
নির্ বাহী সারসংক্ষেপ 

প্রকক্ষের প্রক্ষ াজি: 

এমবিবি কলেজ লেক প্রাঙ্গণ বিিনগর এোকায় প্রবিষ্ঠাবনক অঞ্চলের মলযে 

অিবিি। িিতমালন অোাংোলরর লেকটির অিিা খারাপ, মাছ যরার প্রবিল াবগিার 

জনে অিায়ী িা াঁলির কাঠালমা িেিহার করা হয়, জোিদ্ধিার জে হ্রলে  ায়, 

হ্রলের আলিপালির কলয়কটি িাপনা জীণ ত অিিায় রলয়লছ, হ্রলের মলযে কটঠন 

িজতে লেো, ইিোবে। এই কা তকোলপর েলে হ্রেগুবেলি েবূিি হলয়লছ এিাং 

প্রাকৃবিক আিাসিেগুবে ধ্বাংস হলয়লছ। প্রস্তাবিি প্রকল্পটি িহলরর প্রলয়াজন।  

এই প্রকলল্পর মূে উলেিে হে এমবিবি কলেজ লেলকর ওয়ািারফ্রলের নিুন 

নকিা এিাং উন্নয়লনর সালে িহলরর ইলকািুেবরজমলক িক্তিিােী করা।  

নিনদবষ্ট পযাক্ষকক্ষজর িাম এর্ং প্রক্ষ াজিী তা: 

আগরিো িহলরর মহারাজা িীর বিক্রম কলেজ লেক বরভাইিাোইলজিন 4133-

আইএনবে (আগরিো িহর নগর উন্নয়ন প্রকল্প) ঋলণর অযীলন এিীয় উন্নয়ন 

িোাংক দ্বারা অে তায়ন করা হয়। ঋলণর িিত ওনুিালর এিীয় উন্নয়ন িোাংলকর 

লসেগােত পবেবস লেিলমে (এসবপএস), জনু 2009 অনু ায়ী প্রকল্পটি 'নর্' 

লেণীভুি হওয়ায় প্রকল্পটির জনে পবরলিি মূেোয়ন (প্রােবমক পবরলিি পরীক্ষা) 

করা হয়।  

এএসবসএে প্রকল্প িাস্তিায়ন ও িাস্তিায়নকারী সাংিা এিাং এএসবসএে প্রকল্প 

িেিিাপনা পরামি তক এিাং পবরলিি লক্ষলে স্বিন্ত্র বিলিিজ্ঞ দ্বারা সমবে তি। 

নিম বাণ সংস্থা এর্ং পযাক্ষকজ খরচ সহ নিম বাক্ষণর সম কাল এই 

পোলকজটি লমসাস ত লমকলগে বনউমোটিক্স প্রাইলভি বেবমলিেলক 9 লেিরুয়াবর, 

2021 সালে প্রোন করা হলয়বছে। চুক্তির লময়াে নকিা ও বনম তালণ 18 মাস এিাং 

পবরচােনা ও রক্ষণালিক্ষলণ 60 মাস। এই প্রকলল্পর িেয় 306,794,895.15 িাকা 

(ভারিীয় ুবপ বিবরি লকাটি সািিটি েক্ষ লচৌরানব্বই হাজার আিলিা পাঁচানব্বই 

এিাং পয়সা পলনলরা মাে) 

  



  

প্রকক্ষের শ্রেণীকরণ, প্রকক্ষের পনরনি - ফলাফল: 

আগরিো িহলরর এমবিবি কলেজ লেক বরভাইিাোইলজিলনর পবরলিিগি 

প্রভািগুবে বচবিি করা হলয়লছ এিাং পবরকল্পনা ও নকিা প্রক্তক্রয়ার অাংি বহসালি 

মূেোয়ন করা হলয়লছ। নগর উন্নয়লনর জনে এবেবির লরবপে এনভারনলমোে 

অোলসসলমে লচকবেে িেিহার কলর একটি পবরলিিগি মূেোয়ন হলয়বছে, 

এিাং মূেোয়লনর েোেেগুবে লেখায় ল  উপপ্রকল্পটি উলেখল াগে প্রবিকূে 

প্রভালির কারণ হওয়ার সম্ভািনা লনই। সুিরাাং, পবরলিলির জনে এবেবি 

এসবপএলসর প্রলয়াজনীয়িা অনু ায়ী প্রকল্পটিলক 'নর্' কোিাগবরর প্রকল্প বহসালি 

লেবণিদ্ধ করা হলয়লছ।  

এমবিবি কলেজ লেক কোম্পালসর পনুুজ্জীিলনর কালজর পবরবয বনম্নবেবখি 

কা তক্রলমর রূপলরখা: 

▪ লেক সাংরক্ষণ ও পুনুজ্জীিন। 

▪ বিেেমান উক্তিে ও প্রাবণকুে সাংরক্ষণ। 

▪ একটি অিেিহৃি িানলক একটি সক্তক্রয় কবমউবনটি পািবেক লেলস 

রূপান্তর করা। 

▪ পািবেক লজালনর মলযে একটিভ পোবসভ বিলনােনমূেক কা তক্রম 

অন্তভুতি করা। 

▪ বিেেমান সড়ক ও অিকাঠালমার উন্নয়ন। 

▪ একটি প্রযান প তিক চুম্বক তিবর করা। 

প্রকল্পটির সালে জবড়ি বনম তাণ কা তক্রমগুবে হে: 

▪ বিেেমান পােওলয় এিাং েুি বিজ এিাং আযা িায়ী ভাসমান লসিু  

সাংস্কার। 

▪ বিেেমান গোজলিা সাংস্কার। 

▪ টিবকি কাউোর সহ নিুন লেক বনম তাণ। 

▪ লখোর মাঠ, অোক্তিবেলয়িার ও েুে লকািত বনম তাণ। 

▪ লোয়ারা প্লাজা িাপন। 

▪ পািবেক িয়লেি বনম তাণ। 



▪ ঘাি বনম তাণ। 

▪ িাউন্ডাবরর আপলেলেিন। 

▪ ওয়াচ িাওয়ার বনম তাণ। 

শ্রেকক্ষহাল্ডার এর্ং শ্রেকক্ষহাল্ডারক্ষদর পরামক্ষশ বর ফলাফল: 

লেকলহাল্ডারলের মলযে িানীয় সম্প্রোয়ও রলয়লছ, এনক্তজও / বসবিও, 

জনপ্রবিবনবয, আগরিো লপৌর বনগম আগরিো স্মািত বসটি বেবমলিে, অনোনে 

সাংবিষ্ট সরকাবর প্রবিষ্ঠান, এমবিবি কলেজ ও উচ্চ বিক্ষা বিভাগ, িন বিভাগ, 

অনোনে কবমউবনটির প্রবিবনবযরা, সুবিযালভাগী সম্প্রোয়, অোাংবোং লসাসাইটি 

এিাং োক্তন্ডাং এলজক্তি বহলসলি  এবেবির সেসেরা প্রকল্প িাস্তিায়লনর সময় 

এএসবসএেলক সহল াবগিা করার বিিয়টি লেকলহাল্ডাররা বনক্তিি কলরলছন। 

িাাঁরা চাইলছন, অবিেলম্ব এই প্রকল্প চােু লহাক। এলি লেখা লগলছ, প্রস্তাবিি 

কা তক্রলমর মাযেলম নগলর পবরলিি-প তিন ও নান্দবনকিার মাো িৃক্তদ্ধর কো 

োকায় মানুি সহল াবগিা করলি আেহী। 

  

প্রকলল্পর সম্ভািে প্রভাি ও প্রিমন িেিিা: সামবয়ক লনবিিাচক প্রভাি লেখা লেলি, 

 া মূেি 

• বনম তাণ যুলো এিাং িব্দ।  

• বনম তাণ সামেীর চাোন  

• আিাবসক, িেিসা-িাবণজে,  ান চোচে ইিোবের লক্ষলে বিপ তস্তিা। 

• ভূ-পৃলষ্ঠর জলের গুণাগুলণর উপর অিায়ী প্রভাি 

• উক্তিে ও প্রাণীকুলের ওপর প্রভাি -উভয় িেজ  

• বনম তাণ সামেীর খবন। 

• লপিা স্বািে ও বনরাপত্তা বেক।   

এই সিগুবে বনম তাণ এিাং স্বল্প সমলয়র জনে সাযারণ প্রভাি, এিাং নভারনলমোে 

মোলনজলমে প্লোন (ইএমবপলি) প্রস্তাবিি প্রিমলনর ভাে উন্নি পদ্ধবি রলয়লছ।  

বনম তাণ সাংক্রান্ত ল  লকানও অবভল াগ বনষ্পবত্তর জনে প্রকল্প রূপায়ণকারী সাংিা 

অে তাির এএসবসএে-এর অযীলন অবভল াগ বনষ্পবত্ত িেিিা গলড় লিাো হলয়লছ। 



 

উপসংহার: 

সমস্ত সম্ভািে প্রভািগুবে প্রাক-বনম তাণ, বনম তাণ এিাং অপালরিন পি তগুবের সালে 

সম্পবকতি বচবিি করা হলয়বছে। এনভারনলমোে মোলনজলমে প্লোন 

পবরলিিগি প্রভাি হ্রালস প্রকল্প সাংিা ও টঠকাোরলক সহায়িা করলি এিাং 

প্রস্তাবিি প্রকলল্পর পবরলিিগি সুিরঠু িাস্তিায়লন িালের বেকবনলেতিনা লেলি। 

বনম তাণকােীন সমলয় এনভারনলমোে মোলনজলমে প্লোন (ইএমবপ)/ সাইি 

এনভারনলমোে প্লোন (এসইবপ)-র একটি কলর কবপ সি সময় অন-সাইলি রাখা 

হলি। এই প্রকল্পটি এমবিবি কলেজ লেক এোকায় পবরলিি প তিনলক আরও 

উন্নি করলি। এবেবি এসবপএস, 2009 অনু ায়ী প্রকল্পটি পবরলিিগি বিভাগ 'নর্' 

বহসালি লেবণিদ্ধ এিাং এর জনে বিলিি পবরলিিগি প্রভাি মূেোয়লনর প্রলয়াজন 

লনই। 

 


