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নিরব্াহী সারাাংশের 

 

1.0 পটভমূি  

জলপথের মাধ্যমে কার্গো দ্বারা আন্তর্জাতিকভাবে পরিবহণ হল সবচেয়ে সবচেয়ে সসত্া যা 

আনত্রজ্াতিক দৃশ্যকল্পের তুলনায় ভারতে খুব কম। ভারতে জলপথ পরিবহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার 

জন্য, ভারত সরকার ভারতের অনত্র্দেশীয় জলপথ করত্পৃক্ষ (IWAI) গঠন করেছে 1985 সালে। IWAI 

এর কাছে 5 নদী আছে যাদেরকে জাতীয় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবাং এইগুলিকে জাতীয় জলপথ 

হিসেবে  1 থেকে 5 হিসাবে দেখানো হয়েছে। পাাঁচটি বিজঞ্াপিত জলপথ মধ্যে, জাতীয় জলপথ গঙ্গা 

(NW-1 হলদিয়া মধ্যে এলাহাবাদ) হল দীর্ঘতম জলপথ হয় এবাং এর মৌলিক গুরুতব্ হল অবস্থানগত 

সুবিধার।  IWAI দীর্ঘ গভীরতা বজায় রেখে চলেছে (LAD) 3 মি আছে হলদিয়া এবাং ফারাক্কা মধ্যে 

(560কিমি), 2.5 মি আছে ফারাক্কা – বরাহ (400কিমি), 2মি বরাহ – গাজিপুর (290কিমি) ও 1.2 থেকে 

1.5মি আছে গাজিপুর – এলাহবাদ (370কিমি)। বরত্মানে এমনকি এই নৌপথ (NW -1) বিভিন্ন 

কার্গোর আসা যাওয়ার জন্য ব্যবহতৃ হচ্ছে, সেইসাথে পর্যটকদের জন্যেও। ইতিমধ্যে ভাল পরিমাণ 

কার্গোর কাজকরম্ হলদিয়া এবাং ফারাক্কা মধ্যে হচ্ছে(উদাহরণ স্বরূপ এনটিপিসি কারখানায় 

হলদিয়া থেকে আমদানিকৃত 3 লাখ মেট্রিক টন কয়লা পরিবাহিত হচ্ছে অক্টোবর 2013 সাল থেকে 

2000 ডিডব্লিউটি ক্ষমতার প্রতিটি 20 বারজ্ের মাধ্যমে)। এত বড ় একটা সমভ্াব্য এবাং দাবী 

বিবেচনা করে, IWAI "জাতীয় জলপথ -1 এর ক্যাপাসিটি বরধ্ক" প্রকল্প চাল ুকরেছে হলদিয়া এবাং 

এলাহাবাদ মধ্যে যা "জল মারগ্ বিকাশ প্রকল্প" নামে পরিচিত। তবে, কর্মী ও কার্গোর চাহিদার 

দৃশ্যকল্প বিবেচনা করে, IWAI বরত্মানে হলদিয়া থেকে বারাণসী অবধি প্রসারিত করবে বলে ঠিক 

করেছে।  

এই মাত্রার ধারণক্ষমতা প্রবর্ধনে এই প্রকল্পের অধীনে অতিরিকত্ অবকাঠামো উপাদান দরকার  

যেমন উপযুকত্ পণ্যসম্ভার পরিচালনা ক্ষমতাসম্পনন্ নদী টার্মিনাল, ন্যাভিগেশন উপকরণ; নদী 

তথ্যের সিস্টেম; রো রো জেটি; তীর সাংরকষ্ণ/ঢাল সুরক্ষা কাজ; নদী শাসন কাজ করে; অন্তরদ্েশীয় 

জাহাজ; জরিপের জন্য জাহাজ, জরিপের জন্য সরঞ্জাম ও ড্রেজিাং -র সুবিধা যা ধাপে ধাপে ও 

কর্মসূচিগত পদ্ধতিতে উনন্ত করা প্রয়োজন  হয়। নিরদ্িষ্ট কিছ ুসুবিধা ইতিমধ্যে পরিকল্পনা করা 

হয়েছে যেমন রামনগর(বারাণসী), সাহেবগঞ্জ ও হলদিয়ায় মাল্টি মোড টার্মিনাল তৈরি করা, এবাং 

ফারাক্কায় নতুন ন্যাভিগেশন লক তৈরি করা।  অন্যান্য উন্নয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পরিবেশগত ও 

সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন অধ্যয়ন ইতিমধ্যে উপরিউকত্ চার সুবিধা খনন ও বজরা অপারেশন 
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কার্যকর্ম উপর প্রতিটির জন্য আলাদাভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। সুসাংহত পরিবেশগত প্রভাবের 

মূল্যায়নের প্রতিবেদন বিভিন্ন উপাদানের উপরে প্রসত্তু করা হয়েছে এবাং সম্ভবত অন্যান্য জল 

মারগ্ বিকাশ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন অধীনে প্রসত্াবিত উন্নয়ন বিশ্ববয্াাংকের অর্থায়নে 

হচ্ছে. উপরিউক্ত গবেষণার ফলাফলের সাংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল  

 

2.0 পর্কলপ্ পর্যো়জন এবাং অবসথ্ান  

অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহন (IWT) প্রদান করছে একটি বিকল্প যেখানে সড়ক ও রেল পরিবহনের 

তুলনায় অপেক্ষাকতৃ কম খরচে এবাং বিশেষত অনেক কারগ্োর পরিবহন ব্যবস্থা।   সডক় ও রেল 

পরিবহনের তুলনায় IWT এর অবকাঠামো প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলকভাবে কম, যদিও কিছ ুবিনিয়োগ 

অপরিহার্য আছে যেমন পোর্ট / টারম্িনাল সবুিধা , রাসত্া / রেলের পরিকাঠামো সাংযোগ, পরিভ্রমণ 

উপকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিাং সবুিধা। কারগ্োকে অন্যান্য পরিবহন মাধ্যমে নিয়ে যাতে গেলে 

যানজট এবাং ধারণকষ্মতা সমস্যার সঙগ্ে মুখোমুখি হতে হয়, এইক্ষেতর্ে IWT প্রদান করছে 

অপেক্ষাকৃত যানজটের পরিবহন ব্যবস্থা যেখানে বিশাল প্রবাহমান সম্ভাব্যের কারণে অপ্রতিম 

ক্ষমতার মাল  পারাপার করা যাবে। 

20তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যনত্, IWT ভারতের বিভিনন্ অাংশের মধ্যে পরিবহনের একটি গুরতুব্পূর্ণ 

উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনত্ ুধীরে ধীরে কিছ ুরাজ্যে গোয়া, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা 

ও মহারাষ্টর্ের মধ্যে অসাংগঠিত হয়ে পরায়  প্রাথমিকভাবে রেল ও সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে 

স্থানান্তরে দৃষ্টি দেওয়া হয়। তবে, IWT ব্যবহারের ক্রমবরধ্মান প্রবণতা দেখা গিয়েছে 2003 থেকে 

2004 সালের মধ্যে এবাং 70 মিলিয়ন টনকে স্পর্শ করতে পেরেছে 2011-2012 সালে যেখানে শুধ ু32.48 

মিলিয়ন টন ছিল 2003-2004 সালে যা হল মোট 1000 btkm অন্তর্দেশীয় কারগ্োর পারাপারের 

0.34%। IWAI নিরধ্ারণ করেছে IWT শেয়ারকে মোট অন্তর্দেশীয় পণ্যসম্ভারের 2% বাড়াবে  2025 

সালের মধ্যে।   IWT(এছাডা়ও যা NW1 সঙ্গে সত্য) দ্বারা বাহিত প্রধান পণ্যদ্রব্য হল বিল্ডিাং 

উপকরণ (34%), ধাত\ুআকরিক (19%) এবাং কয়লা\কোকাক (17%)।  NW-1 -র চাহিদার জন্য 

(এলাহাবাদ - হলদিয়া) 10 টি তাপ বিদ্যুৎকেন্দর্ বিহার ও ইউপির মধ্যে গঙ্গা নদী বরাবর অবস্থিত 

আছে এবাং আরো 11 টিতে শীঘ্রই কর্মক্ষম শুর ু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই তাপ 

বিদ্যুৎকেনদ্্রের জন্য কয়লার মোট চাহিদা প্রতি বছর প্রায় 70 মিলিয়ন টন হয়, যার মধ্যে 14 

মিলিয়ন টন আমদানি করা হয়। এ ছাডা়ও, সেখানে সাতটি সারের করাখানা আছে NW-1 বরাবর। প্রতি 

বছরে 0,765 মিলিয়ন টন অতিরিকত্ কারগ্োর চাহিদার আসবে বলে অনুমান করা যায়। এছাড়া, সেখানে 

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বৃহৎ আধার পারাপারের প্রত্যাশা আছে।  IWT ও NW-1 
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বিশেষ করে একটি খুব গুরতু্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যখন উচ্চ মানের পোর্ট/টার্মিনাল এবাং 

জলপথের সাংযোগ উপলবধ্ করার দ্বারা কার্গো পারাপার করতে পরিবেশগতভাবে বন্ধতুব্পূর্ণ 

সহজতর পদ্ধতিতে ও কম খরচে উচ্চ পরিবহন পারাপারের চাহিদা মেটাতে রেল অথবা সড়কের 

তুলনায়.উন্নত শিল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে।  

জল মারগ্ বিকাশ প্রকল্পের অধীনে অন্তর্ভুকত্ প্রকলপ্ এলাকা হল নদী গঙ্গা বরাবর হলদিয়া থেকে 

এলাহবাদ পর্যনত্ যা প্রস্তাবিত হয়েছে প্রকল্প সম্পরক্িত সুবিধা ও অবকাঠামো উনন্য়নের জন্য 

যেমন টার্মিনাল সাইট, লক সাইট,রো রো জেটি সাইট এবাং অন্যান্য উনন্য়নের জন্য পরিকল্পিত 

সাইট। এলাহাবাদ থেকে হলদিয়া জুড়ে চার রাজ্যে আছে যথা ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও 

পশ্চিমবঙ্গ। নীচের ম্যাপে হলদিয়া থেকে এলাহাবাদ অবধি NW-1 বরাবর অবস্থান দেখানো হল চিতর্ 

1 । 

 

 

চিতর্ 1: NW-1 -র অবসথ্ান ম্যাপ 

3.0 পর্কলপ্ের বরণ্না 

প্রসত্াবিত প্রকল্প- জল মারগ্ বিকাশ NW-1 (হলদিয়া  থেকে এলাহাবাদ)বরাবর 1620 কিমি 

প্রসারিত সমগ্র জায়গার উন্নতি এ লক্ষ্যে কাজ করে। NW-1 হল গঙ্গা - ভাগীরথী - হুগলী নদী। 

NW-1 বিভিন্ন অবস্থানগলুিতে বিভিনন্ উপনদী দ্বারা প্রসারিত হয়েছে। এলাহাবাদ হলদিয়া মধ্যে 
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NW1 - এ বয়ে যাওয়া প্রধান উপনদী গুলি হল  টন, গোমতী, ঘাগরা, শন, গনড্ক, পুনপুন এবাং 

কোসি।নিমন্লিখিত পদক্ষেপ প্রসত্াবিত  এবাং পরিকল্পিত হয়েছে জল মার্গ বিকাশ প্রকল্পের 

অধীনে। 

 ড্রেজিাং এর রকষ্ণাবেক্ষণের জন্য জলপথে LAD/চ্যানেল  প্রদান ও টার্মিনালের সবুিধা  

 উনন্ত ন্যাভিগেশন অবকাঠামো ও ন্যাভিগেশন উপকরণ 

o 10 টি রো রো জেটি ও খেয়া যাতর্ী জেটির নির্মাণকাজ। এই জেটিগুলির অবস্থান এখনো 

চিহন্িত করা হয়নি।  

o 6 টি টার্মিনাল নির্মাণ: 3 টার্মিনাল সাইটগলুির জন্যসাইট সনাকত্করণ ও পরিকলপ্না করা 

হয়েছে  সাহেবগঞ্জ, বারাণসী ও হলদিয়াতে। টার্মিনালের উন্নয়নের জন্য আরো 2 টি 

সম্ভাব্য সাইট গাজীপুর ও কোলাঘাট সনাকত্ করা হয়েছে। এই দুটি সাইট এখনও চূড়ান্ত 

সিদধ্ান্তের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে এবাং প্রাথমিক পরয্ায়ে শুধুমাতর্ ডিজাইনের পরিকল্পনা 

হয়েছে। NW -1 বরাবর আরও একটি টারম্িনাল সাইট চিহ্নিত করা হয়েছে।  

o পশ্চিমবঙ্গের ফারাকক্ায় একটি ন্যাভিগেশন লকের নিরম্াণকাজ।  

o দড়ি বার্জ, অভ্যন্তরীণ জাহাজ, জরিপ জাহাজ  সহ উদধ্ার কাজের নৌকা ও জরিপ সরঞজ্াম 

সহ জন্য বন্দোবসত্ করা। কম মালবাহী কার্গোর উনন্য়ন 

o দিন ও রাতের সময় পরিভ্রমন পদ্ধতি সহজীকরণ জনয্ NW-1 বরাবর পরিভ্রমণ করার 

উপকরণের উন্নয়ন। 

 সব হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার সঙ্গে দক্ষ নদী ইনফরমেশন সিস্টেমের উন্নয়ন। 

 গুরতুর কিছ ুঅবস্থানের জনয্ বাাঁকের সুরক্ষা/ঢালের সুরক্ষা, নদী শাসনের বন্দোবসত্ করা। 

এছাড়া অন্যান্য পৃষ্ঠ পরিবহন ব্যবস্থা যেমন সডক় ও রেলপথ প্রোজেক্টের জন্য সাথে থাকবে 

বিভিনন্ ভাল টার্মিনাল ও জেটি মাধ্যমে জলপথে সাংযোগ করে সরবরাহের সামগর্িক দক্ষতা উনন্ত 

করার জন্য।  

NW1 বরাবর কারগ্ো পরিবাহিত হচ্ছে সিমেন্ট, ফ্লাই অ্যাশ, লৌহ আকরিক, লৌহ আকরিক 

জরিমানা, কয়লা, ইস্পাত চালা, টায়ার, লোহা জরিমানা, লোহার পাত, ইস্পাত প্লেইন চাদর,পাথরকুচি, 

ফার্নেস অয়েল, হাই স্পিড ডিজেল, সরবরাহ তেল, পাথরের, ডাল, অ্যালুমিনিয়াম ব্লক, বালি, চিপস, 

জাহাজ ব্লক, লগ, ডাল, ম্যাঙ্গানিজ আকরিক, পেট্রোলিয়াম, কোকাকোলা, কোক কয়লা, রক 

ফসফেট, টিম্বার, ডাল, ধাতমুল তেল, এবাং রান্না কয়লা নিয়ে। পরিকল্পিত অবকাঠামোযুকত্ সাইটের 

জন্য ট্রাফিক অনুমান টেবিল 1 -এ দেওয়া হল টার্মিনালের কার্গো হ্যান্ডলিাং ক্ষমতা এই ট্রাফিক 

অনুমান বিবেচনায় পরিকল্পিত হচ্ছে।  
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টেবিল 1: পরিকলপ্িত নয্াভিগেশানাল অবকাঠামোগত সবুিধার জনয্ টর্াফিক পরূব্াভাস 

কর্মিক 

নাং 

অবকাঠামোগত 

সবুিধা 

অভিকষ্িপত্ 

কারগ্ো-2015 

(MTPA) 

অভিকষ্িপত্ 

কারগ্ো-2030 

(MTPA) 

অভিকষ্িপত্ 

কারগ্ো-2045 

(MTPA) 

1 সাহেবগঞ্জ 

টার্মিনাল 

2.24 4.39 9.00 

2 বারাণসী 

টার্মিনাল(বরত্মান 

জমি নিয়ে) 

0.54 1.22 1.22 

3 হলদিয়া টার্মিনাল 4.07 MTPA (1.57 অন্যানয্ কারগ্ো ও 2.5 MTPA কয়লা 

ট্রান্সশিপমেন্ট) 

উৎস: HOWE Engineering Projects (India) Pvt.Ltd. (ডিজাইন কনসালটেন্ট) 

সেখানে জল মার্গ বিকাশ প্রকল্প উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বাধা আছে যার মধ্যে অন্তর্ভুকত্ আছে 

পাললিক নদী গঙগ্া বিনুনিতে টিপিক্যাল বৈশিষ্ট্য, গ্রীষম্ ও বরষ্া কালে সর্পিলাকারে প্রচরু জলের 

ওঠানামা ও বার্ষিক পলির পরিমাণ 1600 মিলিয়ন টন।  ড্রেজিাং এর প্রয়োজনীয়তার রকষ্ণাবেকষ্ণ, 

পরিকল্পিত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, এবাং অন্যান্য সুযোগ-সবুিধা রাখা পরিকল্পনা করা হয় 

এই প্রতিদ্বন্দব্িতাগুলি এবাং বিবেচনার মধ্যে পরিবহন প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাধীন করতে। জল মার্গ 

বিকাশ প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যেগুলির পরিকল্পিত এবাং প্রস্তাবিত উনন্য়নের বিবরণ দেওয়া 

টেবিল 2 তে দেওয়া হল। 

টেবিল 2: জল মারগ্ বিকাশ পর্কলপ্ের পর্ধান বৈশিষট্য্গলুি 

পর্ধান বৈশিষট্য্গলুি ধারণ কষ্মতা / পরিমাণ /নাং 

সুবিধার পরিকল্পনা  3 টার্মিনাল সাইটগলুি (সাহেবগঞ্জ, হলদিয়া বারাণসী) 

 1 নতুন ন্যাভিগেশন লক- ফারাক্কা 

 নদীর তীর সুরক্ষার কাজ টার্মিনাল সাইটে পরিকল্পনা করা 

হয়েছে ফিডার খাল বরাবর  

সুবিধা পরিকল্পনা পর্যায় অধীনে 

আছে 

 3 টি অতিরিক্ত টার্মিনাল সাইট 

 10 টি রো রো জেটি 

 বজরা মেরামত ও রকষ্ণাবেক্ষণ ব্যবস্থা 

 নদী শাসন কাজ 

 নদীর তীর সাংরকষ্ণের কাজ প্রসত্াবিত নাগরিক হস্তকষ্েপিত 

সাইটে  

টার্মিনালের ধারণকষ্মতা ডিজাইন 

করা হয়েছে 

অবকাঠামোগত 

সুবিধা 

অভিক্ষিপ্ত 

কার্গো-

2015 
(MTPA) 

অভিক্ষিপ্ত 

কার্গো-

2030 
(MTPA) 

অভিক্ষিপ্ত 

কার্গো-

2045 
(MTPA) 

সাহেবগঞ্জ 

টার্মিনাল 

2.24 4.39 9.00 
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বারাণসী 

টার্মিনাল(বরত্মান 

জমি নিয়ে) 

0.54 1.22 1.22 

হলদিয়া টার্মিনাল 4.07 MTPA (1.57 অন্যানয্ কারগ্ো ও 

2.5 MTPA কয়লা ট্রান্সশিপমেন্ট) 
 

ন্যাভিগেশন চ্যানেল 

 

প্রস্থ -45 মি 

LAD - হলদিয়া থেকে Barh 3 দি, 

Barh থেকে গ়াজিপুকে 2.5 দি, 

গ়ািীপুে থেকে ব়াে়াণসী 2.2 দিট়াে . 

জাহাজ প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টয্ের 

ডিজাইন করা 

জাহাজের সরব্াধিক দৈর্ঘ্যে 85 মি, বিম 14 মি, টানা 2.5 মি-2.5 মি 

ও 9 মি বাতাসে টানা  জলপথ খেলবে 

জাহাজের আকার  1500-2000 dWT 

ড্রেজিাং -র রক্ষণাবেক্ষণ ন্যাভিগেশন চ্যানেল-10.8 মিলিয়ন কাম / বছর* 

ড্রেজারের প্রকার CSD, চাগাড ়ডর্েজার/চাষ করা ড্রেজার ও ব্যাক হো ড্রেজার 

পঙ্কোদ্ধারের নিষ্পতত্ি  ডাঙার দিকে না হওয়াটা বাঞ্ছনীয়, ডাঙার দিকে শুধুমাতর্ হবে যদি 

বর্জ্যে দূষিত হতে দেখা যায় 

*  পরিমাণ পরীকষ্ামলূক হয় ও পরিকল্পনায় পুনরব্িবেচনার সাপেক্ষে পরিবরত্ন হয় 

 

 

3.1 পর্কলপ্ বাসত্বাযন় সচূি, খরচ এবাং বাসত্বাযন়ের দাযি়তব্  

বৃহৎ প্রকল্প হচ্ছে, পর্যায়ক্রমে তৈরি করা হবে। 3 বছর বাসত্বায়নের সময় অপেক্ষিত হয়েছে জল 

মারগ্ বিকাশ প্রকল্পের পর্যায় 1 অাংশবিশেষের কাজ শেষ করতে (6 টারম্িনাল সাইট, ডর্েজিাং এর 

রকষ্ণাবেকষ্ণ, জাহাজ পরিচালনা ব্যবস্থা,তীরের সুরক্ষা কাজ এবাং নদী শাসন কাজ)। জল মারগ্ 

বিকাশ প্রকল্পের সারব্িক খরচ নির্ভর করবে প্রকল্পের আওতায় প্রসত্াবিত বিভিন্ন অাংশবিশেষের 

কাজ চূড়ান্ত হবার পর।  তবে, জল মার্গ বিকাশ প্রকল্পের উনন্য়নের জন্য ভারত সরকারকে বিশব্ 

ব্যাাংক 700 মিলিয়ন মারক্িন ডলার (~4200 কোটি) তহবিল বরাদ্দ করেছে। প্রকল্প পরিচালক এবাং 

IWAI ভাইস চেয়ারম্যান পদমর্যাদার কর্মকর্তা বাসত্বায়ন কর্মসূচির দায়িতব্ে থাকবেন যাকে 

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবাং আঞ্চলিক পরিচালকবনৃ্দ থেকে সহায়তা করা হবে।   

4.0 পরিবেশগত পর্ভাব মলূয্াযন় পর্কর্িযা় 

এই প্রকল্পটিকে শ্রেণী 'এ' অপারেশন হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে যা বিশব্ বয্াাংক পরিবেশগত 

স্কর্ীনিাং পদ্ধতির অধীনে আছে অপারেশনাল নীতি 4.01 অধীনে। এই প্রকল্পটি  7 টি বিশ্বব্যাাংকের 

রকষ্াকবচ নীতি আরম্ভ করেছে 1 এবাং ব্যাপক পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই প্রকল্পটির 

                                                           
1 পরিবেশগত মূল্যায়ন (ওপি / বিপি 4.01), প্রাকৃতিক আবাসভূমি (ওপি / বিপি 4.04), বন (ওপি / বিপি 4.36), অনৈচ্ছিক 

পুনর্বাসন (ওপি / বিপি 4.12), আদিবাসী মানুষ (ওপি / বিপি 4.10), শারীর সাাংস্কৃতিক সম্পদ (ওপি / বিপি 4.11) এবাং 

আন্তর্জাতিক নৌপথ প্রকল্প  (ওপি / বিপি 7.5) বিশ্ব ব্যাাংক রক্ষাকবচ নীতি সূত্রপাত করেছিল।  
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ভারতীয় আইনের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী কোনো পরিবেশগত প্রভাবের মূল্যায়ন করার প্রয়োজন 

হয় না। পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন একটি সাহচর্য দ্বারা করা হয় যার নেততৃ্বে ছিল EQMS India 

Pvt. Ltd. প্রাথমিকভাবে একটি অববাহিকা স্তর গরুুতব্পূর্ণ পরিবেশগত সম্পদের অধ্যয়ন করা হয় 

"নোগো" এবাং "সীমিত এলাকাগুলিকে" চিহ্নিত করতে। পাশাপাশি প্রাথমিক জরিপ পরিকল্পনা এই 

গবেষণায় আউটপুট বিবেচনার উপর করা হয়। এছাড়াও বাযু়, জল, গোলমাল মাটির গুণাগুণ ও জৈবিক 

পরিবেশ (জলজ ও স্থলজ পরিবেশগত দিক), স্যাম্পলিাং এবাং নদীগর্ভ পলল পরীকষ্া NW -1 বরাবর 

প্রসারিত বিভিনন্ অবস্থানগুলিতে করা হয়।  প্রাথমিক জরিপ করা হ্য়: 15ইসেপ্টেম্বর, 2015 থেকে 

28শেফেবর্ুয়ারি 2016 বিভিনন্ সময়ে এবাং বিভিন্ন NW -1 সমগ্র প্রসারিত আচ্ছাদন অবস্থানগুলির 

ফ্রিকোয়েনস্ির জন্য,  হসত্কষ্েপিত এলাকা চূড়ানত্ হয়েছে, সম্ভবত হসত্কষ্েপিত এলাকা, সম্ভবত 

রকষ্ণাবেকষ্ণের ড্রেজিাং এলাকায, বিদ্যমান  রো রো জেটি অবস্থান নির্বাচন, বিদ্যমান যাতর্ীর 

খেয়া অবস্থানে ও পরিবেশগতভাবে স্পরশ্কাতর অঞচ্লে নিরব্াচন করে। রৈখিক প্রকল্প হওয়াতে, 

তীরের দুপাশে 500মি ব্যাসার্ধের অঞ্চলকে কোর জোন হিসাবে বিবেচনা করা হয়, NW -1 প্রসারিত 

ও গবেষণায় উদ্দেশ্যে হসত্ক্ষেপিত এলাকার 2 কিমি ব্যাসারধ্কে তাৎক্ষণিক বাফার জোন ও 10 

কিমি ব্যাসারধ্কে বিসত্ৃত বাফার জোন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।  গবেষণাকে বিসত্ারিত 

ইঞ্জিনিয়ারিাং সম্ভাব্য প্রতিবেদন প্রসত্ুতির জন্য পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে পৃথক পরিবেশগত 

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিটি টার্মিনাল / লক -র জন্য করা হ্য়, ড্রেজিাং এবাং বজরা অপারেশনের 

রকষ্ণাবেকষ্ণ করা। একীকতৃ পরিবেশগত প্রভাবের মূলয্ায়ন রিপোর্টের আকারে সব উপাদান জন্য 

পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন পূরণকল্পে দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছে। আনুষঠ্ানিক অনানুষঠ্ানিক 

আলোচনা প্রভাব মূল্যায়ন প্রকর্িয়ার অাংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন প্রকল্প 

তিনটি পর্যায়ে জুড়ে থাকে যথা নকশা, নির্মাণ এবাং অপারেশন। সব উপাদান এবাং প্রকল্পের 

কার্যকর্ম থেকে প্রভাব সনাক্ত করা হয় শারীরিক, জৈব (স্থলজ ও জলজ বাসত্ুসাংস্থান) ও আর্থ - 

সামাজিক পরিবেশের উপর। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবাং পর্যবেক্ষণ প্রোগর্ামে প্রসত্াব হল 

চিহন্িত প্রভাব এবাং সুবিধা কমানো। প্রাতিষঠ্ানিক পদ্ধতিতে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবাং 

পর্যবেকষ্ণ পরিকল্পনা প্রস্তাব আছে। 

5.0 পর্কলপ্, আইনগত ও পর্শাসনিক কাঠামো 

প্রকল্পের মূল্যায়ন করে হয়েছে সব জাতীয়, রাজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধানের প্রযোজ্যতা জন্য। 

প্রকল্পের জন্য প্রযোজয্ আইন, নিয়ম ও নির্দেশাবলী সমালোচকদের দ্বারা বিশ্লেষিত করা 

হয়েছে পারমিট / এনওসি বার করাতে IWAI / ঠিকাদার দ্বারা বার করা প্রয়োজন  প্রকল্পের উনন্য়ন 

সময় বা তার আগে।  প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য পরিবেশগত আইন দ্বারা (i)এনভায়রনমেন্টাল 
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প্রোটেকশন অ্যাক্টt, 1986 (ii) ইআইএ নোটিফিকেশন, 2006 তারিখ পর্যনত্ সাংশোধিত (iii) বন 

সাংরক্ষণ আইন, 1980 (iv)ওয়াইলড্লাইফ লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট, 1972 (v) CRZ 

নোটিফিকেশন, 2011 (vi) বাযু় (প্রতিরোধ ও নিয়নত্্রণ) দূষণ আইন  1981/1987 (vii) জল 

(প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্তর্ণ) আইন, 1974/1988 (viii) পজ্জনক এবাং অন্যান্য বর্জ্যের 

(ম্যানেজমেন্ট & আন্তাঃসীমানত্ মুভমেন্ট) বিধিমালা, 2016 (ix) অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও 

নিরাপত্তা বিধি, প্রবিধান ও নির্দেশাবলী; নির্মাণ এবাং ধ্বাংস বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা 2016,ই-

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, 2016; প্লাস্টিক বরজ্য্ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, 2016; ব্যাটারি 

ম্যানেজমেন্ট এবাং হ্যান্ডলিাং বিধি, 2001;প্রাচীন মনুমেন্ট এবাং প্রতন্তাত্তব্িক সাইট এবাং 

ধ্বাংসাবশেষ আইন, 1958. 

পরিবেশগত ছাড়পতর্ কোনো প্রকল্পের কম্পোনেন্ট প্রাপ্ত হবে যেখানে তা প্রযোজ্য।  ছোটখাট 

খনিজ বিভাগ অধীন পরিবেশ ছাড়পতর্ EIA প্রজ্ঞাপন 2006 ঠিকাদার দ্বারা গৃহীত হবে যা পৃথিবী ধার 

নিতে এবাং নতুন আকর জায়গা স্থাপনের জন্য প্রযোজ্য।  বাতাস এবাং জল আইনের আওতায় 

প্রতিষঠ্িত করে ছোট্ট চারা, গরম মিশর্ণ উদ্ভিদ, ডিজি সেট, শোক পিট ও সেপটিক ট্যাাংক / 

এসটিপি স্থাপন করার জনয্, রাজ্য দূষণ নিয়নত্র্ণ বোর্ড থেকে এই সুবিধা পাওয়ার আগে যা 

ঠিকাদার দ্বারা প্রাপ্ত হবে।  বনভূমি এই প্রকল্পে জড়িত নয় তবে; টার্মিনাল তৈরি এবাং অন্যান্য 

পদক্ষেপের জন্য গাছ কাটা যাবে এবাং অনুমতির জন্য নিজ নিজ রাজ্যের আইন অনুযায়ী সাংশ্লিষ্ট 

করত্ৃপকষ্ বা বন বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। বর্জ্য / ব্যবহতৃ তেল শুধুমাতর্ 

বিপজ্জনক বর্জ্য যা সম্ভবত নির্মাণকাজ এবাং অপারেশনের পর্যায়ে উৎপাদিত হবে যা বিপজ্জনক 

ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবসথ্াপনা বিধিমালা, 2016, অনুযায়ী পরিচালিত হবে। অন্যান্য বর্জ্য 

সম্পরক্িত প্রবিধান বর্জ্য প্রজন্মের প্রকতৃির উপর নির্ভর করে অনুসরণ করিতে হবে নিরম্াণকাজ 

এবাং অপারেশন পর্যায়ের সময়ে যেমনটি উপরে বর্ণিত আছে। 

CRZ বিজ্ঞপ্তি, 2011 অধীনের অনুমতি পশ্চিমবঙগ্ কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষের 

কাছ থেকে হলদিয়া টার্মিনাল স্থাপনের জন্য প্রয়োজন ছিল। এই অনুমতির জন্য প্রকর্িয়া ইতিমধ্যে 

সূচিত হয়েছে। কাশী কচ্ছপ অভয়ারণ্য ও বিক্রমশীলা গাঙ্গেয় ডলফিন অভয়ারণ্য মধ্যে দিয়ে জাহাজ 

চলাচলের জন্য অনুমতি আছে বন্যপ্রাণী সাংরকষ্ণ আইনের 19722অধীনে। ইতিমধয্ে এই অনুমতি 

প্রাপ্তির জন্য প্রকর্িয়া চাল ু করা হয়েছে। মোট নয়টি প্রত্নতাতত্ব্িক সাইটগুলি অবস্থিত আছে 

NW -1 নদী তীর বরাবর 300মি এলাকা অবধি। এই সাইটগুলি বন্ধ করার প্রস্তাবের জন্য কার্যকর্ম 

                                                           
2বিজ্ঞপ্তি হিসাবে, মাছ ধরার জন্য উপর সীমাবদ্ধতা আছে (ইলিশের লার্ভার প্রজনন ও ডিম ছাড়ার মৌসুমে) শুধুমাত্র 

ইলিশের আশ্রয়স্থলের মধ্যে। 
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নেওয়া হয়নি। অনুমতিসমহূ প্রত্নতাতত্ব্িক বিভাগের কাছ থেকে গর্হণ করতে হবে যদি কোন 

নির্মাণকাজ এই সাইটের 300মি জায়গার মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে।  

অতিরিকত্ আনত্রজ্াতিক সম্মেলনগুলো/চুকত্িসমূহ প্রকল্পের জন্য বিশল্েষণ করার ক্ষেত্রে 

প্রযোজ্য। আইএমও -র সব্াক্ষরকারী হিসাবে ভারত, পরিবেশ ও নিরাপতত্া নির্দেশাবলী অনুসরণ 

করতে বাধ্য যা নির্ধারিত আছে বিভিনন্ নিয়মাবলীতে। ভারতীয় অন্তর্দেশীয় জলপথ মধ্যে 

চলাচলকারী জাহাজের উপর কিছ ু নিয়নত্্রণ ও নির্দেশাবলী প্রযোজ্য আছে, IWAI অনুসারে তাতে 

অন্তর্ভুকত্ আছে (i) মুখোমুখি সাংঘরষ্ প্রতিরোধ আছে জাতীয় জলপথ প্রবিধান, 2002 (ii) জাতীয় 

জলপথ, চলাচল এবাং জাহাজীকরণ প্রবিধান নিরাপতত্া, 2002 (iii) জাতীয় জলপথ-1 আইন, 1982 (iv) 

নতনু অনত্র্দেশীয় জাহাজ আইনে, 2015 ও বিধি অনুযায়ী IV আইন (v) প্রাসঙ্গিক অন্যান্য 

আনত্রজ্াতিক পরিবেশগত কনভেনশন 

6.0 মলূ নিরাপতত্া বয্বসথ্ার নথি  

প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত অবস্থার বিসত্ারিত বিবরণ, ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবেশগত 

চিহন্িত প্রভাব, প্রতিকূল প্রভাব কমানো বা দূর করার জন্য প্রশমন ব্যবস্থা এবাং ইতিবাচক 

প্রভাব উনন্ত করা, প্রাতিষঠ্ানিক দায়িতব্ সহ বিসত্ারিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, 

বাসত্বায়নের সময়সূচি, পরিবেশগত বাজেট, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবাং প্রতিবিধান 

অভিযোগের প্রক্রিয়াগুলি NW -1 -র জন্য একীকতৃ পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন রিপোর্ট ও এবাং 

রামনগর (বারাণসী টার্মিনাল), সাহেবগঞ্জ টার্মিনাল, ফারাক্কা লক হলদিয়া টার্মিনালের পরিবেশগত 

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে অন্যান্য সম্পূরক 

প্রসত্ুতকতৃ নথি i)অববাহিকা শ্রেনীর কর্িটিক্যাল পরিবেশগত রিসোর্স অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট; ii) 

NW -1 একতর্ীকতৃ পুনরব্াসন কর্মপরিকল্পনা, iii)সাহেবগঞ্জের জন্য পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা, 

iv) ড্রেজিাং এবাং বজরা অপারেশনের রকষ্ণাবেকষ্ণের জন্য ইআইএ প্রতিবেদন  

7.0 জনসাধারণের জনয্ কনসালটেশন ও ডিসকল্োজার 

সাংশল্িষ্ট পক্ষগুলোর দৃষ্টভঙ্গি এবাং উপলব্ধি অনানষু্ঠানিক এবাং আনুষঠ্ানিক পাবলিক পরামরশ্ 

সভা মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছিল. বিভিন্ন ধরনের সাংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো যথা-. সরকারী 

কর্মকর্তারা, এনজিও,গ্রাম পঞ্চায়েত (গ্রাম প্রশাসন), মানুষজনকে (পুরুষ, নারী) যোগাযোগ ও 

পরামর্শ দিতে দাকা হয়েছিল পাঠ্যধারাঢ় সময়। সাংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো প্রকল্পের উপাদান ও 

পরিবেশগত প্রভাব  সমপ্র্কে অবগত করা হয়েছে তাদের মতামত চাওয়ার আগে। প্রতিটি 

পরামর্শক্রমে নারী থেকে পর্যাপ্ত অাংশগ্রহণের সব প্রচেষ্টা করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য 

আলোচনা দুটি পর্যায়ে সমপ্ন্ন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের  জনগণের উদ্বেগ চিহন্িত করতে 
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আলোচনা প্রভাব মূল্যায়ন প্রকর্িয়া সময় গ্রহণ করা হয়  যার যথাযথভাবে উপযুকত্ প্রশমন 

ব্যবস্থা মাধ্যমে সুরাহা করা হয়। ইআইএ রিপোর্টের প্রসত্তুি পরে দ্বিতীয় পর্যায় আলোচনা করা 

হয় প্রসত্াবিত প্রশমন ব্যবস্থা এবাং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার পর্যাপ্ততা এবাং পরিকল্পনার 

গ্রহণযোগ্যতা মূল্যায়ন করার জন্য জন পরামর্শ নিশচ্িত করতে জনগণ, এনজিও, প্রকল্পের প্রাক 

পরিকল্পনা পর্যায়ে বিশেষজঞ্গণ ও তাদের উদব্েগ এবাং প্রকল্প থেকে পাওয়া প্রতয্াশাগুলির জড়িত 

থাকা দরকার।  

সম্প্রদায়ের সদস্যগণ, সরকারি কর্মকরত্া ও এনজিও সদস্যদের মতামত যে প্রসত্াবিত প্রকল্পের 

দ্বারা অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। প্রসত্াবিত প্রকল্পের সময় এবাং প্রকল্প 

বাসত্বায়নের পর স্থানীয় মানুষদের জন্য বরধ্িত কর্মসাংস্থানের সুযোগ থাকবে। সম্প্রদায়গণ 

প্রকল্পকে স্বাগত জানায় এবাং সবাই প্রকল্পের পক্ষে ছিলেন। তবে, কিছ ুজেলে ও জমির মালিক মাছ 

ধরার কার্যকর্ম / ফলন এবাং ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে কিছ ুউদ্বেগ জানিয়েছে। আলোচনায় প্রধান বিষয় 

ছিল পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিয়ে যাতে জমি, জীবিকা, বিকল্প কর্মসাংস্থানের ব্যবস্থা, নদীর পানি 

দূষণ, মাছ ফলন এবাং মাছ ধরার কার্যকর্ম ব্যাহত হবার কথা।অাংশীদার দ্বারা উত্থাপিত বিষয়য়ের 

প্রত্যেকটি ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক ভিতত্ি, উপযুকত্ প্রশমন, ব্যবস্থাপনা এবাং পরিবীকষ্ণ 

পরিকল্পনা , তার গুরতু্ব ও বাসত্বতা উপর নির্ভর করে বিশল্েষণ করা হয়েছে। 

একীকতৃ ইএ রিপোর্টের একটি নিরব্াহী সারসাংকষ্েপ জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ আছে। IWAI 

ওয়েবসাইট স্থানীয় ভাষা (হিন্দি এবাং বাাংলা) সাংসক্রণে তা দেখতে পারেন। সমগর্ জল মার্গ বিকাশ 

প্রকল্প এবাং তার নিরব্াহী সারসাংক্ষেপের জন্য তৈরি ইআইএ প্রতিবেদন IWAI ওয়েবসাইট আছে 

বিশব্ব্যাাংক প্রকাশ নীতির বিধান অনুযায়ী।   

 

8.0 বিকলপ্ বিশল্েষণ  

বিকল্প বিশ্লেষণ হল কর্মক্ষম কার্যকারিতা, খরচ এবাং প্রসত্াবিত উন্নয়ন বিকল্পের পরিবেশগত 

ও সামাজিক ঝুাঁকির একটি বিশ্লেষণাতম্ক তুলনা। এই সব, শারীরিক, সামাজিক ও জৈবিক পরিবেশের 

উপর তার প্রভাব সম্পর্কিত বিষয়টি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। এই 

প্রকল্পের জন্য বিকল্প বিশ্লেষণ তিন বিবেচ্য বিষয ়যেমন কৌশলগত অবস্থান পরিকল্পনা এবাং 

প্রযুকত্ির বিবেচনার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের সারসাংক্ষেপ নিচে উপস্থাপন করা হল:  
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8.1 কৌশলগত বিবেচনা 

প্রকল্প দৃশ্যকল্পের একটি তুলনা করা হয়েছে "সাথে" ও "ছাডা়" নিয়ে শারীরিক, সামাজিক ও জৈবিক 

পরিবেশ ও কারগ্ো পরিবহন পরিস্থিতির উপর।   শারীরিক, সামাজিক ও জৈবিক পরিবেশ ও কারগ্ো 

পরিবহন পরিস্থিতির উপর "প্রকল্প দৃশ্যকল্প সঙ্গে" পার্থক্য ভাল হয়েছে "প্রকল্প দৃশ্যকল্প 

ছাড়া" তুলনায়। প্রকল্প দৃশয্কল্পের সঙগ্ে মালবাহী পরিবহনের দক্ষতা উন্নতি হবে, GHG নির্গমন 

, জ্বালানি প্রয়োজন, বাযু় নির্গমন কমায়, জমি অধিগর্হণ, এবাং গাছ কাটা বজায় রাখা এবাং 

পণ্যসম্ভার আন্দোলন প্রয়োজন বিসত্তৃ থাকে। তবে,প্রকল্পের দৃশ্যকল্পের দ্বারা জল ও জলজ 

বাসত্ুসাংস্থান আরও প্রভাব বিস্তার করে রেল ও সডক়ের থেকে যার জন্য প্রশমন ও পরিচালনা 

পরিকল্পনা প্রভাব হর্াস করার জন্য প্রস্ততু হয়।  

8.2 পরিকলপ্না বিবেচনা:  

অবস্থানের বিকল্প বিবেচনার জন্য প্রসত্াবিত হস্তকষ্েপ, হসত্ক্ষেপ সাইট প্রশস্ততা, প্রকল্প 

বিন্যাস এবাং ড্রেজিাং ব্যাপ্তির নকশা জড়িত থাকে। অবস্থানগুলো প্রসত্াবিত নাগরিক হস্তক্ষেপের 

জন্য নির্বাচন করা হয় (টার্মিনাল / জেটি) এলাকায় মালবাহী /পণ্যসম্ভার পারাপারের সম্ভাবনা ও 

পরিবহন অন্যান্য ব্যবস্থার (রেল ও সডক়) সঙ্গে সাংযোগের ভিতত্িতে। এই ধরনের 10 টি অবস্থানে 

6 টি টার্মিনাল এবাং 1 টি ন্যাভিগেশানাল লক করার জন্য নিরব্াচিত করা হয়। ভাগলপুরে সম্ভাব্য 

অবস্থানটি বাদ পরে বিক্রমশীলা গাঙ্গেয় ডলফিন অভয়ারণ্য উপস্থিতির কারণে এবাং "নো গো" 

এলাকার উপর ভিতত্ি করে অববাহিকার শ্রেনী গুরতুর রিসোর্স অ্যাসেসমেন্ট গবেষণায় চিহ্নিত 

হয়েছে। বারাণসী ও সাহেবগঞ্জ এ দুটি সাইটের কয়েক বছর আগে চিহন্িত করা হয়েছে  যেখানে জমি 

অধিগর্হণ সম্পনন্ হয়েছে বা সমাপ্তির কাছাকাছি এবাং এইভাবে অবস্থান বিকল্প বিশ্লেষণের মধ্যে 

অন্তর্ভুকত্ হয়নি। তবে, পরিবেশগত দিক থেকে এই সাইট এর গ্রহণযোগ্যতা মূলয্ায়ন করা হয়েছে 

যা গ্রহণযোগ্য খুাঁজে পাওয়া গেছে। হলদিয়া টার্মিনাল সাইট, সরকারি জমির (কলকাতা পোরট্ 

ট্রাস্টের ভূমি) উপর অবস্থিত হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় ইতিমধ্যে পরিবহন ও শিলপ্ উদ্দেশ্যে তার 

ব্যবহার করা হচছ্ে, পরিবেশগত ও সামাজিক দিক থেকে গর্হণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। 

ফারাক্কার ন্যাভিগেশানাল লকের অবস্থান ইতিমধ্যে বিদ্যমান আছে এবাং বিদ্যমান লকের সাথে 

নেভিগেশন লকের প্রসত্াব সমান্তরালে করা হয়। অবশিষ্ট সাতটি সাইট পরিবেশ, সামাজিক, নকশার 

উপর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গাজীপুর, তর্িবেনী (কল্যাণী), কালুঘাট দরিয়াগঞ্জের পাশে, এই তিনটি 

টার্মিনাল সাইট উপর বিকল্প বিশ্লেষণের ভিত্তি করে হসত্কষ্েপের জন্য পছন্দের সাইট হিসাবে 

নির্ধারণ করা হয়। অন্য তিনটি টার্মিনাল সাইট যেমন বারহ, কাহালগাও, বালিয়াকে বিবেচিত করা 

হয়নি কারণ (i) বিকর্মশীলা ডলফিন আশ্রয়স্থল এবাং গুরুতব্পূরণ্ পাখিদের এলাকার জন্য নৈকট্য সহ 
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বিভিনন্ পরিবেশগত বিবেচনা, (ii) যেমন অস্থির নদী,নয্াভিগেশানাল বিপদ উপস্থিতিতে এবাং উচ্চ 

থিতানো হারের নকশা সমসয্া (iii) জমি অধিগর্হণের বিষয়ে সামাজিক সমস্যা এবাং (iv) সাংযোগ।  

আরও বিকল্প বিশল্েষণ সম্ভাব্য দুটি সাইটের জন্য করা হয় উপরের চিহন্িত তিনটি টার্মিনালের 

অবস্থানগুলি ও ফারাক্কা লকে, পরিবেশগত, সামাজিক ও নকশা বিবেচনার উপর ভিতত্ি করে। এই 

বিশল্েষণ অনুযায়ী, এই হসত্কষ্েপিত অবস্থানের জন্য পছন্দের সাইট ডিজাইন এবাং পরিবেশগত 

প্রভাব মূল্যায়ন. জন্য বিবেচনা করা হয়।  

প্রভাব মূল্যায়নের সময় টার্মিনাল ডিজাইন শুধুমাতর্ প্রসত্তু ছিল বারাণসী, সাহেবগঞ্জ, ও হলদিয়া 

টার্মিনাল জন্য। কারিগরি সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে একাধিক বহিরব্িন্যাস বিক্ল্প শুধুমাতর্ 

সাহেবগঞ্জ টার্মিনাল ও ফারাক্কা লকের জন্য উপলব্ধ ছিল। এই বহিরব্িন্যাস বিকল্প সবচেয়ে 

উপযুকত্ নকশা বিকল্প চিহন্িতকরণের জন্য বিশল্েষণ করা হয়েছে। সাহেবগঞ্জ টার্মিনাল 

ক্ষেতর্ে,বিকল্প 1 ইউ আকৃতির জেটি নির্মাণের জনয্ জড়িত (25 মিটার), নদীর তিরের সাথে 

সমান্তরাল এবাং 50 মিটার কাঠের পায়া দ্বারা তীর সাংযুক্ত আছেএবাং বিকল্প 2 হল নদীতীরের 

সমান্তরাল একটি জেটি নিরম্াণে করা। উভয় বিকল্প, একাধিক মাপকাঠির সাথে তুলনা করা হয়েছিল 

যেমন কর্মক্ষম বিবেচনা, ন্যাভিগেশানাল দিক, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, সম্প্রসারণের নমনীয়তা, 

নির্মাণের খরচ এবাং পরিবেশগত বিবেচ্য বিষয।় উভয় বিকল্প বহির্বিন্যাসে কিছ ুনির্দিষ্ট সুবিধার 

পাশাপাশি অসুবিধেও আছে। এটা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে যে সারাবছরের প্রয়োজনীয় অনুসারে 

খনন ও প্রানত্িক খরচের পার্থক্য প্রয়োজন ছাডা়  দুটি বিকল্প এবাং পরিবেশগত বিবেচনার ক্ষেত্রে 

বিকল্প-এক সাহেবগঞ্জে IWT টার্মিনাল উনন্য়নের জন্য সঠিক বিকল্প হিসাবে পাওয়া যায়। 

ফারাক্কা লক ক্ষেত্রে, বিকল্প 1 বিদ্যমান লকের সমানত্রাল লক নির্মাণ করতে অন্তর্ভুকত্ করে 

এবাং বিকল্প 2তে লক বিদয্মান লকের সমানত্রালে নির্মাণ করা হয়ে যাবে। নকশা বিবেচনা করে, 

জমির প্রয়োজন,বাাঁধের দৈর্ঘ্য, গভীরতার প্রাপ্যতা, ড্রেজিাং -র চাহিদা ইত্যাদি এটা দেখা যায় যে 

বিকল্প 1 বিকল্প 2 -র চেয়ে উতত্ম। 

নদী নাব্যতা বজায় রাখার জন্য, ড্রেজিাং করার পরিকল্পনা করা দরকার চ্যানেলের দৈর্ঘ্য এবাং 

প্রস্থ বজায় রাখতে  ও বাথ / জেটি কাছে জমি বজায় রাখার জন্য। IWAI প্রসত্াব দিয়েছে NW -1 

বরাবর সরব্তর্ 3মি জমি বজায় রাখার জন্য বা বিভিন্ন  বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জমি বজায় রাখার 

জন্য (3 মি হলদিয়া থেকে বরাহ, 2.5 মি বরাহ থেকে গাজীপুর ও 2.2 মি গাজীপুর থেকে বারানসি)। 45 

মিটার প্রস্থ ন্যাভিগেশন চ্যানেল জুড়ে বজায় রাখা হবে। বিকল্প বিশ্লেষণ এই উভয় বিকল্পের 

পরিবেশগত বিবেচনা(ডর্জিাং -র মান, জলজ বাসত্সুাংস্থান এবাং জলের গুণমান উপর প্রভাব), সামাজিক 

(সাাংস্কতৃিক এবাং নান্দনিক মান, কর্মসাংস্থান ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বিবেচনায়), এবাং 
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প্রযুকত্িগত সম্ভাব্যতার (ড্রেজিাং -র পরিমাণ, ন্যাভিগেশনের সম্ভাব্যতা, অর্থনৈতিক দিক, ডর্েজার 

এবাং অন্যান্য অবকাঠামো প্রয়োজনীয়তা) লাগ ু হবে। বিভিনন্ জায়গায় প্রতিটি জমি বজায় রাখার 

বিশল্েষণ জন্য সবচেয়ে পছনদ্ের বিকল্প পাওয়া গেছে।   

8.3 পর্যকুত্গত বিবেচনা: 

 ড্রেজিাং -র প্রযুকত্ি প্রযুক্তিগত পরিপ্রেকষ্িতে বিশল্েষণ করা হয়েছে। পাাঁচটি ধরণ ড্রেজার যথা 

কাটার সাকশন ডর্েজার(CSD), হফার ড্রেজার, গ্র্যাব/বাকেট ড্রেজার এবাং ব্যাকহো ড্রেজারের 

বিশল্েষণ করা হয়েছে। এইগুলিকে নিরাপতত্া, নির্ভুলতা, অসব্চ্ছতা, উপচে পড়া এবাং গোলমালের 

মাপকাঠি ও সেইসাথে করম্ক্ষম সম্ভাব্যতা উপর ভিতত্ি করে বিশল্েষণ করা হয়েছে। কম সাংশল্িষ্ট 

পরিবেশগত প্রভাব ও করম্ক্ষম সম্ভাব্যতার কারণে সবচেয়ে পছন্দের বিকল্প হিসেবে ধরা হয় 

সিএসডিকে। KoPT এবাং IWT এর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী  সিএসডি সবচেয়ে ভাল বিকল্প হিসাবে 

প্রমাণিত হয়েছে ও ড্রেজিাং পরিকল্পনার রক্ষণাবেক্ষণ এবাং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য 

বিবেচিত হয়েছে।   

9.0 NW -1 এর পর্ধান পরিবেশগত বৈশিষট্য্ 

NW -1 মধ্যে পরিবেশগত সম্পদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, 500 মি, 2 কিমি ও 10 কিমি বিস্ততৃ এলাকা 

টেবিল 3 উপস্থাপন করা হয়েছে।  NW-1 -র ভূসাংস্থান (এলাহাবাদ থেকে হলদিয়া ) গাঙ্গেয় সমভূমির 

একটি অপেক্ষাকতৃ সমতল ভূখণ্ডে পরে।  NW -1-র 10 কিলোমিটার  প্রসারিত এলাকা উচ্চতা 1 

mamsl (সমুদ্রতল থেকে মিটারে উচ্চতা) ও 321 mamsl রেঞ্জের মধ্যে।   সর্বোচ্চ উচ্চতা দেখা 

যায় সাহেবগঞ্জ এলাকায় (ঝাড়খণ্ড) ছোট টিলার উপস্থিতির কারণে। NW -1 এর 10 কিমি 

ব্যাসার্ধের মধ্যে বেশিরভাগ ভূমি কৃষিজমি হিসাবে ব্যবহার কারা হয়। জমির প্রায় 78.9% চাষের 

অধীনে আছে; 7.18 সম্পরক্ে% জমি বন্দোবস্তে, 7.21% জমিরতে জলাশয় আছে, 3.59% জমিতে 

গাছপালা আছে, 2.82% জমি শুষ্ক নদীগর্ভ এবাং বাকি জমি অন্য ব্যবহারের আওতায় পড়ে। 

টবিল 3: NW -1 বরাবর লকষ্ণীয ়পরিবেশগত বৈশিষট্য্ 

কর্মিক 

নাং  

পরিবেশগত বৈশিষট্য্ NW-1 -র মধয্ে(500 মি) NW1-র পর্ায ় 2 

কিমি এলাকার মধয্ে 

NW1-র পর্ায ় 10 কিমি 

এলাকার মধয্ে 

1 পরিবেশগত পরিবেশ  

 A ন্যাশনাল পারক্ / 

জীবমণ্ডল ভাণ্ডারের 

উপস্থিতি, টাইগার 

রিজার্ভ ইত্যাদি।  

না  

 

না না 

 অভয়ারণ্য উপস্থিতি হ্যাাঁ  

1. বারাণসীর কাশী কচ্ছপ 

না হ্যাাঁ  

ঝাড়খণ্ডে উদয়া হ্রদ 



পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের নির্বাহী সারাাংশ  

NW-1 এর রিপোর্ট 

 

  14 

অভয়ারণ্য 

2. বিক্রমশীলা ডলফিন 

অভয়ারণ্য কাহালগাও 

থেকে সুলতানগঞ্জ   

3. পশ্চিমবঙ্গে ইলিশের  

প্রসারিত অভয়ারণ্য    

 

অভয়ারণ্য (NW-1 থেকে 

প্রায় 9 কিলোমিটার দূরে 

B সাংরক্ষিত / সাংরক্ষিত 

বনাঞ্চল 

না না হ্যাাঁ (বেথুয়াদহরি 

RF,বাহাদরুপুর RF ও 

RF রাজমহল পাহাড়ের 

কাছে) 

C রাষ্ট্রের জলাভূমি ও 

জাতীয় সব্ার্থ   

না না হ্যাাঁ (উদয়া পক্ষী 

অভয়ারণ্য) 

D বন্য স্থলচর প্রাণীর 

জন্য পরিযায়ী যাত্রাপথ 

না না না    

E তফসিল-I স্থলজ 

প্রাণিকলুের উপস্থিতি  

না  হ্যাাঁ  

ফারাক্কা বাাঁধ এবাং 

পার্শব্বরত্ী 

এলাকায় পরিযায়ী 

পাখিরা   

হ্যাাঁ  

গুরতু্বপূর্ণ পাখির 

এলাকায় পরিযায়ী পাখি   

F 
 

তফসিল-I জলজ 

প্রাণিকলুের উপস্থিতি 

হ্যাাঁ  

ডলফিন ও কচ্ছপ  

না না 

G গুরতু্বপূর্ণ পাখির 

এলাকা  

বিক্রমশীলা অভয়ারণ্য 

এলাকা  

হ্যাাঁ  

1. দানাপুর 

ক্যান্টনমেন্ট 

এলাকায  

2. মোকামাতাল 

3. ক্রসুিলা নদীর 

গতিপ্রবাহে এবাং 

দায়রা প্লাবনভূমি. 

4. ফারাক্কা বাাঁধ এবাং 

পারিপার্শ্বিক 

এলাকা 

হ্যাাঁ  

 উদয়া হ্রদ অভয়ারণ্য  

 

H প্রবনতা ভারতের সিসমিক জোনাল ম্যাপ অনুযায়ী NW -1 পড়ে জোন তৃতীয় (মধ্য 

ঝুাঁকি আছে) এবাং জোন চতরুথ্ (উচ্চ ক্ষতির ঝুাঁকি জোন) মধ্যে   

B.  সামাজিক পরিবেশ 

I ফিজিক্যাল সেটিাং গ্রামীণ, শিল্প ও নগর  

J ঘনবসতিপূরণ্ এলাকা এলাহাবাদ, শিরসা, মির্জাপুর, চুনার, বারাণসী, জামানিয়া, গাজীপুর, গামের, 

বকস্ারের, বালিয়া, ছাপরা, পাটনা, বরাহ, বিহাত, মুঙ্গের, ভাগলপুর, 

কাহালগাও, সাহেবগঞ্জ, ফারাক্কা, বহরমপুর, কাটোযা়, কালনা, কলকাতা ও 

হলদিয়া হল ঘনবসতিপূরণ্ এলাকা।  

K ফিজিক্যাল সাংবেদনশীল হ্যাাঁ  
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রিসেপ্টর বারাণসীতে ঘাট, পাটনা, মন্দির, সক্ুল, কলেজ ও হাসপাতাল  বিসত্ারিত 

অধ্যায় 4.7 এ উপলবধ্ আছে 

L প্রতন্তাত্তব্িক 

স্মৃতিসৌধ 

হ্যাাঁ  

সেখানে 9 টি প্রত্নতাতত্ব্িক  সাইট আছে যা NW -1-র 300মি এলাকার 

মধ্যে অবস্থিত ও সেগুলি হল কাদমেশ্বর মহাদেব মন্দি,  রামনগর দুরগ্, 

প্রতন্তাত্তব্িক খনন সাইটের, বারাণসী, মিন মহল এবাং মানমন্দির, সেন্ট 

জনস চারচ্, গৌর চন্দর্ ও কৃষ্ণচন্দর্ মন্দির ছাতর্তে (গৌড ়চন্দ্র ঘাট), 

হাজারদুয়ারি প্রাসাদ, সিাংহী দালান এবাং জামে মসজিদ। অধ্যায় 4.7 , ইআইএ 

রিপোর্টের অধ্যায় -4 -র মধ্যে প্রদতত্ বিবরণ দেওয়া আছে। 

 
 

10.0 অপেকষ্িত পরিবেশগত পর্ভাব ও পর্শমন বয্বসথ্া 

পরিবেশগত প্রভাব প্রকল্প এলাকা, প্রকতৃি ও প্রসত্াবিত কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বিবেচনায় মূল্যায়ন 

করা হয়েছে। উপযুকত্ গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতি নকশা নির্মাণ এবাং অপারেশন পর্যায়ের জন্য 

পরিবেশের প্রতিটি মান উপাদান উপর সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিতকরণের জন্য অনুসরণ করা হয়েছে। 

প্রভাব তিনটি শ্রেণির অধীনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যথা (i) ডর্েজিাং অপারেশন কারণে প্রভাবসমহূ (ii) 

বজরা অপারেশন কারণে প্রভাবসমূহ (iii) নাগরিক হস্তক্ষেপের কারণে প্রভাবসমূহ। উপরনত্,ু জলবাযু় 

পরিবরত্ন এবাং নদীতীরবরত্ী সমস্যার জন্য প্রভাব বিশল্েষণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের কারণের 

প্রভাব পৃথক সামাজিক প্রভাবের মূল্যায়ন ও পুনর্বাসন অ্যাকশন প্ল্যান প্রতিবেদনের আওতায় 

আছে এবাং এই সারসাংকষ্েপ অধীনে অন্তর্ভুকত্ নেই। 

NW-1 -এ ড্রেজিাং -র রকষ্ণাবেক্ষণ ও তার নিষ্পতত্ি প্রকল্পের চলাকালীন সময়ে সম্পন্ন করা হবে 

ক্রমাগত নাব্যতা বজায় রাখার জন্য সারা বছর ধরে হলদিয়া থেকে বারাণসী। 10.8 মিলিয়ন ঘনমিটার 

ড্রেজিাং করা হবে যেখানে হলদিয়া থেক বরাহ 3 মিটার, বরাহ থেকে গাজীপুর 2.5 মিটার ও গাজীপুর 

থেকে বারানসী 2.2 মি জমি বজায় রাখার হবে। ভৌত পরিবেশের জন্য ড্রেজিাং -র প্রভাব বিশ্লেষণ : 

জলের গুণমান এবাং জমি, ইকোলজিক্যাল পরিবেশ: জলজ বাস্তসুাংস্থান এবাং প্রাণিকুল উপর (6 টি 

গুরতু্বপূর্ণ পাখির এলাকা, VGDS, কাশী কচ্ছপ অভয়ারণ্য ও ইলিশের অভয়ারণ্য), ও আর্থ-

সামাজিক অবস্থার পরিবেশ: সাাংসক্ৃতিক (পাটনা ও বারাণসীর ঘাট), প্রত্নতাতত্ব্িক (9 টি) এবাং মাছ 

ধরা সম্প্রদায়ের জীবিকা 

IWT মোড পরিবহনের জন্য সবচেয়ে নিরাপদতম এবাং পরিবেশগতভাবে বন্ধতুব্পূর্ণ মোড, এর 

প্রভাব মূল্যবান পরিবেশগত উপাদানের উপর থাকতে পারে। জাহাজ পারাপার জলের গুণমান, নদীতীরের 

কাঠামো, বাযু়র গুণমান, শব্দ সত্র, জলজ বাসত্সুাংসথ্ান, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, মৎস্যজীবী ও 

সামাজিক-সাাংসক্ৃতিক দিকের জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে।  
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নাগরিক হস্তক্ষেপের মূলত নির্মাণ এবাং অপারেশন সমপ্র্কিত ক্ষেত্রে প্রভাব থাকবে।  প্রভাবগুলি 

প্রভাব মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে সাংক্ষিপ্ত করা হয় বারাণসী, সাহেবগঞ্জ ও হলদিয়া টার্মিনাল 

এবাং ফারাক্কা ন্যাভিগেশানাল লকের জন্য। এই চারটি সাইটগুলির জন্য চিহন্িত প্রভাবগুলি অন্যান্য 

ধরনে হস্তক্ষেপিত সাইটগলুির জন্য অনুরূপ হতে পারে কয়েক সাইটের নির্দিষ্ট বিষয ় যেমন গাছ 

কাটা,জমি অধিগ্রহণ, গোবর নিষ্পতত্ি ও নির্মাণ উপাদান গুন বাদে।  

প্রভাবগুলি দুই দলের মধ্যে মূল্যবান পরিবেশগত উপাদান জন্য নিচে সাংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হল 

i)খনন ও বজরা অপারেশন কারণে প্রভাব ও ii) নাগরিক হসত্ক্ষেপের কারণে প্রভাব। প্রাথমিক 

শরত্গুলি প্রথম গ্রুপের অধীনে সাংক্ষিপ্ত  আকারে দেওয়া হল  জলবাযু় পরিবরত্ন এবাং নদীতীরবর্তী 

বিষয ়নিয়ে প্রভাবগুলি দুই গ্রুপে নিম্নলিখিত আকারে সাংক্ষিপ্ত ভাবে দেওয়া হল 

10.1 ডর্েজিাং রকষ্ণাবেকষ্ণ এবাং বজরা অপারেশনের কারণে পর্ভাব 

10.1.1 জমি এবাং জলের গণুমানের উপর পর্ভাবাঃ 

A. পর্াথমিক শরত্বলী 

মাটি ও নদীগরভ্ পললের গণু: CPCB নির্দেশিকা অনুযায়ী, মাটির গুণাগুণ পর্যবেকষ্ণ NW -1 বরাবর 

করা হ্য় সমালোচনামূলক প্রভাবিত অঞ্চলে যেখানে নাগরিক হসত্ক্ষেপ আছে। মাটি ধরন অধ্যয়ন 

করার অঞ্চলটিই পলিমাটি দ্বারা প্রভাবিত আছে। মাটি গঠনবৈশিষট্্য এাঁটেল থেকে বেলে দোআাঁশে 

পরিবরত্িত হয় এবাং মাটি সীমিতভাবে সামান্য 6.62-7.86 পিএইচ সঙ্গে ক্ষারীয় এসিড প্রকার। 

তডি়ৎ পরিবাহিতা 135,4 ও 360,5 μmhos / সেমি -র মধ্যে থাকে। অধ্যয়ন এলাকায় মাটি 

পরিমিতরূপে উরব্র হয়।  

ভারী ধাত ুও কীটনাশকের ঘনতব্ নদীগর্ভ পললে প্রতিটি স্যাম্পলিাং অবস্থানে কম ঘনতব্ের পাওয়া 

গেছে এবাং সমুদ্র তীরবরত্ী হওয়ার জন্য গ্রহণযোগয্ সীমার মধ্যে হয় "উপকলূবর্তী ড্রেজিাং 

উপাদান ডাম্পিাং -র জন্য নির্ণায়ক",ইউ এস এ অনুযায়ী, শুধুমাতর্ ক্যাডমিয়াম ছাডা় যা  সামান্য ইউপি 

নির্ধারিত সীমা উপরে হয়। ক্যাডমিয়াম মাতর্া এই বিভাগে শিল্প প্রবহমাণ নিরগ্মণের কারণে উচ্চ 

হতে পারে। 

ভমূি এবাং পষৃঠ্তলের জলের মান: CPCB নির্দেশিকা অনযুায়ী, পৃষ্ঠতলের জলের মান পর্যবেকষ্ণ NW 

-1 বরাবর করা হ্য় সমালোচনামূলক প্রভাবিত অঞ্চলে যেখানে নাগরিক হস্তক্ষেপ আছে। TDS, 

মোট কঠিনতা এবাং ক্লোরাইডের হলদিয়া ও সাহেবগঞজ্ে মান, হাওডা় ও কলকাতা কাঙ্ক্ষিত সীমার 

সামান্য উপরে আছে কিনত্ ু IS অনুমোদনযোগ্য নিরদ্িষ্ট সীমার মধ্যে আছে: 10500। Fe ও Zn 

নিমন্ ঘনতব্ের জলের নমুনায় সনাকত্ হয়েছে। আরস্েনিক ভাগলপুর ও মুঙ্গের থেকে সাংগহৃীত নমুনাতে 

সনাকত্ করা হয়েছে কিনত্ ুযা নিমন্ ঘনতব্ের। 
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CPCB নির্দেশিকা অনুযায়ী, নদীর জলের গুণমান পর্যবেক্ষণ NW -1 এবাং u/s ও d/s পরিকল্পিত 

নাগরিক হস্তক্ষেপ বরাবর চলছে। নদীর জলের গুণাবলী CPCB এর BDU ক্লাস 'ডি' মাপদণড্তে পূরণ 

হয় কয়েকটি পরামিতি pH ও DO বাদে  যা 'এ' মাপদণড্কে পুরন করে, বন্যপ্রাণী ও মৎস্য প্রচারের 

জন্য। 

B. ডর্েজিাং অপারেশন কারণে জলের গণুমান ও জমির উপর প্রভাব: 

পর্ভাব: ডর্েজিাং -র প্রভাব জলের গুণমানের উপর অস্বচছ্তা বৃদধ্ি করছে; লাইট প্রেরণ করার 

ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে; ড ুকমিয়েছে; লবণাকত্তার পরিবর্তন এসেছে, তাপমাতর্া, pH ও পুষ্টির ঘনতব্  

হয়েছে এবাং ভারী ধাত/ুরাসায়নিকের মুক্তি হয়েছে।  একটি সমীকষ্া অনুযায়ী, হঠাৎ করে DO সত্র 2 

থেকে 2.5 মিলিগ্রাম/ লিটার নেমে যায়  2 মিনিটের জন্য শুধুমাত্র ড্রেজ করার সময় যা 3-4 মিনিটের 

মধ্যে ফিরে আসে যেমন প্লাম যায়। প্রাথমিক অধ্যয়ন অনুযায়ী, নদীগর্ভ পলল এলাহাবাদ থেকে 

বকস্ারের মধ্যে বিষাক্ত নয় যেখানে ক্যাডমিয়াম সত্র সীমিতভাবে বেশী পাওয়া যায় যুক্তরাষ্টর্ের 

সমুদর্ উপকলূবরত্ী পলল নিষ্পতত্ির মানের তুলনায়। তবে, এই উচ্চ সত্রের জলজ জীবনের উপর 

অসম্ভাব্য বিষাকত্ প্রভাব আছে  যা ক্যাডমিয়ামের উন্মুকত্তা উপর বিবেচনাধীন (স্বল্প নিরিখে 

LC50লেভেল) জলজ জীবনে কানাডিয়ান নির্দেশিকা অনুযায়ী3। কীটনাশক ট্রেসে উপসথ্িত আছে কিনত্ ু

সমুদর্ উপকূলবর্তী নিষ্পতত্ির নিরাপদ সীমা অনেক নিচে। এছাড়াও জলের অস্বচছ্তা যথেষ্ট ড্রেজিাং 

পয়েন্টের কাছাকাছি আসে কিন্ত ুএটা দূরতব্ সঙ্গে হর্াস করে এবাং প্রায় ড্রেজিাং বিন্দ ুথেকে 700 

মিটার দূরত্বে এটা সব্াভাবিক থাকে। কোরসার পলল অনেক দ্রতু এবাং সাংকষ্িপ্ত দূরতব্ পর্যনত্ 

থাকে পললে লোহার উপস্থিতি উতত্ম বর্জ্যে পরিণত করতে পারে যা দম্বল হিসাবে কাজ করে। ভূমির 

পলল শুধুমাত্র অপেক্ষিত হয় তখনি, যখন পলল দূষিত হয়  ও যা হলদিয়া টার্মিনাল ড্রেজিাং ক্ষেতর্ে 

দেখা যায়। যখন ড্রেজ করা উপাদান পাতলা সিমেন্টের কাই আকারে জমির উপর রাখা হয়, বাড়তি জল 

আবার জলে মিশে যায়, যা জলের গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে।  

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া: থালওয়েগ প্রোফাইল, বানড্ালিাং, জাহাজ ব্যবহারের পদ্ধতি অধ্যয়ন করে 

জানা যায়, মূল প্রশমন পদ্ধতি ড্রেজিাং পরিমাণের হর্াসের সাথে জড়িত থাকে। সিএসডি প্রসত্াব 

অনুযায়ী ও স্তর এবাং গভীরতার উপর নির্ভর করে পললের ক্ষতি ডর্েজার নিরব্াচন দ্বারা কম যেতে 

পারে। মাথার কাটা কলের আকার ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিবরণ নিরব্াচন করে ড্রেজিাং -এ পললের 

ক্ষতি কমানো যেতে পারে। 

                                                           
3
কানাডিয়ান পরিবেশগত গুণগতমানের নির্দেশিকা অনুযায়ী, কানাডিয়ান কাউন্সিলের পরিবেশ মনত্্রী, 2014 
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C. বজরা অপারেশন কারণে জলের গণুমান ও জমির উপর পর্ভাব: 

পর্ভাব: জাহাজ থেকে আবরজ্ন  তৈলাকত্ বর্জ্য, নিকাশী, জাহাজের তলার জল ও নডু়ি জল উৎপন্ন 

হয় যা নদীর জলের গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে। বাজে রঙের ব্যবহারে  জলের মাণে বিষকর্িয়া 

হতে পারে। নদীর উপর পরিবাহিত ধুলো সমনব্িত জিনিসের পরিবহনে আবার নদীর জলের গুণমান 

প্রভাবিত হতে পারে। জাহাজ দুর্ঘটনা/সাংঘর্ষে পরিবাহিত তেল সহ পণ্যদ্রব্যের ক্ষতি হতে পারে যার 

ফলে নদীর জলের গুণমান প্রভাবিত হতে পারে।  

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া: MARPOL অনুযায়ী বর্জ্য ব্যবসথ্াপনা,তৈলাক্ত বরজ্্য, জাহাজের তলার জল, 

বিনাশসাধক বর্জ্য (যদি থাকে), বাযু় নিরগ্মন ও জাহাজের আবর্জনা as per MARPOL জলের 

গুণমানের দূষণ প্রতিরোধ করতে পারে। সকল রকষ্ণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ শুধুমাত্র মনোনীত 

অবস্থানে সময়ে সম্পন্ন করা হবে। বিষ নেই এমন রঙ জাহাজের নীচের অাংশের জন্য ব্যবহার করা 

উচিত। অভিজ্ঞ কর্ুকে দুরঘ্টনা কমানোর জন্য নিযুকত্ করা উচিত। ইলেকটর্নিক চার্টের আকারে 

জমির তথ্য নেভিগেটরে উপলব্ধ হবে এবাং ন্যাভিগেশানাল বিপদ অনুবেদন সতর্কতামূলক বারত্া 

আকারে দুর্ঘটনা কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থানগলুি  ও নদীতে খারাপ উপাদান সম্পর্কে 

জানতে প্রদর্শিত হবে। তেল বহনকারী জাহাজ (>5000 dwT) দুটো হুল থাকবে তেল উপচে পড়াকে 

প্রতিরোধ করার জন্য। 

D. বজরা অপারেশন কারণে নদীতীর ও নদীতীরের কাঠামোর উপরের পর্ভাব:  

পর্ভাব: ঢেউইয়ের জন্য জাহাজের আন্দোলনের কারণে নদীভাঙন হতে পারে। প্রভাব সাংক্ষিপ্ত হতে 

পারে শুধুমাতর্ ফিডার খালে যা সর ুও প্রশসত্ নদীতীর আছে।   

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া: সাংকীর্ণ জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় ও দীর্ঘ বাাঁক নেওয়ার সময় জাহাজের 

গতিবেগ সীমাবদ্ধ করতে হবে। তীরের সরুক্ষা এবাং সোজা মোড ়নেওয়া ভাঙনের হাত থেকে তীরকে 

রকষ্া করতে পারে। 

10.1.2 বায়রু গণুমান এবাং গোলমালের উপর পর্ভাবাঃ  

A. পর্াথমিক শরত্বলী 

আবহাওযা়বিজঞ্ান: NW -1 বরাবর অবস্থিত সব IMD স্টেশনগুলোতে প্রবল বাযু়র দিক শীতকালে 

উতত্র ও উত্তর-পশ্চিম দিক হয় ও বাকি সময়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হয়। এলাকায় বাতাসের 

গতি 1.9 kmph (পাটনা) থেকে 8.7 kmph (কলকাতা) হয়। শীতকালে ডিসেম্বর ও জানুযা়রি মাসে 
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পাটনাতে দৈনিক গড ় সরব্নিম্ন তাপমাত্রা থাকে প্রায় 9.1oC ও কলকাতা দৈনিক গড ় সর্বনিমন্ 

তাপমাতর্া থাকে 26.9oC।  গরমকালে এপ্রিল ও মে মাসে মাসে মালদাতে দৈনিক গড ় সর্বনিম্ন 

তাপমাতর্া থাকে প্রায় 24oC ও বারানসিতে দৈনিক গড ় সরব্নিমন্ তাপমাতর্া থাকে 40.4oC। 

আপেক্ষিক আর্দর্তা থাকে 25 থেকে 84%। প্রকল্প এলাকার মধ্যে বারষ্িক বৃষ্টিপাত প্রায় 1000.3 

mm (বারাণসী) and 1728.5 mm (কলকাতা). 

বায়রু গণুমান:  CPCB নিরদ্েশিকা অনুযায়ী, বাযু়মণড্লের বাযু়র গুণমান পর্যবেক্ষণ PM2.5, PM10, 

SO2, NO2 and CO) NW -1 বরাবর করা হ্য় সমালোচনামলূক প্রভাবিত অঞ্চলে যেখানে নাগরিক 

হসত্ক্ষেপ আছে। PM10 মাত্রা  39 থেকে 145 µg/m3. PM10 মাতর্া হয় 100 µg/m3 বারাণসী 

(কাছাকাছি সেত)ু, পাটনা ও হাওড়া ব্যতীত সকল অবস্থানগুলিতে। PM2.5 মাতর্া হয় 16 থেকে 58µg/m3 

এবাং CPCB সীমা মধ্যে হয় of 60 g/m3। SO2ও NOx এর মাতর্া হয় 4.4 থেকে 35.6µg/m3 ও 9.0 

থেকে 48µg/m3 যথাক্রমে এবাং যা NAAQS,2009 -র নির্ধারিত সীমার মধ্যে হয়।  সিও হলদিয়া, 

হাওড়া, পাটনা ও বারাণসীতে শুধুমাতর্ সনাকত্ করা হয়। 8 ঘন্টা CO মাত্রা হয় 0.18 থেকে 1.2 

mg/m3 ও NAAQs, 2009  -র নির্ধারিত সীমার মধ্যে হয়। 

আওযা়জের গণু: CPCB নিরদ্েশিকা অনুযায়ী, আওয়াজের গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ NW -1 বরাবর করা হ্য় 

সমালোচনামলূক প্রভাবিত অঞ্চলে যেখানে নাগরিক হসত্ক্ষেপ আছে। CPCB নিরধ্ারিত মান 

অনুযায়ী চারিপার্শব্িক আওয়াজ নজর দেওয়া অবস্থানের মধ্যে পাওয়া যায় শুধুমাত্র কাশী কচ্ছপ 

অভয়ারণ্য এ ছাড়া কারণ পূজা, স্নান ইত্যাদি নতৃাত্তব্িক কার্যকর্মের জন্য। 

B. ডর্েজিাং এবাং জাহাজ চলাচলের কারণে বায়রু গণুমানের উপর পর্ভাবাঃ:  

পর্ভাব: বজরা কার্বন গ্যাস উৎপনন্ করে কিন্ত ু বজরা দ্বারা নির্গমন অনেক কম হয় সড়ক ও 

রেলের তুলনায় একই দূরতব্ে একই পরিমাণ কার্গো পরিবহন জন্য। তাই বাযু়র গুণমানের প্রভাব 

ইতিবাচক হয়। বিশ্লেষণ অনুযায়ী সব দূষণকারী নিরগ্মন প্রজন্মেরের হ্রাস হচ্ছে। তিনটি বিভিনন্ 

মোড কারণে নির্গমনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ,টেবিল 4 তে দেওয়া হল 

টবিল 4: বিভিনন্ মোড দব্ারা বায় ুদষূকের তলুনামলূক বিশল্েষণ 

 

পরিবহন রীতি নিরগ্তকরণের চাপের (টন / দিন) 

NOx 
 

SO2 
 

CO 
 

PM  HC 

রেলওয়ে (ডিজেল 

ইঞ্জিন) 

7.78 3.50 2.91 1.36 1.36 

রাসত্া  27.38 3.59 10.79 4.40 7.59 

IWT অন্তরদ্েশীয় 

জাহাজের জন্য) 

6.39 0.98 2.70 0.49 1.23 
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উৎস: নিরগ্মন বিষযগ়ুলির ব্যবহার করে বিশল্েষণ করা হয়েছে 4 

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া: উপাদান দ্বারা উৎপাদিত ধুলো আচ্ছাদিত অবস্থায় পরিবাহিত হবে। জাহাজের 

ইঞ্জিন এবাং প্রপেলারের নিয়মিত রকষ্ণাবেকষ্ণ কার্বন গ্যাস নিরগ্মনকে বন্ধ করতে পারে। আরো 

পরিষক্ার জ্বালানি LNG -র অভিযোজন, অন্বেষণ করা যাবে।  

C. ডর্েজিাং এবাং জাহাজ চলাচলের কারণে আওয়াজের গণুমানের উপর পর্ভাবাঃ: 

আওয়াজের মানের উপর প্রভাব অর্থাৎ বজরা চলাচলের  জন্য উৎপনন্ বাযু় নগণয্ হবে যা রাসত্া ও 

রেলপথ তুলনায় অনেক কম হবে। উচ্চ স্বরের আওয়াজ উত্পন্ন করা যেতে পারে তখনই যখন হুটারস 

নেভিগেশনের সময় সতর্কতা দিতে এটি ব্যবহার করে। আওয়াজ মাত্রা অর্থাৎ ড্রেজিাং অপারেশন 

কারণে উত্পনন্ আওয়াজের মাতর্া 80-90 dB(A) হয়। আওয়াজের মাতর্া উৎস থেকে 100 মিটার 

দূরত্বে 70 ডেসিবল(A),100 মিটার দূরতব্ে 64 ডেসিবল(A) ও to 500 মিটার দূরতব্ে 56 dB(A) কমে 

যায়। ড্রেজিাং পরিভ্রমণ চ্যানেলের মধ্যে সম্পনন্ করা হবে শুধুমাত্র এইভাবে নিকটবরত্ী জনবসতির 

উপর ড্রেজিাং -র আওয়াজের প্রভাব কম করা যাবে। এছাড়াও ড্রেজিাং অপারেশন 10:00 টার পর করা 

যাবে না। বেশ কিছ ুব্যবস্থা প্রসত্াব করা হয়েছে পরিবেশের আওয়াজ পরিচালনার জন্য।  

এছাড়া শব্দ মাতর্া থেকে অর্থাৎ বাযু়, উচ্চ পর্যায়ের ডবুো আওয়াজ ড্রেজিাং ও বজরা চলাচলের 

কারণে উৎপনন্ হয়। এই আওয়াজ প্রধানত জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের উপর প্রভাব ফেলে ও ডুবো 

আওয়াজের প্রভাব জলজ বাস্তসুাংস্থান বিভাগে বিসত্ারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে 

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া: শুধুমাত্র সকাল 6:00 টা থেকে রাত 10:00 টার মধ্যে ড্রেজিাং -র কার্যকর্ম 

নিয়নত্র্িত হবে, ডর্েজারগুলির নিয়মিত সার্ভিসিাং করা উচিত যাতে ঘর্ষণ কারণে আওযাজ না বেরয়, 

ড্রেজার, আওয়াজ মাতর্া কমাতে আওয়াজের মাসক্িাং সরঞজ্ামকে হবে,বজরার যখন দরকার তখন 

হুটার ব্যবহার করবে যেমন জেলেদের এবাং অন্যান্য জাহাজের নিরাপত্তার জন্য । ড্রেজার থেকে 

নির্গত আওয়াজ হ্রাস করা যেতে পারে(dredger) নিষক্াশন ব্যবস্থার বিচ্ছিনন্তা দ্বারা, ইঞ্জিন 

রুমের দরজা বন্ধ রেখে।  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4বাহিত মালের পরিবেশগত প্রভাব, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবাং উন্নয়ন সাংস্থা, প্যারিস এবাং বায়ুর গুণমান মনিটরিাং 

ভারতের রিসার্চ এসোসিয়েশন “বায়ুর গুণমান মনিটরিাং প্রকল্প-ভারত ক্লিন এয়ার কর্মসূচি(ICAP), CPCB/MoEF ও EPA 

রেল ইঞ্জিন নির্গমনের কারণ, বাণিজ্য  
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10.1.3 সথ্লজ ও জলজ বাসত্সুাংসথ্ান উপর পর্ভাবাঃ 

A. পর্াথমিক শরত্বলী 

গরুতুর পরিবেশগত সমপ্দ (Cers): বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য যথা কাশী কচ্ছপ অভয়ারণ্য (বারাণসী 

U.P.), এবাং বিক্রমশীলা গাঙ্গেয় ডলফিন অভয়ারণ্য (বিহার) NW-1 -র মধ্য পরে।. মৎস্য আইনের 

অধীন ইলিশ অভয়ারণ্য ইলিশ মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে  পশ্চিমবঙগ্ের 4এটি অবস্থান 

আছে।  এছাড়াও এই সেখানে  6 টি গরুুতব্পূরণ্ পাখি এলাকা আছে যার মধ্যে উদয়া পাখি অভয়ারণ্য 

NW -1 -র 10 কিলোমিটারের এলাকার মধ্যে অবস্থিত।  RET প্রজা যেমন গাঙগ্েয় ডলফিন মাছ  

(তফসিল-1) এবাং টাটকা জলের কচ্ছপ প্রজাতি NW -1 নদী বরাবর আছে। 

সথ্লজ উদভ্িদ: NW -1 বরাবর কোন প্রধান বন নেই।  নদীতীরবরত্ী উদ্ভিদকুল সাধারণভাবে গাছ, 

গুল্ম ও ঔষধি প্রজাতি দ্বারা গঠিত। কোন বিরল এবাং বিপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি NW -1 এর তীরবর্তী 

এলাকায় নেই।    

সথ্লজ পর্ানিজগত: কোন প্রধান বন এলাকায় NW -1 প্রসারিত বরাবর অবস্থিত নেই।স্থলজ 

প্রাণিকলু সাধারণভাবে স্থলজ প্রাণী প্রজাতি থাকে। কোন তফসিল-I স্তন্যপায়ী প্রজাতি NW -1 

বরাবর দেখা যায়নি। তবে, 6 টি IBA অবস্থিত আছে NW -1 10 কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে পরিযায়ী 

পাখিদের বিচরণের জায়গা আছে। বিরল / বিপনন্ / প্রবন আভিফউনা কিছ ুএই আইবিএ এর রিপোরট্ে 

পাওয়া গেছে। 

জলজ উদভ্িদ ও পর্াণীজগত: NW -1 বরাবর জলজ ফুল ও প্রসারিত প্রাণী বৈচিতর্্য পাওয়া যায় 

যেমন ফাইটোপ্ল্যাঙক্টন, যুপ্ল্যাঙক্টন, জুবেন্থস,মাছ এবাং উচ্চতর মেরুদনড্ী প্রাণী। 

ফাইটোপ্ল্যাঙক্টন ক্লোরোফাইসি,  বাকিলারিফাইসি, কায়ানফাইসি, ইগুলেনফাইসি, যেন্থফাইসি ও 

রোহদফাইসি গ্রুপ দ্বারা উপস্থাপিত হয়।  বাকিলারিফাইসির আধিপত্য থাকে ক্লোরোফাইসির উপর 

ওকায়ানফাইসি NW-1 বরাবর দেখা যায়। যুপ্লাঙক্টন প্রোটোজোযা়, রতুিফারস ক্রাশটাসিন্স 

দ্বারা গঠিত। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও যুপ্লাঙক্টনের বৈচিতর্্য  এলাহাবাদ থেকে ফারাক্কার প্রসারিত 

এলাকার তুলনায় ফারাকক্া থেকে হলদিয়ার প্রসারিত এলাকার মধ্যে একট ুবেশী দেখা যায়। ম্যাকর্ 

বেনথস ও ম্যাক্র-ইনভারটেব্রেটস অ্যাণীলীডা,আর্থপোডা পোকামাকড ়ও মোলাসকাকে গঠন করে। 

NW -1 বরাবর 106 প্রজাতির মাছ দেখা যায়। NW-1 বরাবর উচ্চতর জলজ মেরুদন্ডী প্রাণী আছে 

(এলাহাবাদ ঠেকে হলদিয়া এলাকার মধ্যে গাঙগ্েয় ডলফিনের আছে)প্লাতানিস্তাগাাংগেটিকাগাাংগেটিকা) 

যাকে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে শ্রেণীকরণ করা হয়(তফসিল-I) এবাং কয়েকতি বিপন্ন ও অসহায় 

প্রজাতির স্বাদুজলের কচ্ছপ আছে। 
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B. জলজ বাসত্সুাংসথ্ানের উপর ডর্েজিাং-র রকষ্ণাবেকষ্ণের কারণে পর্ভাবাঃ 

পর্ভাব: জলজ বাস্তসুাংস্থানের উপর ডর্েজিাং -র প্রভাবে আবাসস্থলের বৈচিত্রের পরিবর্তন হয়, 

আচরণগত প্রতিকর্িয়া উপর প্রভাব, বরধ্িত শব্দ মাত্রা কারণে জলজ জীবের কল তন্তর্ে আঘাত, 

বরধ্িত পললের কারণে মাছের ফুলকাকে অবরুদধ্ করা,ড্রেজিাং -র সময় জলজ প্রাণিকুলের দ্বারা 

বিষাক্ত দূষণকারী ভোজন, ডর্েজের বরজ্্যের কারণে উদ্ভিদকলু ও প্রাণিকলুের নিষ্পতত্ি এবাং 

ড্রেজিাং করার জন্য গভীরতার কারণে SAV হারানো। CSD থেকে উৎপন্ন হওয়া শব্দ 160-180 

d(B) এবাং ডলফিন, কচ্ছপ, মাছ (>2 gm) ও মাছ (<2 gm) কোন উৎস থেকে ক্রমাগত আসা 77 dB, 

150 dB, 186 dB ও 183 dBআওয়াজে প্রভাবে আচরণগত ঝামেলার সম্মুখীন হয় যথাকর্মে।  

উপরন্ত,ু কোন ড্রেজিাং অপারেশন কাশী কচ্ছপ অভয়ারণ্য ও বিকর্মশীলা ডলফিন 

অভয়ারণ্যেরএমধ্য করা যাবে না যা থেকে অত্যাবশয্ক সাংবেদনশীল জীবের উপর ড্রেজিাং -র 

প্রভাবের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। এভাবে ড্রেজিাং অপারেশনের আওয়াজ জলজ প্রাণীর উপর কোন 

উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারবে না।  

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া: জৈবিক সাংবেদনশীল অবস্থান VGDS & কাশী কচ্ছপ আশর্য়স্থলে ড্রেজিাং -র 

সীমাবদ্ধতা; এবাং সময় মাছের প্রজনন সহ পরিযায়ী পাখিদের ডিম ছাড়ার মৌসুমে উলল্েখযোগ্যভাবে 

জলজ প্রাণিকুল উপর প্রভাব হর্াস পাবে। নিয়মিত সার্ভিসিাং ও ড্রেজারের রকষ্ণাবেক্ষণ এবাং বুদব্ুদ 

পর্দা ব্যবহারের মাধ্যমে ড্রেজিাং -র আওয়াজ হর্াস করে উল্লেখযোগ্যভাবে ডবুো আওয়াজ কমাতে 

পারা যাবে। বুদব্ুদ পর্দা ব্যবহার ফলে ডুবো আওয়াজ কমাতে পারা যাবে। 10 dB. 

C. বজরা অপারেশনের কারণে জলজ বাসত্সুাংসথ্ান উপর পর্ভাবাঃ:  

পর্ভাব: জলজ বাস্তসুাংস্থান উপর বজরা আনদ্োলনের প্রভাব দ্রুত জাহাজ চালানোর কারণে হতে 

পারে, তরল জাতীয় উপাদান পরিবাহিত করে (প্রধানত তেল) এবাং উচ্চ পর্যায়ের ডুবো আওয়াজ 

সৃষ্টির দ্বারা। উচ্চ গতিতে চলনত্ জাহাজের সাথে জলজ প্রাণীর সঙ্গে ধাকক্া লাগতে পারে যার ফলে 

জলজ প্রাণীর মৃত্যু বা আঘাত লাগতে পারে। তরল উপাদান পরিবাহিত হলে জলজ প্রজাতির আবাসস্থল 

প্রভাবিত করে। উপচে পড়ার মধ্যে তেল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কারণ তেল জল ও বাযু়র মধ্যে 

একটি অবিচছ্িন্ন সত্র গঠন করতে পারেন ও DO -র স্তর হ্রাস করতে পারে, জলজ প্রাণীর ফুলকা ও 

ত্বক ছিদর্ তৈরি হওয়াতে তাদের মৃত্যু হয়।  1500-2000 dWT আকারের বজরা জলপথে চলবে বলে 

আশা করা হচ্ছে যা গতি অনুযায়ী 110-180 ডেসিবেলের শব্দ মাতর্া উৎপন্ন করবে। অভয়ারণ্য 

এলাকায় গতি অবশ্য 5 কিমি/ঘাঃ তে সীমিত থাকবে এবাং শব্দ মাতর্া সরব্োচ্চ 140 ডেসিবেল হবে। 
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কচ্ছপ ও মাছের আচরণগত প্রতিক্রিয়া জন্য সহনশীলতা স্তর 150 ডেসিবল ও 177 ডেসিবলের 

মধ্যে। এইজন্যে ডলফিন এবাং কচ্ছপের উপর বজরা চলাচলের প্রভাব পরবে না। তবে ডুবো আওয়াজের 

জন্য, 160 dB -র আওয়াজ তৈরি হয় ও শব্দ মাত্রা 4.6 মিটার জাহাজ থেকে দুরতব্ 150 ডেসিবলে 

পরিণত হয়। জলজ প্রজাতির উপর আরেকটি প্রভাব আওয়াজের জৈবিক গরুুতব্। ডলফিনের 

ইকোলোকেশন ক্লিকের প্রভাবশালী শক্তি আছে যা প্রায় 65 kHz এবাং যা মানবসৃষ্ট 

ফ্রিকোয়েনস্ি পরিসীমার বহির্ভূত, তাই প্রভাব উল্লেখযোগ্য নয়। তবে, যোগাযোগ সাংকেত একই 

ফ্রিকোয়েনস্ি পরিসীমার মধ্যে থাকা যা মনুষ্যসৃষ্ট আওয়াজের মতন যা চেপে যেতে পারে কিনত্ ুতারা 

স্বাভাবিকভাবেই জলের প্রাকৃতিক শব্দের দ্বারা অনেক বার ছদ্মবেশী হয়।  

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া: অভয়ারণ্য এলাকায় জাহাজ গতি সীমাবদ্ধ রেখে শব্দ মাতর্া 140 dB -র কম 

বজায় রাখতে হবে যা কচছ্প ও ডলফিনের সহনশীলতার মাত্রার থেকে কম।এইভাবে কচ্ছপ এবাং 

ডলফিনের উপর আওযাজের প্রভাব কমানো যাবে। জাহাজে প্রপেলার গারড্ ও ডলফিন ডিফলেক্টের 

লাগাতে হবে ডলফিনের সাথে দুর্ঘটনা কমানোর জন্য। 

D.অভিফৌনার উপর ডর্েজিাং -র রকষ্ণাবেকষ্ণের পর্ভাব: 

পর্ভাব: অভিফৌনার উপর প্রভাব পরে যখন ড্রেজিাং ও ডর্েজিাং করা উপাদানের নিষ্পতত্ি অগভীর 

নদীর জলে ফেলা হয় ও ড্রেজিাং অপারেশনের কারণে আওয়াজ বৃদ্ধি পায়।  অতিরিকত্ শব্দ স্তর 85 

ডেসিবল (A) উৎপন্ন হয় ডর্েজিাং -র সময় যা 500মি দূরত্ব অবধি ছড়িয়ে যায়। 

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া: দিনের বেলায় (6:00 am-10:00 pm) ডর্েজিাং অপারেশন সীমাবদধ্ থাকবে ও 

IBAS অবস্থানের কাছাকাছি পরিযায়ী পাখি থাকলে তাদের রাতে ঘুমানোর সময় ঝামেলা হ্রাস করে। 

ড্রেজারের নিয়মিত রকষ্ণাবেক্ষণ এবাং সার্ভিসিাং ও আওয়াজ সৃষ্টিকারী মাফলারের 

উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহারে শব্দ মাতর্া কমে যায়। ড্রেজার থেকে নির্গত আওয়াজ হ্রাস করা যেতে 

পারে নিষ্কাশন ব্যবস্থার বিচ্ছিনন্তা দ্বারা, ইঞ্জিন রুমের দরজা বন্ধ রেখে। উপকূলবরত্ী 

নিষ্পতত্ি, প্রয়োজন থাকলে শুধুমাতর্ TSDF গর্হণ করে নেবে। 

10.1.4 আরথ্-সামাজিক ও সাাংসক্তৃিক দিক উপর পর্ভাব 

A. পর্াথমিক শরত্বলী 

NW -1 চার রাজ্যের মাধ্যমে গিয়েছে: উতত্র প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, এবাং পশ্চিমবঙ্গ। NW1 

বরাবর সেখানে বিভিনন্ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাসমহূ আছে যেমন এলাহাবাদ, ফারাকক্া, সাহেবগঞজ্, 

ব্রহ্মপুর ইত্যাদি। জনগণনা অনুযায়ী, 2011 সালে,NW -1  বরাবর প্রধান শহরগুলোতে জনসাংখ্যা 
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ছিল 1,28,75,343 (67,82,150 পুরুষ ও 60,93,193 মহিলা)  পরিবারের মোট সাংখ্যা হল 2562165, 

0-6 বছর বয়সের মধ্যে জনসাংখ্যা 13,08,682। বৃহৎ সথ্ানগত ব্যাপক ব্যাপ্তিরর প্রকল্প হওয়াতে, 

NW-1 -এ বিভিনন্ প্রত্নতাতত্্বিক সামাজিক ও সাাংসক্তৃিকভাবে সাংবেদনশীল এবাং গুরতুব্পূর্ণ 

অবস্থান আছে। NW -1 বরাবর সেখানে গুরতু্বপূর্ণ 9 টি প্রতন্তাত্তব্িক সাইট আছে কিনত্ ুবরত্মানে 

এই সাইটগুলির 300 মিটার মধ্যে কোন কার্যকলাপের প্রসত্াব করা হয়নি। পাটনা ও বারাণসীর ঘাট 

সামাজিকভাবে গুরুতব্পূরণ্  যা প্রকল্পের কারণে প্রভাবিত হবে। যাইহোক,প্রভাব কমানোর জন্য 

ব্যবস্থার প্রসত্াব করা হয়েছে। NW -1 বরাবর বেশ কয়েকটি উৎসব যেমন এলাহাবাদের কুম্ভ 

(জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী), বারাণসীর গঙগ্া মহোৎসব (অক্টোবর-নভেম্বর),বারাণসীর তুলসি ঘাটে 

ধ্রুপদী মেলা (ফেবর্ুয়ারী-মার্চ), বিহার ও ঝাড়খন্ডে ছট (অক্টোবর-নভেম্বর) ও সাগরে গঙ্গাসাগর 

মেলা (জানুয়ারি) পালিত হচছ্ে। বজরা অপারেশন এবাং ড্রেজিাং -র কার্যকর্মের কারণে সেখানে এই 

উদযাপন হসত্ক্ষেপ হতে পারে। প্রশমন ব্যবস্থা প্রভাব কমানোর জন্য গৃহীত হবে।  

B. ডর্েজিাং -র রকষ্ণাবেকষ্ণের কারণে আরথ্-অরথ্নীতির উপর পর্ভাব 

পর্ভাব: ড্রেজিাং ও তার উপাদানের নিষ্পতত্ির প্রভাব সাাংস্কতৃিক এবাং প্রত্নতাতত্ব্িক গুরুতব্পূর্ণ 

অবস্থান এবাং মাছধরা সমপ্্রদায়ের জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলে। ড্রেজিাং অপারেশন মাছধরা ও 

নৌকা পারাপার ব্যাহত দ্বারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেতর্কে প্রভাবিত করে ড্রেজিাং অবস্থান কাছাকাছি 

উচ্চ শব্দ মাতর্া উৎপাদন করার মাধ্যমে, নদীর জলের দূষণের মাধ্যমে, অপ্রীতিকর দৃশ্য এবাং 

বরধ্িত বাযু় দূষণের মাধ্যমে। এই প্রভাব স্বল্প মেয়াদী এবাং স্থানীয় যা ড্রেজিাং অবস্থানে সীমাবদ্ধ 

করা হবে। ড্রেজিাং কার্যকলাপ স্বাস্থ্য ও শ্রমিকদের নিরাপতত্া এবাং অন্যান্য জলপথ 

ব্যবহারকারীদের ভয়ের কারণ হতে পারে।  

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া:ড্রেজিাং -র কাজ জৈবিক ও সামাজিক স্পরশ্কাতর স্থানে প্রতিহত করা হবে 

এবাং ঘাটে উল্লাস / উৎসব, মাছের প্রজনন ও ডিম ছাড়ার মৌসুম এবাং পরিযায়ী পাখি আসা আর্থ-

সামাজিকের উপর প্রভাব হর্াস করতে পারে। ড্রেজিাং অপারেশনের জন্য জেলেদেরকে সময়মত জানালে 

জেলেদের সমস্যা কম হবে। জেলেদের বরধ্িতকরণের জন্য CIFRI মত প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রশিক্ষণ 

প্রদান করা যেতে পারে যাতে তারা ভাল মাছ ধরার অভ্যাস ও মাছ ধরার জন্য উপলবধ্ উপকরণ 

সম্পরক্ে জানতে পেরে তাদের জীবিকা উন্নত করতে পারে। ডর্েজিাং -র সময় দুর্ঘটনার ঝুাঁকি সব সময় 

ড্রেজিাং অবস্থানে প্রাথমিক চিকিৎসা উপলব্ধ করা হবে। 
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C. বজরা অপারেশন কারণে আরথ্-সামাজিকের উপর পর্ভাব:  

জাহাজের চলাফেরাতে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যেমন বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকতৃিক 

দুর্যোগ এবাং ধাক্কা, আগুন লাগা ও ফুটো হওয়া। যাইহোক, এই দুর্ঘটনার কমাতে গেলে প্রসত্াবিত 

প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া:রাতের সময় ন্যাভিগেশন সিস্টেমের বন্দোবসত্, ড্রেজিাং-র রকষ্ণাবেকষ্ণ, 

নদীর সমব্নধ্ীয় পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য, জাহাজ অনসুন্ধান করার ব্যবস্থা, ইলেক্ট্রনিক চার্ট 

প্রদরশ্িত ইনফরমেশন সিসট্েম - ECDIS, এবাং অটোমেটেড ইনফরমেশন সিস্টেম – AIS দুর্ঘটনা 

হ্রাস করতে পারে। NW -1 বরাবর কিছ ু জায়গায় এর অধিকাাংশই ব্যবস্থা ইতিমধ্যে IWAI দ্বারা 

বাসত্বায়নের আওতাধীন এবাং সমগর্ NW -1 বরাবর এইসব সবুিধা যাতে প্রাপ্ত হয় তার প্রসত্াব 

গৃহীত হয়েছে। SOLAS অনুযায়ী নেভিগেশন ও নিরাপতত্া বজায় রাখার সময় সকল নিরাপতত্া  অনুসরণ 

করা উচিত। 

উনন্ত বয্বসথ্া: স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যমান মাছ নার্সারিগলুির উত্পাদনশীলতা তুলে ধরার জন্য 

সমর্থন করা। এছাড়াও ভাল মাছ ধরার কৌশল শেখাতে জন্য ভাল ইনস্টিটিউট CIFRI -র 

বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা প্রদান করা ও ডলফিন এবাং অন্যান্য সাংবেদনশীল 

গবেষণার সাংরক্ষণে অধ্যয়নে সমর্থন করা হবে। 

10.2 নাগরিক হসত্কষ্েপ দরনু পর্ভাব ও পর্শমন বয্বসথ্া 

প্রকল্পের নকশা, নির্মাণ এবাং অপারেশন পর্যায়ে নাগরিক হসত্কষ্েপ ঘটবে বলে আশা করা হয়। 

বিভিনন্ পর্যায়ক্রমের সময় নাগরিক হস্তক্ষেপের কারণে প্রভাব নীচে আলোচনা করা হল 

নকশা করার সমযে়র পর্ভাব: 

নকশা করার সময়ে ক্রিয়াকলাপ সম্পনন্ করা হবে যা শারীরিক, জৈব এবাং সামাজিক পরিবেশকে 

প্রভাবিত করতে পারে ভূমি ও ভূমি ব্যবহারএর জন্য ও জমির অধিগর্হণের সময়। গাছ কাটার উপর 

প্রধান প্রভাব পরে, অপ্রীতিকর দৃশ্য, নির্মাণ কাজের গাড়ির বরধ্িত GHG নির্গমন, উন্নয়নের 

এলাকায় যন্তর্াদির নাডা়চাড়া করার কারণে প্রভাব, ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন করার কারণে প্রভাব, 

নিষকাশনের উপর প্রভাবাঃ, পরিবারের কমানো, জমি ও অন্যান্য সম্পদ ও আয়ের উৎস হ্রাস পাওয়া 

এবাং জীবনের মান উপর প্রভাব 

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া 
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গাছ কাটার প্রভাব  সুষঠ্ভুাবে পরিকল্পনা দ্বারা কমিয়ে আনা উচিত। রাজ্য বন বিভাগের নীতি 

অনুযায়ী, বাগানের জন্য ক্ষতিপূরণ লাগবে যদি গাছ কাটার আগে বন বিভাগের অনুমতি না নেওয়া হয়। 

নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহার করা জমি কাজের পর অবস্থানগুলির পুনরতু্থান ও পুনরব্াসন করতে 

হবে। যানজট এবাং বাযু় নিরগ্মন কমানোর জন্য একানত্ ব্যবহারের জন্য সড়কের বিবেচনা করতে 

হবে। ব্যসত্ সময়ের জন্য ভিড় এড়াতে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা উচিত। জনসাধারণকে ব্যহত 

না করে ইউটিলিটির নাড়াচাড়া কাজের সময় বা তার আগে সম্পন্ন করা উচিত। এলাকায় উনন্য়ন 

করত্ৃপকষ্ এবাং স্থানীয় সাংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে প্রসত্াবিত  কাজে নামতে হবে। 

প্রাকৃতিক নিষকাশন নকশার পর্যাপ্ত নিষকাশন ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হবে। R & R এর আইন, 

2013 প্রভাবিত গৃহস্থালিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।  

নিরম্াণ পরয্াযে় পর্ভাব 

নকস্া পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপ যা প্রভাবিত করতে পারে শারীরিক জৈবিক এবাং সামাজিক পরিবেশ 

নির্মাণ কার্যক্রমকে, উপাদান পরিবহন ও যন্তর্পাতি ও নির্মাণ যন্তর্পাতি অপারেশন হয় সময় 

আউট বহন করা। এই কার্যকর্মের কারণে প্রধান প্রভাবগলুি হল পৃষ্ঠমতৃত্িকার বিলোপ,  

মৃত্তিকাতে  উপচে পরা উপাদানের কারণে দূষণ, নদীভাঙন, সাইটের নির্মাণকাজের জন্য জলের দূষণ, 

নিকটবরত্ী বাসস্থানে উচ্চ শব্দ মাতর্া, ট্রাফিক জ্যাম, বিদ্যমান সড়কের খারাপ অবস্থা দুর্ঘটনা ও 

বাযু় দূষণ বাড়া,নির্মাণ কারয্ক্রমের কারণে অপ্রীতিকর দৃশ্য, নির্মাণকাজের উপাদান এবাং বরজ্্যের 

সঞ্চয়স্থান, স্বাস্থ্য ও কর্মী এবাং নিকটবরত্ী এলাকায় মানুষের নিরাপতত্া, জীবনধারনের মান, 

মৃত্যু, বাসস্থানে ঝামেলা এবাং আচরণগত প্রতিক্রিয়ায় পরিবরত্ন ও গাছপালার অপসারণ 

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া 

উপরের মাটি সাংরক্ষিত হবে এবাং প্রাকতৃিক দৃশ্যের উদদ্েশ্যে ব্যবহার করতে পার্শব্বরত্ী এলাকার 

কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কোন জিনিস উপচে পরলে পরিষ্কার করার কাজ অবিলম্বে গ্রহণ 

করা হবে। সাংজ্ঞাযি়ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ধ্বাংসাবশেষ এবাং খননকতৃ মালের চাপা দিতে হবে। সেপটিক 

ট্যাাংক ও শোষণ খন্দ, বর্জ্য সাংগর্হের পরিচালনা ও পুনরায় ব্যবহার করার আগে শুদ্ধ করার 

বন্দোবসত্ নেওয়া হবে। জ্বালানি ও তেল সঞ্চয়ের জন্য চালাই মেঝের প্রসত্াব দেওয়া হবে। খনন 

করা পৃথিবীকে নির্মাণ কার্যকলাপ শেষ হলে তার ভারসাময্ যতদূর সম্ভব ফিরিয়ে দিতে হবে ও বাকিটা  

রাসত্া নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হবে বা কিছ ুজায়গা ভরাট করা হবে যেমন সাহেবগঞ্জে খনির 

ক্ষেতর্ে। নদী তীরের সুরকষ্ার জন্য পরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় কাজ  নাগরিক হসত্ক্ষেপিত 

অবস্থানে হবে। সাহেবগঞ্জ টারম্িনাল, বারাণসী টার্মিনাল এবাং ফারাক্কা লকের মত জায়গায় তীরের 

পর্যাপ্ত  সুরকষ্া ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। DG -র জন্য শব্দের মাত্রা কমাতে শাব্দ সাংলগন্ 
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বিধান গ্রহণ করা উচিত। অতিরিকত্ শবদ্ ঘটাচ্ছে এমন কার্যকর্মের নিষ্পত্তির এলাকাসমূহে রাতে 

কোন মীমাাংসা করার দরকার নেই। মাল পরিবহন সডক় ও কাজের জন্য ব্যবহার করা সড়কের নিয়মিত 

রকষ্ণাবেকষ্ণ করা উচিত। এলাকায় পুনরতু্থান বা পুনরব্াসন ও নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহার করা 

জমি কাজ শেষের প্র ছড়ে দিতে হবে। প্রসত্ুতি এবাং জররুী প্রসত্ুতির বাস্তবায়ন ও আকস্মিক ঘটনার 

প্রতিকর্িয়া পরিকল্পনা ঠিকাদারকে বানাতে হবে। প্রস্তাবিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার 

বাসত্বায়ন দ্বারা পরিবেশ দূষণ এবাং বিদ্যমান অবকাঠামোর উপর চাপ কমান। উপরিতলের পরিচালন 

সাংস্থা সাংক্রামকের সাথে জলের মিশর্ণকে প্রতিরোধ করে, পলি ফাাঁদ বিধান করে, পার্কিাং এলাকায় 

ঝড়ের জল সাথে তেল গড়িয়ে যাওয়া বন্ধ করে।  ড্রেজিাং নির্মাণ কাজ কম্পনসঞ্চারী পাইল গ্রহণ 

দ্বারা পরিচালিত হবে এবাং বদু্বুদ পর্দা ব্যবহার আওয়াজ কমে যায় ও যা প্রাণিকলুে ছডি়য়ে পড়ে।  

হসত্কষ্েপিত সাইটের অপারেশন পরব্ের পর্ভাব 

 নকশার সময়ে ক্রিয়াকলাপ শারীরিক, জৈবিক ও সামাজিক পরিবেশে টার্মিনাল সাইটের কর্মকষ্ম 

কার্যকর্ম ও বরজ্্য / বরজ্্যযুক্ত জল নির্গমণে প্রভাব বিসত্ার করে। মুল প্রভাবগুলি কারণ হল 

টার্মিনাল / জেটি অবস্থানে কাছাকাছি উপাদান পরিবহন ও এবাং ড্রেজারের অপারেশনে GHG নিরগ্মন 

বৃদ্ধি , বরধ্িত উপাদান পরিবহন ও ড্রেজারের অপারেশনের কারণে টার্মিনাল / জেটি অবস্থানে 

কাছাকাছি দূষনের বৃদধ্ি, করম্সাংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জলের সাথে বর্জ্যের নিরগ্মন 

বৃদ্ধি , নিকটবরত্ী অধিবাসীদের ক্ষেতর্ে শব্দ মাতর্া বর্ধিত হলে দূষিত জলের গুণমান। 

মলূ পর্শমন বয্বসথ্া 

প্রসত্াবিত সব হসত্ক্ষেপিত সাইটে এ পুর ু সবুজ এলাকা এবাং বাগানে রাজপথের উনন্য়ন করা। 

টার্মিনাল সাইটে ধুলো কমাতে স্প্রিাংকলারের বন্দোবস্ত করা। স্থানীয় লোকেদের কাজের সুযোগ 

দেওয়া হবে। দক্ষতা উনন্যন় প্রশিক্ষণ স্থানীয়দের দেওয়া হবে যাতে তারা কাজ করতে পারে। ঝড়ের 

জলের নিষক্াশন সাংগহৃীত হবে এবাং যা ধূলিকণা নিবরত্নের জন্য পুনাঃব্যবহৃত করা উচিত। নরদ্মার 

ময়লা এসটিপি নির্মিত সাইটে নিষ্কাশন করা হবে ও সেই জল ধুলো কমাতে এবাং উদ্যানপালনের জন্য 

ব্যবহার করা উচিত।  

10.3 জলবায় ুপরিবরত্ন বিষযক় পর্ভাব 

IWT হল পরিবহনের জন্য সবচেয়ে দক্ষ এবাং পরিবেশগতভাবে বন্ধতু্বপূর্ণ মাধ্যম, যেখানে CO2 রেল 

ও সড়কের পরিবহণের থেকে কম উৎপনন্ হয়। বিশ্লেষণ অনুরূপ দূরত্ব যেতে একই কোয়ান্টাম 

কার্গো পরিবহনের সাথে পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যম থেকে CO2 নির্গমনের অনুমান করার জন্য 

তৈরি করা হয়েছে এটা অনুমান করা হয় যে হলদিয়া থেকে বারাণসী 19000 মেট্রিক টন মাল বহন 
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করতে, CO2 নির্গত হয় 770.95 TPD, 234.46 TDP, 220.67 TPD ও 159.71 TPD রোডে, ডিজেল  

চালিত রেলওয়ে দ্বারা, বিদযু্ৎ  চালিত রেলওয়ে দ্বারা ও IWT মাধ্যম দ্বারা যথাকর্মে। GHG 

নির্গমন হ্রাসের কারণে জলবাযু়র উপর ইতিবাচক প্রভাব পরে।  

10.4 ইনদ্ো-বাাংলাদেশ জল বণট্নের চকুত্ির উপর পর্ভাব(নদীতীরবরত্ী চকুত্ি) 

ইন্দো-বাাংলাদেশ জল বণ্টনের চুকত্ির উপর প্রভাব NW -1 কারণে বাাংলাদেশে জল প্রবাহ এবাং 

জলজ বাসত্ুসাংস্থান এবাং পলির প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর প্রভাব নেই 

কারণ জলের কোন সঞ্চয়স্থান  বা বেষ্টনী গঠন করার প্রস্তাব ছিল না জল মারগ্ বিকাশ 

প্রকল্পের অধীনে। ইতিমধয্ে ফারাকক্া বাাঁধের কারণে জলজ জীবন বিচছ্িন্ন হয়েছে এবাং জল মারগ্ 

বিকাশ প্রকল্পের কারণে কোন পরিবরত্ন আশা করা হচ্ছে না যাত্রাপথকে ফিডার খালের দিকে 

সরিয়ে ফারাক্কায় নেভিগেশন চ্যানেলের (ফারাক্কা নেভিগেশন লক) মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হচছ্ে । 

10.5 কর্মযোজিত পর্ভাব নিরধ্ারণ 

ক্রমযোজিত প্রভাব নির্ধারণ (CIA) NW -1 বরাবর এলাহাবাদ থেকে হলদিয়া পর্যনত্ করার হয়েছে 

(a)  সম্ভাব্য প্রভাব ও ঝুাঁকি জানতে, জলপ্রবাহের প্রেক্ষাপটে পরোক্ষ এবাং প্রবরত্িত 

উনন্য়ন, জলের প্রাপ্যতা এবাং জলের গুণমান, মানুষের কার্যকলাপের বিবেচনা এবাং 

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক বাহ্যিক ড্রাইভার  সময়ের মনোনীত কর্িটিক্যাল 

পরিবেশগত রিসোরস্ (Cers) উপর,  ও  (b)  প্রস্তাব এড়াতে কাংক্রিট ব্যবস্থা,  কমাতে, বা 

এই ধরনের কর্মসঞ্চিত প্রভাব প্রশমিত এবাং (10 কিমি) প্রভাবিত এলাকায় পরিমাণের 

ঝুাঁকি সম্ভব NW -1 উভয় পক্ষে। বিভিন্ন স্টেকহোলড্ারের প্রথম কর্মযোজিত মতামত 

যা সরাসরি বা পরোকষ্ভাবে প্রস্তাবিত উনন্য়ন কারণে প্রভাবিত হয় এ, এবাং প্রসত্াবিত 

প্রকল্পের একীকতৃ ইআইএ রিপোর্ট & অববাহিকা সমালোচনামলূক সম্পদ গবেষণা 

বিসত্ৃত পর্যালোচনার চিহন্িত করতে সম্পন্ন করা হয়েছে। উপরনত্,ু আসত্রণ ম্যাপিাং 

এবাং জিআইএস ব্যাপকভাবে CERs. স্থানিক বন্টন চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যবহার করা 

হয়েছে। এছাড়াও ইন্ডিকেটর শনাকত্ করা সম্ভব হয়েছে যা CERs.  অবস্থা / শরত্ নির্ধারণ 

করতে পারেন। প্রাথমিক অধয্য়ন ভিত্তি বিদ্যমান শরত্ বা শনাকত্ কার অবস্থা মূলয্ায়ন 

পরিচালিত হয়েছে অধ্যয়ন এলাকায় এই সূচকে। চাপের আরও CERs শনাকত্ করা সম্ভব 

হয়েছে এবাং হটস্পট হিসেবে অভিহিত করা হয়। এছাডা়ও এই হটস্পট উপর প্রসত্াবিত / 

পরিকল্পনা ও অপেকষ্িত উন্নয়ন কারণে প্রভাব প্রকতৃির মলূ্যায়ন করা হয়েছে। এটা দেখা 

গেছে যে হটস্পট উপর NW -1 এর প্রসত্াবিত উনন্য়ন কারণে কর্মসঞচ্িত প্রভাব 

উল্লেখযোগ্য হতে হবে না। উপরন্ত,ু প্রভাবের কারণে সূত্রপাত প্ররোচক এবাং পরোকষ্ 

উনন্য়নের জন্য নিরব্াপিত করা যাবে। 
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11.0 পরিবেশগত বয্বসথ্াপনার পরিকলপ্না 

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) হল পরিহার, প্রশমন এবাং প্রকল্পের নেতিবাচক 

প্রভাব পরিচালনার জন্য কর্মের একটি পরিকল্পনা, ইতিবাচক প্রভাবের বৃদধ্ি করার একটি 

পরিকল্পনা। ড্রেজিাং রকষ্ণাবেক্ষণ, বজরা অস্তর্োপচারের জন্য বিসত্ারিত হসত্ক্ষেপ এবাং 

কার্যকলাপের নিরদ্িষ্ট পরিকল্পনা, নাগরিক হসত্কষ্েপ ইআইএ রিপোর্টে অধ্যায় 7 এ দেওয়া 

আছে।  EMP তে পরিবেশগত নজরদারি পরিকল্পনা রয়েছে (পরামিতি, ফ্রিকোয়েন্সি এবাং পর্যবেক্ষণ 

দায়িত্বের উল্লেখ আছে), প্রাতিষঠ্ানিক কাঠামো, প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা, অডিটিাং 

প্রয়োজনীয়তা, প্রশিকষ্ণের সচেতনতা ও সক্ষমতার কর্মসূচি, প্রতিবিধান প্রকর্িয়ার উপর 

অভিযোগ ও পরিবেশ বাজেট অন্তর্ভুকত্ আছে।  

IWAI এর পর্াতিষঠ্ানিক কাঠামো: IWAI কে একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করতে হবে 

যেখানে পরিবেশগত ও সামাজিক বিশেষজঞ্গণ থাকবেন। এই বিশেষজ্ঞদের দল পরিবেশ ও সামাজিক 

সেল হিসাবে (ESC) পিএমইউ মধ্যে কাজ করবে। প্রসত্াব করা হয়েছে যে প্রতিটি ক্ষেতর্ের ইউনিটে 

একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত করম্করত্া পরিবেশ এবাং সামাজিক দিকগুলির দায়ী থাকবেন ও যিনি ESC 

সঙ্গে সমনব্য় সাধন করবেন। ESC -র দায়িত্ব থাকবে (i) ইএমপি বাস্তবায়নকে পর্যালোচনা ও 

পরিদর্শন করা;  (ii) পরিবেশগত সকষ্মতা তৈরি ও সচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা; (iii) ক্ষেতর্ 

ইউনিট সঙগ্ে সমনব্য় করা(iv) ইএমপি এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও ঠিকাদার ও IWAI দ্বারা 

নিয়নত্র্ক সম্মতির পর্যালোচনা ও নিশচ্িতকরন করা, ও (v) পরিবেশগত প্রতিবেদনের পরিচালনা 

এবাং অডিট  করা। ঠিকাদার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাসত্বায়নের জন্য দায়ী থাকবে ও 

সাইটে প্রকল্পের প্রাক নির্মাণকাজে ও নির্মাণকাজে শ্রমিকদের নিরাপতত্া ও স্বাস্থ্যের 

নিশ্চিতকরন করবে  

পর্তিবেনের আবশয্কতা: ঠিকাদারকে মাসের ও ছয ় মাসের রিপোর্ট প্রদান করতে হবে IWAI -র  

PMC (প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট) ও PMU -র কাছে যাতে পরিবেশ, সব্াস্থ্য ও 

নিরাপত্তা অবস্থা বর্ণিত থাকবে। PMC নির্মাণকাজের তদারকি ও ঠিকাদার দ্বারা ইএমপি -র 

কার্যকর বাসত্বায়নের নিশচ্িতকরনের জন্য দায়ী থাকবে। PMC মাসিক কর্মকষ্মতা এবাং ইএমপি -র 

সাইটে কার্যকারিতা যা ঠিকাদার দ্বারা বাসত্বায়িত হয়েছে ও ক্ষেত্র ইউনিট সঙ্গে যে সমনব্য় সাধন 

হয়েছে তা পিএমইউ -র কাছে রিপোর্ট করবে। প্রয়োজনীয় সাংশোধনমূলক কর্মের জন্য পিএমইউ 

প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়াও IWAI একটি স্বাধীন পরিবেশগত অডিটের আয়োজন করবে যা 

বাসত্বায়নের সময়সীমার দব্িতীয় এবাং চতুর্থ বছর পূর্তির 3 মাসের মধ্যে ব্যাাংক থেকে জমা দেওয়া 

হবে।  
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পর্শিকষ্ণ ও কষ্মতা গঠন করম্সচূী:IWAI ইতিমধ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের (পিএমইউ) 

সকষ্মতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গর্হণ করেছে। একটি ক্ষমতা গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের 

প্রসত্ুত করা হয়েছে যাতে পিএমইউ এর পরিবেশগত ও সামাজিক ককষ্ের কর্মী, ঠিকাদার 

কর্মীঠিকাদার কর্মী (শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারগণ), PMC কর্মী এবাং IWAI -র পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, 

নিয়নত্র্ক সম্মতি এবাং নিরাপত্তার কর্মীদের প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুকত্ করা হয়েছে।  

পরিবেশগত বাজেট:পর্যাপ্ত পরিবেশ বাজেট সাংস্থান ইএমপি বাসত্বায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে। 

সামগ্রিক বাজেট INR 49.91 কোটি। বিসত্ারিত ভাবে দেওয়া হলটেবিল 5 below.  

 

টবিল 5: পরিবেশগত বাজেট 

কর্মিক 

নাং 

বরণ্না অরথ্ের পরিমাণ 

1. নকশা ও নিরম্াণ পরয্ায ় টাকা INR এ 

 নির্দেশিকা প্রস্ততুের জন্য কারিগরি সহযোগীতা, কচ্ছপ ও ডলফিন আশ্রয়স্থল জন্য 

জীববৈচিতর্্যের সাংরক্ষণের পরিকল্পনা এবাং কর্মসম্পাদক 

90,00,000 

ক্ষতিপূরণসব্রূপ বৃকষ্রোপণ (7000 গাছ) 

GHG সিঙক্ের জন্য অতিরিক্ত বৃক্ষরোপণ (18000) 

15000000 

GHGs কমাতে সবুজ ভবন সার্টিফিকেশন ও বাগানে অতিরিক্ত বৃকষ্রোপণ করা 90,00,000 

বরষ্ার জল ও বরজ্্যযুকত্ জলের ব্যবস্থাপনা/ সকপিট তৈরি/ বিশুদ্ধ ও গারহ্স্থ্যের 

জন্য জলের সবুিধা/ এসটিপি নির্মাণ, শূন্য নিরগ্মনের ব্যবস্থাপনা  

44000000 

 
শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও PPE -র সাংস্থান  1,72,00,000 

নির্মাণকাজের জন্য দায়ী শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যে চেকআপ ক্যাম্প দরকার 3,20,00,000 

উনন্ত ব্যবস্থা 

 তথাকথিত প্রতিষঠ্ানের মাধয্মে বিকর্মশীলা অভয়ারণ্য প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন 

 মাছের উত্পাদনশীলতা বর্ধিতকরণ সমর্থনের জন্য জেলেদের জন্য মৎস্য উন্নয়ন ও 

প্রশিক্ষণ  

  NW -1 বরাবর জাহাজ চলাচলের জন্য গোপনীয়তা বজায় রাখাতে নারীদের জন্য  সন্ান 

করার জায়গা দরকার 

 ঘাটের পরিচ্ছনন্তা ও উনন্তির জন্য সমর্থন চাই  

12,60,00,000 

নির্মাণ পর্যায়ে পরিবেশগত পর্যবেকষ্ণ: স্থলজ ও জলজ প্রাণী, বাযু়মণ্ডলের বাতাসের 

গুণমান, পৃষ্ঠতলের জেলর মান, বিশুদ্ধ খাবার জলের গুণগতমান, আওয়াজ ও কম্পন, 

মাটির গুণাগুণ, ভাঙ্গন এবাং পলি জমার জন্য এবাং নদীগরভ্ের পলল 

58080000 

 প্রচুর নিষকাশন এবাং সঞ্চিত জল / ক্ষয ়ও ড্রেজিাং প্রয়োজনে অবক্ষেপণ / বিমোচন 

 জমি / মাটি / শব্দ/ বায়ুর গুণগত মাণ- নির্মাণ সময় ধুলো পরিচালনা করা 

 সেফটি অফিসার নিয়োগ, নিরাপত্তা সিগনেজ, অগ্নি নির্বাপক পদক্ষেপ ও জল 

অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি 

প্রকল্পের নকশা এবাং 

ইঞ্জিনিয়ারিাং এ খরচ 

হয়েছে   

 
 

মোট (ডিজাইন ও নিরম্াণ পরয্ায)় 310280000 
  

2. অপারেশনের পরয্ায ়
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কর্মিক 

নাং 

বরণ্না অরথ্ের পরিমাণ 

 কর্মক্ষমতা সূচকের পর্যবেক্ষণ যথা:  স্থলজ ও জলজ প্রাণী, নজরদারি নিরীকষ্া সহ, 

বাযু়মণড্লের বাতাসের গুণমান, পৃষ্ঠতলের জেলর মান, মাটির তলার জল/বিশুদ্ধ খাবার 

জলের গুণগতমান, আওয়াজ ও কম্পন, মাটির গুণাগুণ, ভাঙ্গন এবাং পলি জমার জন্য এবাং 

নদীগর্ভে পলল,ভূমিক্ষয ়ও বাাঁধ পলি জমা 

59040000 

জরুরী প্রস্ততুি: দুর্ঘটনা প্রতিকর্িয়া: জররুী চিকিতস্া সুবিধা সহ অ্যাম্বুলেন্স , প্রাথমিক 

চিকিত্সার সুবিধা, অগ্নি নিরব্াপক সরঞ্জাম, নিরাপতত্া প্রশিক্ষণ, মক ড্রিল ইত্যাদি। 

6,79,00,000 

বর্জ্য জলের পরিচালনা (STP   অপারেশন, বৃষ্টির জলের দ্বারা তৈরি ফসলের ব্যবসথ্াপনা 

ও রক্ষণাবেক্ষণ) 

2,16,00000 

ঝড়ের জল পরিচালন পদ্ধতি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ভূমিকষ্য ়রোধ ও প্রাকতৃিক 

দৃশ্য নিরম্াণ, GHGs কমানো 

ওম খরচের অাংশ 

হিসাবে 

 মোট (অপারেশনাল পরয্ায)় 1,48,540,000  

অথবা ধরনু 14.85 

কোটি 

3. পর্তিষঠ্া ও পর্শিকষ্ণ ও পরিচালন পদধ্তি)   1,65,00,000 

4. মোট (নিরম্াণ  + অপারেশন  + সাংসথ্াপন) 47,53,20,000 

অথবা ধরনু 47.53 

কোটি 

5. মোট পরিবেশগত খরচ সমভ্াবয্ @ 5% 2,37,66,000 

2.38 কোটি 

6. মোট (টাকায়)  499086000 

অথবা ধরনু 49.91 

কোটি 

 

12.0 উপসাংহার ও পর্সত্াবসমহূ 

"জল মার্গ বিকাশ" প্রকল্প দেশ ও পরিবেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উপকারী রেল ও সড়কের 

তুলনায় পণ্যসম্ভার IWT -র মাধ্যমে প্রেরণ করার জন্য। প্রসত্াবিত প্রশমন ব্যবসথ্া এবাং পরিবেশ 

ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কার্যকর বাসত্বায়নের সঙগ্ে, প্রকল্পের অপেক্ষিত নেতিবাচক প্রভাব 

কমিয়ে আনা যাবে এবাং সুবিধা আরও বেশী পাওয়া যাবে। প্রকল্প সামগর্িক এলাকায় উনন্য়ন আনতে 

পারবে। 

এটা সুপারিশকতৃ আছে যে IWAI কে, EMP-র বাসত্বায়নের জন্য আকাঙ্কষ্িত সম্পদ প্রদান করা 

উচিত ও EMPS যেন কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় তা নিশ্চিত করা। এটি সাংজ্ঞায়িত 

কর্মসম্পাদনের সূচকের বিরুদ্ধে সময়ের ব্যবস্থার প্রাতিষঠ্ানিকীকরণ আবশ্যক এবাং অর্ধবারষ্িক 

প্রতিবেদনেরএপ্রতিষঠ্া করা। এটা নিজসব্ EHS নির্দেশাবলী এবাং প্রোটোকল তৈরি করবে 

পরিবেশের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণ থেকে একই ভাবে সমস্ত প্রকল্প পরিচালনার জন্য। 
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সিস্টেমের নিজে থেকে প্রকৃতির সময়োপযোগী সাংশোধনী এবাং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা উচিত যদি পরিবেশের কোন সুরকষ্ার প্রয়োজন হয়। 


