
ত্রিপরুার সড়ক ত্রির্মাণে প্লাত্রিণকর বর্জময বযবহার 

প্রণেসর ত্রব.ণক. আগরওযালা 

প্লাত্রিক দষূণের ঝুুঁত্রক কর্াণে রাস্তা তেত্ররণে ত্রবশ্ববযাপী প্লাত্রিণকর বর্জময বযবহৃে হয। ভারণে, ২০১৬ সাল 

থেণক এককালীি বযবহারণ াগয প্লাত্রিক (এস.ইউ.ত্রপ.) রাস্তা ত্রির্মাণির কাণর্জ বযবহার হণে, এবং এ প মন্ত ১১ 

ত্রি রাণর্জয প্রায় ১.০০ লক্ষ ত্রকণলাত্রর্িার রাস্তা ত্রিত্রর্মে হণযণে। ত্রপ.এর্.ত্রর্জ.এণসর আওোধীি রাস্তাসহ সরকাণরর 

গ্রার্ীে সড়ক উন্নযি প্রকণের অংশ ত্রহসাণব গ্রার্ীে উন্নযি র্ন্ত্রিালয গে চার বেণর পত্ররণবশ-বান্ধব থকৌশণলর 

র্াধযণর্ প্রায ২০,০০০ ত্রকণলাত্রর্িার রাস্তা তেত্রর কণরণে। 

ভারে সরকার র্জােীয র্হাসড়ক গুত্রলণে (২০১৫) এবং থরলপণে (২০১৯), পাইলি ত্রভত্রিণে, প্লাত্রিণকর বর্জময 

বযবহাণরর র্জন্য ত্রিণদমত্রশকা র্জাত্রর কণরণে (https://rdso.indianrailways.gov.in/works/uploads/ 

File/WKS-G-16.pdf) । এই ত্রিণদমত্রশকা অনুসাণর, োণর্মাপ্লাত্রিকস (প্লাত্রিণকর উপাদাি  া োপ এবং 

চাণপর র্ণধয আকাত্রিে আকাণর তেত্রর হণে পাণর এবং শীেলীকরণের পর শক্ত হণয  ায এবং এর 

ত্রবপরীের্খুী পত্ররবেমি সম্ভব) রাস্তা ত্রির্মাণে সবণচণয উপ কু্ত। থবকলাইি এবং পত্রলিাযাত্ররি (োণর্মাকল) এর 

র্ণো োণর্মাণসত্রিং প্লাত্রিকগুত্রল (ইিণেত্রিবল প্লাত্রিক) রাস্তা ত্রির্মাণে উপ ুক্ত িয। 

প্লাত্রিণকর বর্জময  া সড়ক ত্রির্মাণে বযবহার করা থ ণে পাণর থসগুত্রল হল: (i ) পত্রলত্রেত্রলি থিণরেেযাণলি 

(ত্রপ.ই.ত্রি.ই.) - এককালীি বযবহারণ াগয র্জল এবং থসাডার থবােল, কাপ, ত্রবত্রভন্ন পাি; (i i ) পত্রলণপ্রাত্রপত্রলি 

(ত্রপ.ত্রপ.): এককালীি বযবহারণ াগয রস থবােল, পােলা কযাত্রর বযাগ, কাপ; (i i i ) উচ্চ ঘিত্ব পত্রলত্রেি 

(এইচ.ত্রড.ত্রপ.ই.): বযাগ, থবােণলর ঢাকিা, শ্যাম্পুর থবােল, েুণলর পাি; এবং (i v) ত্রিম্ন ঘিত্ব পত্রলত্রেি 

(এল.ত্রড.ত্রপ.ই.): বযাগ, বস্তা, দুণধর েত্রল, প্রসাধিী এবং ত্রডিারণর্জন্ি থবােল, খাবাণরর থর্াড়ক, ট্র্যাশ বযাগ, 

থবােল, রুত্রির থর্াড়ক ইেযাত্রদ। 

সাধারে রাস্তা ত্রির্মাণির র্জন্য দুত্রি প্রধাি কাুঁচার্াল থ র্ি পাের এবং ত্রবিুত্রর্ি (ণপণট্র্াত্রলযার্ পােি থেণক 

উদ্ধারকেৃ একত্রি হাইণরাকাবমণির কাণলা সান্দ্র ত্রর্শ্রে  া রাস্তা তেত্রর অেবা থর্রার্ে করণে বযবহৃে হয) 

প্রণযার্জি। প্রত্রে ত্রকণলাত্রর্িার রাস্তা তেত্রর করণে প্রায় দশ িি ত্রবিুত্রর্ি লাণগ। প্লাত্রিণকর তেত্রর রাস্তাগুত্রলণে 

৬-৮ শোংশ প্লাত্রিক োণক আর ৯২-৯৪ শোংশ ত্রবিুত্রর্ি োণক। এর অেম, এই পদ্ধত্রেণে প্রত্রে ত্রকণলাত্রর্িার 

রাস্তার র্জন্য, এক িি ত্রবিুত্রর্ি সংরক্ষে করা সম্ভব,  ার বার্জার রূ্লয প্রায ৩০,০০০ িাকা। 

প্লাত্রিণকর রাস্তা ত্রির্মাণের প্রত্রিযাত্রিণে ত্রিম্নত্রলত্রখে পদণক্ষপগুত্রল র্জত্রড়ে: 



I . প্লাত্রিক বর্জময থশ্রডার থর্ত্রশণির দ্বারা থেণকর রূপ থদওয়া হয; 

I I . প্লাত্রিণকর থেিগুত্রল অত্রভন্ন আকাণরর র্জন্য ত্রিি করা হয (<৩ ত্রর্ত্রর্) এবং এগুত্রলণক অবাত্রিে পদােম 

অপসারণের র্জন্য ত্রডিারণর্জন্ি ত্রদণয় পত্ররষ্কার করা হয় এবং শুকাণিা হয; 

I I I . পত্ররষ্কার কািা প্লাত্রিণকর বর্জময ১২০°C -১৬৫°C োপর্ািায গলাণিা হয়  া বযবহৃে প্লাত্রিণকর বণর্জমযর 

উপর ত্রিভমর কণর; উচ্চের োপর্ািায প্লাত্রিণকর অবক্ষয ঘণি এবং ত্রবষাক্ত গযাণসর উৎপাদি হণয় 

োণক। 

IV. গরর্ ত্রবিুত্রর্ি গত্রলে প্লাত্রিণকর সাণে থর্শাণিা হয় এবং ১৬৫ ত্রডত্রগ্র থসত্রন্িণগ্রণড োণদর একিা ত্রর্শ্রে 

তেত্রর করা হয; এবং 

V. পাের সহ গরর্ ত্রর্শ্রেত্রি পণর একত্রি থরাণিিাণর থেণল থঘারািও হয এবং েলস্বরূপ, প্লাত্রিক-ত্রবিুত্রর্ি 

থলপা সর্ত্রি উৎপাত্রদে হয  া রাস্তা তেত্ররণে বযবহৃে হয । 

শহরাঞ্চণল প্লাত্রিণকর রাস্তাগুত্রলর পাণশ েুিপাে ত্রির্মাণের থক্ষণি প্লাত্রিণকর বর্জময থেণক তেত্রর থপভার ব্লক 

বযবহার করা উত্রচে। এই র্জােীয রাস্তাগুত্রলর উভয পাণশ থরণির্জ পণযন্ি োকা উত্রচে  াণে বৃত্রি বা ঝণড়র 

র্জল থসখাণি িা র্জণর্ োণক। 

ভারণে, এই প্র ুত্রক্তত্রি প্রােত্রর্কভাণব ত্রেযাগারর্জার ইত্রিত্রিযাত্ররং কণলণর্জর পদ্মশ্রী আর. বাসুণদবাি দ্বারা ত্রবকাশ 

ও থপণিন্ি করা হণযত্রেল। থসই থেণক এত্রি স্থািীয থপ্রক্ষাপণি প্রণযার্জিীয উন্নেকরণের সহ একত্রি প্রত্রর্ে 

থপ্রাণিাকল হণয দাুঁত্রিণয়ণে।  

প্লাত্রিণকর তেত্রর রাস্তা ভারী বৃত্রিপাণেও ক্ষযক্ষত্রে েুলিার্ূলক কর্ হণয় োণক। প্লাত্রিণকর রাস্তা তেত্রর করার 

প্রত্রিযাত্রি সহর্জ এবং এণে থকািও িেুি  ন্ত্রপাত্রে লাণগ িা। প্লাত্রিক সার্ত্রগ্রক প্রভাণবর র্াি বাড়ায, েুিপাে 

থিকসই কণর এবং প্রচুর পত্ররর্াণে রাস্তার ক্ষযক্ষত্রে হ্রাস কণর। 

ভারে, র্াত্রকমি  কু্তরাষ্ট্র,  ুক্তরার্জয, অণেত্রলযা, ইোত্রল, ইণদাণিত্রশযা, থর্ত্রিণকা, ত্রেত্রলপাইণির থবশ কণযকত্রি 

শহর ইত্রের্ণধয রাস্তা ত্রির্মাণের থক্ষণি প্লাত্রিণকর বর্জময বযবহার শুরু কণরণে। ভারণের থচন্নাই, পণুি, 

র্জার্ণশদপুর, র্ধযপ্রণদশ, ত্রদত্রি, হত্ররযািা এবং আসাণর্ এর বাস্তবাযণির থদখা থর্ণল। ত্রিপুরায, আগরেলা 

শহণর, ২০২১ থেব্রুযাত্ররণে স্মািম ত্রসত্রি প্রকণের আওোয প্রায় ৭০ লক্ষ িাকা বযণয ত্রিত্রর্মে, র্ত্রহলা কণলণর্জর 

কাণে, ৬৮০ ত্রর্িার দীণঘমর প্রের্ প্লাত্রিণকর রাস্তা তেত্রর করা হণয়ণে। শহণর এ র্জােীয আরও রাস্তা তেত্রর 

করা উত্রচে। প্রকেৃপণক্ষ, ত্রপ.ডত্রব্লউ.ত্রড., ত্রিপুরার প্লাত্রিণকর বর্জময বযবহার কণর কর্পণক্ষ ২০%  রাস্তা প্লাত্রিক 

বর্জময ত্রদণয় তেত্রর করার একত্রি পত্ররকেিা গ্রহে করণে পাণর। থ  রাস্তাগুত্রল দীঘমত্রদি ধণর থর্রার্ে করা হযত্রি 



এবং পুিরায সংস্কাণরর প্রণযার্জি রণযণে, থসই সব রাস্তাগুত্রল এই পদ্ধত্রে বযবহাণরর র্জন্য অগ্রাত্রধকার থদওয়া 

উত্রচে। 

প্রাপ্ত েেয থেণক র্জািা থগণে, গ্রার্ীে উন্নযি র্ন্ত্রক গে চার বেণর ২০০০ ত্রকণলাত্রর্িাণরর থবত্রশ এই ধরণের 

রাস্তা ত্রির্মাে কণরণে সরকাণরর পিী সড়ক উন্নযি প্রকণের (ত্রপ.এর্.ত্রর্জ.এস.ওযাই.) অংশ ত্রহসাণব। প্র ুত্রক্তত্রি 

বযপক হাণর প্রচত্রলে হণে এবং থর্ঘালণযর র্ণো সুদূর অঞ্চণল এই প্র ুত্রক্তত্রি প্রণযাগ করা হণয়ণে, থ খাণি 

একত্রি গ্রার্ ২০১৮ সাণল ৪৩০ থকত্রর্জ প্লাত্রিণকর বর্জময ত্রদণয় এক ত্রকণলাত্রর্িার দীঘম রাস্তায রূপান্তর কণরণে। 

একত্রি অনুর্াি অনুসাণর, আগরেলা থপৌরসভা প্রত্রেত্রদি প্রায় ১৯ িি প্লাত্রিণকর বর্জময উৎপাদি কণর এবং 

আগরেলাত্রস্থে েযত্রি ত্ররসাইক্লার ইউত্রিি প্রায ২২ িি প্লাত্রিক উৎপাদি কণর  াণদর থর্াি উৎপাদণির ক্ষর্ো 

প্রত্রে র্াণস ৮৮ িি । ত্রিপুরার বাকী অংণশ, থপৌরসভা এবং িগর পঞ্চাণযে সংগ্রহ, পেৃকীকরে এবং শ্যাত্রডং 

সুত্রবধাগুত্রল ত্রবকাশ করণে পাণর। এস.এইচ.ত্রর্জ.-ণদর থশ্রেডার থর্ত্রশি স্থাপি করণে এবং প্লাত্রিণকর থেি তেত্রর 

করণে ত্রি ুক্ত করা থ ণে পাণর  া ত্রপ.ডত্রব্লউ.ত্রড. ত্রকিণে পাণর। ত্রপ.ডাব্লু.ত্রড. ত্ররসাইক্লারণদর কাে থেণক 

প্লাত্রিকবণর্জমযর থেিও ত্রকিণে পাণর। 

ত্রিপুরায় প্লাত্রিক সড়ক ত্রির্মাণের সম্ভাবিাগুত্রল অণিক প্রত্রেশ্রুত্রেপেূম রণয়ণে। রাণর্জয প্রচুর পত্ররর্াণে উপাদাি 

সহণর্জ এবং সস্তায পাওযা  ায। ত্রপ. ডত্রব্লউ. ত্রডর প্লাত্রিণকর রাস্তা তেত্ররর র্জণন্য প্রণযার্জিীয অত্রভজ্ঞো রণযণে। 

একবার প্লাত্রিক বর্জময বযবহাণরর একত্রি অযাকশি প্লযাি কা মকর হণয থগণল, এত্রি র্জিসর্াগণর্র র্জায়গায় 

 িেি েত্রিণয় োকা প্লাত্রিক বণর্জমযর সর্স্যা থর্িাণে পারণব সাণে প্লাত্রিক বণর্জমযর ত্রিরাপদ সংগ্রহ এবং 

ত্রিষ্পত্রি ও হণব এবং র্জিস্বাণেমরও কাণর্জ আসণব।  

থিকণিালত্রর্জ এবং থর্ত্রশিাত্ররগুত্রল োণর্মাপ্লাত্রিক এবং প্লাত্রিণকর বর্জমযগুত্রলণক থপভার ব্লক,  োদ এবং থর্ণঝ 

িাইলস বাত্রিণয় পুিবমযবহারণ াগয করণে সক্ষর্। এই পেযগুত্রল র্জল-প্রত্রেণরাধী, সাধারে অবস্থার অধীণি 

অত্রবণেদী, দীঘমণর্য়াদী এবং কর্ দার্। থ  ত্রশেপ্রত্রেষ্ঠাি ইত্রের্ণধয থদণশর অন্যান্য অংণশ উৎপাদি ইউত্রিি 

স্থাপি কণরণে এণদর র্েকণর ত্রিপুরা রাণর্জযও অনুরূপ ত্রশেপ্রত্রেষ্ঠাি স্থাপি করণে উৎসাত্রহে করা উত্রচে। 

এই সব ত্রশেপ্রত্রেষ্ঠাি রাণর্জয ির্বধমর্াি প্লাত্রিক বণর্জমযর ঝুুঁত্রকণক হ্রাস করণে গুরুত্বপূেম ভূত্রর্কা পালি 

করণব। 

(থলখক:  থচযারর্যাি, ত্রিপুরা রার্জয দূষে ত্রিযন্ত্রে পষমদ) 

 



 

 

 


