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সচূীপত্র 

 

১) প্রকল্প সারাংথশর দ্ধববরে 
২) পদ্ধরথবশর্ত প্রভাথবর মলূযায়ে প্রদ্ধিয়া 
৩) প্রকথল্প পদ্ধরথবশর্ত দ্ধনরদ্ধবদ্ধিন্নতা এবং আবিাওয়ার দ্ধিদ্ধতিাপকতা 
৪) ভারথত আইদ্ধন এবং দ্ধনয়ন্ত্রেমলূক কাঠাথমার প্রাসদ্ধিকতা 
৫) দ্ধবকল্পসমথূির দ্ধবথেষে 
৬) জন পরামশগ এবং উদ্ঘােন 
৭) উত্তর পদ্ধিথমর প্রিাে পদ্ধরথবশর্ত ববদ্ধশষ্ট্যসমিূ-১ 
৮ ) প্রতযাদ্ধশত পদ্ধরথবশর্ত প্রভাবসমিূ এবং দ্ধনরসথনর বযবিাসমিূ 
৯) পদ্ধরথবশর্ত বযবিাপনা সংিান্ত পদ্ধরকল্পনা  

সংনেপ্ত রূপ 

µg/m3 মাইথিাোম পার দ্ধকউদ্ধবক দ্ধমোর A অ্যামদ্ধপয়ার 

AAQ  অ্যাদ্ধম্বথয়ি এয়ার মকায়াদ্ধলটি AD অ্যাদ্ধিদ্ধবয়ান মেজার 

Amsl  অ্যাবাভ দ্ধমন দ্ধস মলথভল APHA 
অ্যাথমদ্ধরকান পাবদ্ধলক মিলে 
অ্যাথসাদ্ধসথয়শন 

AWPCPL 
 এলািাবাদ ওথয়ে প্রথসদ্ধসং মকাম্পাদ্ধন 
প্রাাঃ দ্ধলাঃ BCM দ্ধবদ্ধলয়ন দ্ধকউদ্ধবক মাইিন্স 

BDU  দ্ধবথলা দ্ধডথেকশন ইউদ্ধনে BDU মবে মডদ্ধসর্থনথেড ইউদ্ধনে 

BHDs বযাকথিা মেজাসগ BHU মবনারস দ্ধিন্দ ুইউদ্ধনভারদ্ধসটি 

BOD বাথয়াথকদ্ধমকল অ্দ্ধিথজন দ্ধডমান্ড BOQ দ্ধবল অ্ফ মকায়াদ্ধিটি 

BTKM দ্ধবদ্ধলয়ন েন দ্ধকথলাদ্ধমোসগ BUIDCO 
দ্ধবিার আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার 
মডথভলপথমি করথপাথরশন দ্ধলদ্ধমথেড 

BWE বযালাে ওয়াোর এিথচঞ্জ BWMP বযালাে ওয়াোর মযাথনজথমি িযান 

BWP বযালাে ওয়াোর পারফমগান্স CBWTF 
কমন বাথয়া মমদ্ধডকাল ওথয়ে 
দ্ধিেথমি মফদ্ধসদ্ধলটি 

CEC মকশন এিথচঞ্জ কযাপাদ্ধসটি CERs 
দ্ধিটিকাল এনভায়রনথমিাল 
দ্ধরথসাথসগস 

CGWA মসন্ট্রাল োউন্ড ওয়াোর অ্েদ্ধরটি CGWB মসন্ট্রাল োউন্ড ওয়াোর মবাডগ  

CIFRI 
মসন্ট্রাল ইনলযান্ড দ্ধফশাদ্ধরজ দ্ধরসাচগ  
ইন্সটিটিউে 

CIWTC 
মসন্ট্রাল ইনলযান্ড ওয়াোর 
করথপাথরশন দ্ধলদ্ধমথেড 

Cm  মসদ্ধিদ্ধমোর CNG কথেসড নযাচারাল র্যাস 

CO  কাবগন মমাথনািাইড COD মকদ্ধমকাল অ্দ্ধিথজন দ্ধডমান্ড 

CPCB মসন্ট্রাল পদ্ধলউশন কথন্ট্রাল মবাডগ  Cr মিার 

CRZ  মকাোল মরগুথলশন মজান CSD কাোর মসকশন মেজাসগ 
CTE  কনথসি েু এোদ্ধিশ CTO কনথসি েু অ্পাথরে 

Cum  দ্ধকউদ্ধবক দ্ধমোর dBs মডদ্ধসথবলস 
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DEAC 
দ্ধডদ্ধস্ট্রক্ট এনভায়রনথমিাল ইম্পযাক্ট 
অ্যাথসসথমি কদ্ধমটি 

DEIAA 
দ্ধডদ্ধস্ট্রক্ট এনভায়রনথমিাল ইম্পযাক্ট 
অ্যাথসসথমি অ্েদ্ধরটি 

DEM দ্ধডদ্ধজোল এদ্ধলথভশন মথডল DFCCIL 
মডদ্ধডথকথেড মফ্রে কদ্ধরথডার 
করথপাথরশন অ্ফ ইদ্ধন্ডয়া দ্ধলদ্ধমথেড 

DFO দ্ধডদ্ধস্ট্রক্ট ফথরেস অ্দ্ধফসার DFR দ্ধডথেলড দ্ধফদ্ধজদ্ধবদ্ধলটি দ্ধরথপােগ  

DG দ্ধডথজল মজনাথরেসগ DGPS 
দ্ধডফাথরনদ্ধশয়াল মলাবাল মপাদ্ধজশদ্ধনং 
দ্ধসথেম 

DO দ্ধডসলভড অ্দ্ধিথজন DWT োই ওথয়ে োথনজ 

DWT  মডড ওথয়ে োথনজ E ইে 

EC ইথলদ্ধিকাল কন্ডাদ্ধক্টদ্ধভটি EDFC ইোনগ মডদ্ধডথকথেড মফ্রে কদ্ধরথডার 

EHS 
এনভায়রনথমি,অ্কুথপশনাল মিলে 
অ্যান্ড মসফটি 

EIA 
এনভায়রনথমিাল ইম্পযাক্ট 
অ্যাথসসথমি 

EMoP এনভায়রনথমিাল মদ্ধনেদ্ধরং িযান EMP এনভায়রনথমি মযাথনজথমি িযান 

EPC ইদ্ধঞ্জদ্ধনয়াদ্ধরং মপ্রাদ্ধকওরথমি কন্ট্রযাকের ESAs ইথকালদ্ধজকাদ্ধল মসনদ্ধসটিভ এদ্ধরয়াস 

ESC এনভায়রনথমি অ্যান্ড মসাশযাল মসল ESS ইথলদ্ধিকাল সাব মেশনস 

FBP ফারাক্কা বযাথরজ প্রথজক্ট GHG েীন িাউজ র্যাথসস 

GRIHA 
েীন মরটিং ফর ইদ্ধিথেথেড িযাদ্ধবেযাে 
অ্যাথসসথমি 

GIS দ্ধজওোদ্ধফকাল ইনফরথমশন দ্ধসথেমস 

Gm োম GoI র্ভগ থমি অ্ফ ইদ্ধন্ডয়া 
GPS মলাবাল পদ্ধজশদ্ধনং দ্ধসথেম GRB র্িা দ্ধরভার মবদ্ধসন 

GW োউন্ড ওয়াোর Ha মিক্টর 

HAD িলদ্ধদয়া মডথভলপথমি অ্েদ্ধরটি  HC িরাইজিাল দ্ধিয়াথরন্স 

HDC িলদ্ধদয়া ডক কমথিি HDPE িাই মডদ্ধন্সটি পদ্ধল ইদ্ধেদ্ধলন 

HFL িাথয়ে ফ্লাড মলথভল Hpa মিথক্টাপাস্কাল 

HPC মনম অ্ফ এ কনসালেযাি Hrs আওয়াসগ 

HSD িাইেদ্ধলক সারথফস মেজার IARI 
ইদ্ধন্ডয়ান এদ্ধেকালচারাল দ্ধরসাচগ  
ইন্সটিটিউে  

IBA ইমপরেযাি বাডগ  এদ্ধরয়াস IESWM 

ইন্সটিটিউে অ্ফ এনভায়রনথমিাল 
োদ্ধডজ অ্যান্ড ওথয়েলযান্ড 
মযাথনজথমি 

IITs ইদ্ধন্ডয়ান ইন্সটিটিউে অ্ফ মেকনলদ্ধজ IMD ইদ্ধন্ডয়া মমটিওথরালদ্ধজকালদ্ধডপােগ থমি 

IMDG-
code 

ইিারনযাশনাল মমদ্ধরোইম মডঞ্জারাস 
গুডস মকাড 

IMO 
ইিারনযাশনাল মমদ্ধরোইম 
অ্রর্যানাইথজশন  

INTACH 
ইদ্ধন্ডয়াম নযাশনাল িাে ফর আেগ  
অ্যান্ড কালাচারাল মিদ্ধরথেজ 

IRSS ইদ্ধন্ডয়ান দ্ধরথমাে মসনদ্ধসং সযাোলাইে 

IS 
ইদ্ধন্ডয়ান েযান্ডাডগ স পাদ্ধিশড বাই 
বথুরাঅ্ফ  ইদ্ধন্ডয়ান েযান্ডাডগ স 

ISRO 
ইদ্ধন্ডয়ান মেস দ্ধরসাচগ  
অ্রর্যানাইথজশন 

IUCN 
ইিারনযাশনাল ইউদ্ধনয়ন ফর 
কনসারথভশন অ্ফ মনচার 

IWAI 
ইনলযান্ড ওয়াোরওথয়জ অ্েদ্ধরটি 
অ্ফ ইদ্ধন্ডয়া 

IWC ইিারনযাশনাল মিাথয়দ্ধলং কদ্ধমশন IWT ইনলযান্ড ওয়াোরওথয় িান্সথপােগ  
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JNNURM 
জওিরলাল মনিরু নযাশনাল আবগান 
দ্ধরদ্ধনউয়াল দ্ধমশন 

Kgs দ্ধকথলােযামস 

KLD দ্ধকথলাদ্ধলোর পার মড Km দ্ধকথলাদ্ধমোর 

KMC 
 

কলকাতা দ্ধমউদ্ধনদ্ধসপাল করথপাথরশন 
kmph দ্ধকথলাদ্ধমোর পার আওয়ার 

KoPT কলকাতা মপােগ  িাে KW দ্ধকথলা ওয়াে 

LAD  
 

দ্ধলে অ্যাথভইথলবল োফে 
LC মলথভল িদ্ধসং 

Leq 
ইকুইভযাথলি কনটিদ্ধনউয়াস সাউন্ড 
মপ্রসার মলথভল ইন dB 

LPG দ্ধলকুইড মপথিাদ্ধলয়াম র্যাস 

M দ্ধমোর M দ্ধমদ্ধলয়ন 

MARPOL 
ইিারনযাশনাল কনথভনশন ফর দয 
দ্ধপ্রথভনশন অ্ফ পদ্ধলউশন ফ্রম দ্ধশপস 

meq দ্ধমদ্ধল ইকুইভযাথলি 

mg/l দ্ধমদ্ধলোম পার দ্ধলোর mg/l দ্ধমদ্ধলোম পার দ্ধলোর 

mL দ্ধমদ্ধলদ্ধলোর MLD দ্ধমদ্ধলয়নস অ্ফ দ্ধলোসগ পার মড 

mmhos/cm 
 

দ্ধমদ্ধল এমএইচও/মসদ্ধিদ্ধমোর 
MoEF&CC 

দ্ধমদ্ধনদ্ধস্ট্র অ্ফ 
এনভায়রনথমি,ফথরেস অ্যান্ড 
অ্যান্ড িাইথমে মচঞ্জ 

mpn/100 
ml 

মমাে প্রবাবল নাম্বার/১০০ দ্ধমদ্ধলদ্ধলোর MSIHC 
মযানফুযাকচার মোথরজ ইথম্পােগ  অ্ফ 
িযাজারডাস মকদ্ধমকযালস 

MSW দ্ধমউদ্ধনদ্ধসপাল সদ্ধলড ওথয়ে MT মমদ্ধিক েনস 

MT মমদ্ধিক েনস MTPA দ্ধমদ্ধলয়ন েন পার অ্যানাম 

N নেগ NAAQS 
নযাশনাল অ্যাদ্ধম্বথয়ি এয়ার 
মকায়াদ্ধলটি েযান্ডাডগ স 

NAAQS 
নযাশনাল অ্যাদ্ধম্বথয়ি এয়ার মকায়াদ্ধলটি 
েযান্ডাডগ স 

NABL 

নযাশনাল অ্যাথিদ্ধডথেশন মবাডগ  ফর 
মেদ্ধেং অ্যান্ড কযাদ্ধলথেশন 
লযাথবাথরেদ্ধরজ 

NCAER 
নযাশনাল কাউদ্ধন্সল অ্ফ অ্যািাথয়ড 
ইথকানদ্ধমক দ্ধরসাচগ  NGBRA 

নযাশনাল র্িা মবদ্ধসন দ্ধরভার 
অ্েদ্ধরটি 

NGO নন-র্ভনগথমি অ্রর্যানাইথজশন NH নযাশনাল িাইওথয় 

NMCG নযাশনাল দ্ধমশন ফর দ্ধিন র্িা NOC মনা অ্বথজকশন সাটিগ দ্ধফথকে 

Nox  অ্িাইডস অ্ফ নাইথিাথজন NRCD 
নযাশনাল দ্ধরভার কনসারথভশন 
দ্ধডথরথক্টাথরে 

NTPC নযাশনাল িান্সথপােগ  পদ্ধলদ্ধস কদ্ধমটি NTU মনপথেথলাথমদ্ধিক োরদ্ধবদ্ধডটি ইউদ্ধনে 

NW নেগ ওথয়ে ºC দ্ধডেী মসলদ্ধসয়াস 

PCC মপােগ লযান্ড দ্ধসথমি কংদ্ধিে PCCF 
দ্ধপ্রদ্ধন্সপল দ্ধচফ কনসারথভের অ্ফ 
ফথরেস  

PIANC 
ওয়ার্ল্গ  অ্যাথসাদ্ধশথয়শন ফর 
ওয়াোরথবানগ িান্সথপােগ  ইনফ্রাস্ট্রাকচার 

PM পাটিগ কুথলে মযাোর 

PMC পােনা দ্ধমউদ্ধনদ্ধসপযাল করথপাথরশন PMU মপ্রাথজক্ট মযাথনজথমি ইউদ্ধনে 
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সংনেপ্ত রূপ 

ppb পােগ স পার দ্ধবদ্ধলয়ন ppm পােগ স পার দ্ধমদ্ধলয়ন 

PPP পাবদ্ধলক প্রাইথভে পােগ নারদ্ধশপ PWD পাবদ্ধলক ওয়াকগ স দ্ধডপােগ থমি 

QA/QC মকায়াদ্ধলটি অ্যাদ্ধসওথরন্স/মকায়াদ্ধলটি মচক RCC দ্ধরইনথফাসগড দ্ধসথমি কংদ্ধিে 

RET 
মরয়ার এনথডনজাডগ  অ্যান্ড মেথেন্ড 
দ্ধেদ্ধসজ 

RIS দ্ধরভার ইনফরথমশন দ্ধসথেম 

RITES 
মনম অ্ফ র্ভগ থমি কন্সালথেন্সী 
অ্র্গানাইথজশন 

ROB মরল ওভার দ্ধেজ 

RO-RO মরাল অ্ন অ্যান্ড মরাল ওভার RWH মরন ওয়াোর িাথভগ দ্ধেং 
S সাউে SAV সাবমাজগ ড অ্যাকয়াটিক মভদ্ধজথেশন 

SC মশদ্ধডউল কাে SE সাউে ইে 

SEAC মেে এিপােগ  অ্যাপ্রাইজাল কদ্ধমটি SEIAA 
মেে এনভায়রনথমিাল ইম্পযাক্ট 
অ্যাথসসথমি অ্েদ্ধরটি 

SH মেে িাইওথয় SO2 সালফার ডাই অ্িাইড 

SPCB মেে পদ্ধলউশন কথন্ট্রাল মবাডগ  Sq.km মস্কায়যার দ্ধকথলাদ্ধমোর 

ST মশদ্ধডউল িাইব STP দ্ধসওথয়জ দ্ধিেথমি িাি 

SW সারথফস ওয়াোর SWDS সদ্ধলড ওথয়ে দ্ধডসথপাজাল সাইে 

TDS মোোল দ্ধডজলভড সদ্ধলডস TKM েন দ্ধকথলাদ্ধমোসগ 
TPD েনস পার মড TPP োরপনয পাওয়ার িাি 

TSDF 
দ্ধিেথমি মোথরজ অ্যান্ড দ্ধডসথপাজাল 
মফদ্ধসদ্ধলটিজ  

TSHDs মিলার সাকশন িপার মেজার 

UNDP 
ইউনাইথেড মনশনস মডথভলপথমি 
মপ্রাোম 

UP উত্তর প্রথদশ 

USA ইউনাইথেড মেেস অ্ফ আথমদ্ধরকা USDA 
ইউনাইথেড মেেস দ্ধডপােগ থমি অ্ফ 
এদ্ধেকালচার 

USEPA 
ইউনাইথেড মেে এনভায়রনথমি 
মপ্রাথেকশন অ্েদ্ধরটি 

VBREC 
দ্ধবিমশীলা বাথয়াডাইভারদ্ধসটি দ্ধরসাচগ  
অ্যান্ড এডুথকশন মসিার 

VC ভারটিকাল দ্ধিয়াথরন্স VECs 
ভযালডু এনভায়রনথমিাল 
কথম্পাথনিস 

VMC বারানদ্ধস দ্ধমউদ্ধনদ্ধসপাল করথপাথরশন W পদ্ধিম 

WB CZMA 
ওথয়ে মবিল মকাোল মজান 
মযাথনজথমি অ্েদ্ধরটি 

WDSC 
মিাথয়ল অ্যান্ড ডলদ্ধফন 
কনজারথভশন মসাসাইটি 

WHC ওয়াোর মিাদ্ধর্ল্ং কযাপাদ্ধসটি WNW ওথয়ে নেগ ওথয়ে 

WWF ওয়ার্ল্গ ওয়াইড ফান্ড ফর মনচার   
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দাবীপদ্ধরতযার্াঃ 

ইনলযান্ড ওয়াোরওথয়জ অ্েদ্ধরটি অ্ফ ইদ্ধন্ডয়া(আইডব্লুএ আই)র জথনয আইআরদ্ধজএসএসএ এবং 
এআইএআইদ্ধডর সথি ম ৌে উথদযাথর্ ইদ্ধকউএমএস ইদ্ধন্ডয়া প্রাাঃদ্ধলাঃ এই প্রদ্ধতথবদনটি প্রস্তুত কথরথে। 
আইডব্লুএ আইএর জাদ্ধর করা দ্ধনথদগ থশর শতগ াদ্ধদ মমথন ইদ্ধকউএমএস ম ৌে উথদযার্টি দ্ধবশথদ পদ্ধরথবশর্ত 
এবং সামাদ্ধজক মলূযায়থনর এই কা গভারটি েিে কথরথে ।থ  মকান তৃতীয় পক্ষথক এই প্রদ্ধতথবদথনর 
অ্ন্তগর্ত দ্ধবষয়দ্ধদর পেূগ বা আংদ্ধশক প্রদ্ধতদ্ধলদ্ধপ বা পনুরুৎপাদন করথত িথল আইডব্লুএআই এর পবূগ 
সম্মদ্ধতপ্রদান েিে করথত িথব।সঠিক প্রসি এবং সম্মদ্ধতপ্রদান োড়া এই প্রদ্ধতথবদনটি বা তার মকান 
অ্ংশ বযবিাথরর মক্ষথত্র মকান তৃতীয় পথক্ষর  দ্ধদ মকান ক্ষদ্ধত িয় তার জথনয  ইউদ্ধকউএমএস ম ৌে 
উথদযার্টি তার দায় বিন করথব না। তাোড়া, ইউদ্ধকউএমএস ম ৌে উথদযার্টি আইডব্লুএআই এবং 
অ্নযানয অ্দ্ধভথপ্রত প্রাপক বযাতীত অ্নয মকান সংিার সথি এই প্রদ্ধতথবদন সম্পদ্ধকগ ত আথলাচনা, বযাখ্া বা 
প্রথের উত্তর দ্ধদথত বািয োকথব না। এই প্রদ্ধতথবদনটি আইডব্লুএআই/ইদ্ধকউএমএস ম ৌে উথদযাথর্র 
মমিাস্বত্ত্ব।  
প্রদ্ধতথবদথন উদ্ধিদ্ধখ্ত তেয এবং সংখ্যা এবং মলূযায়নগুদ্ধল র্থবষো চলাকালীন প্রদত্ত,সংর্িৃীত তেয, এবং 
প্রােদ্ধমক সমীক্ষার উপর দ্ধভদ্ধত্ত করা। দ্ধবথেষে এবং উপসংিারসমিূ প্রাপ্ত তেযসংেথির উপর দ্ধভদ্ধত্ত কথর 
করা িথয়থে। ইদ্ধকউএমএস ম ৌে উথদযার্টি প্রদত্ত তেয বা মর্ৌে উৎসগুদ্ধল মেথক সংর্িৃীত তথেযর 
দ্ধনভুগ লতা, ম ৌদ্ধিকতা বা সম্পনূগতার দ্ধবষথয় দায়ভার েিে করথব না। এই প্রদ্ধতথবদথনর অ্ন্তগর্ত তেযগুদ্ধল 
দ্ধনবগাচন দ্ধভদ্ধত্তক এবং এগুদ্ধল সংথ াজন,সেসারে,পদ্ধরমাজগ না এবং সংথশািন সাথপক্ষ। এই প্রদ্ধতথবদনটির 
অ্ন্তগর্ত তেযগুদ্ধল পাঠথকর  াবতীয় প্রথয়াজনীয় চাদ্ধিদা পরূে কথর না(আইডব্লুএআই বা অ্দ্ধভথপ্রত প্রাপক 
বযাতীত) 
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১) প্রকল্প সারাংথশর দ্ধববরে 

ক) প্রকল্পটির প্রক্ষয়াজিীয়তা এর্ং মূলিীনত 

অ্ন্তগথদশীয় জলপে পদ্ধরবিন বা ইনলযান্ড ওয়াোরওথয়জ িান্সথপােগ (আইডব্লুটি)সড়ক এবং মরল পদ্ধরবিথনর 
একটি প্রদ্ধতথ াদ্ধর্তামলূক দ্ধবকল্প  া শদ্ধির খ্রচ,শব্দ এবং েীনিাউস র্যাস দ্ধনাঃসরথের মপ্রদ্ধক্ষথত এক 
লাভজনক,দ্ধনরবদ্ধিন্ন এবং পদ্ধরথবশবান্ধব উপায় দ্ধবথশষ।  াইথিাক ভারথত আইডব্লুটির বযবিার কম এবং 
মাদ্ধকগ ন  িুরাষ্ট্র, দ্ধচন ও ইউথরাপীয় ইউদ্ধনয়থনর মতন বড় মদশ ও মভৌর্দ্ধলক অ্ঞ্চথলর তুলনায় অ্নািা 
এবং পদ্ধরকাঠাথমার্ত অ্ভাথব আিান্ত।এটির আংদ্ধশক কারে সড়ক এবং মরলওথয়র উন্নয়থন একথচটিয়া 
দ্ধবদ্ধনথয়ার্ এবং পদ্ধরকাঠাথমা,পদ্ধরথষবা এবং বাজার উন্নয়থন দবুগলতা  া আইডব্লুটিথক প্রদ্ধতথ াদ্ধর্তামলূক 
দ্ধবকথল্প পদ্ধরনত কথরথে। 

ভারথত আদ্ধেগক দ্ধবকাশ এবং বাদ্ধনদ্ধজযক প্রদ্ধতথ াদ্ধর্তা বদৃ্ধির মক্ষথত্র অ্নযতম মখু্য চযাথলঞ্জটি িল জনাকীেগ 
রাস্তাঘাে এবং মরল বযবিা এবং আথরা মবদ্ধশ কা গকরী এবং নমনীয় সরবরাি শঙৃ্খথলর(সািাই মচন)জথনয 

একাদ্ধিক বযবিার অ্নপুদ্ধিদ্ধত। এই পতনটি দ্ধবপরীতিমী করথত এবং লদ্ধজদ্ধেি পদ্ধরকাঠাথমা বতরী করথত 
 া দ্ধকনা দ্রুত বদ্ধিগত পনযবািী িাদ্ধফক কা গকরী উপাথয় সামলাথনার ক্ষমতা রাখ্থব, ভারথতর প্রথয়াজন 
একটি একীভূত এবং সমদ্ধিত দদৃ্ধষ্ট্ভদ্ধি এবং সব িরথের পদ্ধরবিন বযবিার সবগাথপক্ষা কাময সদ্ব্যবিার।  

অ্ন্তগথদশীয় জলপথে ম  নীে পেযসম্ভার বাদ্ধিত িথয়থে, ২০০৩-০৪ সাথল ভারথত তা নীে অ্ন্তগথদশীয় 

িাদ্ধফথকর শুিমুাত্র ০.৩৪%। াইথিাক, আইডব্লুটি র্ত দশথক িম বদৃ্ধি প্রদশগন কথরথে, এবং 

আইডব্লুএআইএর লক্ষয িল ২০২৫ সাথলর মথিয নীে অ্ন্তগথদশীয় পনযসম্ভাথরর ২% দ্ধনয়থন্ত্রথে আনা।ভারত 
সরকাথরর দ্ব্াদশ পঞ্চবাদ্ধষগকী পদ্ধরকল্পনা এবং নযাশনাল ওয়াোরওথয়জ দ্ধবল(২০১৫)র সচূনার মািযথম 
আইডব্লুটির উন্নদ্ধতকরথের এক বদ্ধিগত প্রদ্ধতশ্রুদ্ধত মনওয়া িথয়থে  া ভারথতর মঘাদ্ধষত জাতীয় জলপেটি 
প্রায় ৪,৪০০ দ্ধকথলাদ্ধমোর মেথক ১৮০০০ দ্ধকলদ্ধমোথরর মবদ্ধশ বদৃ্ধি করথব এবং পদ্ধরনামস্বরূপ এই উপাথয় 
পদ্ধরবাদ্ধিত পথেযর ভার্ দশগুে বদৃ্ধি পাথব। ভারথতর অ্ন্তগথদশীয় পদ্ধরবিন বযবিাথরর সম্ভাবয 
অ্েগননদ্ধতক,পদ্ধরথবশর্ত এবং সামাদ্ধজক সদু্ধবিা রথয়থে।  

অ্নযতম বযস্ত পনয সরবরাথির পথে অ্বদ্ধিত নযাশনাল ওয়াোরওথয় ১(এনডব্লু১) েটি দ্ধবদযমান নযাশনাল 
ওয়াোরওথয়থজর মথিয দীঘগতম(১,৬২০ দ্ধকথলাদ্ধমোর)এবং একটি প্রাকৃদ্ধতক নদী বযবিা  া হুর্লী/ভার্ীরেী 
এবং র্িার মািযথম িলদ্ধদয়া/কলকাতা মেথক এলািাবাথদ সমদু্রবন্দথরর প্রথবশপেটিথক  িু করথে। দ্ধবথশষ 
কথর এনডব্লু১ এর দ্ধবপলু জাতীয় গুরুত্ব রথয়থে এবং এটি আঞ্চদ্ধলক সংথ ার্রক্ষা এবং দ্ধবশালায়তন 
পেযসম্ভার বিথনর মক্ষথত্র সাশ্রয়ী এবং পদ্ধরথবশবান্ধব উপাথয় একটি গুরুত্বপেূগ ভূদ্ধমকা পালন করথব। 

ওয়ার্ল্গ বযাথের সিায়তায় জলমার্গ দ্ধবকাশ মপ্রাথজক্টটির লক্ষয িল এনডব্লু ১এ বাজার উন্নয়থনর জথনয 
িলদ্ধদয়া এবং বারানদ্ধসর মথিয দ্ধবসৃ্তদ্ধতটির উপর দদৃ্ধষ্ট্ দ্ধনবি কথর প্রথয়াজনীয় পদ্ধরকাঠাথমা, সংথ ার্ এবং 
প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক সিায়তা লাভ করা।এই প্রকল্পটি এই সব মক্ষত্রগুদ্ধলথতও অ্বদান করথব ১)পনযবিথনর 
মািযমগুদ্ধলর ভারসাময পদ্ধরবতগ ন কথর এবং নতুন ও পদ্ধরপরূক পদ্ধরবিথনর িরে উন্নত কথর  ানবািন 
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মেথক দ্ধনর্গত েীনিাউস র্যাথসর বদৃ্ধি হ্রাস করা;২) জাতীয় এবং আন্তগজাদ্ধতক বাদ্ধনজয এবং আঞ্চদ্ধলক 
একীকরে  া বাংলাথদথশর চট্টোম বন্দর এবং িলদ্ধদয়া/কলকাতা মেথক উপকূলীয় জািাজ চলাচথলর 
মািযথম  এবং তারপথর অ্ন্তগথদশীয় জলপথে বা সড়ক পদ্ধরবিথনর মািযথম মনপাল,ভূোন এবং উত্তর-পবূগ 
ভারতীয় রাজযগুদ্ধলথত পনয বিথন সিায়তা করথব;৩) চারটি দ্ধনম্ন আয়দ্ধবদ্ধশষ্ট্ 
রাজয(পদ্ধিমবি,ঝাড়খ্ন্ড,দ্ধবিার এবং উত্তরপ্রথদশ)এর আদ্ধেগক একীকরে এবং ইোেগ মডদ্ধডথকথেড মফ্রে 
কদ্ধরথডাথরর সথি বদৃ্ধি;এবং ৪)নদী পদ্ধরথবথশ জলপদ্ধরবিথনর মনদ্ধতবাচক প্রভাব হ্রাস করার মািযথম 
আইডব্লুটিথত উন্নত দ্ধনরাপত্তা এবং পদ্ধরথবশর্ত সরুক্ষা।  

উপথরাি দ্ধববরে অ্ন ুায়ী আইডব্লুটি একটি পদ্ধরথবশ-বান্ধব পদ্ধরবিথনর মািযম এবং জলপথের দ্রুততর 
দ্ধবকাশ একাদ্ধিকভাথব লাভজনক িথব, দ্ধবথশষ কথর র্িা নদীর দইু কূথলই ঘনবসদ্ধতপেূগ এবং িাদ্ধফক 
অ্িযুদ্ধষত অ্ঞ্চথল।একটি গুরুত্বপেূগ লাভ িল প্রকল্প মেথক দ্ধজএইচদ্ধজ দ্ধনাঃসরথের দ্ধনে হ্রাস(আনমুাদ্ধনক ৪.৫৪ 

দ্ধমদ্ধলয়ন T CO2e) বাদ্ধনথজযর তুলনায় স্বাভাদ্ধবক পদ্ধরদ্ধিদ্ধত দ্ধিথসথব( া সড়ক পদ্ধরবিথনর উপর 
দ্ধনভগ রশীল ম খ্াথন বদৃ্ধির ক্ষমতা সীদ্ধমত  ার ফথল মাঝাদ্ধর মময়াথদ অ্দ্ধতদ্ধরি দ্ধজএইচদ্ধজ দ্ধনাঃসরে িথত 
পাথর।অ্নযানয সদু্ধবিাগুদ্ধলর মথিয অ্ন্তগভুি বনভূদ্ধম এবং জলাভূদ্ধম অ্দ্ধিেিে(পরের সং িু পথের সমিয় 
প্রসাদ্ধরত করার জথনয)হ্রাসপ্রাপ্ত বায়ু দষূে(িাদ্ধফক মেথক),উচ্চ গুেমানসম্পন্ন জল, িথরই দ্ধনথত িথব ম  
উন্নত এবং প্রদ্ধতদ্ধষ্ঠত আইডব্লুটির প্রথয়াজন উন্নত জলপ্রবাি প্রোলী এবং র্িা নদীর মেথক জথলর 
অ্দ্ধিকতর দ্ধভন্নমদু্ধখ্তার প্রদ্ধতথরাি।  

 

খ্)প্রকল্পটির লক্ষয 
প্রকল্পটির দ্ধবকাথশর লক্ষয িল পদ্ধরবিথনর কা গকদ্ধরতা এবং নযাশনাল ওয়াোরওথয়র উপর দ্ধনভগ রথ ার্যতা 
বদৃ্ধি করা এবং পদ্ধরথবশর্ত দ্ধদক মেথক দ্ধনরবদ্ধিন্ন উপাথয় ভারথতর অ্ন্তগথদশীয় পদ্ধরবিন বযবিার উন্নয়ন 
ও বযবিাপনায় প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক ক্ষমতা বদৃ্ধি করা। 

প্রকল্পটির উথেশয িল এনডব্লু-১এর সমে দ্ধবস্তীেগ নাবযপেটির উন্নয়ন এবং সমে দ্ধবস্তীেগ নাবযপেটির 
ক্ষমতা বদৃ্ধি করা এবং িলদ্ধদয়া মেথক বারানদ্ধস প গন্ত সামদ্ধেক দ্ধবস্তীেগ এলাকাটির জলপে বজায় 
রাখ্া।ক্ষমতা বদ্ধিগতকরথের উথেশয িল সারা বেরবযাপী কা গকরী এবং দ্ধনরবদ্ধিন্ন নাবযতা সদু্ধনদ্ধিত 
করথত  াবতীয় প্রথয়াজনীয় পদ্ধরকাঠাথমা ম মন োদ্ধমগনাল এবং জািাজ মভড়াথনার বযবিাগুদ্ধলর 

উন্নদ্ধতকরে। 

র্)প্রকল্পটির দ্ধববরে 

    প্রকল্পাদ্ধিন অ্ঞ্চলটির মথিয িলদ্ধদয়া মেথক বারানদ্ধস প গন্ত র্িা নদীর সামদ্ধেক এলাকাটি অ্ন্তগভুি  ার 
মথিয রথয়থে মসই সমস্ত অ্ঞ্চলসমিূ ম গুদ্ধল প্রকল্পািীন সথু ার্ সদু্ধবিা এবং পদ্ধরকাঠাথমার্ত উন্নয়থনর 
জথনয প্রস্তাদ্ধবত অ্েগাৎ োদ্ধমগনাল, মনদ্ধভথর্শন দ্ধশপ লক,আরও-আরও মজটি এবং অ্নযানয পদ্ধরকদ্ধল্পত 
উন্নয়েসমিূ।িলদ্ধদয়া মেথক এলািাবাদ প গন্ত সেসাদ্ধরত এনডব্লু-১এর অ্বিান দ্ধনেগয় করা মানদ্ধচত্র দ্ধনথচ 
দ্ধচত্র১ এ বদ্ধেগত 
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নিত্র ১:এিডব্লু-১ এর অর্স্থাি নিক্ষেব শক মািনিত্র 

 

পনরক্ষর্শগত নিরনর্নিন্নতা  প্রকল্পটির নিা এবং মসটির উপাদানগুদ্ধলর মথিয অ্ন্তগভুি কথর মদওয়া 
িথয়থে।পদ্ধরকল্পনাটি একটি সষুম রক্ষোথবক্ষে এবং কমগক্ষম মকৌশথলর উপর দ্ধভদ্ধত্ত করা  াথত পদ্ধরথবথশর 
ক্ষদ্ধত হ্রাস করা  ায়, ম টি “প্রকৃদ্ধতর সথি কমগরত োকা” এই নীদ্ধতর সথি িাদ্ধপত িথয়থে। মলূ নদী 
এবং শাখ্া নদীগুদ্ধলথত মকান বাাঁি বা সংরক্ষথের জলািার দ্ধনমগান করা িথব না  াথত জথলর র্ভীরতা 
বজায় োথক এবং পদ্ধলমাটি হ্রাস িয়  দ্ধদও পথোিাথরর তুলনায় এই দ্ধবকল্পটি অ্থনক মবদ্ধশ সাশ্রয়ী 

দ্ধবকল্প িথত পারত। একটি সদু্ধনদ্ধিত র্ভীরতার পথোিার চুদ্ধি বযবিা অ্প্রথয়াজনীয় পথোিার হ্রাস 
করথত পারত এবং জথলর প্রবাি এবং গুেমাথনর মপ্রদ্ধক্ষথত পদ্ধরথবশর্ত িাদ্ধয়ত্ব উন্নত করথত পারত। 
নিার নযুনতম প্রাপ্ত র্ভীরতা বা দ্ধলে অ্যাথভইথলবল মডপে (এলএদ্ধড)  া দ্ধনরবদ্ধিন্ন নাবযতার জথনয 
প্রথয়াজন, পদ্ধরথবশর্ত দ্ধদক মেথক েশগকাতর অ্ঞ্চলগুদ্ধলথত অ্র্ভীর জল ান চাল ুকরা, নদী প্রবাথির 
মকান রকম সংথকাচন পদ্ধরিার,কম খ্নথনর পথোিার প্র দু্ধি বযবিার এবং দ্ধনয়দ্ধন্ত্রত কা গর্ত কাঠাথমার 
মািযথম হ্রাস করা িয়- এই সবগুদ্ধলই পদ্ধরথবশর্ত দ্ধনরদ্ধবদ্ধিন্নতা সদৃ্ধষ্ট্ কথর। 
র্িা নদীর একটি দ্ধবশাল সাংসৃ্কদ্ধতক গুরুত্ব রথয়থে এবং এর জথনয প্রথয়াজন এটির উন্নয়থনর জথনয এক 
সংথবদনশীল জন বযবিাপনা। এই কারথে প্রকৃত বযবিাপনাগুদ্ধল  নযুনতম রাখ্া িথয়থে (এবং লক্ষেীয়, 
বাাঁি দ্ধনমগান,পদ্ধরবদ্ধতগ ত র্দ্ধতপে দ্ধনথদগশকারী কাঠাথমা এবং নদী পথে বাাঁিা এদ্ধড়থয় চলা িথয়থে)থোেখ্াথো 
প্রকৃত বযবিাসমিূ ম মন োদ্ধমগনালগুদ্ধলথত জািাথজর মনাির মফলার িযােফমগটি এমনভাথব পদ্ধরকদ্ধল্পত 
িথয়থে  াথত িানীয় জল মরাতটি পদ্ধরবদ্ধতগ ত না িয়। প্রকল্পটির লক্ষয পরূে করথত দ্ধবদ্ধভন্ন অ্ঞ্চথল 
পথোিাা্থরর প্রথয়াজনীয়তা  ো ে কথর তুথলথোঃ িলদ্ধদয়া মেথক ফরাক্কা(৩ দ্ধমোর ম খ্াথন প্রাকৃদ্ধতকর্ত 
ভাথব এলএদ্ধড রথয়থে);ফারাক্কা মেথক বাঢ়(৩ দ্ধমোর);বাঢ় মেথক বিার(২.৫ দ্ধমোর);বিার মেথক 

বারানদ্ধস(২.২ দ্ধমোর)।নিার্ত আয়তন সম্পেূগভাথব নযুনতম করা িথয়থে, জলপথের প্রি সীদ্ধমত করা 

িথয়থে ৪৫ দ্ধমোথর মসই নদীথত ম খ্াথন প্রবাি অ্ঞ্চলটি ৫০০ দ্ধমোর মেথক ১ দ্ধকথলাদ্ধমোর প্রশস্ত।  
সাদ্ধবগক বাৎসদ্ধরক অ্পসাদ্ধরত পদ্ধলর পদ্ধরমান িথব নদীর সাদ্ধবগক পদ্ধলর ভাথরর ১.৫%এর কম  া নদী 
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প্রকৃদ্ধতর উপর প্রায় নামমাত্র প্রভাব মফলথব এবং জলপথে স্বল্প র্ভীরতার জল ান চালনা শুরু করথল 
তা িীথর িীথর কথম  াথব। 

প্রকল্পটির র্ঠথনর মথিয অ্ন্তগভুি করা িথয়থে পদ্ধরথবশ উন্নতকরথের সথু ার্, ম মন দ্ধনাঃসরে মিু 
জল াথনর বযবিাথর সমেগন  া বযালাে দ্ধনমগান, বজগ য জল এবং আথরা কম দষূথের কা গকরী জ্বালাদ্ধনর 
বযবিার আন্তগজাদ্ধতক মাপকাঠি মমথন চলথব। ২) শদ্ধি সাশ্রয়কারী(দ্ধজআরআইএইচএ র প্রতযদ্ধয়ত েীন 
দ্ধবদ্ধর্ল্ং নিা) োদ্ধমগনাল দ্ধনমগান এবং “শেূয বজগ যদ্ধনাঃসরে” দ্ধবদ্ধশষ্ট্ পদ্ধরকাঠাথমা দ্ধনমগান;৩) প্রিাে 
শিরগুদ্ধলথত বায়ু দষূে হ্রাস করথত সদু্ধচদ্ধন্তত ভাথব মাদ্ধি মমাডাল োদ্ধমগনাল এবং অ্বিান দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ করার 
ফথল সম্ভাবয  ানজে হ্রাস;৪)সরুদ্ধক্ষত জলজ িাথনর সংরক্ষে;৫) োদ্ধমগনাথলর পদ্ধরকাঠাথমা এবং নাবয 
বযবিা কা গকরী কথর তুলথত স্বািয ও সরুক্ষা সংিান্ত সথবগাচ্চ মান এবং ৬)অ্তযন্ত আিদু্ধনক মাথনর নদী 
সংিান্ত তেয বযবিা  া দঘুগেনার সম্ভাবযতা হ্রাস করথব এবং আওতািীন এলএদ্ধড প্রদান করথব  াথত 
সংঘষগ না িয় মস বযাপাথর দ্ধনদ্ধিত করা  ায়। 

প্রকল্পটিক্ষত েটুি প্রধাণ অংশ রক্ষয়ক্ষ েঃ ক) আনমুাদ্ধনক ইউএস$৭৭০দ্ধমদ্ধলয়ন খ্রচ কথর িলদ্ধদয়া ও বারানদ্ধস 
অ্ন্তগবতী এনডব্লু১ এর নাবযতা বদৃ্ধি এবং  খ্)আনমুাদ্ধনক ইউএস$৩০০ দ্ধমদ্ধলয়ন লদ্ধি কথর লদ্ধির 
পদ্ধরথবথশর উন্নদ্ধত,জল াথনর নিা এবং দ্ধনমগান কাঠাথমা এবং প্রদ্ধতষ্ঠানগুদ্ধলথক শদ্ধিশালী কথর মতালা। 

ক)অ্ংশ কাঃএনডব্লু১ এর নাবযতার উন্নদ্ধত(িলদ্ধদয়া মেথক বারানদ্ধস) 

পথোিার এবং নদী সংরক্ষ্ণেমলূক কাথজর মািযথম নদীর নাবয জলপথের উন্নয়ন- দ্ধবদ্ধভন্ন িাথন  াথত 
লক্ষয এলএ দ্ধড োথক মসইজথনয এই কাজগুদ্ধলর উথদযার্ মনওয়া িথব।সমদ্ধিত দ্ধতনটি কা গ-সম্পাদন 
দ্ধভদ্ধত্তক “দ্ধনদ্ধিত র্ভীরতা” দ্ধবষয়ক চুদ্ধি এবং একটি দ্ধনথবশ দ্ধভদ্ধত্তক পথোিার দ্ধবষয়ক চুদ্ধি(থ টি 
বলবৎ করা িথয়থে)র মািযথম কাজগুদ্ধল সম্পাদ্ধদত িথব ফারাক্কা মেথক বারানদ্ধসর পেটিথত। িলদ্ধদয়া 
মেথক ফারাক্কা অ্বদ্ধি সামানয রক্ষোথবক্ষেমলূক পথোিার কা গটি সম্পাদ্ধদত করথত আইডব্লুএআই এর 
দ্ধনজস্ব সিদ্ধত বযবিার করা িথব। দ্ধনদ্ধিত র্ভীরতা দ্ধবদ্ধশষ্ট্ একটি পথোিাথরর চুদ্ধি বযবিা(ফারাক্কা 
মেথক ভার্লপথুরর পে) বতগ মাথন চাল ুরথয়থে। 

িায়ী সরুক্ষামলূক দ্ধনমগান কাজ ক্ষয় প্রবে নদীর পাথড়র মক্ষথত্র দ্ধকেু দ্ধনবগাদ্ধচত িাথন, ম টি নীে 

৪৮.১৬৮ দ্ধকথলাদ্ধমোর। এই কাজটি ইদ্ধপদ্ধস চুদ্ধির মািযথম সম্পাদ্ধদত িথব। 

ফারাক্কার বতগ মান দ্ধশপ লকটির পনুাঃিাপন এবং একটি নতুন সমান্তরাল লক দ্ধনমগান  াথত একসথি 
দ্ধদ্ব্মখু্ী কাজ চলথত পাথর।এই কাজটি ইদ্ধপদ্ধস চুদ্ধির মািযথম করা িথব এবং বতগ মাথন পনয সংেথির কাজ 
চলথে। 

মাদ্ধিথমাডাল পথেযর োদ্ধমগনাল এবং অ্নযানয সদু্ধবিাসমিূাঃ ১) েটি মাদ্ধি মমাডাল পথেযর োদ্ধমগনাল দ্ধনমগান 
 াথত ভদ্ধবষযথত মসগুদ্ধল দ্ধববদ্ধতগ ত বাজার সমিয় িথয় উঠথত পাথর;২)একটি জল ান মমরামদ্ধত ও 
রক্ষোথবক্ষেমলুক বযবিা এবং ৩)পাাঁচটি আরও-আরও সংথ ার্িল।আরও-আরও োদ্ধমগনাথলর জথনয 
আইডব্লুএআই জদ্ধম এবং রাস্তায়  াতায়াত বযবিা করথব এবং মবসরকারী দ্ধশল্প মক্ষত্র আরও আরও 
পদ্ধরথষবা দ্ধনমগান ও পদ্ধরচালনা করথব।অ্নযানয সমস্ত কাজ ইদ্ধপদ্ধস চুদ্ধির মািযথম করা িথব।বারানদ্ধসথত 
একটি মাদ্ধিথমাডাল োদ্ধমগনাল এর দ্ধনমগান সদূ্ধচত িথয়থে এবং সাথিবর্ঞ্জ ও িলদ্ধদয়া মাদ্ধিথমাডাল 
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োদ্ধমগনাথলর জথনয পনয ম ার্ান চলথে।জদ্ধম অ্দ্ধিেিে ও পনুবগাসন; পদ্ধরথবশ বযবিা, উপথ াদ্ধর্তা 
পনুবগাসন এবং স্বতন্ত্র প গথবক্ষে এবং গুের্ত মাথনর সদু্ধনদ্ধিতকরে অ্ন্তগভুি। 

নিৌিালিার সহায়ক উপাোি এর্ং িেী সংক্রার্ন্ তথয র্যর্স্থােঃ ১)মনৌচালনার সিায়ক উপাদান দ্ধিথসথব 
বনশকালীন মনৌচালনার সদু্ধবিাসমিূ এবং নদীপে দ্ধচদ্ধিতকরে; ২) অ্যাপ দ্ধভদ্ধত্তক বযবিার মািযথম 
দ্ধবদযমান নদী সংিান্ত তেয বযবিা বদৃ্ধি, উন্নত ম ার্াথ ার্ মািযম এবং দ্ধবসৃ্ততভাথব বযবিারকারীর 
নার্াথল মপৌাঁথোথনা ; এবং ৩)অ্নযানয সিায়ক পদ্ধরথষবাসমিূ ম মন অ্থিষে এবং উিার, দ্ধবপথদ সাড়া 
মদওয়া এবং দঘুগেনায় আিতথদর সিায়তা এবং জল ান ও নদী প গথবক্ষে বযবিার উন্নদ্ধতকরে।এই 
কা গগুদ্ধল কু্ষদ্র িাপতয কমগ,পদ্ধরথষবা এবং পনয সংিান্ত চুদ্ধির সথি সমিথয় রূপাদ্ধয়ত িথব। 

খ) উপাোি খেঃ প্রানতষ্ঠানিক শনি র্তনিকরণ এর্ং নর্নিক্ষয়াক্ষগর র্াতার্রণ,জলযাক্ষির িক্সা এর্ং 
নিমবাি কাঠাক্ষমা উন্নত করা 
দ্ধবভার্ীয় প্রদ্ধতষ্ঠানগুদ্ধলর প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক শদ্ধি বদৃ্ধিকরে এবং দ্ধবভাথর্র ক্ষমতা বদৃ্ধি এগুদ্ধলর মািযথম 
দ্ধবথবদ্ধচত িয়াঃ ১)বতগ মান আইডব্লুএআইথত কমী দ্ধনথয়ার্ , ভদ্ধবষযথতর প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক দ্ধবকল্প এবং বদ্ধিগত 
কমী দ্ধনথয়ার্/দক্ষতার চাদ্ধিদা সংিান্ত প গাথলাচনার দায়ভারেিে এই সব মক্ষত্র অ্ন্তগভুি ম মন লদ্ধজদ্ধেি 
এবং দ্ধবপেন,সামাদ্ধজক দ্ধবকাশ,অ্দ্ধভথ ার্ প্রদ্ধতদ্ধবিান,স্বািয, দ্ধনরাপত্তা এবং পদ্ধরথবশ বযবিাপনা;২) 
আইডব্লুটি জল াথনর নিা,দ্ধনমগান, কমী দ্ধন দু্ধি,দ্ধিয়াশীলতা,রক্ষোথবক্ষে,বীমা এবং সমদ্ধিত পদ্ধরবিন 
বযবিার পদ্ধরথপ্রদ্ধক্ষথত প গাথলাচনা করা এবং আইন ও দ্ধনয়মকানুন মমথন চলা এবং ৩) দ্ধবভার্ীয় 
প্রদ্ধতষ্ঠান র্ঠন সংিান্ত দ্ধবকথল্পর অ্নসুন্ধান  ার মথিয অ্ন্তগভুি দ্ধরসাচগ  ও মডথভলপথমি ইউদ্ধনে/থসিার 
ফর আইডব্লুএআই এবং প্রদ্ধশক্ষে প্রদ্ধতষ্ঠানসমথূির বদৃ্ধি(এনআইএনআই)।প গাপ্ত প্রদ্ধশক্ষে, বাস্তব পদ্ধরদ্ধিদ্ধত 
পদ্ধরদশগন এবং আন্তগজাদ্ধতক মাথনর মাপকাঠিথত দ্ধবচার- এই সবগুদ্ধলথকই এই উপাদাথনর মািযথম 
সিায়তাদান করা িথব।এই কাথজর পনয সংেি প্রদ্ধিয়া ১)সদূ্ধচত িথয়থে এবং আইডব্লুএআই কাজ শুরু 
কথর দ্ধদথয়থে ২) ইনলযান্ড ওয়াোরওথয়জ আইন সংথশািথনর সােদ্ধতক প্রয়াথসর মািযথম। 

সামদ্ধেক দ্ধবদ্ধনথয়াথর্র বাতাবরেটি উন্নত িথব এগুদ্ধলর মািযথম ১)বাজার দ্ধবকাশ সংিান্ত র্থবষো এবং 
বযবসাদ্ধয়ক প্রদ্ধতথবদনগুদ্ধলর প্রস্তুদ্ধতকরে (অ্বিান,দ্ধশল্প এবং পনযসম্ভাথরর িরে অ্ন ুায়ী);এবং ২) 
োদ্ধমগনাথলর দ্ধনমগান ও কাথ গ মবসরকাদ্ধর দ্ধবদ্ধনথয়ার্ বযবিার অ্নসুন্ধান।এই দটুি কাজই পদ্ধরথষবা 
চুদ্ধিগুদ্ধলর মািযথম রূপাদ্ধয়ত িথব।এই কাথজ সিায়তা প্রদাথন আইএফদ্ধসথক মলনথদন সংিান্ত পরামশগদাতা 
দ্ধিথসথব দ্ধন িু করা িথয়থে। (২) এগুদ্ধল সব চলথে।কাজ (১) অ্েসর িথি 

মনৌবিথরর আিদু্ধনকীকরে সংিান্ত কা গভারটি েিে করা িথব এগুদ্ধলর মািযথমাঃ ১)  স্বল্প র্ভীরতা 
সম্পন্ন এবং কা গকরী এবং স্বি জ্বালাদ্ধন দ্ধবদ্ধশষ্ট্(এলএনদ্ধজ) জল াথনর উপর দদৃ্ধষ্ট্ দ্ধনথক্ষথপর মািযথম 
জল াথনর নিা এবং মান দ্ধনিগারে; ২) জল ান দ্ধনমগাথন বাাঁিা সদৃ্ধষ্ট্কারী আদ্ধেগক এবং অ্নযানয 
প্রদ্ধতবন্ধকতাগুদ্ধলর দ্ধবষথয় প গাথলাচনার মািযথম আিদু্ধনক জল ান প্র দু্ধিথত দ্ধবদ্ধনথয়াথর্ উৎসাদ্ধিত করথত 
সরকাদ্ধর/থবসরকাদ্ধর অ্ংশীদারথদর সথি আথলাচনা; এবং ৩) এনডব্লু১ এ আিদু্ধনক জল াথনর বযবিার 
চাল ুকরথত দশটি স্বল্প র্ভীরতার  ান ভাড়া মনওয়া (১) এবং (২) পদ্ধরথষবা চুদ্ধিগুদ্ধলর মািযথম 
রূপাদ্ধয়ত িথব, এবং কা গ (৩) রূপাদ্ধয়ত িথব পেয চুদ্ধির মািযথম। পনয সরবরাি প্রদ্ধিয়া ইদ্ধতমথিয 
শুরু িথয় মর্থে। 
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নেনর্ল ১: জল মাগব নর্কাশ প্রকক্ষল্পর মুখয বর্নশষ্ট্যসমূহ 

মুখয বর্নশষ্ট্য  েমতা/পনরমাি/সংখযা 
পদ্ধরকদ্ধল্পত 
সদু্ধবিাসমিূ 

• ৩টি মাদ্ধি- মমাডাল োদ্ধমগনাল সাইে(সাথিবর্ঞ্জ,বারানদ্ধস এবং িলদ্ধদয়া) 
১টি নতুন নাবযতার লক-ফারাক্কা 
পদ্ধরকদ্ধল্পত সাইেগুদ্ধলথত এবং শাখ্া খ্াল বরাবর নদীর পাথড়র সরুক্ষাকা গ  

পদ্ধরকল্পনা স্তথর 
োকা সদু্ধবিাসমিূ  

•  ৩টি অ্দ্ধতদ্ধরি োদ্ধমগনাল সাইে(র্াদ্ধজপরু এবং কালঘুাে –সাইে চূড়ান্ত প গাথয় 
এবং দ্ধত্রথবনীথত –দ্ধবথবচনািীন রথয়থে) 

• ৫টি আরও-আরও সংথ ার্ 
বাজগ  মমরামদ্ধত এবং রক্ষোথবক্ষথের সদু্ধবিাসমিূ 
নদী প্রদ্ধশক্ষে কা গ 

• প্রস্তাদ্ধবত মিযবতী িাপতয দ্ধনমগাথনর িাথন নদীপাথড়র সরুক্ষা কা গ  

োদ্ধমগনালগুদ্ধলর 
পদ্ধরকদ্ধল্পত ক্ষমতা 

পদ্ধরকাঠাথমার্ত 
সদু্ধবিা 

প্রতযাদ্ধশত 
পেযসম্ভার-

২০১৫(এমটিদ্ধপএ) 

প্রতযাদ্ধশত 
পেযসম্ভার-

২০৩০(এমটিদ্ধপএ) 

প্রতযাদ্ধশত 
পেযসম্ভার-

২০৪৫(এমটিদ্ধপএ) 
সাথিবর্ঞ্জ 
োদ্ধমগনাল 

2.24 4.39 9.00 

বারানদ্ধস 
োদ্ধমগনাল(বতগ মান 
জদ্ধমসি) 

0.54 1.22 1.22 

িলদ্ধদয়া োদ্ধমগনাল 3.18 এমটিদ্ধপএ 
 

নাবযতার নদীপে 
 

নদীপথের প্রি-৪৫ দ্ধমোর 
এলএদ্ধড- ৩ দ্ধমোা্র িলদ্ধদয়া (০ দ্ধকথলাদ্ধমোর)থেথক বাঢ়(৯৮০ 
দ্ধকথলাদ্ধমোর),২.৫ দ্ধমোর বাঢ় মেথক র্াজীপুর(১২৫০দ্ধকথলাদ্ধমোর)এবং ২.২ 
দ্ধমোর র্াজীপরু মেথক বারানদ্ধস(১৩৬০দ্ধকথলাদ্ধমোর)প গন্ত বতগ মাথন 

জল াথনর নিা 
সংিান্ত দ্ধনদ্ধদগষ্ট্করে 

১১০ দ্ধমোর সবগাদ্ধিক বদথঘগযর  ান,১১.৪ দ্ধমোর চওড়া,  ২.৫ দ্ধমোর-২.৮ 
দ্ধমোর র্ভীর এবং উচ্চতা ৯ দ্ধমোর  া এনডব্লু ১ এ লার্থব 

জল াথনর মাপ 1500-2000 dWT 

নদীর ঢাল িলদ্ধদয়া মেথক ফারাক্কা ১১০০০ এ ১টি 
ফারাক্কা মেথক দ্ধনম্নথরাতর্ামী ১৮০০০ এ ১টি 

রক্ষোথবক্ষথের জথনয 
পথোিার 

নাবযতার নদীপথের মথিয ১৪,৮৫০,০০০ ঘনদ্ধমোর/বের* 

মেজাথরর িরে কাোর সাকশন মেজার(দ্ধসএসদ্ধড),ওয়াোর ইথঞ্জকশন মেজার,অ্যাদ্ধজথেশন/িাউ 
মেজার এবং বযাকথিা মেজার 

অ্পসাদ্ধরত পদ্ধলমাটি তীর দরূবতী বাঞ্ছেীয়,পদ্ধলমাটি দদূ্ধষত িথল তীরবতী 
       * সম্ভাবয পদ্ধরমানসমিূ এবং পদ্ধরকল্পনায় সংথশািে অ্ন ুায়ী পদ্ধরবতগ ন সাথপক্ষ 

 



13 
 

গ)পিযসম্ভাক্ষরর নর্শে নর্র্রণ 

এনডব্লু ১এ প্রস্তাদ্ধবত পদ্ধরবাদ্ধিত পেযসম্ভাা্থরর মথিয অ্ন্তগভুি দ্ধসথমি,গুাঁথড়া কয়লার োই,মলৌি আকদ্ধরক, 
মলৌি চূড় আকদ্ধরক,কয়লা, েীথলর োউদ্ধন,োয়ার, পাতলা মলািা, মলািার বাে,র্যালাভানাইজ করা েীথলর 
পাত,পাের কুদ্ধচ,চুদ্ধির মতল,িাই েীড দ্ধডথজল,(এইচএসদ্ধড),দ্ধলউথবর মতল, পােথরর চাাঁই, 
ডাল,অ্যালদু্ধমদ্ধনয়াথমর িক,বাদ্ধল,কুদ্ধচ, দ্ধশপ িক, খ্াদয শসয,মযািাদ্ধনজ ওর,মপথিাদ্ধলয়াম জাত দ্রবয,মকাক 
কয়লা, রান্নার কয়লা, রক ফসথফে, কাঠ, মের, িাতুমল মতল(স্ল্যার্ অ্থয়ল),এবং রান্নার উথেথশয বযবহৃত 

িয়না এমন কয়লা। িাদ্ধফথকর সমীক্ষা অ্ন ুায়ী,বতগ মান িাদ্ধফকটি ম টি িলদ্ধদয়া ও বারানদ্ধসর মথিয মরল 
ও সড়ক পথে পদ্ধরবাদ্ধিত িয় তা িল ১২১৪২৬১৩০ েন।প্রতযাদ্ধশত পনয চলাচল সংিান্ত র্থবষো করা 
িথয়থে এবং মসই র্থবষো অ্ন ুায়ী ২০৪৫ সাথলর  প্রতযাদ্ধশত পনয চলাচথলর পদ্ধরমান িল ৪,৮০,১১,৩৬৭ 
েন।এনডব্লু-১ এর অ্িীথন ৬টি োদ্ধমগনাথলর প্রস্তাব মদওয়া িথয়থে তার মথিয দ্ধতনটি োদ্ধমগনাথলর 
পদ্ধরকল্পনা সম্পেূগ িথয়থে। পদ্ধরকল্পনা অ্ন ুায়ী,দ্ধভদ্ধত্ত বের এবং ২০৪৫ সাথলর পেয মমাকাদ্ধবলার ক্ষমতা 
২ নম্বর মেদ্ধবথল মদওয়া িল। 

 

নেনর্ল ২:পনরকনল্পত িার্যতা সংক্রার্ন্ পনরকাঠাক্ষমাগত সুক্ষযাগসুনর্ধা 

ক্রনমক 
সংখযা 

পনরকাঠাক্ষমাগত 
সুক্ষযাগসুনর্ধা 

 

প্রতযানশত 
পণযসম্ভার-
২০১৫(এমটিনপএ) 
 

প্রতযানশত 
পণযসম্ভার-
২০৩০(এমটিনপএ) 
 

প্রতযানশত 
পণযসম্ভার-
২০৪৫(এমটিনপএ) 
 

১ সাথিবর্ঞ্জ োদ্ধমগনাল 2.24 4.39 9.00 

২ বারানদ্ধস োদ্ধমগনাল 0.54 1.22 1.22 

৩ িলদ্ধদয়া োদ্ধমগনাল 3.18এমটিদ্ধপএ 
উৎসাঃএইচওডব্লুই ইদ্ধঞ্জদ্ধনয়াদ্ধরং প্রথজক্টস(ইদ্ধন্ডয়া)প্রাাঃদ্ধলাঃ(দ্ধডজাইন কনসািযাি) 

 

প্রকল্প রূপায়ি সংক্রার্ন্ অিসুূিী এর্ং োয়ভার রূপায়ি 

প্রকল্পটি অ্দ্ধিকতর বিৃৎ বথল, এটি প গায়িথম অ্েসর িথব। ৩ বেথরর রূপায়থনর প গায়কালটি প্রথজথক্টর 

মফজ১ এর অ্ংশগুদ্ধলর সম্পেূগতার মক্ষথত্র প্রতযাদ্ধশত।(৬টি োদ্ধমগনাল সাইে, পথোিার রক্ষে, জল ান 

পদ্ধরচালন বযবিা, উপকূল সরুক্ষা কা গ এবং নদী দ্ধবষয়ক প্রদ্ধশক্ষে কা গ)প্রকথল্পর অ্দ্ধিকতগ া এবং 
আইডব্লুএআই এর সি সভাপদ্ধত পথদর আদ্ধিকাদ্ধরক মিাশয় রূপায়ন কমগসচূীর দাদ্ধয়থত্ব োকথবন  াাঁথক 

সিায়তা করথব প্রথজক্ট মযাথনজথমি ইউদ্ধনে এবং আঞ্চদ্ধলক অ্দ্ধিকতগ াসমিূ। 
 

 ২) পদ্ধরথবশর্ত প্রভাথবর মলূযায়ন প্রদ্ধিয়া 

দ্ধবশ্ব বযাথের পদ্ধরথবশর্ত দ্ধনবগাচন প্রদ্ধিয়া অ্ন ুায়ী (ওদ্ধপ)৪.০১ কা গ নীদ্ধতথত দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ এই প্রকল্পটিথক 
“ক”মশ্রেীভুি কা গ দ্ধিথসথব িরা িথয়থে।এই প্রকল্পটি দ্ধবশ্ববযাথের েটি রক্ষা বযবিা নীদ্ধত চাল ুকথরথে 
এবং এটির পনূগাি পদ্ধরথবশর্ত মলূযায়ন প্রথয়াজন। এই প্রকথল্পর সংদ্ধেষ্ট্ পদ্ধরথবশর্ত দ্ধবষয়গুদ্ধল দ্ধচদ্ধিত 
করথত  াবতীয় প্রস্তাদ্ধবত উপাদানগুদ্ধলর দ্ধবশদ পদ্ধরথবশর্ত মলূযায়ন করা িথয়থে ।পদ্ধরথবশর্ত 
প্রভাথবর মলূযায়নটি ওয়ারর্ল্ বযাে অ্পাথরশনাল পদ্ধলদ্ধসস, আইএফদ্ধস ইএইএস র্াইডলাইন্স ফর 
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মপােগ স,িারবারস অ্যান্ড োদ্ধমগনালস,আইএফদ্ধস মজনাথরল র্াইডলাইনস ফর ইএইচএস এবং 
এমওইএসদ্ধসদ্ধস ইআইএ র্াইডলাইনস ফর মপােগ স অ্যান্ড িারবারস এর সথি সিদ্ধত মরথখ্ সম্পন্ন করা 
িথয়থে। 
 
ক)প্রকল্প মশ্রেীবিকরে এবং প্রথ াজয রক্ষা বযবিা নীদ্ধতসমিূ 
পদ্ধরকদ্ধল্পত দ্ধনমগান কাথ গর িরে ও দ্ধবস্তার, নদীর পথোিার এবং র্িা নদীর পদ্ধরথবশর্ত 
সংথবদনশীলতার সথি সম্পদ্ধকগ ত পদ্ধরথবশর্ত দ্ধবষয়াদ্ধদর জটিলতার  কারথে ওদ্ধপ৪.০১ অ্নসুাথর এই 
প্রকল্পটিথক “পদ্ধরথবশর্ত ক মশ্রেীভুি করা িথয়থে।পদ্ধরথবশর্ত রক্ষা বযবিা নীদ্ধতগুদ্ধলর মথিয 
প্রথজক্টটি  া  া চাল ুকথরথে তা িলাঃ ১)ওদ্ধপ/দ্ধবদ্ধপ ৪.০১-পদ্ধরথবশর্ত মলূযায়ন,২)ওদ্ধপ/দ্ধবদ্ধপ 
৪.০৪-প্রাকৃদ্ধতক আবাসিল এবং ৩)ওদ্ধপ/দ্ধবদ্ধপ ৪.১১-প্রাকৃদ্ধতক এবং সাংসৃ্কদ্ধতক সম্পদসমিূ। তাোড়া 
দ্ধবশ্ববযাথের পদ্ধরথবশর্ত,স্বািয এবং দ্ধনরাপত্তা(এনভায়রনথমিাল, মিলে অ্যান্ড মসফটি-
ইএইচএস)র্াইডলাইনস  এই প্রকল্পটির মক্ষথত্র প্রথ াজয।প্রকল্পটি ওদ্ধপ/দ্ধবদ্ধপ ৪.২০ অ্ননদ্ধিক পনুবগাসন 
চাল ুকথরথে। 
খ্) অ্নযানয রক্ষা বযবিা নীদ্ধতসমিূ 
আন্তগজাদ্ধতক জলপে সংিান্ত প্রকল্প(ওদ্ধপ/দ্ধবদ্ধপ ৭.৫০): আন্তগজাদ্ধতক জলপে সংিান্ত প্রকথল্পর সথি 
সম্পদ্ধকগ ত,বযাথের কা গর্ত নীদ্ধত ওদ্ধপ ৭.৫০ চাল ুিথত চথলথে  থব মেথক প্রকথল্পর কাজগুদ্ধল ভারত, 
মনপাল এবং বাংলাথদথশর মিয দ্ধদথয় বিমান আন্তগথদশীয় নদী র্িাথত শুরু িথব। ভারথতর িথয় 
বযােটি, নদীতীরি মদশ  চীন, মনপাল এবং বাংলাথদশথক ২০১৬ সাথলর জনু মাথস অ্বদ্ধিত 
কথরথে।২০১৬ সাথলর ২৭মশ জলুাইথত চীন তাথদর এই বযাপাথর তাথদর সম্মদ্ধতপ্রদান জাদ্ধনথয়থে.২০১৬ 
সাথলর ১৮ই জলুাই বাংলাথদশ সরকার অ্দ্ধতদ্ধরি দ্ধকেু তেয মচথয় পাঠিথয়থে, বযাে ২০১৬ সাথলর 
১২ই আর্ষ্ট্ এথত সাড়া দ্ধদথয়থে। মনপাথলর কাে মেথক মকান সাড়া পাওয়া  ায়দ্ধন। 
এনডব্লু ১ বরাবর প্রস্তাদ্ধবত পদ্ধরকাঠাথমাটি সংিান্ত  াবতীয় দ্ধবথবচনািীন পদ্ধরকল্পনা ও নিার 
উথেশয িল মকান সম্ভাবয প্রদ্ধতকূল আন্তগথদশীয় প্রভাবগুদ্ধল(থ গুদ্ধল প্রভাব মফলথত পাথর ম মন জল 
প্রবাি বা পদ্ধলমাটি হ্রাস এবং/অ্েবা পদ্ধরবতগ ন;এবং বদ্ধিগত জলদষূে) সম্পনূগভাথব এদ্ধড়থয় চলা(বা 
এথকবাথর হ্রাস করা।মকান বািা পদ্ধরিার বা জলপ্রবাথির মকান পদ্ধরবতগ ন,নদীর দষূেমিুতা 
সদু্ধনদ্ধিতকারী নিা,এবং পথোিার ও পথোিাথরর পদােগগুদ্ধলর উপর সীমার অ্েগ িল আন্তগথদশীয় 
নদীটিথত জলপ্রবাথির গুেমান এবং পদ্ধরমাথনর উপর মকান প্রভাব পরথব না । 
 
ইএ নদ্ধেসমিূ প্রস্তুদ্ধত, পরামশগ এবং উদ্ঘােন 
প্রকথল্পর জথনয দ্ধনম্নদ্ধলদ্ধখ্ত ইএ নদ্ধেসমিূ প্রস্তুত করা িথয়থোঃ 
১)সমে পদ্ধরথবশর্ত মলূযায়ন প্রদ্ধিয়াটির দ্ধনবগািী সারসংথক্ষপ এবং নদ্ধেপত্র(ইএ নদ্ধেসমথূির সংখ্যা 
১) 
২)প্রকল্পটির একটি দ্ধকউমথুলটিভ ইম্পযাক্ট অ্যানাদ্ধলদ্ধসস(দ্ধসআইএ)দ্ধরথপােগ  এবং অ্নযানয মখু্য কা গসমিূ 
 া বতগ মাথন র্িায় নদী বরাবর রূপাদ্ধয়ত িথি বা পদ্ধরকদ্ধল্পত িথি(সংখ্যা ২ এবং ২এ মদখ্নু) 
ক)এই দ্ধসআইএটির মথিয অ্ন্তগভুি ভারথত র্িা অ্ববাদ্ধিকায় গুরুত্বপেূগ পদ্ধরথবশর্ত সম্পদগুদ্ধল 
সংিান্ত র্থবষো, ম টি  তো সম্ভব পদ্ধরিা গ প্রভাবগুদ্ধলর দ্ধবষয় দ্ধনথদগশ প্রদান কথর এবং 
প্রতযক্ষ,পথরাক্ষ এবং প্রবদ্ধতগ ত প্রভাবগুদ্ধলর বযবিাপনার জথনয মকৌশথলর পরামশগ দ্ধদথয় োথক (প্রকল্প 
এবং এটির ইআইএ সম্পদ্ধকগ ত দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ দ্ধনথদগশাবদ্ধল এটিথত অ্ন্তগভুি) 
৩)প্রকল্পটির একটি একীভূত করা পদ্ধরথবশর্ত প্রভাব মলূযায়ন/এনভায়রনথমিাল ইম্পযাক্ট 
অ্যাথসসথমি(ই আইএ)(সংখ্যা ৩এ,৩দ্ধব,৩দ্ধস এবং ৩দ্ধড মদখ্নু) 
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ক)এটির উথেশয িল প্রকল্পটির মেথক সামদ্ধেক সম্ভাবয পদ্ধরথবশর্ত,স্বািয এবং দ্ধনরাপত্তা সংিান্ত 
প্রভাবগুদ্ধল পদ্ধরিার করা,প্রশদ্ধমত করা এবং/অ্েবা মমাকাদ্ধবলা করা; 
খ্)মথন রাখ্থবন ম  সংকুদ্ধচত ইআইএ শুিমুাত্র স্বতন্ত্র উপ-প্রকল্প(মিযিতা)এর সংকলন 
নয়,জলপথের  াবতীয় কাথ গর দ্ধবদ্ধভন্ন দ্ধদকগুদ্ধলর একটি সামদ্ধেক মলূযায়ন। 
র্) ইআইএর মথিয অ্ন্তগভুি বতগ মান প্রকথল্প পদ্ধরকদ্ধল্পত  াবতীয় সকল মখু্য অ্ন্তগবতী িানগুদ্ধলর 
দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ পদ্ধরথবশর্ত মলূযায়ন(বাজগ  চলাচল,রক্ষোথবক্ষথের পথোিার, ফারাক্কায় মনদ্ধভথর্শনাল লক, 
বারানদ্ধস, সাথিবর্ঞ্জ এবং িলদ্ধদয়ায় মাদ্ধিথমাডাল পনযসম্ভাথরর োদ্ধমগনাল ; 
ঘ)প্রিান দ্ধনমগান কাথ গর জথনয একটি পদ্ধরথবশর্ত পদ্ধরচালন কাঠাথমা(প্রতযাদ্ধশত সম্ভাবয দ্ধবষয়াদ্ধদ 
এবং ঝুাঁ দ্ধকসমিূ, দ্ধনথদগ থশর শতগ াদ্ধদ সি পদ্ধরথবশর্ত মলূযায়থনর জথনয করনীয় কাথজর পদ্ধরদ্ধি,  া 
ভদ্ধবষযথত আসথত পাথর ম মন আরও-আরও মজটি, অ্দ্ধতদ্ধরি মাদ্ধিথমাডাল পেযসম্ভাথরর োদ্ধমগনাল 
এবং জল াথনর মমরামদ্ধত এবং রক্ষোথবক্ষথের সদু্ধবিাসমিূ তা সবই ইআইএর মথিয অ্ন্তগভুি িথয়থে। 
 
ঙ)আথলাচনা চলাকালীন সমসযাগুদ্ধলর সারাংশ একটি আলাদা নদ্ধে দ্ধিথসথব অ্ন্তগভুি করা িথয়থে 
ম খ্াথন দ্ধবদ্ধভন্ন অ্ংশীদারথদর মথিয আথলাদ্ধচত দ্ধবষয়াদ্ধদ,উত্থাদ্ধপত দ্ধবষয়াদ্ধদ এবং দ্ধকভাথব মসগুদ্ধল 
প্রকথল্পর পদ্ধরকল্পনা এবং নিায় অ্ন্তগভুি িথয়থে মসই সবগুদ্ধলর উপর মজার মদওয়া িথয়থে।  
৪)এনভায়রনথমিাল মযাথনজথমি িযান(ইএমদ্ধপ)/পদ্ধরথবশর্ত বযবিাপনা সংিান্ত পদ্ধরকল্পনা  া 
প্রকথল্পর পদ্ধরকদ্ধল্পত দ্ধনমগান কাথ গ(বা দ্ধডজাইন-দ্ধবর্ল্-অ্পাথরে চুদ্ধি) অ্ন্তগভুি করার পথক্ষ 
উপ িু।(সংখ্যা ৪,৫,৬,৭,৮ এবং ৯ মদখ্ুন)।দ্ধনথম্নািগুদ্ধলর জথনয এগুদ্ধল প্রস্তুত করা িথয়দ্ধেলাঃ 
ক) বারানদ্ধস, সাথিবর্ঞ্জ এবং িলদ্ধদয়ায় মাদ্ধি মমাডাল পেযসম্ভাথরর োদ্ধমগনাল 
খ্) ফারাক্কায় মনদ্ধভথর্শন লক 
র্) সমে জলপথের জথনয রক্ষোথবক্ষথের পথোিার 
ঘ)সমে জলপথের জথনয বাথজগ র চলাচল(িলদ্ধদয়া মেথক বারানদ্ধস) 
 
মবসলাইন সমীক্ষাাঃ প্রকথল্পর স্তথর ইআইএ, বিৃত্তর দ্ধসআইএ এবং গুরুত্বপেূগ পদ্ধরথবশর্ত সম্পদগুদ্ধলর 
নদীর্ভগ -স্তরীয় র্থবষো।থবসলাইন সমীক্ষাগুদ্ধল ২০১৫ সাথলর ১৫ই মসথেম্বর মেথক ২৮ই মফব্রুয়ারী 
২০১৬র মথিয পদ্ধরচাদ্ধলত িথয়দ্ধেল। বায়ু, জল,শব্দ, মাটির গুেমান,িলজ উদ্ধিদকুল এবং 
প্রােীকুল,জলজ উদ্ধিদকুল এবং প্রােীকুল োড়া মবসলাইন সমীক্ষার মথিয অ্ন্তগভুি দ্ধেল নদীর্থভগ র 
পদ্ধলমাটির গুেমান ও কলদু্ধষতকরথের নমনুা সংেি ও পরীক্ষা।মবসলাইন র্থবষোটি এনডব্লু১ এ 
 াবতীয় পদ্ধরকাঠাথমা দ্ধচদ্ধিত কথরথে(থ মন দ্ধবদযমান আরও-আরও মজটি,দ্ধবদযমান  াত্রীবািী 
মভরী,পিুন,দ্ধেজ ইতযাদ্ধদ),সম্ভাবয অ্ন্তগবতী িানসমিূ, সম্ভাবয রক্ষোথবক্ষথের পথোিার অ্ঞ্চল এবং 
 াবতীয় পদ্ধরথবশর্ত দ্ধদক মেথক েশগকাতর এলাকাসমিূ।থবসলাইন র্থবষোর মথিয অ্ন্তগভুি প্রকথল্পর 
প্রভাবাদ্ধিত অ্ঞ্চল  া এথককটি মলূযবান পদ্ধরথবশর্ত উপাদাথনর/ভযালডু এনভায়রনথমিাল 
কথম্পাথনিস (দ্ধভইদ্ধস)র মক্ষথত্র দ্ধভন্ন  া সম্ভাবয পে এবং দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ দ্ধভইদ্ধসগুদ্ধলর উপর প্রভাথবর 
বযাদ্ধপ্তর দ্ব্ারা দ্ধনিগাদ্ধরত। 
দ্ধবকল্পগুদ্ধলর দ্ধবথেষে এবং প্রকথল্পর পদ্ধরকল্পনায় তাাঁথদর অ্ন্তগভুদ্ধিাঃ দ্ধবশদ প্র দু্ধির্ত সম্ভাবযতা সংিান্ত 
প্রদ্ধতথবদথনর প্রস্তুদ্ধতর সথি একথ াথর্ মলূযায়নটি করা িথয়থে। এটি পদ্ধরথবশর্ত পদ্ধরথপ্রদ্ধক্ষথত প্রস্তাদ্ধবত 
দ্ধবকল্পগুদ্ধল দ্ধবথেষে করথত সািা য কথরথে এবং পদ্ধরবথতগ  প্রকথল্পর পদ্ধরকল্পনায় পদ্ধরথবশর্ত দ্ধদথক 
উপ িু দ্ধবকল্পটি অ্ন্তগভুি করথত অ্নথুমাদ্ধদত কথরথে।তাোড়া, মূলিারার পদ্ধরথবশর্ত দ্ধবথবচনাগুদ্ধলথত 
পদ্ধরকল্পনা স্তথর দ্ধবদ্ধভন্ন প্রকথল্পর প্রস্তাবগুদ্ধল সংথশাদ্ধিত িথয়থে।উদািরে স্বরূপ বলা  ায় সাথিবর্থঞ্জ 
 াদ্ধন্ত্রক  ান বযবিার অ্ন্তগভুদ্ধি,  োদ্ধমগনাল ও রাস্তার মচৌিদ্ধেথত বািযতামলূক সবজুায়ন, গুদাম ঘথর 
ও বাথজগ  পনয মতালার িাথন িথুলা প্রদ্ধতথরাি বযবিা এবং বাদ্ধড় ও বাদ্ধড়র বাইথর পেৃক বদৃ্ধষ্ট্র জল 
দ্ধনকাশী বযবিা। গুরুত্বপেূগ পদ্ধরথবশর্ত সম্পদ সংিান্ত নদীর্ভগ  প গাথয়র র্থবষোটি “প্রথবশাদ্ধিকারিীন” 
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িান এবং অ্নযানয ববদ্ধশষ্ট্যর্তভাথব েশগকাতর অ্ঞ্চলগুদ্ধলথক দ্ধচদ্ধিত কথরথে ম খ্াথন দ্ধনমগান এবং 
পথোিার কা গ কথঠারভাথব দ্ধনদ্ধষি। 
প্রভাব মলূযায়থনর মথিয প্রকল্পটির দ্ধতনটি প গায়ই অ্ন্তগভুি ম মন পদ্ধরকল্পনা,দ্ধনমগান এবং কা গ 
প গাা্সমিূ।প্রভাবগুদ্ধল প্রকথল্পর সব অ্ংশ এবং কাথজর দ্ধদক মেথক দ্ধচদ্ধিত করা িথয়থে প্রাকৃদ্ধতক, 
জীবতাদ্ধত্ত্বক, (িলজ এবং জলজ পদ্ধরথবশ) এবং সামাদ্ধজক-অ্েগননদ্ধতক পদ্ধরথবশ।প্রকল্পটির চাদ্ধলত না 
িথল, স্বল্প এবং দীঘগ মময়াথদ অ্ননদ্ধিকভাথব প্রভাব মফলার সম্ভাবনা রথয়থে।সম্ভাবয প্রিান পদ্ধরথবশর্ত 
দ্ধবষয় ম গুদ্ধল পরীদ্ধক্ষত িল মসগুদ্ধলর মথিয অ্ন্তগভুিাঃ ১)নদীর্ভগ ,নদীর পাড় এবং িাবনভূদ্ধমর  
 
সংথশািন এবং অ্নবুতী প্রভাবসমিূ; ২)নদী ও পদ্ধলমাটির প্রবাথি সম্ভাবয পদ্ধরবতগ ন দ্ধবথশষ কথর 
দাুঃসমথয় এবং সংদ্ধেষ্ট্ প্রভাবসমিূ। ৩) িলজ প্রােীকূল ম মন ডলদ্ধফন,কিপ, এবং পাদ্ধখ্র বাসা ও 
প্রজনন িল ও জলাশয় এবং নদী র্থভগ র উপথর ও বরাবর সম্ভাবয ক্ষদ্ধত;৪)দ্ধনমগান কা গ সংিান্ত 
প্রভাব  ার মথিয অ্ন্তগভুি পথোিার, পথোিার মেথক ওঠা পদাথেগর দ্ধনষ্পদ্ধত্ত,োদ্ধমগনাল, লদ্ধজদ্ধেি 
পাকগ থসর িান দ্ধনেগয়, পাথড়র সরুক্ষা কা গ এবং মজটিসমিূ এবং ৫) দ্ধনয়দ্ধমত কা গচলাকালীন বা 
দঘুগেনাবশতাঃ মতল ঝরা জদ্ধনত কারথে জলপথের সম্ভাবয দষূে এবং দ্ধনরাপত্তা ও স্বািয সম্পদ্ধকগ ত 
দ্ধবষয়াদ্ধদ । 
পদ্ধরথবশর্ত মলূযায়ন এবং পদ্ধরকল্পনা ও নিায় পরবতীকাথল অ্ন্তগভুি িওয়ার কারথে প্রকল্পটির ঝুাঁ দ্ধক 
হ্রাস িথয়থে( দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ দ্ধকেু িস্তথক্ষপ পদ্ধরিাথরর মািযথম ম মন সরুদ্ধক্ষত িানগুদ্ধলর গুরুত্বপেূগ 
মস্ট্রচগুদ্ধলথত পথোিাথরর কাজ;অ্েবা িস্তথক্ষপ হ্রাস করার মািযথম)ফলতাঃ এই প্রকল্পটির মেথক মকান 
সম্ভাবয বড় মাথপর,গুরুত্বপেূগ এবং/অ্েবা অ্পরীবতগ নীয় প্রভাব দ্ধবথবদ্ধচত িয়দ্ধন।বাদবাদ্ধক ঝুাঁ দ্ধকগুদ্ধলর 
প্রশমন বা বযবিাপনা নযা য এবং রূপায়নথ ার্য।তাোড়া প্রকল্পটির উথেশয িল বাস্তদ্ধবক পদ্ধরথবশর্ত 
উন্নদ্ধতকরে(জল াথনর জ্বালাদ্ধন দ্ধিথসথব তরল প্রাকৃদ্ধতক র্যাথস রূপান্তদ্ধরতকরে, “পদ্ধরিন্নতর”  াথনর 
সচূনা,কম র্ভীরতাসম্পন্ন  ান চাল ুকরা, নদীতীরি মাথের চাষ বদৃ্ধি অ্েবা সরুদ্ধক্ষত জলজ 
িানগুদ্ধলর সংরক্ষথে সিায়তা)এবং ৪.৫৪ দ্ধমদ্ধলয়ন TCO2e িথম দ্ধজএইচদ্ধজ দ্ধনাঃসরে হ্রাস করা। 
 
আক্ষলািিা ও উদ্ঘােিেঃ  পদ্ধরথবশর্ত মলূযায়ন এবং অ্নযানয সম্মদ্ধতপ্রদান দ্ধবষয়ক প্রথয়াজনীয়তাগুদ্ধল 
ভারত সরকার এবং দ্ধবশ্ববযাে মর্াষ্ঠীর রক্ষাবযবিার  সংিান্ত নীদ্ধতসমিূ দ্ধনদ্ধদগষ্ট্  নীদ্ধত ও 
পিদ্ধতগুদ্ধলর সথি সামঞ্জসযতা বজায় রাখ্া িথয়থে দ্ধকনা মস বযাপাথর দ্ধনদ্ধিত িথত অ্ংশীদারথদর সথি 
বাস্তদ্ধবক আথলাচনার মািযথম পদ্ধরথবশর্ত মলূযায়নগুদ্ধল করা িয়। খ্সড়া ইএ নদ্ধেপত্রগুদ্ধল 
ম মন(দ্ধসআইএ, একীকৃত পদ্ধরথবশর্ত মলূযায়ন  ার মথিয অ্ন্তগভুি রক্ষোথবক্ষথের পথোিার ও বাজগ  
চলাচল সংিান্ত ইএমদ্ধপ;ফরাক্কা লক, সাথিবর্ঞ্জ,বারানদ্ধস এবং িলদ্ধদয়া োদ্ধমগনাথলর স্বতন্ত্র ইএমদ্ধপ; 
এবং দ্ধনবগািী সারসংথক্ষপ)বযাথের ইনথফাশথপ জমা মদওয়া িয় ২০১৬ সাথলর ২রা জনু। দ্ধিদ্ধন্দ ও 
বাংলা মাতৃভাষায় দ্ধনবগািী সারসংথক্ষপ সি এইসব কটি ইএ নদ্ধে মদথশ উদ্ঘাটিত িয়(আইডব্লুএআই 
ওথয়বসাইথে)২০১৬ সাথলর ২২মশ মম।এই আথলাচনাসভা সমে প্রকল্পরূপায়ন প গাথয় চলথব। 
উদ্ঘােথনর পথর আইডব্লুএআই অ্ংশীদারথদর মন্তবযগুদ্ধলর আমন্ত্রে জানান। অ্ংশীদারথদর এই মন্তথবযর 
দ্ধভদ্ধত্তথত ইএ নদ্ধেগুদ্ধল ২০১৬ সাথলর মসথেম্বর মাথস সংথশাদ্ধিত িয়। ইএ নদ্ধের এই সংথশাদ্ধিত 
সংস্করেগুদ্ধল মদথশ ও বযাথের ইনথফাশথপ পনুরুৎদ্ঘাটিত িয়  ার মথিয অ্ংশীদারথদর মন্তবযগুদ্ধল 
অ্ন্তগভুি করা িয়।  
ভদ্ধবষযথত  াবতীয় দ্ধবদ্ধনথয়ার্  াথত রক্ষাবযবিা সংিান্ত িাদ্ধতয়ার বযবিাথরর প্রথয়াজন ম মন ইএও 
বযাথের কা গর্ত নীদ্ধতগুদ্ধল অ্নসুরে করথব জনমন্ত্রো এবং উদ্ঘােথনর জথনয। 
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৩)প্রকথল্প পদ্ধরথবশর্ত দ্ধনরদ্ধবদ্ধিন্নতা এবং জলবায়ুর দ্ধিদ্ধতিাপকতা 
 
প্রকথল্পর মথিয দ্ধনরবদ্ধিন্ন দ্ধবকাশ এবং জলবায়ুর দ্ধিদ্ধতিাপকতা একীভূত করা িথয়থে প্রকথল্পর 
পদ্ধরকল্পনা প গাথয়র শুরু মেথক। “প্রকৃদ্ধতর সথি কাজ” নীদ্ধতর সথি সামঞ্জসয সাদ্ধিত প্রকথল্পর নিাটি 
একটি সষুম রক্ষোথবক্ষে এবং কা গর্ত মকৌশথলর উপর দ্ধভদ্ধত্ত করা  াথত পদ্ধরথবথশর উপর ক্ষদ্ধত 
হ্রাস করা  ায়। সদু্ধনদ্ধিত র্ভীরতার পথোিার চুদ্ধি বযবিাটি অ্বলম্বন করথল তা জথলর প্রবাি 
এবং গুেমাথনর পদ্ধরথপ্রদ্ধক্ষথত অ্প্রথয়াজনীয় পথোিার হ্রাস করথব এবং পদ্ধরথবশর্ত দ্ধিদ্ধত উন্নত 
করথব। দ্ধচরাচদ্ধরত পথোিার মকৌশথলর পদ্ধরবথতগ  উচ্চ র্দ্ধতথত জলপ্রথবশ দ্ব্ারা পথোিার/দ্ধসএসদ্ধডর 
প্রস্তাব মদওয়া িথয়থে।এখ্াথন পথোিার দ্ব্ারা উত্থাদ্ধপত পদােগগুদ্ধল নদীর্থভগ র সমান্তরাল প গাথয় 
পদ্ধরবাদ্ধিত িয় এবং পথোিার দ্ব্ারা উত্থাদ্ধপত পদ্ধলমাটি পদ্ধরথবথশর মথিযই মেথক  ায় ম টি জল 
পদ্ধরথবশ সংরক্ষথের মক্ষথত্র একটি গুরুত্বপেূগ সদু্ধবিা দ্ধবথশষ। 
জলবায়ু জদ্ধনত দঘুগেনার প্রভাব সংিান্ত পদ্ধরকল্পনার জথনয প্রকল্পটি একটি বাস্তব দদৃ্ধষ্ট্ভদ্ধি েিে 
কথরথে।সম্পদ এবং ঘেনাগুদ্ধলর  সম্ভাবয প্রভাব এবং সম্ভবপর ঝুাঁ দ্ধক জদ্ধনত দবুগলতাগুদ্ধল দ্ধবথবচনা 
করা িথয়থে। জলবায়ুর দ্ধিদ্ধতিাপকতার জথনয প্রকথল্পর অ্ংশ দ্ধিথসথব পদ্ধরকল্পনা ও মসগুদ্ধলর 
রূপায়থনর জথনয দ্ধকেু দ্ধনবগাদ্ধচত উথদযার্ দ্ধচদ্ধিত করা িথয়থে ।দ্ধকেু সম্ভাবয আবিাওয়া-প্রবদ্ধতগ ত 
দঘুগেনা ম মন খ্রা বা জল মনথম  াওয়ার পদ্ধরদ্ধিদ্ধত মমাকাদ্ধবলার জথনয কম র্ভীরতা সম্পন্ন 
জল ান দ্ধনবগাদ্ধচত িথয়থে।এর ফথল খ্রার পদ্ধরদ্ধিদ্ধতথত বা জল মনথম মর্থল কাজ চাল ুোকথব এবং 
েীথের মাসগুদ্ধলথত সামদ্ধেকভাথব কাজ দ্ধবসৃ্তত করথত সািা য করথব।তাোড়া অ্স্বাভাদ্ধবক 
পদ্ধরবতগ নগুদ্ধলর সথি মমাকাদ্ধবলা করথত পদ্ধরবতগ নশীল উচ্চতায় খ্াপ খ্াওয়াথত পারা মজটির দ্ধনমগান 
অ্দ্ধিক এবং অ্নদ্ধিক জলমাত্রার সমথয় োদ্ধমগনাথলর কাথজ িারাবাদ্ধিকতা রক্ষা করথত সািা য কথর। 
জািাজ মমরামদ্ধতর িাথন ঝথড়র িাত মেথক সরুদ্ধক্ষত রাখ্ার বযবিা এবং অ্নযানয মনাঙর মফলার 
িান/ভাসমান মজটিগুদ্ধল এলাকার অ্দ্ধভথ াজনমলূক পদথক্ষপ দ্ধিথসথব অ্ন্তগভুি।   
দথু গার্ বযবিাপনাা্মলূক পদ্ধরথষবার গুরুত্বপেূগ উন্নদ্ধতকরন ম মন উিারকারী মনৌথকা,েিলদারী মনৌথকা 
এবং মতল পনুরুিাথরর  ান/আনষুদ্ধিক উপকরে এবং উিারকারী োথর্র ভাড়া বযবিার পদ্ধরকল্পনা 
মনওয়া িথয়থে।৪০ দ্ধকথলাদ্ধমোর দ্ধবসৃ্তত অ্ঞ্চল প গন্ত ক্ষয় সরুক্ষার বযবিা করা িথয়থে।এর ফথল 
জলপথের পদ্ধরথষবা োড়াও জনসািারে আবিাওয়ার সথি অ্দ্ধভথ াজথনর সদু্ধবিাগুদ্ধল লাভ 
করথব।আবিাওয়ার্ত পদ্ধরবতগ থনর ঘেনায় বযবিারকারীথদর সথচতন করথত সফেওয়যার দ্ধনমগাথন,দ্ধরভার 
ইনফরথমশন দ্ধসথেথমর দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ উন্নদ্ধতকরথের পদ্ধরকল্পনা করা িথয়থে। সম্পদ এবং তেয বযবিাগুদ্ধি্থক 
সামদ্ধেক ভাথব শদ্ধিশালী কথর মতালার ফথল জলপথের সদ্ধন্নকথে োকা জনসািারেথক আবিাওয়ায় 
দ্ধিদ্ধতিাপকতা বতরী করথত সািা য করথব।  

অ্ন্তগথদশীয় জলপে পদ্ধরবিথনর পনয িানান্তকরথের দক্ষতা উন্নত করার সম্ভাবনা রথয়থে।এনডব্লু১ এ এই 
দক্ষতার সািাথ য প্রকল্পটি প গাপ্ত পদ্ধরমাথন প্রায় ৪.৫৪ নমনলয়ি েি Tco2e দ্ধজএইচদ্ধজ দ্ধনাঃসরে হ্রাস 
করথব  যার ফক্ষল ২০৩০ সাক্ষলর মক্ষধয ভারতীয় িযাশিানল নডোরনমিড কনমেক্ষমন্ট(জাতীয়ভাক্ষর্ 
নিধবানরত প্রনতশ্রুনত) আংনশকভাক্ষর্ পণূব হক্ষর্।প্রতযানশত এই নয এলএিনজ নত িানলত এর্ং স্বল্প 
গভীরতায় িলক্ষত সেম উচ্চ েমতাসম্পন্ন যাক্ষির অর্ন্বভুনির কারক্ষণ নজএইিনজর  অনধকতর 
নিেঃসরক্ষণর নিে হ্রাস হক্ষর্। আক্ষরা একটি মুখয সুনর্ধা হল কত নি ও র্িাঞ্চক্ষল জনম অনধগ্রহক্ষণর িাপ 
হ্রাসপ্রাপ্ত হক্ষর্। অিয যাক্ষির তুলিায় আইডব্লুটি জনমর জক্ষিয কম প্রনতক্ষযানগতায় িামক্ষর্(জনম 
শুধুমাত্র োনমবিাল নিমবাি, এর্ং নাবযতার চযাথনথল প্রথবথশর জথনয প্রথয়াজন) া দ্ধকনা এনডব্লু১ বরাবর 
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ঘন জনবসদ্ধত অ্ঞ্চথল / শিথর দ্ধবথশষ কথর একটি গুরুত্বপেূগ দ্ধবথবচয দ্ধদক। দীঘগ মময়াথদ, ভূদ্ধম বযবিাথর 
পদ্ধরবতগ ন কৃদ্ধষ মক্ষত্র বা পদ্ধতত জদ্ধমর মক্ষথত্র মদখ্া  াথব (থ খ্াথন োদ্ধমগনালগুদ্ধল সিথজ মদখ্া  ায়) 
ম খ্াথন প্রাকৃদ্ধতক অ্রেয বা সরুদ্ধক্ষত িলজ অ্ঞ্চথলর বদথল বাদ্ধনদ্ধজযক পদ্ধরবিন পদ্ধরকাঠাথমার প্রথয়াজথন 
জদ্ধম বযবিার করা িথব। 

নদীথত পদ্ধরথবশ বান্ধব চলাচল উন্নত করথত নাবযতা সিায়তা কথর এবং ফলস্বরূপ জলাভূদ্ধমর 
সংথ ার্ উন্নত িয়।র্িার মলূ শাখ্ায়( তক্ষে না ওটি দ্ধবিাথরর উপনদীর সথি দ্ধমদ্ধলত িথি), বহু 
দ্ধদন িথর প্রথয়াজনীয় পদ্ধরথবশ বান্ধব চলাচথলর ঘােদ্ধত একটি সমসযার কারে িথয় দাাঁদ্ধড়থয়থে। 
আংদ্ধশক ভাথব র্িার জল মসথচর খ্াথল দ্ধনথদগ দ্ধশত করা িথয়থে কারে নদীথত প গাপ্ত জলপ্রবাি বজায় 
রাখ্ার জথনয মকান ক্ষমতাবান অ্ংশীদার দ্ধেল না।প্রথজক্টটির অ্ের্দ্ধত নদীথত িারাবাদ্ধিক জল প্রবাি 
সদু্ধনদ্ধিত করথব।  
প্রকল্প স্তথর ইএ প্রদ্ধিয়ার পরামথশগর মািযথম, পদ্ধরথবশর্ত সদু্ধবিা বদৃ্ধির জথনয একাদ্ধিক পদথক্ষপ েিে 
করা িথয়থে।এর মথিয অ্ন্তগভুিাঃ 
১)স্বি জ্বালাদ্ধন বযবিা(এলএনদ্ধজ সি)দ্ধবদ্ধশষ্ট্ জল ান এবং শেূয দ্ধন:সরে োদ্ধমগনাল এবং অ্নযানয 
নদীর পাশ্বগবতী সদু্ধবিাসমিূ পদ্ধরথবশ দষূথের ঝুাঁ দ্ধক হ্রাস করথব; 
২)সামদ্ধেক শদ্ধির বযবিার হ্রাথসর জথনয শদ্ধি সাশ্রয়কারী বযবিা(দ্ধজআরআইএইচএ প্রতযদ্ধয়ত 
োদ্ধমগনাল); 
৩) মাদ্ধি মমাডাল োদ্ধমগনাথলর দ্ধবষথয় উিৃত কথর বায়ু দষূে এবং সম্ভাবয  ানজে হ্রাস করা; 
৪)সরুদ্ধক্ষত িলজ অ্ঞ্চথলর সংরক্ষে; 
৫) “স্বিতর” জল ান চাল ুকরাটিা্ র সিায়তা করা; 
৬) াত্রী পদ্ধরথষবাগুদ্ধলর সথি এনডব্লু১টিথক একদ্ধত্রত করা; একটি দ্ধনরাপদ ও পদ্ধরথবশ বান্ধব 
পদ্ধরবিন বযবিা উন্নত প গেন বদৃ্ধিথত কা গকরী সিায়তা ম ার্াথত পারথব। 
 

৪) ভারথত আইদ্ধন এবং দ্ধনয়ন্ত্রেমলূক কাঠাথমার প্রথ াজযতা 
 
 াবতীয় জাতীয়, রাজয আইন,দ্ধনয়ম ও প্রদ্ধবিানসমথূির প্রথ াজযতার জথনয প্রকল্পটির মলূযায়ন করা 
িথয়থে। প্রকথল্পর আথর্ বা তা চলাকালীন আইডব্লুএআই/ঠিকাদারথদর প্রথয়াজনীয় 
অ্নমুদ্ধতপত্র/এনওদ্ধসতাদ্ধলকাভুি করথত প্রকথল্পর জথনয প্রথ াজয আইন, দ্ধনয়মাবদ্ধল এবং দ্ধনথদগ দ্ধশকাগুদ্ধল 
খ্ুাঁটিথয় দ্ধবথেষে 
করা িথয়থে। প্রকথল্পর জথনয প্রথ াজয পদ্ধরথবশর্ত আইনগুদ্ধল িলাঃ 
১) এনভায়রনথমিাল মপ্রাথেকশন অ্যাক্ট,১৯৮৬ 
২)ইআইএ মনাটিদ্ধফথকশন,২০০৬ বতগ মান তাদ্ধরখ্ অ্ন ুায়ী সংথশাদ্ধিত 
৩) ফথরে কনজারথভশন অ্যাক্ট,১৯৮০ 
৪)ওয়াইর্ল্লাইফ মপ্রাথেকশন অ্যাক্ট,১৯৭২ 
৫) মকাোল মরগুথলশন মজান মনাটিদ্ধফথকশন,২০১১ 
৬)এয়ার(দ্ধপ্রথভনশন অ্যান্ড কথন্ট্রাল)অ্ফ পদ্ধলউশন অ্যাক্ট ১৯৮১/১৯৮৭ 
৭)ওয়াোর(দ্ধপ্রথভনশন অ্যান্ড কথন্ট্রাল)অ্ফ পদ্ধলউশন অ্যাক্ট ১৯৭৪/১৯৮৮ 
৮) িযাজাডগ াস অ্যান্ড আদার ওথয়েস(মযাথনজথমি অ্যান্ড িান্সবাউন্ডাদ্ধর মভুথমি)রুলস,২০১৬ 
৯)কন্সিাকশন অ্যান্ড মডথমাদ্ধলশন ওথয়ে মযাথনজথমি রুলস ২০১৬ 
১০)ই-ওথয়ে মযাথনজথমি রুলস,২০১৬ 
১১)িাদ্ধেক ওথয়ে মযাথনজথমি রুলস,২০১৬ 
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১২)দয বযাোদ্ধর মযাথনজথমি অ্যান্ড িযান্ডদ্ধলং রুলস,২০০১ 
১৩) এনথসি মনথুমি অ্যান্ড আরথকথয়ালদ্ধজকাল সাইে অ্যান্ড দ্ধরথমন্স অ্যাক্ট,১৯৫৮ 
 
২০০৬ সাথলর ইআইএ দ্ধবজ্ঞদ্ধপ্তর বতগ মান সংথশািন অ্ন ুায়ী প্রকথল্পর অ্ংশগুদ্ধল ম মন োদ্ধমগনাল ও 
মজটির কাজ অ্েসথরর জথনয মকান পদ্ধরথবশর্ত আইদ্ধন অ্নথুমাদথনর প্রথয়াজন মনই।  াইথিাক 
উপথরাি দ্ধবজ্ঞদ্ধপ্তর সংথশািথনর মক্ষথত্র প্রথ াজযতা অ্ন ুায়ী ম থকান প্রকথল্পর অ্ংথশর জথনয পদ্ধরথবশর্ত 
আইদ্ধন অ্নথুমাদথনর প্রথয়াজন িথব। ২০০৬ সাথলর ইআইএ দ্ধবজ্ঞদ্ধপ্তর মর্ৌে খ্দ্ধনজ দ্ধবভাথর্র 
আওতািীে পদ্ধরথবশর্ত আইদ্ধন অ্নথুমাদনটি প্রথ াজযতা অ্নসুাথর জদ্ধম িার মনওয়া এবং নতুন খ্দ্ধনর 
িান দ্ধনিগারে করার আথর্ ঠিকাদারথদর দ্ধনথত িথব। ঠিকাদারথক রাজয দষূে দ্ধনয়ন্ত্রে পষগদ মেথক 
এয়ার অ্যান্ড ওয়াোর অ্যাক্ট অ্ন ুায়ী বযাদ্ধচং িাি,িে দ্ধমি িাি,দ্ধডদ্ধজ মসে,থসাক দ্ধপে এবং মসদ্ধেক 
েযাে/এসটিদ্ধপ িাপন করথত সম্মদ্ধতপ্রদান েিে করথত িথব এই সব সদু্ধবিাগুদ্ধল চাল ুকরার 
আথর্।ঠিকাদার/আইডব্লুএআইথক এই সব অ্নথুমাদনগুদ্ধলর শতগ  মমথন চলার বযাপাথর দ্ধনদ্ধিত করথত 
িথব এবং অ্নমুদ্ধত প্রদানকারী সংিাগুদ্ধলর প গথবক্ষে সংিান্ত প্রথয়াজনীয়তাগুদ্ধল মমথন চলথত 
িথব।প্রকথল্প বনভূদ্ধমর অ্পসারে িথব না; াইথিাক োদ্ধমগনাল দ্ধনমগান এবং অ্নযানয অ্ন্তগবতী কাথজর 
জথনয র্াে কাো িথব এবং সংদ্ধেষ্ট্ কতৃগ পক্ষ বা বনদ্ধবভাথর্র কাে মেথক অ্নমুদ্ধতর প্রথয়াজন িথব 
দ্ধনজ দ্ধনজ রাথজযর আইন অ্নসুাথর। দ্ধনমগান ও কা গ স্তথর বজগ য/বযবহৃত মতল িল একমাত্র দ্ধবপজ্জনক 
বজগ য  া উৎপাদ্ধদত িথত পাথর ম গুদ্ধলথক িযাজাডগ াস এবং আদার ওথয়ে মযাথনজথমি রুলস,২০১৬ 
অ্ন ুায়ী বযবিা করথত িথব। বজগ য সংিান্ত অ্নযানয দ্ধনয়মগুদ্ধলও অ্নসুরে করথত িথব উৎপন্ন 
বথজগ যর প্রকৃদ্ধত অ্ন ুায়ী, উপথরর বনগনা অ্ন ুায়ী দ্ধনমগান ও কা গ চলাকালীন প গাথয়। 
িলদ্ধদয়া োদ্ধমগনাল র্ঠন করথত ২০১১ সাথলর দ্ধসআরথজড দ্ধবজ্ঞদ্ধপ্তর আওতায় ওথয়ে মবিল মকাোল 
মজান মযাথনজথমি অ্েদ্ধরটির কাে মেথক অ্নমুদ্ধতর প্রথয়াজন রথয়থে।এই অ্নমুদ্ধত েিথের প্রদ্ধিয়া 
শুরু িথয় মর্থে। ১৯৭২১ সাথলর ওয়াইর্ল্লাইফ মপ্রাথেকশন অ্যাথক্টর অ্িীথন কাশী োেগ ল সযাঙচুয়াদ্ধর 
এবং দ্ধবিমশীলা র্যাথঞ্জটিক ডলদ্ধফন সযাঙচুয়াদ্ধর(দ্ধভদ্ধজদ্ধডএস)এর মিয দ্ধদথয় জল ান চলাচথলর 
অ্নমুদ্ধতর প্রথয়াজন রথয়থে। এই অ্নমুদ্ধতগুদ্ধল েিথের প্রদ্ধিয়াটি শুরু িথয় মর্থে। এনডব্লু১ এ নদীর 
পাথড়র ৩০০ দ্ধমোথরর মথিয অ্বদ্ধিত অ্ঞ্চথল নয়টি প্রত্নতাদ্ধত্ত্বক সাইে রথয়থে। এই সাইেগুদ্ধলর 
কাোকাদ্ধে মকান দ্ধনমগান কাথ গর প্রস্তাব মদওয়া িয়দ্ধন। এই সমস্ত সাইেগুদ্ধলর ৩০০ দ্ধমোথরর মথিয 
ভদ্ধবষযথত মকান দ্ধনমগাথনর পদ্ধরকল্পনা োকথল প্রত্নতাদ্ধত্ত্বক দ্ধবভাথর্র অ্নমুদ্ধত দ্ধনথত িথব। 
প্রকথল্পর মক্ষথত্র প্রথ াজয অ্দ্ধতদ্ধরি আন্তগজাদ্ধতক সথম্মলন/চুদ্ধিসমিূ দ্ধবথেষে করা িথয়থে।ইিারনযাশনাল 
মদ্ধনোদ্ধর অ্র্গানাইথজশন(আইএমও)এর সদ্ধিদাতা দ্ধিথসথব ভারতবষগ পদ্ধরথবশর্ত এবং দ্ধনরাপত্তামলূক 
দ্ধনথদগ দ্ধশকাগুদ্ধল অ্নসুরে করথত বািয।  ভারতীয় অ্ন্তগথদশীয় জলপথে চলাচলকারী  ানগুদ্ধলর মক্ষথত্র 
আইডব্লুএআই অ্ন ুায়ী ম  প্রদ্ধবিান ও দ্ধনথদগশগুদ্ধল প্রথ াজয মসগুদ্ধল িল ১) দ্ধপ্রথভনশন অ্ফ কদ্ধলশন 
অ্ন নযাশনাল ওয়াোরওথয়জ মরগুথলশনস,২০০২ ২) নযাশনাল ওয়াোরওথয়জ,থসফটি অ্ফ মনদ্ধভথর্শন 
অ্যান্ড দ্ধশদ্ধপং মরগুথলশনস,২০০২ ৩)দয নযাশনাল ওয়াোরওথয়-১ অ্যাক্ট,১৯৮২ ৪)দ্ধনউ ইনলযান্ড 
মভথসল অ্যাক্ট,২০১৫ এবং রুলস আন্ডার IV অ্যাক্ট এবং ৫) অ্নযানয প্রাসদ্ধিক আন্তগজাদ্ধতক 
পদ্ধরথবশর্ত সথম্মলনসমিূ। 

৫) দ্ধবকল্পসমথূির দ্ধবথেষে 
 

দ্ধবকল্পসমথূির দ্ধবথেষে বলথত মবাঝায় প্রস্তাদ্ধবত উন্নয়ন সংিান্ত দ্ধবকল্পগুদ্ধলর প্রথয়ার্র্ত 
কা গকাদ্ধরতা,খ্রচ এবং পদ্ধরথবশর্ত এবং সামাদ্ধজক ঝুাঁ দ্ধকগুদ্ধলর এক দ্ধবথেষোত্মক তুলনা।ফলতাঃ সকল 
প্রাকৃদ্ধতক,সামাদ্ধজক এবং জীবতাদ্ধত্ত্বক পদ্ধরথবথশর উপর প্রভাবগুদ্ধলর পদ্ধরথপ্রদ্ধক্ষথত দ্ধবকল্পগুদ্ধলথক খ্ুাঁটিথয় 
দ্ধবথেষথে সিায়তা লাভ করা  ায় ।এই প্রকল্পটির মক্ষথত্র দ্ধতনটি দ্ধবচাথর দ্ধবকল্প দ্ধবথেষে করা 
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িথয়থে,অ্েগাৎ মকৌশলর্ত,পদ্ধরকল্পনার্ত এবং প্র দু্ধির্ত দ্ধবচার।এই দ্ধবথেষেগুদ্ধলর সারসংথক্ষপ দ্ধনথচ 
মদওয়া িলাঃ 
ক)থকৌশলর্ত দ্ধবচার(প্রকল্প “সি” অ্েবা প্রকল্প “বযতীত”) 
প্রাকৃদ্ধতক,সামাদ্ধজক এবং জীবতাদ্ধত্ত্বক পদ্ধরথবশ এবং পনযসম্ভারবািী  াথনর পদ্ধরদ্ধিদ্ধতর অ্বিাথনর মক্ষথত্র 
প্রকল্প “সি” অ্েবা প্রকল্প “বযতীত” পদ্ধরদ্ধিদ্ধতর তুলনা োনা িয়। “প্রকল্প সি পদ্ধরদ্ধিদ্ধত”টি সকল 
প্রাকৃদ্ধতক,সামাদ্ধজক এবং জীবতাদ্ধত্ত্বক পদ্ধরথবশ এবং পনযসম্ভারবািী  াথনর পদ্ধরদ্ধিদ্ধতর অ্বিাথন উন্নত 
মথন করা িয় প্রকল্প বযতীত পদ্ধরদ্ধিদ্ধতর তুলনায়। প্রকল্প সি পদ্ধরদ্ধিদ্ধত পেয সম্ভার পদ্ধরবিথনর 
কা গকাদ্ধরতা উন্নত করথব, দ্ধজএইচদ্ধজ দ্ধনাঃসরে,জ্বালাদ্ধনর চাদ্ধিদা,বায়ু দ্ধনাঃসরে,জদ্ধম অ্দ্ধিেিে এবং 
র্াে কাো হ্রাস করথব পেয পদ্ধরবিথনর প্রথয়াজনীয়তাটি বজায় রাখ্থত এবং সেসাদ্ধরত 
করথত। াইথিাক “প্রকল্প সি” পদ্ধরদ্ধিদ্ধতথত মরল ও সড়ক পথের তুলনায় জল ও জলজ পদ্ধরথবথশর 
উপর মবদ্ধশ প্রভাব প্রতযাদ্ধশত ম ই কারথে প্রশমন এবং বযবিাপনামলূক পদ্ধরকল্পনা প্রস্তুত করা িথয়থে 
এই সব প্রভাব হ্রাস করার জথনয। 
 
খ্) পদ্ধরকল্পনার্ত দ্ধবচার 
এর মথিয অ্ন্তগভুি প্রস্তাদ্ধবত বযবিাগুদ্ধলর অ্বিান, বযবিার িানগুদ্ধলর ম ার্যতা, প্রকল্প িাপথনর নিা 
বা পদ্ধরকল্পনা এবং পথোিাথরর দ্ধবসৃ্তদ্ধতর মক্ষথত্র দ্ধবকল্পগুদ্ধলর দ্ধবচার।প্রস্তাদ্ধবত দ্ধনমগানমলূক বযবিাগুদ্ধলর 
জথনয অ্বিান দ্ধনবগাদ্ধচত করা িথয়থে(োদ্ধমগনাল/থজটি) া অ্ঞ্চলটিথত পনয/পেয পদ্ধরবিথনর সম্ভাবনা 
এবং মসটির অ্নযানয িরথের পদ্ধরবিথনর (থরল ও সড়ক)সথি সংথ াথর্র উপর দ্ধভদ্ধত্ত করা,েটি 
োদ্ধমগনাল এবং একটি মনদ্ধভথর্শনল লথকর জথনয ওইরকম দশটি অ্বিান দ্ধনবগাচন করা 
িথয়থে।দ্ধবিমশীলা র্যাথঞ্জটিক ডলদ্ধফন সযাঙচুয়াদ্ধরটি োকার দরুন এবং মবদ্ধসন মলথভল দ্ধিটিকাল 
দ্ধরথসাথসগস োদ্ধড দ্ব্ারা দ্ধচদ্ধিত “ াওয়া মানা” অ্ঞ্চলগুদ্ধলর উপর দ্ধভদ্ধত্ত করা বথল ভার্লপথুর অ্নযতম 
সম্ভাবয অ্বিানটি বাদ মদওয়া িয়। কথয়ক বের আথর্ বারানদ্ধস এবং সাথিবর্থঞ্জ দটুি িান দ্ধচদ্ধিত 
করা িয় ম খ্াথন জদ্ধম অ্দ্ধিেিে প্রদ্ধিয়াটি িয় সম্পেূগ িথয়দ্ধেল বা সম্পেূগতার মথুখ্ দ্ধেল এবং তাই 
অ্বিানর্ত দ্ধবকল্প দ্ধবথেষথে অ্ন্তগভুি িয়দ্ধন। াইথিাক পদ্ধরথবশর্ত দ্ধদক মেথক এইসব িানগুদ্ধলর 
েিেথ ার্যতা মলূযায়ন করা িয় এবং িানগুদ্ধল েিেথ ার্য িয়।সরকাদ্ধর জদ্ধমথত(কলকাতা মপােগ  
িাথের জদ্ধম)অ্বদ্ধিত িওয়ার বযাপাথর প্রস্তাদ্ধবত িলদ্ধদয়ায় োদ্ধমগনাল সাইেগুদ্ধল, া ইদ্ধতমথিযই জািাজ 
ও দ্ধশথল্পর উথেথশয বযবহৃত িথয়থে,থসগুদ্ধল পদ্ধরথবশর্ত ও সামাদ্ধজক দ্ধদথক েিেথ ার্য দ্ধিথসথব দ্ধবথবদ্ধচত 
িথয়থে। ফারাক্কায় মনদ্ধভথর্শন লথকর িানটি ইদ্ধতমথিযই বতগ মান এবং বতগ মান লথকর সমান্তরাল 
মনদ্ধভথর্শন লকটির প্রস্তাব মদওয়া িথয়থে।বাদ্ধক সাতটি িানথক পদ্ধরথবশর্ত এবং সামাদ্ধজক 
পদ্ধরকল্পনার দ্ধবচাথর দ্ধবথেষে করা িথয়থে। দ্ধবকল্প দ্ধবথেষথের দ্ধভদ্ধত্তথত র্াজীপরু,দ্ধত্রথবনী(কলযাদ্ধন) ও 
মডারাইর্থঞ্জর দ্ধনকথে কালঘুাথে দ্ধতনটি োদ্ধমগনাল সাইেথক এই সব বযবিাগুদ্ধলর মক্ষথত্র বাঞ্ছেীয় িান 
দ্ধিথসথব দ্ধবথবচনা করা িথয়থে। বাঢ়, কািালর্াাঁও, এবং বাদ্ধলয়াথত অ্নয দ্ধতনটি োদ্ধমগনাল সাইে 
কা গকর দ্ধিথসথব র্েয করা িয়দ্ধন দ্ধনম্নদ্ধলদ্ধখ্ত কারেগুদ্ধলর জথনযাঃদ্ধবদ্ধভন্ন পদ্ধরথবশর্ত দ্ধবথবচনা  ার 
মথিয অ্ন্তগভুি দ্ধবিমশীলা ডলদ্ধফন সযাঙচুয়াদ্ধর এবং গুরুত্বপেূগ পাদ্ধখ্রালথয়র সথি 
বনকেয,২)পদ্ধরকল্পনার্ত দ্ধবষয়াদ্ধদ ম মন অ্িায়ী নদী, নাবযতা সংিান্ত দ্ধবপদ্ধত্ত এবং অ্দ্ধিক পদ্ধরমাথন 
পদ্ধলমাটির িার,৩)জদ্ধম অ্দ্ধিেিে সংিান্ত সামাদ্ধজক দ্ধবষয়সমিূ এবং ৪) সংথ ার্ সংিান্ত দ্ধবষয়সমিূ 
তাোড়া সম্ভাবয দটুি সাইথের দ্ধবকল্প দ্ধবথেষে করা িথয়থে ম গুদ্ধল প্রদ্ধতটি উপথর দ্ধচদ্ধিত দ্ধতনটি 
োদ্ধমগনাল িাথন এবং ফারাক্কা লথক অ্বদ্ধিত, পদ্ধরথবশর্ত, সামাদ্ধজক এবং পদ্ধরকল্পনার্ত দ্ধবচাথরর 
উপর দ্ধভদ্ধত্ত করা।এই দ্ধবথেষে অ্ন ুায়ী এই সব বযবিাগুদ্ধলর অ্বিান পদ্ধরকল্পনা এবং পদ্ধরথবশর্ত 
প্রভাথবর মলূযায়থনর জথনয দ্ধবথবচনা করা িথয়থে। 
প্রভার্ মূলযায়ক্ষির সময়, োনমবিাক্ষলর িক্সাগুনল র্ারািনস,সাক্ষহর্গঞ্জ, এর্ং হলনেয়া োনমবিাক্ষলর 
জক্ষিযই শুধু প্রস্তুত ন ল।প্র দু্ধির্ত সম্ভাবযতা দ্ধবথবচনা কথর, শুিমুাত্র সাথিবর্ঞ্জ োদ্ধমগনাল এবং 
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ফারাক্কা লথকর জথনয একাদ্ধিক পদ্ধরকল্পনা সংিান্ত দ্ধবকল্প পাওয়া  ায়। সবথচথয় উপ িু দ্ধবকল্পটি 
দ্ধচদ্ধিত করথত পদ্ধরকল্পনা সংিান্ত এই দ্ধবকল্পগুদ্ধল দ্ধবথেষে করা িয়। সাথিবর্ঞ্জ োদ্ধমগনাথলর মক্ষথত্র 
দ্ধবকল্প ১ েিে করা িয় ম খ্াথন নদীর পাথড়র সমান্তরাল ইউ আকৃদ্ধতর মজটি(২৫দ্ধমোর)িাদ্ধপত িয় 
এবং পাথড়র সথি সং িু করা িয় এবং তীথরর সথি ৫০ দ্ধমোথরর মিসথলর মািযথম  িু করা 
িয়।দ্ধবকল্প ২ অ্ন ুায়ী নদীর পাথড়র বরাবর মজটি দ্ধনমগান করা িয় মসটির সথি সমান্তরাল মরথখ্। 
একাদ্ধিক মাপকাঠির দ্ধভদ্ধত্তথত ২টি দ্ধবকথল্পরই তুলনা করা িয়।অ্েগাৎ কা গর্ত দ্ধবথবচনা, নাবযতার 
দ্ধদক, দ্ধনমগান ও রক্ষোথবক্ষথের সিজসািযতা, সেসারথের নমনীয়তা,দ্ধনমগান খ্রচ এবং পদ্ধরথবশর্ত 
দ্ধবচার। ২টি পদ্ধরকল্পনারই দ্ধকেু সদু্ধবিা এবং দ্ধকেু অ্সদু্ধবিা রথয়থে। মদখ্া মর্থে সারা বের িথর 
প্রথয়াজনীয় প্রাপ্ত র্ভীরতা এবং দটুি দ্ধবকথল্পর উপান্ত বযাথয়র পােগযথকর পদ্ধরথপ্রদ্ধক্ষথত এবং পদ্ধরথবশর্ত 
দ্ধবচাথর সাথিবর্থঞ্জ আইডব্লুটি োদ্ধমগনালটির উন্নদ্ধতকরথের মক্ষথত্র দ্ধবকল্প১টি বাঞ্ছেীয় দ্ধবকল্প।ফারাক্কা 
লথকর মক্ষথত্র, দ্ধবকল্প১এ রথয়থে বতগ মান লথকর সমান্তরাল লক দ্ধনমগান এবং দ্ধবকল্প২মত লকটি বতগ মান 
লকটির দ্ধনম্ন মরাথত একটি লক দ্ধনমগান করা িয়। ।নিা,জদ্ধমর প্রথয়াজনীয়তা,বাাঁথির বদঘগয, প্রাপ্ত 
র্ভীরতা, পথোিাথরর প্রথয়াজনীয়তা ইতযাদ্ধদ দ্ধবথবচনা কথর মদখ্া মর্থে দ্ধবকল্প ২ এর তুলনায় 
দ্ধবকল্প১টি অ্থপক্ষাকৃত ভাল। 

নদীর নাবযতা বজায় রাখ্থত  রক্ষোথবক্ষেমলূক পথোিাথরর পদ্ধরকল্পনা করা প্রথয়াজন নদী পথের বদঘগয 
ও প্রি এবং বােগ/মজটির কাথে এথলদ্ধড বজায় রাখ্থত। আইডব্লুএআই সারা এনডব্লু১ মস্ট্রচটি জথুড় িয় 
৩ দ্ধমোর এলএদ্ধড বা দ্ধবদ্ধভন্ন মস্ট্রথচ দ্ধবদ্ধভন্ন এলএদ্ধড বজায় রাখ্ার প্রস্তাব মদয়(৩দ্ধমোর িলদ্ধদয়া মেথক 
বাঢ়,২.৫ দ্ধমোর বাঢ় মেথক র্াজীপরু এবং ২.২ দ্ধমোর র্াজীপরু মেথক বারানদ্ধস)সমে নাবয নদীপে জথুড় 

৪৫ দ্ধমোর বদঘগযটি বজায় রাখ্া িথব ম টির পাশ্বগবতী ঢালটি িথব ১:৫।এই দটুি দ্ধবকথল্পর মক্ষথত্রই 
প গায়িম দ্ধবথেষে করা িয় পদ্ধরথবশর্ত(পথোিাথরর গুেমান,জলজ প্রকৃদ্ধতর উপর প্রভাব এবং জথলর 
গুেমান)সামাদ্ধজক(সাংসৃ্কদ্ধতক এবং নান্দদ্ধনক মলূয, কথমগ দ্ধনথয়ার্ এবং সামাদ্ধজক-অ্েগননদ্ধতক দ্ধবথবচনা) 
এবং প্র দু্ধির্ত সম্ভাবযতা(পথোিাথরর পদ্ধরমান,নাবযতার সম্ভাবযতা,অ্েগননদ্ধতক দ্ধদক,থেজার এবং অ্নযানয 
পদ্ধরকাঠাথমার্ত প্রথয়াজনীয়তা)দ্ধবথেষে অ্ন ুায়ী, দ্ধবদ্ধভন্ন মস্ট্রথচ দ্ধবদ্ধভন্ন এলএদ্ধড বজায় রাখ্ার দ্ধবকল্পটি 
সবথচথয় কাময দ্ধবকল্প দ্ধিথসথব র্েয করা িয়।  

গ) প্রযনুিগত নর্িারেঃ 

পথোিাথরর প্র দু্ধির পদ্ধরথপ্রদ্ধক্ষথত প্র দু্ধির্ত দ্ধদকগুদ্ধল দ্ধবথেষে করা িয়। পাাঁচ িরথের মেজার দ্ধবথেষে 
করা িয় ম মন কাোর সাকশন মেজার(দ্ধসএসদ্ধড),েযাব/বাথকে মেজার এবং বযাকথিা মেজাথরর 

দ্ধবথেষে করা িয়।এগুদ্ধলথক দ্ধনরাপত্তা, ত্রুটিিীনতা,থঘালাথেভাব, ঝরা এবং শব্দ এবং কা গর্ত সম্ভাবযতার 
মাপকাঠিা্ র উপর দ্ধভদ্ধত্ত কথর দ্ধবথেষে করা িয়। নযুনতম অ্নষুিী পদ্ধরথবশর্ত প্রভাব এবং কা গর্ত 
সম্ভাবযতার কারথে দ্ধসএসদ্ধড টিথক সবথচথয় কাময দ্ধবকল্প দ্ধিথসথব দ্ধবথবচনা করা িয়।সািারেতাঃ 
পথোিাথরর িাথন দ্ধসএসদ্ধডগুদ্ধল মঘালাথে ভাথবর উপথর নযুনতম প্রভাব মফথল।েযাব মেজার এবং 
টিএসদ্ধজগুদ্ধল অ্দ্ধতদ্ধরি জলপ্রবাথি বযবহৃত িথল, সারা জলস্তম্ভ জথুড় পথোিাথরর িাথনর কাথে 

দ্ধসএসদ্ধডগুদ্ধলর তুলনায়  থেষ্ট্ পদ্ধরমান মঘালাথে কথর মতাথল।অ্নযানয মেজাথরর তুলনায় জথলর তলায় 
দ্ধসএসদ্ধডগুদ্ধল তুলনামলূক কম শব্দ উৎপন্ন কথর।থকওদ্ধপটি এবং আইডব্লুটি র অ্দ্ধভজ্ঞতা অ্ন ুায়ী ও 
দ্ধসএসদ্ধড মশ্রষ্ঠ দ্ধবকল্প দ্ধিথসথব প্রমাদ্ধেত এবং রক্ষোথবক্ষেমলূক পথোিাথরর পদ্ধরকল্পনা এবং পদ্ধরথবশর্ত 
প্রভাথবর মলূযায়থনর জথনয দ্ধবথবচয।তাোড়া, নদীর্থভগ  পদ্ধলমাটির ঝাথমলা হ্রাস করথত উচ্চ র্দ্ধতথত 
জলপ্রথবশ করাথনার মেজারগুদ্ধল এই প্রকথল্প বযবিার করা িথব। 
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ঘ) প্রকল্প পদ্ধরকল্পনায় দ্ধবথেষেসমথূির একীকরে 
ম থিতু সম্ভাবযতা সংিান্ত প্রদ্ধতথবদনটির প্রস্তুদ্ধতর সথি র্থবষো কা গ চলদ্ধেল,দ্ধবকল্প দ্ধবথেষে এবং 
পদ্ধরকল্পনা সংিান্ত দ্ধবচাথর পদ্ধরনামটি পদ্ধরকল্পনা দথলর সথি আথলাচনা করা িয় এবং প্রকল্প নিায় 
অ্ন্তগভুি করা িয়। পদ্ধরকল্পনার্ত কথয়কটি পদ্ধরবতগ থনর মথিয অ্ন্তগভুি সাথিবর্ঞ্জ োদ্ধমগনাথল  দ্রবয 
সাপথেযর  াদ্ধন্ত্রক বযবিা,প্রদ্ধতটি োদ্ধমগনাথল িথূলা প্রদ্ধতথরাি বযবিা, োদ্ধমগনাল সীমানা জথুড় েীন মবথির 
বথন্দাবস্ত, োদ্ধমগনাল দ্ধনমগাথন েীন দ্ধবদ্ধর্ল্ং এর িারোটির অ্ন্তগভুদ্ধিকরে, োদ্ধমগনাল ও বাজগ গুদ্ধলথত শেূয 
দ্ধনাঃসরথের িারো, বদৃ্ধষ্ট্র জল সংেি, আপৎকালীন পদ্ধরদ্ধিদ্ধতথত প্রদ্ধতদ্ধিয়া সংিান্ত পদ্ধরকল্পনা, কম 
র্ভীরতাসম্পন্ন  ান বযবিাথরর সম্ভাবযনার অ্নসুন্ধান এবং বাজগ  চলাচথলর জথনয দ্ধবকল্প জ্বালাদ্ধন বযবিা। 
দ্ধনথচ উপিাদ্ধপত প্রকল্প সংিান্ত দ্ধবশদ দ্ধববরেটিথত উপথরাি দ্ধবথবচনাগুদ্ধল অ্ন্তগভুি।  

 

৬ জন পরামশগ ও উদ্ঘােন 
প্রোর্ত বা প্রো বদ্ধিভুগ ত জন আথলাচনা সভার মািযথম অ্ংশীদারথদর অ্দ্ধভমত ও িারনার মলূযায়ন করা 
িয়।এই অ্নসুন্ধাথনর সময় সরকারী কমগচারী,এনদ্ধজও,োম পঞ্চাথয়ত(োমীন 
প্রশাসন),জনর্ে(পরুুষ,মদ্ধিলা)ইতযাদ্ধদ দ্ধবদ্ধভন্ন অ্ংশীদারথদর সথি ম ার্াথ ার্ এবং আথলাচনা করা 
িয়।অ্ংশীদারথদর অ্দ্ধভমত মনওয়ার আথর্ প্রকথল্পর অ্ংশসমিূ এবং পদ্ধরথবথশর উপর সম্ভাবয প্রভাব 
তাাঁথদর জানাথনা িয়।প্রদ্ধতটি আথলাচনায় মদ্ধিলাথদর  থেষ্ট্ অ্ংশেিথের জথনয সমস্তরকম মচষ্ট্া করা 
িয়।প্রকল্পটির আথলাচনার েটি প গায় করা িথয়থে।প্রেম প গাথয় প্রভাব মলূযায়ন প্রদ্ধিয়ার জথনয আথলাচনা 
চালাথনা িথয়থে।জনর্থনর উথদ্ব্র্গুদ্ধল দ্ধনিগারে করার উথেথশয মসগুদ্ধলথক উপ িু প্রশমন প্রদ্ধিয়ার মািযথম 
 ো েভাথব মমাকাদ্ধবলা করা িয়। দ্ধদ্ব্তীয় প গাথয় প্রশমন সংিান্ত পদথক্ষপ এবং পদ্ধরচালন সংিান্ত 
পদ্ধরকল্পনার উপথ াদ্ধর্তা ও েিেথ ার্যতা মলূযায়ন করথত ইআইএ দ্ধরথপােগ টি প্রস্তুদ্ধতর পর আলাপ 
আথলাচনা চালাথনা িয়। প্রকথল্পর প্রাক-পদ্ধরচালনা প গাথয়ই জনর্ন এনদ্ধজও,প্রাক পদ্ধরকল্পনা প গাথয় প্রকল্প 
দ্ধবথশষজ্ঞথদর অ্ন্তগভুদ্ধি এবং প্রকল্প মেথক তাাঁথদর উথদ্ব্র্ ও প্রতযাশাগুদ্ধল জনপরামথশগ সদু্ধনদ্ধিত করা িয়। 

সমাথজর সদসযবনৃ্দ, সরকারী কমগচারীবনৃ্দ এবং এনদ্ধজও র সদসযর্ে মতামত প্রকাশ কথরন ম  প্রস্তাদ্ধবত 
প্রকল্পটি ওই অ্ঞ্চথলর সামাদ্ধজক ও অ্েগননদ্ধতক উন্নয়থন সািা য করথব।প্রস্তাদ্ধবত প্রকল্পটির রূপায়ন 
চলাকালীন ও সমাদ্ধপ্তর পথর িানীয় জনর্থের কমগসংিাথনর সথু ার্ বদৃ্ধিথত সািা য করথব।সমাথজর 

জনর্ন প্রকল্পটিথক স্বার্ত জানান এবং সকথলই এটিথক সমেগন কথরন।তথব দ্ধকেু মৎসজীদ্ধব এবং জদ্ধমর 
মাদ্ধলক মাে িরা সংিান্ত কাজকমগ/উৎপাদন এবং প্রথদয় ক্ষদ্ধতপরূে সম্পথকগ  দ্ধকেু উথদ্ব্র্ প্রকাশ 
কথরন।আথলাচনার মথিয ম  প্রিাে দ্ধবষয়গুদ্ধল তুথল িরা িয় মসগুদ্ধল িল জদ্ধমর জথনয উপ িু 
ক্ষদ্ধতপরূে,জীদ্ধবকার ক্ষদ্ধত,দ্ধবকল্প কমগসংিাথনর বযবিা, নদীর জথলর দষূে,মৎস উৎপাদন এবং মাে িরার 
কাথজ অ্ন্তরায়।অ্ংশীদারথদর উত্থাদ্ধপত প্রথতযকটি দ্ধবষয়থক প্রাথয়াদ্ধর্ক ও ববজ্ঞাদ্ধনক দ্ধভদ্ধত্তথত দ্ধবথেষে করা 
িয়।  এবং গুরুত্ব এবং বাস্তবতার উপর দ্ধনভগ র কথর  ো ে প্রশমন, পদ্ধরচালন এবং প গথবক্ষে 
পদ্ধরকল্পনা  দ্ধনিগারে করা িয়। 

একদ্ধত্রত করা ইএ প্রদ্ধতথবদথনর সারসংথক্ষপটি জনর্থনর সকু্ষ্ম দ্ধবচাথরর জথনয মাতৃভাষায়(ইংরাদ্ধজ ও 
বাংলা)সংস্করথে আইডব্লুএআই এর ওথয়বসাইথে পাওয়া  ায়। সম্পেূগ জল মার্গ দ্ধবকাশ প্রকথল্পর ইআইএ 
দ্ধতথবদন এবং মসটির দ্ধনবগািী সারসংথক্ষপটি  এবং মসটির সংদ্ধক্ষপ্ত দ্ধববরেটিও দ্ধবশ্ব বযাথের উদ্ঘােন 
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নীদ্ধত অ্ন ুায়ী আইডব্লুএআই এর ওথয়বসাইথে উদ্ঘাটিত িথয়থে।অ্নানষু্ঠাদ্ধনক অ্ংশীদারথদর মলূ উথদ্ব্র্গুদ্ধল 
দ্ধনথয় একটি সংদ্ধক্ষপ্ত মেদ্ধবল দ্ধনথচ মদওয়া িথয়থোঃ 

 

     

 

 

নেনর্ল ৩:অংশীোরক্ষের উত্থানপত মূল উক্ষেগ এর্ং নসগুনলর প্রনতকার সংক্রার্ন্ সারসংক্ষেপ 

S.  মূল উক্ষেগসমূহ প্রনতকার 

১ মৎসজীদ্ধব মর্াষ্ঠীটি মৎস 
উৎপাদথনর প্রভাব সম্পথকগ  উথদ্ব্র্ 
প্রকাশ কথরন এবং মসই কারথে 
প্রকল্পটির কাে মেথক সিায়তা 
দাবী কথরন 

• এই প্রকল্পটি মেথক এই িরথের প্রভাব িওয়ার 
সম্ভাবনা কম।তথব প্রশমন,উন্নয়নমলূক পদথক্ষপগুদ্ধল 
ইএমদ্ধপ মত প্রস্তাদ্ধবত িথয়থে এনডব্লু১ এবং তার 
মকান অ্ংথশর দ্ধনমগান বা পদ্ধরচালনায়  দ্ধদ মকান 
প্রভাব োথক তা হ্রাস করার উথেথশয।কথয়কটি 
পদথক্ষথপর মথিয অ্ন্তগভুিাঃ 

• দ্ধসআইএফআরআই এর মতন নামজাদা প্রদ্ধতষ্ঠাথনর 
মািযথম প্রদশগথনর নাসগাদ্ধর এবং প্রদ্ধশক্ষে মকন্দ্র 
িাপন কথর মৎস উৎপাদন বদৃ্ধি করথত প্র দু্ধির্ত 
সািা য 

• দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ িাথন জল াথনর দ্ধনয়দ্ধন্ত্রত/িীর র্দ্ধত এবং 
জল ান ও োদ্ধমগনাথলর শেূয দষূে নীদ্ধত 

• কাজ শুরুর পথূবগ মৎসজীদ্ধব মর্াষ্ঠীথদর 
পথোিার/পাইদ্ধলং পদ্ধরকল্পনার বযাপাথর জাদ্ধনথয় 
মদওয়া 

• মৎসজীদ্ধবথদর আথর্ মেথক সতকগ  করথত জল াথন 
ও বাথজগ  সাইথরন এবং মজারাথলা সাচগ লাইথের 
বথন্দাবস্ত 

2 ম খ্াথন প্রথ াজয মসখ্াথনই জদ্ধম 
অ্দ্ধিেিথের জথনয প গাপ্ত 
ক্ষদ্ধতপরূথের বযবিা করথত িথব 

সাথিবর্থঞ্জর জথনয এসআইএ এবং আরএদ্ধপ প্রস্তুত করা 
এবং এনডব্লু-১ এর জথনয এসআইএ/আরএদ্ধপ 
একত্রীকরে।এই পদ্ধরকল্পনাগুদ্ধল অ্ন ুায়ী  থোদ্ধচত 
ক্ষদ্ধতপরূথের বযবিা করা িথয়থে  া প্রথ াজয আর এবং 
আর নীদ্ধত অ্ন ুায়ী প্রস্তুত করা িথয়থে। 

3 র্িার কাথে িানচুযত িওয়ার 
সম্ভাবনা ম  সব মানষুথদর,তাথদর 
িানান্তথরর পথর সাইে পাওয়ার 
ইিা 

সংদ্ধেষ্ট্ মানষুথদর সথি আথলাচনার দ্ধভদ্ধত্তথত জদ্ধম অ্দ্ধিেিথে 
দায়ভার েিেকারী সংদ্ধেষ্ট্ কতৃগ পথক্ষর দ্ব্ারা িানান্তথরর 
সাইে দ্ধনবগাদ্ধচত করার  প্রস্তাব।  

4 দরু্গাচথক(পদ্ধিমবথি িলদ্ধদয়া 
োদ্ধমগনাথলর কাথে)আথশপাথশ িানীয় 
দ্ধবসজগ থনর ঘােগুদ্ধলর উন্নদ্ধতর জথনয 
সিায়তা দাবী কথর মানষু  াথত 
অ্তযদ্ধিক ভীড় কথম দ্ধবথশষ কথর 

উন্নদ্ধতকরথের পদথক্ষপ দ্ধিথসথব ঘােগুদ্ধলর উন্নদ্ধতর জথনয 
ইএমদ্ধপর অ্িীথন বাথজথের  বযবিা করা িথয়থে। এনডব্লু 
১ বরাবর প্রদ্ধতটি োথম মদ্ধিলাথদর স্নাথনর জথনয মোে 
পদ্ধরথবদ্ধষ্ট্ত িানগুদ্ধলর অ্দ্ধতদ্ধরি উন্নদ্ধতকরথের পদথক্ষপ 
েিে করা িথয়থে  াথত মদ্ধিলারা র্িায় স্নান করার সমথয় 
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S.  মূল উক্ষেগসমূহ প্রনতকার 

িানীয় মকান উৎসথবর সময়। িমীয় রীদ্ধত পরূে করার সথি তাথদর মর্াপনীয়তা বজায় 
রাখ্থত পাথরন। 

5 োদ্ধমগনাথলর সেসাথরর কারথে 
সংথ ার্ পেগুদ্ধলথত িাদ্ধফক বাড়থব 
ম গুদ্ধল বদ্ধিগত ভার মনওয়ার 
উপ িু নয় এই বযাপাথর মানষু 
উথদ্ব্র্ প্রকাশ কথর এবং এর 
উন্নদ্ধতর প্রথয়াজন   

প্রকথল্পর পদ্ধরকল্পনাে এই দ্ধদকটিথক দ্ধবথবচনা কথরথে এবং 
োদ্ধমগনাল অ্বদ্ধি প্রথবশ পেটি উন্নত করার  থেষ্ট্ বযবিা 
মনওয়া িথয়থে  াথত এথককটি োদ্ধমগনাল সাইথে ম  মকান 
রকথমর ভীড় পদ্ধরিার করা  ায় 

6 কাশী োেগ ল সযাঙচুয়াদ্ধরথত নদীথত 
দ্ধনয়দ্ধমত জল ান চলাচথলর জথনয 
কিপরা দ্ধবপ গস্ত িথব 

অ্ভয়ারেয অ্ঞ্চথল  ঘিায় সথবগাচ্চ ১-২টি জল ান চলাচল 
প্রতযাদ্ধশত।কিপ অ্ভয়ারনয অ্ঞ্চথল জল ানগুদ্ধলর র্দ্ধত 
৫মকএমদ্ধপএইচ/২.৭ নথে বজায় রাখ্া িথব।এই র্দ্ধতথত 
বাথজগ র চলাচল ১১০-১৪০ দ্ধডদ্ধব মাত্রায় শব্দ উৎপন্ন 
কথর। শথব্দর মাত্রা ১৫০ দ্ধডদ্ধবর মবদ্ধশ িথল কিপগুদ্ধলর 
আচরের্ত পদ্ধরবতগ ন মদখ্া মদয়  া দ্ধকনা চলন্ত বাথজগ র 
উৎপন্ন প্রতযাদ্ধশত শব্দ মাত্রার মবদ্ধশ এবং কিপগুদ্ধলর 
আচরথের উপর প্রভাব তুি িথব বথল আশা করা 
 ায়।ইএমদ্ধপথত বাথজগ র চলাচথলর দরুন কিপগুদ্ধলর উপর 
প্রভাব হ্রাথসর অ্নযানয পদথক্ষথপর প্রস্তাব মদওয়া িথয়থে। 

7 প্রকল্পটির কা গকালীন প গাথয় 
ডলদ্ধফনগুদ্ধল বজরা চলাচথলর 
কারথে ক্ষদ্ধতেস্ত িথব। 

প্রকল্পটির পদ্ধরকল্পনায় প গাপ্ত প্রশমনমূলক পদথক্ষথপর প্রস্তাব 
মনওয়া িথয়থে  ার মথিয অ্ন্তগভুি ডলদ্ধফন এবং অ্নযানয 
স্তনযপায়ী পশুর জদ্ধড়থয়  াওয়া প্রদ্ধতথরাি করথত প্রথপলার 
র্াথডগ র বযবিা ,অ্ভয়ারথনয র্দ্ধত সীদ্ধমতকরে এবং ম থকান 
পথোিাথরর জথনয নদীর দপুাথশর সংথ ার্ িাথন 
অ্নভূুদ্ধমকাভাথব ১০০ দ্ধমোর  এবং অ্ননুদথঘগয ৫০০ দ্ধমোর 

সীদ্ধমত বাফার অ্ঞ্চল। ডলদ্ধফন ও অ্নযানয জলজ 
পশুকুথলর উপর প্রভাব হ্রাস করথত পদ্ধরচালন পদ্ধরকল্পনায় 
অ্নযানয বযবিার প্রস্তাব রাখ্া িথয়থে 

8 দঘুগেনার সমথয় জািাজ মেথক মতল 
েড়াথল জলজ উদ্ধিদকুল, প্রানীকুল, 
এবং র্িা নদীর বযাথক্টদ্ধরয়া 
দ্ধবথরািী দ্ধবথশষত্বগুদ্ধলর উপর 
প্রভাব পরথত পাথর  

এগুদ্ধল দরুদ্ধিত পদ্ধরদ্ধিদ্ধত। জলজাথনর মক্ষথত্রও ইএমদ্ধপথত 
দ্ধনরাপত্তামূলক পদথক্ষপগুদ্ধলর প্রস্তাব মদওয়া িথয়থে। মকান 
জল াথনরই মকান িরথের তরল পদােগ অ্েবা বতলাি 
বজগ য দ্ধনর্গমন প্রতযাদ্ধশত নয়। এই িরথের পদ্ধরদ্ধিদ্ধতগুদ্ধলর 
প্রভাব হ্রাস করথত আপৎকালীন প্রদ্ধতদ্ধিয়ামলূক 
পদ্ধরকল্পনাটি আপৎকালীন পদ্ধরদ্ধিদ্ধতগুদ্ধলর সথি মমাকাদ্ধবলা 
করথব।প্রস্তাব অ্ন ুায়ী এথককটি জল াথন প গাপ্ত পদ্ধরমাথন 
প্রদ্ধিয়াকৃত বজগ য, প্রদ্ধিয়াকৃত বথজগ যর সংরক্ষে িান এবং 
বজগ য পদােগ বযবিাপনার সদু্ধবিা োকথব  াথত জলদষূে 
প্রদ্ধতথরাি করা  ায়। 

9 োদ্ধমগনাথলর সদু্ধবিা এবং পেয 
সম্ভার চলাচথলর দ্ধনমগান ও কাথ গর 

পদ্ধরথবশর্ত বযবিাপনা পদ্ধরকল্পনা অ্ন ুায়ী োদ্ধমগনাল এবং 
বাজগ  চলাচল দরুন জলদষূে প্রদ্ধতথরাি করথত বযবিা েিে 
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S.  মূল উক্ষেগসমূহ প্রনতকার 

জথনয জথলর গুেমাথনর উপর 
সম্ভাবয প্রভাব পরার দরুন মানুষ 
তাাঁথদর উথদ্ব্র্ প্রকাশ কথরন 

করা িথয়থে। োদ্ধমগনাথলর উন্নদ্ধতকরে এবং বাথজগ র কাথজর 
জথনয শনূয দ্ধনাঃসরে নীদ্ধতর প্রস্তাব মদওয়া িথয়থে। 

10 সাথিবর্ঞ্জ সাইথে একাদ্ধিক র্াে 
মকথে মফলার দরুন মানষু উথদ্ব্র্ 
প্রকাশ কথরথেন 

সাথিবর্থঞ্জ (১:৭ দ্ধভদ্ধত্তথত) ক্ষদ্ধতপরূেমলূক বকৃ্ষ মরাপন এবং 
অ্দ্ধতদ্ধরি বকৃ্ষথরাপথনর প্রস্তাব মনওয়া িথয়থে।প্রদ্ধতটি 
োদ্ধমগনাল/মজটির িাথন  তো সম্ভব েীন মবি বতরী 
করথত িথব। এথত প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত িথব এবং দ্ধসও২ র 
পদ্ধরমান হ্রাস পাথব। 

11 এলএদ্ধড মত তারতথমযর কারথে 
নদীবথক্ষ জল ান আাঁেথক  াথব 

সমে কম জথলর মরসথুম িলদ্ধদয়া মেথক বারানদ্ধস প গন্ত 
অ্ঞ্চথল এলএদ্ধড বজায় রাখ্ার প্রস্তাব মদওয়া িথয়থে। 

12 মাথের প্রজনন এবং দ্ধডম োড়ার 
মরসথুম পথোিাথরর গুরুত্বপেূগ 
প্রভাব পরথত পাথর। 

মাথের প্রজনন এবং দ্ধডম োড়ার মরসথুম পথোিার কা গ 
দ্ধনয়দ্ধন্ত্রত রাখ্ার প্রস্তাব মদওয়া িথয়থে 

13 ফারাক্কা দ্ধফডার খ্াথল দ্ধবদযমান 
ক্ষথয়র সমসযার বযাপাথর মানুষ 
অ্দ্ধভথ ার্ কথরথেন এবং এই 
আশোও কথরথেন ম  এনডব্লু১এর 
অ্ের্দ্ধত এবং বাথজগ র চলাচল 
িয়দ্ধত এই সমসযা বাদ্ধড়থয় দ্ধদথত 
পাথর। 

৯.৪৩৮ দ্ধকথলাদ্ধমোথরর নদীর পাড় সরুক্ষা কাথ গর 
বথন্দাবস্ত প্রকথল্পর পদ্ধরকল্পনায় করা িথয়থে;ক্ষয় মরাি 
করথত এই কাজটি দ্ধফডার খ্াথলর পাথড় করার প্রস্তাব 
মদওয়া িথয়থে। 

14 পনয র্াদ্ধড়র উন্নত বযবিাপনার 
জথনয এবং জনর্থনর বযবহৃত 
সড়থক মবঠিক ভাথব পাদ্ধকগ ংএর 
দরুন দ্ধবদযমান রাস্তায় িাদ্ধফক 
হ্রাস করথত মানষু প্রস্তাদ্ধবত 
োদ্ধমগনাথলর দ্ধভতথর  ো ে পাদ্ধকগ ং 
এর সদু্ধবিার প্রস্তাব দ্ধদথয়থেন 

প্রদ্ধতটি োদ্ধমগনাল সাইথে প গাপ্ত পাদ্ধকগ ং এর বথন্দাবথস্তর 
প্রস্তাব মদওয়া িথয়থে 

15 োদ্ধমগনাথলর আথশপাথশ জলমি 
অ্বিা প্রদ্ধতথরাি এবং অ্দ্ধি 
দ্ধনবগাপথনর জথনয মানষু প গাপ্ত 
বযবিার প্রস্তাব দ্ধদথয়থেন  

প্রদ্ধতটি োদ্ধমগনাল সাইথে বদৃ্ধষ্ট্র জল দ্ধনথদগ দ্ধশত করথত প গাপ্ত 
দ্ধনকাশী বযবিা করা িথয়থে। প্রদ্ধতটি োদ্ধমগনাল সাইথে অ্দ্ধি 
দ্ধনবগাপথনর বযবিাও করা িথয়থে। 

 

 

 

৭)এনডব্লু১ এর প্রিান ববদ্ধশষ্ট্যসমিূ 
 

এনডব্লু ১এর প্রভাব অ্ঞ্চল(১০ দ্ধকাঃদ্ধম)এর মথিয পদ্ধরথবশর্ত সম্পদগুদ্ধলর মখু্য ববদ্ধশষ্ট্যগুদ্ধল ৪ নম্বর 
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মেদ্ধবথল উপিাদ্ধপত িল। সমগ্রএিডব্লু১(এলাহার্াে নথক্ষক হলনেয়া)এর ভূসংস্থািটি দ্ধসনু্ধ-র্াথিয় 
সমভূদ্ধমর অক্ষপোকত ত একটি সমতল ভূখ্থের মথিয পথর। এনডব্লু১ মস্ট্রচটির ভাব অ্ঞ্চথলর উচ্চতাটি 
১দ্ধমোর(এ এম এস এল)(দ্ধমোর অ্যাবাভ দ্ধস মলথভল)এবং ৩২১ দ্ধমোর এএমএসএল। মোে মোে 
টিলার উপদ্ধিদ্ধতর দরুন সবগাদ্ধিক উচ্চতার মাত্রাটি সাথিবর্ঞ্জ অ্ঞ্চথল(ঝাড়খ্ন্ড) মদখ্া  ায় । এি ডব্লু১ 
এর প্রভাব অ্ঞ্চথলর মথিয ভূদ্ধমর বযবিার প্রিােতাঃ কৃদ্ধষ কাথ গ বযবহৃত। জনমর ৭৮.৯% কত নি 
অধীণ;৭.১৮% জনম নত বসদ্ধত রথয়থে; জদ্ধমর ৭.২১% জলাশথয়র অ্িীথন;প্রায় ৩.৫৯% জদ্ধম উদ্ধিদ 
অ্িীন;২.৮২% জদ্ধম শুদ্ধকথয়  াওয়া নদীর্ভগ  এবং বাকী জদ্ধম অ্নযানয মক্ষথত্র বযবহৃত। 

 

মেদ্ধবল ৪: এিডব্লু ১ বরাবর মখু্য পদ্ধরথবশর্ত ববদ্ধশষ্ট্য 

S. 

No

.  

পনরক্ষর্শগত বর্নশষ্ট্য 

 

এিডব্লু ১ এর িারনেক্ষক 
৫০০ নমোর প্রভার্ 
অঞ্চক্ষলর মক্ষধয 

এিডব্লু ১ এর 
িারনেক্ষক ২ 
নকক্ষলানমোর 
প্রভার্ অঞ্চক্ষলর 
মক্ষধয 

এিডব্লু ১ এর 
িারনেক্ষক ১০ 
নকক্ষলানমোর 
প্রভার্ অঞ্চক্ষলর 
মক্ষধয 

১  পনরক্ষর্শ 

 ক নযাশনাল পাকগ /জীবমন্ডল 
সংরদ্ধক্ষত ভূদ্ধম,বযঘ্র সংরক্ষে ভূদ্ধম 

একটিও না একটিও না একটিও না 

  

বনয প্রানীর অ্ভয়ারনয 
িযাাঁ 
বারানদ্ধসথত কাশী োেগ ল 
সযাঙচুয়াদ্ধর  

দ্ধবিমশীলা ডলদ্ধফন 
সযাঙচুয়াদ্ধর কািালর্াাঁও 
মেথক পদ্ধিমবথির 
সলুতানর্ঞ্জ দ্ধিলসা 
সযাঙচুয়ারী মস্ট্রচ 

একটিও না িযাাঁ 
ঝাড়খ্থন্ড উথিায়া 
মলক সযাঙচুয়ারী 
(এনডব্লু১ মেথক 
৯ দ্ধকথলাদ্ধমোর 
দথূর) 

খ্ সংরদ্ধক্ষত/সরুদ্ধক্ষত অ্রেয একটিও না একটিও না িযাাঁ(থবেয়ুাডিদ্ধর 
আরএফ,বািাদরুপু
র আরএফ এবং 
রাজমিল 
পািাথড়র কাথে 
আরএফ) 

আরএফ-
সংরনেত অরণয 

র্ রাজয ও জাতীয় স্বাথেগ জলাভূদ্ধম একটিও না একটিও না িযাাঁ  

উথিায়া পক্ষী 
অ্ভয়ারনয 
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S. 

No

.  

পনরক্ষর্শগত বর্নশষ্ট্য 

 

এিডব্লু ১ এর িারনেক্ষক 
৫০০ নমোর প্রভার্ 
অঞ্চক্ষলর মক্ষধয 

এিডব্লু ১ এর 
িারনেক্ষক ২ 
নকক্ষলানমোর 
প্রভার্ অঞ্চক্ষলর 
মক্ষধয 

এিডব্লু ১ এর 
িারনেক্ষক ১০ 
নকক্ষলানমোর 
প্রভার্ অঞ্চক্ষলর 
মক্ষধয 

ঘ বনয পদ্ধর ায়ী পশুথদর পদ্ধর ায়ী 
পে 

একটিও না একটিও না একটিও না 

ঙ মশদ্ধডউল- ১এর অ্দ্ধস্তত্ব(বনযপ্রােী 
সরুক্ষা আইন,১৯৭২)িলজ 
প্রােীকূল 

একটিও না িযাাঁ 
ফারাক্কা বাাঁি 
এবং পাদ্ধরপাদ্ধশ্বগক 
অ্ঞ্চথলর পদ্ধর ায়ী 
পাখ্ী 

িযাাঁ 
গুরুত্বপেূগ 
পাদ্ধখ্রালথয় 
পদ্ধর ায়ী পাখ্ী 

চ 

 

মশদ্ধডউল- ১এর অ্দ্ধস্তত্ব(বনযপ্রােী 
সরুক্ষা আইন,১৯৭২)জলজ 
প্রােীকূল 

িযাাঁ 
ডলদ্ধফন, কিপ(থবদ্ধশ 
মদখ্া  ায়)মসেৃ ত্বক 
দ্ধবদ্ধশষ্ট্য ভাম ও 
কুদ্ধমর(র্িা নদীর মলূ 
শাখ্ায় খ্ুব কম নজথর 
পথর) 

একটিও না একটিও না 

ে গুরুত্বপেূগ পাদ্ধখ্রালয় দ্ধবিমশীলা অ্ভয়ারনয 
অ্ঞ্চল 

িযাাঁ  
1. দানাপরু 

মসনাদ্ধনবাস অ্ঞ্চল 
মমাকামাতাল 
কুরদ্ধসয়ালা নদী 
এবং দ্ধদয়ারা 
িাবনভূদ্ধম,ফারাক্কা 
বাাঁি এবং 
পাদ্ধরপাদ্ধশ্বগক 
অ্ঞ্চল. 

2.  

িযাাঁ উথিায়া মলক 
সযাংচুয়ারী 
 

জ ভূদ্ধমকম্পপ্রবনতা মজান ৩মত (মাঝাদ্ধর ঝুাঁ দ্ধক)এবং মজান ৪এ(উচ্চ ক্ষদ্ধতর ঝুাঁ দ্ধক 
সম্পন্ন মজান)এ এনডব্লু১ রথয়থে দ্ধসসদ্ধমক মজানাল মযাপ অ্ফ 
ইদ্ধন্ডয়া অ্ন ুায়ী 

খ  সামানজক পনরক্ষর্শ 
ঝ মভৌত পদ্ধরথবশ োমীে,দ্ধশল্পদ্ধভদ্ধত্তক এবং নার্দ্ধরক 
ঞ ঘন বসদ্ধতপেূগ অ্ঞ্চল এলািাবাদ,দ্ধসরসা,দ্ধমজগ াপরু,চুনার,বারানদ্ধস,জামাদ্ধনয়া,র্াজীপরু,র্িমা
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S. 

No

.  

পনরক্ষর্শগত বর্নশষ্ট্য 

 

এিডব্লু ১ এর িারনেক্ষক 
৫০০ নমোর প্রভার্ 
অঞ্চক্ষলর মক্ষধয 

এিডব্লু ১ এর 
িারনেক্ষক ২ 
নকক্ষলানমোর 
প্রভার্ অঞ্চক্ষলর 
মক্ষধয 

এিডব্লু ১ এর 
িারনেক্ষক ১০ 
নকক্ষলানমোর 
প্রভার্ অঞ্চক্ষলর 
মক্ষধয 

র,বিার,বাদ্ধলয়া,োপড়া,পােনা,বাঢ়,দ্ধবিাে,মথুির,ভার্লপুর,কািাল
র্াাঁও,সাথিবর্ঞ্জ,ফারাক্কা,বিরমপুর,কাথোয়া,কালনা,কলকাতা এবং 
িলদ্ধদয়া িল ঘন বসদ্ধতপেূগ অ্ঞ্চল 

প প্রকৃত েশগকাতর দ্ধরথসপেরসমিূ িযাাঁ 
বারানদ্ধস,পােনা,মদ্ধন্দর,সু্কল,কথলজ এবং িাসপাতাল.৪.৭ দ্ধবভাথর্ 
দ্ধবশথদ মদওয়া িথয়থে 

ফ প্রত্নতাদ্ধত্ত্বক মসৌিসমিূ িযাাঁ 
এনডব্লু১ এর ৩০০ দ্ধমোথরর মথিয ৯টি প্রত্নতাদ্ধত্ত্বক িান রথয়থে 
এবং এগুদ্ধল িল কদগ থমশ্বরী মিাথদব মদ্ধন্দর,রামনর্র 
মফােগ ,প্রত্নতাদ্ধত্ত্বক খ্নথনর িান,বারানদ্ধস, মনমিল এবং 
প গথবক্ষোর্ার,থসি জনস চাচগ , োতরায় মর্ৌর চন্দ্র ও 
কৃষ্ণচথন্দ্রর মদ্ধন্দর,(থর্ৌরচন্দ্র ঘাে)িাজারদয়ুারী প্রাসাদ,দ্ধসংিী 
দালান ও জামা মসদ্ধজদ।৪.৭ দ্ধবভাথর্ দ্ধবশথদ মদওয়া িথয়থে,ই 
আইএ প্রদ্ধতথবদথনর আিযায়-৪ 

 

 

৮ প্রতযাদ্ধশত পদ্ধরথবশর্ত প্রভাবসমিূ এবং প্রশমেমলূক বযবিা 
প্রকল্প অ্ঞ্চথলর বতগ মান পদ্ধরথবশ পদ্ধরদ্ধিদ্ধত ও তার প্রকৃদ্ধত এবং পদ্ধরকদ্ধল্পত কা গাবদ্ধলর দ্ধবসৃ্তদ্ধতর দ্ধভদ্ধত্তথত 
পদ্ধরথবশর্ত মলূযায়ন করা িথয়থে। পদ্ধরথবথশর প্রদ্ধতটি গুরুত্বপেূগ উপাদাথনর উপর উপ িু গুের্ত ও 
পদ্ধরথময় প্রথয়ার্ মকৌশল প্রথয়ার্ করা িথয়থে নিা র্ঠন, দ্ধনমগান এবং পদ্ধরচালনা প গাথয় সম্ভাবয প্রভাব 
দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ করথত। প্রভাবগুদ্ধল নীে দ্ধতনটি দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ প গাথয় দ্ধবথেষে করা িয়-মসগুদ্ধল িল ১)পথোিার কা গ 
দরুন প্রভাব, ২)বাজগ  চালনার প্রভাব ৩)দ্ধনমগান কা গ জদ্ধনত প্রভাব।এর সথি জলবায়ুর্ত পদ্ধরবতগ ন ও 
তীর সংিান্ত দ্ধবষয়াদ্ধদর প্রভাব ও দ্ধবথেষে করা িথয়থে।জদ্ধম অ্দ্ধিেিে জদ্ধনত প্রভাব এক স্বতন্ত্র 
সামাদ্ধজক প্রভাব মলূযায়ে এবং দ্ধরিযাদ্ধবদ্ধলথেশন অ্যাকশন িযান প্রদ্ধতথবদথন অ্ন্তগভুি করা িথয়থে এবং এই 
সারসংথক্ষথপর অ্িীথে অ্ন্তগভুি করা িয়দ্ধন।  

রক্ষোথবক্ষথের জথনয পথোিার এবং পদ্ধলমাটি সাফাই প্রকথল্পর পদ্ধরচালনার প গাথয় িলদ্ধদয়া মেথক বারানদ্ধস 

এনডব্লু১ এ পদ্ধরচাদ্ধলত িথব  াথত সারা বেরই নাবযতা বজায় রাখ্া  ায়।িলদ্ধদয়া মেথক বারানদ্ধস 
১৪৮.৫ লক্ষ ঘন দ্ধমোর পদ্ধল অ্পসারে করা িথব  াথত বাঢ় অ্বদ্ধি ৩ দ্ধমোর, র্াজীপরু অ্বদ্ধি ২.৫ 
দ্ধমোর এবং বারানদ্ধস অ্বদ্ধি ২.২ দ্ধমোর এলএদ্ধড বজায় রাখ্া  ায়।পদ্ধল অ্পসারথের প্রভাব দ্ধবথেষে 
করা িয় প্রাকৃদ্ধতক পদ্ধরথবথশর উপর জথলর মান এবং জদ্ধমথত, জীবকূল সম্পদ্ধকগ ত পদ্ধরথবথশর উপর 
জলজ জীবকূল এবং পক্ষীকূল(গুরুত্বপেূগ পাদ্ধখ্রালয়,দ্ধভদ্ধজদ্ধডএস, কাশীর কিপ সংরক্ষথের অ্ঞ্চল এবং 
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ইদ্ধলশ সংরক্ষে অ্ঞ্চল)এবং আেগ সামাদ্ধজক পদ্ধরথবথশর উপর সাংসৃ্কদ্ধতক(পােনা ও বারানদ্ধসর 
ঘােসমিূ)প্রত্নতাদ্ধত্বিক(৯টি িান) এবং মৎসজীদ্ধব মর্াষ্ঠীর জীদ্ধবকা। 

আইডব্লুটি পন্থাটি  দ্ধদও পদ্ধরবিথনর সবগাদ্ধিক সরুদ্ধক্ষত এবং পদ্ধরথবশ-বান্ধব পন্থা এটি পদ্ধরথবথশর 
মলূযবান/গুরুত্বপেূগ উপাদাথনর উপর প্রভাব মফলথত পাথর।বাজগ  চলাচথলর কারথে জথলর গুের্ত 
মান,নদীকূল ও তীরবতী িাপতয, বায়ুর গুের্ত মান, শব্দ মাত্রা, জলজ জীবকূল পদ্ধরথবশ,স্বািয সরুক্ষা, 
মৎসজীদ্ধবথদর জীদ্ধবকা এবং সমাথজর সাংসৃ্কদ্ধতক দ্ধদকগুদ্ধলথত প্রভাব মফলথত পাথর।  

দ্ধনমগান কাথ গর দরুন দ্ধনমগান ও পদ্ধরচালন বযবিায় প্রভাব পরথব। বারানদ্ধস, সাথিবর্ঞ্জ ও িলদ্ধদয়া 
োদ্ধমগনাল এবং ফারাক্কার মনদ্ধভথর্শন লথকর দরুন ম  প্রভাব মলূযায়ন করা িথয়থে তার দ্ধভদ্ধত্তথত 

প্রভাবগুদ্ধলর সংদ্ধক্ষপ্ত দ্ধববরে বতরী করা িথয়থে।এই চারটি কা গথক্ষথত্রর জথনয ম  প্রভাবগুদ্ধল দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ করা 
িথয়থে মসগুদ্ধল অ্নযানয মাঝামাদ্ধঝ কা গথক্ষত্র ম মন র্াে কাো, জদ্ধম অ্দ্ধিেিে, বজগ য অ্পসারে এবং 
দ্ধনমগাথনর উপাদান ম ার্ান সম্পদ্ধকগ ত দ্ধকেু িান –দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ দ্ধবষয়াদ্ধদ োড়া অ্নরুূপ িথব।  

মলূযবান/গুরুত্বপেূগ উপাদাথনর প্রভাবগুদ্ধলথক দ্ধনথচ সংথক্ষথপ দটুি ভাথর্ মদওয়া িথয়থে। ক)পথোিার ও 
বাজগ  চলাচল জদ্ধনত প্রভাব এবং খ্)দ্ধনমগান কা গ জদ্ধনত প্রভাব।প্রেম ভাথর্ই বতগ মান পদ্ধরদ্ধিদ্ধতটি 
সংথক্ষথপ মদওয়া িথয়থে।এর পথর জলবায়ু পদ্ধরবতগ ন ও নদীতীরবতী দ্ধবষয়াদ্ধদর উপর প্রভাবগুদ্ধলর 
সারসংথক্ষপ ও সংদ্ধক্ষপ্ত আথলাচনা করা িথয়থে। 

ক)রক্ষোথবক্ষে জদ্ধনত পথোিার এবং বাজগ  চলাচল 
মবসলাইন মাটি এবং নদী র্থভগ র পদ্ধলর গুেমানাঃ এনডব্লু১ বরাবর মসটির গুরুত্বপেূগ প্রভাব অ্ঞ্চথল, 
ম গুদ্ধলথত দ্ধনমগান কা গ পদ্ধরকদ্ধল্পত িথয়থে, মসগুদ্ধলথত দ্ধসদ্ধপদ্ধসদ্ধব র দ্ধবদ্ধি অ্ন ুায়ী মাটির মান দ্ধনয়ন্ত্রে 
করা িয়।থ  সকল অ্ঞ্চথল প্রভাব আসথত পাথর মসখ্ানকার মাটির প্রকার িল প্রিােতাঃ পদ্ধল মাটি। 
মাটির র্ঠন পদ্ধরবতগ ন কথর মবথল এাঁথেল মেথক এাঁথেল মদা আাঁশ িরথের এবং মাটিগুদ্ধল সামানয আদ্ধিক 
মেথক সামানয ক্ষারীয় সাথর  তারতময িয় ম টির দ্ধপএইচ মান দ্ধবস্তার কথর ৬.৬২ মেথক ৭.৮৬। 

ববদযুদ্ধতক পদ্ধরবাদ্ধিতার দ্ধবসৃ্তদ্ধত ১৩৫.৪ মেথক ৩৬০.৫µmhos/cm।প্রভাদ্ধবত অ্ঞ্চলগুদ্ধলর মাটি মমাোমটুি 
উবগর।  

নদী র্থভগ র পদ্ধলথত ভারী িাতু এবং কীে নাশথকর মকন্দ্রীভবন প্রদ্ধতটি নমনুা মনওয়ার িাথন অ্নচু্চ 
মাত্রায় মদখ্া  ায় এবং তা েিেথ ার্য মাত্রার মথিযই পথর  া দ্ধকনা মাদ্ধকগ ন  িুরাথষ্ট্রর অ্পসাদ্ধরত পদ্ধলর 
তীথরর দরূবতী িাথন মফথল মদওয়ার মানদন্ড অ্ন ুায়ী তীর মেথক দথূর মফলার মক্ষথত্র প্রথ াজয।তথব 
কযাডদ্ধময়াম বযাতীত ম টি ইউদ্ধপর অ্ংশটিথত দ্ধনথদগ দ্ধশত মাত্রার মবদ্ধশ।িয়থতা দ্ধশথল্পর দ্ধনর্গত বজগ য পদাথেগর 
জথনয ওই অ্ঞ্চথল কযাডদ্ধময়াথমর মাত্রা মবদ্ধশ। 
 

প্রােদ্ধমক মাটির তলা এবং পষৃ্ঠথদথশর জথলর মানাঃএনডব্লু১ বরাবর তার গুরুত্বপেূগ প্রভাব অ্ঞ্চথল 
ম গুদ্ধলথত দ্ধনমগান কা গ পদ্ধরকদ্ধল্পত িথয়থে,থসগুদ্ধলথত দ্ধসদ্ধপদ্ধসদ্ধবর দ্ধবদ্ধি অ্ন ুায়ী ভূর্ভগ ি জথলর মান 
দ্ধনয়ন্ত্রে করা িয়।িলদ্ধদয়া এবং সাথিবর্ঞ্জ,িাওড়া এবং কলকাতার টিদ্ধডএস সবগনীে খ্রতা এবং 
মিারাইথডর মান কাময মাত্রার মেথক সামানয মবদ্ধশ দ্ধকন্তু তা আইএসাঃ১০৫০০ দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ করা েিেথ ার্য 
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মাত্রার মথিযই আথে। জথলর নমনুায় মলািা ও দ্ধজে পাওয়া মর্থে দ্ধকন্তু তা স্বল্প মকন্দ্রীভবথন।ভার্লপরু 
এবং মথুির মেথক র্িৃীত নমনুায় স্বল্প মকন্দ্রীভবথন আরথসদ্ধনক পাওয়া মর্থে।  

এনডব্লু ১ বরাবর পদ্ধরকদ্ধল্পত দ্ধনমগান কা গ অ্ঞ্চথলর উজাথন এবং দ্ধনম্নমথুখ্ দ্ধসদ্ধপদ্ধসদ্ধবর দ্ধবদ্ধি অ্ন ুায়ী 
নদীর জথলর মাথনর দ্ধনয়ন্ত্রে করা িয়। নদীর জথলর মান দ্ধসদ্ধপদ্ধসদ্ধবর দ্ধবদ্ধডইউ এর দ্ধড মশ্রেীর দ্ধননগায়ক 
অ্ন ুায়ী মকবল কথয়কটি মাপকাঠি দ্ধপএইচ এবং দ্ধডও এ মশ্রেীর দ্ধনেগায়ক অ্ন ুায়ী িয় অ্েগাৎ বনয প্রােী 
এবং মৎস প্রসারথের উথেথশয। 

জথলর গুের্ত মান এবং জদ্ধমর উপর পথোিার কাথ গর প্রভাবাঃ 

জথলর গুের্ত মাথনর উপর পথোিাথরর ম  প্রভাবগুদ্ধল আসথত পাথর মসগুদ্ধল িল অ্স্বিতা বদৃ্ধি,হ্রাসপ্রাপ্ত 
মপ্রদ্ধরত আথলা, হ্রাস প্রাপ্ত দ্ধডও, লবনতার তাপমাত্রায় পদ্ধরবত্নগ, দ্ধপএইচ এবং পদ্ধরথপাষক পদাথেগর 
মকন্দ্রীভবন ও ভারী িাতু/রাসায়দ্ধনক পদােগ দ্ধনাঃসরথের পদ্ধরবতগ ন।একটি র্থবষো অ্ন ুায়ী পথের মঘালা 
জল ওঠার িাথন দ্ধডওর মাত্রা আকদ্ধিক ভাথব খ্বু মবদ্ধশ দ ুদ্ধমদ্ধনথের জথনয ২ মেথক ২.৫এমদ্ধজ/দ্ধলোর 

কথম  ায় আবার পথের মঘালা জথল সথর মর্থল পথুরাথনা মাত্রায় দ্ধফথর  ায়। প্রােদ্ধমক র্থবষো অ্ন ুায়ী 
নদী র্থভগ র পদ্ধল মাটি মকবল এলািাবাদ ও বিার অ্ংশ োড়া দ্ধবষাি ম খ্াথন কযাডদ্ধময়াথমর মাত্রা 

মাদ্ধকগ ন  কু্ত্ররাথষ্ট্রর তীর মেথক দথূর পদ্ধল দ্ধনষ্পদ্ধত্তর মাপকাঠির তুলনায় সামানয মবদ্ধশ পাওয়া  ায়। 
কযানাডার র্াইডলাইনসমিূ(কযানাদ্ধডয়ান এনভায়রনথমিাল মকায়াদ্ধলটি র্াইডলাইনস, কযানাদ্ধডয়ান 
কাউদ্ধন্সল অ্ফ দ্ধমদ্ধনোরস অ্ফ দয এনভায়রনথমি ২০১৪) অ্ন ুায়ী জলজ জীবথন কযাডদ্ধময়াথমর 
সংেশগ(এলদ্ধস৫০ মাত্রায় স্বল্পকাথলর জথনয)অ্ন ুায়ী এই মাত্রাদ্ধিকয জলজ জীবথনর উপর দ্ধবষাি প্রভাব 

মফলার সম্ভাবনা কম। 

কীেনাশক স্বল্প পদ্ধরমাথন বতগ মান দ্ধকন্তু তা তীথরর দরূবতী িাথন পে মফলার মক্ষথত্র সরুক্ষা মাত্রার 

অ্থনক নীথচ। পথোিাথরর িাথনর কাথে জথলর অ্স্বিতাও  থেষ্ট্ মবথড়  ায়। দ্ধকন্তু দরূথত্বর সথি মসটি 
কথম আথস এবং পথোিাথরর িানটি মেথক ৭০০ দ্ধমোর দথূর প্রায় স্বাভাদ্ধবক িথয়  ায়।রুক্ষ্ম পদ্ধলগুদ্ধল 

দ্রুততর এবং অ্ল্প দরূথত্বই তলায় মনথম  ায়।পদ্ধলথত মলািা বতগ মান োকথল তা দম্বল দ্ধিথসথব কাজ কথর 
দ্ধমদ্ধি পদ্ধলর তলায় মনথম আসা তরাদ্ধিত কথর।জদ্ধমথত পে মফলার বযবিা তখ্নই করা িয়  খ্ন মসটি 
কলদু্ধষত োথক এবং তা িলদ্ধদয়া োদ্ধমগনাথলর পথোিাথরর মক্ষথত্র। খ্ন পথোিার করা পদােগ জদ্ধমথত 
কদগমাি রূথপ মফলা িয়,তখ্ন জলাশয়থত অ্দ্ধতদ্ধরি জল চথল  ায়  া জথলর গুের্ত মাথন প্রভাব 

মফলথত পাথর। 

গুরুত্বপেূগ প্রশমনমলূক পদথক্ষপসমিূাঃ 
গুরুত্বপেূগ প্রশমেমলূক পদথক্ষপগুদ্ধলর মথিয অ্ন্তগভুি িল েযালওথয়র্ মপ্রাফাইল দ্ধবথেষে কথর বযান্ডাদ্ধলং 

এবং স্বল্প র্ভীরতার জল ান বযবিার কথর পথোিাথরর পদ্ধরমান হ্রাস করা।স্তর এবং র্ভীরতার দ্ধভদ্ধত্তথত 
মেজাথরর সদু্ধচদ্ধন্তত দ্ধনবগাচথনর মািযথম পদ্ধলর অ্পচয় কমাথনা ম থত পাথর এবং মসই অ্ন ুায়ী কাোর 

সাকশন মেজার(দ্ধসএসদ্ধড)বযবিার করার প্রস্তাব মদওয়া িথয়থে।কাোর মিথডর সাইজ এবং অ্নযানয 
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প্র দু্ধির্ত দ্ধনদ্ধদগষ্ট্করে এর বাোইথয়র মিয দ্ধদথয় উিার করা পে পথর  াওয়ার ক্ষদ্ধত আথরা হ্রাস করথত 

পাথর। 

জথলর গুেমাথনর উপর বাজগ  চলাচথলর উপর প্রভাবাঃ জল ান আবজগ না, বতলাি আবজগ না, ময়লা এবং 
বযালাথের জল উৎপন্ন কথর  া দ্ধকনা নদীর জথলর মাথনর উপর প্রভাব মফলথত পাথর।পদ্ধরিন্নতা বজায় 
রাখ্ার রথঙর বযবিার জথলর গুনর্ত মাথন প্রভাব মফলথত পাথর কারে রথঙর মথিয দ্ধবষাি উপাদান 
োকথত পাথর। আবার জলপথে পদ্ধরবাদ্ধিত পনয মেথক িথুলা জথলর তলায় মনথম আসথল জথলর মাথন 
প্রভাব পরথত পাথর। জািাজ দঘুগেনা/িাক্কার ফথল পদ্ধরবাদ্ধিত পনয জথল পথর ম থত পাথর  ার মথিয মতল 
োকথত পাথর,এর ফথল নদীর জথলর গুেমাথন প্রভাব আসথত পাথর। 

গুরুত্বপেূগ প্রশমথনর পদথক্ষপসমিূাঃ বজগ যজল, বতলাি আবজগ না,জািাথজর মখ্াথলর জল,অ্স্বািযকর 
আবজগ না( দ্ধদ োথক),বায়ু দষূে এবং জল াথনর আবজগ নার এমএআরপওএল অ্ন ুায়ী পদ্ধরচালনা করথল 
জথলর মাথনর দষূে মরাি করা ম থত পাথর।সমস্ত রক্ষোথবক্ষে ও মমরামদ্ধতর কাজ শুিমুাত্র দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ িাথনই 
করথত িথব।পদ্ধরিন্নতা বজায় রাখ্ার প্রথয়াজথন শুিমুাত্র দ্ধবষাি উপাদান মিু রঙ বযবিার করথত িথব। 
দঘুগেনার সম্ভাবনা হ্রাস করথত অ্দ্ধভজ্ঞ নাদ্ধবকদলথক দ্ধনথত িথব।  ববদযুদ্ধতন চাথেগ র মািযথম নাদ্ধবকথদর 
লভয এলএদ্ধড সম্পদ্ধকগ ত তেয দ্ধদথত িথব এবং নাবযতার দ্ধবপদ সেুলতা সম্পন্ন প্রথয়াজনীয় িাথন দঘুগেনা 
ও নদীথত পনয পথর  াওয়া হ্রাস করথত সতকগ তামলূক দ্ধচি প্রদশগথনর মািযথম নাদ্ধবকথদর অ্বদ্ধিত করথত 
িথব। মতল পথর  াওয়া মরাি করথত মতলবািী জািাজ((>৫০০০dwT)দ্ধদ্ব্গুে মখ্াল দ্ধবদ্ধশষ্ট্ িথত িথব। 

নদীতীর এবং নদী তীথরর িাপথতযর উপর বাজগ  চলাচথলর প্রভাবাঃ জল ান চলাচথল ম  মঢউ উৎপন্ন 
িথব তা নদী পাথড়র ভাঙন সদৃ্ধষ্ট্ করথত পাথর।এর প্রভাব সামানযই প্রতযাদ্ধশত ফারাক্কার দ্ধনকেবতী 
দ্ধফডার খ্ালটি োড়া ম টি সংকীেগ এবং এটির পাথড় ভাঙথনর সম্ভাবনা আথে।  

গুরুত্বপেূগ প্রশমথনর পদথক্ষপসমিূাঃ সংকীেগ অ্ঞ্চলগুদ্ধলথত এবং সংকীেগ বাাঁকগুদ্ধলথত জল াথনর র্দ্ধত সীদ্ধমত 
রাখ্থল ভাঙন কম িথত পাথর।নদীর পাথড়র সরুক্ষা এবং বাাঁকগুদ্ধলথক সরল করার কা গ নদীর পাড়থক 
ভাঙন মেথক সরুদ্ধক্ষত রাখ্থত পাথর। 

বায়ুর গুেমান এবং শথব্দর মাত্রার উপর প্রভাবাঃ 

প্রােদ্ধমক বায়ুদ্ধবজ্ঞানাঃএনডব্লু১ এ অ্বদ্ধিত প্রদ্ধতটি মেশথন প্রিােতাঃ িাওয়া শীতকাথল উত্তর ও উত্তর 
পদ্ধিম দ্ধদক মেথক আথস এবং বাদ্ধক মরসথুম দদ্ধক্ষে ও দদ্ধক্ষেপবূগ দ্ধদক মেথক আথস।এই অ্ঞ্চথল বায়ুর 
র্দ্ধতর দ্ধবসৃ্তদ্ধত ঘিায় ১.৯ দ্ধকথলাদ্ধমোর(পােনাথত) এবং ঘিায় ৮.৭ দ্ধকথলাদ্ধমোর(কলকাতায়)দ্ধডথসম্বর 
ও জানয়ুারী িল শীথতর মাস  খ্ন পােনায় র্ড় বদদ্ধনক তাপমাত্রা ৯.১ দ্ধডেী মসলদ্ধসয়াস এবং 
কলকাতায় বদদ্ধনক র্ড় সবগাদ্ধিক তাপমাত্রা ২৬.৯ দ্ধডেী মসদ্ধিথেড িয়। এদ্ধপ্রল ও মম সবগাদ্ধিক তাপ 
মাত্রার মাস  খ্ন পনযদায় বদদ্ধনক র্ড় সবগদ্ধনম্ন তাপমাত্রা ২৪ দ্ধডেী মসদ্ধিথেড এবং বারানদ্ধসথত বদদ্ধনক 
র্ড় সথবগাচ্চ তাপমাত্রা ৪০.৪ দ্ধডেী মসদ্ধিথেড িয়। আথপদ্ধক্ষক আদ্রতার দ্ধবস্তার িয় ২৫% মেথক 
৮৪%।প্রকল্প অ্ঞ্চথল বাদ্ধষগক বদৃ্ধষ্ট্পাথতর দ্ধবসৃ্তদ্ধত ১০০০.৩ দ্ধমদ্ধল দ্ধমোর(বারানদ্ধস) মেথক ১৭২৮.৫ দ্ধমদ্ধল 
দ্ধমোর(কলকাতা) 
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প্রােদ্ধমক বায়ুর গুের্ত মানাঃএনডব্লু১ বরাবর তার গুরুত্বপেূগ প্রভাব অ্ঞ্চথল ম গুদ্ধলথত দ্ধনমগান কা গ 
পদ্ধরকদ্ধল্পত িথয়থে, মসখ্াথন দ্ধসদ্ধপদ্ধসদ্ধবর দ্ধবদ্ধি অ্ন ুায়ী পাদ্ধরপাদ্ধশ্বগক বায়ুর গুের্ত মান প গথবক্ষে করা 
িয়(PM 2.5,PM10 SO2,NO2, এবং CO) PM10 এর মাত্রা দ্ধবস্তার কথর ৩৯ মেথক ১৪৫ µg/m3. PM10 

এর মাত্রা সব িাথনই 100 µg/m3 এর মথিয শুিমুাত্র বারানদ্ধসথত(দ্ধেথজর দ্ধনকথে),পােনা এবং িাওড়া 

োড়া। PM 2.5 এর মাত্রা দ্ধবস্তার কথর ১৬ মেথক ৫৮ µg/m3 এবং দ্ধসদ্ধপদ্ধসদ্ধবর মাত্রা ৬০ µg/m3 এর 

মথিয। SO2 এবং NO2 এর মাত্রা দ্ধবস্তার কথর  োিথম ৪.৪ মেথক ৩৫.৬ µg/m3 এবং ৭.০ মেথক ৪৮ 

µg/m3 এবং তা এনএএদ্ধকউএস ২০০৯এর দ্ধনথদগ দ্ধশত মাত্রার মথিয পথর। CO পাওয়া মর্থে শুিমুাত্র 
িলদ্ধদয়া,িাওড়া,পােনা এবং বারানদ্ধসথত।এই িানগুদ্ধলথত ৮ ঘিার COর মাত্রা দ্ধবস্তার কথর ০.১৮ মেথক 
১.২mg/m3 এবং এনএএদ্ধকউএস ২০০৯ মত দ্ধনথদগ দ্ধশত মাত্রার মথিয পথর। 

শথব্দর মবসলাইনাঃ এনডব্লু১ বরাবর মসটির গুরুত্বপেূগ প্রভাব অ্ঞ্চথল ম গুদ্ধলথত দ্ধসদ্ধপদ্ধসদ্ধবর দ্ধবদ্ধি অ্ন ুায়ী 

দ্ধনমগান কা গ পদ্ধরকদ্ধল্পত িথয়থে,মসগুদ্ধলথত শব্দ দ্ধনয়ন্ত্রে করা িথয়থে। ম  সব িাথন দ্ধনয়ন্ত্রে কা গ িথয়থে 
মসখ্াথন পাদ্ধরপাদ্ধশ্বগক শথব্দর মাত্রা জদ্ধম বযবিাথরর মক্ষথত্র দ্ধসদ্ধপদ্ধসদ্ধবর দ্ধনথদগ দ্ধশত মাপকাঠির মথিয 
পথর;সামাদ্ধজক দ্ধিয়াকলাপ ম মন পজূাপাঠ,স্নান করা ইতযাদ্ধদর কারথে বযাদ্ধতিম কাশীর কিপ 

অ্ভয়ারেয(কাশী োেগ ল সযাঙচুয়াদ্ধর)। 

বায়ুর গুের্ত মাথনর উপর পথোিার ও বাজগ  চলাচথলর প্রভাবাঃবাজগ  ও দষূে দ্ধনাঃসরে কথর দ্ধকন্তু 

তুলনামলূকভাথব একই পদ্ধরমান পনয সম দরূথত্ব সড়ক ও মরল পথে বিথনর মেথক কম।তাই বায়ুর 
গুের্ত মাথনর উপর প্রভাব ইদ্ধতবাচক দ্ধিথসথব প্রতযাদ্ধশত িয়। দ্ধবথেষে অ্ন ুায়ী সবরকম দষুে 
দ্ধনাঃসরেই হ্রাস পায়।“প্রকল্প সি” অ্বিায় দ্ধনাঃসরথের হ্রাস তাদ্ধলকা ৫এথত মদওয়া িথয়থে। 

গুরুত্বপেূগ প্রশমথনর পদথক্ষপাঃথ  সব পনয িথুলা বতরী কথর মসগুদ্ধলথক ঢাকা মদওয়া অ্বিায় বিন করথত 

িথব।জল াথনর ইদ্ধঞ্জন এবং প্রথপলাথরর দ্ধনয়দ্ধমত রক্ষোথবক্ষে বায়ুদষূে উথিখ্থ ার্যভাথব কদ্ধমথয় দ্ধদথত 
পাথর।এলএনদ্ধজ র মতন পদ্ধরস্কার জ্বালাদ্ধনর বযবিার পরীক্ষা কথর মদখ্া ম থত পাথর। 

নেনর্ল ৫:সড়ক ও নরলপক্ষথর র্েক্ষল আইডব্লুটি প্রণানলক্ষত পনরর্নতব ত হওয়ার ফক্ষল নিেঃসরণ হ্রাস 

সাল SO2 নিেঃসরণ 

(েি/র্ র.) 

NOx 

নিেঃসরণ 

(েি/র্ র.) 

CO 

নিেঃসরণ 

(েি/র্ র.) 

HC নিেঃসরণ 

(েি/র্ র.) 

PM 

নিেঃসরণ 

(েি/র্ র.) 

2016 0 0 0 0 0 

2025 176.547 1305.17 511.9684 365.981 215.8993 

2035 242.8597 1772.377 695.3507 495.2122 292.4799 

2045 365.2669 2508.429 986.5775 684.3006 404.4284 

আনমুাদ্ধনক দ্ধনে 
হ্রাস(েন)২০১৫-

২০৪৫ 

5874.205 42201.2 16575.06 11700.31 6901.329 
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পথোিার এবং বাজগ  চলাচল জদ্ধনত শব্দমাত্রার উপর প্রভাব 

বাজগ  চলাচথলর কারথে শথব্দর মাথনর উপর প্রভাব সামানযই এবং সড়কপে ও মরলপথে 
পদ্ধরবিথনর তুলনায় খ্ুবই কম।মাথঝ মাথঝ উচ্চ মাত্রার শব্দ বতরী িথত পাথর শুিুমাত্র  খ্ন 
নাবযতার সতকীকরথের জথনয হুোর বযবিা করা িয়। পথোিার কাথ গর সমথয় উৎস িাথন 
বাতাথস শথব্দর মাত্রা ৮০ মেথক ৯০dB(A) দ্ধবস্তার করথব। উৎস মেথক ১০০ দ্ধমোর দরূথত্ব 
শথব্দর মাত্রা কথম ৭০ dB(A)িথব। ২০০ দ্ধমোর দরূথত্ব ৬৪ dB(A),৫০০ দ্ধমোর দরূথত্ব ৫৬ 
dB(A)িথব। শুিমুাত্র নাবয প্রোদ্ধলথত পথোিার করা িথব।এতএব পথোিাথরর শথব্দর প্রভাব 
কাোকাদ্ধে বসদ্ধতগুথলাথত সামানযই িথব।তাোড়াও রাত ১০োর পথর পথোিাথরর কাজ চালাথনা 
িথব না।অ্ঞ্চথল শথব্দর পদ্ধরথবশ বযবিায় একাদ্ধিক পদথক্ষপ পদ্ধরকদ্ধল্পত িথয়থে। 

শথব্দর মাত্রা োড়াও পথোিার এবং বাজগ  চলাচথল জলর্থভগ  উচ্চ মাত্রার শব্দ সদৃ্ধষ্ট্ িয়।এই শব্দ 
প্রিােতাঃ জলজ প্রােী ও উদ্ধিথদর উপর প্রভাব মফথল এবং জলজ পদ্ধরথবথশর অ্ংশটিথত জলর্থভগ  
শথব্দর প্রভাব দ্ধবশথদ আথলাচনা করা িথয়থে।  

গুরুত্বপেূগ প্রশমথনর পদথক্ষপাঃ সকাল ৬ো মেথক রাত ১০ো অ্বদ্ধি পথোিাথরর কাজ দ্ধনিগাদ্ধরত 
কথর মদওয়া োড়াও ঘষগথের ফথল শব্দ সদৃ্ধষ্ট্ মরাি করথত মেজারগুদ্ধলথক দ্ধনয়দ্ধমত রক্ষোথবক্ষে 
করথত িথব।শথব্দর মাত্রা হ্রাস করথত মেজাথর শব্দ ঢাকার  ন্ত্রপাদ্ধত লার্াথনা োকথব,বাজগ গুদ্ধল 
প্রথয়াজথন হুোর বযবিার করথব অ্েগাৎ মৎসজীদ্ধব ও অ্নযানয জল াথনর সুরক্ষার উথেথশয। 

মেজাথরর শব্দ মসটির উৎথসই দ্ধবদ্ধভন্ন ভাথব হ্রাস করা ম থত পাথর(মেজাথর)ম মন দ্ধনাঃসরে 

বযবিাথক দ্ধবদ্ধিন্ন মরথখ্,ইদ্ধঞ্জথনর ঘথরর দরজা বন্ধ মরথখ্ এবং আড়াল কথর। 
 

িলজ ও জলজ পদ্ধরথবথশর উপর প্রভাব 

গুরুত্বপণূব জীর্তানওিক পনরক্ষর্শগত সম্পেসমূহেঃ বনয প্রােী সংরক্ষে অ্ঞ্চলগুদ্ধল ম মন কাশী 
োেগ ল সযাঙচুয়াদ্ধর(বারানদ্ধস, ইউদ্ধপ) এবং দ্ধবিমশীলা র্যাথঞ্জটিক ডলদ্ধফন 
সযাঙচুয়াদ্ধর(দ্ধবিার),এনডব্লু১ অ্ঞ্চথলর মথিয পথর। দ্ধফশাদ্ধরজ অ্যাথক্ট দ্ধনথদগ দ্ধশত দ্ধিলসা 
সযাঙচুয়াদ্ধর,থ টির লক্ষয ইদ্ধলশ মাথের উৎপাদন বদৃ্ধি,থসটি পদ্ধিমবথির চারটি িাথন অ্বদ্ধিত।এই 
দ্ধতনটি আথরা েয়টি গুরুত্বপেূগ পাদ্ধখ্রালয় রথয়থে  ার মথিয অ্ন্তগভুি উথিায়া পদ্ধক্ষরালয় ম টি 
এনডব্লু ১ এর প্রভাব অ্ঞ্চথলর মথিয পথর(১০ দ্ধকথলাদ্ধমোর) 

 

আরইটি প্রজাদ্ধত ম মন র্াথিয় ডলদ্ধফন(দ্ধশদ্ধডউল ১),দ্ধমদ্ধষ্ট্ জথলর কিথপর প্রজাদ্ধত(প্রায়শই মদখ্া 
 ায়),মসেৃ মরাম দ্ধবদ্ধশষ্ট্ ভাম এবং কুদ্ধমর(খ্বু কম মদখ্া  ায়)এনডব্লু১ এর নদীর অ্ংথশ 
বতগ মান। 

িলজ উদ্ধিদাঃএনডব্লু১ অ্ঞ্চথল মকান বড় জিল মনই।তীরবতী উদ্ধিদগুদ্ধলর মথিয রথয়থে সািারে 
র্াে, মঝাাঁপ ও ঔষদ্ধি লতা।এনডব্লু ১এর তীরবতী অ্ঞ্চথল মকান দ্ধবরল ও দ্ধবপন্ন প্রজাদ্ধতর 
উদ্ধিদ লক্ষয করা  ায়না। 

িলজ প্রােীজর্ৎাঃএনডব্লু১ বরাবর মকান বড় বনাঞ্চল না োকাথত িলজ প্রােী জর্ৎ সািারে 
িলজ প্রােীর প্রজাদ্ধতথত সীদ্ধমত।দ্ধশদ্ধডউল ১এর মকান স্তনযপায়ী প্রােীর প্রজাদ্ধত এনডব্লু১ বরাবর 
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মদখ্া  ায়না।অ্বশয এনডব্লু ১এর প্রভাব অ্ঞ্চথলর মথিয অ্বদ্ধিত েয়টি আইদ্ধবএ িল পদ্ধর ায়ী 
জলপক্ষীথদর প্রিাে শীতকালীন বাসিান।এই আইদ্ধবএগুদ্ধলথত দ্ধকেু দ্ধবরল/দ্ধবপন্ন/সেোপন্ন পাদ্ধখ্ 
মদখ্া মর্থে। 

জলজ উদ্ধিদকূল এবং প্রােীকূলাঃ এনডব্লু১ বরাবর জলজ উদ্ধিদকূল এবং প্রােীকূথলর ববদ্ধচথত্রযর 
অ্ন্তগর্ত ফাইথোিযােেন, জিুযােেন,জথুবন্থস,মাে ও উচ্চ স্তথরর মমরুদন্ডী প্রােী।ফাইথোিযােেথনর 
প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধিত্ব কথর মিাথরাফাইদ্ধস,বযাদ্ধসলাদ্ধরওফাইদ্ধস,সায়ানফাইদ্ধস,ইউর্থলথনাফাইদ্ধস,জযাথন্থাফাইদ্ধস 
এবংথরাথডাফাইদ্ধস মশ্রেীসমিূ।এনডব্লু১ বরাবর বযাদ্ধসলাদ্ধরওফাইদ্ধসর সদসযথদর প্রািাথেযর পথরই 
রথয়থে মিাফাইদ্ধস এবং মরাথডাফাইদ্ধস মশ্রেী। 

জিুযােেথনর মথিয পথর মপ্রাথোথজায়া,রটিফারস এবং িুথেদ্ধশয়ানস। ফাইথোিযােেন এবং জিুযােেথনর ববদ্ধচত্র 

এলািাবাদ মেথক ফারাক্কা মস্ট্রথচর তুলনায় ফারাক্কা মেথক িলদ্ধদয়ার মস্ট্রথচ মবদ্ধশ।মযাথিা মবন্থস এবং মযাথিা-

মমরুদন্ডিীন প্রােীগুদ্ধলর মথিয রথয়থে অ্যাথনদ্ধলডা,অ্যান্থথরাথপাডা কীে এবং মলসু্কা।এনডব্লু১ মস্ট্রচটির মৎস 

সেদায়টি নীে ১০৬ রকম প্রজাদ্ধতর মাে দ্ব্ারা প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধিত্ব িথয়থে। এনডব্লু১ মস্ট্রথচ (এলািাবাদ মেথক িলদ্ধদয়া)মত 

উচ্চস্তথরর স্তনযপায়ী প্রােী িল র্যাথঞ্জটিক ডলদ্ধফন(িযাোদ্ধনোর্যাথঞ্জটিকার্যাথঞ্জটিকা)এবং মসেৃ মরাম িু 

ভাম(লথুিাথর্লপারদ্ধেদ্ধসলাো)ম গুদ্ধল দ্ধবপন্ন প্রােী দ্ধিথসথব মশ্রেীভুি(দ্ধশদ্ধডউল ১)ডলদ্ধফন মদখ্া  ায় এনডব্লু১এ 

এলািাবাদ মেথক ফারাক্কার মথিয এবং ফারাক্কার পথরও দ্ধনয়মমাদ্ধফক ভাথব আসা  াওয়া করথত। দ্ধকন্তু এলািাবাদ 

মেথক বারানদ্ধস অ্ঞ্চথল এই স্তনযপায়ীথদর মদখ্া পাওয়া দ্ধবরল।মসেৃ মরাথমর ভাম র্াথিয় অ্ঞ্চথলর সবগত্রই পাওয়া  ায় 

 দ্ধদও খ্বু কম সংখ্যায় কারে এটি(আইইউদ্ধসএন)তাদ্ধলকা অ্ন ুায়ী দ্ধবপন্ন মশ্রেীর প্রােী। দ্ধদও আমাথদর অ্নসুন্ধান 

কাথল এটিথক মদখ্া  ায়দ্ধন দ্ধকন্তু ভার্লপরু ও সলুতানপথুরর মৎসজীদ্ধবরা এটিথক মদখ্থত পাওয়ার কো জানান।এটির 

সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাওয়ার কারথে এটি খ্বুই মবদ্ধশ মাত্রায় দ্ধশকার করা িয় মসগুদ্ধলর মলূযবান চামড়ার 
জথনয। র্াথিয় অ্ঞ্চথল ম  সরীসপৃ প্রােীকূল পাওয়া  ায় তা িল দ্ধবদ্ধভন্ন িরথের দ্ধমদ্ধষ্ট্ জথলর কিথপর 
প্রজাদ্ধত, জলসাপ(থিথনাথিাদ্ধফসদ্ধপথেের),মার্ার মিাথকাডাইল(থিাকদ্ধডলাসপালদু্ধিস),থমািনার (পবূগ 
উপকুল)কুদ্ধমর(দ্ধস মপাথরাসাস) এবং ইদ্ধন্ডয়ান ঘদ্ধরয়াল মদখ্া খ্বুই দ্ধবরল।এটির উপদ্ধিদ্ধত মবদ্ধশ মশানা 
 ায় র্িার উপনদীগুদ্ধলথত(চম্বল নদী)।কিপ এবং জলসাপ োড়া অ্নয সব সরীসপৃ প্রােীকূলগুদ্ধল দ্ধবপন্ন 
প্রকৃদ্ধতর প্রজাদ্ধত দ্ধিথসথব মশ্রেীভুি। হুর্দ্ধল নদী অ্ঞ্চথল র্যাথঞ্জস শাথকগ র অ্সমদ্ধেগত উপদ্ধিদ্ধত রথয়থে, দ্ধদও 
মমাোমটুি র্ত ৫০ বের এই প্রজাদ্ধতটিথক র্িায় (হুর্দ্ধল নদী অ্ঞ্চল সি) মদখ্া মর্থে বথল জানা 
 ায়দ্ধন। 

জলজ প্রকৃদ্ধতর উপর রক্ষোথবক্ষথের পথোিাথরর প্রভাবাঃ জলজ প্রােীজর্থত পথোিাথরর প্রভাথবর অ্ন্তগর্ত 
নদী র্থভগ র সবগদ্ধনম্ন স্তথরর প্রােীজর্থত দ্ধবদ্ধভন্নতার পদ্ধরবতগ ন, শব্দ মাত্রার বদৃ্ধিথত জলজ জীথবর 
আচরের্ত প্রদ্ধতদ্ধিয়া ও তাথদর টিসযুথত আঘাত, পদ্ধল বদৃ্ধিথত মাথের কানকুয়ায় মরািথকর সদৃ্ধষ্ট্,জলজ 
প্রােীকূথলর মথিয পথোিাথরর সমথয় দ্ধনাঃসতৃ দ্ধবষাি দষূেকারীর প্রথবশ,পে মফলায় নদী র্থভগ র সবগদ্ধনম্ন 
মের উদ্ধিদ জর্ৎ ও প্রােী জর্থতর শ্বাসথরাি এবং সাবমাজগ ড অ্যাথকায়াটিক মভদ্ধজথেশন(এসএদ্ধভ)র 
ক্ষদ্ধত। দ্ধসএসদ্ধড মেথক উৎপন্ন শথব্দর মাত্রা ১৬০-১৮০ d(B) এবং ডলদ্ধফন, কিপ,মাে(<২ োম) 
দ্ধনরন্তর শথব্দর প্রভাথব আচরের্ত ক্ষদ্ধতর মাত্রা িল  োিথম ১৭৭ d(B),১৫০ d(B),১৮৬ 
d(B)এবং ১৮৩ d(B) কুমীর ও মভাাঁদথড়র শব্দ মাত্রার প্রদ্ধতদ্ধিয়াশীলতার মাত্রা অ্জানা দ্ধকন্তু এই 
জীবগুদ্ধলথক খ্বু কমই মদখ্া  ায়। এটি িথর মনওয়া িয় ম  এই জীবগুদ্ধলর ও একই প্রদ্ধতদ্ধিয়াশীলতার 
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মাত্রা িথব। অ্বশয এই জীবগুদ্ধল মবদ্ধশরভার্ সময় নদীর তীথর বা নদীর তীথরর দ্ধনকেবতী জলািাথন 
োকা পেন্দ কথর মসই কারথে তাথদর উপর পথোিাথরর প্রভাথবর সম্ভাবনা কম কারে এই কাজটি নদীর 
র্ভীর খ্াথত িওয়াই সম্ভাবয। তাোড়াও কাশী োেগ ল সযাঙচুয়াদ্ধর এবং দ্ধবিমশীলা র্যাথঞ্জটিক ডলদ্ধফন 
সযাঙচুয়াদ্ধর(দ্ধভদ্ধজদ্ধডএস) এর মথিয বা তার দ্ধনকেবতী িাথন মকান পথোিাথরর কাজ পদ্ধরকল্পনা করা 
িয়দ্ধন।এই েশগকাতর প্রােীর উপর পথোিাথরর প্রভাথবর সম্ভাবনা নযুনতম কথর। এই কারথে জলজ 
প্রােীর উপর পথোিাথরর কাজ মকান দ্ধবথশষ প্রভাব মফলথব না 

গুরুত্বপেূগ প্রশমথনর পদথক্ষপাঃজীবতাদ্ধত্বক দ্ধদক মেথক েশগকাতর অ্ঞ্চথল ম মন দ্ধভদ্ধজদ্ধডএস এবং কাশী 
োেগ ল সযাঙচুয়াদ্ধর,প্রিান নদীর সিমিথলর (১০০ দ্ধমোর অ্নভূুদ্ধমকভাথব এবং ৫০০ দ্ধমোর প্রিান নদীর 
সিমিথলর দপুাথশর)এবং মাথের প্রজনন ও দ্ধডম োড়ার সময় আর পদ্ধর ায়ী পাদ্ধখ্র মরসথুম 
পথোিাথরর কাজ সীদ্ধমত রাখ্থল জলজ উদ্ধিদকূথলর উপর প্রভাব উথিখ্থ ার্যভাথব হ্রাস করথত পাথর। 
মেজারগুদ্ধলর দ্ধনয়দ্ধমত পদ্ধরস্কার ও রক্ষোথবক্ষথের মািযথম পথোিার করার আওয়াজ কমাথনা ম থত পাথর 
এবং বদু্ব্থুদর পদগ ার বযবিাথর জথলর তলার শব্দ উথিখ্থ ার্যভাথব হ্রাস করা ম থত পাথর। বদু্ব্থুদর পদগ ার 
বযবিাথর জথলর তলায় শব্দ মমাোমটুি ১০ d(B)কমাথত পাথর।  

বাজগ  চলাচথলর দরুন জলজ প্রােী জর্থতর উপর প্রভাবাঃ 

দ্রুত র্দ্ধতর জল াথনর জথনয পেয(প্রিােতাঃ মতল) উপদ্ধচথয় পড়থল এবং জথলর তলায় উচ্চ মাত্রায় শব্দ 
সদৃ্ধষ্ট্ করথল বাজগ  চলাচথলর দরুন জলজ প্রােী জর্থতর উপর প্রভাব আসথত পাথর।জল ানগুদ্ধল দ্রুত 
র্দ্ধতথত চলাকালীন জলজ প্রােীগুদ্ধলর সথি সংঘথষগর দরুন মসগুদ্ধলর মতুৃয বা আঘাত লার্থত 
পাথর।উপদ্ধচথয় পরা পদ্ধরবাদ্ধিত পেয জলজ প্রজাদ্ধতর বসদ্ধতর উপর প্রভাব মফলথত পাথর। সবরকম বস্তু 
উপদ্ধচথয় পরার মথিয মতল উপথে পরা সবগাদ্ধিক উথিখ্থ ার্য কারে মতল একটি আস্তরে বতরী করথত 
পাথর বা জল এবং বাতাথসর সংেথশগ মেদ ঘোয় এবং দ্ধডওর মাত্রা হ্রাস কথর,জলজ প্রােীর কানথকা 

এবং ত্বথকর মরামকূপ মরাি কথর  ার ফথল মতুৃয িথত পাথর। প্রতযাশা করা িয় ম  ১৫০০-২০০০dWT 
আকাথরর বাজগ  জলপেগুদ্ধলথত চলাচল করথব ম গুদ্ধল র্দ্ধত অ্ন ুায়ী ১১০ মেথক১৮০ d(B) শব্দ সদৃ্ধষ্ট্ 
কথর।অ্বশয অ্ভয়ারেয অ্ঞ্চলগুদ্ধলথত র্দ্ধত ঘিায় ৫ দ্ধকথলাদ্ধমোর সীমাবি করা িথয়থে এবং শথব্দর 

সবগাদ্ধিক মাত্রা িথতপাথর ১৪০ d(B)।কিপ ও মাথের সিযশদ্ধির মাত্রা িল ১৫০ d(B)এবং ১৭৭ 
d(B),তাই জল ান চলাচথলর প্রভাব ডলদ্ধফন ও কিথপর উপর প্রতযাদ্ধশত নয়। অ্বশয শথব্দর মাত্রা 
১৬০ d(B) দ্ধনথয় জথলর তলায় শব্দ পরীক্ষা করা িয় এবং মদখ্া  ায় ম  শথব্দর মাত্রা জল ান মেথক 
৪.৬ দ্ধমোর দথূর হ্রাসপ্রাপ্ত িথয় ১৫০ d(B)মত মনথম আথস।থভাাঁদড় ও কুদ্ধমরথদর খ্বু কমই মদখ্া  ায় 
কারে তারা নদীর তীরবতী জলা জায়র্ায় দ্ধবশ্রাম দ্ধনথত পেন্দ কথর,তাই শথব্দর দ্রুত হ্রাস প্রাদ্ধপ্তর ফথল 
শথব্দর প্রভাব খ্বুই সামানয িথত পাথর বথল প্রতযাদ্ধশত। 

দঘুগেনা জদ্ধনত সংঘষগ বাদ মদওয়া  ায় না,অ্বশয ডলদ্ধফথনর মক্ষথত্র র্িৃীত সরুক্ষার পদথক্ষপগুদ্ধল অ্নযানয 
প্রােীথদর মক্ষথত্রও প্রথ াজয।জলজ প্রজাদ্ধতর উপর অ্নয একটি প্রভাব িল জীবতাদ্ধত্ত্বক দ্ধদক মেথক গুরুত্বপেূগ  
শব্দ মঢথক মদওয়া।ডলদ্ধফথনর ইথকাথিশন শথব্দ োথক অ্দ্ধিক মাত্রার শদ্ধি  া মমাোমটুি ৬৫ দ্ধকথলা িােগ জ 
এবং তা মনষুয সষৃ্ট্ শব্দ কম্পাথের দ্ধবস্তাথরর বাইথর এবং তাই মকান উথিখ্থ ার্য প্রভাব পরথব না।দ্ধকন্তু 
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আদানপ্রদাথনর সংথকত  দ্ধদ মনষুয সষৃ্ট্ শথব্দর কম্পাথের মত একই দ্ধবস্তাথরর িয় তািথল মসগুদ্ধল মঢথক 
ম থত পাথর দ্ধকন্তু জথলর পদ্ধরথবথশর স্বাভাদ্ধবক আওয়াথজ মসগুদ্ধল অ্থনকসমথয়ই ঢাকা পথর  ায়। 

গুরুত্বপেূগ প্রশমথনর পদথক্ষপাঃ অ্ভয়ারেয অ্ঞ্চথল জল াথনর র্দ্ধত সীমাবি রাখ্থত পারথল শথব্দর মাত্রা 
১৪০ d(B)র মেথক কম মাত্রা রাখ্া সম্ভব  া কিপ এবং ডলদ্ধফথনর সিনশীলতার মাত্রা মেথক কম 
এবং এর ফথল কিপ ও ডলদ্ধফথনর উপর প্রভাব নযুনতম করা ম থত পাথর। ডলদ্ধফনগুদ্ধলর দঘুগেনা 
কমাথত জল ানগুদ্ধলথত প্রথপলার র্াডগ  এবং ডলদ্ধফন দ্ধডথফ্লকোর লার্াথত িথব । 

রক্ষোথবক্ষথের জথনয পথোিাথরর ফথল পক্ষীকূথলর উপর প্রভাবাঃ রক্ষোথবক্ষথের জথনয পথোিাথরর ফথল 
পক্ষীকূথলর উপর প্রভাব প্রতযাদ্ধশত কারে তাথদর বসদ্ধত দ্ধবদ্ধিত িয় পথোিার এবং অ্পসাদ্ধরত পে নদী 
তীথর স্বল্প র্ভীর জথল দ্ধনষ্পদ্ধত্তর জথনয এবং পথোিাথরর কাথজর জথনয পাদ্ধরপাদ্ধশ্বগক শথব্দর মাত্রা 
বদৃ্ধিথত।পথোিাথরর কাথজ ৮৫ dB(A)মাত্রার শব্দ সদৃ্ধষ্ট্ িয়  া ৫০০ দ্ধমোর দরূথত্ব দ্ধমদ্ধলথয়  ায় এর 
ফথল প্রভাবটি িানীয় প গাথয় োথক। 

গুরুত্বপেূগ প্রশমথনর পদথক্ষপাঃ পথোিাথরর কাজ দ্ধদথনর মবলায়(সকাল ৬ো মেথক রাত ১০োর মথিয) 
এবং আইদ্ধবএর িানগুদ্ধলর কাোকাদ্ধে পদ্ধর ায়ী পাদ্ধখ্র মরসথুম সীদ্ধমত রাখ্থল রাদ্ধত্রথবলা দ্ধবশ্রামরত 
পক্ষীকূথলর উপর দ্ধবি হ্রাস প্রাপ্ত িথব। মেজাথরর দ্ধনয়দ্ধমত সংরক্ষে ও রক্ষোথবক্ষে এবং শব্দ দ্ধনয়ন্ত্রথকর 
বযবিার শথব্দর মাত্রা উথিখ্থ ার্যভাথব কদ্ধমথয় দ্ধদথত পাথর। দ্ধনাঃসরথের পেৃকীকরে , ইদ্ধঞ্জথনর ঘথরর 
দরজা বন্ধ রাখ্া এবং পথোিারথক আড়াল করথল শব্দ আথরা হ্রাস করা ম থত পাথর।তীথরর উপর পদ্ধল 
মফলা  দ্ধদ প্রথয়াজন িয়,তা একমাত্র টিএসদ্ধডএফথকই করথত িথব। 

সামাদ্ধজক অ্েগননদ্ধতক ও সাংসৃ্কদ্ধতক দ্ধদথকর উপর প্রভাবাঃ 

মবসলাইথনর বা দ্ধভদ্ধত্তর অ্বিানাঃ এনডব্লু১ চারটি রাথজযর মিয দ্ধদথয়  ায়াঃউত্তর প্রথদশ,দ্ধবিার,ঝাড়খ্ন্ড 
এবং পদ্ধিমবি। এনডব্লু১ বরাবর অ্থনকগুদ্ধল ঘনবসদ্ধতপেূগ অ্ঞ্চল রথয়থে ম মন 
এলািাবাদ,ফারাক্কা,সাথিবর্ঞ্জ,বিরমপরু ইতযাদ্ধদ। ২০১১ সাথলর জনর্েনা অ্নয়ুায়ী,এনডব্লু১ বরাবর মখু্য 
নর্র ও উপনর্রীর জনসংখ্যা ১,২৮,৭৫,৩৪৩,(৬৭,৮২,১৫০ জন পরুুষ এবং ৬০,৯৩,১৯৩ জন 
মদ্ধিলা)এবং নীে পদ্ধরবাথরর সংখ্যা ২৫৬২১৬৫,০-৬ বের বয়সীথদর জনসংখ্যা িল 
১৩,০৮,৬৮২।প্রকল্পটি বিৃৎ বযাদ্ধপ্তর িওয়াথত দ্ধবদ্ধভন্ন প্রত্নতাদ্ধত্ত্বক,সামাদ্ধজক এবং সাংসৃ্কদ্ধতক ভাথব 
েশগকাতর এবং গুরুত্বপেূগ িাথনর সথি সংথ ার্ সদৃ্ধষ্ট্ কথর।এনডব্লু১ বরাবর নয়টি প্রত্নতাদ্ধত্ত্বক দ্ধদক মেথক 
গুরুত্বপেূগ িান রথয়থে দ্ধকন্তু এগুদ্ধলর ৩০০ দ্ধমোথরর মথিয মকান কাজ পদ্ধরকল্পনা করা িয়দ্ধন। পােনা ও 
বারানদ্ধসর ঘােগুদ্ধলর আথরকটি সামাদ্ধজক অ্থেগ গুরুত্বপূেগ দ্ধনদশগন ম টির উপর প্রকল্পটির প্রভাব 

আসথব।অ্বশয এই প্রভাব হ্রাস করথত দ্ধকেু পদথক্ষথপর বযবিা েিে করা িথয়থে।র্িার তীথর বহু উৎসব 
দ্ধবশাল আকাথর উদ াদ্ধপত িয় দ্ধবদ্ধভন্ন িাথন ও বেথরর দ্ধবদ্ধভন্ন সমথয়।এই িানগুদ্ধল এবং উদ াপথনর 
কাল িল এলািাবাথদর কুম্ভথমলা(জানয়ুারী মেথক মফব্রুয়ারীর মথিয),বারানদ্ধসথত র্িা মথিাৎসব(অ্থক্টাবর 
মেথক নথভম্বথরর মথিয),বারানদ্ধসর তুলসী ঘাথে ধ্রূপদ মমলা(থফব্রুয়ারী মেথক মাথচগ র মথিয), দ্ধবিার ও 
ঝাড়খ্ন্ড রাথজযর মথিয নদী বরাবর দ্ধবদ্ধভন্ন িাথন েে পথুজা(অ্থক্টাবর মেথক নথভম্বথরর মথিয) এবং 
সার্থর র্িা সার্র মমলা(জানয়ুারীথত)।বাজগ  চলাচল এবং পথোিাথরর কাথজর জথনয এই উৎসবগুদ্ধলথত 
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দ্ধবি ঘোর সম্ভাবনা রথয়থে।এই প্রভাবগুদ্ধল হ্রাস করথত প্রশমথনর দ্ধকেু পদথক্ষপ প্রস্তাদ্ধবত িথয়থে।এনডব্লু১ 
বরাবর প্রত্নতাদ্ধত্ত্বক দ্ধদক মেথক সংরদ্ধক্ষত মসৌি মাত্র কথয়কটি আথে(থেদ্ধবল ৪ মদখ্নু) 

রক্ষোথবক্ষে জদ্ধনত পথোিাথরর জথনয আেগ সামাদ্ধজক ও সংসৃ্কদ্ধতর উপর প্রভাবাঃপথোিার ও পে 
অ্পসারথের প্রভাব সংসৃ্কদ্ধতর উপর ,ও প্রত্নতাদ্ধত্ত্বক দ্ধদক মেথক গুরুত্বপেূগ এবং মৎসজীদ্ধব মর্াষ্ঠীর 
জীদ্ধবকার উপর প্রভাব প্রতযাদ্ধশত। পথোিাথরর কাজ মাে িরা ও মনৌথকা চলাচল দ্ধবদ্ধিত করথত পাথর, 
পথোিাথরর িাথনর কাোকাদ্ধে উচ্চ মাত্রার শব্দ সদৃ্ধষ্ট্ কথর,নদীর জথল দষূে বদৃ্ধি,মথনারম দশৃয দ্ধবদ্ধিত 

কথর এবং বায়ু দষূে বদৃ্ধি কথর সামাদ্ধজক অ্েগননদ্ধতক দ্ধদথকর উপর প্রভাব মফলথত পাথর।এই প্রভাবগুদ্ধল 
অ্বশয স্বল্প মময়াদী এবং িানীয় এবং পথোিাথরর িানটিথতই সীমাবি োথক।পথোিাথরর কাথজ শ্রদ্ধমক ও 
জলপথের অ্নযানয বযবিারকারীথদর উপথরও স্বািয ও দ্ধনরাপত্তার মক্ষথত্র দ্ধবপদ মডথক আথন।প্রত্নতাদ্ধত্ত্বক 
দ্ধদক মেথক সরুদ্ধক্ষত মসৌিগুদ্ধলর ৩০০ দ্ধমোথরর মথিয মকান দ্ধনমগান বা বযবিা পদ্ধরকদ্ধল্পত িয়দ্ধন।সরুদ্ধক্ষত 
মসৌিগুদ্ধলর মথিয রামনর্র মসৌিটি অ্নযতম।বারানদ্ধস োদ্ধমগনাল এবং এনডব্লু১এর উন্নয়থনর প্রভাব 
দ্ধনিগারে করথত আইআইটি রুরদ্ধকর সিায়তায় আইডব্লুএআই একটি র্থবষো চাল ুকথরথে।আইআইটি 
তাথদর র্থবষোয় এটি প্রমাে কথর ম  ওই সরুদ্ধক্ষত মসৌিটির উপর এই উন্নয়নগুদ্ধলর মকান প্রভাব 
োকথব না।পথোিাথরর কাথজ মকান সরুদ্ধক্ষত মসৌি বা সাংসৃ্কদ্ধতক দ্ধদক মেথক গুরুত্বপেূগ মসৌথির উপর 
মকান প্রতযক্ষ প্রভাব প্রতযাদ্ধশত নয়। 

গুরুত্বপেূগ প্রশমথনর পদথক্ষপাঃ জীবতাদ্ধত্ত্বক ও সামদ্ধজক দ্ধদক মেথক েশগকাতর অ্ঞ্চলগুদ্ধলথত গুরুত্বপেূগ 
িমীয় বা সাংসৃ্কদ্ধতক উৎসথবর সমথয় মাথের প্রজনন ও দ্ধডম োড়ার সময় এবং পদ্ধর ায়ী পাদ্ধখ্র 
মরসথুম পথোিাথরর কাজ সীদ্ধমত রাখ্া িথব সামাদ্ধজক সাংসৃ্কদ্ধতক জীবথন প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত করথত। 
বারানদ্ধস ও পােনার িমীয় ঘােগুদ্ধল(সাংসৃ্কদ্ধতক দ্ধদক মেথক ঐদ্ধতিযমদ্ধন্ডত িান)থেথক নযুনতম ১০০ 
দ্ধমোর বাফার অ্ঞ্চল প্রস্তাদ্ধবত িথয়থে পথোিাথরর জথনয সীদ্ধমত অ্ঞ্চল দ্ধিথসথব,  াথত ঘােগুদ্ধল সরুদ্ধক্ষত 
িয়। প্রত্নতাদ্ধত্ত্বক দ্ধদক মেথক সরুদ্ধক্ষত মসৌিগুদ্ধলর মক্ষথত্র ম  সাবিানতাগুদ্ধল অ্বলম্বন করা িথয়থে তা 
সাংসৃ্কদ্ধতক দ্ধদক মেথক গুরুত্বপেূগ ঐদ্ধতিযমদ্ধন্ডত িানগুদ্ধলর কাোকাদ্ধে মকান বযবিা মনওয়ার মক্ষথত্রও 
অ্বলম্বন করথত িথব।এোড়াও প্রস্তাদ্ধবত িথয়থে ম  খ্নন ও দ্ধনমগান প গাথয় িঠাৎ  দ্ধদ মকান মূলযবান 
প্রত্নতাদ্ধত্ত্বক দ্ধনদশগন পাওয়া  ায় তািথল আইডব্লুএআই এবং এএসআই মক জানাথত িথব।সময়মতন 
পথোিাথরর কাজ এবং িান সম্পথকগ  জানাথল মৎসজীদ্ধবথদর দ্ধবদ্ধিত করা হ্রাস করা ম থত পাথর। 

সিায়তার জথনয মৎসজীদ্ধবথদর দ্ধসআইএফআরআই এর মতন প্রদ্ধতষ্ঠাথনর প্রদ্ধশক্ষে বযবিা করা ম থত পাথর 
 াথত মাে িরার উন্নত প্রদ্ধিয়া ও প্রাপ্ত সরঞ্জামগুদ্ধলর রপ্ত করথত পাথর ম গুদ্ধল তাথদর জীদ্ধবকা উন্নত 
করায় সািা য করথব।পথোিাথরর সময় দঘুগেনা হ্রাথসর পদথক্ষপগুদ্ধল মনওয়া িথব এবং পথোিাথরর 
িানগুদ্ধলথত প্রােদ্ধমক দ্ধচদ্ধকৎসা বযবিা সবসমথয়ই োকথব।  

বাজগ  চলাচথল আেগ সামাদ্ধজক এবং সাংসৃ্কদ্ধতক দ্ধদকগুদ্ধলর উপর প্রভাবাঃপ্রাকৃদ্ধতক দথু গার্ ম মন বনযা বা 
ঘদূ্ধেগ ঝড় এবং কা গ চলাকালীন দ্ধবপদ ম মন সংঘষগ,অ্দ্ধিকান্ড এবং পেয সামেী উপথে পরার মেথক 
জল ান চলাচল সরুদ্ধক্ষত নয়।অ্বশয  ো ে প্রদ্ধতথরািমলূক পদথক্ষথপর সিায়তায় এই দঘুগেনাগুদ্ধল বা 
দঘুগেনার প্রবলতা হ্রাস করা ম থত পাথর। 
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গুরুত্বপেূগ প্রশমথনর পদথক্ষপাঃননশকালীন নাবয বযবিা,রক্ষোথবক্ষথের জথনয পথোিার, প গাপ্ত এবং উপথ ার্ী 
নদী দ্ধবষয়ক তেয বযবিা,জল ান অ্নসুরে বযবিা এবং ইথলিদ্ধনক চােগ  দ্ধডসথি ইনফরথমশন 
দ্ধসথেম(ইদ্ধসদ্ধডআইএস)এবং অ্থোথমটিক ইনফরথমশন দ্ধসথেম দঘুগেনা হ্রাস কথর।এনডব্লু১ এর দ্ধকেু অ্ংথশ 
এই পদথক্ষপগুদ্ধলর মবদ্ধশর ভার্ই আইডব্লুএআই এর অ্িীথন রূপাদ্ধয়ত িথি এবং এই বযবিাগুদ্ধল সমে 

এনডব্লু১ এ সেসাদ্ধরত করার একটি প্রস্তাব আথে। নাবযতার সমথয় সরুক্ষা বজায় রাখ্থত এবং দঘুগেনা 
হ্রাস করথত এসওএলএএস এর সব দ্ধনরাপত্তার দ্ধনয়মাবদ্ধল মমথন চলথত িথব।িমীয় ও সাংসৃ্কদ্ধতক দ্ধদক 
মেথক গুরুত্বপেূগ উৎসথবর সমথয় িানীয় প্রশাসথনর সথি পরামশগ কথর বাজগ  চলাচল দ্ধনয়দ্ধন্ত্রত রাখ্থত 
িথব। 

উন্নয়নমলূক পদথক্ষপাঃমৎস চাথষর বযবিা বা দ্ধবদযমানগুদ্ধলথক সিায়তা করার মািযথম মৎস উৎপাদন 
বদৃ্ধিথত সািা য করা। এোড়াও দ্ধসআইএফআরআইর মতন নামকরা প্রদ্ধতষ্ঠান বা দ্ধবথশষজ্ঞথদর মািযথম 
মাে িরার উন্নত প্রোলী সম্পথকগ  প্রদ্ধশক্ষে ও সথচতন করথত সিায়তা এবং ডলদ্ধফন সংরক্ষে ও অ্নযানয 
সংথবদনশীল র্থবষোর বযবিা রাখ্থত িথব। 

দ্ধনমগান কা গ জদ্ধনত প্রভাব,এবং প্রশমে 

প্রকল্পটির নিা,দ্ধনমগান এবং পদ্ধরচালনার প গাথয় প্রভাব আসা প্রতযাদ্ধশত।দ্ধবদ্ধভন্ন প গাথয়র প্রভাবগুদ্ধল দ্ধনথচ 
আথলাদ্ধচত িথয়থে। 

নিা প গাথয়র প্রভাবাঃ নিা প গাথয় ম  কাজগুদ্ধলর জথনয প্রাকৃদ্ধতক,জীবতাদ্ধত্ত্বক এবং সামাদ্ধজক পদ্ধরথবথশ 
প্রভাব পরথত পাথর মসগুদ্ধল িল কমগিান পদ্ধরিন্ন রাখ্া ও প্রস্তুত করা,জদ্ধম অ্দ্ধিেিে এবং জদ্ধমর 
বযবিাথর পদ্ধরবতগ ন এবং জদ্ধমর আবরে।থ  মখু্য প্রভাবগুদ্ধল প্রতযাদ্ধশত মসগুদ্ধল িল বকৃ্ষ অ্পসারে ও বকৃ্ষ 
কাো, অ্প্রীদ্ধতকর দশৃয, দ্ধনমগান কাথজ  ান চালনার/র্াে সদ্ধরথয় মদওয়ার ফথল দ্ধজএইচদ্ধজ দ্ধনাঃসরে বদৃ্ধি, 
উন্নয়নমলূক কা গ িাথন ইউটিদ্ধলটি অ্পসারথের ফথল দ্ধনয়দ্ধমত বদনদ্ধন্দন জীবথন প্রভাব,জদ্ধমর বযবিাথর 
পদ্ধরবতগ থনর প্রভাব,দ্ধনকাশী বযবিার প্রভাব, বসদ্ধত,জদ্ধম ও সম্পথদর ক্ষদ্ধত এবং আথয়র উৎথস ক্ষদ্ধত এবং 
জীবন াত্রার সাদ্ধবগক মাথন প্রভাব। 

গুরুত্বপেূগ প্রশমথনর পদথক্ষপাঃ  কা গকরী উপাথয় বযবিাগুদ্ধলথক পদ্ধরকল্পনা কথর র্াে কাো হ্রাস করথত 
িথব।র্াে কাোর আথর্ বনদপ্তথরর অ্নথুমাদন আবশযক,এোড়াও স্ব স্ব রাথজযর অ্রেযনীদ্ধত অ্ন ুায়ী 
ক্ষদ্ধতপরূক বকৃ্ষথরাপন করথত িথব।থ  িানগুদ্ধল দ্ধনমগান কাথ গর জথনয অ্দ্ধিকৃত বা বযবহৃত িথব,দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ 
কাজটি মশষ িথলই মসগুদ্ধলর পনুরুিার এবং পনুবগাসন করথত িথব। দ্ধপক আওয়াথর  ানজে এড়াথত 
একান্ত বযবিাথরর প্রথবশ পে এবং পনয পদ্ধরবিথনর রাস্তার উন্নয়থনর বযবিা কথর দ্ধনথত িথব ।ইউটিদ্ধলটি 
অ্পসারথের কাজ করথত িথব দ্ধনমগান কাথ গর সমথয় বা তা শুরু িওয়ার আথর্ দ্ধকন্তু সািারে 
জনপদ্ধরথষবা বযািত না কথর।আঞ্চদ্ধলক উন্নয়ন কতৃগ পক্ষ এবং িানীয় প্রশাসথনর অ্নথুমাদন অ্বশযই দ্ধনথত 
িথব পদ্ধরকদ্ধল্পত দ্ধনমগান কা গগুদ্ধলর রূপায়থনর পথূবগ।প গাপ্ত দ্ধনকাশী বযবিার মািযথম স্বাভাদ্ধবক দ্ধনকাশীর 
প্রকৃদ্ধত বজায় রাখ্থত িথব। ২০১৩ সাথলর আরওআর আইন অ্ন ুায়ী দ্ধবদ্ধিত পদ্ধরথষবাগুদ্ধলথক ক্ষদ্ধতপরূে 
দ্ধদথত িথব।  



39 
 

দ্ধনমগান কা গ প গাথয়র প্রভাবাঃ নিা প গাথয় ম  কাজগুদ্ধল প্রাকৃদ্ধতক,জীবতাদ্ধত্ত্বক এবং সামাদ্ধজক পদ্ধরথবথশ 
প্রভাব মফলথত পাথর মসগুদ্ধল িল দ্ধনমগান কা গ, পনয পদ্ধরবিন ও দ্ধনমগান কাথ গর  ন্ত্র ও মমদ্ধশথনর 
বযবিার।এই কাজগুদ্ধলর মখু্য প্রভাবগুদ্ধল িল উপথরর মাটির ক্ষদ্ধত, পনয উপথে পরার দরুন মাটির 
দষূে, নদীতীথর ভাঙন ও নদী ঘষগে, দ্ধনমগান িান মেথক অ্দ্ধিক দ্ধনাঃসরথে নদী পথৃষ্ঠর জথল দষূে, 
অ্দ্ধিক মাত্রার শব্দ ও দ্ধনকেবতী বসদ্ধতথত দ্ধবি সদৃ্ধষ্ট্ করা, ানজে,বতগ মান রাস্তার ক্ষয় ও ভাঙন,দঘুগেনা 
বদৃ্ধি এবং বায়ু দষূে, দ্ধনমগান কাজ,দ্ধনমগান কাথ গর উপকরে সংরক্ষে এবং বজগ য সংরক্ষথের কারথে 
অ্প্রীদ্ধতকর দশৃয,কমী ও দ্ধনকেবতী অ্ঞ্চথলর অ্দ্ধিবাসীথদর স্বািয ও সরুক্ষা, জীবন  াত্রার মাথন 
প্রভাব,মতুৃযর িার,বসদ্ধতথত দ্ধবি সদৃ্ধষ্ট্ এবং জলজ প্রােী জর্থতর আচরের্ত ও প্রদ্ধতদ্ধিয়ার পদ্ধরবতগ ন 
এবং র্াে কাো ও র্ােপালার অ্পসারে। 

গুরুত্বপেূগ প্রশমথনর পদথক্ষপাঃ উপথরর মাটি সংরদ্ধক্ষত রাখ্থত িথব এবং প্রাকৃদ্ধতক দশৃয দ্ধনমগাথন বযবিার 
করথত িথব এবং দ্ধনকেবতী োথমর কৃষকথদর চাইথল দ্ধদথয় দ্ধদথত িথব।থকান দ্রবয উপথে পরথল সথি সথি 
তা পদ্ধরস্কাথরর কাথজ চাল ুকরথত িথব।বজগ য এবং খ্নন করা মাটি দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ পদ্ধরকল্পনা অ্ন ুায়ী সদ্ধরথয় 
মফলথত িথব। মসদ্ধেক েযাে এবং মসাক দ্ধপে/এসটিদ্ধপ রক্ষোথবক্ষথের বজগ য সংেি এবং পনুবগযবিাথরর 
আথর্ প্রদ্ধিয়াকরথের বযবিা করথত িথব।জ্বালাদ্ধন ও মতল গুদামজাত করার মক্ষথত্র কনদ্ধিে এবং মমথঝর 
বযবিা করথত িথব।খ্নন করা মাটি  োসম্ভব দ্ধনমগান কাথ গ পনুবগযবিার করথত িথব এবং অ্দ্ধতদ্ধরি 
পদ্ধরমান রাস্তা বতরীর জথনয বযবিার করা ম থত পাথর বা দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ িাথন মফথল মদওয়া ম থত পাথর ম মন 
সাথিবর্থঞ্জর খ্দ্ধনথত।নদীতীথরর ক্ষয় প্রদ্ধতথরািমলূক কাথজর প্রথয়াজথন ম  সব িাথন দ্ধনমগান কাজ 
পদ্ধরকদ্ধল্পত িথয়থে বা পদ্ধরকদ্ধল্পত িথত চথলথে। নদীতীথরর ক্ষয় মেথক সরুদ্ধক্ষত রাখ্ার কাথজর প্রথয়াজথন 
 ো ে নদীর তীর ও ক্ষয় মেথক সরুক্কার পদথক্ষপ দ্ধনথত িথব সাথিবর্ঞ্জ োদ্ধমগনাল, বারানদ্ধস োদ্ধমগনাল ও 
ফারাক্কা লক এর িাথন। শথব্দর মাত্রা কমাথত দ্ধডদ্ধজ মসেগুদ্ধলর জথনয শব্দ মঘর এর বযবিা দ্ধনমগান 
করথত িথব।থ সব কাজগুদ্ধল মেথক শথব্দর সদৃ্ধষ্ট্ িয় মসগুদ্ধলথক বসদ্ধতর কাথে এবং রাদ্ধত্রথবলা করা  াথব 
না।পনয পদ্ধরবিথনর রাস্তা/আসার রাস্তা দ্ধিথসথব ম গুদ্ধল বযবহৃত িথব মসগুদ্ধলর দ্ধনয়দ্ধমত রক্ষোথবক্ষে 
করথত িথব।থ  সকল িান দ্ধনমগান কাথ গর জথনয অ্দ্ধিকৃত বা বযবহৃত িথব, বযবিাথরর প্রথয়াজন ফুথরাথলই 
মসগুদ্ধলর পনুরুিার ও পনুবগাসথনর প্রথয়াজন।আপৎকালীন বযবিা এবং প্রদ্ধতদ্ধিয়ার পদ্ধরকল্পনার প্রস্তুদ্ধত ও 
রূপায়ন এবং আকদ্ধিক ঘেনার জথনয বতরী োকার পদ্ধরকল্পনা ঠিকাদারথক করথত িথব। পদ্ধরথবশ দষূে 
এবং বতগ মান পদ্ধরথষবামলূক বযবিাগুদ্ধলর উপর চাপ কমাথত পদ্ধরথবশ দ্ধনয়ন্ত্রথের পদ্ধরকল্পনাটি চাল ুকরথত 
িথব।মাটির উপর র্দ্ধড়থয়  াওয়া দ্ধনয়ন্ত্রে করথত িথব  াথত তা দষূেীয় বস্তুর সথি না মমথশ,বদৃ্ধষ্ট্র 
জথলর দ্ধনকাশী বযবিা করা োড়াও,র্াদ্ধড় পাদ্ধকগ ং এর িাথন বদৃ্ধষ্ট্র জথলর মেথনর সথি পদ্ধল আাঁেকাথনার 
বযবিা, মতল আেককারী বযবিা রাখ্থত িথব ইতযাদ্ধদ।পাইদ্ধলং, দ্ধনমগান এবং পথোিাথরর প্রভাব হ্রাথস 
বযবিার করথত িথব ভাইথেেদ্ধর পাইদ্ধলং আর বাবল কাথেগ ন  া প্রােীগুদ্ধলথক দ্ধবদ্ধক্ষপ্ত কথর মদথব এবং 
শথব্দর মাত্রা কদ্ধমথয় মদথব। 

দ্ধনমগাথনর িানগুদ্ধলথত কা গকালীন প গাথয়র প্রভাবাঃ 

পদ্ধরকল্পনা প গাথয় ম  কাজগুদ্ধলথত প্রাকৃদ্ধতক, জীবতাদ্ধত্ত্বক এবং সামাদ্ধজক পদ্ধরথবথশর উপর প্রভাব আসথত 
পাথর মসগুদ্ধল িল বাথজগ র মনাঙর মফলা এবং ঘাথে মভড়াথনা,োদ্ধমগনাথলর সাইথে পদ্ধরচালনার কাজ এবং 

দ্ধনমগান কাথ গর িাথন বজগ য/বজগ য জল দ্ধনাঃসরে।প্রতযাদ্ধশত মখু্য প্রভাবগুদ্ধল িল পনয পদ্ধরবিথনর বদৃ্ধি এবং 
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পথোিাথরর কাজ,সাইে মেথক র্দ্ধড়থয় আসা পদাথেগর বদৃ্ধি,শথব্দর মাত্রা বদৃ্ধি এবং দ্ধনকেবতী অ্দ্ধিবাসীথদর 
দ্ধবরদ্ধির সদৃ্ধষ্ট্ এবং জথলর দষূথের কারথে োদ্ধমগনাল মজটির িাথন অ্দ্ধিক দ্ধজএইচদ্ধজ র্যাথসর 
দ্ধনাঃসরে।ইদ্ধতবাচক প্রভাবগুদ্ধলর মথিয অ্ন্তগভুি কমগসজৃন এবং পদ্ধরকাঠাথমার্ত উন্নয়ন। 

গুরুত্বপেূগ প্রশমথনর পদথক্ষপাঃসমস্ত পদ্ধরকদ্ধল্পত দ্ধনমগান িাথন ঘন সবজুায়ন অ্ঞ্চল র্থড় মতালা এবং রাস্তার 
দিুাথর বকৃ্ষথরাপন খ্বুই সিায়ক িথব।িথুলা কমাথত সমস্ত োদ্ধমগনাথলর িাথন ডাে সাথপ্রসথরর বযবিা 
রাখ্থত িথব।িানীয় অ্দ্ধিবাসীথদর কথমগ দ্ধনথয়ার্ করাই বাঞ্ছেীয়।।িানীয়থদর কাথজর জথনয উপ িু করথত 
দক্ষতা বদৃ্ধির প্রদ্ধশক্ষে চাল ুকরা ম থত পাথর। বদৃ্ধষ্ট্র জল িথর রাখ্থত িথব এবং তা িথুলা কমাথত 
পনুবগযবিার করথত িথব।কমগিাথন বতরী এসটিদ্ধপথত বজগ য প্রদ্ধিয়াকরে করথত িথব এবং প্রদ্ধিয়ার্ত জলটি 
িথুলা কমাথত ও বার্াথন বযবিার করথত িথব। 

 

র্)জলবায়ুর্ত পদ্ধরবতগ ন জদ্ধনত প্রভাবাঃ 

আইডব্লুটি মািযমটি িল পদ্ধরথবথশর পথক্ষ সবগাথপক্ষা কা গকরী ও পদ্ধরথবশ-বান্ধব মািযম  াথত মরল ও 

সড়ক পদ্ধরবিথনর তুলনায় নযুনতম দ্ধসও২ সদৃ্ধষ্ট্ িয়।দ্ধবদ্ধভন্ন িরথের পদ্ধরবিথনর মেথক দ্ধসও২ দ্ধনাঃসরথের 
সথি সম পদ্ধরমান পনয সমান দরূথত্বর মক্ষথত্র দ্ধসও ২ দ্ধনাঃসরথের মমাোমটুি দ্ধিথসথবর দ্ধবথেষে করা 
িথয়থে।দ্ধবথেষেটি মেথক জানা  ায় ম  আইডব্লুটি মািযমটি নযুনতম দ্ধজএইচদ্ধজ দ্ধনাঃসরে কথর এবং প্রকল্প 
রূপায়থনর পরবতী পদ্ধরদ্ধিদ্ধতথত দ্ধজএইচদ্ধজর নীে হ্রাস িথব ৪৫৪৪০৩৭.৪ েন(৪.৫৪ দ্ধমদ্ধলয়ন েন)ফথল 
জলবায়ুর উপর দ্ধজএইচদ্ধজ দ্ধনাঃসরথের হ্রাস দরুন ইদ্ধতবাচক প্রভাব প্রতযাদ্ধশত।পদ্ধরথবশ বান্ধব জ্বালাদ্ধনর 
বযবিার এবংএর সথি োদ্ধমগনাথলর এর শদ্ধি সাশ্রয়কারী নিার ফথল দ্ধজএইচদ্ধজ দ্ধনাঃসরে আথরা হ্রাসপ্রাপ্ত 
িথব বথল প্রতযাদ্ধশত। 

ঘ) ভারত বাংলাথদশ জল ভার্াভাদ্ধর্ সংিান্ত চুদ্ধির উপর প্রভাব দ্ধবষয়ক চুদ্ধি(নদীতীথরর চুদ্ধি) 

র্িা এক আন্তগজাদ্ধতক নদীপে, এই কারথে সমস্ত প্রথয়াজনীয় পদ্ধরকল্পনা ও দ্ধডজাইথনর উথেশয দ্ধেল মকান 
রকথমর সম্ভাবয আন্তাঃসীমান্ত প্রদ্ধতকূল প্রভাব এড়াথনা।এই িরথের আন্তাঃসীমান্ত প্রভাব িথত পাথর জল ও 
পদ্ধলর মরাথত হ্রাস এবং/অ্েবা পদ্ধরবতগ ন ,এোড়াও জল দষূে বদৃ্ধি। মরাত পদ্ধরবতগ থনর মকান সম্ভাবনা 
মনই কারে প্রকল্পটিথত ১) মকান বাাঁি , আল বা জলথরাতথরািকারী িাপতয মনই,২) জথলর দ্ধভন্ন 
মখু্করে বা ক্ষয়কারী বযবিার অ্ন্তগভুি নয় এবং৩)সমস্ত নদীটিথত বনযা/থরাত অ্ঞ্চথল মকান দ্ধকেু 
দ্ধনমগাথনর বস্তু মনই ম টি বনযা/থরাতটি বািাপ্রাপ্ত করথত পাথর।প্রকল্পটিথত অ্ন্তগভুি দ্ধনবগাদ্ধচত িাথন 
বাদ্ধষগক/দ্ধনয়দ্ধমত রক্ষোথবক্ষথের জথনয পথোিার করা(প্রিােতাঃ নদী বরাবর মাথঝ মাথঝ ম  চড়াগুদ্ধল 
পথর মসগুদ্ধলর আড়াআদ্ধড়) াথত স্বল্প মরাথতর মরসথুম একটি ৪৫ দ্ধমোর চওড়া এবং িাথরর ১:১০ ঢাথলর 
নাবয খ্াথল নযুনতম লভয র্ভীরতা বজায় োথক।রক্ষোথবক্ষথের পথোিাথরর পদ্ধরমান হ্রাস করথত ৩ 
দ্ধমোর মেথক কম র্ভীরতা দ্ধবথবচনা করা িথয়থে এবং প্রকল্পটিথত কম র্ভীরতা দ্ধবদ্ধশষ্ট্ জল াথনর 
দ্ধবকল্পটি দ্ধনবগাদ্ধচত িয়।বাদ্ধষগক পথোিাথরর সবগাদ্ধিক পদ্ধরমান আশা করা  ায় ১১ দ্ধমদ্ধলয়ন ঘনদ্ধমোর( া 

প্রকল্পটির মস্ট্রচটির ৭৫০ দ্ধমদ্ধলয়ন ঘন দ্ধমোর বাদ্ধষগক র্ড় পদ্ধলর ১.৫% মেথক কম।এোড়াও ফারাক্কা 
বাাঁথির কাোকাদ্ধে(উজাথন এবংদ্ধনম্নথরাথত দইু দ্ধদথকই)সািারেভাথব লভয র্ভীরতা এখ্নই ৩ দ্ধমোথরর 
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কাোকাদ্ধে এবং রক্ষোথবক্ষথের জথনয পথোিার তুলনামূলক ভাথব অ্থনক কম।আসথল ফারাক্কার উজাথন 
এবং বাঢ় অ্বদ্ধি একটি ৩৪৭ দ্ধকথলাদ্ধমোর মস্ট্রথচ বাদ্ধষগক রক্ষোথবক্ষথের জথনয পথোিাথরর প্রথয়াজন 
কদ্ধমথয় প্রায় ৩.৫ দ্ধমদ্ধলয়ন ঘন দ্ধমোর করা িথয়থে।নদী মেথক পদ্ধল অ্পসারথের মকান পদ্ধরকল্পনা করা 
িয়দ্ধন।কাোর সাকশন মেজার বযবিার কথর পথোিার করা িথব  া পথোিার করা পদ্ধলর পদ্ধরমান পাথশ 
সদ্ধরথয় মদথব। (৪৫ দ্ধমোর চওড়া নাবয চযাথনথলর মেথক ২০০ দ্ধমোর দথূর নদীটির চওড়া মরাত 
পথে(ম টি উদািরেস্বরূপ ফারাক্কায় ২.২৪ দ্ধকথলাদ্ধমোর)দ্ধনম্নথরাথত ২০দ্ধমোর অ্দ্ধতিম না কথর।এর ফথল 
নদীর মকান মস্ট্রথচ নদীর মরাত বরাবর মরাত/স্বাভাদ্ধবক পদ্ধলর মরাথত মকান পদ্ধরবতগ ন প্রতযাদ্ধশত 
নয়।পথোিার করা পথেযর মঘালা জল দ্ধনম্নথরাথত েদ্ধড়থয় পরার দরুন দষূে বদৃ্ধির সম্ভাবযতাটি প্রকল্পটিথত 
সাবিাথন দ্ধবথেষে করা িয়।পথোিাথরর ফথল পথোিাথরর মঘালা জথলর িাথন দ্রবীভূত অ্দ্ধিথজথনর মাত্রা 
২-২.২৫ এমদ্ধজ/দ্ধলোর এ কথম ম থত পাথর, দ্ধকন্তু মঘালাগুদ্ধল বথয় চথল  াওয়ার ৪ দ্ধমদ্ধনে পথরই তা 
স্বভাদ্ধবক মাত্রায় দ্ধফথর আথস।ভারী িাতু,অ্বদ্ধশষ্ট্ কীেনাশক এবং অ্নযানয দ্ধবপজ্জনক রাসায়দ্ধনক পদােগ 
মফলা এবং তা েদ্ধড়থয়  াওয়ার দ্ধবষয়টি খ্দ্ধতথয় মদখ্থত ১১০টি নদীর্থভগ র নমনুা ৩ দ্ধমোর র্ভীরতা 
অ্বদ্ধি/থেথক সংেি কথর দ্ধবথেষে করা িয়।বারানদ্ধস মেথক ফারাক্কার  মস্ট্রচটির মক্ষথত্র।এলািাবাদ মেথক 
বারানদ্ধস এবং বারানদ্ধস মেথক বিার মস্ট্রচগুদ্ধলর কযাডদ্ধময়াম োড়া(আন্তগজাদ্ধতক সীমানা মেথক ৬০০ 
দ্ধকথলাদ্ধমোর এর মবদ্ধশ উজাথন)অ্নযানয সব ভারী িাতু,রাসায়দ্ধনক দ্রবয এবং কীেনাশথকর উপদ্ধিদ্ধত 
দ্ধনরাপদ মাত্রার মথিযই পাওয়া  ায়। পথোিার এবং অ্পসারে জদ্ধনত মঘালা জথলর বদৃ্ধি কতো তা 

বঝুথত অ্দ্ধতদ্ধরি প্রােদ্ধমক সমীক্ষা এবং পরীক্ষা চালাথনা িয়।এই পরীক্ষাগুদ্ধল মেথক জানা  ায় ম  
পথোিাথরর িাথনর খ্বু কাথে জথলর মঘালা ভাব অ্তযন্ত বদৃ্ধি পায় দ্ধকন্তু পথোিাথরর িান মেথক দরূথত্বর 
সথি তা কথম আথস এবং পথোিাথরর িাথনর ৭০০ দ্ধমোর দ্ধনম্নথরাথত তা স্বাভাদ্ধবক িথয়  ায়।এই 
ফলাফলগুদ্ধল দ্ধবথশ্বর অ্নযত্র ওই িরথের পরীক্ষার সথি তুলনীয়;থ খ্াথন প্রতযাশা করা িয় ম  পথোিাথরর 
ফথল মভথস োকা বাদ্ধল এবং মঘালাজল সািারেতাঃ স্বল্পথময়াদী(কাথজর মেথক এক সপ্তাি কম)এবং 
কাোকাদ্ধে িাথন(কা গিাথনর ১ দ্ধকথলাদ্ধমোথরর কম দরূথত্ব)ফারাক্কা বাাঁথির ঠিক উজাথনই মকান পথোিার 
িথব বথল প্রতযাদ্ধশত নয়।( া দ্ধনথজই আন্তগজাদ্ধতক সীমানা মেথক ১৬.৫ দ্ধকথলাদ্ধমোর উজাথন এবং 
এনডব্লু১ এর পেটি িল একটি দ্ধফডার খ্াল  া বাাঁিটির আথরা উজানমখু্ী)এবং মকান কারথেই এই 
অ্িায়ী মঘালাভাব বদৃ্ধি আন্তগজাদ্ধতক সীমানা মপদ্ধরথয় েদ্ধড়থয় পরথব না বথল প্রতযাদ্ধশত। 

 

৯) পদ্ধরথবশর্ত বযবিাপনা সংিান্ত পদ্ধরকল্পনা/এনভায়রনথমিাল মযাথনজথমি 
িযান(ইএমদ্ধপ) 

 

এনভায়রনথমিাল মযাথনজথমি িযান(ইএমদ্ধপ)িল প্রকল্প সংিান্ত মনদ্ধতবাচক প্রভাবগুদ্ধল এদ্ধড়থয় চলা,প্রশমন 
করা এবং বযবিাপনার এক কমগ পদ্ধরকল্পনা। রক্ষোথবক্ষথের উথেথশয পথোিার, বাজগ  চলাচল এবং দ্ধনমগান 
কা গগুদ্ধলর দ্ধবশদ বযবিাপনা এবং কা গ দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ পদ্ধরকল্পনাগুদ্ধল দ্ধবশথদ ৬ নম্বর অ্িযাথয় দ্ধবশথদ ইআই এ 
প্রদ্ধতথবদথন মদওয়া িথয়থে।ইএমদ্ধপর মথিয অ্ন্তগভুি পদ্ধরথবশর্ত প গথবক্ষে 
পদ্ধরকল্পনা(মাপকাঠি,পেুাঃথপৌদ্ধনকতা,এবং প গথবক্ষথের দায়ভার দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ করা),প্রদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক কাঠাথমা, দ্ধববরে 
মপথশর প্রথয়াজনীয়তা,দ্ধনরীক্ষথের প্রথয়াজনীয়তা,প্রদ্ধশক্ষে সংিান্ত সথচতনতা এবং ক্ষমতা র্ঠন সংিান্ত 
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কমগসচূী,অ্দ্ধভথ ার্ প্রদ্ধতকাথরর পিদ্ধত,এবং পদ্ধরথবশর্ত বাথজে।একদ্ধত্রত ইআইএ এর মথিয অ্ন্তগভুি 
প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক প্রদ্ধিয়া,বাথজথের বথন্দাবস্ত এবং অ্নযানয বযবিাপনা ও পদ্ধরকল্পনাসমিূ  া সািারেভাথব 
এনডব্লু ১এর বযবিা ও কাথজর মক্ষথত্র প্রথ াজয।থ  সব ইএমদ্ধপগুদ্ধল পথোিার ও বাজগ  চলাচল কাথ গর 
জথনয প্রস্তুত করা িথয়দ্ধেল মসগুদ্ধল সািারেভাথব োদ্ধমগনাথলর উন্নদ্ধতকরে ও কা গ এবং অ্নযানয 
বযবিাপনামলূক সাইথের মক্ষথত্র প্রথ াজয।একদ্ধত্রত করা ইআইএটি মেথক বহু মক্ষথত্র বযবহৃত ইএমদ্ধপ ও 
পাওয়া  ায় আরও-আরও মজটি, বাাঁি সরুক্ষার মতন বযবিাপনাগুদ্ধলর জথনয।তাোড়া বারানদ্ধস,সাথিবর্ঞ্জ 
এবং িলদ্ধদয়া এবং ফারাক্কায় মনদ্ধভথর্শন লথক  উন্নত োদ্ধমগনাথলর জথনয িান দ্ধনদ্ধদগষ্ট্  স্বতন্ত্র ইএমদ্ধপ ও 
প্রস্তুত করা িথয়থে। 

 

 

 

দ্ধকউমথুলটিভ ইম্পযাক্ট অ্যাথসসথমি/িমবদ্ধিগষু্ণ প্রভাব মূলযায়ে মেথক আসা পরামশগসমিূ 

 

আইডব্লুএআই একটি দ্ধকউমথুলটিভ ইম্পযাক্ট অ্যাথসসথমি(দ্ধসআইএ) পদ্ধরচালন কথরথে  ার মথিয 
অ্ন্তগভুি এনডব্লু১ এর সম্পেূগ প্রকল্পািীন প্রভাব অ্ঞ্চল ম টিথত র্িা র্থভগ  বহু সময়কাল িথর 
দ্ধবদ্ধনথয়াথর্র বিৃত্তর কমগসচূীর প্রভাবগুদ্ধল অ্ন্তগদ্ধনদ্ধিত আথে।দ্ধসআইএর মলূ পরামশগগুদ্ধলর মথিয 
অ্ন্তগভুি দ্ধনরবদ্ধিন্ন উন্নয়থের  সথি সথি মসই সব প্রভাব সংিান্ত পদ্ধরকল্পনা এবং 
বযবিাপনা/প্রশমথনর বযবিাসমিূ।প্রস্তাদ্ধবত পরামশগগুদ্ধলর মথিয অ্ন্তগভুিাঃ১) মলূ নদী এবং শাখ্া 
নদীথত মকান বাাঁি বা সংরক্ষথের আিার োকথব না  াথত জথলর র্ভীরতা বজায় রাখ্া  ায় 
এবং পদ্ধলমাটি হ্রাস করা  ায়  দ্ধদও এটি পথোিাথরর তুলনায় অ্থনক মবদ্ধশ সাশ্রয়কারী দ্ধবকল্প 

২)গুরুত্বপেূগ পদ্ধরথবশর্ত সম্পদ এবং প্রাকৃদ্ধতক আবাসিলগুদ্ধলথক  পথোিার কাথ গর জথনয প্রথবশ 
দ্ধনথষি অ্ঞ্চল দ্ধিথসথব দ্ধচদ্ধিত করা িথয়থে.৩)সব কটি োদ্ধমগনাল দ্ধবশ্বমাথনর পদ্ধরকাঠাথমার্ত মান 
বজায় মরথখ্ দ্ধনদ্ধমগত িথব;থ মন দ্ধজআরআইএইচএর প্রতযয়ন, শেূয তরল দ্ধনাঃসরথের প্র দু্ধি, িথুলা 
প্রদ্ধতথরািকারী সরঞ্জাম বা ডাে সাথপ্রসর প্রদ্ধতিাপন,রাস্তা ও মচৌিদ্ধের মথিয েীন মবি িাপন 
এবং মশ্রষ্ঠ পদ্ধরচালন প্রদ্ধিয়ার মািযথম বজগ য বযবিাপনা।তাোড়া এই প্রকল্পটি সদূ্ধচত করথবাঃ 

১)োদ্ধমগনাথলর সথু ার্সদু্ধবিাগুদ্ধলর পদ্ধরচালথন ও নাবযতার কাথজ সথবগাচ্চ স্বািয এবং সরুক্ষার মান 
বজায় রাখ্া ২)প্রস্তাদ্ধবত জল ানটি বযালাে, বজগ য জল দ্ধনাঃসরথে এবং স্বিতর ,আথরা মবদ্ধশ 
সাশ্রয়ী জ্বালাদ্ধনর মক্ষথত্র আন্তগজাদ্ধতক মান অ্নসুরে করথব। োদ্ধমগনালগুদ্ধলর অ্বিান 
আন্তাঃ ানবযবিার সংথ াথর্র বনকথেযর উপর দ্ধভদ্ধত্ত কথর দ্ধনিগাদ্ধরত িথব,  এক সথি বায়ু দষূে 
এবং শিথরর মথিয  ানজথের প্রভাব হ্রাস করথব এবং  াত্রী পদ্ধরথষবাগুদ্ধল ম খ্াথনই সম্ভব 

একীভূত করথব।দ্ধসআইএর মািযথম এই প্রস্তাব ও মদওয়া িথয়থে ম  আইডব্লুটি এলএনদ্ধজ চাদ্ধলত 

উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জল ান চাল ুকরথব এবং  া স্বল্প র্ভীরতা সম্পন্ন জথল চলথব  াথত 
পথোিাথরর প্রথয়াজনীয়তা কথম এবং দ্ধজএইচদ্ধজর দ্ধনাঃসরে আথরা হ্রাসপ্রাপ্ত িয়। িাবন ভূদ্ধমথত 
পাদ্ধরপাদ্ধশ্বগক পাদ্ধখ্রালয় এবং মৎস আবাথসর উপর প্রভাব ম মন আবাসিলগুদ্ধলথত দ্ধবশঙৃ্খলা এবং 
মানথুষর িস্তথক্ষপ(বায়ু ও শব্দ দষূে)হ্রাস িথব এবং প্রদ্ধতিত িথব ম খ্াথনই সম্ভব।অ্দ্ধিকতর 
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প্রভাব এদ্ধড়থয় চলথত এই আবাসিলগুদ্ধলর দ্ধবশদ বেগনা করা িথয়থে ও সামদ্ধেক তেয বযবিার 
মথিয একদ্ধত্রত করা িথয়থে নাবযতার পদ্ধরমান বদৃ্ধি এবং এনডব্লু১এর কাঠাথমার্ত সংথশািথের 
কারথে এবং জলজ বা পক্ষীকূল প্রজাদ্ধতর উপর মকান লক্ষেীয় মনদ্ধতবাচক প্রভাথব সাড়া 
দ্ধদথত।এনডব্লু ১এর উন্নদ্ধতকরথের পদ্ধরথবশর্ত লক্ষযগুদ্ধলথক নযাশনাল র্িা দ্ধরভার মবদ্ধসন 
অ্েদ্ধরটির সথি দ্ধবনযস্ত ও একদ্ধত্রত করথত িথব এবং প্রদ্ধতষ্ঠানগুদ্ধলর দ্ধদক মেথক সিথ াদ্ধর্তামলূক 
দ্ধমেদ্ধিয়া বজায় রাখ্থত িথব। সরুদ্ধক্ষত এবং পদ্ধরথবশ-বান্ধব পদ্ধরবিন পদ্ধরথষবা উন্নত প গেথনর 
বদৃ্ধিটিথকও সিায়তা করথত পাথর।  

 

 

 

এনভায়রনথমি মিলে অ্যান্ড মসফটি/পদ্ধরথবশর্ত স্বািয এবং দ্ধনরাপত্তা(ইএইচএস) এবং পদ্ধরচালন 
বযবিা 

একটি কা গকরী পদ্ধরথবশর্ত স্বািয ও দ্ধনরাপত্তা নীদ্ধতর উথেশয িল মলূতাঃ পদ্ধরথবশর্ত সরুক্ষা ও 
মপশাদারী স্বািয ও দ্ধনরাপত্তার মক্ষথত্র শীষগ পদ্ধরচালন মন্ডলীর দায়বিতা প্রমাে করা। এই 
নীদ্ধতটির বযাপাথর শ্রদ্ধমক সি সকল অ্ংশীদারথদর অ্বদ্ধিত করথত িথব এবং তাাঁথদর চাদ্ধিদা 
অ্ন ুায়ী সিজ প্রাপয িথত িথব। 

এই প্রকল্পটির কা গকরী ও দ্ধনয়মানরু্ রূপায়থনর জথনয, প্রস্তাব মদওয়া িথয়থে আইডব্লুএআই 
(ইএ) তাথদর পদ্ধরথবশর্ত এবং সামাদ্ধজক পদ্ধরচালন বযবিাটি প্রকাশ কথর ম টি দ্ধনরীক্ষেথ ার্য 
এবং কা গকরী উপাথয় বলবৎথ ার্য।নযাশনাল িাইওথয় অ্েদ্ধরটি অ্ফ ইদ্ধন্ডয়া বা দ্ধদিী মমথিা মরল 
করথপাথরশথনর অ্দ্ধভজ্ঞতার সথি তুলনা মেথন অ্নরুূপ প্রকৃদ্ধতর একটি ইএইচএস বযবিা েিে 
করথত িথব। প্রদ্ধতটি ঠিকাদার চুদ্ধি অ্ন ুায়ী ওই বযবিা মমথন চলথত বািয িথবন এবং ইএইচএস 

পদ্ধরচালন বযবিাটিথক ইএর পদ্ধরচালন বযবিার সথি সামঞ্জসযতা বজায় রাখ্থত িথব। পদ্ধরথবশর্ত 
মলূযায়ন, পদ্ধরচালন এবং দ্ধববদৃ্ধতর জথনয আইডব্লুএ আইথক স্বাভাদ্ধবক প্র দু্ধির্ত দ্ধনথদগ দ্ধশকাটি 
বতরী করথত িথব।প্রদ্ধশক্ষে ও সথচতনতা িথব ইএমদ্ধপ ও ইএইচএস পদ্ধরচালন বযবিার এক 
আবদ্ধশযক উপাদান দ্ধবথশষ। এটির মথিয অ্ন্তগভুি িথব এনডব্লু-১ প্রকল্প িান এবং  বাথজগ র 
চারদ্ধদথক দ্ধিদ্ধন্দ, ইংরাদ্ধজ ও আঞ্চদ্ধলক ভাষায় মপাোর,দ্ধবল মবাডগ /থলা মবাথডগ র বযবিার  াথত 

শ্রদ্ধমকদল এবং জনসািারে তা ভাল কথর বঝুথত পাথরন। শ্রদ্ধমক ও জনসািাথরর মথিয পদ্ধরথবশ 
সরুক্ষা,পদ্ধরিন্নতা ও দ্ধনরাপত্তার দ্ধবষথয় সথচতনতা েড়াথত কথয়কটি দ্ধবথশষ দ্ধদবস ম মন পদ্ধরথবশ 
দ্ধদবস/এনভায়রনথমি মড(জনু ৫),মরড িশ মান্থ(মাচগ ),এমারথজন্সী দ্ধপ্রথপয়াডগ থনস উইক(থম 
১-৭),নযাশনাল মসফটি মড/জাতীয় দ্ধনরাপত্তা দ্ধদবস(৪ঠা এদ্ধপ্রল),নযাশনাল মিলে মড/জাতীয় 
স্বািয দ্ধদবস(৭ই এদ্ধপ্রল),ফায়ার মসফটি মড(১৪ই এদ্ধপ্রল),আেগ মড(২০মশ এদ্ধপ্রল)পদ্ধরকল্পনা করা 
ম থত পাথর প্রচারাদ্ধভ াথনর মািযথম। 

আপৎকালীন প্রদ্ধতদ্ধিয়া এবং প্রস্তুদ্ধতকরথের কমগসচূী এবং আকদ্ধিক ঘেনার মক্ষথত্র প্রদ্ধতদ্ধিয়ামলূক 
কমগসচূীাঃ 
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প্রদ্ধতটি দ্ধনমগান িাথনই দ্ধবপদ ও ঝুাঁ দ্ধক মেথকই  ায় কারে ভারী  ন্ত্রপাদ্ধত ও সরঞ্জাম বযবহৃত িথয় 
োথক।অ্নরুূপ ভাথব কা গ স্তথরও ঝুাঁ দ্ধক োথক।দ্ধনথচ এগুদ্ধলথক তাদ্ধলকাভুি করা িলাঃ 

• জল াথনর দঘুগেনা এবং দ্রবযাদ্ধদ েদ্ধড়থয় পরা(দ্ধবথশষ কথর মতল) 
• োদ্ধমগনাল/থজটিথত জািাজ এবং বাথজগ  দ্ধেদ্রপে দ্ধদথয় মতল পরা বা েদ্ধড়থয় পরা 
• পনয সামলাথনা এবং  ান চলাচথলর সমথয় ডুথব  াওয়া 
• মাে িরার জল ান/দ্ধর্য়াথরর ঝুাঁ দ্ধক 

 

আইডব্লুএআই দ্ধনথদগ দ্ধশকা এবং উপকরথের দ্ব্ারা আপৎকালীন পদ্ধরদ্ধিদ্ধতথত  সাড়া দ্ধদথত প্রস্তুত 

োকথব(োকথতই িথব)।দ্ধপএমইউ তাথদর  পদ্ধরথবশর্ত,থপশাদারী স্বািয ও দ্ধনরাপত্তামলূক দ্ধনথদগ দ্ধশকা 
এবং কা গ সংিান্ত মপ্রােকল প্রকাশ করথব।পদ্ধরথবশর্ত বাথজথের আওতাা্  বাথজথের বযবিা করা 
িথয়থে। নাম করা প্রদ্ধতষ্ঠানগুদ্ধলর সািাথ য অ্নরুূপ বযবিা করথত িথব। এটিথক আপৎকালীন 
পদ্ধরদ্ধিদ্ধি্র মক্ষথত্র প্রদ্ধতদ্ধিয়া বযবিা, আপৎকালীন প্রদ্ধতদ্ধিয়া এবং পদ্ধরচালন পদ্ধরকল্পনারটি  
অ্নসুরে করথত িথব;  

আইডব্লুএআই২ এর মরসপদ্ধন্সবল মকদ্ধরয়যার মপ্রাোমাঃপ্রস্তাব অ্ন ুায়ী আইডব্লুএআই মক ইদ্ধন্ডয়ান 
ওয়াোরওথয়জ অ্পাথরশনস মরসপনদ্ধসবল মকদ্ধরয়যার মপ্রাোম বতরী করথত িথব তাথদর ইএইচএস 
মযাথনজথমি দ্ধসথেমস এবং এমারথজন্সী মরসপন্স িযান এবং মপ্রাটিকলস মডথভলপথমথির অ্ংশ 
দ্ধিথসথব।কমগসচূীটিথত দ্ধনথম্নাি উপাদানগুদ্ধল োকথত িথবাঃ 

২ অ্নরুূপ সফল কমগসদূ্ধচ অ্যাথমদ্ধরকান ওয়াোরওথয়জ অ্রর্যানাইথজশন মরসপনদ্ধসবল মকদ্ধরয়যার 
মপ্রাোা্মটি মেথক প্রসি োনা িথয়থে 

http://www.americanwaterways.com/rcp-2016 

• র্দ্ধত দ্ধনয়ন্ত্রে,প গথবক্ষে এবং জল ান অ্নসুরেকরথের মপ্রাথোকল 
• বাজগ  চলাচল এবং োদ্ধমগনাল পদ্ধরচালথনর বজগ য বযবিাপনার মপ্রাথোকল( ার মথিয অ্ন্তগভুি 

শেূয দ্ধনাঃসরে এবং নদীথত বাজগ  ও োদ্ধমগনাল দ্ব্ারা বজগ য দ্ধনষ্পদ্ধত্ত।এই মপ্রাথোকলটিথক বাজগ গুদ্ধলথত 
বজগ য মমাকাদ্ধবলার সথু ার্সদু্ধবিা এবং োদ্ধমগনাথল বজগ য দ্ধনষ্পদ্ধত্তর সথু ার্সদু্ধবিাগুদ্ধলর দ্ধবষথয় দ্ধনিগারে 
কথর দ্ধদথত িথব  াথত শেূয দ্ধনাঃসরে বজায় রাখ্া  ায়) 

• জীব ববদ্ধচথত্রর সরুক্ষা  ার মথিয অ্ন্তগভুি জলজ স্তনযপায়ীর(ডলদ্ধফন)দঘুগেনা সম্পথকগ  
অ্বদ্ধিতকরে 

• েদ্ধড়থয় পরা মতল সম্পথকগ  অ্বদ্ধিতকরে এবং দ্ধনয়ন্ত্রে ও উপসম 
• প্রায়-বাদ পরা সম্পথকগ  অ্বদ্ধিতকরে/অ্দ্ধজগ ত দ্ধশক্ষালাভ এবং সংথশািনমূলক কাথ গর 

কমগসচূী 
• দ্ধন িু বযদ্ধি,জল ান এবং পদ্ধরথবথশর ঝুাঁ দ্ধক মলূযায়ন ও বযবিাপনার জথনয ঝুাঁ দ্ধক মলূযায়ে 

পিদ্ধতসমিূ 
• গুরুত্বপেূগ বা অ্তযাবশযক সরঞ্জাম/বযবিাপনাগুদ্ধল দ্ধচদ্ধিতকরে 
• মাোর, নাদ্ধবকদল এবং তীরবতী দ্ধন িু বযদ্ধিথদর কতৃগ ত্ব 
• নদ্ধেপত্র দ্ধনয়ন্ত্রে সংিান্ত পিদ্ধতগুদ্ধলর সংথ াজন 
• সম্পাদ্ধদত কা গ পদ্ধরমাপথনর প্রথয়াজনীয়তা মমোথত েদ্ধড়থয় পড়া পদাথেগর সংখ্যা ও 

পদ্ধরমাথনর উপর নজর রাখ্া  
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• অ্ভযন্তরীন এবং বাদ্ধিযক দ্ধনরীক্ষে পিদ্ধতসমিূ এবং পেুাঃথপৌদ্ধনকতা 
আইডব্লুএআই এর প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক কাঠাথমাাঃ আইডব্লুএআই একটি প্রকল্প বযবিাপনা সংিান্ত 
ইউদ্ধনে/প্রথজক্ট মযাথনজথমি ইউদ্ধনে বা দ্ধপএমইউ র্ঠন কথরথে ম টি পদ্ধরথবশর্ত ও সামাদ্ধজক 
দ্ধবথশষজ্ঞ দ্ব্ারা পেূগ।এইসব দ্ধবথশষজ্ঞবনৃ্দ দ্ধপএমইউ এর মথিয পদ্ধরথবশ ও সামাদ্ধজক মসল 
/এনভায়রনথমি অ্যান্ড মসাশযাল মসল(ইএসদ্ধস) দ্ধিথসথব কাজ করথব।প্রস্তাথব আথে ম  এথককটি 
মক্ষত্র ইউদ্ধনথে একজন কথর দ্ধনদ্ধদগষ্ট্ আদ্ধিকাদ্ধরক োকথবন দ্ধ দ্ধন পদ্ধরথবশর্ত ও সামাদ্ধজক 
দ্ধদকগুদ্ধলর দায়ভার েিে করথবন দ্ধ দ্ধন ইএসদ্ধসর সথি সমিয়সািে করথবন।ইএসদ্ধসর দাদ্ধয়ত্বগুদ্ধলর 
মথিয অ্ন্তগভুি ১)প্রস্তাদ্ধবত পদ্ধরচালন সংিান্ত পদ্ধরকল্পনা সদু্ধনদ্ধিত করথত প্রদ্ধিয়া র্ঠন এবং 
মসটিথক নীদ্ধত প গাথয় প্রকল্পটির দ্ধনজ দ্ধনজ প গাথয় একদ্ধত্রতকরে করা  াথত বযবিাথত সম্মদ্ধতপ্রদান 
বািযতামলূক িয়; ২)পদ্ধরকল্পনা,দ্ধনমগান এবং কা গ প গায়গুদ্ধলথত ইএমদ্ধপর প গাথলাচনা,প গথবক্ষে 
এবং রূপায়ন কা গটির পদ্ধরদশগন; ৪) পদ্ধরথবশ সংিান্ত ক্ষমতা র্ঠন এবং সথচতনতামলূক 
কমগসচূীর রূপায়ন;৫)মক্ষত্র ইউদ্ধনেগুদ্ধলর সথি সমিয়সািে ৬) ইএমদ্ধপর প গাথলাচনা ও কা গকরী 
রূপায়ন এবং ঠিকাদাথরর মসটিথত দ্ধনয়ন্ত্রেমলূক সম্মদ্ধতপ্রদান এবং আইডব্লুএআই এবং ৭) 
পদ্ধরথবশ সংিান্ত প্রদ্ধতথবদন এবং দ্ধনরীক্ষে প্রদ্ধিয়ার পদ্ধরচালনা।পদ্ধরথবশর্ত পদ্ধরচালন 
পদ্ধরকল্পনাটির রূপায়ন এবং সাইথে দ্ধনমগান শ্রদ্ধমকথদর স্বািয ও দ্ধনরাপত্তা সদু্ধনদ্ধিত করার বযাপাথর 
ঠিকাদার দায়বি োকথবন প্রকথল্পর প্রাক-দ্ধনমগান এবং দ্ধনমগান প গাথয়। 

পদ্ধরথবশ এবং দ্ধনরাপত্তা বযবিার প্রদ্ধত বািযতা এবং প গথবক্ষে সংিান্ত দায়ভারাঃকা গকালীন প গায় 
এবং আপৎকালীন পদ্ধরদ্ধিদ্ধতথতাঃ দ্ধনজ দ্ধনজ মক্ষথত্রর ঠিকাদাথররা প্রস্তাদ্ধবত ইএমদ্ধপ রূপায়থনর মক্ষথত্র 
বািয িথবন এবং আইডব্লুএআই এর দাদ্ধয়ত্ব িথব ঠিকাদারথদর কাজগুদ্ধলর প গথবক্ষে এবং 
প্রতযক্ষভাথব বা তৃতীয় পথক্ষর মািযথম ইএমদ্ধপগুদ্ধল রূপায়থনর  োেগতা দ্ধবচার(দ্ধপএমদ্ধস)। 

 

পদ্ধরথবশ এবং দ্ধনরাপত্তা বযবিার প্রদ্ধত বািযতা এবং প গথবক্ষে সংিান্ত দায়ভারাঃ কা গকালীন 
প গায় এবং আপৎকালীন পদ্ধরদ্ধিদ্ধতথতাঃ আইডব্লুএআই শুিমুাত্র ইএমদ্ধপ রূপায়ন এবং আপৎকালীন 
পদ্ধরদ্ধিদ্ধতথত প্রদ্ধতদ্ধিয়ার বযাপাথর দায়ভার েিে করথব। প্রশমনমলূক বযবিাগুদ্ধল  াথত জািাজ 
কমী,পথোিার কমী এবং অ্নযানয অ্ংশীদাথরররা সময় মতন এবং  থেষ্ট্ পদ্ধরমাথন মমথন চথলন 
মস বযাপাথর আইডব্লুএআই সদু্ধনদ্ধিত করথব।ইএমদ্ধপর প্রদ্ধত আনরু্তয এবং মসটিথত সম্মদ্ধতপ্রদান 
সদু্ধনদ্ধিত করথত আইডব্লুএআই বযবিা েিে করথব।প্রস্তাব অ্ন ুায়ী আইডব্লুএআই এর একটি  
দ্ধনথবদ্ধদত দ্ধবভার্ োকথব ম টি  ো ে কমগচারী দ্ব্ারা পদ্ধরপেূগ োকথব এবং  র্দ্ধত 
প গথবক্ষে,জল াথনর িান দ্ধনেগয় এবং আপৎকালীন পদ্ধরদ্ধিদ্ধতথত প্রদ্ধতদ্ধিয়ার উপকরে ম মন মতল 

েদ্ধড়থয় পরা দ্ধনয়ন্ত্রে এবং উপসথমর বযবিা দ্ব্ারা সদ্ধজ্জত োকথব। মরসপনদ্ধসবল কযাদ্ধরয়ার মপ্রাোম 
অ্ফ অ্যাথমদ্ধরকান ওয়াোরওথয়জ অ্পাথরোসগথদর সথি সিদ্ধত মরথখ্ আইডব্লুএআই বাজগ  চালকথদর 
 িু কথর একটি বযবিা েিে করথত পাথরন। 

 

অ্বদ্ধিতকরথের প্রথয়াজনীয়তাাঃ ঠিকাদারথদর মাদ্ধসক এবং ষান্মাদ্ধসক দ্ধভদ্ধত্তথত দ্ধপএমদ্ধস মত (প্রথজক্ট 
মযাথনজথমি কনসালথেি),আইডব্লুএ আইথয়র দ্ধপএমইউথত প্রদ্ধতথবদন জমা দ্ধদথত িথব ম খ্াথন 
অ্ন্তগভুি োকথব পদ্ধরথবথশর্ত অ্বিান, স্বািয ও সাইথে দ্ধনরাপত্তা। দ্ধনমগান কাথ গর তদারদ্ধক এবং 
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ঠিকাদাথরর দ্ব্ারা ইএমদ্ধপর কা গকরী রূপায়থনর বযাপাথর সদু্ধনদ্ধিত করথত দ্ধপএমদ্ধস দায়বি 
োকথব। সম্পাদ্ধদত কাজ ও সাইথের ঠিকাদারথদর রূপাদ্ধয়ত ইএমদ্ধপর কা গকাদ্ধরতাটির বযাপাথর 
দ্ধপএমদ্ধসর দ্ধপএমইউ মক মাদ্ধসক দ্ধভদ্ধত্তথত অ্বদ্ধিত করথত িথব এবং প্রথয়াজন মতন সংথশািনমলূক  
পদথক্ষথপর জথনয মক্ষত্র ইউদ্ধনে ও দ্ধপএমইউ এর সথি সমিয়সািে করথত িথব।আইডব্লুএ আই 
একটি স্বতন্ত্র পদ্ধরথবশ দ্ধবষয়ক দ্ধনরীক্ষে(অ্দ্ধডে)এর আথয়াজন করথব ম টিথক রূপায়ন কাথলর 
দ্ধদ্ব্তীয় ও চতুেগ বেথরর মশথষ ৩ মাথসর মথিয দ্ধবশ্ব বযাথে জমা দ্ধদথত িথব। 

প্রদ্ধশক্ষে ও ক্ষমতা র্ঠন কমগসচূীাঃ আইডব্লুএআই ইদ্ধতমথিযই প্রথজক্ট মযাথনজথমি 
ইউদ্ধনে(দ্ধপএমইউ)এর দক্ষতা বদৃ্ধির জথনয পদথক্ষপ দ্ধনথয়থে।একটি ক্ষমতা র্ঠন ও প্রদ্ধশক্ষে 
কমগসচূীর প্রস্তুদ্ধত মনওয়া িথয়থে  ার মথিয অ্ন্তগভুি দ্ধপএমইউ এর এনভায়রনথমিাল অ্যান্ড 
মসাশযাল মসথলর কমীবনৃ্দ,ঠিকাদাথরর কমীবনৃ্দ(শ্রদ্ধমক ও ইদ্ধঞ্জদ্ধনয়ার),পদ্ধরথবশ বযবিাপনা, দ্ধনয়ন্ত্রক 
সম্মদ্ধতপ্রদান এবং দ্ধনরাপত্তার দ্ধদকগুদ্ধলর সথি  িু দ্ধপএমদ্ধস র কমগচারী এবং আইডব্লুএআই এর 
কমীবনৃ্দ। 

পদ্ধরথবশ সংিান্ত বাথজোঃ ইএমদ্ধপ রূপায়থনর জথনয পদ্ধরথবথশর খ্াথত প গাপ্ত পদ্ধরমান বাথজথের 
বথন্দাবস্ত করা িথয়থে।প্রকথল্পর অ্িীথন  াবতীয় প্রস্তাদ্ধবত কাথজর জথনয পদ্ধরথবশর্ত বযবিাপনায় 

ইএমদ্ধপ বাথজথের প্রস্তাব মদওয়া িথয়থে। নীে বাথজথের পদ্ধরমান ৪৯.৯১ মকাটি।পদ্ধরথবশ দ্ধবষয়ক 
বাথজেটির সারসংথক্ষপটি ৭ নম্বর মেদ্ধবথল মদওয়া িথয়থে। দ্ধনমগান কাথ গর জথনয অ্ংশ-দ্ধভদ্ধত্তথত 
দ্ধবশদ পদ্ধরথবশ বাথজেটি দ্ধনজ দ্ধনজ ইআইএ প্রদ্ধতথবদথন মদওয়া িথয়থে।এথককটি পদ্ধরকদ্ধল্পত দ্ধনমগান 
কাথ গর জথনয মোক অ্থের বাথজেটি দ্ধনথচ ৮ নম্বর মেদ্ধবথল মদওয়া িথয়থে।এথককটি অ্ংথশর 
দ্ধবশদ বাথজথের জথনয এথককটি প্রস্তাদ্ধবত দ্ধনমগান কাথ গর মক্ষথত্র স্বতন্ত্র ইআইএগুদ্ধল মদথখ্ মনওয়া 
ম থত পাথর। 

 

নেনর্ল ৭: এিডব্লু-১ এর পনরক্ষর্শ নর্িয়ক  র্াক্ষজক্ষের সারসংক্ষেপ 

ক্রনমক 
সংখযা 

র্িবিা অথব(ভারতীয় 
জাতীয় মুদ্রায়) 

১ পনরকল্পিা ও নিমবাি পযবায়  

 দ্ধনথদগ দ্ধশকা প্রস্তুদ্ধত,কিপ ও ডলদ্ধফন অ্ভয়ারথনযর জথনয জীব-ববদ্ধচত্র 
সংরক্ষে পদ্ধরকল্পনা এবং কাথজগ র সচূকসমিূ 

9,000,000 

ক্ষদ্ধতপরূেমলূক বকৃ্ষথরাপন(৭০০০টি র্াে) ার মথিয অ্ন্তগভুি পরবতী 
প গাথয়র পদ্ধরচ গা এবং প গথবক্ষে 
দ্ধজএইচদ্ধজ মশাষথের জথনয অ্দ্ধতদ্ধরি বকৃ্ষথরাপন(১৮০০০) ার মথিয 
অ্ন্তগভুি পরবতী প গাথয়র পদ্ধরচ গা এবং প গথবক্ষে 

15,000,000 

েীন দ্ধবদ্ধর্ল্ং সাটিগ দ্ধফথকশন ও অ্দ্ধতদ্ধরি বকৃ্ষথরাপন দ্ব্ারা বকৃ্ষথরাপন 
অ্দ্ধিকতগ ার আওয়ায় দ্ধজএইচদ্ধজ হ্রাস করার পদথক্ষপ 

9,000,000 

বদৃ্ধষ্ট্র জল এবং বজগ য জল বযবিাপনা/থসাক দ্ধপে দ্ধনমগান/পদ্ধরিন্ন পানীয় 
জল এবং বাদ্ধড়র জথলর সদু্ধবিা/এসটিদ্ধপ র্ঠন,শেূয দ্ধনাঃসরন বযবিাপনা 

44,000,000 
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ক্রনমক 
সংখযা 

র্িবিা অথব(ভারতীয় 
জাতীয় মুদ্রায়) 

কমীথদর জথনয প্রদ্ধশক্ষে এবং দ্ধপদ্ধপইর বথন্দাবস্ত 17,200,000 

দ্ধনমগান কমীথদর জথনয স্বািয পরীক্ষা দ্ধশদ্ধবর 32,000,000 

• উন্নয়নমলূক পদথক্ষপসমিূ 
খ্যাতনামা প্রদ্ধতষ্ঠানগুদ্ধলর মািযথম দ্ধবিমশীলা ওয়াইর্ল্ লাইফ সযাঙচুয়ারীর 
প্রদ্ধত প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক সিায়তা 

• মৎস চাথষর উন্নয়ন এবং মৎসজীদ্ধবথদর প্রদ্ধশক্ষথের মািযথম মৎস উৎপাদন 
বদৃ্ধিথত সিায়তা 

• এনডব্লু১ বরাবর জািাজ চলাচথলর দরুন মদ্ধিলাথদর মর্াপনীয়তা রক্ষাথেগ   
স্নাথনর বযবিা 

• ঘােগুদ্ধলর পদ্ধরিন্নতা এবং উন্নদ্ধতকরথের জথনয সিায়তা  

126,000,000 

দ্ধনমগান প গাথয় পদ্ধরথবশর্ত প গথবক্ষোঃিলজ এবং জলজ প্রােীকূল, 
চারীপাদ্ধশ্বগক বায়ুর গুেমান, উপদ্ধরতথলর জথলর গুেমান,পানীয় জথলর 
গুেমান,শব্দ ও কম্পন,মাটির গুেমান,ক্ষয় এবং পদ্ধলজমা এবং নদীর্থভগ  
পদ্ধল 

58,080,000 

• জল দ্ধনষ্কাশথন বাাঁিা এবং জমা জল দ্ধনষ্পদ্ধত্ত/ক্ষয় ও পদ্ধলজমা/পথোিাথরর 
প্রথয়াজনীয়তা হ্রাস 

• জদ্ধম/মাটি/শব্দ/মাটির গুেমান-দ্ধনমগান চলাকালীন িথুলা সামলাথনা,দ্ধনরাপত্তা 
আদ্ধিকাদ্ধরথকর দ্ধনথয়ার্,দ্ধনরাপত্তার সংথকত, অ্দ্ধি দ্ধনবগাপন বযবিা এবং জল 
পথে অ্যাম্বুথলন্স বযবিা 

প্রকল্প িক্সা এর্ং 
প্রযনুিগত 

খরক্ষির মক্ষধয 
অর্ন্বভুি 

 

 

সবগথমাে(পদ্ধরকল্পনা ও দ্ধনমগান প গায়) 310,280,000 

  

২                                            কা গকালীন প গায় 
 কা গ সচূকগুদ্ধলর প গথবক্ষে ম মন নজরদারী দ্ধনরীক্ষা সি িলজ ও জলজ 

প্রােীকূল, চাদ্ধরপাদ্ধশ্বগক বায়ুর গুেমান, উপদ্ধরতথলর জথলর গুেমান, 
ভূর্ভগ ি/পানীয় জথলর গুেমান,শব্দ ও কম্পন,মাটির গুেমান, নদীর্থভগ  
পদ্ধল,ভূক্ষয় এবং পদ্ধলজমা,বাাঁি একীভূত করা 

59,040,000 

আপৎকালীন প্রস্তুদ্ধতাঃদঘুগেনায় প্রদ্ধতদ্ধিয়াাঃঅ্যাম্বুথলন্সটিথত প্রথয়াজনীয় 
আপৎকালীন ওষিু বযবিা মজতু োকা ,প্রােদ্ধমক দ্ধচদ্ধকৎসার বযবিা,অ্দ্ধি 
দ্ধনবগাপথনর সরঞ্জাম,দ্ধনরাপত্তা সংিান্ত প্রদ্ধশক্ষে,নকল দ্ধেল ইতযাদ্ধদ 

67,900,000 

বজগ য জল বযবিাপনা (এসটিদ্ধপর কা গ, বদৃ্ধষ্ট্র জল সংেি,বযবিাপনা এবং 
রক্ষোথবক্ষে) 

21,600,000 

বদৃ্ধষ্ট্র জল বযবিাপনা এবং বজগ য বযবিাপনা, ক্ষয় দ্ধনয়ন্ত্রে এবং প্রাকৃদ্ধতক 
দশৃয দ্ধনমগান,দ্ধজএইচদ্ধজথত হ্রাস 

ওএম খ্রথচর 
অ্ংশ দ্ধিথসথব 

 সবগথমাে (কা গকালীন প গায় 148,540,000  
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ক্রনমক 
সংখযা 

র্িবিা অথব(ভারতীয় 
জাতীয় মুদ্রায়) 

৩ প্রদ্ধতষ্ঠান এবং প্রদ্ধশক্ষে এবং বযবিাপনা 1,65,00,000 

৪ সর্বক্ষমাে(নিমবাি+কাযব+প্রনতষ্ঠাি) 47,53,20,000 

৫ আকদ্ধিক ঘেনাসমিূ@৫% নীে পদ্ধরথবশর্ত খ্রথচর উপর 2,37,66,000 

 িীে(ভারতীয় জাতীয় মুদ্রায়) 499,086,000 

  (US$ 7.34 m) 

 

  নেনর্ল ৮:পনরকনল্পত নিমবাি কাক্ষযব পনরক্ষর্শ সংক্রার্ন্ র্াক্ষজে 
নিমবাি কাযব অথব(ভারতীয় জাতীয় 

মুদ্রায়) 
র্ারািনস োনমবিাল 1.0029 

ফারাক্কা লক 13.7466 

হলনেয়া োনমবিাল 12.0246 

সাক্ষহর্গঞ্জ োনমবিাল 16.4136 

 


