
নির্ বাহী সারসংক্ষেপ 

প্রকক্ষের প্রক্ষ াজি: 

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ আগরতলা শহররর সবরেরয় গুরুত্বপূর্ ণ পর্ ণটন কেন্দ্র। রাজবাড়ীর  বতণমারন 

রাজপ্রাসাদটটর এেটট অভিন্ন পভরেরয়র অিাব ররয়রে এবং ভবচ্ছিন্ন ফাংশরনর ভবচ্ছিন্ন অঞ্চরল 

ভবিক্ত হরয় কগরে। বতণমারন, পর্ ণটন োর্ ণক্রম শুধুমাত্র দশ ণনীয় স্থানগুভলরত সীমাবদ্ধ ররয়রে, 

র্ার ফরল এর সম্ভাবনার অপবযয় ঘরট। প্রাসাদ েত্বররর কসন্স স্পষ্ট নয়। প্রস্তাভবত োরজর 

মাধযরম এলাোর পভররবশ উন্নত হরব এবং পর্ ণটন সম্ভাবনা বৃচ্ছদ্ধ পারব। বতণমান সড়েগুভলর 

উন্নভতর জনয অনযানয পদরেপগুভল শহররে র্ানজটমুক্ত েররত এবং গভতশীলতা, 

নান্দভনেতা, রাস্তাগুভল পথোরী বান্ধব েরর তুলরত সহায়তা েররব। 

নিনদবষ্ট পযাক্ষকক্ষজর িাম এর্ং প্রক্ষ াজিী তা: 

4133-IND (আগরতলা শহর নগর উন্নয়ন প্রেল্প) ঋরর্র আওতায় এশীয় উন্নয়ন বযাংে 

আগরতলা শহররর উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ েমরেরের পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্ধাররর জনয অথ ণ 

প্রদান েরর। এভশয়ান কেরিলপরমন্ট বযাংরের কসফগােণ পভলভস কেটরমন্ট (এসভপএস), জনু 

2009 অনুর্ায়ী প্রেল্পটট 'েযাটাগভর ভব' কত কেভর্বদ্ধ হওয়ায় প্রেরল্পর জনয পভররবশ মূলযায়ন 

(প্রাথভমে পভররবশ পরীো) েরা হয়। 

এএসভসএল প্রেল্প বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোরী সংস্থা এবং এএসভসএল প্রেল্প বযবস্থাপনা 

পরামশ ণে এবং পভররবশ কেরত্র স্বতন্ত্র ভবরশষজ্ঞ দ্বারা সমভথ ণত। 

নিম বাণ সংস্থা এর্ং পযাক্ষকজ কস্টসহ নিম বাণ মম াদ এই পযারেজটট কমসাস ণ কমেরগল 

ভপ্রভময়ারওয়ার্ল্ণ কজভিরে 09th কফবররুয়াভর 2021 সারল প্রদান েরা হরয়ভেল। েুচ্ছক্তর কময়াদ 

নেশা ও ভনম ণারর্ 11 মাস এবং পভরোলনা ও রের্ারবেরর্ 60 মাস। এই প্রেরল্পর বযয় ধরা 

হরয়রে 356,876,451.07 টাো (িারতীয় রুভপ পয়ঁচ্ছত্রশ কোটট অড়ষটি লে সাতষটি হাজার 

োররশা এোনব্বই এবং পয়সা সাতানব্বই)।  

প্রকক্ষের মেণীকরণ, প্রকক্ষের পনরনি - ফলাফল: আগরতলা শহররর উজ্জয়ন্ত 

প্রাসাদ েমরেরের পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্ধাররর পভররবশগত প্রিাবগুভল ভেভিত েরা হরয়রে 

এবং পভরেল্পনা ও নেশা প্রচ্ছক্রয়ার অংশ ভহসারব মলূযায়ন েরা হরয়রে। নগর উন্নয়রনর জনয 

এভেভবর দ্রতুগামী এনিারনরমন্টাল অযারসসরমন্ট কেেভলে বযবহার েরর এেটট পভররবশগত 

মূলযায়ন পভরোভলত হরয়ভেল, এবং মূলযায়রনর ফলাফলগুভল কদখায় কর্ উপপ্রেল্পটট 

উরেখরর্াগয প্রভতেূল প্রিারবর োরর্ হওয়ার সম্ভাবনা কনই। সুতরাং, পভররবরশর জনয এভেভব 

এসভপএরসর প্ররয়াজনীয়তা অনুর্ায়ী প্রেল্পটটরে 'নর্' েযাটাগভরর প্রেল্প ভহসারব কেভর্বদ্ধ েরা 

হরয়রে। োরজর পভরভধ ভনম্নভলভখত োর্ ণক্ররমর রূপররখা: 

❖ সামরনর প্রাসাদ উদযান এবং সম্মুখ আরলােসজ্জার সংস্কার ও পুনরুদ্ধার। 

❖ উত্তর কগরটর পুনরুজ্জীবন এবং আস্তাবল োঠারমার রূপান্তর।  



❖ ফুে কোরটণর প্রস্তাব। 

❖ মাভি-অযােটটভিটট োজা এবং অযাচ্ছিভথরয়টার সহ ভরয়ার গারেণন পুনরুজ্জীবন।  

❖ ভিচ্ছজটর পাভেণংরয়র প্রস্তাব। 

❖ পূব ণ কলে প্রান্ত উন্নয়ন। 

মস্টকক্ষহাল্ডার এর্ং মস্টকক্ষহাল্ডারক্ষদর পরামক্ষশ বর ফলাফল: কেেরহার্ল্াররদর 

মরধয স্থানীয় সম্প্রদায়ও ররয়রে, এনচ্ছজও / ভসভবও, অভধবাসীরা, েভমে, কদাোনদার, 

জনপ্রভতভনভধ, আগরতলা কপৌর ভনগম, আগরতলা স্মাটণ ভসটট ভলভমরটে, পর্ ণটন ভবিাগ, অনযানয 

সংভিষ্ট সরোভর প্রভতষ্ঠান, অনযানয েভমউভনটটর প্রভতভনভধরা, সুভবধারিাগী সম্প্রদায়, এবং 

অথ ণায়ন সংস্থা ভহরসরব এভেভব। প্রস্তাভবত প্রেরল্পর সুফল এবং সম্ভাবয পভররবশগত সমসযা এবং 

প্রশমন বযবস্থা সম্পরেণ সংভিষ্টরদর অবভহত েরা হয়। তারঁা সরন্তাষ প্রোশ েরর বরলন, 

ভনম ণার্োজ কশষ হরল রাজপ্রাসাদ ও পূব ণ কলরের পারড়র কসৌন্দর্ ণ বৃচ্ছদ্ধ পারব এবং পর্ ণটরের 

সংখযা বৃচ্ছদ্ধ পারব। 

প্রকক্ষের সম্ভার্য প্রভার্ ও প্রশমি র্যর্স্থা : ভনম ণারর্র সময় সম্ভাবয প্রিাবগুভল 

সাধারর্ এবং অস্থায়ী এবং িালিারব উন্নত প্রশমন বযবস্থা ররয়রে। সামভয়ে কনভতবােে প্রিাব 

কদখা কদরব, র্া মূলত কথরে উদরিূত হরব 

➢ ভনম ণার্ ধুরলা এবং শব্দ।  

➢ ভনম ণার্ সামগ্রীর োলান। 

➢ আবাভসে, বযবসা-বাভর্জয, র্ান েলােল ইতযাভদর কেরত্র ভবপর্ ণস্ততা। 

➢ স্থানীয় রাস্তায় বজণয ও র্ন্ত্রপাভত।  

➢ ভনম ণার্ সামগ্রীর খভন। 

➢ কপশা স্বাস্থয ও ভনরাপত্তা ভদে। 

এই সবগুভল স্বল্প সমরয়র জনয ভনম ণারর্র সাধারর্ প্রিাব, এবং ইএমভপরত প্রস্তাভবত প্রশমরনর 

িাল উন্নত পদ্ধভত ররয়রে।  

ভনম ণার্ সংক্রান্ত কর্ কোনও অভিরর্াগ ভনষ্পভত্তর জনয প্রেল্প রূপায়র্োরী সংস্থা অথ ণাতর 

এএসভসএল-এর অধীরন অভিরর্াগ ভনষ্পভত্ত বযবস্থা গরড় কতালা হরয়রে। 

উপসংহার: 

প্রেরল্পর সমস্ত পভররবশগত প্রিাবগুভল প্রাে-ভনম ণার্, ভনম ণার্ এবং অপাররশন পরব ণর সারথ 

সম্পভেণত মূলযায়ন এবং ভেভিত েরা হরয়রে। এনিারনরমন্টাল মযারনজরমন্ট েযান 

(ইএমভপর) সেল বযবস্থা ভনচ্ছিত েরার জনয ভনম ণার্ ও োর্ ণক্রম পভরোলনার সময় 

পভররবশগত মভনটভরং োর্ ণক্ররমর মাধযরম প্রশমন ভনচ্ছিত েরা হরব। ইএমভপ পভররবশগত 

প্রিাব হ্রারস প্রেল্প সংস্থা ও টঠোদাররে সহায়তা েররব এবং প্রস্তাভবত প্রেরল্পর পভররবশগত 

সুষরঠু বাস্তবায়রন তারদর ভদেভনরদণশনা কদরব। ভনম ণার্োলীন সমরয় এনিারনরমন্টাল 

মযারনজরমন্ট েযান(ইএমভপ)/এসইভপ-র এেটট েরর েভপ সব সময় অন-সাইরট রাখরত হরব। 



ইএমভপ সাইরট োজ েরা টঠোদাররর জনয বাধযতামূলে েরা হরব এবং েুচ্ছক্তভিভত্তে ধারার 

অন্তিুণক্ত েরা হরব। এই েুচ্ছক্ত বভর্ ণত শতণাবলীর সারথ অননুরমাভদত বা কোন প্রোর ভবেুযভত হরল 

তা প্রভতপালরনর কেরত্র বযথ ণতা বরল গর্য হরব। 


