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বাংলােদশ:  �ামীণ অবকাঠােমা র�ণােব�ণ কমর্সূিচ 
�কে�র নাম �ামীণ অবকাঠােমা র�ণােব�ণ কমর্সিূচ 
�ক� ন�র ৪৭২৪৩-০০৪ 
েদশ বাংলােদশ 
�কে�র অব�া ��ািবত 
�কে�র ধরন/সহায়তা 
�দােনর প�িত 

ঋণ 

অথর্ায়েনর উৎস/অেথর্র 
পিরমাণ 

ম�িুর: �ামীণ অবকাঠােমা র�ণােব�ণ কমর্সূিচ 

পের িনিদর্�করন করা হেব ৫০.০০ িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার 

ঋণ: �ামীণ অবকাঠােমা র�ণােব�ণ কমর্সূিচ 

এশীয় উ�য়ন তহিবল ৫০.০০িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার 
সাধারণ মলূধনী স�দ ১৩০.০০িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার 

 

েকৗশলগত এেজ�াসমহূঃ  পিরেবশগতভােব েটকসই �বিৃ� 
অ�ভুর্ ি�মলূক অথর্ৈনিতক �বিৃ�   

পিরবতর্ েনর  চালকসমহূ সশুাসন ও স�মতা উ�য়ন 
অংশীদাির� 

খাত/উপখাত পিরবহন  - সড়ক পিরবহণ (�ামীণ) 
েজ�ার বা িল� সমতা 
ও মলূধারাকরণ  

কাযর্কর েজ�ার মলূধারাকরণ  

বণর্না ��ািবত �ামীণ সংেযাগ কমর্সিূচ’র (আরিসিপ)মলূ ল�য্ হেব বাংলােদেশর 
�ামীণ সড়ক পনু:েমরামত ও র�ণােব�ণ বয্ব�া উ�ত করা। এিডিব 
বাংলােদশ সরকারেক �ামীণ সড়ক পনুবর্াসন ও র�ণােব�ণ কমর্সিূচেত 
আগাম �ক� পিরক�নার(িপিডএ) আওতায় সহায়তা করেব।  আরিসিপ  
কমর্সিূচ খাতেক সহায়তা করেব, যার পিরক�না ৈতিরেত িপিডএ সাহাযয্ 
কেরিছল। গত কেয়ক দশেক বাংলােদেশর �ামীণ অবকাঠােমােত উে�খেযাগয্ 
উ�য়ন ঘেটেছ। অেনক উ�য়ন সে�ও �ামীণ েযাগােযাগ বয্ব�া দবুর্ল রেয় 
েগেছ, ফেল �ােমর মানেুষর সরাসির েযাগােযাগ ও অথর্ৈনিতক কােজ  
অংশ�হণ বাধা�� হে�। �ামীণ মানেুষর শতকরা মা� ৪০ ভাগ সব-
ঋতুেত বয্বহােরাপেযাগী সড়ক বয্বহার করেত পাের। উপেজলা পযর্ােয়র 
�ায় ৩৩% ও ইউিনয়ন পযর্ােয়র ৮৪% রা�া এখেনা কাঁচা। অ�সরমান 

22 অে�াবর ২০১৫ তািরেখর ইংেরজী িপিডএস েথেক অনিুদত  
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অথর্ৈনিতক �বিৃ�র কারেণ �ামা�েল সড়ক পেথ মালামাল পিরবহন েবেড় 
েগেছ,  ফেল �ােমর সড়কগেলার অব�া আরও েবহাল হেয়েছ। ৪০ 
শতাংেশরও েবিশ �ামীণ  সড়েকর পনু:িনমর্াণ �েয়াজন, কারণ এগেলার 
অব�া র�ণােব�েণরও অনপুেযাগী। পনু:িনমর্াণ ও র�ণােব�েণ অপযর্া� 
অথর্ বরাে�র কারেণ ( যা চািহদার মা� ৩৫%)  �ামীণ সড়ক 
েযাগােযাগেক নড়বেড় কের তুেলেছ। দবুর্ল িনমর্াণ, র�ণােব�ণ দ�তা, 
অিতির� পণয্েবাঝাই যান চলাচল  এবং অিতমা�ায় জলবায়ু-জিনত 
সমসয্ার কারেণ বয্াপক পনুবর্াসন কাজ �েয়াজন। �ামীণ সড়ক েযাগােযাগ  

বনয্া ও অিত বিৃ�েত মারাত্মকভােব �িত�� হয়। জলবায়ু পিরবতর্ েনর 
জনয্ অতয্� ঝঁুিকপণূর্ হওয়ায় েদেশর �ামীণ অবকাঠােমােক অবশয্ই 
জলবায়ু-সহনশীল হেত হেব, যােত দীঘর্েময়ািদ  িবিনেয়াগ বয্য় কােজ লােগ  
এবং এই বয্য় েথেক �তয্ািশত সফুল িনি�ত হয়। এর �ভাব হেব িপিছেয় 
পড়া ও উ�ত এলাকার মেধয্ েযাগােযাগ বিৃ�। ফলাফল হেব �ােম 
বসবাসকারী মানেুষর চলাচল বিৃ�। �ধান আউটপটু (১) �ামীণ 
অবকাঠােমার িনি�ত পনু:েমরামত ও র�ণােব�ণ;  এবং (২) সড়ক 
র�ণােব�েণর �ািত�ািনক কাঠােমা শি�শালী করা। কমর্সিূচর সিুবধােভাগী 
হেব সরকার, এলিজইিড,  রা�া বয্বহারকারী, পিরবহন মািলক ও চালক, 
বয্বসায়ী,  রা�া িনমর্াণকারী েকা�ািন ও এলাকার জনগণ। 
 

�কে�র েযৗি�কতা ও 
েদশ-িভিত্তক/আ�িলক 
েকৗশেলর  সােথ সাযজুয্    

�ধান খাতগেলার কমর্সিূচ িনেয় বাংলােদেশর একিট সগুিঠত মধয্েময়াদী 
বােজট ে�মওয়াকর্  বা কমর্কাঠােমা (এমিটিবএফ) রেয়েছ। এর ল�য্ হেলা, 
�িত িতন বছেরর বােজট বরা� িনি�ত করার জনয্ বািষর্ক বােজট 
বরা�সহ রাজ� ও উ�য়ন বােজটেক সরকাির নীিতর অ�ািধকারসমেূহর 
সােথ সংয�ু করা। ২০১৪ সােলর �ামীণ সড়ক র�ণােব�েণর জনয্ বােজট 
বরা� িছল ১৪৩ িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার, যা ২০১১ সােলর তুলনায় ৭৯% 
েবিশ। ২০১৪ সােল র�ণােব�ণ বােজেটর ৭৫% আেস রাজ� আয় েথেক, 
আর বািক ২৫% আেস বািষর্ক উ�য়ন  কমর্সিূচ েথেক (মলূত উ�য়ন 
অংশীদারেদর  অথর্ায়েন)। এমিটিবএফ - এর আওতায় বরাে�র �িত 

আ�হ বাড়ায় �ামীণ সড়ক র�ণােব�েণ একিট কাঠােমাগত ও ফলাফল-
িনভর্ র পদে�প �হেণর ভােলা সেুযাগ ৈতির হেয়েছ।  
ম�ণালয় ২০১৩ সােল �ামীণ সড়ক ও েসতু র�ণােব�ণ নীিতমালা 
অনেুমাদন কের। এই নীিতমালার ল�য্ হেলা �ােমর রা�াগেলােক েটকসই 
উপােয় সারা বছর চলাচেলর উপেযাগী রাখা। এেত েযসব িবষেয়র ওপর 
েজার েদওয়া হেয়েছ, তাহেলা (১) সড়ক র�ণােব�েণর জেম থাকা 
কােজর পিরমাণ কমােনা; (২) জলবায়ু-সহনশীল   মােন উ�ত কের 
সড়কগেলার পনু:েমরামত;  (৩) র�ণােব�েণর দ�তা ও �ািত�ািনক 
সামথর্য্ উ�ত করা;  (৪) সড়ক,  েসতু/কালভাটর্  ইতয্ািদর জনয্ একিট 
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স�ূণর্ ও িনভর্ রেযাগয্ তািলকা �িত�া করা;  (৫) এই তািলকা ও 
িজআইএস ডাটােবজ- এর মেধয্ একিট সংেযাগ �াপন করা;  এবং (৬) 
সড়ক ও েসতু র�ণােব�েণর মান উ�ত করা। 
ফলাফল-িনভর্ র  ইজারাদান (আরিবএল) �ামীণ অবকাঠােমা  কমর্সিূচর 
কাযর্কািরতা উ�ত করার একিট সিঠক প�িত, কারণ (১) এিট �ামীণ 
সড়ক ও েসতু পনু:েমরামত ও র�ণােব�েণর ে�ে� �িত�ািনক উ�য়ন 
পিরক�না ৈতির কের সামি�ক ে�ি�ত ৈতির করেব যােত সরকােরর  
�ামীণ সড়ক ও েসতু র�ণােব�ণ নীিতর সােথ তা আেরা সাম�সয্পণূর্ হয়, 
(২) এিট িবিনেয়াগেক উত্ সািহত করেব, (৩) সরকার আরিবএলেক,  সড়ক 
র�ণােব�েণর জনয্ ভােলাভােব সরকাির বয্য় করার ে�ে� একিট ভােলা 
হািতয়ার িহসােব িবেচনা কের;  (৪) সড়ক র�ণােব�ণ কমর্সিূচেক 
প�িতগত ও ফলাফল-িনভর্ র করার জনয্ এিট উ�য়ন সম�য় ও সাম�সয্ 
বজায় রােখ; (৫) এিট র�ণােব�েণর অথর্ায়েনর আবিশয্কতা  ও পিরমাণ 
বিৃ� কের যােত অনয্ানয্ উ�য়ন অংশীদাররাও সসুংহতভােব অংশ িনেত 
পাের; (৬) �ক� বা�বায়েন কম�েদর সময় সা�য় কের এিট আদান-�দান 
বয্য় কমােত পাের; এবং (৭) এিট সরকাির কাযর্প�িত ও �ি�য়াগেলােক 
উ�ত করেত সাহাযয্ কের। বাংলােদেশর �ামীণ অবকাঠােমা উ�য়ন �ক� 
িবষেয় এিডিবর িবগত ও বতর্ মান অিভ�তা আরিবএলেক সমথর্ন কের। 
এিডিবর অিভ�তা েথেক িচি�ত হেয়েছ েয সরকােরর অদ� ও অকাযর্কর 
কমর্প�িতই েবিশরভাগ �ক� বা�বায়েন িবলে�র কারণ। ��ািবত 
আরিবএল পিরচািলত হেল সরকােরর িনয়�ণাধীন �ামীণ সড়ক পনু:েমরামত 
ও র�ণােব�ণ কমর্সিূচর দ�তা ও কাযর্কািরতা উ�ত হেব। 
এিডিব এই কমর্সিূচেত (১) সরকােরর �ামীণ সড়ক র�ণােব�ণ কােজর 
উ�য়ন �েচ�ায় সহেযািগতা ও উৎসাহ �দান করেব;  (২) কমর্সিূচর আকার  
স�সারণ করেব(৩) কমর্সিূচর পিরক�নাও বা�বায়ন ��িত উ�ত 
করেব;  এবং (৪) উ�য়ন সহেযািগতােক ভারসাময্পণূর্ করেব । সড়ক 
র�ণােব�ণ ও পনু:েমরামত কােজ সরকােরর উ�ত �ি�য়া ও কাযর্�ণালী 
েথেক �া� �ান পরবত�েত অনয্ানয্ েজলাগেলােতও �েয়াগ করা যােব। 

�ভাব  িপিছেয় থাকা ও উ�ত অ�েলর মধয্কার েযাগােযাগ বয্ব�ার উ�িত(ষ� 
প�বািষর্কী পিরক�না, ২০১১-২০১৫)। 

ফলাফল �ােমর মানেুষর চলাচল বিৃ�। 
আউটপটু ১. পনুবর্াসন ও র�ণােব�ণকৃত �ামীণ সড়ক অবকাঠােমা।  

২. সড়ক র�ণােব�েণ �ািত�ািনক ��িত শি�শালীকরণ। 
েভৗগিলক এলাকা  

সুর�া িবভাগসমহূ 

পিরেবশ িব 
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বাধয্তামলূক বসিত �ানা�র িব 
আিদবাসী জনেগা�ী িব 
 
পিরেবশগত ও সামািজক িদকসমেূহর সারমমর্ 

পিরেবশগত 
িদকসমহূ 

 

বাধয্তামলূক 
বসিত �ানা�র 

 

আিদবাসী  
জনেগা�ী   

 

ে�কেহা�ারেদর েযাগােযাগ, অংশ�হণ ও পরামশর্ �দান 

�ক�  
নকশাকােল 

কমর্সিূচর সিুবধােভাগী সরকারসহ, এলিজইিড, রা�া বয্বহারকারী, পিরবহন মািলক ও 
চালক, বয্বসায়ী, রা�া িনমর্াণকারী েকা�ািন ও এলাকার জনগণ। জনগেণর ওপর 
কমর্সিূচর েকােনা েনিতবাচক �ভাব েনই। িবিনেয়াগ অংেশর আওতায় কাযর্�ম 
নকশাকােল সিুবধােভাগীেদর সােথ পরামশর্ করা হেব। 

�ক� 
বা�বায়নকােল 

কমর্সিূচর নকশাকােল �াথিমক ে�কেহা�ার েযমন অথর্ ম�ণালয়, এলিজইিড 
ইিতমেধয্ই স�ৃ� হেয়েছ  এবং দির�, ঝঁুিকপণূর্ ও �াি�ক জনেগা�ীর �িত �েয়াজনীয় 
মেনােযাগ েদওয়া হেয়েছ। দির�য্ ও  �াি�ক জনেগা�ীেক রা�া পনু:েমরামত ও 
র�ণােব�েণ য�ু করা হেব। তােদর রা�া েমরামতকােল ও তথয্ িবতরণকােল কােজ 
িনেয়াগ করা হেব।  
 
 

কােজর সুেযাগসমহূ  

পরামশর্ 
েসবাসমহূ 

িনধর্ারন করা হেব 

�য়   িনধর্ারন করা হেব 

দািয়��া�  
এিডিব কমর্কতর্ া  
 

েরজাউল েক. খান  

এিডিবর দািয়��া� িবভাগ দি�ণ এশীয় িবভাগ 
এিডিবর দািয়��া� িডিভশন পিরেবশ, �াকৃিতক স�দ ও কৃিষ িবভাগ, এসএআরিড 
দািয়��া�  
সং�াসমহূ 

�ানীয় সরকার িবভাগ, �ানীয় সরকার ও প�ী উ�য়ন  ম�ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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সময়সূিচ 

ধারণা বা কনেস�-এর  ছারপ� ০৩ জনু ২০১৫ 
তথয্ অনসু�ান ১৫ জনু ২০১৬ েথেক ৩০ জনু ২০১৬ 
এমআরএম ১৬ আগ� ২০১৬  
অনেুমাদন ৩১ আগ� ২০১৬ 
সবর্েশষ পযর্ােলাচনা িমশন - 
সবর্েশষ িপিডএস হালনাগাদকরণ ২৪ আগ� ২০১৫ 
 
�ক� তথয্ পে� �ক� বা কমর্সিূচর তথয্াবলীর সারমমর্ থােক। কারণ িপিডএস একিট চলমান কাজ; 
এর �াথিমক সংকলেন িকছু িকছু তথয্ অ�ভূর্ � নাও  থাকেত পাের;  তেব তথয্ হােত এেল তা 
অ�ভুর্ � করা হয়। ��ািবত �কে�র ে�ে� তথয্ স�াবয্ ও িনেদর্শনামলূক।    
 
এিডিব এই িপিডএস-এর তথয্ স�েকর্  েকােনারকম িন�য়তা দান কেরনা; সাধারানভােব তথয্ �দান 
করাই এর উে�শয্। এিডিব মানস�ত তথয্ �দােনর েচ�া করেলও �দত্ত তথয্ ‘িঠক েযমন’ 
েতমনভােবই েদয়া হয়। তেথয্র িবপনন-উপয�ুতা, িনভুর্ লতা, স�ূণর্তা, েকান িবেশষ উে�েশ 

বয্বহােরর উপয�ুতা, বা তেথয্র ��ািধকার স�েকর্  েকান িন�য়তা েদয়া হয়না।   
 




