সিলেট-তামাসিে িড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
পসিলিশগত ও িামাসিক প্রভাি মূল্যায়ন এি িািিংলেপ
১ প্রািসিক
এই প্রসতলিদনটি ৫৬.২ সকলোসমটাি দীর্ঘ সিলেট-তামাসিে িড়লকি ৪-লেলন উন্নীতকিণ প্রকলল্পি পসিলিশ ও িামাসিক প্রভাি মূল্যায়ন
প্রসতলিদন। িাংোলদশ পসিলিশ িংিেণ আইন-১৯৯৭ এি আলোলক এিং এসশয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচাি ইনলভস্টলমন্ট ব্াংক এি
গাইডোইন অনুিিলণ এই প্রসতলিদন ততসি কিা হলয়লে। এসশয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচাি ইনলভস্টলমন্ট ব্াংক-এি িম্মসতক্রলম ADB Good
Practice Source book; Draft Working Document: November 2012 এি সুপাসিশিমুহ অনুিিণ কলি এই
প্রসতলিদন কিা হলয়লে।
িাধািণভালি সড়কটিলক সিদ্যমান ২ লেন লেলক ৪ লেলন উসন্নতকিন কিা হলি। এই প্রসক্রয়ার সকছু স্থালন সিলশষত প্রস্তাসিত নতুন
িাইপালিি লেলে সকছু পুনি ঘািন কার্ঘক্রম োকলি লর্মনঃ- ভূসম অসধগ্রহণ, লদাকান ও িীমানা প্রাচীি িা ভিলনি পুনি ঘািন ইতযাসদ।
পুনি ঘািলনি িাইলিও পসিলিশগত প্রভাি যেমনঃ গাে অপিািণ, কৃষি িসমি ব্িহাি, স্থানীয় পাসন সনষ্কাশন ব্িস্থাি পসিিতঘন ইতযাসদ
িলয়লে।
২ প্রকল্প এোকা
প্রকল্পটি ঢাকা-নিসিংদী-সিলেট-তামাসিে িাতীয় মহািড়ক-২ (N2) এি ২২৮.৩ সকলোসমটাি লেলক ২৮৪.৪৫৭ সকলোসমটাি পেযন্ত
৫৬.২ সকসম দীর্ঘ। প্রকল্পটি সিলেট সিভালগি সিলেট লিোি মধ্য সদলয় অসতক্রম কলিলে।
প্রকল্পটিি িাসি ঘক েেয হলে সনলনাক্ত সুসিধািমুহ অিঘন - (ক) এটি সিলেট ও তামাসিলেি মলধ্য একটি দ্রুতগামী, সনিাপদ ও
অেঘননসতকভালি িাশ্রয়ী লর্াগালর্াগ স্থাপন কিলি (খ) তামাসিে িীমান্ত সদলয় িাংোলদশ ও ভািলতি মলধ্য উলেখলর্াগ্য পসিমান
র্ানিাহন চোচে বৃসি িিপি হলি (গ) র্ানিাহন চোচে বৃসিি কািলণ অেঘনীসতলত ইসতিাচক প্রভাি পিলি (র্) িাংোলদলশি অন্যান্য
অঞ্চে লেলক এিং প্রলর্ািয লেলে ভািলতি পূি ঘাংশ লেলক ঢাকাি িালে িাসণসিযক র্ানিাহন চোচলেি মাধ্যলম িড়ক কসিডলিি িসধ ঘত
ব্িহাি কলি অেঘননসতক োলভি িিািনা সৃসি হলি।
৩ পসিলিশগত ও িামাসিক প্রভাি মূল্যায়ন
িড়ক প্রকলল্পি পষরবেশগত ও সামাষিক প্রভাে মূল্যায়নটি প্রাথষমক পষরবেশগত ষনরীক্ষা এেং সম্ভাব্যতা োচাই এর উপর ষভষি কবর
ততষর করা হবয়বে।
িাংোলদশ িিকালিি আইন ও এসশয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচাি ইনলভস্টলমন্ট ব্াংক (এআইআইসি) -এি নীসতমাো আনুর্ায়ী লকান প্রকলল্পি
পসিকল্পনা ও নকশা প্রসক্রয়াি অংশ সহলিলি পসিলিশগত ও িামাসিক প্রভাি িনাক্তকিণ ও মূূ্ল্যায়ণ এিং প্রভািিমূহলক সীষমত
পর্ঘালয় িাখলত পদলেপ লনওয়া প্রলয়ািন। এই সিষয়টি প্রভাি মূল্যায়ণ প্রসক্রয়াি মাধ্যলম কিা িিি র্া এসশয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচাি
ইনলভস্টলমন্ট ব্াংক (এআইআইসি) এি ঋণ প্রসক্রয়া, প্রকল্প উন্নয়ন ও িাস্তিায়লনি একটি অসিলেদ্য অংশ।
৪ লশ্রসণসিভাগ
ি্যাসপড এনভায়িনলমন্টাে এযালিিলমন্ট (আিইএ) এি মূল্যায়ণ তাসেকা অনুিালি সিলেট তামাসিে িড়লকি (অনুবেদ ৫) উপি একটি
পসিলিশগত ষনরীক্ষা চাোলনা হয়। এসশয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচাি ইনলভস্টলমন্ট ব্াংক (এআইআইসি) গাইডলাইন অনুসাবর প্রকল্পটি
কযাটাগষর ‘এ’ এিং োংলাবদশ সরকাবরর গাইডলাইন অনুসাবর কযাটাগষর ‘যরড’। এই পষরবেশগত ও সামাষিক প্রভাে মূল্যায়নটি
এসশয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচাি ইনলভস্টলমন্ট ব্াংক (এআইআইসি) এর কযাটাগষর ‘এ’ সহলিলি ষেবেষচত হবয়বে এেং প্রকলল্পি ইসতিাচক
প্রভাি সনসিত কিাি িন্য র্ািতীয় সনিািন ও সনয়ন্ত্রণমূেক ব্িস্থা গ্রহণ কিা হলি। পসিলিশগত প্রভাি সনধ ঘািলণ এসশয়ান
ইনফ্রাস্ট্রাকচাি ইনলভস্টলমন্ট ব্াংক (এআইআইসি) ও িাংোলদশ িিকাি- উভলয়িই চাসহদা অনুসাবর পষরবেশগত ও সামাষিক প্রভাে
মূল্যায়বণর এি পাশাপাসশ পসিলিশ ও িামাসিক ব্িস্থাপনা পসিকল্পনাও প্রলয়ািন।
৫ পসিলিশগত ও িামাসিক প্রভাি মূল্যায়লণি উপাদানিমূহ
এষশয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনবভস্টবমন্ট ব্যাংক এর গাইডলাইন অনুসরবণ প্রকলল্পি ধিণ সিলিচনায় লিিাগ্রাহকলদি পসিলিশগত ও
িামাসিক মূল্যায়ন কােযক্রম গ্রহণ কিলত হয়। আসদিািীলদি স্থায়ী ো অথযননষতক স্থানচ্যযষত এড়াবনার অথো সীষমত রাখার িন্য
প্রকলল্পি সিকল্প নকশা ও পসিকল্পনা প্রণয়ন ষেবেচনায় যনয়া হয় এেং এর অন্তর্ভযষিবত পসিলিশ ও িামাসিক ব্িস্থাপনা পসিকল্পনা
থাবক। এই প্রকল্প িাংোলদশ িিকালিি পসিলিশ অসধদপ্তলিি ”লিড”্কযাটগসিলত পলড়লে, সুতিাং পসিলিশ অসধদপ্তি লেলক োড়পে
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দিকাি হলি। পসিলিশ িংিেণ আইন, ১৯৯৭ অনুর্ায়ী িড়ক ও িনপে অসধদপ্তি প্রাথষমক পষরবেশগত ষনরীক্ষা সম্পন্ন কবরবে এেং
পসিলিশগত মূল্যায়ন প্রষতবেদলনি কমঘপিসত পসিলিশ অসধদপ্তি কর্তযক অনুলমাসদত হলয়লে।
৬ প্রভাে, প্রশমন ও ব্যেস্থাপনা
সড়বকর নকশা ততষরবত পষরবেশগত প্রভাে কষমবয় আনার ব্যেস্থা করা হবয়বে। যভৌগষলক ো পষরবেশগত সংেবদনশীল অথো যকান
েসষত এলাকা মধ্য ষদবয় সড়ক ষনমযাণ এষড়বয় োওয়া হবয়বে।
সংষিষ্ট ঠিকাদার ষনমযাণকালীন অষিকাংশ প্রভাে প্রশমলন ব্িস্থা্গ্রহণ করবেন। ষনমযাণ প্রকল্প, ষডবপা এেং কমঘস্থে যথবক ষনগতয ধুলা,
শব্দ, যিোঁয়া এেং তরল পদাথয প্রশমবন মানিম্মত ব্িস্থা্থাকবে। নদীর কাোকাষে ষনমযাণ কাি ষনয়ন্ত্রবণ রাখা হবে এেং নদীদূষণ লিাধ্
কিা হবে। ষনমযাণকাবি ব্যেহৃত পাষন ষনি যাষরত যেষসবন যেো হবে, যেখাবন ষনষ্কাশবনর পূবে যই তিে েিযয ব্িস্থাপনা োকযে। ময়লা
ও্ পাসন, পাসন্ পসিলশাধনাগালি ষনবয় োওয়া হবে। কঠিন েিযয প্রকল্প এলাকা হবত দূরেতী স্থালন ষনষমযত অনুলমাসদত্ েিযয
ব্যিস্থাপনাগাবর পাঠাবনা হবে। এই প্রকল্প দ্বারা ভূ-গভযস্থ পাষন দূষিত হওয়ার যকান সম্ভােনা যনই, যকননা সড়ক ষনমযাণকাবল গভীর
যকান খনন কালিি্প্রবয়ািন হবে না। ষনমযাণকাবি ষকংো কমঘস্থলে ব্যেহৃত পাষন যকান কূপ ো অন্য যকান সে যিনীন উৎস যথবক
েথাসম্ভে সীষমত পষরমাবণ সংগ্রহ করা হবে। প্রকল্প এলাকায় পাষন প্রাপ্যতার যকান সীমােদ্ধতা যনই।
য উপবোগী েন্ত্রপাষত দ্বারা ষনমযাণ এলাকার শব্দ ও যিোঁয়া
ঠিকাদািী প্রষতষ্ঠাবনর আেষিক শতয ষহসাবে আধুসনক্ও্মানসম্মত ষনগমন
ষনয়ন্ত্রণ করা হবে এেং ষনমযাণকালীন সঠিক ব্িস্থাপনাি মাধ্যবম ষনমযাণ সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। দরপত্র আহ্বান করার সমবয়
এ ষেিবয় সুস্পষ্ট ষনবদ যশনা যদয়া থাকবে। িনেসষতপূণ য ষকংো সংবেদনশীল এলাকায় রাবত যকান কাি করা হবে না োবত ওইসে
এলাকার মানুবির িন্য যকান অসুষেিািনক পসিসস্থসত ততষর হয়। আোষসক এলাকার ষনকটেতী যকান এলাকায় ষনমযাণ কাি
পষরচালনার যক্ষবত্র সংষিষ্ট এলাকার িনগবণর সাবথ আবলাচনাপূে যক অষতষরি ব্িস্থা; যেমনঃ শব্দ ব্িস্থাপনা ো ইনসুবলটিং িানালা
ষনমযাণ করা হবে।
ঠিকাদার কর্তযক পষরচাষলত নয় এমন ষেষভন্ন অস্থায়ী উৎস যথবক ষেষভন্ন ষনমযাণ সামগ্রী (পাথর, োষল, মাটি) সংগ্রহ করা হবে। তবে,
পসিলিশ ও িামাসিক ব্িস্থাপনা পসিকল্পনা অনুসাবর সকল েবরাষপট অেিই তদারষক পরামশযকবদর দ্বারা অনুবমাষদত হবত হবে ো
আন্তিযাষতক মানিম্পন্ন্হলি। প্রকবল্পর সমস্ত রুট ষনমযাণ কাি শুরু করার আবগই ষনি যারণ করবত হবে এেং যকান সংবেদনশীল ষেিলয়
িাধাগ্রস্থ করবত পারবে না।
প্রকল্প এলাকার সনকলট যকান িনাঞ্চে্ িা সংবেদনশীল এলাকা লনই। তবে, িড়ক্পার্শ্ঘিতী্বৃলেি্েয়েসত্হলি। সড়কটির ৪ যলন
উন্নীতকরণ প্রকবল্প প্রায় ৪ হািার বৃে্সনধন্হলি।্িড়ক্ও্িনপে্ অসধদপ্তলিি নীষত অনুসাবর সরকাবরর েন ষেভাবগর পিামলশঘ
িনায়ন কমযসূষচ গ্রহণ করা হবে। শুধু দুলযভ যদশীয় প্রিাষতর ষকছু বৃক্ষ রাস্তার পালশ পুনঃবরাপন করা হবে। সামাষিক েনায়ন আইন
২০০৪ এ ষনবদ যষশত ষেবশি গাে যরাপন কবর বৃক্ষ সনধলনি পষরবেশগত প্রভাে যমাকাবেলা করা হলি।
সড়বকর ৩ ষকবলাষমটার এলাকার মবধ্য দুটি সংরষক্ষত এলাকা রবয়বে (খাষদমনগর ন্যাশনাল পাকয এেং টিলাগড় ইবকা পাকয) , ষকন্ত
দুটির একটির উপবরও যনষতোচক প্রভাে হওয়ার যকান সম্ভােনা যনই।
৭ ঐষতহযোহী এলাকা
সড়ক প্রকবল্পর পাবশ এমন যকান উবেখবোগ্য িায়গা এিং্স্থাপনা যনই ো ঐষতহাষসক এেং প্রত্নতাসিকভালি গুরুত্বপূণ য। প্রস্তাষেত সড়ক
এলাকায় কবয়কটি মসষিদ ও মষির রবয়বে ো সামান্য ো পুবরাপুষর সষরবয় ষনবত হবে এেং এিন্য প্রবয়ািনীয় ক্ষষতপূরণ প্রদান
পুনি ঘািন্কাঠালমায়্উলেখ্িলয়লে। সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার মবধ্য যকান পষরষচত অথো নষথর্ভি প্রত্নতাসিক, ঐষতহাষসক অথো
স্থাপতয অেকাঠাবমা অথো এলাকা ক্ষষতগ্রস্থ হবে না। ষনমযাণকাি চলাকালীন যকান পুরাকীষতয পাওয়া যগবল তা প্রত্নতত্ত্ব ষেভাবগ নষথর্ভি
করা হবে। এই যক্ষবত্র ষনমযাণ কাি সামষয়ক েন্ধ রাখার প্রবয়ািন হবত পাবর। এবক্ষবত্র ষনমযাণকময চলাকালীন ‘সুবোগ প্রাষি পদ্ধষত’
গ্রহণ করা হবে।
৮ অষভবোগ প্রসতকাি পদ্ধষত (ষিআরএম)
স্থানীয় িনগণ ও সংষিষ্ট অংশীিনবদর অষভবোগ গ্রহণ ও ষনষ্পষি করবত সময় যেঁবি যদয়া হবে। ৪ স্তবর অষভবোগ প্রষতকার পদ্ধষত
অষভবোগ গ্রহণ করবে; প্রকল্প এলাকা স্তর, স্থানীয় সড়ক প্রকল্প স্তর, প্রকল্প ব্যেস্থাপনা স্তর এেং আইন-আদালত স্তর। অষভবোগ ষনষ্পষি
করবত িড়ক্ও্িনপে্অসধদপ্তযর এেং প্রকল্প োস্তোয়ন ইউষনবট একটি কষমটি গঠন করবে।
৯ সামাষিক প্রভাে ও ব্যেস্থাপনা
প্রকবল্পর দরুন েতযমান োষসিাবদর মবধ্য প্রায় ১৯৪৮ িন োস্তুচ্যযত হবে। এর মবধ্য ৮০০ (৪১.০৭%) িবনর োষিযক আয় ১ লাখ
টাকার যেষশ এেং োষিযক আয় ২ লাখ টাকার যেষশ এমন মানুবির সংখ্যা ৮৪৫ (৪৩.৩৮%)। েবল োস্তুচ্যযত মষহলাবদরবক সংরক্ষণঋণ পদ্ধষতর আওতায় ষনবয় আসার সুবোগ রবয়বে। ১৪৬১ িন োস্তুচ্যযতবদর ঋণ সুষেিাপ্রাষির িন্য এনষিওর ঋণ কােযক্রবম অন্তর্ভযি
করা হবে এেং এভাবে তাবদরবক আবয়র ষেকল্প ব্যেস্থা কবর যদয়া যেবত পাবর ো পুনে যাসন প্রষক্রয়ার একটি গুরুত্বপূণ য অংশ। সরকাবরর
প্রচষলত ষনয়ম যমবন এেং প্রকবল্পর পুনে যাসন প্রষক্রয়ায় োস্তুচ্যযত ব্যষিবদর ক্ষষতপূরবণর ব্যেস্থা করা হবে।
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১০ আষদোষস যগাষ্ঠী পষরকল্পনা কাঠাবমা
প্রকবল্পর অযালাইনবমবন্ট যকাবনা নৃবগাষ্ঠী/আষদোসী সম্প্রদাবয়র উপষস্থষত যনই। সতকযতা স্বরূপ আষদোসীবদর ক্ষষতপূরবণর িন্য
আষদোষস যগাষ্ঠী পষরকল্পনা কাঠাবমা প্রস্তুত করা হবে।
১১ গণ আবলাচনা
২০১৪ িালে পুনে যাসন কাঠাবমা গলড় লতাোি িময় একিাি এিং পুনিায় ২০১৯ িালের আগস্ট এ পুনে যাসন কময পষরকল্পনা-এি প্রস্তুসতি
িময় সিসভন্ন িম্প্রদালয়ি িালে পিামশঘ কার্ঘক্রম পসিচাসেত হলয়সেে। অংশীদািগণ গনআলোচনা এিং যোকাস গ্রুপ আবলাচনা এি
মাধ্যলম প্রাথষমক পষরবেশগত ষনরীক্ষা/ পষরবেশগত ও সামাষিক প্রভাে মূল্যায়ন প্রস্তুসতলত িম্পৃক্ত হলয়লেন। পিিতী িমলয় প্রাপ্ত তথ্য
প্রাথষমক পষরবেশগত ষনরীক্ষা/ পষরবেশগত ও সামাষিক প্রভাে মূল্যায়বন িসন্নলিসশত কিা হলয়লে এিং প্রকলল্পি পসিকল্পনা ও উন্নয়লন
লিগুলো কালি োগালনা হলয়লে। এই প্রকলল্পি িালে অংশীদািগলণি িম্পূন ঘ িম্পৃক্ততা এিং প্রকলল্পি উন্নয়ন ও িাস্তিায়লন তালদি
অংশগ্রহন সনসিত কিলত এই পিামশঘ প্রদান প্রসক্রয়া চেমান োকলি এিং প্রকল্প িাস্তিায়লনি িময় তা িম্প্রিািন কিা হলি। লর্লকান
অসভলর্াগ দ্রুত সনষ্পসিি িন্য প্রাথষমক পষরবেশগত ষনরীক্ষা/ পষরবেশগত ও সামাষিক প্রভাে মূল্যায়বন একটি অসভলর্াগ প্রষতকার
পদ্ধষতর উবেখ িলয়লে।
১২ পসিলিশ ও িামাসিক ব্িস্থাপনা পসিকল্পনা
পষরবেশগত ও সামাষিক প্রভাে মূল্যায়ন প্রষতবেদন ততষরবত ও কার্ঘক্রম পসিচােনাি িময়কালেি িন্য একটি পসিলিশ ও িামাসিক
ব্িস্থাপনা পসিকল্পনা গ্রহন করা হবয়বে র্া সড়ক ও িনপথ দ্বারা অনুবমাষদত হবত হবে। পসিলিশ ও িামাসিক ব্িস্থাপনা পসিকল্পনা
-এি অংশ সহিালি একটি সনিীেণ কার্ঘক্রমও প্রস্তুত কিা হলয়লে। এই পসিলিশ ও িামাসিক ব্িস্থাপনা দিপলেি িালে িংযুক্ত কিা
হলি এিং এটি কমযচুসক্তি অংশ সহিালি সিলিচয হলি। ঠিকাদািগণ কমযস্থবল পসিলিশ ও িামাসিক ব্িস্থাপনাি দাসয়লে স্থায়ী কমঘচািী
সনলয়াগ কিলিন। এিকে কমঘচািী, তত্ত্বািধায়ন প্রলকৌশেী এিং পসিলিশগত ও সামাষিক সিলশষজ্ঞ, এিং স্থানীয় প্রশািলনি কালে
িিািসদসহ কিলি। কার্ঘক্রম পসিচােনাি িমলয় শব্দ, িায়ূ দূষণ, পাসনি মান ও অন্যান্য সনলদ ঘশকিমূহ পসিলিশ ও িামাসিক ব্িস্থাপনাএি সনিীেণ পসিকল্পনা অনুিালি সনয়সমতভালি পর্ঘলিেণ কিা হলি। িংলিদনশীে িায়গাগুলোলতও শব্দ ও িায়ূ দূষণ লতমন লকান
প্রভাি লেেলত পািলি না। পসিলিশ ও িামাসিক ব্িস্থাপনা িাস্তিায়লনি খিচ ধিা হলয়লে ২২.৫৮৮৫ সমসেয়ন টাকা (০.২৭ সমসেয়ন
আলমসিকান ডোি)।
পূতয কালিি িন্য ঠিকাদাি (ক) পসিলিশ ও িামাসিক প্রভাি সনয়ন্ত্রলন একটি কার্ঘপিসত প্রস্তুত কিলি (খ) পসিলিশ ও িামাসিক
ব্িস্থাপনালত অন্তভূঘক্ত িকে পর্ঘলিেণ ও প্রশমন পসিকল্পনা িাস্তিায়ন কিলি; এিং (গ) সুিো পর্ঘলিেণ প্রসতলিদলন উসেসখত
লর্লকান িংলশাধনমূেক িা প্রসতলিাধমূেক ব্িস্থা গ্রহন কিলি; এিকে সুিো পর্ঘলিেণ প্রসতলিদন পষরবেশগত ও সামাষিক প্রভাে
মূল্যায়ন ও পসিলিশ ও িামাসিক ব্িস্থাপনা -এি িাস্তিায়ন পর্ঘলিেলণ সনলয়াগকতঘা সনলি সনয়সমতভালি প্রস্তুত কিলি। পসিলিশ ও
িামাসিক ব্িস্থাপনা পসিচােনাি িন্য ঠিকাদাি অেঘ ব্যয় কিলি।
১৩ সিকল্পসমূহ সিলেষণ
পূলি ঘি আলোচনা হলত; িিাব্তা র্াচাই-এি মূেনীসত হে িতঘমান ২ লেলনি িায়গা কালি োগালনা এিং মহাসড়ক ৪ লেলন িম্প্রিাসিত
কিা। অসধকাংশ িড়লকি অংলশি িন্য পর্ঘাপ্ত িায়গা োকায় প্রস্তাসিত িড়ক লিশীিভাগ লেলেই িতঘমান অেস্থান অনুিালিই হলয়লে।
তলি সকছুিংখ্যক িায়গায় সড়বকর অেস্থান পসিিতঘলনি প্রস্তাি কিা হলয়লে র্া প্রসতলিদলনি পঞ্চম অধ্যালয় উলেখ কিা হলয়লে।
িাসি ঘকভালি, মূে অেস্থাবনর এই পসিিতঘলন সকছু পসিলিশগত (লিই িালে পুনি ঘািন) সুসিধা িলয়লে।
১৪ িাস্তিায়ন পদ্ধষত
িড়ক পসিিহন ও লিতু মন্ত্রনােযয়র আওতািীন সড়ক ও িনপথ অষিদির োস্তোয়নকারী সংস্থা ষহবসবে কাি করবে। সওি উন্নয়ন
পসিকল্পনায় কমঘদেতাি মাপকাঠি সিষলয় ঠিকাদািলক িহলর্াগীতা ও সদকসনলদ ঘশনা প্রদান কিলি। িাস্তিায়লনি কাি লদখালশানা কিলি
প্রকল্প কর্তযপক্ষ। পিামশঘক প্রষতষ্ঠাবনর কাি হবে- (ক) সিস্তাসিত প্রলকৌশে নকশা, চুসক্তি কাগিপে প্রস্তুসত ও সুিোি সিষয়াসদ সনসিত
করা; (খ) প্রকল্প ব্িস্থাপনা ও প্রশািসনক িহলর্াগীতা সনসিত করা; (গ) সনমঘানকাি তত্ত্বািধায়লন সহবোষগতা প্রদান করা; (র্) স্থানীয়
িিকািলক শসক্তশােী করা, প্রলয়ািনীয় গলিষণা/িিীপ পসিচােনা করা এিং (ঙ) পাসন, পয়ঃসনস্কাশন ব্িস্থা ও কঠিন িিঘয ব্িস্থাপনাি
কালি আচিনগত পসিিতঘলন িলচতনতা বৃসি করা।

3

১৫ উপসংহার ও সুপাসিশ
প্রকলল্পি সনমঘান ও কার্ঘক্রম পসিচােনাি িমলয় পসিলিশগত প্রভাি োকলি। প্রশমন ব্িস্থাি কার্ঘকিী প্রলয়াগ এিং পসিলিশ ও
িামাসিক ব্িস্থাপনা পসিকল্পনায় উসেসখত কার্ঘক্রম পসিচােনা কিা লগলে এই প্রকল্প পসিলিলশি উপি সিরূপ প্রভাি লেেলি না।
এখালন উলেখ কিা প্রলয়ািন লর্, পসিলিশগত সুসিধা লর্িকম গুরুেিহকালি লদখলত হলি, লতমসনভালি এি মধ্য সদলয় িাংোলদলশি
পূে যাঞ্চবল িহুিংখ্যক িনিাধািন ও সশল্পলকন্দ্রিমূলহি মলধ্য িকে আিহাওয়ায় উপলর্াগী একটি লর্াগালর্ালগি সড়ক ততিী হলি।
পসিলশলষ এই সিিালন্ত উপনীত হওয়া র্ায় লর্, প্রকল্পটি িম্পন্ন হওয়াি পলি র্াতায়াত খিচ িাশ্রয় হলি এিং র্ানিাহলনি জ্বাোনী
ব্িহাি কমলি। প্রকলল্পি িড়লকি পার্শ্ঘিতী অঞ্চলে আেঘ-িামাসিক অিস্থািও উন্নসত হলি। পূতযকাি িাস্তিায়লনি িময় িাতালিি গুণগত
মান, শব্দ, পাসনি প্রিাহ ও মাটিি উপলি এি লনসতিাচক প্রভাি খুিই িামান্য োকলি। এিকে প্রভাি র্োের্ভালি পর্ঘলিেন কিা হলি
এিং িি ঘাসধক প্রশমলনি ব্িস্থা কিা হলি। এখন পর্ঘন্ত এই িড়কটি দ্বািা সৃি লকান িাসি ঘক, বৃহৎ, িহুমুখী িা অপসিিতঘনীয় লনসতিাচক
প্রভাি িনাক্ত করা োয়ষন।
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