পটপসএল িপরভেশ ও সাম্াপিক েযেস্থািনা িপরকল্পনা োস্তোয়ন, প্রপশেণ, িপরভেশ ির্থভেেণ, পেভেষ্ণ 
ও প্রপতভেদন, র্াচাইকরণ ির্থভেেণ, এেং কম্থেম্তা েৃপদ্ধর িনয িৃর্ক োভিট েরাে করভে। এটা লেয করা উপচত ডর্ 
পেপেন্ন প্রশম্ন েযেস্থা ডর্ম্ন- োযু় দূষ্ণ পনয়ন্ত্রণ, শে পনয়ন্ত্রণ, িাপন ডশাধন ইতযাপদর িনয েযয় পিকাদাভরর চুপি এেং/অর্ো 
িপরচালনা েযভয়র ম্ভধয অন্তেুথি করা প্রভয়ািন। 

োযু়, শে ও িাপনর গুণম্ান ির্থভেেণ পনম্থাভণর িূভেথ, পনম্থাণ এেং পনম্থাণ িরেতথী সম্য়কাভল িপরচাপলত হভে। ইআইএ 
প্রপতভেদভনর অনুভেদ ৮.৪ এ িপরভেশ ির্থভেেণ িপরকল্পনার পেস্তাপরত েণথনা করা হভয়ভছ। 

৮.৩ িপরভেশগত প্রপতভেদন 

এই ইআইএ এেং ইএম্পি অনুসরণ কভর িপরভেশগত পেষ্য়েস্তুসমূ্হ পিকাদাভরর চুপিিভে অন্তেুথি করভত হভে এেং এ 
পেষ্য়সমূ্হ পিকাদার োস্তোয়ন করভে। িপরভেশ তিােধান িরাম্শথক কভিারোভে সকল কার্থিম্ ও প্রস্তাপেত প্রশম্ন 
েযেস্থা ির্থভেেণ করভে এেং তার উির পেপত্ত কভর একপট প্রপতভেদন পদভে। পনম্থাভণর সম্য় িপরভেশ ির্থভেেণ এেং 
প্রপতভেদভনর িনয ডলাচাটথ ইআইএ প্রপতভেদভনর অনুভেদ ৮.৫ এ উিস্থািন করা হভয়ভছ। 

৯ অংশীিভনর সাভর্ ম্তপেপনম্য় 

ইআইএ প্রপতভেদভন একপট অংশীিভনর পেভেষ্ণ রভয়ভছ, র্া প্রকল্প উন্নয়ভন পেপেন্ন সংস্থা এেং ডগাষ্ঠীভক অংশীিন পহসাভে 
পচপিত কভরভছ। সরকারী ও পেপেন্ন ডেসরকাপর প্রপতষ্ঠান, পেপশি েযপিেগথ সম্পন্বত অংশীিন প্রকল্প দ্বারা ইপতোচক ো 
ডনপতোচক, প্রতযে ো িভরােোভে প্রোপেত। প্রকল্প ডর্ভক উিকৃত হওয়া অংশীিনভদর ম্ভধয কার্থত সকল ডগাষ্ঠী রভয়ভছ 
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র্ারা এই এলাকায় পশো, অর্থননপতক ও সাংকৃপতক কাভি পনরু্ি। প্রকভল্পর কারভণ অর্থননপতক কার্থকলাি েৃপদ্ধর ম্াধযভম্ 
স্থানীয় সরকার উিকৃত হভে। 

৯.১ িনসাধারভণর সাভর্ ম্তপেপনম্য় 

ইআইএ প্রপতভেদন প্রস্তুপতর অংশ পহভসভে িপরভেশগত পেপত্ত িপরি চলাকালীন সম্য় িনসাধারভণর িরাম্শথ গ্রহণ করা 
হভয়ভছ। দুপট এলাকায় আগ্রহী ডগাষ্ঠীভক লেয কভর এম্আরপট লাইন ১ এর নকশা প্রণয়ন ির্থাভয় িপরভেশগত প্রোে 
পনরূিভণর িনয দুপট ম্তপেপনম্য় সো অনুপষ্ঠত হভয়ভছ। প্রারপম্ভক উিস্থািনাগুভলা অনুসরণ কভর এনভকপডওএস প্রকভল্পর 
উিাদানগুভলার সাভর্ মূ্ল িপরভেশগত প্রোে উিস্থািন কভর। ডর্সে িপরভেশগত পনয়ন্ত্রণ েযেস্থাগুভলা পেস্তাপরত নকশায় 
অন্তেুথি করা হভয়ভছ ডসসে তর্য উিস্থািন করা হয় এেং িপরভেশ েযেস্থািনা িপরকল্পনাগুভলা ইআইএ প্রপতভেদভন 
সুপানরি করা হয়। প্রকভল্পর পেস্তাপরত উিস্থািনার িভর একপট প্রভনাত্তর িেথ রাখা হয় ডর্খাভন উিপস্থপতভদর প্রন ও 
ম্তাম্ত গ্রহণ করা হয়। অংশীিনভদর উিস্থাপিত গুরুেিূণথ মূ্ল পেষ্য়সমূ্হ ইআইএ প্রপতভেদভন অন্তেুথি করা হভয়ভছ। 
িনসাধারভণর সাভর্ ম্তপেপনম্য় সোর পেস্তাপরত ইআইএ প্রপতভেদভনর ৯.১ ডর্ভক ৯.৩ অনুভেভদ ডদওয়া আভছ। 

িনসাধারভণর সাভর্ ম্তপেপনম্য় সোর িাশািাপশ িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির সম্য় পেভশষ্জ্ঞভদর একক সাোৎকারও 
ডনওয়া হভয়ভছ। প্রস্তাপেত রুভটর সকল ওয়াডথ কাউপিলরভদর মূ্লযোন ম্তাম্ভতর িনয সাোৎকার ডনওয়া হভয়ভছ এেং 
এপট ইআইএ প্রপতভেদভনর ৯.৪ অনুভেভদ অন্তেুথি করা হভয়ভছ। 

৯.২    তর্য প্রকাশ 

এই ইআইএ পরভিাটথ চূড়ান্ত করণ প্রপিয়ার অংশ পহভসভে িনগভনর কাভছ তর্য উনু্মভির িনয পরভিাটথপট পডএম্পটপসএল 
এর ওভয়ে সাইভট প্রকাশ করা হভয়ভছ। 

১০ উিসংহার এেং সুিাপরশম্ালা 

িাইকার িপরভেশ ও সাম্াপিক পেভেচনার পনভদথপশকা অনুসরণ কভর এম্আরপট লাইন-১ এর িনয ২০১৭ সাভল প্রস্তুতকৃত 
প্রার্পম্ক ইআইএ প্রপতভেদন হালনাগাদ করা েতথম্ান সম্ীোর প্রধান উভেশয। িপরভেশগত পেপত্ত িপরি িপরচালনার িনয 
পেপেন্ন উিাত্ত সংগ্রভহর ডকৌশল েযেহার করা হভয়ভছ র্ার ম্ভধয রভয়ভছ পেদযম্ান তর্য-উিাত্ত ির্থাভলাচনা, ির্থভেেণ এেং 
িপরভেশগত পেপত্ত িপরি। ইআইএ প্রপতভেদনপট সম্ভােয প্রোেগুভলা পচপিতকরণ, তাভদর মূ্লযায়ন এেং প্রপতকূল 
প্রোেগুভলার িনয সম্ভােয প্রশম্ন েযেস্থার সুিাপরভশর ম্াধযভম্ প্রস্তুত করা হভয়ভছ। প্রকভল্পর সম্ভােয পেরূি িপরভেশগত 
প্রোেগুভলার ম্ভধয রভয়ভছ োযু় দূষ্ণ, েূপম্ অপধগ্রহণ, অননপেক িুনেথাসন, িীপেকার েপত, শে ও কম্পন, গাছিালার 
েপত, িাপন দূষ্ণ ইতযাপদ। অনযপদভক প্রকভল্পর পকছু ইপতোচক প্রোে আভছ র্ার ম্ভধয রভয়ভছ েূপম্ম্ান েৃপদ্ধ ও স্থানীয় 
সম্পভদর েযেহার, সাম্াপিক অেকািাভম্া ও িপরভষ্ো, স্থানীয় অর্থনীপতর উন্নয়ন, পগ্রন হাউস গযাস পনগথম্ন হ্রাস ইতযাপদ। 
পনম্থাণ এেং পনম্থাণ িরেতথী/িপরচালন উেয় ির্থাভয়ই কম্থসংস্থাভনর সুভর্াভগর ডেভে এই প্রকভল্পর ইপতোচক প্রোে রভয়ভছ। 
এছাড়াও এম্আরপট লাইন-১ এর ডেশনগুভলার আভশিাভশ অর্থননপতক কম্থকাণ্ড েৃপদ্ধ িাভে। ইপতোচকোভে উিসংহাভর 
পহসাভে েলা র্ায় ডর্ িপরভেশ েযেস্থািনা এেং ির্থভেেণ িপরকল্পনা োস্তোয়ভনর ির প্রকল্পপট িপরভেভশর উির নগণয 
প্রোে ডফলভে এেং ঢাকা শহরভক ডটকসই িপরেহন উন্নয়ভন সহায়তা করভে। 


