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মূ্লযায়ন প্রপতভের্ন 

 

 

 

সারসংভেি 

 

 

 
পডভসম্বর ২০২২ 

 

 
 

 
ঢাকা ম্যাস ট্রানপিট ডকাম্পাপন পলপম্ভটড (পডএম্পটপসএল) 



 

পডএম্পটপসএল 
 

সারসংভেি 
১ েূপম্কা 

১.১ িটেূপম্ 

২০০৯-১০ সাভল িািান ইন্টারনযাশনাল ডকা-অিাভরশন এভিপি (JICA)-এর অর্দায়ভন DHUTS-1 নাভম্ িপরপিত 
সম্ীোর অধীভন ঢাকার ডকৌশলগত িপরেহন িপরকল্পনা (STP) ২০০৫ ির্দাভলািনা করা হয় এেং ডসই 
ির্দাভলািনার আভলাভক উত্তরা ও ম্পতপিল সংভর্াগকারী এম্আরপট লাইন-৬ রুটপটভক প্রর্ভম্ উন্নয়ভনর িনয 
পনেদািন করা হয়। িরেতদীভত িাইকা DHUTS-2 নাম্ক সম্ীোর ম্াধযভম্ এম্আরপট লাইন-৬ এর সম্ভােযতা 
র্ািাই কভর । ২০১৫ সাভল িাইকার অনুর্াভন এসপটপি (STP) সংভশাধন কভর োংলাভর্শ সরকার ২০১৬ সাভল 
সংভশাপধত ডকৌশলগত িপরেহন িপরকল্পনা (RSTP) নাভম্ অনুভম্ার্ন কভর। ডসই সংভশাপধত ডকৌশলগত িপরেহন 
িপরকল্পনা (RSTP) অনুর্ায়ী এম্আরপট লাইন-১ এেং এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট িরেতদী অগ্রাপধকার প্রকল্প 
পহভসভে পিপিত হয়। ২০১৬ সাভল িাইকা (JICA) পম্শভনর ির ২০১৬ ডর্ভক ২০১৮ সাভলর ম্ভধয এম্আরপট 
লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর সম্ভােযতা র্ািাই করা হয়। ডসই সম্ভয় প্রস্তুপতমূ্লক ির্দাভয়র একপট িপরভেশগত প্রোে 
মূ্লযায়ন (EIA) প্রপতভের্ন প্রস্তুত করা হয় এেং িপরভেশগত ছাড়িভের িনয এপট িপরভেশ অপধর্প্তভর িম্া 
ডর্ওয়া হয়। িপরভেশ অপধর্প্তর এই প্রকভল্পর অনুকূভল ৫ নভেম্বর ২০১৭ সাভল িপরভেশগত ছাড়িে প্রর্ান 
কভর।  

এই প্রকল্পপট ঢাকা ম্যাস ট্রানপিট ডকাম্পাপন পলপম্ভটভডর (DMTCL) ম্াধযভম্ োস্তোয়ন করা হভে। প্রকল্পপট 
োস্তোয়ভনর িনয োংলাভর্শ সরকার এেং িাইকার ম্ভধয ১৪ িুন ২০১৮ সাভল একপট ঋণ িুপি (ঋণ নং পেপড-
পি ১০১) স্বােপরত হয়। আটপট (০৮) িরাম্শদক প্রপতষ্ঠাভনর সম্ন্বভয় গপিত ডম্ভট্রা ফাইে কনসাল্ট্যান্টস 
এভসাপসভয়শন (এম্এফপসএ) ডক প্রকভল্পর ডম্ৌপলক নকশা, পেস্তাপরত নকশা, র্রিে নপর্ প্রস্তুত, র্রিভে সহায়তা, 
িপরভেশগত প্রোে মূ্লযায়ন ও িুনেদাসন কম্দ িপরকল্পনা হালনাগার্করণ, েূপম্ অপধগ্রহণ িপরকল্পনা প্রস্তুপত, েূপম্ 
অপধগ্রহণ িপরকল্পনা ও িুনেদাসন কম্দ িপরকল্পনা োস্তোয়ভন সহায়তা, প্রাপতষ্ঠাপনক উন্নয়ন ও ইউপটপলপট স্থানান্তভর 
সহায়তা, প্রকভল্পর নন-ডরল েযেসাপয়ক ডকৌশল নকশা িপরকল্পনা, পডভফক্ট ডনাপটপফভকশন সম্য়কাল এেং পনম্দাণ 
তর্ারপকভত সহায়তার িনয পডএম্পটপসএল কতৃদক পনরু্ি করা হভয়ভছ। 

১.২ প্রকভল্পর েতদম্ান অেস্থা 

প্রকল্পপট েতদম্াভন পেস্তাপরত নকশা প্রণয়ন ির্দাভয় রভয়ভছ। িািাভনর পনপ্পন ডকাইভয়র ডনতৃভে আটপট (০৮) 
িরাম্শদক প্রপতষ্ঠান সম্পন্বত কনভসাপটদয়াম্ ডম্ভট্রা ফাইে কনসাল্ট্যান্টস এভসাপসভয়শন (এম্এফপসএ) ০৫ আগস্ট 
২০২০ ডর্ভক িরাম্শদক পহভসভে কাি করভছ। প্রকভল্পর অভনক পেষয় ও উিার্ান এখন পনপর্দষ্ট এেং পনপিত 
করা হভে।   
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১.৩ সম্ীোর উভেশয 

িপরভেশগত প্রোে মূ্লযায়ন (EIA) সম্ীোর মূ্ল উভেশয হল িপরভেশগত এেং আর্দ-সাম্াপিক প্রোে 
পিপিতকরন, মূ্লযায়ন এেং প্রপতভের্ন করা। এই প্রপিয়ার ম্ভধয রভয়ভছ প্রশম্নমূ্লক েযেস্থাগুপল পিপিত করা 
র্া সম্ভােয ডনপতোিক িপরভেশগত ও সাম্াপিক প্রোে কম্াভত ো রূ্র করভত েযেহার করা হয়।  

এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর িনয িাইকার সম্ভােযতা িরীভির অধীভন ২০১৭ সাভল ডক.এস কনসালভটন্টস 
এেং ইপকউএম্এস কনসাপল্ট্ং পলপম্ভটড ডর্ৌর্োভে একপট ইআইএ প্রপতভের্ন প্রস্তুত কভরপছল। ডর্ভহতু প্রকল্পপটর 
পেস্তাপরত নকশা প্রস্তুত করা হভে, অতএে একপট নতুন িপরভেশগত পেপত্ত উিাত্ত (ডেসলাইন) অধযয়নসহ উি 
ইআইএ প্রপতভের্ভনর হালনাগার্ করা প্রভয়ািন। প্রপতভের্ভনর এই হালনাগার্ সংস্করণপট িপরভেশ অপধর্প্তর 
ডর্ভক িপরভেশগত ছাড়িে (ইপসপস) নোয়ভনর উভেশযও িূরণ করভে। এই কাভির িনয ডম্ভট্রা ফাইে 
কনসাল্ট্যান্টস এভসাপসভয়শন (এম্এফপসএ) ইপকউএম্এস কনসাপল্ট্ং পলপম্ভটডভক পনভয়াগ পর্ভয়ভছ।  

১.৪ সম্ীো িপরিালনার িদ্ধপত 

এই হালনাগার্ ইআইএ প্রপতভের্ন ততপরর িনয গৃহীত িদ্ধপত পনম্নরূি: 

• নীপত, আইন ও প্রশাসপনক কািাভম্া এেং তাভর্র ির্দাভলািনা সম্পপকদত প্রাসপিক নপর্গুপলর অধযয়ন, 
পেভশষ কভর িপরভেশগত পর্ক এেং েিদয পনষ্কাশন সীম্া, স্বাস্থয ও সুরোর প্রভয়ািনীয়তা, 
সংভের্নশীল এলাকা ও পেিন্ন প্রিাপত পিপিতকরণ, েূপম্ েযেহার, েূপম্ অপধগ্রহণ ইতযাপর্; 

• িপরকপল্পত পেনযাভস ডেসলাইন উিাত্ত সংগ্রভহর িনয িপরি িপরিালনা;   

• সংগৃহীত উিাত্ত পেভেষণ; 

• প্রকল্প এলাকার িপরভেশগত ির্দভেেণ এেং নমু্নার ম্াধযভম্ ডেসলাইন অেস্থা পলপিেদ্ধকরণ; 

• পনম্দাণ কাি ও ডট্রন িলািভলর ফভল েপেষযভত উৎিন্ন শভের ম্াো পেপেন্ন রূ্রভে পনণদভয়র িনয 
গাপনপতক পেভেষণ করা; 

• প্রকল্প োস্তোয়ভনর কারভণ গ্রীন হাউস গযাস পনগদম্ন প্রাক্কলন; 

• প্রকভল্পর পনম্দাণ ও পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন উেয় ির্দাভয় প্রধান প্রকল্প কার্দিম্ পিপিতকরণ; 

• িাপরিাপবদক িপরভেভশর উির প্রকল্প কার্দিভম্র িপরভেশগত এেং সাম্াপিক প্রোে পিপিতকরণ 
ও িূেদাোস, এেং ডনপতোিক প্রোে হ্রাস/েিদন করভত ও ইপতোিক প্রোে েৃপদ্ধর িনয প্রশম্ন 
েযেস্থার িরাম্শদ প্রর্ান; 

• সম্ভােয েপতগ্রস্ত েযপিভর্র িাশািাপশ স্থানীয় িনগভণর সাভর্ িরাম্শদ করার িনয ম্তপেপনম্য় সো 
এেং তর্য উনু্মিকরণ েযেস্থা; এেং  

• প্রকভল্পর পনম্দাণ ির্দাভয়র িাশািাপশ পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয়র িনয িপরভেশ েযেস্থািনা 
িপরকল্পনা ও িপরভেশ ির্দভেেণ িপরকল্পনা প্রণয়ন। 
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২ নীপত, আইন, এেং প্রশাসপনক কািাভম্া 

িপরভেশ সংরেণ আইন ১৯৯৫ এর অনুভছর্ ১২ এর আভলাভক প্রণীত িপরভেশ সংরেণ পেপধম্ালা ১৯৯৭ দ্বারা 
পনধদাপরত িদ্ধপতভত িপরভেশ অপধর্প্তভরর ম্হািপরিালক কতৃদক িপরভেশগত ছাড়িে প্রর্ান েযাপতত ডকান প্রকল্প 
গৃহীত হভে না। সুতরাং, িপরভেশ সংরেণ পেপধম্ালা ১৯৯৭ এর তফপসল-১ এর অধীভন পনধদাপরত প্রপতপট উন্নয়ন 
প্রকল্প/পশভল্পর অনুকূভল িপরভেশ অপধর্প্তর ডর্ভক অেস্থানগত ও িপরভেশগত ছাড়িে ডনওয়া োধযতামূ্লক। 
িপরভেশ সংরেণ পেপধম্ালা ১৯৯৭ এর পেপধ ৭(১) অনুর্ায়ী িপরভেশগত ছাড়িে প্রর্াভনর উভেভশয প্রকভল্পর 
অেস্থান ও িপরভেভশর উির প্রোে পেভেিনা কভর সকল প্রকল্পভক িারপট ডেণীভত োগ করা হভয়ভছ, র্র্া- সেুি, 
কম্লা ক, কম্লা খ, এেং লাল। িপরভেশ সংরেণ পেপধম্ালা ১৯৯৭ অনুর্ায়ী এই প্রকল্পপট (এম্আরপট লাইন-৫: 
নর্দানদ রুট) িপরভেশ অপধর্প্তর কতৃদক পনধদাপরত ডকাভনা ডেণীভত িভড় না। তভে প্রকভল্পর কার্দকলাি এেং 
অেকািাভম্া উন্নয়ভনর ধরন পেভেিনায় এই প্রকল্পপট ‘লাল’ ডেণীেুি প্রকল্পসমূ্ভহর ম্ভতা। তাই, এই প্রকভল্পর 
িনয ইআইএ সম্ীো করা োধযতামূ্লক, র্া ইপতিূভেদ সম্পন্ন করা হভয়ভছ এেং ২০১৭ সাল ডর্ভক প্রপত েছর 
িপরভেশগত ছাড়িে নোয়ন করা হভে।  

িপরভেশগত ছাড়িে ছাড়াও িুনেদাসন, েূপম্ অপধগ্রহণ, এেং েপতিূরণ সংিান্ত অনযানয আইন ও অধযাভর্শ 
প্রকভল্পর িনয প্রাসপিক। স্থাের সম্পপত্ত অপধগ্রহণ ও হুকুম্ র্খল আইন ২০১৭ োংলাভর্ভশ েূপম্ অপধগ্রহণ 
িপরিালনার প্রধান আইপন কািাভম্া।  

৩ প্রকভল্পর পেেরণ 

১৪ পট ডস্টশন ও ডহম্াভয়তিুর এলাকায় একপট পডভিা সহ এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর তর্র্ঘদয প্রায় ২০.০০ 
পকভলাপম্টার র্া ডহম্াভয়তিুরভক োটারার সাভর্ সংভর্াগ করভে। এই রুটপট উচ্চ র্ঘনেসপত এলাকায় ১৪.১ 
পকভলাপম্টার েূগেদস্থ (আন্ডারগ্রাউন্ড) এেং োপক ৫.৯ পকভলাপম্টার েূ-উিরস্থ (এপলভেভটড) হভে। েূগেদস্থ অংশপট 
গােতলী-র্ারুস সালাম্-পম্রিুর ১-পম্রিুর ১০-কিুভেত-েনানী-গুলশান ২-নতুন োিার ির্দন্ত পেসৃ্তত। েূ-উিরস্থ 
অংশপট ডহম্াভয়তিুর ডর্ভক শুরু হভয় আপম্ন োিার ডস্টশন ির্দন্ত এেং নতুন োিার ডস্টশভনর ির ডর্ভক 
োটারা ডস্টশন ির্দন্ত পেসৃ্তত হভে। এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর অযালাইনভম্ন্ট এেং ডস্টশনসমূ্হ পিে-১ 
এ ডর্ওয়া হল। 



 

পডএম্পটপসএল 
 

 

পিে-১: এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর রুট অযালাইনভম্ন্ট এেং ডস্টশনসমূ্হ  

৩.১ প্রকভল্পর প্রভয়ািনীয়তা 

র্ানিভটর কারভণ োংলাভর্ভশ েযািক অর্দননপতক েপত হয়। ব্র্যাক ইনপস্টপটউট অফ গেনদযাি অযান্ড 
ডডভেলিভম্ভন্টর সম্ীো অনুসাভর, ২০০৪ সাভল ঢাকার রাস্তায় র্ানোহভনর গড় গপত পছল প্রায় ২১ (২১.২ 
পকপম্/র্ঘন্টা), পকন্তু ২০১৫ সাভল তা কভম্ ৬ (৬.৮ পকপম্/র্ঘণ্টা) এ ডনভম্ আভস। এটা প্রতযাপশত ডর্ এম্আরপট 
োস্তোয়ন ভ্রম্ভণর সম্য় কপম্ভয় এেং ম্ানুভষর িীেনর্াোর িপরেতদভনর িাশািাপশ উৎিার্নশীল সম্ভয়র উন্নপতর 
ম্াধযভম্ ডর্ভশর অর্দননপতক প্রেৃপদ্ধভত গুরুেিূণদ েূপম্কা িালন করভে। এপট ঢাকার োপসন্দাভর্র েহুমু্খী সুপেধাও 
ডর্ভে। 

৩.২ পেকল্প পেভেষণ  

প্রকল্পপেহীন অেস্থায়, ঢাকা ডম্ভট্রািপলটন এলাকায় র্ীর্ঘদস্থায়ী র্ানিট উভেখভর্াগয সম্সযা পহভসভে প্রতীয়ম্ান হয়। 
প্রতযাপশত িনসংখযা েৃপদ্ধ এেং অর্দননপতক প্রেৃপদ্ধ র্ানিভটর প্রসার, িপরভেভশর অেনপত এেং অর্দননপতক েপতর 
কারণ হভে। র্পর্ও এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট োস্তোপয়ত না হভল, ডকান িপম্ অপধগ্রহণ এেং অপনোকৃত 
িুনেদাসন হভে না। তভে স্থানীয় পশভল্পর ডটকসই প্রেৃপদ্ধ োধাগ্রস্ত হভে। র্ানিট ও োযু় রূ্ষভণ এলাকার িপরভেশ 
আরও খারাি হভে। 

এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর িনয নানাপেধ কািাভম্ারও তুলনা করা হভয়ভছ। িাইকা সম্ীো র্ল (২০১৭) 
পতনপট েূগেদস্থ অংভশর তুলনা কভরভছ র্র্া (১) কিুভেত এেং নতুন োিাভরর ম্ধযেতদী অংশ, (২) র্ারুস সালাম্ 
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এেং নতুন োিাভরর ম্ধযেতদী অংশ এেং (৩) গােতলী এেং নতুন োিাভরর ম্ধযেতদী অংশ। ডর্ভহতু প্রকল্পপট 
একপট ডরলির্ র্া ঢাকা শহভরর ম্ধয পর্ভয় র্াভে, তাই প্রধান পেভেিয পেষয় হভলা স্থানীয় োপসন্দাভর্র িীেনর্াোর 
উির ডনপতোিক প্রোে, রূ্ষণ পনয়ন্ত্রণ ,িপম্ অপধগ্রহণ এেং অপনোকৃত িুনেদাসনসহ সাম্াপিক িপরভেশ। র্ীর্ঘদ 
োয়াডাক্টগুভলা পনম্দাণ ও েযেস্থািনার িনয উভেখভর্াগয িপম্ অপধগ্রহণ এেং অপনোকৃত িুনেদাসন প্রভয়ািন। 
তৃতীয় পেকল্পপট (গােতলী-নতুন োিার) অনযানয পেকভল্পর ডিভয় ডেপশ ম্াোয় োযু় রূ্ষণ, কম্পন এেং শে রূ্ষণ 
হ্রাস করভে। র্পর্ও পেকল্প (৩)-এ অনযানয পেকভল্পর তুলনায় সেভিভয় ডেপশ ম্াপট খনন হভে, তরু্িুপর পেকল্প (৩) 
িপরভেশ এেং স্বাভস্থযর উির ডনপতোিক প্রোে কম্াভে।    

এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুভট েনানী ডস্টশন এেং কিুভেত ডস্টশভনর ম্ভধয অেপস্থত ডসনা পনয়পন্ত্রত এলাকার 
(কযান্টনভম্ন্ট এলাকা) িনয পেকল্প রুট ির্দাভলািনাও করা হভয়ভছ। এই অংভশ পতনপট পেকল্প রুট ির্দাভলািনা 
করা হভয়ভছ। রুট A হল েনানী ডস্টশন এেং কিুভেত ডস্টশভনর সাভর্ সংভর্াগকারী সেভিভয় ডছাট রুট। রুট 
B র্া রুট A এর তুলনায় পেপডংগুপলর সাভর্ সংর্ঘষদ কম্ায় এেং এভত ডছাট োাঁক রভয়ভছ। রুট C এ ডকান ধরভনর 
পেপডং িভড় না। সাপেদক োভলা-ম্ন্দ ও অপনোকৃত িুনেদাসভনর ম্াো পেভেিনা কভর, িাইকা সম্ীো অধযয়ন র্ল 
েূগেদস্থ রুট A এর সুিাপরশ কভরভছ।  

৪ িপরভেশগত পেপত্ত উিাত্ত (ডেসলাইন) 

৪.১ ডেৌত িপরভেশ 

েুপম্কম্প: োংলাভর্ভশর েূকম্পন সম্ভােয ম্ানপিভে ঢাকা শহর েূকম্পন প্রেণ অঞ্চল-২ এর ম্ভধয অেপস্থত র্ার 
অর্দ শহরপট ম্ািাপর ম্াভনর িুাঁপকর ম্ভধয রভয়ভছ (ডিাভনর েূকম্পন প্রেণতা সহগ ০.২০ এর ম্ভধয)। 

টভিাগ্রাপফ: ঢাকার েূ-িৃভষ্ঠর উচ্চতা ১ ডর্ভক ১৪ পম্টার এর ম্ভধয এেং অপধকাংশ পনপম্দত (পেল্ট্-আি) এলাকা 
৬-৮ পম্টার উচ্চতায় অেপস্থত।  

েূপম্ েযেহার: এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এলাইনভম্ভন্টর েূপম্র অপধকাংশ পনপম্দত (পেল্ট্-আি) এলাকা, 
তাছাড়া িলাশয় ও গাছিালাও আভছ।  

িাপন পনষ্কাশন ও িাপন সম্পর্: সাম্প্রপতক েছরগুভলাভত, ডর্ম্ন ১৯৮৮ এেং ১৯৯৮ সাভল েড় ধরভনর িলােদ্ধতা 
র্ঘভটপছল র্া পেপেন্ন অেকািাভম্ার েযািক েপতসাধন কভর। এই প্লােভনর সম্য় ঢাকার িপিম্াঞ্চভলর েুপড়গিা 
নর্ীর িাপনর উচ্চতা ৭.০ পম্টার ছাপড়ভয় পগভয়পছল। ঢাকা শহভরর ডকন্দ্রীয়োভগ র্র্া ডতিগাাঁও এেং সেুিোগ 
এলাকায় েূগেদস্থ িাপনস্তর ম্াপটর িৃষ্ঠতল ডর্ভক প্রায় ৫৭ ডর্ভক ৬৭ পম্টার পনভি (োংলাভর্শ িাপন উন্নয়ন ডোডদ 
(িাউভো) িাইভিাপম্টার ডর্ভক ির্দভেেণ করা হয়)), র্া পম্রিুভর প্রায় ৫৫ পম্টার এেং নর্ীর কাছাকাপছ অেপস্থত 
ডম্াহাম্মর্িুর, ধানম্পন্ড ও সূোিুর এলাকায় ২০ ডর্ভক ৩৪ পম্টার নীভি।   

িলোযু়: সভেদাচ্চ তািম্াোর ম্াপসক িপরেতদন ৪০.২ পডপগ্র ডসলপসয়াস ডর্ভক ৩১.০ পডপগ্র ডসলপসয়াভসর ম্ভধয 
পেরাি কভর। ম্াপসক গড় সেদপনম্ন তািম্াোর ম্াপসক িপরেতদন ২২.৫ পডপগ্র ডসলপসয়াস ডর্ভক ৬.৫ পডপগ্র 
ডসলপসয়াভসর ম্ভধয পেরাি কভর। েষদা (িুন-ডসভেম্বর) ডম্ৌসুভম্ ১৯৯০-২০১৯ সাল ির্দন্ত ডম্াট গড় োপষদক 
েৃপষ্টিাভতর িপরম্ান পছল ১৯৯০ পম্পলপম্টার/ম্াস।  
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৪.২ োস্তুসংস্থানসংিান্ত িপরভেশ 

পডভিা এলাকার আভশিাভশ ২০১৭ সাভলর প্রার্পম্ক সম্ীোর সম্য় পেপেন্ন প্রিাপতর গাছ, িাপখ, উেির, সরীসৃি 
এেং স্তনযিায়ী প্রাণী িাওয়া পগভয়পছল। আইইউপসএন (IUCN) এর লাল তাপলকা ২০১৫ অনুসাভর োংলা গুাঁইসাি 
(Varanus bengalensis) প্রায়-পেির্গ্রস্ত* (near threatened) পছল ডর্খাভন োপক প্রিাপতগুভলা নূযনতম্ 
পেির্গ্রস্ত† (least concern) পছল।   

৪.৩ িপরভেভশর গুনগত ম্ান 

২০১৭ সাভল প্রস্তুপতমূ্লক ইআইএ প্রপতভের্ন ততপরর সম্য় একপট িপরভেশগত পেপত্ত িপরি করা হভয়পছল। 
ইআইএ প্রপতভের্ন হালনাগার্ করার সম্য় ২০২১ সাভল পদ্বতীয় র্ফায় িপরভেশগত পেপত্ত িপরি করা হভয়ভছ। 
উেয় প্রপতভের্ভনর ফলাফল এেং একই স্থাভন অনুসন্ধাভনর তুলনা ইআইএ প্রপতভের্ভনর মূ্ল অংভশ িাওয়া 
র্াভে। এখাভন উেয় সম্ীোর ফলাফলগুভলার সংপেপ্ত পেেরণ ডর্ওয়া হভয়ভছ। 

োযু়র গুনগত ম্ান: ২০১৭ সাভলর ডফব্রুয়াপর-ম্ািদ ম্াভস ঢাকার িাাঁিপট (০৫) স্থাভন োযু় ম্ণ্ডভল রূ্ষণকারী ির্াভর্দর 
উিপস্থপত ির্দভেেণ করা হভয়পছল। উি োযু় ির্দভেেভণর সম্য় সাতপট (০৭) িপরম্ািক ির্দভেেণ করা হভয়পছল, 
র্র্া- পিএম্২.৫, পিএম্১০, নাইভট্রাভিন অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, ওভিান, কােদন ম্ভনাক্সাইড, এেং সীসা। 
পিএম্২.৫, পিএম্১০, নাইভট্রাভিন অক্সাইভডর ম্ানম্াো েযতীত অনযানয িপরম্ািকগুভলা অনুভম্াপর্ত সীম্ার ম্ভধয 
পছল। ২০২১ সাভল পদ্বতীয় র্ফায় িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির সম্য় একই সংখযক িপরম্ািক ির্দভেেণ করা 
হভয়ভছ। তভে ির্দভেেণ স্থাভনর সংখযা োপড়ভয় সভতভরা (১৭) পট করা হভয়ভছ। ফলাফল ডর্ভক ডর্খা র্ায় ডর্ 
পম্রিুর ১০ ডস্টশন এলাকার পিএম্২.৫ ও পিএম্১০ এর র্ঘনে েযতীত সকল ির্দভেেণ স্থাভন িপরম্ািকগুভলা 
সীম্ার ম্ভধয আভছ। প্রর্ম্ এেং পদ্বতীয় িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির ডেভে িাাঁিপট (০৫) ির্দভেেণ ডস্টশনগুভলা 
একই। তুলনামূ্লক িপরি ডর্ভক ডর্খা র্ায় ডর্ োটারা ডস্টশন েযপতত ির্দভেেভণর ডেপশরোগ স্থাভন কণাগুভলার 
র্ঘনে হ্রাস ডিভয়ভছ। োটারা ডস্টশভন প্রর্ম্ িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির তুলনায় পদ্বতীয় িপরভি পিএম্২.৫ ও 
পিএম্১০ এর র্ঘনে েৃপদ্ধ ডিভয়ভছ। 

শভের ম্ানম্াো: ২০১৭ সাভল ডম্ভট্রা লাইন েরাের নয়পট (০৯) স্থাভন শভের ম্ানম্াো ির্দভেেণ করা হভয়পছল। 
ফলাফল ডর্ভক ডর্খা র্ায় ডর্ সাতপট (০৭) স্থাভন সম্তুলয শেম্াো পনধদাপরত সীম্ার ডিভয় ডেপশ পছল। অনযপর্ভক 
২০২১ সাভল পদ্বতীয় র্ফা িপরভেশগত পেপত্ত সম্ীোর সম্য় শে ির্দভেেভণর স্থান োপড়ভয় ডতইশপট (২৩) করা 
হভয়ভছ। পদ্বতীয় র্ফা ির্দভেেভণর সম্য় সকল স্থাভন শভের ম্াো অনুভম্াপর্ত ম্ানর্ভণ্ডর ডিভয় ডেপশ িাওয়া 
পগভয়ভছ। রু্পট ির্দভেেভণর ফলাফভলর ম্ভধয তুলনা কভর ডর্খা র্ায় ডর্ নয়পট (০৯) স্থাভনর ম্ভধয ২০২১ সাভল 
িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির সম্য় িাাঁিপট (০৫) স্থাভন শভের ম্াো েৃপদ্ধ ডিভয়ভছ র্া ২০১৭ সাভলর িপরভেশগত 
পেপত্ত িপরভির তুলনায় ডেপশ। িোন্তভর পেলাম্াপলয়া, গােতপল, পম্রিুর ১৪ এেং োটারা ডস্টশভনর শভের ম্াো 
হ্রাস ডিভয়ভছ।    

 
* পনকট েপেষযভত পেির্গ্রস্ত হভয় িড়ার িুাঁপকভত রভয়ভছ। 
† সেভিভয় কম্ পেির্গ্রস্ত; সহভিই ডর্খা র্ায় ও েযািকোভে পেসৃ্তত প্রিাপত। 



 

পডএম্পটপসএল 
 

েূ-উিরস্থ িাপনর গুনগত ম্ান: ২০১৭ সাভল ডম্ভট্রা লাইন েরাের পেপেন্ন স্থান ডর্ভক ডম্াট িাাঁিপট (০৫) েূ-
উিপরস্থ িাপনর নমু্না সংগ্রহ করা হভয়পছল। ডর্খা ডগভছ ডর্ সকল নমু্নায় পেওপড, পসওপড এেং পফকাল কপলফভম্দর 
িপরম্ান খুে ডেপশ পছল। অনযপর্ভক সম্স্ত নমু্নায় দ্রেীেূত অপক্সভিভনর ম্াো অনুভম্াপর্ত ম্ানর্ভণ্ডর তুলনায় কম্ 
পছল। ২০২১ সাভল িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির সম্য় ছয়পট (০৬) েূ-উিরস্থ পানির নমু্না ডনওয়া হভয়ভছ। এই 
িপরভি ডর্খা র্ায় ডর্ িারপট (০৪) নমু্নায় দ্রেীেূত অপক্সভিন এেং পিএইি অনুভম্াপর্ত ম্ানর্ভণ্ডর োইভর। অনযানয 
িপরম্ািকগুভলার ম্ান অনুভম্াপর্ত ম্ানর্ভণ্ডর ম্ভধয রভয়ভছ।  

েূগেদস্থ িাপনর গুনগত ম্ান: ২০১৭ সাভল ডম্ভট্রা লাইন েরাের  ডম্াট নয়পট (০৯) েূগেদস্থ িাপনর নমু্না সংগ্রহ 
করা হভয়পছল। ডর্খা ডগভছ ডর্ সকল নমু্নায় েূগেদস্থ িাপনর গুনগত ম্ান অনুভম্াপর্ত সীম্ার ম্ভধয পছল। ২০২১ 
সাভল িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির সম্য় ডম্ভট্রা লাইন েরাের ও পডভিা এলাকা ডর্ভক র্শপট (১০) েূগেদস্থ পানির 
নমু্না ডনওয়া হভয়ভছ। এই িপরভি ডর্খা র্ায় ডর্ িারপট (০৪) নমু্নায় েূগেদস্থ িাপনর তািম্াো অনুভম্াপর্ত সীম্ার 
পকছুটা ডেপশ আভছ, ডর্খাভন একপট স্থাভন পিএইি এর ম্ান অনুভম্াপর্ত ম্াো ডর্ভক সাম্ানয কম্ রভয়ভছ। অনয 
সকল স্থাভন েূগেদস্থ িাপনর তািম্াো ও পিএইি অনুভম্াপর্ত সীম্ার ম্ভধয রভয়ভছ। সকল ির্দভেেণ স্থাভন োপক 
সকল িপরম্ািকগুভলা অনুভম্াপর্ত সীম্ার ম্ভধয িাওয়া ডগভছ। 

৪.৪ সাম্াপিক িপরভেশ 

এই অধযাভয় প্রর্ত্ত ডেপশরোগ উিাত্ত িনসংখযা এেং আোসন শুম্াপর ২০১১ এর উির পেপত্ত কভর করা হভয়ভছ। 
র্পর্ও এই উিাত্তগুভলা অভনক িুভরাভনা, পকন্তু এগুভলাই সেদভশষ উিলব্ধ উিাত্ত; র্া েতদম্ান িপরপস্থপত ডর্ভক পেন্ন 
হভত িাভর। ২০১১ সাভলর আর্ম্শুম্াপর অনুর্ায়ী প্রকল্প এলাকায় ডম্াট িনসংখযা ১,৫৬৬,২৯০ এেং ডম্াট 
গৃহসংখযা ৩৭৫,৫৪১। প্রকল্প এলাকার িপরোভরর গড় আয়তন ৪.২।  

৫ িপরভেশগত প্রোে োছাইকরণ (পিপনং) ও পেসৃ্তপত (ডস্কাপিং) ির্দাভলািনা    

োংলাভর্ভশর িপরভেশ সংরেণ পেপধম্ালা ১৯৯৭ অনুর্ায়ী প্রকল্পপট (এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট) িপরভেশ 
অপধর্প্তর কতৃদক পনধদাপরত ডকাভনা ডেণীভত িভড় না। তভে প্রকভল্পর কার্দকলাি এেং অেকািাভম্া উন্নয়ভনর িপরপধ 
পেভেিনায় এই প্রকল্পপট ‘লাল’্ডেপণেুি প্রকল্পসমূ্ভহর ম্ভতা এেং িাইকার িপরভেশ পনভর্দপশকা অনুসাভর "এ" 
ডেণীর অন্তেুদি, এেং এই িপরভপ্রপেভত ইআইএ োধযতামূ্লক।     

সম্ভােয উভেখভর্াগয িপরভেশগত এেং সাম্াপিক প্রোে মূ্লযায়ন করার িনয এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট 
প্রকভল্পর পেেরণ এেং তার আভশিাভশর সাম্পগ্রক িপরভেশ ও সাম্াপিক অেস্থার উির পেপত্ত কভর প্রার্পম্কোভে 
সম্ভােয িপরভেশগত ও সাম্াপিক প্রোে পিপিত করা হভয়ভছ। রূ্ষভণর প্রোে, প্রাকৃপতক ও সাম্াপিক িপরভেশ, 
স্বাস্থয ও পনরািত্তা, িুাঁপক, এেং অনযানযগুপলভক পনম্নপলপখত ম্ানর্ণ্ড অনুসাভর এ ডর্ভক পড পহভসভে ডেণীেদ্ধ করা 
হভয়ভছ, ধভর ডনয়া হভয়ভছ ডর্ প্রোেগুভলা প্রশম্ভন ডকান পনপর্ষ্ট েযেস্থা ডনয়া হয়পন-   

১) এ-/ এ+: উভেখভর্াগয ডনপতোিক/ইপতোিক প্রোে 

২) পে-/ পে+: অল্প ডনপতোিক/ইপতোিক প্রোে 

৩) পস-/ পস+: প্রোেগুভলা স্পষ্ট নয়, আরও ির্দাভলািনা প্রভয়ািন 

৪) পড: প্রোেগুপল নগণয, আর ির্দাভলািনা প্রভয়ািন ডনই  
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পেসৃ্তপত (ডস্কাপিং) ম্যাপট্রক্স ইআইএ প্রপতভের্ভনর ৫.৩ অনুভের্ এ েণদনা করা হভয়ভছ।  

৬ প্রতযাপশত িপরভেশগত প্রোে এেং তাভর্র প্রশম্ন েযেস্থা 

পিপিত সকল িপরভেশগত প্রোে, প্রশম্নমূ্লক েযেস্থা, এেং অেপশষ্ট প্রোে পনভয় পেস্তাপরত আভলািনা মূ্ল 
প্রপতভের্ভনর ষষ্ঠ অধযাভয় করা হভয়ভছ। এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট পনম্দাণ ও িপরিালনার কারভণ সম্ভােয 
প্রোেগুভলা পনভম্ন উিস্থািন করা হভয়ভছ। 

৬.১ শভের প্রোে 

পেপেন্ন পনম্দাণ কার্দকলাি দ্বারা সৃষ্ট সপম্মপলত শভের শপি স্তভরর উির পেপত্ত কভর পেভেষণ করা হভয়ভছ এেং 
পরভসেভরর অেস্থাভনর উির পেপত্ত কভর তার সম্তুলয শে স্তভরর ম্াো পনরুিন করা হভয়ভছ। পনম্দাণ কাভির 
সম্য় পনম্নপলপখত িদ্ধপতভত এই প্রকভল্পর িনয শভের ম্ানর্ণ্ড পিক করা হভয়ভছ: 

• পের্যম্ান (এপম্বভয়ন্ট) শেম্াো + ১০ ডডপসভেল”্ো ৮৫ ডডপসভেল, ডর্টা সভেদাচ্চ হভে ডসটা ম্ানর্ণ্ড 
পহভসভে গৃহীত হভে। 

উিাত্ত পেভেষণ কভর ডর্খা র্ায় ডর্, পনম্দাণ কাভির ডেভে প্রকভল্পর ম্ানর্ভণ্ডর উিভর র্ায় এম্ন অপতপরি শে 
হওয়ার সম্ভােনা ডনই।  

পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয় শভের প্রোেগুভলা K. Ishii প্রস্তাপেত একপট িদ্ধপতর (র্া এম্আরপট লাইন-৬ 
ও এম্আরপট লাইন-১ প্রকভল্প েযেহার করা হভয়ভছ) ম্াধযভম্ পেভেষণ করা হভয়ভছ, র্ার ম্ভধয ডট্রভনর গপত, 
কািাভম্ার শে এেং ডট্রভনর র্ন্ত্রিাপতর শে অন্তেুদি। এগুপল ৭.৫ পম্টার এেং পরভসের স্তভর সম্তুলয সপম্মপলত 
শে স্তর পহসাভে একপেত হয়। উভেপখত িদ্ধপতভত শে শপির ম্াোগুভলা ৭.৫ পম্টার রূ্রভে এেং পের্যম্ান 
পরভসেভরর স্থাভন সম্তুলয সপম্মপলত শে স্তর পহভসভে িাওয়া র্ায়। প্রভয়ািনীয় তর্য উিাত্তগুভলা হল ট্রযাভকর 
েিতা (২০০ পম্টার, ৪০০ পম্টার, ও ৫০০ পম্টাভরর কম্ ) ও প্রকার (েযালাস্ট পেহীন ট্রযাক, কম্পন সহনীয় 
ট্রযাক) এেং ডট্রন িপরিালনার উিাত্ত (ডট্রভনর তর্র্ঘদয, গপত ও ডহডওভয়)। ফলাফলগুভলা একপট ছভক সািাভনা হয় 
এেং প্রকল্প ম্ানর্ভণ্ডর (িপরভেশ অপধর্প্তভরর শে ম্ানর্ভণ্ডর উির পেপত্ত কভর) সাভর্ তুলনা করা হয়। েূ-উিরস্থ 
(এপলভেভটড) অংভশ (ডহম্াভয়তিুর টু আপম্নোিার এেং নতুনোিার টু োটারা) শে পনয়ন্ত্রভণর িনয ১.৫ পম্টার 
শে পনভরাধক ডর্ওয়াল পনম্দাভণর িপরকল্পনা করা হভয়ভছ। উিভরাি ির্দাভলািনা ডর্ভক ডর্খা র্ায় ডর্ পনম্দাণ 
িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয় শে পনভরাধক ডর্ওয়াল পনম্দাণ ছাড়া অনয ডকান অপতপরি প্রশম্ন েযেস্থার প্রভয়ািন 
হভে না।  

৬.২ কম্পভনর প্রোে 

পনম্দাণ ির্দাভয় কম্পভনর প্রধান উৎস হল সযান্ড কম্পযাকশন িাইল, ডহা রাম্ অিাভরশন ও কযাসন পিপলং। 
সাধারণত সযান্ড কম্পযাকশন িাইল (এসপসপি) োপল কম্পযাকশভনর িনয েযেহৃত হয়। পডভিা এলাকার িনয, 
ম্াপটর উন্নয়ন কার্দিভম্র  উির পেপত্ত কভর িৃর্ক কম্পন স্তর পেভেষণ করা হভয়ভছ। এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ 
রুট এর পডভিা পনম্দাভণর সম্য় োইভব্র্পটং এসপসপি, স্টযাপটক এসপসপি, ডাইনাপম্ক কম্পযাকশন এেং 
পপ্রভফপব্র্ভকভটড োপটদকযাল ডিন (পিপেপড) প্ররু্পি েযেহার করা হভে। োইভব্র্পটং এসপসপি এেং ডাইনাপম্ক 
কম্পযাকশভনর ফভল প্রায় ১৫ পম্টার রূ্রভে কম্পন ৯০ পেপডপে হভে ডর্খাভন স্টযাপটক এসপসপি এর ডেভে 
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শুধুম্াে ০.০০৫ পম্টার রূ্রভে কম্পন ৯০ পেপডপে হভে। অতএে, পডভিার সীম্ানার কাছাকাপছ স্টযাপটক এসপসপি 
েযেহার করা হভে। পডভিা এলাকার কাছাকাপছ োপসন্দাভর্র ৯০ পেপডপে কম্পন অনুেূত হভে না তভে তারা ৭৫ 
পেপডপে কম্পন অনুেে করভত িাভরন।    

পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন সম্ভয়র কম্পন প্রোে ট্রযাভকর ধরন, েিতা এেং ডট্রভনর গপতর উির পনেদর কভর। 
কম্পভনর উৎভস (পিয়ার ডেস) এেং ১২.৫ পম্টার রূ্রভে কম্পন ডডপসভেভলর িূেদাোস ডিভত গাপণপতক সম্ীকরণ 
েযেহার করা হভয়ভছ। োংলাভর্ভশ কম্পভনর ডকান ম্ানর্ণ্ড ডনই, সুতরাং পনম্দাণ সম্ভয়র িনয ইউএসএফপটএ 
(USFTA) কম্পন ম্ানর্ণ্ড ৯০ ডডপসভেল (পেপডপে) এেং পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয়র িনয িািাপন ম্ানর্ণ্ড 
৬০ কম্পন ডডপসভেল (পেপডপে) প্রকভল্প েযেহাভরর িনয গৃহীত হভয়ভছ র্া ইপতিূভেদ ডম্ভট্রা ডরল লাইন-৬ এ 
েযেহৃত হভয়ভছ।  

শভের ম্ভতা এপলভেভটড অংভশর িনয কম্পনভরাধী ট্রযাভকর প্রভয়ািন ডনই। পিয়ার মু্ভখ, কম্পন ৬০ ডডপসভেভলর 
(পেপডপে) ডেশ অপধক হভে। পকন্তু ১২.৫ পম্টার রূ্রভে সকল কম্পন িপরসীম্া উিভর আভলাপিত পতনপট ট্রযাক 
েিতায় (২০০ পম্টার, ৪০০ পম্টার, ও ৫০০ পম্টাভরর কম্) ম্ানর্ভণ্ডর ম্ভধয র্াকভে। এপলভেভটড অংভশ কম্পন 
পরভসের িভয়ন্ট উৎস ডর্ভক ডেশ রূ্ভর। সেদপনম্ন রূ্রে কম্িভে ২৫ পম্টার হভে, ডর্খাভন সকল অনুপম্ত 
কম্পভনর ম্াো ম্ানর্ভণ্ডর অভনক পনভি। সুতরাং, এপলভেভটড অংভশর িনয ডকান অপতপরি েযেস্থার প্রভয়ািন 
হভে না। েূগেদস্থ অংভশ ডট্রন িলার সম্য় প্রাকৃপতক অনুরণন হভত িাভর। সুতরাং, েূগেদস্থ রুভট লাইন েরাের 
কম্পনভরাধী ট্রযাক েসাভনার প্রস্তাে করা হভয়ভছ। 

৬.৩ োযু় রূ্ষণ 

পনম্দাভণর সম্য় োযু় রূ্ষণ একপট উভদ্বভগর পেষয়। োযু় রূ্ষভণর মূ্ল উভদ্বগ প্রধানত পনম্দাণ সরঞ্জাম্ ডর্ভক কাভলা 
ডধাাঁয়া পনিঃসরণ এেং পনম্দাণ সাম্গ্রী অেযেস্থািনা ডর্ভক সৃষ্ট ধুভলা। পনম্দাণ ির্দাভয় োযু় রূ্ষণ পনয়ন্ত্রভণর িনয 
র্র্ার্র্ প্রশম্ন েযেস্থা প্রস্তাে করা হভয়ভছ। পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয় প্রোে ইপতোিক হভে কারন রূ্পষত 
োযু় পনগদম্ন এেং ধুভলা হ্রাস হভত িাভর কারণ ডট্রন িালনায় পডভিভলর িপরেভতদ পেরু্যৎ েযেহৃত হভে এেং এই 
রুভট র্ানোহভনর সংখযা হ্রাস িাভে।  

৬.৪ েূ-উিরস্থ িাপন রূ্ষণ 

পনম্দাণ ও পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন উেয় ির্দাভয় েূিৃভষ্ঠর িাপন রূ্পষত হভত িাভর। পনম্দাভণর সম্য় েূিৃভষ্ঠর িাপন 
রূ্পষত হওয়ার প্রধান উৎস হল পেিজ্জনক উিার্ান ম্িুর্ এলাকা,  কম্দশালা স্থল, পনম্দাণ এলাকা ডর্ভক েিদয, 
অপফস এেং কযাম্প এলাকা ডর্ভক িয়িঃপনষ্কাশন। পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয় িাপন রূ্ষভণর প্রধান উৎস 
হভে ডস্টশন এলাকা এেং পডভিা এলাকা ডর্ভক িয়িঃপনষ্কাশন এেং পডভিা এলাকার কম্দশালার ডধৌতকৃত িাপন। 
এই ধরভনর প্রোে এড়াভত র্র্ার্র্ প্রশম্ন েযেস্থা প্রস্তাে করা হভয়ভছ র্া পনম্দাণ এেং পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন 
উেয় ির্দাভয় কভিারোভে অনুসরণ করা প্রভয়ািন। 

৬.৫ েূগেদস্থ িাপন রূ্ষণ 

এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর পনম্দাণ ও পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয়র কম্দকাভণ্ডর কারভণ েূগেদস্থ 
িাপনর উির সীপম্ত প্রোে িড়ভে। ঢাকা শহর এলাকায় সাধারণত ১০০–৩০০ পম্টার গেীর ডর্ভক েূগেদস্থ িাপন 



 

পডএম্পটপসএল 
 

উভত্তালন করা হয়। এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর পনম্দাণ কাি পনপম্দত ও পনপম্দতেয এলাকায় অেযাহত 
র্াকভে। সুতরাং, েূগেদস্থ িাপনতভল ডকান প্রোে িড়ার সম্ভােনা ডনই। শুধুম্াে েূগেদস্থ িাপনতভলর উির সীপম্ত 
িাি সৃপষ্ট করভে ডর্খাভন পনম্দাণ এেং পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন উেভয়র িনযই েূগেদস্থ িাপন উভত্তালন করা হভে। 
এছাড়াও, প্রশম্ন েযেস্থা সপিকোভে োস্তোপয়ত হভল রেণাভেেণ ও ডম্রাম্ত স্থভল ডধৌতকৃত িাপন ডর্ভক েূগেদস্থ 
িাপনর গুণগত ম্ান নষ্ট হওয়ার খুেই কম্ সুভর্াগ র্াকভে।   

৬.৬ ম্াপট রূ্ষণ 

পনম্দাভণর সম্য় পেিজ্জনক উিার্ান ফুভটা হভয় ম্াপটভত িরার সম্ভােনা র্াকভে র্া ম্াপটর গুণগত ম্ান নষ্ট করভে। 
সুতরাং, প্রোে কম্াভনার িনয র্র্ার্র্ প্রশম্ন েযেস্থা প্রস্তাে করা হভয়ভছ। 

পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয় ম্াপট রূ্ষভণর প্রোে পডভিা এলাকায় সীপম্ত হভে। েপতকর প্রোে এড়াভত 
িপরিালন সম্ভয়র িনয প্রশম্ন েযেস্থাও প্রস্তাে করা হভয়ভছ।  

৬.৭ েিদয  

পনম্দাণ ির্দায়কালীন কার্দিম্ ডর্ভক পেপেন্ন েিদয উৎিন্ন হভে। েভিদযর প্রধান উৎস হল প্রিুর িপরম্াভণ ম্াপট র্া 
টাভনল ডোপরং কার্দিম্, েূ-উিরস্থ ডসকশন এলাকায় িাইপলং এেং উনু্মি িদ্ধপতভত িদ্ধপতভত ডস্টশন পনম্দাণ 
কাি ডর্ভক উৎিন্ন হভে । এই েিদয ছাড়াও র্ঘভরায়া েিদয র্াকভে র্া আোসন কযাম্প, সাইট অপফস এেং পনম্দাণ 
এলাকা ডর্ভক উৎিন্ন হভে। এছাড়াও পনম্দাভণর সম্য় পেিজ্জনক েিদয এেং তিে েিদযও উৎিন্ন হভে। পনম্দাণস্থভল 
সে ধরভনর েিদয েযেস্থািনার িনয আলার্া েিদয েযেস্থািনা িপরকল্পনা প্রস্তাে করা হভয়ভছ।  

পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয় েভিদযর উৎসগুভলা খুে সীপম্ত হভে এেং শুধুম্াে ডস্টশন এলাকা ও পডভিা 
এলাকায় র্াকভে। ডট্রন িপরিালভনর সম্য় েিদয েযেস্থািনার িনয িৃর্ক প্রশম্ন েযেস্থা প্রস্তাে করা হভয়ভছ। 
েপতকর প্রোে এড়াভত এগুভলা অনুসরণ করা প্রভয়ািন। 

৬.৮ িাপন পনষ্কাশন 

পনম্দাভণর সম্য় প্রধান প্রোে হল কার্া-পম্পেত িাপন র্া অসুপেধা ততপর করভত িাভর এেং িাপন পনষ্কাশন েযেস্থাভক 
েন্ধ/আটভক পর্ভত িাভর। কার্া-পম্পেত িাপন পনম্দাণ এলাকা ডর্ভক পনষ্কাশভনর অনুম্পত ডর্ওয়া হভে না। জ্বালাপন 
ডতল এেং রাসায়পনক দ্রেয পছটাভনার ফভল তিে রূ্ষণ কভিারোভে পনপষদ্ধ করা হভে।  

পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালভনর সম্য় িাপন পনষ্কাশন (েূ-উিপরস্থ কািাভম্া, ডস্টশন ছাউপন এেং পডভিা সাইট ডর্ভক) 
েযেস্থাসমূ্হ নকশায় গুরুে সহকাভর পেভেপিত হভয়ভছ। সুতরাং িাপনর গুণম্ান েপতগ্রস্ত হওয়ার সম্ভােনা কম্। 
পনষ্কাশভনর আভগ িয়িঃভশাধভনর িনয এসপটপি (STP) র্াকভে।  

৬.৯ িপরভেশগত সংরপেত এলাকা  

এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর েূগেদস্থ কািাভম্া (টাভনল) তুরাগ নর্ী ও গুলশান-েনানী-োপরধারা ডলভকর 
পনি পর্ভয় র্াভে র্া িপরভেশ অপধর্প্তর হভত প্রপতভেশগত সংকটািন্ন এলাকা পহভসভে ডর্ঘাপষত। তভে এই েূগেদস্থ 
কািাভম্া অভনক গেীর পর্ভয় র্াভে পেধায় পনম্দাণ ও পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন উেয় ির্দাভয় ডকান প্রশম্ন েযেস্থার 
প্রভয়ািন ডনই।   
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৬.১০ োস্তুতন্ত্র 

প্রকল্পপট োস্তুতভন্ত্রর উপির্ (পডভিা এলাকা) ও িলি প্রাণীকূভলর (গুলশান-েনানী-োপরধারা ডলক এেং তুরাগ 
নর্ীভত অেপস্থত) উির উভেখভর্াগয প্রোে ডফলভে না েভল আশা করা র্ায়। নতুন োিার-োটারা এলাকায় 
সড়কিভর্র পেোিভন (ডরল অযালাইনভম্ন্ট েরাের) ডর্ গাছগুভলা আভছ তা অভিোকৃত ডছাট এেং ডসখাভন 
িাপখভর্র িনয ডকান উভেখভর্াগয আোসস্থল ডনই। পনম্দাণ কাভির িনয এই গাছগুপল ডকভট ডফলার প্রভয়ািন 
হভে, পকন্তু িরেতদীভত অনযে িুনরায় গাছ ডরািণ করা হভে। গাভছর তাপলকাপট িুনেদাসন কম্দ িপরকল্পনার িূড়ান্ত 
প্রপতভের্ভন িূড়ান্ত করা হভে। পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয়, োস্তুতভন্ত্রর উপির্ ও প্রাণীকূভলর উির ডকান 
প্রোে িড়ভে না।   

৬.১১ অননপেক িুনেদাসন 

পডভিা এলাকায় পনম্দাভণর িনয ম্ানুভষর োস্তুিুযপত হভে। এছাড়াও েূ-উিপরস্থ (এপলভেভটড) কািাভম্া পনম্দাভণর 
িনয পকছু সম্পপত্ত েপতগ্রস্ত হভে। িূড়ান্ত সংখযা পনপিত করভত িুনেদাসন কম্দ িপরকল্পনা হালনাগাভর্র কাি 
িলভছ। িুনেদাসন কম্দ িপরকল্পনা সম্ীোর আওতায় তাভর্র র্র্ার্র্ েপতিূরণ প্রর্ান করা হভে। পনম্দাণ 
িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয় অননপেক িুনেদাসভনর ডকান সম্ভােনা ডনই।  

৬.১২ স্থানীয় অর্দনীপত 

েূগেদস্থ ডস্টশন এলাকায় পকছু েযেসায়ী পনম্দাভণর সম্য় েপতগ্রস্ত হভে। িুনেদাসন কম্দ িপরকল্পনার আওতায় 
তাভর্র র্র্ার্র্ েপতিূরণ প্রর্ান করা হভে। পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয় আশা করা র্ায় ডর্ এম্আরপট 
লাইন-৫: নর্দানদ রুট প্রকল্প এলাকায় ো তার আভশিাভশ নতুন কম্দসংস্থাভনর সুভর্াগ হভে। সুতরাং, পনম্দাণ 
িরেতদী/িপরিালন সম্য়কাভল ইপতোিক প্রোে র্াকভে। 

৬.১৩ সাংসৃ্কপতক ঐপতহয 

এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর সাংসৃ্কপতক সম্পর্/ঐপতহাপসক গুরুে/প্রত্নতাপিক স্থান সম্ীো অনুসাভর 
ডম্াট পতনপট ঐপতহাপসক স্থান/কািাভম্া আভছ র্র্া- শাহ ডম্ািঃ আেুস সাম্ার্ োিালাই ওয়াভয়শী এর ম্ািার, 
ডর্ওয়ান োপড় ম্সপির্, এেং ডর্ওয়ান োপড়, ডর্খাভন প্রকল্প কার্দকলাভির প্রোে র্াকভত িাভর। এরম্ভধয ডর্ওয়ান 
োপড় ম্সপির্ ও ডর্ওয়ান োপড় রািউভকর ঐপতহাপসক স্থািনার অন্তগদত র্া এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর 
এলাইনভম্ন্ট ডর্ভক ৩৬ ও ৫০ পম্টার রূ্রভে অেপস্থত। শাহ ডম্ািঃ আেুস সাম্ার্ োিালাই ওয়াভয়শীর ম্ািার র্া 
প্রত্নতি অপধর্প্তর ো রািউভকর ঐপতহাপসক স্থািনার অন্তগদত নয়, পকন্তু এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর 
পনকটতম্ স্তম্ভ (পিয়ার) ডর্ভক ১০.৭৭ পম্টার রূ্রভে অেপস্থত। ইউএসএফপটএ (USFTA) অনুর্ায়ী প্রভর্ািয কম্পন 
সীম্া হল ৯০ পেপডপে, র্া স্তম্ভ (পিয়ার) [সাধারণ িাইল িাইোর (ডসাপনক)] ডর্ভক ১২.৫ পম্টার রূ্রভে প্রপতফপলত 
কভর এেং “কম্পভনর িনয অতযন্ত সংভের্নশীল”। অ-প্রভকৌশলী রািপম্পি পনপম্দত পেপডংভয়র িনয, পনম্দাণ েেভনর 
কম্পনিপনত েপতর ম্ানর্ণ্ড হল ৯৪ পেপডপে (০.২ ইপঞ্চ/ডসভকন্ড) পিপিপে, র্া পনরাির্ েভল ম্ভন করা হয় এেং 
এর ফভল ডকাভনা পনম্দাণ কম্পনিপনত েপত হভে না। কািাভম্ার ধরন এেং েযেহৃত পনম্দাণ সাম্গ্রী পেভেিনা কভর, 
অ-প্রভকৌশলী রািপম্পি পনপম্দত পেপডংভয়র িনয ইউএফপটএ (USFTA) ম্ানগুভলা শাহ ডম্ািঃ আেরু্স সাম্ার্ 
োিালাই ওয়াভয়শীর ম্ািাভরর িনয আরও প্রাসপিক, র্া ১৯৮৩ সাভল পনপম্দত হভয়পছল এেং কািাভম্াপট আধুপনক। 
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স্থািনাপট িাইল অেস্থান ডর্ভক ১০ পম্টার রূ্রে ডর্খাভন কম্পন ৮৯ পেপডপে  হভে েভল আশা করা হভে, র্া অ-
প্রভকৌশলী রািপম্পি পনপম্দত পেপডংভয়র কম্পন সীম্ার ম্ভধয পের্যম্ান। সুতরাং, কািাভম্ার িনয প্রোে নগণয হভে। 
অতএে, এটা েলা ডর্ভত িাভর ডর্ সৃ্মপতস্তম্ভপটর কম্পনিপনত প্রোভের িনয সাম্ানয সংভের্নশীলতা রভয়ভছ 
[ডর্ভহতু এপট আধুপনক এেং রািপম্পির ততপর কািাভম্া] র্া র্র্ার্র্ সতকদতামূ্লক েযেস্থা গ্রহভণর ম্াধযভম্ আরও 
হ্রাস করা ডর্ভত িাভর।  

এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট সংপেষ্ট এলাকার উন্নয়নভক োপড়ভয় তুলভে। েূগেদস্থ অংশপট একপট উন্নত এলাকা 
এেং েূ-উিরস্থ অংশপট উন্নয়নশীল এলাকার ম্ধয পর্ভয় র্াভে। আশা করা র্ায় এই এম্আরপট সুপেধা ডকান 
প্রকার তেষম্য ছাড়াই ম্ানুষিন ডোগ করভে। এছাড়াও, উন্নত ডর্াগাভর্াগ অভনক সাংসৃ্কপতক/ঐপতহাপসক স্থানভক 
আরও সহিগম্য কভর তুলভে, র্া ির্দটন খাভত ইপতোিক প্রোে ডফলভে।   

৬.১৪ স্থানীয় স্বাভর্দর দ্বন্দ্ব 

পনম্দাণ ির্দাভয় স্থানীয় ম্ানুষ এেং প্রকভল্পর কম্দী ও েপম্কভর্র (র্ারা ডর্ভশর পেপেন্ন স্থান ডর্ভক আসভে) ম্ভধয 
দ্বন্দ্ব ডর্খা পর্ভত িাভর। এই ধরভনর সম্সযা এড়াভত পনম্দাণ ির্দাভয় িৃর্ক পনরািত্তা িপরকল্পনা প্রস্তাে করা হভয়ভছ। 
পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয় অর্ে েপম্ক র্াকভে না। স্থানীয় আইন ডম্ভন সকল কম্দী পনভয়াগ করা হভে। 
সুতরাং, িপরিালন সম্ভয় ডকান তেষম্য হভে না। 

৬.১৫ সংিাম্ক ডরাগ 

পনম্দাভণর সম্য় সংিাম্ক ডরাগ ডর্খা পর্ভত িাভর কারণ ডর্ভশর পেপেন্ন স্থান ডর্ভক অভনক কম্দী ও েপম্ক আসভে। 
সুতরাং, এই ধরভনর সংিাম্ক ডরাগ এড়াভত, মূ্ল প্রপতভের্ভনর অনুভের্ ৬.২০.১.১ এ আভলাপিত প্রশম্ন 
েযেস্থাগুভলা োস্তোয়ন করা প্রভয়ািন। িপরিালন সম্য়কাভল এই ধরভনর সংিাম্ক ডরাভগর ডকান সম্ভােনা ডনই। 

৬.১৬ কম্দ িপরভেশ 

পনম্দাণ ির্দাভয় ডিশাগত স্বাস্থয এেং পনরািত্তা সংিান্ত িুাঁপক র্াকভে। তাই কম্দ িপরভেশ সম্পপকদত িৃর্ক েযেস্থািনা 
িপরকল্পনা প্রস্তুত করা প্রভয়ািন র্াভত েপম্ক এেং কম্দীভর্র পনরািত্তা সংিান্ত সকল পনভর্দশনা অন্তেুদি র্াকভে। 
পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয় পনরািত্তা সম্পপকদত সম্সযাগুভলার সম্ভােনাও র্াকভে। এই ধরভনর প্রোে হ্রাস 
করার িনয ডেশ কভয়কপট র্ল কাি করভে। 

৬.১৭ পশশু অপধকার 

পডভিা এলাকা পনম্দাভণর কারভণ অভনক পশশু তাভর্র িপরোরসহ োস্তুিুযত হভে। এছাড়াও পেপেন্ন প্রপতষ্ঠান েপতগ্রস্ত 
হভে। সুতরাং, িুনেদাসন কম্দ িপরকল্পনা সম্ীোর অধীভন এপটর সম্াধান করা হভে। পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন 
ির্দাভয় পশশুরা তাভর্র পশোর উভেভশয এক স্থান ডর্ভক অনয স্থাভন সহভি ডর্ভত িারভে। সুতরাং, এপট পশশুভর্র 
উির ইপতোিক প্রোে ডফলভে। 

৬.১৮ তেপবক উষ্ণতা 

পনম্দাণ ির্দাভয় পনম্দাণ সরঞ্জাম্ ডর্ভক পগ্রন হাউস গযাস পনগদম্ন হভে। পকন্তু পনম্দাণ সরঞ্জাভম্র পনয়পম্ত রেণাভেেণ 
পগ্রন হাউস গযাস পনগদম্ন কম্াভত সাহার্য করভে। পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয় ২০২৮ সাভল, ডম্াট কােদন 
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ডাই অক্সাইড পনগদম্ন হ্রাভসর িপরম্াণ ৯১,৮৫৭ টন কােদন ডাই অক্সাইড/েছর পহসাে করা হভয়ভছ, ডর্খাভন 
২০২৮ সাভল এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট িনয পেরু্যত খরভির কারভণ প্রকভল্পর কােদন ডাই অক্সাইড পনগদম্ভনর 
িপরম্াণ হভে ৮৮,২৮৩ টন/েছর। সুতরাং, এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট িপরিালনার কারভণ ২০২৮ সাভল 
কােদন ডাই অক্সাইড পনিঃসরভণর িপরম্াণ হ্রাস িাভে ৩,৫৭৪ টন কােদন ডাই অক্সাইড/েছর। অনুরূিোভে, 
পনিঃসরভণর িপরম্াণ ২০৩৮ সাভল ৪৭,২৩৭ টন কােদন ডাই অক্সাইড /েছর, ২০৪৮ সাভল ১০২,৬৪১ টন কােদন 
ডাই অক্সাইড/েছর, এেং ২০৫৮ সাভল ১৩০,১৪৯ টন কােদন ডাই অক্সাইড/েছর হ্রাস িাভে। 

৬.১৯ র্ানিট  

এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট পনম্দাণকালীন র্ানিভটর িনয এলাইনভম্ভন্টর িাবদেতদী েযেসা-োপনভিয েযার্ঘাত 
র্ঘটভে। েূগেদস্থ ডস্টশন এেং সড়ক পেোিক িুভড় েূ-উিরস্থ (এপলভেভটড) অংশ পনম্দাভণর সম্য়, একপট অস্থায়ী 
প্রপতেন্ধকতা ততপর হভে এেং র্ানিট েৃপদ্ধ িাভে। র্াইভহাক, আশা করা হভে ডর্ এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট 
োস্তোয়ভনর ফভল িপরিালন ির্দাভয় পের্যম্ান র্ানিট েৃহৎ িপরসভর হ্রাস িাভে। 

৬.২০ রু্র্ঘদটনা 

পনম্দাণ ির্দাভয় পেপেন্ন পনম্দাণ কার্দিম্ ডর্ভক রু্র্ঘদটনা র্ঘটভত িাভর। তাই এ ধরভনর রু্র্ঘদটনা এড়াভত র্র্ার্র্ 
প্রশম্ন েযেস্থা প্রভয়ািন। পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন ির্দাভয় ডস্টশন এলাকায় আগুন লাগার সম্ভােনা আভছ। পকন্তু 
এই ধরভনর প্রোে এড়াভত অপিপনেদািণ েযেস্থা র্াকভে। 

৭ প্রোে মূ্লযায়ন 

এই অধযাভয় সকল িপরভেশগত প্রোেভক প্রশপম্ত েযেস্থা ছাড়া ও প্রশপম্ত েযেস্থাসহ মূ্লযায়ন করা হভয়ভছ এেং 
তার উির একপট ডস্কাপরং করা হভয়ভছ, র্ার ম্াধযভম্ প্রশম্ন েযেস্থার কার্দকাপরতা িানা র্ায়। িপরভেশগত ও 
সাম্াপিক প্রোে মূ্লযায়ভনর ডস্কাপরংভয়র পেস্তাপরত মূ্ল প্রপতভের্ভনর সপ্তম্ অধযাভয় ডর্ওয়া হভয়ভছ।    

৮ িপরভেশ েযেস্থািনা িপরকল্পনা 

৮.১ েযেস্থািনা িপরকল্পনা 

প্রকভল্পর পনম্দাণ কাি শুরুর আভগ পনম্নপলপখত কার্দপনপর্দষ্ট িপরভেশ েযেস্থািনা িপরকল্পনাসমূ্হ পিকার্ার প্রস্তুত 
করভে এেং তা অনুভম্ার্ভনর িনয প্রকল্প তিােধান িরাম্শদভকর কাভছ িম্া ডর্ভে। পেশর্ েযেস্থািনা িপরকল্পনা 
মূ্ল প্রপতভের্ভনর অনুভের্ ৮.৩ এ উিস্থািন করা হভয়ভছ। 

• োযু় গুনম্ান েযেস্থািনা িপরকল্পনা 
• শে ও কম্পন েযেস্থািনা িপরকল্পনা 
• িাপন রূ্ষণ প্রপতভরাধ িপরকল্পনা 
• েিদয েযেস্থািনা িপরকল্পনা 
• স্পভয়ল ম্াপট েযেস্থািনা িপরকল্পনা  
• ট্রাপফক েযেস্থািনা িপরকল্পনা 
• ডিশাগত স্বাস্থয এেং পনরািত্তা িপরকল্পনা 
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• িরুরী সাড়ার্ান িপরকল্পনা 

৮.২ ির্দভেেণ িপরকল্পনা 

পিকার্ার এেং পডএম্পটপসএল িপরভেশ ও সাম্াপিক েযেস্থািনা িপরকল্পনা োস্তোয়ন, প্রপশেণ, িপরভেশগত 
ির্দভেেণ, পেভেষণ ও প্রপতভের্ন, র্ািাইকরণ ির্দভেেণ, এেং সেম্তা েৃপদ্ধর িনয িৃর্ক োভিট েরাে করভে। 
এটা লেয করা উপিত ডর্ পেপেন্ন প্রশম্ন েযেস্থা ডর্ম্ন- োযু় রূ্ষণ পনয়ন্ত্রণ, শে পনয়ন্ত্রণ, িাপন ডশাধন ইতযাপর্র 
িনয েযয় পিকার্াভরর িুপি এেং/অর্ো িপরিালনা েযভয়র ম্ভধয অন্তেুদি করা প্রভয়ািন।  

োযু়, শে ও িাপনর গুণম্ান ির্দভেেণ পনম্দাভণর িূভেদ, পনম্দাণ এেং পনম্দাণ িরেতদী সম্য়কাভল িপরিাপলত হভে। 
মূ্ল প্রপতভের্ভনর অনুভের্ ৮.৪ এ িপরভেশগত ির্দভেেণ িপরকল্পনার পেস্তাপরত েণদনা করা হভয়ভছ।  

৮.৩ িপরভেশগত প্রপতভের্ন 

এই ইআইএ এেং ইএম্পি প্রপতভের্ন অনুসরণ কভর িপরভেশগত পেষয়েস্তুসমূ্হ পিকার্াভরর িুপিিভে অন্তেুদি 
করভত হভে এেং ডসই পেষয়সমূ্হ পিকার্ার োস্তোয়ন করভে। িপরভেশ তিােধান িরাম্শদক কভিারোভে সকল 
কার্দিম্ ও প্রস্তাপেত প্রশম্ন েযেস্থা ির্দভেেণ করভে। পনম্দাভণর সম্য় িপরভেশগত ির্দভেেণ এেং প্রপতভের্ভনর 
িনয ডলািাটদ মূ্ল প্রপতভের্ভনর অনুভের্ ৮.৫ এ উিস্থািন করা হভয়ভছ।     

৯ অংশীিভনর সাভর্ ম্তপেপনম্য় 

ইআইএ প্রপতভের্ভন একপট অংশীিভনর পেভেষণ রভয়ভছ, র্া প্রকল্প উন্নয়ভন পেপেন্ন সংস্থা এেং ডগাষ্ঠীভক অংশীিন 
পহসাভে পিপিত কভরভছ। সরকাপর ও পেপেন্ন ডেসরকাপর প্রপতষ্ঠান, পেপশষ্ট েযপিেগদ সম্পন্বত অংশীিন প্রকল্প দ্বারা 
ইপতোিক ো ডনপতোিক, প্রতযে ো িভরােোভে প্রোে পনধদারভণ ম্তাম্ত পর্ভয়ভছ। প্রকল্প ডর্ভক উিকৃত হওয়া 
অংশীিনভর্র ম্ভধয কার্দত সকল ডগাষ্ঠী রভয়ভছ র্ারা এই এলাকায় পশো, অর্দননপতক ও সাংসৃ্কপতক কাভি পনরু্ি। 
প্রকভল্পর কারভণ অর্দননপতক কার্দকলাি েৃপদ্ধর ম্াধযভম্ স্থানীয় সরকার উিকৃত হভে।  

ইআইএ প্রপতভের্ন প্রস্তুপতর অংশ পহভসভে ডেসলাইন সম্ীোর সম্য় িনসাধারভণর িরাম্শদ গ্রহণ করা হভয়ভছ। 
এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর নকশা প্রণয়ন ির্দাভয় রু্পট এলাকায় আগ্রহী ডগাষ্ঠীভক লেয কভর িপরভেশগত 
প্রোে পনরূিভণর িনয রু্পট (০২) ম্তপেপনম্য় সো অনুপষ্ঠত হভয়ভছ। এম্এফপসএ প্রকভল্পর উিার্ানগুভলার সাভর্ 
মূ্ল িপরভেশগত প্রোে উিস্থািন কভর ও ডর্সে িপরভেশগত পনয়ন্ত্রণ েযেস্থাগুভলা পেস্তাপরত নকশায় অন্তেুদি 
করা হভয়ভছ ডসসে তর্য উিস্থািন কভর এেং িপরভেশ েযেস্থািনা িপরকল্পনা অন্তেুদি ও সুপানরশ উিস্থািন 
করা হয়। প্রকভল্পর পেস্তাপরত উিস্থািনার িভর একপট প্রভনাত্তর িেদ রাখা হয় ডর্খাভন উিপস্থপতভর্র প্রন ও 
ম্তাম্ত গ্রহণ করা হয়। অংশীিনভর্র উিস্থাপিত গুরুেিূণদ মূ্ল পেষয়সমূ্হ ইআইএ প্রপতভের্ভন অন্তেুদি করা 
হভয়ভছ। িনসাধারভণর সাভর্ ম্তপেপনম্য় সোর পেস্তাপরত মূ্ল প্রপতভের্ভনর ৯.১ অনুভেভর্ ডর্ওয়া আভছ।  

িনসাধারভণর সাভর্ ম্তপেপনম্য় সো ছাড়াও িপরভেশগত পেপত্ত িপরভির সম্য় পেভশষজ্ঞভর্র একক সাোৎকারও 
ডনওয়া হভয়ভছ। এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুভটর সকল ওয়াডদ কাউপিলর ও পকছু পিপিত পেষয়পেপত্তক 
পেভশষজ্ঞভর্র মূ্লযোন ম্তাম্ভতর িনয সাোৎকার ডনওয়া হভয়ভছ এেং এপট মূ্ল প্রপতভের্ভনর ৯.২ অনুভেভর্ 
অন্তেুদি করা হভয়ভছ। 
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১০ উিসংহার এেং সুিাপরশম্ালা 

িাইকার িপরভেশ ও সাম্াপিক পেভেিনার পনভর্দপশকা অনুসরণ কভর এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর িনয 
২০১৭ সাভল ততপরকৃত প্রস্তুপতমূ্লক ইআইএ প্রপতভের্ন হালনাগার্ করা েতদম্ান সম্ীোর প্রধান উভেশয। 
িপরভেশগত পেপত্ত িপরি িপরিালনার িনয পেপেন্ন উিাত্ত সংগ্রভহর ডকৌশল েযেহার করা হভয়ভছ র্ার ম্ভধয রভয়ভছ 
পের্যম্ান তর্য-উিাত্ত ির্দাভলািনা, ির্দভেেণ এেং িপরভেশগত পেপত্ত িপরি। ইআইএ প্রপতভের্নপট সম্ভােয 
প্রোেগুভলা পিপিতকরণ, তাভর্র মূ্লযায়ন এেং প্রপতকূল প্রোেগুভলার িনয সম্ভােয প্রশম্ন েযেস্থার সুিাপরভশর 
ম্াধযভম্ প্রস্তুত করা হভয়ভছ। প্রকভল্পর সম্ভােয পেরূি িপরভেশগত প্রোেগুভলার ম্ভধয রভয়ভছ োযু় রূ্ষণ, েূপম্ 
অপধগ্রহণ, অননপেক িুনেদাসন, িীপেকার েপত, শে ও কম্পন, গাছিালার েপত, িাপন রূ্ষণ ইতযাপর্। অনযপর্ভক 
প্রকভল্পর পকছু ইপতোিক প্রোে আভছ র্ার ম্ভধয রভয়ভছ স্থানীয় সম্পভর্র েযেহার, সাম্াপিক অেকািাভম্া ও 
িপরভষো, গপতশীলতা এেং পনরািত্তা, স্থানীয় অর্দনীপতর উন্নয়ন, পগ্রন হাউস গযাস পনগদম্ন হ্রাস, র্ানিট পনরসন 
ইতযাপর্। পনম্দাণ এেং পনম্দাণ িরেতদী/িপরিালন উেয় ির্দাভয়ই কম্দসংস্থাভনর সুভর্াভগর ডেভে এই প্রকভল্পর 
ইপতোিক প্রোে রভয়ভছ। এছাড়াও এম্আরপট লাইন-৫: নর্দানদ রুট এর ডস্টশনগুভলার আভশিাভশ অর্দননপতক 
কম্দকাণ্ড েৃপদ্ধ িাভে। ইপতোিকোভে উিসংহাভর েলা র্ায় ডর্ িপরভেশ েযেস্থািনা এেং ির্দভেেণ িপরকল্পনা 
োস্তোয়ভনর ির প্রকল্পপট িপরভেভশর উির নগণয প্রোে ডফলভে এেং ঢাকা শহভরর ডর্াগাভর্াগ েযেস্থার ডটকসই 
উন্নয়ভন কার্দকর েূপম্কা রাখভে ।  


