১৩ আগস্ট ২০১৫ তাবেদখ্ে ইাংদেবে বপবডএস রর্দক অনুবেত

Bangladesh: Railway Rolling Stock Project
প্রকল্পের নাম

রেল-উপকেণ ও গাড়ী প্রকল্প

প্রকে নাম্বার

৪৯০৯৪-০০১

দেশ

বাাংলাদেশ

প্রকল্পের অবস্থা

প্রস্তাববত

প্রকল্পের
ধরণ/সহায়তা

ঋণ

অর্থ ায়ল্পনর
উৎস/পররমান
দকৌশলগত রবষয়

ঋণ: দরলগাড়ী প্রকে
অবডিনােী কযাবপটাল বেদসাদসিস

ইউএস ডলাে ২০০.০০বিবলয়ন

অর্ন্িভূবিিূলক অর্িননবতক প্রবৃবি

পররবতথল্পনর চালক শাসন বযবস্থা এবাং েক্ষতা উন্নয়ন
খাত/উপখাত

পবেবহন-রেল পবেবহন(িফস্বল এলাকা)

দেন্ডার সামযতা
এবং মূলধারা
দেণীরবভােন

রেন্ডাে-উপকেণ নাই

বণথ না

প্রস্তাববত রেলওদয় ববগ প্রকল্প বাাংলাদেদশে রেলপর্ পবেবহদণ ধােণ ক্ষিতা বাড়াদব।
প্রধান প্রধান রেলপর্ রেিন ঢাকা-চট্টগ্রাি লাইদন আদো রববশ সাংখ্যক ববগ রেিন:
বডদেল রলাদকাদিাটিভ, োত্রীবহনকােী ববগ সাংদোেদন অর্িায়দনে িাধযদি রেল পবেবহদনে
ধােণ ক্ষিতাে উন্নয়ন ঘটদব। এই বাড়বত ববগ গুদলা বযবহাে কদে একই রেলপদর্
বাড়বত রেন চালাদনা োদব।এশীয় উন্নয়ন বযাাংক(এবডবব) এবাং োপান আর্ন্েিাবতক
সহদোবগতা সাংস্থা(োইকা)ে রেৌর্ অর্িায়দন েুই েযাদকে রেলপর্ ততবেে অবকাঠাদিাে
কাে ২০১৫ সাদলে িদধযই রশষ হদল বাড়বত ববগ বেদয় নতু ন রেন চলাচল শুরু কেদত
পােদব। নতু ন েুি হওয়া বাড়বত ববগগুদলা বাাংলাদেশ রেলওদয়ে ক্রি বধিিান চাবহো
রিটাদত সক্ষি হদব এবাং পবেবহন খ্াদত রেলওদয়ে ভূ বিকা বাড়াদব।
এই প্রকল্প বাাংলাদেশ রেলওদয়ে েক্ষ ও বনোপে রসবাে িান বাড়াদব। প্রকদল্পে ফলাফল
বহসাদব বাাংলাদেদশে প্রধান বিটােদগে রেল পদর্ে পবেবহন ক্ষিতা বাড়দব।প্রকদল্পে
িাধযদি ২৬৪টি বিটােদগে োত্রী পবেবহণকােী ববগ এবাং ১০টি বডদেল-তবেুযবতক
রলাদকাদিাটিভ এবাং নতু ন েন্ত্রপাবত েুি হদব।

প্রকল্পের দ ৌক্তরকতা ও ঐবতহাবসকভাদব রেলওদয় রববশ সাংখ্যক োত্রী এবাং গুরুত্বপূণি বনতযপনয পবেবহদনে
দেশ/আঞ্চরলক
েনয প্রধান ভূ বিকা পালন কদেদে। সড়ক পবেবহদনে ক্রিবধিিান চাবহোে িদধয
দকৌশল্পলর সল্পে এর
োত্রী এবাং িালািাল পবেবহন,েুই রক্ষদত্রই,রেলপদর্ে বযবহাে ধীদে ধীদে কদি ১৯৭৫
সম্পকথ
সাদলে ৩০ শতাাংশ রর্দক ২০০৫ সাদল ৩ শতাাংদশ রনদি আদস। পবেবহন চাবহো
বেন বেন বাড়বাে পেও বাাংলাদেশ রেলওদয়ে বযবহাে বেন বেন কদিদে আে এে
বড় কােণই হদলা রেলওদয়ে অবকাঠাদিা উন্নয়ন খ্াদত বববনদয়াদগে অভাব।
রসকােদণ ১৯৭৫ সাদল এে পবেবহন ক্ষিতা ো বেল, এখ্নও তাই-ই আদে।
অনযানয পবেবহদনে সাদর্ তু লনা কেদল রেলপদর্ ভ্রিন বনোপে, জ্বালানী সাশ্রয়ী এবাং
পবেদবশ বান্ধব।েুে-োত্রা ভ্রিদন বাদসে চাইদত রেলওদয় রববশ আোিোয়ক।বাাংলাদেশ
রেলওদয় পবেচাবলত আর্ন্:নগে রেন রসবা বযাপক েনবপ্রয়। রেশটিে, ববদশষ কদে
পূবিাঞ্চদল রেল পবেবহন বযবহাদেে িাত্রা অদনক রববশ(৯৮%)। ঢাকা-চট্টগ্রাি
আর্ন্ নগে পবেবহন রেনগুদলাে টিদকট: রববশেভাগ রক্ষদত্রই বনবেি ষ্ট সিদয়ে আদগই
রশষ হদয় োয়। প্রায় শতকো ৪০ ভাগ োত্রী আর্ন্:নগে রেদন োতায়াত কদে ো
রর্দক ৭৫ শতাাংদশে রববশেভাগ োেস্ব আয় হয়। অপ্রতু ল রেল লাইন এবাং বগী
স্বল্পতাে কােদণ ঢাকা-চট্টগ্রাদি রেলওদয় পবেবহদনে োত্রী চাবহো পুদোপুবে রিটাদনা
কখ্দনাই সম্ভব না।তাই রেলওদয়ে খ্ুবই আকষিনীয় বাোে অদপক্ষা কেদলও নতু ন
রকান রেদনে সাংদোেন কো সম্ভব হদে না।
সেকাদেে ষষ্ঠ পঞ্চ বাবষিকী পবেকল্পনায়(২০১১-২০১৫) জ্বালানী সাশ্রয়ী কি কাবিন
বনগিিনকােী এবাং বহুিাবত্রক পবেবহদন সক্ষি বহসাদব রেলওদয়ে উন্নয়ন অর্ন্িভুি কো
হয়। ২০১৩ সাদল ২০৩০ সাল পেির্ন্ রেলওদয়ে িহাপবেকল্পনায় রেলওদয় খ্াদতে
পবেচালনা এবাং রসবাে িান উদেখ্েনক েকদিে উন্নয়ন আবশযকীয় বলা হয়।
একটি রটকসই পবেবহন বযবস্থা বহসাদব টিদক র্াকাে েনয উন্নত রেল সাংদোগ
বযবস্থা স্থাপদনে ববষয়টি গুরুদত্বে সাদর্ উদেখ্ কো হয় িাস্টােপ্ল্যাদন। সেকাদেে
িাস্টােপ্ল্যান রকৌশদল বাাংলাদেশ রেলওদয়ে িাদকি ট রশয়াে৪ শতাাংশ রর্দক ১৫ শতাাংশ
িাল পবেবহদন, ঢাকা রর্দক চট্টগ্রাি বন্দদে কদেইনাে পবেবহদন ১০ শতাাংশ রর্দক
১৫ শতাাংদশ এবাং োত্রী পবেবহদন ৪ শতাাংশ রর্দক ১০ শতাাংদশ উন্নীত কোে কর্া
উদেখ্ েদয়দে। রেলওদয়দক আকষিনীয় বাোে ধোে উপে গুরুত্ব বেদত হদব। েূে
পাোে োত্রীদেে েনয আর্ন্:নগে পবেবহন, বনবেি ষ্ট বকেু রেল পদর্ িালবাবহ রেন
এবাং রকবল ঢাকা ও চট্টগ্রাি বন্দদে কদেইনাে পবেবহদনে বযবস্থা কেদত হদব
রেলওদয়দক। এই লক্ষয অেিদন সেকাে i.প্রধান প্রধান রেলওদয় গর্ন্বয পদর্ে লাইন
আদো উন্নত কেদব ii. আধুবনক ইবিন , োত্রীবাবহ ববগ এবাং িালবাহী গাড়ী ক্রয়
কেদব iii. আধুবনক আবর্িক বযবস্থাপনা চালু, পবেচালনা ও তত্ত্বাবধান বযবস্থাে
উন্নবত, এবাং িানব সম্পে উন্নয়ন বযবস্থাসহ বাাংলাদেশ রেলওদয়ে সাংস্কাে
বাস্তবায়ন কেদব।
এই প্রকল্পটি এবডববে বাাংলাদেশ অাংশীোবেত্ব রকৌশদলে সাদর্ পুদোপুবে সঙ্গবতপূণি ,
োে লক্ষয পবেবহদনে বযয় কবিদয় রেদশে অভযর্ন্েীণ ও আঞ্চবলক বাোদেে সাদর্
রেদশে সকল অঞ্চদলে সাংদোগ স্থাপন কদে একটি রটকসই এবাং অর্ন্ভূ বিিূলক
অর্িননবতক প্রবৃবি অেিদন সহায়তাকো। সেকাদেে খ্াত বভবিক উন্নয়ন রকৌশলদক
এবডবব সহায়তা কেদে বহু বকবস্ত বভবিক অর্িায়ন বযবস্থাে িাধযদি ঢাকা-চট্টগ্রাি
প্রধান রেলপদর্ অবকাঠাদিা উন্নয়দন বববনদয়াগ কদে। খ্াত-বভবিক সাংস্কাে, এবাং

েবক্ষণ এবশয়া উপ-আঞ্চবলক অর্িননবতক সহদোবগতা কিিসূবচ, ও বহু বকবস্ত বভবিক
রেলওদয় খ্াত উন্নয়ন কিিসূচীে িাধযদি এই সহায়তা রেয়া হদে। ঢাকা-চট্টগ্রাি
রেলপদর্ে লাকসাি-বচনবক আস্তানা অাংদশে উন্নয়দন অর্িায়ন, ৭টি রেল ইবিন ক্রয়,
চট্টগ্রাদিে রেল রিোিত কােখ্ানাআধুবনকায়ন ও রেল-প্রাঙ্গন উন্নয়দনে েনয JICA
সহায়তা কেদে। এই প্রস্তাববত প্রকল্পটি বাাংলাদেশ রেলওদয়ে েনয আদো ববগ ক্রয়
কদে নতু ন একটি রেন চালু কো এবাং নতু ন রেলপদর্ে অবকাঠাদিা ততবেদত
সহায়তা কেদব ো বাাংলাদেশ রেলওদয়ে িাদকি ট রশয়াে বাড়াদত সাহােয কেদব। এই
প্রকল্পটি একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প ঋণ বহসাদব ততবে হদব এবাং ঋণ সিদ াতাে আদগ
প্রকদল্পে চু ড়ার্ন্ প্রস্তুবত, সেকাবে অনুদিােন এবাং েেপদত্রে চু ড়ার্ন্ কাগেপত্র সাংগ্রহ ও
অনযানয কাে সম্পন্ন হদব।
প্রভাব

বাাংলাদেদশ েক্ষ ও বনোপে রেলওদয় রসবা প্রোন(ষষ্ঠ পঞ্চ বাবষিকী পবেকল্পনা:২০১১২০১৫)

ফলাফল

বাাংলাদেশ রেলওদয়ে প্রধান সাংদোগগুদলাে পবেবহন সক্ষিতা বাড়দব

বাস্তবায়ল্পনর অগ্রগরত ১. নতু ন ববগ সাংগৃহীত
২. নতু ন েন্ত্রপাবত সাংগৃহীত
দভৌগরলক অবস্থান
রনরাপত্তা দবষ্টনী রবভােন
পররল্পবশ

বস

অননরিক পূনবথ াসন

বস

আরেবাসী েনল্পগাষ্ঠী

বস

পররল্পবশগত ও সামারেক রবষল্পয়র সারসংল্পেপ
পররল্পবশগত রেক
অননরিক পূনবথ াসন
আরেবাসী েনল্পগাষ্ঠী
অংশীোরগল্পনর দ াগাল্প াগ, অংশগ্রহণ এবং পরামশথ
প্রকে নকশাকালীন সময়

TBD

প্রকে বাস্তবায়ন সময়

TBD

বযবসারয়ক সুল্প াগ সুরবধা সমূহ
পরামশথ ক
দসবা
ক্রয়

TBD
আর্ন্েিাবতক প্রবতদোবগতািূলক েেপত্র প্রবক্রয়াে িাধযদি সকল দ্রবযাবে ও রসবা ক্রয় প্রবক্রয়া
সম্পন্ন হদব। েুই খ্াি ও এক ধাপ বববশষ্ট এবডবব’ে সাধােণ েেপত্র বযবহাে কো হদব।

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমথ কতথা

িার্কিস রোেনাে

োরয়ত্বপ্রাপ্ত এরিরব রবভাগ

েবক্ষণ এবশয়া ববভাগ

োরয়ত্বপ্রাপ্ত এরিরব রিরভশন

পবেবহন ও রোগাদোগ ববভাগ, এসএআেবড

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

বাাংলাদেশ রেলওদয়(ববআে)

সময়-সূরচ
ধারণাপল্পের ছাড়

৩ েুন ২০১৫

পরীো-রনরীো

২৫ রি ২০১৫ রর্দক ৫ েুন ২০১৫

MRM

১ েুলাই ২০১৫

অনুল্পমােন

৩০ রসদেম্বে ২০১৫
-

সবল্পশষ প থ াল্পলাচনা

সবল্পশষ প্রকেপে হালনাগাে ৩ েুন২০১৫
প্রকে ওল্পয়বসাইট

http://www.adb.org/projects/49094-001/main

তর্য রলংক

http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=49094-001

প্রকল্প তর্যপদত্র (বপবডএস) প্রকল্প বা কিিসূবচে তদর্যে সােসাংদক্ষপ র্াদক: বপবডএস একটি চলিান কােিক্রি হওয়ায় এে
প্রার্বিক সাংস্কেদণ বকেু তর্য অর্ন্ভুি ি না-ও র্াকদত পাদে। তদব রসগুদলা পাওয়া িাত্রই েুি কো হয়। প্রস্তাববত প্রকল্প
সাংক্রার্ন্ তর্য সম্ভাবয ও বনদেি শনািূলক হদয় র্াদক।
এবডবব প্রকল্প তর্যপদত্র রেসব তর্য বেদয় র্াদক, তা এদকবাদেই এে বযবহােকােীে েনয।এবডবব তর্যপদত্র
উচ্চিান সম্পন্ন ববষয়বস্তু রেয়াে রচষ্টা কদে। রকান েকদিে বলবখ্ত গযাদেবে োড়া তর্য রেিন বেল হুবহু
রসইভাদবই পবেদবশন কো হয়। তদর্যে বাবনবেযক

বযবহাে,

রিয়াে-বনশ্চয়তা বা রকান ববদশষ উদেদশযে

েনয েুতসই কদে পবেদবশন বা রিধাসদত্ত্বে কড়াকবড় োড়াই এবডবব তর্যপদত্রে তর্য পবেদবশন কদে। তদর্যে
সঠিকতা ও বনভুি লতা সম্পেদকও এবডবব রকানরূপ বনশ্চয়তা প্রোন কদেনা।

