
নির্ বাহী সারসংক্ষেপ 

প্রকল্পের প্রল্প োজন: 

আগরতলা শহক্ষরর যািচলাচল মাঝানর প্রকৃনতর এর্ং যািজট সমজাতীয় যািচলাচক্ষলর কারক্ষে 

হয়। রাস্তা জকু্ষে পানকবং দেখা যায়, সার্-আর্টবনরয়াল সেক্ষকর পাক্ষশ দকািও নিক্ষর্নেত ফুটপাত 

দিই, ফুটপাক্ষতর খারাপ অর্স্থা, নিকানশ চযাক্ষিলগুনল আংনশকভাক্ষর্ আচ্ছানেত যা পথচারীক্ষের 

জিয নর্পজ্জিক, ইতযানে। তাই রাস্তাঘাট, ফুটপাত ও র্ৃর্ি জক্ষলর নিকানশ র্যর্স্থার উন্ননতর 

জিয এই প্রকক্ষের প্রস্তার্ করা হক্ষয়ক্ষে। এর্ট শহরক্ষক যািজটমুক্ত করক্ষত এর্ং গনতশীলতা, 

িান্দনিকতা, রাস্তাঘাটক্ষক পথচারী র্ান্ধর্ কক্ষর তুলক্ষত সহায়তা করক্ষর্। 

নননদিষ্ট প্যোল্পকল্পজর নোম এবং প্রল্প োজনী তো: 

 আগরতলা শহক্ষরর প্রধাি প্রধাি সেকগুনলর উন্নয়ি প্রকের্ট 4133-IND (আগরতলা শহর 

িগর উন্নয়ি প্রকে) ঋক্ষের অধীক্ষি এশীয় উন্নয়ি র্যাংক দ্বারা অথ বায়ি করা হয়। ঋক্ষের শতব 

অিুযায়ী প্রকের্ট এনশয়াি দেক্ষভলপক্ষমন্ট র্যাংক্ষকর দসফগােব পনলনস দেটক্ষমন্ট (এসনপএস), 

জিু 2009 অিুযায়ী 'কযাটাগনর নব' এর অধীক্ষি দেনের্দ্ধ হওয়ায় প্রকের্টর জিয পনরক্ষর্শ 

মূলযায়ি (প্রাথনমক পনরক্ষর্শ পরীো) করা হয়। 

আগরতলো শহল্পরর প্রধোন প্রধোন সড়কগুনলর উন্ন ন: 

  পযাক্ষকজ আগরতলার রাস্তার উন্ননতকরে 09th িক্ষভম্বর 2021 সাক্ষল দমসাস ব র্নশষ্ঠ 

কিস্ট্রাকশিস প্রাইক্ষভট নলনমক্ষটেক্ষক প্রোি করা হক্ষয়নেল চুক্তক্তর দময়াে নেজাইি ও নিম বাক্ষে 

30 মাস এর্ং অপাক্ষরশি ও রেোক্ষর্েক্ষে 60 মাস। প্রকক্ষের র্যয় 444,06,70,678.47 টাকা 

(চারক্ষশা চুয়ানিশ দকার্ট েয় লে সত্তর হাজার েয়শ আটষর্ি টাকা এর্ং সাতচনিশ পয়সা 

মাত্র)।  

এএসনসএল প্রকে র্াস্তর্ায়ি ও র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা এর্ং এএসনসএল প্রকে র্যর্স্থাপিা 

পরামশ বক এর্ং পনরক্ষর্শ দেক্ষত্র স্বতন্ত্র নর্ক্ষশষজ্ঞ দ্বারা সমনথ বত। 

প্রকল্পের শ্রেণীকরণ, প্রকল্পের প্নরনধ - ফলোফল: 

আগরতলা শহক্ষরর প্রধাি সেকগুনলর মাক্ষিান্নয়ক্ষির পনরক্ষর্শগত প্রভার্গুনল নচনিত করা 

হক্ষয়ক্ষে এর্ং পনরকেিা ও িকশা প্রক্তিয়ার অংশ নহসাক্ষর্ মূলযায়ি করা হক্ষয়ক্ষে। িগর 

উন্নয়ক্ষির জিয এনেনর্র দরনপে এিভারিক্ষমন্টাল অযাক্ষসসক্ষমন্ট দচকনলে র্যর্হার কক্ষর 

একর্ট পনরক্ষর্শগত মূলযায়ি পনরচানলত হক্ষয়নেল, এর্ং মূলযায়ক্ষির ফলাফলগুনল দেখায় দয 

উপপ্রকের্ট উক্ষিখক্ষযাগয প্রনতকূল প্রভাক্ষর্র কারে হওয়ার সম্ভার্িা দিই। সতুরাং, পনরক্ষর্ক্ষশর 

জিয এনেনর্ এসনপএক্ষসর প্রক্ষয়াজিীয়তা অিুযায়ী প্রকের্টক্ষক 'নর্' কযাটাগনরর প্রকে নহসাক্ষর্ 

দেনের্দ্ধ করা হক্ষয়ক্ষে। এই প্রকক্ষের মাধযক্ষম শহক্ষরর মধয ও পূর্ ব দজাক্ষির 23 েশনমক 562 

নকক্ষলানমটার রাস্তা উন্নত পাকাকরে কক্ষর যািজট নিরসি করা হক্ষর্, জযানমনতক ট্রানফক 

জংশক্ষির রূপান্তর, সংক্ষকত, পথচারী র্ান্ধর্ ফুটপাক্ষতর প্রক্ষর্শানধকার, রাস্তার আক্ষলা, ট্রানফক 



নচি, সেক নচনিতকরে এর্ং বর্েুযনতক লাইি স্থািান্তর সহ একর্ট ইউর্টনলর্ট কনরক্ষোর এর্ং 

ওএফনস দকর্ল স্থাপক্ষির র্যর্স্থা। প্রকেও হক্ষর্ 

ক) শহক্ষরর র্িযা কমাক্ষত দেক্ষিজ অর্কাঠাক্ষমা উন্নত করা;  

খ) 48.2 নকক্ষলানমটার িতুি র্া পুির্ বানসত ঝক্ষের পানি নিষ্কাশক্ষির র্যর্স্থা কক্ষর জিস্বাক্ষস্থযর 

উন্নয়ি করা;  

গ) রাস্তার আসর্ার্পত্র সহ নিক্ষর্নেত ফুটপাত সহ নভজয়ুাল উন্ননত উপাোি, র্ট্র দর্ল্ট এর্ং 

লযান্ডক্ষেনপং। 

শ্রেকল্পহোল্ডোর এবং শ্রেকল্পহোল্ডোরল্পদর প্রোমল্পশ ির ফলোফল: 

দেকক্ষহাল্ডারক্ষের মক্ষধয স্থািীয় সম্প্রোয়ও রক্ষয়ক্ষে, এিক্তজও / নসনর্ও, জিপ্রনতনিনধ, আগরতলা 

দপৌর নিগম, আগরতলা স্মাটব নসর্ট নলনমক্ষটে, নপেনিউনে নর্ভাগ, ইউনে নর্ভাগ, ক্তত্রপুরা 

আরর্াি ট্রান্সক্ষপাটব দকাম্পানি নলনমক্ষটে, র্টএসনসএল, ট্রানফক নর্ভাগ, িগর র্ি নর্ভাগ, 

তহনর্ল সংস্থা নহক্ষসক্ষর্ র্টএসনপনসনর্ ও এনেনর্। স্থািীয় জিগে সেক উন্নয়ি প্রস্তাক্ষর্র প্রশংসা 

কক্ষরক্ষে এর্ং তারা নিক্তিত কক্ষরক্ষে দয প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির সময় তারা ইএক্ষক সহক্ষযানগতা 

করক্ষর্। 

প্রকক্ষের সম্ভার্য প্রভার্ ও প্রশমি র্যর্স্থা :  

নিম বাে পয বাক্ষয়, প্রভার্গুনল প্রধািত দথক্ষক উত্পন্ন হয়: 

➢ নিম বাে ধুক্ষলা এর্ং শব্দ।  

➢ নিম বাে সামগ্রীর চালাি  

➢ আর্ানসক, র্যর্সা-র্ানেজয, যাি চলাচল ইতযানের দেক্ষত্র নর্পয বস্ততা। 

➢ নিকটর্তী ভূ-পৃক্ষষ্ঠর জল মাক্ষির উপর অস্থায়ী প্রভার্ 

➢ নিম বাে সামগ্রীর খিি এর্ং র্েরাও নপট্ উপাোি সংরেে 

➢ দপশা স্বাস্থয ও নিরাপত্তা নেক।  

➢ কনমউনির্ট স্বাস্থয ও নিরাপত্তা 

➢ ইউর্টনলর্ট স্থািান্তক্ষরর প্রক্ষয়াজিীয়তা 

➢ নর্েযমাি নিকানশ র্যর্স্থার উপর অস্থায়ী প্রভার্ 

➢ নিম বােকাক্ষজর কারক্ষে যাি চলাচক্ষল নর্ঘ্ন 

এগুনল স্বে সমক্ষয়র জিয নিম বাক্ষের সাধারে প্রভার্ এর্ং ইনননশ োল এনভোরনল্পমন্টোল 

এক্সোনমল্পনশন (আইইই)-এর এনভোরনল্পমনটোল মযোল্পনজল্পমন্ট প্ল্যোন(ইএমনপ) নর্ভাক্ষগ 

তাক্ষের প্রশমক্ষির জিয উন্নত পেক্ষেপ রক্ষয়ক্ষে।  

নিম বাে সংিান্ত দয দকািও অনভক্ষযাগ নিষ্পনত্তর জিয প্রকে রূপায়েকারী সংস্থা অথ বাত 

এএসনসএল-এর অধীক্ষি অনভক্ষযাগ নিষ্পনত্ত র্যর্স্থা গক্ষে দতালা হক্ষয়ক্ষে।  

 



উপ্সংহোর: 

আগরতলায় রাস্তা, ফুটপাত, নিকানশ র্যর্স্থা এর্ং জংশক্ষির উন্ননতকরে প্রকক্ষের প্রস্তানর্ত 

প্রকের্ট উক্ষিখক্ষযাগয প্রনতকূল প্রভার্ দফলক্ষর্ িা। সম্ভার্য নর্রূপ প্রভার্ যা িকশার সাক্ষথ 

সম্পনকবত, প্রাক-নিম বাে, যথাযথ প্রক্ষকৌশল িকশা এর্ং সুপানরশকৃত প্রশমি র্যর্স্থা ও পদ্ধনতর 

প্রক্ষয়াক্ষগর মাধযক্ষম নিম বাে ও পনরচালিাক্ষক দকাক্ষিা অসুনর্ধা োোই মািসম্মত পয বাক্ষয় প্রশনমত 

করা যায়। নিম বােকালীি সমক্ষয় এিভারিক্ষমন্টাল মযাক্ষিজক্ষমন্ট প্ল্যাি (ইএমনপ)/এসইএমনপর 

একর্ট কক্ষর কনপ সর্ সময় অি-সাইক্ষট রাখক্ষত হক্ষর্। আইইই এর ফলাফক্ষলর উপর নভনত্ত কক্ষর, 

প্রকের্ট নর্ভাগ নব নহসাক্ষর্ দেেীর্দ্ধ করা হক্ষয়ক্ষে এর্ং এনেনর্ এসনপএস (2009) র্া গভক্ষম বন্ট 

অফ ইক্তন্ডয়া (দগাআই), ইআইইএ নর্জ্ঞনি (2006) দমক্ষি চলার জিয দকািও নর্ক্ষশষ অধযয়ি র্া 

নর্স্তানরত ইআইই এ গ্রহে করার প্রক্ষয়াজি দিই। 


