এই অনুদিত প্রকল্প তথ্যপত্রদি ২৬ মে ২০১৪ তাদিখেি ইংখিদি সংস্কিখেি উপি দিদি কখি িদিত।

প্রকল্প ৈিযপে
প্রকল্প ৈিযপত্রে ( চপচডএস) প্রকল্প বা কর্মসূচির ৈত্রিযর সারসংত্রেপ িাত্রক: চপচডএস একচি িির্ান কার্মির্
হওয়ায় এর প্রািচর্ক সংস্করত্রণ চকছু ৈিয অন্ত ক্ত
ুম নাও িাকত্রৈ পাত্রর। ৈত্রব ভসগুত্রিা পাওয়া র্ােই র্ুক্ত করা হয়।
প্রস্তাচবৈ প্রকল্প সংিান্ত ৈিয সম্ভাবয ও চনত্রেমেনার্ূিক হত্রয় িাত্রক।

দপদিএস ততদিি তাদিে

–

দপদিএস হালনাগাি কিা হয়

২০ মে ১৪

প্রকখল্পি নাে

উপ- আঞ্চদলক মিলওখয় সংখ াগ, আোউড়া- লাকসাে দিেুেী প্রকল্প

মিশ

বাংলাখিশ

প্রকল্প/ কর্মসচূ ি নাম্বার

৪৬১৬৮- ০০১ ( 46168- 001)

অবস্থা

প্রস্তাদবত

ভ ৌগচিক অবস্থান

–

এই নচিপত্রে ভকাত্রনা ভেত্রের কর্মসূচি বা ভকৌেি তৈচর করা, ভকাত্রনা প্রকত্রল্প অিমায়ন, অিবা চনচেমষ্ট একচি অঞ্চি বা ভ ৌগচিক এিাকার উোহরণ িানা বা
সংজ্ঞায়ন করার সর্য়, ওই অঞ্চি বা এিাকার আইচন বা অন্য ভকাত্রনা ধরত্রনর র্ূিযায়ন করা এেীয় উন্নয়ন বযাংত্রকর উত্রেশ্য নয়।

খাৈ এবং/ অিবা

উপখাৈ ভেণী চব াজন

পদিবহন ও তথ্য ম াগাখ াগ প্র ুদি/ মিল পদিবহন (নগি বদহ:স্থ)

চবষয়চ চিক ভেণী চব াজন

অথ্থননদতক প্রবৃদি
পদিখবশগতিাখব মিকসই হওয়া
আঞ্চদলক সহখ াদগতা ও দেথ্দিয়া
িলবায়ু পদিবতথন

ভজন্ডার র্ূিধারাকরণ ভেণী চব াজন

–



অথ্থায়ন

সহায়ৈার ধরে/ চিয়াপদ্ধচৈ
কাদিগদি সহায়তা

অনুত্রর্ােন সংখযা

–

অিমায়ত্রনর উৎস
কাদিগদি সহায়তা

অনুত্রর্ােনকৃৈ অত্রিমর
পচরর্াণ ( হাজাত্রর)
৪০০

দবখশষ তহদবল
ঋে

–

সাধািে েূলধখনি উৎসসেূহ

৩৭০, ০০০

ঋে

–

এশীয় উন্নয়ন তহদবল

১০৫, ০০০

সংদিষ্ট অপি পক্ষ

১৮০, ০৭৫

–
মোি

৬৫৫,৪৭৫ োদকথন িলাি



িক্ষাকবি মেেীদবিািন

িক্ষাকবি মেেীদবিািন সম্পদকথত আখিা তখথ্যি িন্য অনুগ্রহ কখি http://www.adb.org/site/safeguards/safeguardcategories ওখয়সাইিদি মিেুন



পদিখবশগত

ে

অননদিক পুনবথাসন

ক

আদিবাসী িনখগাষ্ঠী

গ

পদিখবশগত ও সাোদিক দবষয়সেূখহি সাি- সংখক্ষপ

পদিখবশগত দিকসেূহ
–
অননচিক পুনবমাসন
–
আচেবাসী জনত্রগাষ্ঠী
–



অংেীোরগত্রণর ভর্াগাত্রর্াগ, অংেগ্রহণ ও আত্রিািনা

প্রকল্প নকশাকালীন
িাদিদ্র্য ও সাোদিক দবখিষখেি অংশ দহখসখব মগাষ্ঠী তবঠক ও সাোদিক ম াকাস গ্রুপ আখলািনাি বযবস্থা কিা হখব। প্রকখল্পি নকশা
এবং এি সম্ভাবয প্রিাব দবষখয় তথ্য দবতিে কিাি পাশাপাদশ েতােত পাওয়াি িন্য স্থানীয় পিােশথেূলক সিায় স্বাথ্থ সংদিষ্ট সব
েহখলি দবখশষ কখি িদিদ্র্ ও সাোদিকিাখব দবদিন্ন মগাষ্ঠীগুলিদলি (খ েন নািী, আদিবাসী িনগে ইতযাদি) প্রদতদনদধখিি অন্তিূথি
কিখত হখব। অন্যান্য গুলিরুত্বপূেথ স্বাথ্থ সংদিষ্ট েহল, ম েন সংদিষ্ট সিকাদি দবিাগসেুহ, স্থানীয় সিকাখিি প্রদতদনদধ এবং এনদিওখিি
সাখথ্ও পিােশথ কিখত হখব। সুিক্ষা পদিকল্পনাি নদথ্পত্র প্রস্তুদতি িন্য আিেশুোদি িদিপ, ও আথ্থসাোদিক িদিপ িলাি সেয়
ক্ষদতগ্রস্ত বসতবাদড় ও সম্প্রিাখয়িও েতােত দনখত হখব।
প্রকল্প বাস্তবায়নকািীন
–



বেথনা

এই প্রকখল্পি েূল লক্ষয হখি লাকসাে ও আোউড়াি েখধয দিতীয় মিল ট্র্যাক স্থাপন কিাি োধযখে ঢাকা- িট্টগ্রাে কদিিখি দনিবদিন্ন
দিেুেী মিলপথ্ সম্পূেথ কিা এবং একইসখে ট্র্ান্স- এদশয়ান মিলওখয় মনিওয়াখকথি িাদহিা অনু ায়ী বতথোন ট্র্যাকখক উন্নত কিা।
বাংলাখিখশি দু’দি গুলিরুত্বপূেথ েহানগি এলাকা হখি ঢাকা ও িট্টগ্রাে। মিখশি প্রধান বাদেদিযক ও প্রশাসদনক মকন্দ্র ঢাকা; িট্টগ্রাে হখি

প্রধান সেুদ্র্ বন্দি, ম োন মথ্খক মিখশি ৯০ শতাংশ আেিাদন ও িপ্তাদন হয়। বাংলাখিখশি ১৪ মকাদি ২০ লাে িনখগাষ্ঠীি একিতুথ্থাংখশি মবদশ বসবাস কখি এই ঢাকা- িট্টগ্রাে কদিিখি। সিকাখিি ষষ্ঠ পঞ্চবাদষথক পদিকল্পনা ২০১১- ২০১৫- মত পুখিা কদিিখি
দিেুেী লাইন স্থাপখনি কাি মশষ কিাি োধযখে ঢাকা- িট্টগ্রাে কদিিখিি সক্ষেতা বাড়াখনাি দবষয়দিখত সখবথাচ্চ অগ্রাদধকাি মিয়া
হখয়খে, া মিলওখয়ি বািাি সম্প্রসািখেি মক্ষখত্রও গুলিরুত্বপূেথ। লাকসাে- আোউড়া অংখশি সােথ্থয বাড়াখনাি োধযখে িট্টগ্রাে বন্দি
বযবহাি কখি িুিান, িািত ও মনপাখলি সখে উপ- আঞ্চদলক বাদেিয সম্প্রসািখেি িন্যও অদতদিি মট্র্ন িালাখনাি সুখ াগ ততদি হখব;
এই প্রকল্পদি ট্র্ান্স- এদশয়ান মিলওখয় (দিএআি) মনিওয়াখকথি একদি অংশ।



প্রকত্রল্পর ভর্ৌচক্তকৈা ও ভেে/ আঞ্চচিক ভকৌেত্রির সত্রে এর সম্পকম

বাংলাখিখশ মিলপখথ্ ভ্রেে অন্যান্য ধিখনি পদিবহখনি তুলনায় অখনক মবদশ দনিাপি, জ্বালাদন সােয়ী, পদিখবশ- বান্ধব ও দনিথিখ াগয।
াত্রী িদিপ অনু ায়ী দুিপাল্লাি বাখসি তুলনায় মিলওখয় পদিবহখন াতায়াত অখনক মবদশ আিােিায়ক। দবখশষ কখি বাংলাখিশ
মিলওখয়ি ( দবআি) পদিিাদলত আন্ত:নগি (আইদস) মট্র্নগুলিখলাি মসবা েুবই িনদপ্রয়। এ কািখে আন্ত:নগি মট্র্নগুলিখলাখত াত্রীি সংেযাও
েুব মবদশ থ্াখক, দবখশষ কখি পূবথাঞ্চখল ( ৯৮%) এবং ঢাকা- িট্টগ্রাে কদিিখি সাধািেত সব দিখকি দবদি হখয় ায়। বাংলাখিশ
মিলওখয়ি প্রায় ৪০% াত্রী াতায়াত কখি আন্ত:নগি মট্র্খন, া মথ্খক মিলওখয়ি মোি আখয়ি ৭৫% আখস। অপ থাপ্ত মিললাইখনি
কািখে ঢাকা- িট্টগ্রাে রুখি আন্ত:নগি মট্র্খনি উচ্চ িাদহিা পুখিাপুদি মেিাখনা সম্ভব হখি না এবং মিলওখয়ি আখয়ি আকষথেীয় এই
সম্ভাবনােয় এই বািািদি ধিখত অদতদিি মট্র্নও এ পখথ্ িালু কিা াখি না।
২০০৯- ১০ অথ্থবেখি িট্টগ্রাে বন্দখি ১২ লাে ১০ হািাি ২০ ুি কখটিইনাি ওঠা- নাো কখিখে, ম গুলিখলাি ৭৫% দেল ঢাকােুেী।
এই সংেযা প্রদত বেি ১৩% হাখি বাড়খে। সাম্প্রদতক বেিগুলিখলাখত বাংলাখিশ মিলওখয়ি োধযখে িট্টগ্রাে বন্দি ও ঢাকাি অিযন্তিীে
কখটিইনাি দিখপাি েখধয পদিবহন কিা কখটিইনাখিি সংেযা অখনক মবখড়খে। তখব বতথোন সেয় প থন্ত বাংলাখিশ মিলওখয় িট্টগ্রাে
বন্দি মথ্খক ঢাকাগােী কখটিইনািগুলিখলাি োত্র ১০% পদিবহন কখি। ঢাকা- িট্টগ্রাে মিলওখয় কদিিখি মিললাইখনি সীোবিতাি কািখে
বাংলাখিখশি মিলওখয়ি উচ্চ আখয়ি পেয পদিবহখনি এ োখত অংশীিাদিত্ব বাড়াখত পািখে না।
এদিদবি ২০০৬ সাখল অনুখোদিত মিলওখয় োত দবদনখয়াগ কেথসূদি – এেএ এ সংদিষ্ট োখতি নীদতোলা এবং প্রাদতষ্ঠাদনক ও
সক্ষেতা বৃদি সংিান্ত একদি সংস্কাি প্রকল্প, া এেন িলোন। এই প্রকখল্পি েূল লক্ষয মিলওখয়খক আখিা বাদেদিযক দিখক েখনাখ াগী
কখি মতালা, এবং প্রশাসখনি উন্নয়ন ঘিাখনা ও িবাবদিদহতা প্রদতষ্ঠা কিা। এেএ এখ ি অনুখোিখনি পি সিকাি এবং বাংলাখিশ
মিলওখয় অনুখোদিত সংস্কাি প্রকল্প বাস্তবায়খন উখল্লেখ াগয অগ্রগদত অিথন কখিখে। সিকাদি অনুখোিখনি েখধয আখে ( ১)
বাংলাখিশ মিলওখয়খক লাইনস অব দবিখনখস (এলওদব) পুনগথঠন, ম োখন মিলওখয়ি পদিিালনা ও বযবস্থাপনাখক ৬দি আলািা
এলওদবখত পদিষ্কািিাখব িাগ কিা হখয়খে – াত্রী পদিবহন, পেয পদিবহন, অবকাঠাখো বযবস্থাপনা, মিললাইখনি ওপি দিখয়
িলািলকািী ানবাহনসেূহ পদিিালনা, আদথ্থক ও কখপথাখিি মসবাসেূহ; এবং (২) এলওদব- কাঠাখোি দিদিখত নতুন অযাকাউদটিং
কাঠাখো। এিা কাঠাখোদি এেনিাখব নকশা কিা হখয়খে ম ন এদি মথ্খক বাদেদিযক দহসাবিক্ষখেি োন এবং মিলওখয় দশখল্প
আন্তিথাদতক স্বীকৃত োখনি সখে সেদত মিখে আদথ্থক দববিেী ততদি কিা ায়। সিকাি একইসখে মিলপথ্ েন্ত্রোলয় প্রদতষ্ঠা কিখে,
া এেন মিলওখয় পদিবহে নীদতোলা ততদিি িন্য িায়বি; এবং বতথোন িতূথদকখক মিলওখয় পদিবহখেি মসবাসেূখহি িন্য মসবাি
স্তি এবং শুল্ক বযয় কিাি না কিাি কািখে ম আদথ্থক বযয় হয় তাি ক্ষদতপূিখেি িন্য ম বাধযবাধকতা মস দবষখয় দনদিথষ্ট কখি িুদি
কিখত সংদিষ্ট অপিপখক্ষি সাখথ্ আখলািনা িালায়। িলোন এেএ এখ ি অধীখন আখিা সংস্কাি কেথসূদি বাস্তবায়ন কিা হখি।
ঢাকা মথ্খক িট্টগ্রাে প থন্ত ৩২৭ দকখলাদেিাি িীঘথ মিললাইখনি েখধয প্রায় ২১৩ দকখলাদেিাখি এেন প থন্ত একদি োত্র লাইন আখে, াি
কািখে এই রুখি মট্র্খনি সংেযা বাড়াখনা সম্ভব হখি না। িেী- তিিব বািাি অংখশি ৬৮ দকখলাদেিাি মিলপখথ্ দু’দি লাইন বসাখনাি
কাখি অথ্থায়ন উৎস হখলা এদিদবি ঋে ২৩১৬/ ২৮৪৫, এবং দিনদক আস্তানা- লাকসাে অংখশি ৬১ দকখলাদেিাি মিলপখথ্ি দু’ দি
লাইন বসাখনাি কাখি অথ্থায়ন কখিখে িাপান ইটিািন্যাশনাল মকাঅপাখিশন এখিদন্স (িাইকা)। দু’ দি প্রকল্পই বাস্তবায়নাধীন এবং
২০১৫ সাখলি েখধয কাি মশষ হওয়াি কথ্া িখয়খে। অযাখপ্রাি মিললাইনসহ দিতীয় তিিব মসতু এবং দিতীয় দততাস মসতু দনেথাখে
অথ্থায়খনি দবষখয় আগ্রহ প্রকাশ কখিখে িািত সিকাি। এোড়া আোউড়া- আগিতলা মিললাইন দনেথাখে অথ্থায়খনও আগ্রহ মিদেখয়খে
িািত। এই অথ্থায়ে ঋে সহায়তা আকাখি মিয়া হখব। এই মিললাইন ঢাকা- িট্টগ্রাে মিলওখয় কদিখিখিি সখে িািখতি দত্রপুিা িািযখক
ুি কিখব। মসখক্ষখত্র লাকসাে ও আোউড়াি েখধয একোত্র একক লাইনদি এই গুলিরুত্বপূেথ কদিিখিি বাধা হখয় মিো দিখি।
এেএ এ প্রস্তুত কিাি সেয় লাকসাে- আোউড়া অংখশি অথ্থায়ন কিাি কথ্া দেল দবশ্ববযাংখকি। প্রকল্প নকশা, সংস্কাি কেথসূদিখত
দবলম্ব এবং প্রকল্প নকশাি িন্ ঋে সংকখিি কািখে বাংলাখিখশ মিলওখয় প্রকখল্প আদথ্থক সহায়তা পুননথবায়ন কখিদন দবশ্ববযাংক।

বাংলাখিশ সিকাি তাই লাকসাে- আোউড়া অংখশি ৭১ দকখলাদেিাি অংখশ দিেুেী লাইন বসাখনাি প্রকখল্প অথ্থায়ন কিাি িন্য
এদিদবখক অনুখিাধ কখি।
ঢাকা- িট্টগ্রাে কদিিখিি সক্ষেতা বাড়াখনাি েূল বাধা িূি কিাি গুলিরুত্ব, প্রকল্প বাস্তবায়খনি িন্য প্রখয়ািনীয় বাদক অথ্থ এবং িলোন
এেএ এখ ি অধীখন অন্যান্য গুলিরুত্বপূে অবকাঠাখো দনেথাখে দবদনখয়াখগি বযাপািগুলিখলা দবখবিনায় দনখয় ২০১৪ সাখল অনুখোিখনি
িন্য একদি প্রকল্প ঋে প্রদিয়াধীন কিা হখব। দিএ- মলান ২৬৮৮- দবএএন: সাবদিদিওনাল ট্র্ান্সখপািথ প্রখিক্ট দপ্রপাখিিদি যাদসদলদি,
মিইল কখম্পাখনটি- এি অধীখন দবস্তাদিত নকশা এবং িিপত্র নদথ্ প্রস্তুদতি কািখে এই প্রকল্প প্রস্তুত কিাি দবষয়দি অগ্রাদধকাখি থ্াকখব।



উন্নয়ন প্র াব

ঢাকা- িট্টগ্রাে কদিিখি কা থকি ও দনিাপি পদিবহন বযবস্থা



প্রকত্রল্পর ািাাি

ািাাত্রির চববরণ

ািাাত্রির চ চিত্রৈ অগ্রগচৈ

ঢাকা- িট্টগ্রাে কদিিখি উন্নত মিল পদিবহন সক্ষেতা

–



ািাাি ও বাস্তবায়ন অগ্রগচৈ

প্রকত্রল্পর ািাাত্রির চববরণ

বাস্তবায়ন অগ্রগচৈর অবস্থা
( ািাাি, কার্মির্ ও ইস্যযসর্ূহ)

১. লাকসাে- আোউড়া দিেুেী প্রকল্প সম্পন্ন ২. প্রকল্প বযবস্থাপনা –
সক্ষেতা বৃদি
উন্নয়ন িেয সর্ূত্রহর অবস্থা

প্রাসচেক পচরবৈমনসর্ূহ

–

–



বযবসাচয়ক স্যত্রর্াগসর্ূহ

প্রির্ ৈাচিকা চূ ক্তর ৈাচরখ

–

পরার্েমক ভসবাসর্ূহ
–
িয়
–
িয় ওপরার্েমক চবজ্ঞচিসর্ূহ
http://www.adb.org/projects/46168-001/business-opportunities

সর্য়সূচি



ধারণাপত্রের ছাড়

২ িুলাই ১২

ৈিয- উপাি

১৬ োিথ ২০১৪ মথ্খক ২৫ োিথ ২০১৪

বযবস্থাপনা পর্মাত্রিািনা স া

২৬ িুন ১৪

অনুখোিন

–

সবমত্রেষ পর্মাত্রিািনা উত্রেযাগ

–

র্াইিািক



অনুত্রর্ােন সংখযা

অনুত্রর্ােন

–



–

সাের

সোদপ্ত

কার্মকাচরৈা

–

–

মেৌদলক

সংখশাদধত

–

প্রকৃত

–

–

বযবহাি
এচডচব
( র্াচকমন ডিার হাজাত্রর)

অন্যান্য
( র্াচকমন ডিার হাজাত্রর)

–

–

–

–

–

–

–

–

তাদিে

অনুত্রর্ােন সংখযা

নীি েৈকরা হার

ির্বধমর্ান িুচক্ত স্বাের
–
ির্বধমর্ান ছাড়
–



প্রিচিৈ িুচক্ত সর্ূত্রহর অবস্থা

প্রিদলত িুদিগুলিখলাখক দনখিি মেদেখত দবিি কিা ায় –দনিীদক্ষত দহসাবসেূহ, িক্ষাকবিসেূহ, সাোদিক, োত, আদথ্থক, অথ্থননদতক ও অন্যান্য। িুদিি
সা ুিযতা দনম্নদলদেত োনিণ্ড প্রখয়াখগি োধযখে মেেীদবিািন িািা দস্থিীকৃত: ক) সখন্তাষিনক; এই মেদেখত সকল প্রিদলত িুদি সখবথা চ্চ একদি
বযদতিে সেথ্থখনি োধযখে সা ুিয, ে) আংদশক সখন্তাষিনক; এই মেদেখত সখবথাচ্চ দুইদি িুদি সা ুিযপূেথ নয়, গ) অসখন্তাষিনক; এই মেদেখত দতনদি
বা তখতাদধক সা ুিযপূেথ নয়। ২০১১ সাখলি িনখ াগাখ াগ নীদতোলা অনু ায়ী, প্রকখল্পি আদথ্থক দববিেীি িন্য িুদিি কেপ্লাখয়ন্স মিদিং শুধু মসসব
প্রকখল্পি মক্ষখত্র প্রখ ািয ম গুলিখলাি সেখ াতাি িন্য আেন্ত্রে প্রস্তাব ২০১২ সাখলি ২ এদপ্রখলি পখি িো পখড়খে।

অনুত্রর্ােন সংখযা

ভেণীচব াজন
োত

–

–

সার্াচজক
–

আচিমক
–

অিমননচৈক
–

অন্যান্য
–

স্যরোকবি
–

প্রকত্রল্পর
আচিমক চববরণী
–



ভর্াগাত্রর্াগ ও হািনাগাত্রের চববরণী

এচডচবর োচয়ত্বপ্রাি কর্মকৈমা

োকথাস মিাখিনাি (mroesner@adb.org)

এচডচবর োচয়ত্বপ্রাি দবিাগ

িদক্ষে এদশয়া দবিাগ

এচডচবর োচয়ত্বপ্রাি চডচ েন

পদিবহন ও ম াগাখ াগ দবিাগ, এসএআিদি

বাস্তবায়নকািী সংস্থা

–



চিঙ্কসর্ূহ

প্রকল্প ওত্রয়বসাইি

http://www.adb.org/projects/46168-001/main

প্রকল্প উপািসর্ূত্রহর ৈাচিকা

http://www.adb.org/projects/46168-001/documents

