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মুখবন্ধ 

 

ঢাকা মমক্ষরাক্ষরল্ ল্াইন-৬ এর কাপরগরী সম্ভােযতা জপরি ২০১১ সক্ষন জাইকা কততৃ ক সম্পন্ন হয়। ঐ 

সময় এক প্রস্তুপতমূল্ক িপরক্ষেশগত প্রভাে মূল্যায়ন সমীো (Environmental Impact 

Assessment, EIA) প্রস্তুত করা হয়, যার উির পভপি কক্ষর িপরক্ষেশ অপিদপ্তর এই প্রকক্ষের জনয 

িপরক্ষেশগত ছাড়িত্র জাপর কক্ষর। িরেতীক্ষত ২০১৪ সক্ষনর মেব্রুয়ারীক্ষত িরামশৃক প্রপতষ্ঠান NKDM 

এর পনক্ষয়াক্ষগর মািযক্ষম এই প্রকক্ষের োস্তোয়ন কাযৃক্রম শুরু হয়। এই মপ্রপেক্ষত প্রকক্ষের পেস্তাপরত 

পডজাইক্ষনর তথ্য-উিাি পনক্ষয় একটি হাল্নাগাদকত ত EIA পরক্ষিারৃ্ জানুয়ারী ২০১৬ মত প্রস্তুত করা 

হয়। এই োংল্া সার-সংক্ষেিটি হাল্নাগাদ EIA এর ইংক্ষরজী সার-সংক্ষেক্ষির অনুোদ। উক্ষেখ্য, অথ্ ৃ

ো তক্ষথ্যর দ্বৈততায় ইংক্ষরজী সার-সংক্ষেিটি প্রপনিানক্ষযাগয হক্ষে। 
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mvi ms‡ÿc 

1.0 cUf~wg 

1.1 cwi‡ekMZ cÖfve g~j¨vqY (EIA) mgxÿv 

ঢাকার সাপেৃক িপরেহন উন্নয়ন িপরকেনার একটি অনযতম প্রিান অংশ ঢাকা মযাস র্যাপিড রানপজর্ 

মডক্ষভল্িক্ষমন্ট প্রকে (DMRTDP)। এই প্রকক্ষের িপরক্ষেশগত প্রভাে মূল্যায়ন সমীোয় (EIA, 
Environmental Impact Assessment) সকল্ িপরক্ষেশ ও সামাপজক পেক্ষেচ্য পেষয়াপদ 

পেক্ষেষণ করা হক্ষয়ক্ষছ। ইআইএ এর মূল্ উক্ষেশয হক্ষল্া প্রকে োস্তোয়ক্ষন সংপেষ্ট িপরক্ষেশ ও সামাপজক 

প্রভাে মূল্যায়ন ও ঝুপক হ্রাক্ষসর জনয প্রক্ষয়াজনীয় কমৃকাঠাক্ষমা গঠন ও তদনুযায়ী েযেস্থা গ্রহন করা। 

1.2 cÖKí 

২০০৯-১০ সাক্ষল্ জাইকার অথ্ৃায়ক্ষন িপরচ্াপল্ত সমীোয় (যা DHUTS-১ নাক্ষম িপরপচ্ত) প্রথ্ম 

িযৃাক্ষয় উন্নয়ক্ষনর জনয উিরা মথ্ক্ষক মপতপঝল্ িযৃন্ত (এমআরটি) ল্াইন-৬ মক মেক্ষছ মনয়া হয়। 

িরেপতৃক্ষত ল্াইন-৬ এর জনয জাইকা একটি সম্ভােযতা যাচ্াই জপরি কক্ষর যা DHUTS-2 নাক্ষম 

িপরপচ্ত। ঐ সমক্ষয়, একটি প্রস্তুপতমূল্ক ইআইএ (২০১১) দ্বতরী কক্ষর তা িপরক্ষেশ অপিদপ্তক্ষর জমা মদয়া 

হয়। এর িপরক্ষপ্রপেক্ষত, পেস্তাপরত পডজাইন শুরু করার অনুমপতস্বরুি িপরক্ষেশ অপিদপ্তর প্রকক্ষের জনয 

একটি িপরক্ষেশগত ছাড়িত্র জাপর কক্ষর। িরেতীক্ষত cÖKí ev¯Íevq‡bi Rb¨ XvKv g¨vm UªvbwRU 

মকাম্পানী (DMTC) MV‡bi gva¨‡g প্রাপতষ্ঠাপনক e¨e¯’v cÖwZôv Kiv n‡q‡Q| cÖKí wWRvBb, 

wbg©vb তত্ত্বােিান, ক্রয় (Procurement) mnvqZv I e¨e¯’vcbvi Rb¨ 2013 m‡b evsjv‡`k 

miKvi I Rvcvb BbvUvib¨vkbvj †KvAcv‡ikb G‡RwÝ (JICA) Gi g‡a¨ GKwU FYPzw³ 

¯^vÿwiZ n‡q‡Q| িরামশৃ মসোর জনয মজনাক্ষরল্ কনসাল্র্যান্ট (সাপেৃক িরামশৃক) পহসাক্ষে এনক্ষকপডএম 

(NKDM) নাক্ষমর একটি িরামশৃক প্রপতষ্ঠানক্ষক পনযুক্ত করা হক্ষয়ক্ষছ। 
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1.3 কনসালটযান্টস 

এই প্রকে োস্তোয়ক্ষনর উক্ষেক্ষশয civgk© প্রদাক্ষনর Rb¨ Gb‡KwWGg (NKDM) bv‡gi GKwU 

civgk©K প্রপতষ্ঠানক্ষক General Consultant (GC) পহসাক্ষে wbhy³ Kiv n‡q‡Q| এই িযৃাক্ষয় 

NKDM ২০১১ সাক্ষল্র প্রস্তুপতমূল্ক ইআইএ এর আক্ষল্াক্ষক এই িপরেপতৃত ইআইএ প্রস্তুত কক্ষরক্ষছ । 

1.4 cÖK‡íi D‡Ïk¨ 

ঢাকা শহক্ষরর জনয 2005 সাক্ষল্ প্রনীত মকৌশল্গত িপরেহন িপরকেনা (Strategic Transport 

Plan) এর অিীক্ষন দ্রুত েিনৃশীল্ এই মহানগক্ষরর যানজর্ সমসযা দূর করার ল্ক্ষেয একটি পেকে িপরেহন 

েযেস্থা পহসাক্ষে এই প্রকে পচ্পিত হক্ষয়পছল্। এই মকৌশল্গত িপরেহন িপরকেনায় আক্ষল্াচ্য এই প্রকেটি 

সহ অনযানয পেষক্ষয়র মক্ষিয, c_Pvix সুরো I Dbœqb, iv¯Ív I wbe©vwPZ gnvmoK cybe©vmb, 

`ªæZMvgx Mbcwienb I `ªæZ evm cwien‡bi প্রস্তাে রক্ষয়ক্ষছ|  

1.5 বতম ম্ান সম্ীক্ষাে পজেভবশগত লক্ষয 

স্থানীয় I সােৃজনীন Dfqপদক পেক্ষেচ্না কক্ষরই এই সমীোর িপরক্ষেশগত ল্েয ঠিক করা হক্ষয়ক্ষছ|  

G¸‡jv হক্ষল্া, iv Í̄vi AZ¨waK যানজর্ দূরীকরন; iv¯Ív e¨enviKvix Ges iv¯Ívq জীেনিারনকারী 

I Kg©জীপে Rbmvavi‡Yi Dci evqy `yl‡Yi cÖfve Kgv‡bv ইতযাপদ। প্রকেটি োস্তোপয়ত না হক্ষল্ 

জাতীয় ch©v‡q ময িপরমান MÖxYnvDR M¨vm কমাক্ষনা সম্ভে হক্ষতা মসই তুল্নায় এই প্রকে োস্তোয়ক্ষনর 

মািযক্ষম Rxevk¥ NwUZ জ্বাল্ানীর েযেহার n«vm কক্ষর তার মচ্ক্ষয় মেশী MÖxYnvDR M¨vm কমাক্ষনা সম্ভে 

হক্ষে। Xvকার cwðg পদক্ষক ZzivM b`xi cÖvq mgvšÍiv‡j cÖK‡íi 20 wK.wg দ্বদক্ষ্ৃযর DËi `wÿb 

এল্াইনক্ষমন্টটির (Alignment) Aeস্থান| GB cÖK‡íi DË‡i 24 †n±i এল্াকা পনক্ষয় wW‡cv 

mvB‡Ui Ae¯’vb| `wÿbপদক্ষক রুর্ GjvBb‡g›Uটি eywoM½vi AbyKi‡b c~‡e©i w`‡K †eu‡K †M‡Q| 

cÖK‡íi রুর্ GjvBb‡g›U ও মেশনসমূহ Fig ES-1 ‡Z †`Lv‡bv n‡q‡Q|  

 



ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপভম্ন্ট প্রভিক্ট (ডম্ভট্রাভেল) এে নকশা, 

জনম্মান তত্ত্বাবধায়ন, ক্রয় সহায়তা এবং বযবস্থাপনাে িনয পোম্শম ডসবা 
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Fig ES-1: cÖK‡íi রুর্ GjvBb‡g›U ও মেশনসমূহ 
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2.0 cwi‡ekMZ e¨e¯’vcbvi AvBwb KvVv‡gv 

cwi‡ek msiÿY AvBb (1995) I cwi‡ek msiÿY wewagvjv (1997), এই দুটি হক্ষল্া 

evsjv‡`k cwi‡ek msiÿY সংক্রান্ত gyL¨ AvBb| G mKj AvBb I wewagvjvi Øviv gnv-

cwiPvjK, cwi‡ek Awa`ßi‡K cwi‡ek msiÿY I gvb DbœqY Kvh©ejxi ØvwqZ¡ I ÿgZv 

cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| XvKv †g‡Uªv cÖK‡íi িপরক্ষেশগত প্রভাে মূল্যায়ন সমীোর অনযতম cÖavb 

গূরুত্বিূনৃ Askmg~n wb¤œiƒct  

1. িপরক্ষেক্ষশর পদক্ষক মখ্য়াল্ মরক্ষখ্ উন্নয়ন কমৃকান্ড পনয়ন্ত্রন করা  

2. অনুপমত (Anticipated) cwi‡ekMZ cÖfv‡ei wfwË‡Z Dbœqb Kvh©vejxi †kÖbxweb¨vm 

3. cÖস্তাweZ Kvh©Kjv‡ci ai‡bi mv‡_ wgj ‡i‡L BAvBG প্রনয়ন cÖ‡qvRbxqZv 

4. প্রকে চ্ল্াকাল্ীন সমক্ষয় পেপভন্ন িযৃাক্ষয় িপরক্ষেশগত ছাড়িত্র গ্রহন ও নোয়ন  

5. evqy, cvwb I kã `ylY gvb এেং তাক্ষদর wbM©gb gvbgvÎv পনিাৃরন করা 

6. `yl‡Yi েক্ষল্ ÿwZMÖস্থ ’ e¨w³ ev মকাক্ষনা weiƒc cÖwZwµqvq ÿwZMÖস্থ ’ নাগপরক জীেক্ষনর 

েপতিূরY দােী করার িদ্ধপত| 

2.1 cybe©vmb I Rwg AwaMÖnb জবষয়ক AvBb 

cÖKí োস্তোয়ক্ষনর ল্ক্ষেয cyb©evmb, ভূপম AwaMÖnb I ÿwZc~ib msµvšÍ Ab¨vb¨ AvBb I 

Aa¨v‡`kসহ সকল্ cÖvmw½K আইনসমূহ পেক্ষেচ্নায় মনয়া হক্ষয়ক্ষছ। েতৃমাক্ষন োংল্াক্ষদক্ষশর ভূপম প্রশাসন, 

AwaMÖnb I ûKzg`Lল সম্পপকৃত AvBb পহসাক্ষে ¯’vei m¤úwZ অজধগ্রহন  Aa¨v‡`k, 1982 

অনুসরন করা হয়| Aa¨v‡`kwU Rwgi gvwjK‡`i wbw`©ó myiÿv cÖ`vb Ges AwaMÖnbK„Z m¤úwËi 

সরকার পনিাৃপরত g~j¨ cÖ`vb wbwðZ K‡i। অেশয এর্া আইনানুগ gvwjKvbvwenxb emwZ ¯’vcbKvix/ 

cwZZ জপম †fvMx, `Lj`vi I AbvbyôvwbK fvovwUqv /BRvরা`vi BZ¨vw` েযপক্তক্ষদর েপতিূরক্ষনর 

পনশ্চয়তা প্রদান কক্ষর না। 
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2.2 RvBKvে পজেভবশগত ও সাম্াজিক সুেক্ষাে জনভদম জশকা 

cwi‡ekMZ I mvgvwRK সুরোর ল্ক্ষেয এই প্রকক্ষের জনয ২০১০ সাক্ষল্র RvBKv প্রকাপশত 

িপরক্ষেশগত ও সামাপজক সুরোর পনক্ষদৃপশকাটি প্রক্ষযাজয। RvBKv wb‡`©wkKvর উক্ষেখ্ক্ষযাগয পেষয়গুক্ষল্া 

হক্ষল্াোঃ Òসুপেচ্াক্ষরর আশ্বাস প্রদাক্ষনর িদক্ষেি গ্রহন”, ÒDbœqbkxj †`‡ki cwi‡ekMZ I mvgvwRK 

cÖfve পেক্ষেচ্নাÓ,Òসাgvপজক I cÖvwZôvwbK KvVv‡gv Øviv প্রকে DbœqY Li‡P cwi‡ekMZ I 

mvgvwRK wel‡qi LiP AšÍf~©³ KivÓ এেং ÒAskx`vi‡`i Ask MÖnb, Z_¨ ¯^”QZv, 

Revew`wnZv  I `ÿZv wbwðZ KivÓ| জাইকা পনক্ষদৃপশকা অনুসাক্ষর িপরক্ষেশগত প্রভাে মূল্যায়ন 

সমীো (EIA) র মেক্ষত্র সামাপজক মূল্যায়নক্ষক িপরক্ষেশগত মূল্যায়ক্ষনর সমান গুরুত্ব আক্ষরাি করা হয়। 

RvBKv Ò¯^vMwZK †`‡ki মকন্দ্রীয় I ’̄vbxq miKv‡ii cwi‡ek I ¯’vbxq m¤úª`vq m¤úwK©Z 

AvBb ev gvbÓ mymsMZ করার wbðqZv `vb কক্ষর। এছাড়া জাইকা আরও পনপশ্চত কক্ষর ময ÒcÖKíটি 

সািারনভাক্ষে wek¦ e¨vs‡Ki মসেগাডৃ bxwZর আওতা েপহভৃুত নয়Ó। BAvBG cÖwZ‡e`‡bi g~j 

welqe¯‘ জাইকা পনক্ষদৃপশকার Dcv½-2 (Appendix-2) †Z †`Lvb n‡q‡Q hv wek¦e¨vs‡Ki Kg© 

m¤úv`b bxwZ(OP4.01) cwiপশষ্ট-L (Annex-B) Gi m‡½ msMwZc~Y©| 

2.3 XvKv g¨vm UªvbwRU †Kv¤úvbx wjt (DMTC) Ges AvBwWwm (IDC)   

XvKv g¨vm UªvbwRU †Kv¤úvbx (DMTC) wjt nj wWGgAviwUwW প্রকে ev¯Íevq‡bi cÖkvmwbK 

কাঠাক্ষমা যা 21‡k Rvbyqvix-2013 m‡b gwš¿cwil‡`i Av‡`k µ‡g `k nvRvi †KvwU UvKv 

g~jab wb‡q কাযৃক্রম শুরু কক্ষর। moK cwienb I †mZz gš¿bvj‡qi moK wefvM এই মকাম্পানীড় 

98.8 শতাংক্ষশর মাপল্ক এেং োপক অংক্ষশর mg-gvwjKvbvq রক্ষয়ক্ষছ XvKv UªvÝ‡cvU© †Kv-AwW©‡bkb 

A_wiwU, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq Ges A_©, †ij, ¯^ivóª, I ¯’vbxq miKvi gš¿bvjq mg~n| 

cÖv_wgKfv‡e, সাপেৃক িরামশৃক প্রপতষ্ঠাক্ষনর (GC) m‡½ KvR Kivi Rb¨ DMTC এর পনজস্ব 

cÖhyw³MZ সহায়তা I cwiKíbv BDwbU ‰Zix Kiv n‡q‡Q| এছাড়া GKwU cÖvwZôvwbK Dbœqb 

উিক্ষদষ্টা (IDC) রক্ষয়ক্ষছ যা †g‡Uªv jvBb -6 এর e¨e¯’vcbv I cwiPvjbv (operate) Ges 
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fwel¨r cÖKí সম্প্রসারন সম্পপকৃত কাযৃােপল্ wbe©vn Kivi সুিাপরশ প্রদান করক্ষে| 

3.0 cÖKí weeiY 

এই সমীোয় িরামশৃক প্রপতষ্ঠান Gb‡KwWGg (NKDM) wWRvBb wU‡gi ‡`qv Z‡_¨i wfwË‡Z 

cÖK‡íi দ্বেপশষ্টযসমূহ eY©bv করা n‡q‡Q| পেস্তাপরত নকশা যপদও cybtমিৌপনক িপরেপতৃত হক্ষয়ক্ষছ, 

BAvBG‡Z (EIA) Z`ªæc cwieZ©b আনার প্রক্ষয়াজনীয়তা মনই। তক্ষে cwi‡e‡k ‡h cwieZ©b ্র্ক্ষত 

িাক্ষর Zv িপরেপতৃত wWRvB‡bi gva¨‡g Kgvমনা I wbim‡bi welqসমূহ Zz‡j aiv n‡q‡Q এেং এর 

m‡½ GbvwR© সাশ্রয় I wK¬b ‡UK‡bvjwRi byZbমত্বর পেষয়াপদ যুক্ত করা হক্ষয়ক্ষছ| এই প্রকেটি 

cwienb cwiKíbvi m‡½ ওতক্ষপ্রাতfv‡e RwoZ hvÕ MZ 20 েছর িক্ষর অগ্রাপিকার পভপিক্ষত গুরুত্ব 

ল্াভ কক্ষর আসক্ষছ| wek¦e¨vsK A_©vq‡b 2005 mv‡ji মকৌশল্গত িপরেহন িপরকেনায় (STP), 

fvwi †ij UªvbwRU mn অনযানয weK‡íi mycvwik করা হক্ষয়ক্ষছ | RvBKvi DHUTS-1 সমীো 

২০১০ GgAviwU jvBb-6 Gi োস্তোয়ন সুিাপরশ কক্ষর Ges 2011 m‡b পৈতীয় িাক্ষি জাইকার 

DHUTS-2 এর মািযক্ষম jvBb -6 Gi m¤¢ve¨Zv hvPvB m¤úbœ Kiv nq|  

3.1 cÖKí A_©vqb  

miKv‡ii cÖKí Dbœqb cÖ¯Ívebvq (DPP), 22,০০০ মকাটি র্াকা (USD 2.82 billion) 

UvKv cÖKí LiP aiv n‡qwQj hvi মমার্ অথ্ৃায়ক্ষনর 75% Rvcvb IwWG (ODA) I 25% 

সরকারী তহপেল্ মথ্ক্ষক প্রাপপ্তর আশা করা হয়| এছাড়া cÖ¯‘wZg~jK সমীো I cÖwkÿ‡bi অনুদান 

wnmv‡e RvBKv AwZwi³ A_©vqb কক্ষরক্ষছ| GB অথ্ৃায়ন cÖKí DbœqY cÖ¯Ívebvi অনুপমত েযক্ষয়র 

m‡½ m½wZc~Y©| 

3.2 cÖK‡íে প্রধান ববজশষ্ট্যmg~n 

cÖK‡íi cÖavb দ্বেপশষ্টয¸‡jv wb¤œiƒct  
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1. উিরার wW‡cv †_‡K gwZwSj ch©šÍ GjvBb‡g‡›Ui দ্বদ্ৃয 20 wK.wg| cÖavb mo‡Ki 

PjvPj mxgvbvi মাঝ েরারের উির পদক্ষয় সমূ্পনৃ fvqvWv± Aew¯’Z|  

2. পডক্ষিা (Depot) এল্াকাt 23.9 †n±i 

3. ‡÷kbt mমূ্পনৃ GjvBb‡g‡›U 16 wU †÷kb, cÖwZwU 180 wgUvi ‰`N¨©, iv¯Ívi mxgvbvi 

g‡a¨ ivL‡Z এর প্রস্থগুপল্ wewfbœ gv‡ci n‡e, তক্ষে mvaviY fv‡e †েkমনর cÖ¯’ 20-26 wgUvi. 

4. দ্বেদুযপতক সাে-মেশনসমূহ মূল্ পনমৃান এল্াকার পভতক্ষর ও োইক্ষর অেপস্থত 

5. কন্সরাকশন ইয়াডৃ, hš¿cvwZ I gvjvgvj msiÿbvMvi, শ্রপমক মকায়ারৃ্ার ও অনযানয ম্রাও 

মদয়া জায়গার জনয প্রক্ষয়াজনীয় অস্থায়ী সুক্ষযাগ সুপেিা 

3.3 cÖKí weei‡Yi mvivsk  

এই EIA এর িূনৃাঙ্গ পরক্ষিাক্ষরৃ্ পেস্তাপরতভাক্ষে wW‡cv GjvKv Dbœqb, fvqvWv± , ‡ijc_ I †÷kb, 

মরল্ গাড়ী (Rolling Stock), যন্ত্র ও যন্ত্রানুসঙ্গ Ges A¯’vqx wbg©vbস্থল্ ইতযাপদ েনৃনা করা হক্ষয়ক্ষছ| 

এক্ষত wbg©vb িদ্ধপত I wbg©vb েযাপ্তীকাল্ ms‡ÿ‡c ewY©©Z n‡q‡Q| িূনৃাঙ্গ পরক্ষিাক্ষরৃ্ wW‡cvi ময welqvw` 

েপনৃত n‡q‡Q, তা হক্ষছোঃ wbg©vনস্থল্ (site)Dbœqb, ¯’vcZ¨, mvR-miÄvg, hvbevnb I যন্ত্রিাপত, 

we`y¨‡Zi Pvwn`v, R‡ji Pvwn`v, cq:cwi‡kvab, Drcv`b েজৃয I ivmvqwbK e¯‘ cybte¨envi, 

Ges cwiPvjb (operating) msµvšÍ ¯̂v¯’¨ I সুরো welqগুক্ষল্া| fvqvWv‡±i AeKvVv‡gvর 

(structure) েনৃনায় পিল্ার, মসতু পনমৃান c×wZi welqvw` eY©bv করা হক্ষয়ক্ষছ| মরল্িক্ষথ্র েনৃনায় 

আক্ষছ †ijিক্ষথ্ bywo-cv_i (ballast) e¨envi (wW‡cvi f~wg msj‡Mœ), bywoপেnxb মরল্িথ্ রযাক 

(ballast-less) (এপল্ক্ষভক্ষর্ড অংক্ষশ) এেং পকছু পনপদৃষ্ট স্থাক্ষন শব্দ ও কম্পন দূষন হ্রাস করক্ষত g¨vm 

w¯úªs Øviv গঠিত (Mass Spring System-MSS) K¤úbnxb Uª̈ vK ইতযাপদ। মেশক্ষনর েনৃনায় 

আক্ষছ, স্থািতয, প্রকারক্ষভদ, নাম এেং সুপনপদৃষ্ট অেস্থান। মরাপল্ং ÷ক (ক্ষরল্ মকাচ্) এর weeibxi মক্ষিয 

আক্ষছ †ivwjs ÷‡Ki গঠনক্ষকৌশল্, we`y¨r সাশ্রয়ী েযেস্থা, kã I K¤úb ~̀lY n«vmKib েযেস্থা 

ইতযাপদ। AvB G¨vÛ Gg  (I & M) c×wZর েনৃনায় আক্ষছ wW‡cv‡Z we`y¨Z mieivn, UªvKkb 
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I পসগনাপল্ং  (signaling), মেতার †hvMv‡hvMেযেস্থা (communication), কপমউপনক্ষকশন 

মেজড মরন কক্ষরাল্ (CBTC), সুিারভাইজপর কক্ষরাল্ এন্ড ডার্া একুইপজশন (SCADA); 

ওভারক্ষহড কযাক্ষর্নারী †Kej (OCC); Uª̈ vK wmMbvwjs; অক্ষর্ামযাটিক মেয়ার কাক্ষল্কশন (AFC); 

Ges প্লার্dg© পিন মডার (PSD)| cÖKí eY©bvq আক্ষরা Av‡Q, সািারন মানুক্ষষর Rb¨ mnR†eva¨ 

mvi ms‡ÿc| cÖK‡íরজনয Rwg AwaMÖnb wbqgvejxI GB Aa¨v‡q ewY©Z n‡q‡Q|  

4.0 এলাইনভম্ন্ট (alignment) wbe©vPb  

মেশ পকছু পেকে এল্াইনক্ষমক্ষন্টর পেস্তাপরত পেচ্ার পেক্ষেষন ও িপরক্ষেশগত আক্ষল্াচ্না- সমাক্ষল্াচ্নাক্ষক 

পেক্ষেচ্নায় মরক্ষখ্ েতৃমান এল্াইনক্ষমন্ট পনিাৃপরত হক্ষয়ক্ষছ। g‡bvwbZ weKíwU wW‡cv‡Z †ijjvBb 

(track) cÖ‡e‡ki myweav cÖ`vb K‡i‡Q Ges এর েক্ষল্ †ijjvBb MvRxcyi ch©šÍ mnমজ সম্প্রসারন 

করা সম্ভে হক্ষে| wWRvBb cÖwµqvi mgq cwi‡ek msiÿb, ¯^v¯’¨ সুরো Ges GbvwR© msiÿমনর 

Av‡jv‡K hš¿cvwZ I miÄvgvw`i weKíসমূহ পেক্ষেষন কক্ষর সক্ষেৃািম পেকেটি wbe©vচ্ন করা n‡q‡Q| 

wW‡cvi mvR-miÄvg, †ije¨e¯’vq, †ivwjs ÷K Ges hš¿-‰e`y¨wZK c×wZর পনেৃাচ্ক্ষনও এই পেকে 

িযৃাক্ষল্াচ্না িদ্ধপত অনুসরন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

5.0 cwi‡e‡ki eY©bv (ডবসলাইন Z_¨-Baseline data)   

িপরক্ষেশ পেষয়ক চ্ারটি প্রিানতম পেষক্ষয় এই অনুক্ষছক্ষদ পেস্তাপরত িযৃক্ষেেন েপনৃত হক্ষয়ক্ষছ| cÖvK…wZK 

m¤úদ অনুক্ষছক্ষদ অন্তভৃুক্ত করা হক্ষয়ক্ষছোঃ ভূতত্ত্ব, g„wËKv I f~Mf©¯’ cvwb, f~c„‡ôi RjvbymÜvb 

weÁvb (hydrology) I cvwbi ¸bgvb, আেহাওয়াwe`¨v (meteorology) I evqyi ¸bgvb 

(air quality) Ges kã`ylY(noise)| RxeweÁvb msµvšÍ m¤ú‡`i (Biological 

resource) AvIZvq AšÍ©f~³ Kiv n‡q‡Q, msiwÿZ GjvKv, f~-Av”Qv`b, e„ÿvw` I g~j¨evb 

েনজসম্পদ, ̄ Íb¨cvqx cÖvYx I cwÿKzj| Av_© mvgvwRK m¤ú‡`i eY©bvq Av‡Q cÖkvmwbK wefvM 

I RbmsL¨v, GjvBb‡g›U eivei Rwg e¨envi, সামাপজক AeKvVv‡gv, emZevপড় (Housing), 

cvwb I িয়োঃ পনষ্কাশন e¨e¯’v, cwienb m¤ú`, িমৃপেশ্বাস, Aciva ও মেআইপন (criminal) 
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Kvh©Kjvc, wj½দ্বেষমযপভপিক পনিীড়ন (violence), অভযন্তরীন ও েপহমুৃখ্ী 

অপভোসন(migration) Ges Kg©ms¯’vb| cÖ¯ÍwZg~jK BAvBG (Preparatory EIA, 

2011) মত mvgvwRK cÖfve Rwi‡ci eY©bv †`qv n‡q‡Q| cwi‡k‡l GKwU ZvwjKvq BwZnvm 

m¤úwK©Z I cÖZœZvwZ¡K Rwi‡ci djvdjmn ঐপতহাপসক, mvs¯‹…wZK I cÖZœZvwZ¡K GjvKv 

Zz‡j aiv n‡q‡Q Ges cÖKí GjvKvi eZ©gvb I cÖ¯ÍvweZ Dbœqb Kvh©µg ms‡ÿ‡c eY©bv Kiv 

n‡q‡Q|  

6.0 ÿwZMÖস্ত cwi‡ek I cwi‡ekMZ djvdj  

এই প্রকক্ষের িপরকেনায় যন্ত্রিাপত ও অনযানয সুক্ষযাগ সুপেিার িপরক্ষেশোন্ধে পডজাইন, wbg©vb e¨e¯’vcbv 

Ges ¯^v¯’¨ সুরোw`i পেষয়গুক্ষল্াক্ষত D”P ch©v‡qi Revew`wnZvi েযেস্থা রাখ্া হক্ষয়ক্ষছ। cÖKí 

wWRvB‡bi g‡a¨ cwi‡ekMZ দ্বেপশষ্টযmg~n AšÍf~©³ n‡q‡Q| দরিক্ষত্র cwi‡ekMZ wbg©vb 

†¯úwmwd‡Kkb (Environmental Construction Specification) এ সকল্ সংপেষ্ট 

পেষয়ােপল্ পেক্ষেচ্নায় রাখ্া হক্ষয়ক্ষছ। wbg©vb Kv‡Ri wKQz cwi‡ekMZ cÖwZwµqv প্রাক cwiKíbvর 

gva¨‡g প্রশপমত (mitigation) করা হক্ষে, মযমন UªvwdK e¨e¯’vcbv cwiKíbv|  

6.1 cÖkgb e¨e¯’v (Mitigation Measures)   

উিযুক্ত Abykxj‡bi gva¨‡g wbg©vY Kvজ চ্ল্াকাল্ীন সমক্ষয়র জনয িপরক্ষেশ দূষন cÖkgb e¨e¯’vর 

িপরকেনা Kiv হক্ষয়ক্ষছ Ges wbg©vY wVKv`vi স্বপ্রক্ষনাপদত হক্ষয় cÖ‡qvRbvbyhvqx ¯’vbxq Awaevmxমদর 

মক্ষিয ÿwZMÖস্ত‡`i‡K me‡P‡q †ekx myweav †`Iqvi ̀ vwqZ¡ MÖnb Ki‡e| cÖ¯ÍvweZ cÖkgb e¨e¯’v 

gvV ch©v‡qi ev¯Íe Ae¯’vbyiƒc করা হক্ষয়ক্ষছ| cwi‡ek Awa`ß‡ii evqy, kã `ylb I cvwbi 

cwi‡ekMZ সূচ্কসমূক্ষহর gvbgvÎv wVKv`v‡ii cÖkgb e¨e¯’vi mxgv wba©vi‡Yi ‡ÿ‡Î GKwU 

¸iæZ¡c~b© f~wgKv cvjb K‡i| cÖKí cwiKíbv I wWRvB‡bi gva¨‡g cwi‡e‡ki উির পেরূি 

প্রভাে Kwg‡q Avbv হক্ষয়ক্ষছ Ges wbg©vY I cwiPvjনার (operation) সময় cÖkgb e¨e¯’v 

প্রক্ষয়াক্ষগর মািযক্ষম পেরূি প্রভাে কমাক্ষনা হক্ষে| BAvBG পেপেি অনুসন্ধাক্ষনর মািযক্ষম cwi‡e‡ki উির 
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eûai‡bi m¤¢ve¨ পেরূি প্রভাে mbv³ K‡iমছ। wbg©vb I িপরচ্াল্না ch©v‡q kãদূlb I K¤úb 

DfqB NU‡Z cv‡i, cÿvšÍ‡i cÖK‡íi Kvi‡b evqy ỳl‡bi cÖfve ïay wbg©vY †ÿ‡ÎB mxwgZ| 

wbg©vY I cwiPvjনা Dfq †ÿ‡Îই wb®‹vkb I cvwbi ¸bv¸মনর উির cÖfve NU‡Z cv‡র, 

wKš‘ †k‡liwUi †ÿ‡Î m¤¢ve¨ cÖfve cÖavbZ: wW‡cv‡Z হক্ষত িাক্ষর hv cÖKí wWRvB‡b পেক্ষেচ্নায় 

রাখ্া n‡q‡Q| cÖK‡íi cwiKíbv, wWRvBb I োস্তোয়ন িযৃাক্ষয় eûপেি পেষক্ষয় মযমন cwi‡ekগত 

এেং ¯^v¯’¨ I সুরো পেষয়ক প্রশমন েযেস্থা গ্রহন করা হক্ষয়ক্ষছ। এর মক্ষিয উক্ষেখ্ক্ষযাগয হক্ষছ, 

†÷kনসমূক্ষহর Avশcv‡ki j¨vÛ‡¯‹c, hvbevnb wbqš¿b, BDwUwjwU ¯’vbvšÍi, ¯^v¯’¨-সুরো, GBP 

AvBwf/GBWm Ges AvKw¯§K দু্ৃর্না পনয়ন্ত্রন cwiKíbv| এসক্ষের পেস্তাপরত B&AvBGi 6ষ্ঠ Aa¨v‡q 

েপনৃত হক্ষয়ক্ষছ| GBme cÖm‡½ প্রক্ষয়াজক্ষন AwZwi³ mycvwikও cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 6ষ্ঠ Aa¨v‡q 

we‡kølY cš’vI েপনৃত n‡q‡Q। এছাড়া ময়ল্া অিসারন, KwVb েজৃয I wec¾bK e¯‘ েযেস্থািনা, 

রাইর্ অে ওক্ষয়র (ROW) মাঝ হক্ষত e„ÿ Acmvib, `wÿমনর we`y¨r mve‡েkb wbg©vমনর cÖfve 

Ges A¯’vqx Kমসৃ্থল্ (construction yard) mg~‡ni m¤¢ve¨ cÖfve cÖkgb e¨e¯’v েপনৃত 

n‡q‡Q| cvLx, ¯Íb¨cvqx cÖvYx I f~Mf©¯’ cvwbi Dci m¤¢ve¨ †Kvb ¸iæZ¡c~Y© cÖfve wPwýZ 

nqwb| 

6.2 kã`yl‡bi cÖfve  

wbg©vb I িপরচ্াল্নাi (operation) mgq kã`ylb ্র্ক্ষত িাক্ষর| িপরচ্াল্নার সমক্ষয়র শব্দদূষন 

†K.Bkx (K. Ishii) cÖ¯ÍvweZ c×wZi gva¨‡g প্রাক্বল্ন করা হক্ষয়ক্ষছ, যা মরক্ষনর গপত, অেকাঠাক্ষমাগত 

শব্দ এেং গাড়ীর মিযস্থ সরঞ্জামাপদ মথ্ক্ষক সতষ্ট শক্ষব্দর উির পভপি কক্ষর িপরমাি করা হক্ষয়ক্ষছ। wbKUeZx© 

wi‡mÞ‡ii (Receptor) দুরত্ব 7.5 wg. িক্ষর সgZzj¨ kã িপরমাি করা হক্ষয়ক্ষছ যা cieতৃx‡Z 

েতৃমান শক্ষব্দর (Ambient Noise) সাক্ষথ্ যুক্ত কক্ষর GKwU mshy³ mgZzj¨ kãgvÎvয় পহসাে করা 

হক্ষয়ক্ষছ| এই গাপনপতক পেক্ষেষক্ষণ †ijjvB‡bi োক (200 wg., 400wg. I 600 wg. ) Ges aiY 

(ballast-less or Vibration-proof); Ges †Uªb cwiPvjনা ˆewkó¨ (†Uªমনর ˆ`N©¨, MwZ I 
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†nWI‡q) AšÍf©~³ করা হক্ষয়ক্ষছ| গাপনপতক পেক্ষেষক্ষণর েল্ােল্গুপল্ cwi‡ek Awa`ß‡ii (DOE) 

িাপরিাপশৃ্বক kãমাত্রার gvমনর সাক্ষথ্ তুল্না করা হক্ষয়ছ- উক্ষেখ্য এই প্রকক্ষের িপরচ্াল্নার সময় DOE 

র িাপরিাপশৃ্বক শব্দমাত্রা প্রক্ষয়াগ করা হক্ষে। পহসাে কক্ষর মদখ্া পগক্ষয়ক্ষছ 200 wg েযাসাক্ষিরৃ e¨vjvónxb 

†ijল্াইন মথ্ক্ষক পনগৃত শব্দ Aby‡gvw`Z gvb AwZµg K‡i _vমক, তাই মসইসে অংক্ষশর Rb¨ 

fvB‡eªkb cÖæd কম্পন ও শব্দ প্রশমনকারী †iল্ল্াইন e¨eüZ n‡q‡Q (†gvU ‰`N©¨ 5.9 wK.wg.)| 

300-600 wg. e¨vmv‡a©i োাঁ ক্ষকর িপরসক্ষর, মরন মথ্ক্ষক সতষ্ট শক্ষব্দর m‡½ িাপরিাপশৃ্বক kã`ylb hy³ 

n‡q w`e‡mi সািারন kãgvÎv m¤¢ve¨ AwZwi³ 3 (wZb) †Wwm‡ej েতপদ্ধ কক্ষর| GKwU 1.5 wg. 

D”PZvi kã cÖwZeÜK মদয়াল্ িুক্ষরা এল্াইনক্ষমন্ট েরাের েযেহার Kiv n‡q‡Q hvÕ‡Z kã`ylb gvÎv 

gvb`‡Ûi mxgvi bx‡P _v‡K|  

6.2.1 জনম্মানকালীন শব্দ দূষণ  

পনমৃানকাল্ীন শব্দদূষণ পেক্ষেষণ করার জনয পেপভন্ন িরক্ষনর পনমৃান িপরপস্থপতক্ষত উদ্ভূত শব্দসমূহক্ষক 

একটি একক সমতুল্য শব্দশপক্তক্ষত পহসাে করা হয়। এই সমতুল্য শব্দশপক্ত ,িপরপস্থপতক্ষভক্ষদ ,উৎস 

মথ্ক্ষক ১৫ হক্ষত ২০ পমর্ার দূরক্ষত্ব কী িপরমান শব্দ উৎিন্ন করক্ষত িাক্ষর ,তা গাপণপতকভাক্ষে পনণৃয় 

করা হক্ষয়ক্ষছ  | এরির এর্াক্ষক প্রকক্ষের জনয পনিাৃপরত মাত্রার সাক্ষথ্ তুল্না করা হক্ষয়ক্ষছ যা োপনপজযক ,

অপেস এেং িপরক্ষসো এল্াকার জনয ৮৫ dB এেং আোপসক ও মহাক্ষর্ল্ এল্াকার জনয পদক্ষন ৭৫  ও 

রাক্ষত ৬৫ dB পনিাৃরণ করা হক্ষয়ক্ষছ  | তক্ষে যপদ িযৃক্ষেেক্ষণ মদখ্া যায় ময , মকাক্ষনা এল্াকার 

িাপরিাপশৃ্বক শব্দদূষণ েতৃমাক্ষনই ৬৫ dB এর মেশী , তক্ষে ওই এল্াকার জনয অত্র প্রকক্ষের 

পনমৃানকাল্ীন শব্দদূষণ মাত্রা েতৃমান িাপরিাপশৃ্বক শব্দদূষক্ষণর মাত্রার মচ্ক্ষয় ১০ dB মেশী িরা হক্ষে  |  

উিাি পেক্ষেষক্ষণর মািযক্ষম মদখ্া যায় ময, রাক্ষতর মেল্া ছাড়া ,পনমৃানকাল্ীন শব্দদূষণ পনিাৃপরত মাত্রা 

অপতক্রম  করার সম্ভােনা খু্েই কম। উক্ষেখ্য, রাক্ষতর জনয পনিাৃপরত মাত্রা তুমনামুল্কভাক্ষে কক্ষঠার। 
পনমৃানকাল্ীন সমক্ষয় উদ্ভূত শব্দ যপদ পনিাৃপরত মাত্রা অপতক্রম কক্ষর অথ্ো যপদ মকাক্ষনা অপভক্ষযাগ িাওয়া 

যায় - মসক্ষেক্ষত্র পকছু সুপনপদৃে প্রশমন েযেস্থা পনিাৃরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। এ সমস্ত প্রশমন েযেস্থা প্রপতটি 
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দরিক্ষত্রর অন্তভৃুক্ত ECS (Environmental Construction Specification) এর মািযক্ষম 

পনপশ্চত করা হক্ষে। পনমৃানকাজ সম্পাদক্ষনর সময় ঠিকাদার শব্দদূষক্ষণর মাত্রা িযৃক্ষেেণ করক্ষে। 

পনমৃানকাক্ষজর সময় শব্দদূষক্ষণর পেক্ষশষ অেস্থাক্ষক িতথ্কভাক্ষে পেক্ষেচ্না কক্ষর যথ্াযথ্ প্রশমন েযেস্থার প্রস্তাে 

করা হক্ষয়ক্ষছ। পডক্ষিা এল্াকার পনমৃান কাক্ষজর কারক্ষন িাশৃ্বপস্থত মাইল্ক্ষোন কক্ষল্ক্ষজর একটি ভেন প্রেল্ 

কম্পন ও শব্দদূষক্ষণর সমু্মখ্ীন হক্ষে – অেশয সম্ভােয কম্পক্ষনর প্রভাে মথ্ক্ষক রো করক্ষত ভেনটিক্ষক 

স্থানান্তক্ষরর জনয প্রক্ষয়াজনীয় েপতিূরণ মদওয়া হক্ষে। 

6.3 fvB‡eªk‡bi cÖfve (Impact of Vibration)  

‡Uªb cwiPvjনার (operational Phase) mgq †ijjvB‡bi aiY, োাঁ ক I †Uª‡bi MwZi Dci 

ভাই‡eªk‡bi েযাপপ্ত ও cÖfve wbf©i K‡i| Dr‡m I উৎস হক্ষত 12.5 wg দূরক্ষত্ব fvB‡eªkb মডwm‡ej 

(vdB) wnmve Ki‡Z গাপনপতক mgxKib (Equation) e¨envi Kiv হক্ষয়ক্ষছ| evsjv‡`‡ki 

†ÿ‡Î যপদও fvB‡eªk‡bi Rb¨ wba©vwiZ মকাক্ষনা পনরািদ সীমা bvB, এই cÖK‡íর মরন িপরচ্াল্নার 

মেক্ষত্র Rvcvbx gvbgvÎv (60 vdB)e¨env‡ii পসদ্ধান্ত M„wnZ n‡q‡Q|  

6.3.1 fvB‡eªkbcÖyd †ijjvBb  

িূক্ষেৃর অনুক্ষছক্ষদ েপনৃত হক্ষয়ক্ষছ ময, এই প্রকক্ষের পডজাইক্ষন, 200 wg. e¨vmv‡a©i োাঁ ক্ষক kã `~lমনর 

cÖfve cÖkg‡bi Rb¨ fvB‡eªkbcÖyd Uª̈ vমকর পেিান রাখ্া n‡q‡Q। তাই fvB‡eªkমনর cÖfve cÖkg‡b 

cybivq †Kvb wbqš¿‡bi cÖ‡qvRb bvB| তেুও অপতপরক্ত সুরো cª`v‡bর ল্ক্ষেয, পডজাইন িপরেতৃক্ষনর 

মািযক্ষম এই প্রকক্ষের কল্াক্ষমর অেস্থান এমনভাক্ষে রাখ্া হক্ষয়ক্ষছ যাক্ষত GjvBb‡g›U mwbœKU¯’ 

HwZnvwmK ¯’vcbv I কল্াক্ষমর ga¨Kvi `~iZ¡ e„w× িায়| উক্ষেখ্য, ঐপতহাপসক ঢাকা মগক্ষর্র মেক্ষত্র 

এই েযেস্থা গ্রহন করা হক্ষয়ক্ষছ । Ab¨vb¨ HwZnvwmK ¯’vcbvI পেক্ষশষভাক্ষে পেক্ষেচ্না Kiv n‡q‡Q hv‡Z 

মসগুক্ষল্া fvB‡eªk‡b ÿwZMªস্ত bv nq| ch©v‡jvPbvq মদখ্া যায় †h, 400 wg. e¨vmv‡a©i োাঁ ক্ষক 

fvB‡eªkমনর gvbgvÎv (D”P MwZi Kvi‡b) mvgvb¨ িপরমাক্ষন পনরািদ মাত্রার মেশী হক্ষত িাক্ষর তক্ষে, 
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cÖ‡qvRbvbycvমত সােৃজনীন সুরো েযেস্থা _vKvq, এক্ষেক্ষত্র অপতপরক্ত cÖkgন েযেস্থার cÖ‡qvRb bvB| 

6.3.2 wbKUeZ©x ¯’vcbvq fvB‡eªkমনে cÖfve 

পনমৃানকাল্ীন ভাইক্ষেশক্ষনর সেক্ষচ্ক্ষয় েড় প্রভাে হক্ষে, wW‡cv‡Z m¨vÛ কম্পযাকশন cvBj (SCP) Ges 

WvBbvwgK কম্পযাকশন (DC) পনমৃাক্ষনর সময়| মাইল্ক্ষোন সু্কল্ এন্ড কক্ষল্জ পডক্ষিা mxgvbvi mwbœK‡U 

Aew¯’Z| BDGmGdwUG (USFTA) এর মান অনুসাক্ষর wbg©vbকাল্ীন fvB‡eªkমনর দরূন ÿwZ 

wbY ©‡qi wfwË‡Z, এই cÖK‡íর জনয পনমৃানকাল্ীন ভাইক্ষেশক্ষনর মানমাত্রা 90 vdB পনিাৃরন করা 

n‡q‡Q। মসই পভপিক্ষত েল্া যায় ময পডক্ষিা পনমৃানকাজ চ্ল্াকাল্ীন সমক্ষয় K‡jRwU ভাইক্ষেশক্ষনর 

ÿwZKi cÖfvegy³ n‡Z cv‡i bv| GUv wbwðZ †h, WvBbvwgK K¤ú¨vKk‡bi gva¨‡g wbg©vb 

KvR চ্ল্াকাল্ীন সমক্ষয় মকান েয়েপত না হক্ষল্ও Zv স্থানীয় evwm›`v‡`i পেরপক্তর উক্ষেক ্র্াক্ষে| 

wWGgwUwm GB K‡jRwU A¯’vqxfv‡e ¯’vbvšÍমরর Rb¨ ÿwZc~ib cÖ`vb করার wm×všÍ wb‡q‡Q| 

fvqvWv± I †÷kb ˆZwii mgq fvB‡eªkb n‡Z cv‡i Z‡e Zv n‡e LyeB mvgvb¨| 

6.4 evqyi গুনগত gvbgvÎv 

‡KejgvÎ wbg©vb Kv‡Ri mgq evqy ~̀lb n‡Z cv‡i তক্ষে †g‡Uªv‡ij PjvP‡ji কারক্ষন hvbevnন 

হক্ষত মিাাঁ য়া wbM©gb কমক্ষে I f~msjMœ evqyi gvb DbœZ n‡e| োতাক্ষস fvmgvb e¯ÍyKbv (SPM), 

mvjdvi-WvB A·vBW (SO2), Kve©b- g‡bv·vBW (CO), Ges bvB‡Uªv‡Rb A·vBW mg~n 

(NOx) সািারনত wbg©vb Kvh©Kjvc Ges wbg©v‡b e¨eüZ hš¿cvwZ I hvbevnb মথ্ক্ষক সতপষ্ট হয়। 

eZ©gvমন স্থানীয় evqyর গুনগত মান মেশ wbম্নgv‡bi, এই প্রকক্ষের আওতায় গতহীত ১২ টি ch©‡eÿমন 

মদখ্া যায় ময gvÎ GKwU ছাড়া সকল্ মেক্ষত্রই (92%) w`‡bi †ejvi SPM িপরক্ষেশ অপিদপ্তক্ষরর 

িাপরিাপশৃ্বক (Ambient) AvevwmK এল্াকার evqy gvbgvÎv Ges QqwU মেক্ষত্র (50%) evwbwR¨K 

I wgkª GjvKvq মানমাত্রা AwZµg K‡i‡Q| NOx Gi mKj ch©‡eÿb bgybv Ges CO - Gi 

eviwUi g‡a¨ 7 wU নমুনা wb‡`©wkZ gvbgvÎv AwZµg K‡i‡Q |  
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6.4.1  evqyদূষন cÖkgb e¨e¯’v 

স্থানীয় োয়ুদূষন মরাক্ষি প্রশমন েযেস্থা পহসাক্ষে পেক্ষশষত প্রকেকাক্ষজ েযেহৃত যানোহন রেনাক্ষেেন এেং 

রাস্তা্ার্ িপরষ্কার রাখ্ার প্রস্তাে করা হক্ষয়ক্ষছ। িপরক্ষেশ অপিদপ্তর wb‡`©wkZ স্থানীয় evqyi gvbgvÎv eRvq 

ivL‡Z wVKv`vi evqyi gvb িযৃক্ষেেন I cÖkgb e¨e¯’v ev¯Íevqb Ki‡e। GjvKvevwmi Awf‡hvM 

দূর করক্ষতও এই প্রশমনেযেস্থা গ্রহন করা হক্ষে| 

6.4.2  hvbRU 

িরামশৃক প্রপতষ্ঠান Gb‡KwWGg (NKDM) এর cwienb cwiKíbv MÖæ‡ci তত্ত্বােিাক্ষন যvbevnb 

e¨e¯’vcbv cwiKíbvi gva¨‡g wbg©vb GjvKvq hvbRU wbim‡b একটি িপরকেনা cÖ¯Ívebv cÖ`vb 

Kiv n‡q‡Q| প্রাপ্ত তথ্যাপদ GKwU hvbevnb e¨e¯’vcbv cwiকেনায় (Transport 

Management Plan) সপন্নক্ষেপশত Kiv n‡q‡Q hv GLb wWGgwUwm(DMTC) Gi m‡½ 

আক্ষল্াচ্না I g‰Z‡K¨i ch©v‡q Av‡Q| hw`I wUGgwc (TMP) GLbI চূ্ড়ান্ত nqwb, Z‡e প্রিান 

mycvwikগুক্ষল্া প্রস্তাপেত হক্ষয়ক্ষছ| hvbevnb e¨e¯’vcbvয় wewfbœ ms¯’vi RwoZ _vKvi Kvi‡b, 

cÖwµqvwU চ্ল্ক্ষত থ্াকক্ষে Ges wbg©vb KvR ïiæ nIqv Aewa cÖjw¤^Z n‡e| hvbevnb e¨e¯’vcbvi 

প্রিান mycvwikগুপল্ এই িপরক্ষেশগত প্রভাে মূল্যায়ন সমীোর মূল্ পরক্ষিাক্ষরৃ্ mvi সংক্ষেি আকাক্ষর েযাখ্যা 

করা হক্ষয়ক্ষছ। BAvBG‡Z প্রিান সড়ক্ষক পনয়পমত িপরেহন েযেস্থা েজায় রাখ্ার জনয AwZwi³ e¨e¯’vর 

প্রস্তাে করা হক্ষয়ক্ষছ Ges AwZwi³ IRbevnx ev AwZ`xN© যানোহক্ষনর welqvw` অন্তভৃুক্ত করা 

n‡q‡Q| 

6.5 পয়ঃwb®‹vkb (Drainage) 

িয়োঃপনষ্কাশনক্ষক একটি িপরক্ষেশগত সমসযা িক্ষর ময পেষয়গুক্ষল্াো্র উির আক্ষল্াকিাত করা হক্ষয়ক্ষছ তা 

হক্ষল্াোঃ মকান স্থাক্ষন পনমৃানকাক্ষজর জনয েসোসকারী পনমৃানকমী ো স্থানীয় োপসন্দাক্ষদর উির ঐ এল্াকায় 

জক্ষম থ্াকা িাপন ো সামপয়ক জল্ক্ষরাত এর প্রভাে। িাপনর গুনগত মান সম্পপকৃত আর একটি গুরুত্বিূনৃ 
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প্রসঙ্গ হক্ষছ, wbM©Z cvwb (A_ev Ave× cvwb) দূপষত পকনা, কারন তাহক্ষল্ তা মখ্াল্া cvwbi e¨envi‡K, 

Rb¯^v¯’¨‡K (Ave× cvwbi †ÿ‡Î) A_ev RjR োস্তুসংস্থানক্ষক (Ecosystem) cÖfvweZ Ki‡e। 

wbg©vb Kv‡Ri mgq cÖavb cÖfve nj কাদামাটির cÖevn hv Rj-wb®‹vkb cÖbvjxর MwZ‡iva Ki‡Z 

cv‡i এেং স্থানীয় জনগক্ষনর অসপস্তর সতপষ্ট করক্ষত িাক্ষর। পনমৃানস্থল্ †_‡K কাদাevwnZ cvwb োপহক্ষর 

wb®‹vkমনর Aby‡gv`b Kiv hv‡e bv। দ্বজে দূষন পনরশনকক্ষে Zij R¡vjvbx, †Zj Ges ivmvqwbK 

c`v_© mg~মহর Dc‡P cov কক্ষঠারভাক্ষে পনপষদ্ধ করা হক্ষে| 

6.5.1 wb®‹vkb cwiKíbv  

wW‡cv fivU, wbg©vb KvR I পডক্ষিার Acv‡ik‡bi mgq wb®‹vkb e¨e¯’v GKwU ¸iæZ¡c~b © welq| 

wW‡cv mwbœKU¯’ Rjvkq mg~n (Lakes) মূল্ wb®‹vkb নাল্ার cvk©̄ ’ Rwg fiv‡Ui gva¨‡g m„ó| 

G‡`i িপরক্ষেশগত গুরুত্ব mxwgZ; G¸‡jv wb®‹vkb wfbœ Ab¨ †Kvb Kvমজ আক্ষস bv| cvwbi gvb 

ch©‡eÿ‡bi gva¨‡g মদখ্া যায়, GB †jK mg~‡n মিৌরএল্াকার দূপষত cvwbi AvšÍtcÖevn Ges 

Avkcv‡ki নীচু্ Rwg †_‡K cÖevwnZ cwji D”P gvÎvq wUGmGm (TSS) রক্ষয়ক্ষছ। মসই কারক্ষন 

এই cvwb‡Z Rxevby `~l‡bi আভাস িাওয়া যায়| মযক্ষহতু েতৃমাক্ষন মল্ক্ষকর িাপনর wUGmG‡mi 

(TSS) gvÎv Mo 150 wg.Mªv./wj., fwel¨‡Z fivU I wbg©v‡bi mgq পডক্ষিা মথ্ক্ষক পনগৃত প্রোক্ষহর 

মানমাত্রা পনয়ন্ত্রক্ষনর জনয এই মাত্রাই গ্রহন করা হক্ষয়ক্ষছ| পনমৃাক্ষনর mgq wVKv`vi wUGmGm (TSS) 

ch©‡eÿb Kরক্ষে এেং BAvBG‡Z ewb©Z we‡kl wbqš¿b েযেস্থা কাযৃকর করক্ষে। পনমৃানস্থল্ মথ্ক্ষক 

িয়োঃ পনষ্কাশন মযন রাস্তা অপতক্রম না কক্ষর অথ্ো মযন িথ্চ্ারী চ্ল্াচ্ক্ষল্ োিা সতপষ্ট না কক্ষর, তা পনপশ্চত 

করা হক্ষে| wVKv`vi Kg©‡ÿÎ cwiQbœ I Kv`v/wmë gy³ ivLমে †hb e„wói d‡j cÖevwnZ cvwb 

weiƒc প্রপতwµqv QvovB ¯’vbxq b ©̀gvq cÖ‡ek Ki‡Z cv‡i| wVKv`vi GKwU wb®‹vkb cwiKíbv 

ˆZix করক্ষে hv BAvBG‡Z ewb©Z cªkgb e¨e¯’v অনুযায়ী পনয়পন্ত্রত হক্ষে| 
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6.5.2 ডম্ভট্রাভেল পজেচালনাে (Operation) সম্য় জনষ্কাশন বযবস্থা 

cwiPvj‡bi mgq wb®‹vkb (Drainage) e¨e¯’v (fvqvWv±, ‡÷kb কযা‡bvwc Ges wW‡cv 

GjvKv †_‡K) wWRvBমন we‡ewPZ n‡q‡Q, যা BAvBG‡Z Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| এই পনষ্কাশক্ষনর 

কারক্ষন সাপেৃকভাক্ষে cvwbi ¸bv¸b cªfvweZ হওয়ার সম্ভােনা কম| এই EIA মত, cwiPvj‡bi mgq 

wb®‹vkb I wbM©gb (Effluent) ch©‡eÿ‡bi জনয wW‡cv cwimxgvয় wZbwU স্থান প্রস্তাে কক্ষরক্ষছ 

Ges GB ¯’vb¸‡jv‡Z ch©‡eÿ‡bi পেষয়mg~n (Parameters) পনিাৃরন কক্ষর পদক্ষয়ক্ষছ|  

6.6 KwVb I wec¾bK বিম য 

wbg©vb I cwiPvjb m„ó KwVb I wec¾bK েক্ষজৃযর সম্ভােয Drm BAvBG মত েপনৃত হক্ষয়ক্ষছ| 

AveR©bv I wbg©vb েক্ষজৃযর কারক্ষন †Kvb ¸iæZিূনৃ েপতকর cÖfve আশা করা যায় না| SzuwKc~b© 

e¯‘ I েজৃয যথ্াযথ্ পনয়মানুসাক্ষর পনয়ন্ত্রন করক্ষত n‡e| fvqvWv± wbg©v‡bi mgq cÖvq 250,000 Nb 

wg. মাটি মের n‡e| wVKv`vi K‡Vvi wb‡`©kbvq G¸‡jv Acmvi‡bi RvqMv mbv³ K‡i তা সপরক্ষয় 

মনক্ষে| Gme মাটি fivU Kv‡R e¨envi Kiv hv‡e hw` G‡Z মকান wec¾bK েজৃয না _v‡K| 

প্রকেটি যখ্ন চ্ালু্ করা হক্ষে , তখ্ন পনপদৃষ্ট মকান ms¯’vi Dci KwVb েজৃয েযেস্থািনা I †÷kb 

mwbœKU¯’ cvewjK Uq‡jU রেনাক্ষেেক্ষনর `vwqZ¡ †`qv †h‡Z cv‡i| 

6.6.1 ˆe`y¨wZK mve-‡÷kb mg~n 

এই EIA মত প্রস্তাপেত cÖkg‡bi A‡bK e¨e¯’vB দ্বেদুযপতক সাে-মেশন স্থািনার প্রস্তাপেত GjvKvর 

wbg©vb Kvh©µ‡g প্রক্ষয়াগ করা হক্ষে। এছাড়া, AwZwi³ পকছু wbw`©ó (Site Specific) cÖkgb e¨e¯’v 

BAvBGi g~j পরক্ষিাক্ষরৃ্ weিতZ n‡q‡Q| যপদও এই সে স্থািনার স্থান চূ্ড়ান্ত হয়পন, প্রস্তাপেত প্রশমন 

েযেস্থাগুপল্ ˆe` y¨wZK mve-‡÷kb I A¯’vqx wbg©vb কাযৃস্থক্ষল্র PzovšÍ Ae¯’vb এর উির পেক্ষশষভাক্ষে 

পনভৃর K‡i bv| 

 



ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপভম্ন্ট প্রভিক্ট (ডম্ভট্রাভেল) এে নকশা, 

জনম্মান তত্ত্বাবধায়ন, ক্রয় সহায়তা এবং বযবস্থাপনাে িনয পোম্শম ডসবা 
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6.7  বৃক্ষ ও প্রানীে আবাসস্থভলে উপে প্রোব 

cÖKíwU উপিদ ও জীেবেপচ্ক্ষত্রর জীেনিারক্ষনর উির মকাক্ষনা মনপতোচ্ক প্রভাে মেল্ক্ষে না। G msµvšÍ 

সাপেৃক Av‡jvPbv BAvBG †Z cvIqv hv‡e| 

6.8 সড়ক ga¨¯’ (Road Centreline) e„ÿvw`‡Z cÖfve  

iv¯Ívi ga¨w¯’Z e„ÿvw` Zzjbvg~jKfv‡e †QvU nIqvq এগুপল্ cvwL‡`i emev‡mi Abyc‡hvMx| 

GB MvQ¸wj wbg©vb Kv‡Ri myweav‡_© mwi‡q †dj‡Z n‡e, wKš‘ cieZ©x‡Z নতুন গাছ Ab¨Î 

†ivcb Kiv †h‡Z cv‡i| msm` msjMœ f~wg‡Z Ges dvg©‡MU GjvKv‡Z wKQy eo eo MvQ 

h_vµ‡g fvqvWv‡±i cÖ‡ekc‡_ Ges fvqvWv‡±i PjvPjc‡_ _vKvq মসগুপল্ mwi‡q †djvi 

cÖ‡qvRb n‡e| G¸‡jv Awbevh© ÿwZ n‡jI wbKUeZ©x Ab¨Î MvQ jvwM‡q এই ÿwZ cywl‡q 

†bqv যাক্ষে| kvnevM †÷kb †_‡K †cÖmK¬ve †÷kb ch©šÍ GjvBb‡g‡›Ui evg I Wvb cvমশৃ্বi 

পকছু eo Mv‡Qi kvLv cªkvLv, wbg©vb miÄvgvw`i gy³ e¨envi wbwðZ Ki‡Z ‡K‡U †dj‡Z 

n‡e| wKQy cvwLi evmvi A¯’vqx ÿwZ n‡jI iv¯Ívর mxgvbvi evB‡i MvQ থ্াকায় এেং `ª~Z 

ea©bkxj MvQ মরািক্ষনর gva¨‡g এই ÿwZ cywl‡q †bIqv hv‡e| fvqvWv‡±i wb‡P cybte„ÿvqb 

Kiv যায় Giƒc েতে cÖRvwZi GKwU ZvwjKv BAvBG‡Z †`qv n‡q‡Q|  

পিল্াক্ষরর wfZ wbg©v‡b Ges Ab¨vb¨ gvwUi bx‡Pi Kv‡R A‡bK mgq eZ©gv‡b থ্াকা ইউটিপল্টি 

(গযাস, িাপন ইতযাপদ) ÿwZMÖস্ত n‡Z cv‡i| cÖKí ev¯Íevq‡bi ¸iæZ¡c~b © Ask wnmv‡e 

Gb‡KwWGg (NKDM) GKwU BDwUwjwU Rwic Ges BDwUwjwU ¯’vbvšÍ‡ii cwiKíbv MÖnb 

K‡i‡Q| wbg©vb I cwiPvjb KvR m¤úwK©Z আরও AwZwi³ welqvw` মযগুক্ষল্া mvavib 

cwiKvVv‡gvi (Infrastructure) m‡½ RwoZ, মসগুক্ষল্া BAvBG†Z eY©bv Kiv n‡q‡Q| 

6.9 SuywK cwinvi 

AwMœKvÛ I f~wgK¤ú mn wewfbœ SuywK I AviI wKQz িাপরিাপশৃ্বক SuywKmg~n †g‡Uªv Acv‡ik‡bর 
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সাক্ষথ্ RwoZ| GB SuywKmg~n wWRvBb I cÖvK-cwiKíbvমত we‡ewPZ n‡q‡Q Ges GBme 

c×wZi প্রক্ষয়াজনীয় খু্টিনাটি BAvBG †Z ewY©Z n‡q‡Q|  

6.10 আপদকালীন Riæix cÖwZwµqv (Emergency Response) cwiKíbv 

NKDM এর we`y¨r I hvwš¿K পডজাইন MÖæc আিদকাল্ীন Riæix সাড়া প্রদান cwiKíbvi 

(Emergency Response Plan) Kvh©cÖbvjx ˆZix K‡i‡Q, hv Rbmvavib I †g‡Uªv 

Kg©Pvix‡`i SuywKgy³ ivL‡Z †h †Kvb cÖKvi SuywK‡Z cÖwZwµqv Rvbv‡Z সেম| †g‡Uªv 

cwiPvjনার জনয এই আিদকাল্ীন Riæix সাড়াদান cwiKíbv BAvBGi G‡cwÛ· 3 G cvIqv 

hv‡e| 

6.11  ¯^v¯’¨ I সুেক্ষা welqvw` (Health & Safety Issues) 

wbg©vb Kvh©µ‡gi cwiKíbvয় সামাপজক ¯^v¯’¨ I সুরো welqvw`I পেক্ষেপচ্ত হক্ষয়ক্ষছ| Kvh©‡ÿ‡Î 

hvbevnb I c_Pvix PjvPj mnR Ki‡Z Ges অবেি AbycÖ‡ek cÖwZ‡iva Ki‡Z প্রক্ষয়াজনীয় 

e¨e¯’v cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| মমক্ষরাক্ষরল্ Acv‡ik‡bi mgq, †÷kb mwbœK‡U Rbস্বাক্ষথ্ ৃপনক্ষয়াপজত 

মসোসমূহ (iv¯Ív, েুর্িাত, Uq‡jU, মেঞ্চ Ges Ab¨vb¨) wWGgwUwm, wmwU K‡c©v‡ikb Ges XvKv 

Iqvmvi †hŠ_ cÖ‡Póvi gva¨‡g সুচ্ারূভাক্ষে cwiPvjbv Kiv cÖ‡qvRb, Ab¨_vয় G¸‡jv অিেযেহৃত 

n‡e Ges me©mvavi‡bi েযেহাক্ষরর অক্ষযাগয n‡q `uvovমত িাক্ষর| 

6.12 ‡ckvMZ ¯^v¯’¨ I সুেক্ষার(Occupational Health & Safety Issues) 

জবষয়াবলী   

প্রকক্ষের সাপেৃক িরামশৃক (GC) GKwU ‡ckvMZ ¯^v¯’¨ I সুরো weeibx (Specification) 

ˆZix K‡i‡Q যা wVKv`viমক অনুসরন করক্ষত হক্ষে| ¯^v¯’¨-সুরো mn cwi‡ekMZ পেস্তাপরত weeibx 

`ic‡Îও AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q| wVKv`vi‡K GKwU wbg©vbকাল্ীন ‡ckvMZ ̄ ^v¯’¨-সুরো cwiKíbv 

ˆZix Ki‡Z n‡e hv †¯úwmwd‡Kkমনi m‡½ mvgÄm¨c~b© হক্ষত হক্ষে এেং িাশািাপশ BAvBGমত  
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ewb©Z িদ্ধপতগুক্ষল্া অন্তভৃুক্ত থ্াকক্ষত হক্ষে। Acv‡ik‡bi mgqকাল্ীন Kg©Pvixমদর ¯^v¯’¨-সুরো, 

সুরো-e¨e¯’vcbv c×wZi (Safety Management System) gva¨‡g েযাখ্যা করা হক্ষয়ক্ষছ hv 

wWGgwUwmi জনয AvBwWwmর (IDC) মািযক্ষম mvwe©K e¨e¯’vcbvi ল্ক্ষেয দ্বতরী করা হক্ষয়ক্ষছ| 

6.13  Awbqwš¿Z Dbœq‡bi cÖfve 

hw` eZ©gvb f~wg e¨envi cwiKíbv ev¯ÍevwqZ bv nq Z‡e DËiv Z…Zxq †d‡Ri েপহোঃস্থ GjvKvi 

m¤¢ve¨ Aপনপয়পন্ত্রত Dbœq‡bi কারক্ষন িপরক্ষেক্ষশর উির cÖfve িড়ক্ষত িাক্ষর| µgea©gvb Kg©ms¯’vমনর 

েক্ষল্ যপদ DËiv Z…Zxq †d‡Ri euv‡a Ges Rjmxgvbvর িাক্ষশ wewa ewn©f~Z উন্নয়ন হয় তক্ষে তা 

িপরক্ষেক্ষশর উিরও GKwU পেরুি cÖfve wn‡m‡e Mb¨ হক্ষে| GBme cÖfvমের পেষয়গুপল্ msNU‡bi 

kZ© BAvBG †Z Av‡jvwPZ n‡q‡Q| Gme cÖfve দূরীকরক্ষন wWGgwUপস DbœqbKvR Z¡ivwb¦Z K‡i 

I GKwU AwZ DbœZ gv‡bi ¯’vcbv m„wó Kivi gva¨‡g প্রশমন করক্ষত িাক্ষর| 

6.14  MÖxbnvDR M¨vm wbM©gb n«vm Kib 

cÖKí োস্তোয়ক্ষনর আক্ষগর অেস্থার তুল্নায় প্রকে োস্তোয়ক্ষনর িরেতী িপরপস্থপত MÖxbnvDR M¨vm 

wbM©gb Kgv‡bvi gva¨‡g এই প্রকে Rjevqy cwieZ©মনর প্রভােক্ষক cÖkwgZ করক্ষে| UªvwdK wWg¨vÛ 

GmwU‡gU wi‡cvU© (NKDM, 2014) I প্রকাপশত অনযানয তথ্য †_‡K †bIqv যানোহক্ষনর 

wUªcদ্বদ্ৃয, গাড়ীর িরন I Ab¨vb¨ পেষয় we‡ePbvi gva¨‡g এই প্রকক্ষের কারক্ষন mvkÖqK…Z Kve©b 

wbM©gb কমাক্ষনার cwigvb পহসাে করা হক্ষয়ক্ষছ| 2021 I 2051 m‡bi evrmwiK CO2 wbM©gb 

n«v‡mi wnmveK…Z cwigvb h_vµ‡g 173,000 I 500,000 Ub|  

6.15 mvgvwRK cÖfve  

এই প্রকক্ষের কারক্ষন ময িরক্ষনর সামাপজক প্রভাে হক্ষত িাক্ষর তা হক্ষছোঃ wbg©vb ’̄v‡bi mwbœK‡U 

we‡µZvমদর (হকার) mমর মযক্ষত হক্ষত িাক্ষর, wbg©vb Kv‡Ri Rb¨ রাস্তািাশৃ্বস্থ †`vKvbmg~n 

Ae‡ivaM Öস্ত (Barricated) হক্ষত িাক্ষর, kã`~l‡bi Rb¨ মদাকাক্ষন মক্রতা AvMgb 
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cÖfvweZ/evavMÖস্ত হক্ষত িাক্ষর অথ্ো এমন মকাক্ষনা প্রভাে hv Avq I RxweKvমক cÖfvweZ করক্ষত 

িাক্ষর| cybe©vmb Kg©cwiKíbv (Resettlement Action Plan) GB me সম্ভযােয সকল্ 

cÖfvevw` ZvwjKvf~³ Ki‡e| †h‡nZz i¨vc GLbI m¤úbœ nqwb, তাই BAvBG মত িপরক্ষেপশত 

Z_¨ GB মুn~‡Z © প্রাথ্পমক িযৃাক্ষয়র| 

6.16  mvgvwRK myweavw`  

cwienb e¨e¯’vi উন্নয়ক্ষনর মািযক্ষম mvgvwRK ‡h myweavw` েতপদ্ধ িায় Zv Avm‡j সকল্ িপরোরক্ষকই 

প্রভাপেত করক্ষে। nvmcvZvj, wK¬wbK, Riæix মসো I †ivM পননৃয় †K›`ª ইতাপদ ¯^v¯’¨ †mev jvমভর  

জনয যাতায়াত LyeB myweavRbK n‡e| hvbRU A‡bKvs‡k wbimb n‡e; Ges †g‡Uªv e¨env‡iর 

মািযক্ষম Riæix Ae¯’vq RbMb Aí mg‡qi g‡a¨ দ্রুত মসো ল্াভ করক্ষে| উন্নততর মভাক্তা মসো 

প্রদান Ges mnR I `ªæZ ভ্রমক্ষনর gva¨‡g েযেসা োপনক্ষজযর প্রসার ্র্ক্ষে| 

7.0  EIA প্রনয়ভন িনগভনে অংশগ্রহন 

7.1  উন্নয়ন অংশীদােভদে (Stakeholder) অংশগ্রহন 

cÖKí Dbœq‡b অংশীদারী cÖwZôvb I `j‡K †÷K‡nvìvi wn‡m‡e Mb¨ Kরা হক্ষয়ক্ষছ যা BAvBG‡Z 

†÷K‡nvìvi we‡kølমন ms‡hvwRZ হক্ষয়ক্ষছ| miKvi, cÖwZôvb Ges পেপভন্ন মগাষ্ঠী, উন্নয়ন অংশীদার 

†÷K‡nvìvi wn‡m‡e weiƒc অথ্ো jvfRbKfv‡e এেং mivmwi ev c‡ivÿfv‡e cÖKí Øviv 

cÖfvweZ হক্ষে| cÖKíwU‡Z প্রায় 80% mnR k‡Z© ঋন cÖ`v‡bi gva¨‡g RvBKv GKটি মুL¨ উন্নয়ন 

অংশীদার | miKv‡ii RvZxq I নগর উন্নয়ন অংশীদারMb hviv cÖKí †_‡K jvfevb Zviv n‡”Qb- 

cÖKí সত্ত্বাপিকারী, moK cwienb I †mZz gš¿bvjq (MRTB) I XvKv g¨vm UªvbwRU মকা¤úvbx 

(DMTC), ivRavbx Dbœqb KZ…©cÿ (RAJUK), XvKv DËi I ̀ wÿb wmwU K‡c©v‡ikb Ges 

evsjv‡`k miKvi এর অিীন Ab¨vb¨ ms¯’vmg~n| ̄ ’vbxq উন্নয়ন অংশীদারMb n‡jb XvKvi bvMwiK 

†Mvôx Ges e¨w³ hviv GjvBb‡g‡›Ui KvQvKvwQ emevmKvix, েযেসায়ী I কমৃজীপে Ges cwienb 



ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপভম্ন্ট প্রভিক্ট (ডম্ভট্রাভেল) এে নকশা, 

জনম্মান তত্ত্বাবধায়ন, ক্রয় সহায়তা এবং বযবস্থাপনাে িনয পোম্শম ডসবা 
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PvjK| cwi‡e‡ki cÖfv‡e েপতMÖ¯’ হক্ষত িাক্ষরন hviv wbg©vb Kv‡R mivmwi cÖfvweZ, hviv ̄ ’vcbv 

I f~wgi Rb¨ ÿwZc~ib cvIqvi †hvM¨, hviv পনমৃানসামগ্রী েহক্ষনর জনয েযেহৃত রাস্তার িাক্ষশ 

রক্ষয়ক্ষছন Ges hviv cÖKí cwiPvল্নাi (Operation) দরূন `xN©‡gqvw` cÖfvমে িড়ক্ষেন| e¯‘Z 

cÖKí ‡_‡K DcK…Z উন্নয়ন অংশীদারMb n‡jb mKj †Mvwô hviv স্থানীয় wkÿv, অথ্ৃ ও সংষ্কত পত 

পেষয়ক মিশায় জপড়ত| cÖK‡íi A_©‰bwZK Kvh©Kjvমির প্রসার ৈারা ¯’vbxq miKvi সুপেিাপ্রাপ্ত 

হক্ষেন|  

7.2  RbM‡bi সাভে civgk©সো 

cÖ¯‘wZমূল্ক BAvBG (২০১১)মত e¨vcK মতপেপনময় সভার cÖwZ‡e`b েনৃনা করা হক্ষয়ক্ষছ| wWRvBb 

ch©v‡q আক্ষরা `yBwU cwi‡ekMZ মতপেপনময় mfv অনুপষ্ঠত হক্ষয়ক্ষছ যার উক্ষেযশয পছল্ AvMÖহী 

জন†Mvôxi সাক্ষথ্ Av‡jvPbv। এই সে আক্ষল্াচ্নায় প্রকে সম্পপকৃত প্রারপম্ভক Dc¯’vcbvi ci, 

প্রকক্ষের mvavib িরামশৃক (GC) cÖKí weeib mn cwi‡ekMZ cÖfve wbiæc‡bi cÖavb 

পেষয়mg~n সংক্ষেক্ষি Dc¯’vcb K‡iন Ges wWRvB‡b AšÍf©~&³ wbqš¿b প্রপক্রয়া I BAvBGi প্রস্তাপেত 

cwi‡ek e¨e¯’vcbv cwiKíbv েনৃনা কক্ষরন| Dc¯’vcbvi ci অংশগ্রহনকারী‡`i cÖkœ I civgk© 

cÖ`v‡bi Rb¨ আহ্বান করা হয়। †ekwKছু ¸iæZ¡c~b© welq ‡óK‡nvìviMb Dc¯’vcb K‡ib hv 

BAvBG‡Z weমেPbvq Avbv হক্ষয়ক্ষছ| cÖwZUv c„_K wbg©vY দরিক্ষত্রর ïiæ‡ZB MbAv‡jvPbv 

(Public consultation) nIqv cÖ‡qvRb| cyb©evmb কমcৃwiKíbvi (RAP) Ask wnmv‡e 

cyb©evmb mnvqZv িরামশৃক একটি Grievence Redress Mechanism প্রস্তুত করক্ষে, যা 

প্রকে সম্পক্ষকৃ e¨w³ I ¯’vbxq m¤úª`vয়ক্ষক পনক্ষজক্ষদর মতামত প্রদাক্ষনর সুক্ষযাগ কক্ষর মদক্ষে|  

7.3 cwi‡ek e¨e¯’vcbv সম্পন্ন কোে f~wgKv I `vwqZ¡  

cwi‡ek e¨e¯’vcbv সম্পন্ন করার জনয এই EIA পরক্ষিাক্ষরৃ্ wWGgwUwm (DMTC) I সাপেৃক 

িরামশৃক্ষকর (GC) f~wgKv I দাwq‡Z¡i eY©bv †`qv n‡q‡Q |  
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8.0  cwi‡ek e¨e¯’vcbv cwiKícbv (EMP) 

ময পেষয়গুক্ষল্া cwi‡ek e¨e¯’vcbv cwiKíbv (Environmental Management Plan) মত 

eY©bv Kরা হক্ষয়ক্ষছ তা হক্ষছোঃ িপরকেনার cÖvwZôvwbK কাঠাক্ষমা, we‡kl ai‡bi cªfve cÖkg‡bi 

e¨e¯’v Ges ch©‡eÿb c×wZ mn cÖKí ev¯Íevq‡b wVKv`v‡ii Kvh©পেপির wee„wZ cÖ`vbসহ 

আনুসপঙ্গক পেষয়গুপল্। cwi‡ek e¨e¯’vcbvi Rb¨ GKwU cÖvwZôvwbK KvVv‡gv cÖ¯ÍvweZ হক্ষয়ক্ষছ hv 

Acv‡ikb †d‡R wWGgwUপসর চ্াপহদা িূরন করক্ষে। এই কাঠাক্ষমা DMTC র অিীক্ষন িূনৃাঙ্গ 

িপরচ্াল্নার সময়ক্ষক ল্েয কক্ষর দ্বতরী করা হক্ষয়ক্ষছ, পেক্ষশষত মমক্ষরাক্ষরল্ চ্ালু্র প্রথ্ম দুই েছক্ষরর 

িপরচ্াল্নার কথ্া পেক্ষশষভাক্ষে পেক্ষেচ্নায় আনা হক্ষয়ক্ষছ। cÖkgb (mitigation) e¨e¯’vi ল্েয nÕj 

†kÖô cÖhyw&³ প্রক্ষয়াক্ষগর মািযক্ষম cwiKíbv I wWRvBb Kiv, wbg©vb NwUZ cÖfve cÖkg‡b 

AvšÍজৃাwZKভাক্ষে েযেহৃত সক্ষেৃাচ্য e¨e¯’v MÖnb Kiv Ges Acv‡ik‡bi m‡½ RwoZ mvavib 

mycvwikvমাল্া mywbwðZ Kiv।  

8.1 wbg©vb Kv‡R ডনজতবাচক প্রোব cÖkgb e¨e¯’v 

BGgwc‡Z wb‡`©wkZ wbমৃাb Kv‡h©i cÖkgb e¨e¯’vয় we¯‘„Z cwiসক্ষরর welqvw` AšÍf©~³ হক্ষয়ক্ষছ hvÕ 

সকল্ দরিক্ষত্র Environmental Construction Specification (ECS) G cÖwZdwjZ 

হক্ষে| wVKv`vi cÖwZUv দরিক্ষত্রর Rb¨ GKwU wbg©vb cwi‡ekMZ e¨e¯’vcbv cwiPvjbv 

(Construction Environmental Management Plan) ̂ Zix Ki‡e hvÕBAvBG ewb©Z 

cÖkgb e¨e¯’v ev¯Íevq‡bi একটি িন্থা পহসাক্ষে েযেহৃত হক্ষে|  

8.2 পজেবীক্ষন (Monitoring) c×wZ 

িপরেীেন c×wZমত পনপয়পমত িপরেীেন (Kgc‡ÿ দ্বত্রgvwmK) প্রস্তাে করা হক্ষয়ক্ষছ যাক্ষত Z_¨ 

msKjb Ges djvdমল্র cÖwZ‡e`b থ্াকক্ষে। c×wZwU একটি †PKwjে e¨envi Ki‡e hv ECS 

G পনক্ষদৃপশত cÖkgb e¨e¯’vমক AšÍf©~³ করক্ষে Ges cÖfve we‡køl‡bi gva¨‡g EMP মত েপনৃত 
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we‡kl cÖkgb e¨e¯’v োস্তোয়ন করক্ষে| 

8.3 ‡PKwjó 

†PKwjóটি cÖv_wgKfv‡e EMP ও ECS এ েপনৃত সূচ্ক সমূক্ষহর সঠিক সম্পাদনা ch©v‡jvPbv Kivi 

Rb¨ MvBW wnmv‡e KvR করক্ষে|  

8.4  পজেবীক্ষন cÖwZ‡e`b 

িপরেীেন cÖwZ‡e`মন wRAviG‡gi (Grievence Redress Mechanism) অিীক্ষন 

Awf‡hvMকারীর মতামত (wbewÜZ/wgমাsপসZ) Ges wbi‡cÿ িপরেীেন MÖæc (Independent 

Monitoring Group) Øviv cwiPvwjZ evqy, cvwb I kã এর গুনমান ch©‡eÿমনর djvdj 

ms‡ÿমি প্রকাশ Ki‡e |  

9.0  Dcmsnvi 

1. XvKv †g‡Uªv jvBb-6 cÖKíwU cwi‡ek, mvgvwRK cÖfve, cyb©evmb,ÿwZcyib Ges 

¯’vbxq cÖkvmb wel‡q evsjv‡`k miKvi Ges RvBKvi িপরচ্াল্ন নীপতমাল্ার সাক্ষথ্ সঙ্গপতিূনৃ |  

2. প্রকক্ষের প্রস্তুপতিে ৃএেং পেস্তাপরত নকশা প্রনয়ক্ষনর সমক্ষয় িপরক্ষেশ, গনিপরেহক্ষনর নকশা 

দ্বতপর ও পনমৃান, যানোহন চ্ল্াচ্ক্ষল্র সুরো এেং সািারন জনগক্ষনর স্বাস্থয সংরেন সংক্রান্ত নীপতমাল্া 

অনুসরন কক্ষরক্ষছ| 

3. োস্তোয়ন িযৃাক্ষয় িপরক্ষেশ েযেস্থািনার িদ্ধপতগুক্ষল্া ইআইএ প্রপতক্ষেদন এেং ইএমপিক্ষত 

উক্ষেখ্ করা আক্ষছ।  

4. ঢাকার িপরেহন সমসযা ল্া্ক্ষে মমক্ষরা ল্াইন-৬ প্রকে একটি অনযতম উিায় পহসাক্ষে কাজ 

করক্ষে। জনাকীনৃ এল্াকায় হওয়া সক্ষত্বও প্রস্তাপেত িক্ষথ্ মকান জপম অপিগ্রহন ছাড়াই এই প্রকে োস্তোয়ন 

করা সম্ভে হক্ষে। cÖKíwU DËiv Z…Zxq †dR GjvKvi AvevwmK AeKvVv‡gv‡Z miKv‡ii উনু্ম³ 

A_©vq‡bর মািযক্ষম XvKvi `ªæZ Dbœq‡b f~wgKv ivL‡e|  
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5. এই এল্াইনক্ষমন্টটি শহক্ষরর মূল্ এল্াকাগুক্ষল্াক্ষক সরাসপর যাতায়াত মসো প্রদান করার মািযক্ষম 

মকন্দ্রীয় োপনপজযক এল্াকার সাক্ষথ্ দ্রুত মযাগাক্ষযাগ পনপশ্চত করক্ষে। 

6. weAviwU e¨envi Ges gnvbMixi অনযানয †K›`ª¸‡jvi cwienb Dbœq‡b DbœZ mo‡Ki 

(Readway) োস্তোয়ক্ষনর kZ© mv‡c‡ÿ XvKv †g‡Uªv jvBb-6 GjvBb‡g›U hyw³m½Z fv‡e cÖ_g 

cQ›` wnmv‡e wbev©wPZ| 

7. মমক্ষরা এেং যানোহক্ষনর যুপক্তযুক্ত েযেহাক্ষরর কারক্ষন, moK †_‡K hvbevnb হ্রাক্ষসর gva¨‡g 

MÖxbnvDR M¨vm wbM©gb Kgv‡bv যাক্ষে, যার িপরমান hvÎxevnx িপরেহন msL¨vi wfwË‡Z †g‡Uªv 

e¨envi I হ্রাসকত ত hvbevnb msL¨vর ৈারা পনিাৃরন করা যাক্ষে| cÖK‡íi কারক্ষন CO2 wbM©gb হ্রাক্ষসর 

মান ২০২১ সাক্ষল্ 1,70,000 Ub এেং ২০৫০ সাক্ষল্ 499,000 Ub হক্ষে|  

8. ‡g‡Uªv jvBb -6 Gi †Kvb `xN©‡gqv`x cwi‡ekMZ পেরূি cÖfve †bB; †g‡Uªv GKevi 

চ্ালু্ (Operation) হক্ষল্, GUv ¯’vbxq cwi‡ek Dbœqb Ki‡e Ges ¯’vbxq RbM‡bi MwZkxjZv 

e„w× Ki‡e| সুষু্ঠ িপরচ্াল্না ও রেনাক্ষেেন করা হক্ষল্, এই প্রকে মকান িপরক্ষেশগতভাক্ষে খ্ারাি প্রভাে 

মেল্ক্ষে না|  

9. প্রকে পডজাইক্ষনর সময় িপরক্ষেক্ষশর উির পেরুি প্রভাে কমাক্ষনার জনয প্রক্ষয়াজনীয় িদক্ষেি 

মনয়া হক্ষয়ক্ষছ। আিুপনক যন্ত্রিাপত ও সুক্ষযাগ সুপেিা েযেহাক্ষরর েক্ষল্ িপরক্ষেশ সংরেন, যাত্রীক্ষদর 

আরামপ্রদ ও পনরািদ যাতায়াত এেং জ্বাল্ানী সাশ্রয় পনপশ্চত করা হক্ষয়ক্ষছ| 

10. ‡g‡Uªvi সম্ভােয cÖwZ‡hvMxZv g~jK দ্বেপশক্ষষ্টযর Rb¨ ¯’vbxq cwienb cÖ`vb-Kvix‡`i Dci 

এর মতমন mvgvwRK cÖfve িড়ক্ষেনা| †g‡Uªv GKevi Acv‡ik‡b Avm‡j, এর্া XvKv 

cwienbmg~‡ni মক্ষিয অনযতম পেকে হক্ষে যা me mgq িূনৃ avib ÿgZvq Kvh©Ki _vK‡e|  

11. Kg©জীপে I Dমদযাক্তM‡biv এমন এক Rbmvavibমগাষ্ঠী, hviv cwieZ©‡bi mv‡_ mgš^q 

করক্ষত িাক্ষর। যপদও †g‡Uªv A¯’vqxfv‡e wKQz Amyweav m„wó Ki‡Z cv‡i তক্ষে GUv নতুন PvKyix সতপষ্ট 

I bZzb cwienb myweav DfqB cÖ̀ vb করক্ষে|  
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12. প্রক্ষতযক পনমৃান এেং সরেরাহ চু্পক্তসমূক্ষহ প্রক্ষয়াক্ষগর জনয প্রস্তাপেত প্রশমন েযেস্থা কাজ 

চ্ল্াকাল্ীন সমক্ষয়র পেরূি প্রভাে হ্রাস করক্ষে। োতাস, শব্দ ও িাপন দূষন মাত্রা পনয়পমতভাক্ষে িযৃক্ষেেন 

করা হক্ষে। 

13. িথ্িাশৃস্থ পেক্ষক্রতা ো হকারক্ষদরক্ষক িূেৃপনিাৃপরত অনয স্থাক্ষন স্থানান্তপরত কক্ষর তাক্ষদর েযেসা 

চ্ালু্ রাখ্ার েযেস্থা কক্ষর তাক্ষদর প্রপত প্রকক্ষের মনপতোচ্ক প্রভাে কমাক্ষনা যাক্ষে|  

14. মযক্ষহতু শুিুমাত্র মেশন পনমৃাক্ষনর কাজ ছাড়া এই প্রকক্ষের অপিকাংশ কমৃকান্ড চ্ল্মান রাস্তার 

মাঝ েরাের হক্ষে, মসজনয রাস্তার িাক্ষশর মদাকানগুক্ষল্ার উিক্ষর মতমন মকান প্রভাে িড়ক্ষে না, কারন ঐ 

সে মদাকাক্ষন প্রক্ষেশ এেং িথ্চ্ারী চ্ল্াচ্ক্ষল্ মকান োিা সত পষ্ট হক্ষে না|  

15. weKí িথ্ পনক্ষদৃশনা cÖ`v‡bi gva¨‡g hvbRU কমাক্ষনার েযেস্থা মনওয়া n‡e| Rxeb avi‡b 

োিাMÖস্ত K‡i Giƒc মেক্ষত্র A_ev †Kvb সামপয়ক ¯’vbvšÍ‡ii Rb¨ wKQz ÿwZcyib †`qv †h‡Z 

cv‡i| Gসে পেষয় i¨v‡c (RAP) wPwýZ K‡i MvBWjvBb †gvZv‡eK েযেস্থা গ্রহন Kiv n‡e|  

16. wbg©vb Kv‡R cwi‡ekMZ cÖfv‡ei Kvi‡b m¤¢ve¨ সামপয়ক ̄ ’vbvšÍ‡ii Rb¨ wW‡cvi DËi 

mxgvbv msjMœ evwbপজযক কক্ষল্জটিক্ষক ÿwZcyib †`qv n‡e|  

10.0 mycvwik 

1. cwi¯‹vi কমৃস্থল্ eRvq ivLv; 

2. কমৃস্থক্ষল্র কাছাকাপছ এল্াকায় এেং পভতর পদক্ষয় িথ্চ্ারী ও যানোহন চ্ল্াচ্ল্ েযেস্থা পনপশ্চত করা; 

3. কমৃস্থল্ মথ্ক্ষক ঢাকনা পেপশষ্ট মেইন এর gva¨‡g িয়োঃwb®‹vkমনর েযেস্থা করা; 

4. পনমৃান সামগ্রী িপরেহক্ষনর জনয েযেহৃত কমৃস্থক্ষল্র কাছাকাপছ অেপস্থত রাস্তাগুপল্ িূল্ামুক্ত রাখ্া 

এেং সঠিক রেণাক্ষেেণ পনপশ্চত করা; 

5. `„k¨gvb m‡¼Z (Signage) I hvbevn‡bi জনয wb‡`©kনাg~jK wbqš¿b; 

Kg©x`„k¨gvbZv  I hvbevnb wbqš¿‡b e¨eüZ eva¨Zvg~jK †cvlvK I wcwcB (PPE) miÄvg 

e¨envi; 
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6. A¯’vqx পনমৃান cÖv½b (yard) Ges wbg©vb Kv‡R cÖ‡qvRbxq RvqMvq Rjwb®‹vkb, িযৃাপ্ত 

Av‡jv I ayjvwbqš¿মনর েযেস্থা মনয়া; 

7. BGgwc‡Z (EMP) উক্ষেখ্কত ত পেষয়গুক্ষল্ার োস্তোয়ন সম্ভােয মনতীোচ্ক প্রভাে প্রশমন 

করক্ষত mvহাh¨ করক্ষে; 

8. ‡g‡Uªv jvBb-6 cÖK‡í মকান অপ্রপতস্থািনক্ষযাগয m¤ú‡`i e¨envi bvB; 

9. e¨e¯’vcbv KvVv‡gv Ges ch©‡eÿb I cÖwZ‡e`‡bi ixwZ-bxwZ দ্বতরীর মািযক্ষম bRi`vix 

I ch©‡eÿ‡bi Rb¨ একটি সুপনপদৃষ্ট িথ্ অনুসরন করা ; 

10. পনমৃানিক্ষে ৃজনগক্ষনর সাক্ষথ্ আক্ষল্াচ্না কক্ষর প্রকক্ষের প্রভাে পচ্পিত করা এেং েপতগ্রস্তক্ষদর 

জনয প্রক্ষয়াজনীয় উিযুক্ত েযেস্থা গ্রহন করার িদ্ধপত পননৃয় করা; 

11. cÖwZwU c„_K দরc‡Î BGgwc(EMP) অন্তভৃুক্ত n‡e cwi‡ekMZ wbg©vb †¯úwmwc‡Kkb 

(ECS) AvKv‡i, hv wVKv`v‡ii cwi‡ekMZ কাযৃিদ্ধপতর wfwË ‰Zix Ki‡e; 

12. সাপেৃক িরামশৃক্ষকর (GC) সহক্ষযাগীতায় wWGgwUwm (DMTC) KZ…©K পনয়পমত িপরেীেন 

(monitoring) M„wnZ n‡e Ges ‰ÎgvwmK cÖwZ‡e`bগুপল্ A_©vqb ms¯’v‡K (JICA) প্রদান 

করা n‡e| 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


