
     পু�নর্বা��সন ন�তি
 কা�ঠা�মো�� তিনর্বা��হী� স�র স�মো�পু

   ভূ� তি�কা� এর্বা� প্রকামো�র তির্বার্বারণ
    বাং��লা�দে�শ স্থলা বাংন্দর কর্তৃ� পক্ষ (BLPA)        যা� নৌ�� পরিরবাংহণ মন্ত্রণ�লাদে�র অধী�দে� একরি� স্বা��ত্তশ�রি"র্তৃ

"�স্থ�,      বাং��লা�দে�শ �#�শ��লা নৌবাং�র্ড� অফ নৌররি&রি�উ (NBR)       যা� অর্থ� মন্ত্রণ�লাদে�র অধী�দে� এবাং� "ড়ক ও
  মহ�"ড়ক রিবাং&�গ (RHD)         যা� "ড়ক পরিরবাংহ� ও নৌ"র্তৃ, মন্ত্রণ�লাদে�র অধী�দে� (MoRTB)  এই

   রিরদে"দে�লাদেমন্ট পরিলারি" নৌ/মও��ক� (RPF)   নৌযা�র্থ&�দেবাং প্রস্তুর্তৃ কদেরদে2     । যা� বাং��লা�দে�শ "রক�দেরর (GoB)
আই�/    ��রির্তৃ এবাং� রিবাংশ্ববাং#��দেকর (WB)        পরিরদেবাংশ ও "�ম�রি6ক ক�ঠা�দেম� অ�,যা��� প্রস্তুর্তৃ কর� হদে�দে2।

         এই নৌপ্র�গ্রা�দেম চা�ররি� উপ���� রদে�দে2। এর মদেধী# কদে:�দে�ন্ট 2   এর অধী�দে� "�বাং-  কদে:�দে�ন্ট 2a, 2b
 এবাং� 2c   যার্থ�ক্রদেম BLPA, NBR   এবাং� RHD    দ্বা�র� বাং�স্তবাং�রি�র্তৃ হদেবাং    । "বাং,6 এবাং� রিস্থরির্তৃস্থ�পক

       আঞ্চরিলাক পরিরবাংহ� এবাং� বাং�রিণ6# অবাংক�ঠা�দেম� উন্নর্তৃ কর�র 6�#,      যা� ম@লার্তৃ 6রিম অরিধীগ্রাহণ এবাং�
       অরি�চ্ছা�ক র্তৃ প,�বাং��"দে�র ক�রদেণ নৌ&�মর� ও নৌবাং��দেপ�লা স্থলাবাংন্দর (রিবাংএলারিপএ)   এবাং� রি"দেলা�-নৌশওলা�

 "ড়ক (আরএইচারির্ড)       এলা�ক�� "�ম�রি6ক ঝুঁ, Cরিক এবাং� প্র&�বাং "রিD কদের  ।এই RPF   &@ রিম অরিধীগ্রাহণ এবাং�
         প,�বাং��"� এবাং� ফলাস্বারূপ উপ প্রকল্প রি�রি�� D প,�বাং��"� কম� পরিরকল্প�� (RAPs)   প্রস্তুরির্তৃ ও বাং�স্তবাং��দে�র
     রি�দে�� শ�� নৌ�ও��র 6�# প্রস্তুর্তৃ নৌযাখা�দে� BLPA  এবাং� RHD    এই নৌপ্র�গ্রা�দেমর অধী�দে�    । "ম্ভা�বাং# ঝুঁ, Cরিক এবাং�

   প্র&�বাংগুরিলার মদেধী# অন্ত&,� ক্ত র্থ�কদেবাং: (i)  প্র"�রিরর্তৃ right-of-Way (ROW)   বাংর�বাংর 6রিম অরিধীগ্রাহণ;
(ii)     6�"�ধী�রদে�র "�ধী�র� বাং#বাংহ�যা� ":� (CPR)      "হ আবাং�রি"ক এবাং� বাং�রিণরি6#ক আবাং�"� গুরিলার

 স্থ��� এবাং�/    অর্থবাং� অস্থ��� স্থ��চা, #রির্তৃ;  (iii)  ROW       বাংর�বাংর রিক2, রিবাংদেক্রর্তৃ� এবাং� বাং#বাং"�র "�মরি�ক
          অর্থ�নৈ�রির্তৃক স্থ��চা, #রির্তৃ এবাং� বাং�6�র এলা�ক�� নৌযাখা�দে� রিক2, গ্রা�ম�ণ র�স্ত� রি�ম��ণ এবাং�/  অর্থবাং� প,�বাং��"�

 কর� হদেবাং; (iv)    গ�2 ও ফ"দেলার ক্ষরির্তৃ; (v)   নৌযা�� রি�যা��র্তৃ� (SEA/SH)    এবাং� "ড়ক �,র্ঘ����র ঝুঁ, Cরিক
বাংরিN    ।

RPF    এর ল�� ও উমো�শ্য�
     উপ প্রকদেল্পর চা@ ড়�ন্ত �কশ�র ক�6 2লাদে2  । র্তৃ�ই,   প্র�"রিOক    প,�বাং��"� কম� পরিরকল্প�� (RAP/s) প্রস্তুদের্তৃর

      রি�দে�� শ��র 6দে�# "�রিPD বাং�স্তবাং���ক�রির "�স্থ� (IAs)  একরি� RPF     প্রস্তুর্তৃ কর�র 6দে�# "ম্মর্তৃ হদে�দে2  । এই
RPF   রিবাংশ্ববাং#��দেকর ESS5-      এর "�দের্থ "�মঞ্জ"#প@ণ � নৌরদেখা &@ রিম অরিধীগ্রাহণ,    &@ রিম বাং#বাংহ�দের "�ম�বাংNর্তৃ�,

 প,�বাং��"দে�র ��রির্তৃ,            এবাং� অরি�চ্ছা�ক র্তৃ প,�বাং��"� বাং�স্তবাং��দে� স্বাচ্ছার্তৃ� ইর্তৃ#�রি� রিবাংষ� যা,ক্ত কদের প্রস্তুর্তৃ কর�
হদে�দে2             । এবাং� উক্ত ম���ণ্ড বাং�স্তবাং��দে�র "ম� রির্ড6�ই� কর� রি�ধী��রিরর্তৃ "�ইদে�র রিক্র��কলা�প গুরিলাদের্তৃ প্রদে��গ

         কর� হদেবাং। নৌযাদেহর্তৃ, এখাদে�� �কশ�গুরিলা ":@ণ � হ�রি� এবাং� ইদের্তৃ�মদেধী# BLPA    এর অ�দেশর 6�# "ম্ভা�বাং#র্তৃ�
 অধী#��ও চালাদে2,    র্তৃ�ই এই RPF     প্রস্তুর্তৃ কর�র রি"N�ন্ত নৌ�ও�� হদে�রি2লা  । "�ই�-   রি�রি�� D প,�বাং��"� অ#�কশ�

 প্ল্যা#�� (RAPs)             প্রস্তুর্তৃ কর� যা�দের্তৃ "ম্ভা�বাং# পরিরম�ণ &@ রিম অরিধীগ্রাহণ এবাং� অনৈ�রিচ্ছাক প,�বাং��"� এড়�দে�� বাং� হ্রা�"
  কর�র রিবাংষদে� RPF    প্রকল্প বাং�স্তবাং���ক�র� "�স্থ�গুরিলাদেক (IAs)  রি�দে�� রিশর্তৃ করদেবাং     । নৌ"ই "�দের্থ এই প,�বাং��"দে�র
             ফদেলা রিক ধীরদেণর প্র&�বাং পড়দেবাং এবাং� র্তৃ�র ক্ষরির্তৃপ@রণ এবাং� এ���ইদে�লাদেমন্ট বাং#বাংস্থ� এদের্তৃ উদেWরিখার্তৃ হদেবাং।

 এ2�ড়�ও ESS5          এ "�জ্ঞা�রি�র্তৃ প্ররির্তৃস্থ�প� খারচা এবাং� প্রকল্প প্র&�রিবাংর্তৃ বাং#রিক্তদে�র (PPA)  স্থ���ন্তর এবাং�
    6�রিবাংক� প,�রুN�র রিবাংষদে� এই RPF    এ উদেWখা কর� হদে�দে2  ।

 বের্বাসল�ইন 
থ্য�
RPF            প্রস্তুরির্তৃর "ম� প্র�র্থরিমক প্র&�বাং এবাং� ঝুঁ, Cরিক শ��ক্ত করদের্তৃ রি�বাং��রিচার্তৃ �ম,�� "�ই� IAs  এবাং� এর

  পর�মশ���র্তৃ�র� পরির�শ�� কদেরদে2         । রিবাংরি&ন্ন নৌZকদেহ�ল্ডা�রদে�র "�দের্থ পর�মশ� এবাং� যা�চা�ই বাং�2�ই কর�র
"ম�,      স্থ���� নৌলা�দেকর� মর্তৃ�মর্তৃ নৌ�� নৌযা, RHD    র�স্ত� রি�ম��ণ এবাং� BLPA    স্থলা বাংন্দর গুরিলার উন্ন��

  ��রুণ&�দেবাং স্থ���� অর্থ���রির্তৃ, "�ম�রি6ক-  "��স্কৃ রির্তৃক পরিরদেবাংশ, বাং#বাং"�-    বাং�রিণদে6#র "�দের্থ স্থ���� 6�গদেণর
       6�বাং�যা�ত্রা�র ম�� এবাং� 6�রিবাংক�র ",দেযা�দেগর 6�বাং�ধী�র�দেক উন্নর্তৃ করদেবাং     । এ2�ড়� একই "�দের্থ পরিরবাংহ�

উন্ন��,   অবাংক�ঠা�দেম� "ম্প্র"�রণ,         ক্ষ, দ্র ও ম�ঝুঁ�রির রিশল্প স্থ�প� এবাং� �গর��� হদেবাং   । নৌযাদেহর্তৃ, IAs  উপ
    প্রকদেল্পর অবাংস্থ�� এবাং� র�স্ত�র র�ই�-অফ-  ওদে� (RoW)     চা@ ড়�ন্ত কর� প্ররিক্র��ধী�� রদে�দে2,   র্তৃ�ই প্রকল্প
          এলা�ক�র বাং�রি"ন্দ�দে�র চা�রিহ�� এবাং� ম@লা#��দে�র রি&রিত্তদের্তৃ প্রক র্তৃ প্রকদেল্পর প্র&�বাংগুরিলা যার্থ�যার্থ "ম�ক্ষ�,

   "ম্ভা�বাং# ক্ষরির্তৃর র্তৃ�রিলাক� (IOL)     এবাং� "�ম�রি6ক অর্থ�নৈ�রির্তৃক "ম�ক্ষ� (এ"ইএ")   এর রি&রিত্তদের্তৃ রিচারি`র্তৃ
 কর� হদেবাং  ।



ন�তি
,          আইতিন এর্বা� বে# ন�তি
গর উপুর তিভূতি% কামোর পু�নর্বা��সন পুতিরচা�লন� কামোর
RPF   প্রদেযা�6# আই�,              এবাং� এর প্রধী�� গ#�পগুরিলা রিচারি`র্তৃ কর� হদে�দে2 এবাং� পর�মশ� নৌ��� হদে�দে2 নৌযা

 ক�&�দেবাং RAP/s        প্রস্তুর্তৃ কর� যা�� এবাং� একই "�দের্থ বাং#��দেকর ESS5     এর "�দের্থ "�মঞ্জ"#প@ণ � বাং#বাংস্থ�র 6�#
  পর�মশ� নৌ�ও�� হ�।

  পু�নর্বা��সন পুতিরকা�ন� পুদ্ধতি

    এই প,�বাং��"� ��রির্তৃ ক�ঠা�দেম� (RPF)         উপ প্রকদেল্পর "ম্ভা�বাং# প্র&�বাংগুরিলার একরি� প্র�র্থরিমক ম@লা#��� প্র���

করদেবাং   । তাছাড়া RPF          প্রকদেল্পর প্রর্থম রি�দেক এরিড়দে� আ"� বাং� �@#�র্তৃমকরদেণর ",দেযা�গগুরিলা "��ক্ত করদের্তৃও
 "�হ�যা# করদেবাং              । যাতেত নকশা তৈতরি প্রি�য়ারি� যথাযথভাতে� অ�রি�ত কা যায়। এই পনু��াসন নীরিত কাঠাতে�া (RPF)

           এর স্ক্রী�রি�� অরিধীকর্তৃর ম@লা#��দে�র ",দেযা�গ "রিDদের্তৃ "�হ�যা# করদেবাং এবাং� রি��ন্ত্রক 2�ড়পত্রা (  যারি� র্থ�দেক) প�ও��র
      6�# প্রদে��6��� "ম�"�ম� রি�ধী��রণ করদের্তৃ "হ��র্তৃ� করদেবাং।

   এনটা�ইমোটালমো�ন্ট এর্বা� বে#�গ�
�র ��নদণ্ড
   প,�বাং��"� ��রির্তৃ ক�ঠা�দেম� (RPF)  6রিম,  ফ"লা/গ�2,  ক�ঠা�দেম�,  বাং#বাং"�/কম�"�স্থ��,   এবাং� কম�রি�বাং"/ম6,রির

              ক্ষরির্তৃপ@রদেণর 6�# উপযা,ক্ত রিক�� এবাং� রিক&�দেবাং র্তৃ� প্র��� কর� হদেবাং র্তৃ�র রিবাংধী��গুরিলা রি�ধী��রণ কদের  । নন-
             ��ইদে�লার্ড বাং� অ���,ষ্ঠা�রি�ক বাং�রি"ন্দ� "হ এই প্রকদেল্প "র�"রির আক্র�ন্ত বাং#রিক্তদে�র হ�র�দে�� ":দে�র (ফ"লা,

ক�ঠা�দেম�,   গ�2 এবাং�/   অর্থবাং� বাং#বাং"�রি�ক ক্ষরির্তৃ)      6�# ক্ষরির্তৃপ@রণ প�দেবাং এবাং� (i)   ক্ষরির্তৃপ@রণ (প্ররির্তৃস্থ�প�
  ম���দেণ্ড "�দের্থ "�মঞ্জ"#), এবাং�/  অর্থবাং� (ii)  6রিম প্ররির্তৃস্থ�প�,  ক�ঠা�দেম� প্ররির্তৃস্থ�প�,   চা�র� ইর্তৃ#�রি�র ক্ষরির্তৃপ@রণ

      "হ অ�#��# প,�বাং��"� "হ��র্তৃ� নৌযাম� স্থ���ন্তর &�র্তৃ�,   ক�ঠা�দেম� প,�রি��ম��দেণ "হ��র্তৃ�, কম�রি�বাং"/  আ� ক্ষরির্তৃর
       6�# ক্ষরির্তৃপ@রদেণর রিবাংষ� এই প,�বাং��"� ��রির্তৃ ক�ঠা�দেম�দের্তৃ (RPF)   উদেWখা র্থ�কদেবাং  । PAPs  বাং#র্তৃ�র্তৃ RoW-

        এর মদেধী# প্রকল্প দ্বা�র� প্র&�রিবাংর্তৃ নৌযাদেক�� বাং#রিক্ত বাং� প্ররির্তৃষ্ঠা��/CPR    ক্ষরির্তৃপ@রদেণর 6দে�# "রিঠাক পরিরম�পপ@বাং�ক
    উপযা,ক্ত ক্ষরির্তৃপ@রণ উদেWখা কর� হদে�দে2  ।

         
  পুর��শ্য� এর্বা� অং�শ্যগ্রহীণ

           রিবাংএলারিপএ এবাং� আরএইচারির্ড প্রকল্প এলা�ক�র "ম্ভা�বাং# ক্ষরির্তৃগ্রাস্ত বাং#রিক্ত নৌযাম� 6রিম ও ক�ঠা�দেম�র
ম�রিলাক, 6�-     "�ধী�রদে�র 6দে�# বাং#বাংহৃর্তৃ ":� (রি"আররিপ)    বাং#বাংস্থ�প��র "�দের্থ যা,ক্ত বাং#রিক্ত, উপ�6� �ক্ষম

         বাং#রিক্ত ইর্তৃ#�রি� বাং#রিক্তদে�র দ্বা�র� উত্থা�রিপর্তৃ "মস্ত উদেদ্বাগ �রির্থ&, ক্ত কর� হদে�দে2।
   প্রকল্প বাং�স্তুচা, #র্তৃ বাং#রিক্তর� (রিপরির্ডরিপ)         রিবাংদেশষ কদের 6রিম অরিধীগ্রাহদেণর ক�রদেণ র্তৃ�দে�র নৌযা প্ররির্তৃক@ লার্তৃ�র

       "ম্ম,খা�� হদের্তৃ হদেবাং র্তৃ�র� উচ্চ উদেদ্বাগ প্রক�শ কদেরদে2        । একই "�দের্থ র্তৃ�র� ক্ষরির্তৃপ@রদেণর হ�র এবাং�
         অর্থ�প্র��দে�র প্ররিক্র�� ":দেক� প্রশ্ন উত্থা�প� কদেরদে2। এই "মস্ত উদেদ্বাগগুরিলা ESS5   প্রশম� বাং#বাংস্থ�

  ��রির্তৃর "�দের্থ "Oরির্তৃপ@ণ �  । , BLPA  এবাং� RHD    নৌ"ই উদেদ্বাগগুরিলাদেক এই    প,�বাং��"� ��রির্তৃ ক�ঠা�দেম� (RPF)
     এর এ���ইদে�লাদেমন্ট ম#�রিgদেhর "�দের্থ একরিত্রার্তৃ কদেরদে2৷

   প্র�তি
ষ্ঠা�তিনকা ও র্বা�স্তর্বা�য়ন র্বা�র্বাস্থা�
RPF/RAP          বাং�স্তবাং��� এবাং� পযা�দেবাংক্ষণ পNরির্তৃর বাং#বাংস্থ� করদেবাং বাং��লা�দে�শ স্থলাবাংন্দর কর্তৃ� পক্ষ (BLPA) ।

   প্রকল্প বাং�স্তবাং��� ইউরি�� (PIU)-       নৌর্তৃ একরি� পরিরদেবাংশগর্তৃ ও "�ম�রি6ক নৌ"লা র্থ�কদেবাং  । BLPA প্রকদেল্পর
  "কলা স্তদের RPF/RAP   র্তৃত্ত্বা�বাংধী�� রি�রিkর্তৃ করদেবাং    । প্রকদেল্পর "হক�র� পরিরচা�লাক,  উপ-  পরিরচা�লাক এবাং�

    প্রকদেল্পর নৌ"�শ#�লা নৌ"দেলার বাং#বাংস্থ�পক ACCESS       এর এক6� নৌ6#ষ্ঠা "ম�6 উন্ন�� রিবাংদেশষজ্ঞা এর
 "হদেযা�রিগর্তৃ�� RAP-      এর প্রস্তুরির্তৃ ও বাং�স্তবাং��� রি�রিkর্তৃ করদেবাং     । র্তৃ�2�ড়� ",প�ররি&শ� ক�"�লা�#�ন্ট এবাং�
 রিঠাক���রদে�র RAP           রিবাংধী��গুরিলা র্তৃত্ত্বা�বাংধী�� ও বাং�স্তবাং��দে�র 6�# পরিরদেবাংশ ও "ম�6 উন্ন�� রিবাংদেশষজ্ঞা

র্থ�কদেবাং  । RHD-         এর প্র�রির্তৃষ্ঠা�রি�ক বাং#বাংস্থ�� মন্ত্রণ�লা� পযা��দে� নৌপ্র�গ্রা�ম রিZ��রির� করিমরি� (PSC);  প্রকল্প
    পযা��দে� প্রকল্প বাং�স্তবাং��� ইউরি�� (PIU);  এবাং� RHD      ম�ঠা পযা��দে� প্রকল্প বাং�স্তবাং��� করিমরি� (PIC) গরিঠার্তৃ

হদেবাং  । ARIPA 2017       এবাং� রিবাংশ্ব বাং#��দেকর রি�দে�� রিশক� অ�,"�দের IAs      এই প্রকদেল্প নৌযা নৌক��ও প্রশ্ন
   নৌম�ক�দেবাংলা� এবাং� "ম�ধী�� করদেবাং   । প�শ�প�রিশ RAP-      নৌর্তৃ গহ�র্তৃ রি�দে�� রিশক�গুরিলার প্রদে��দেগর নৌক্ষদেত্রা নৌক��ও

           অরি��ম ":দেক� অরি&দেযা�গ র্থ�কদেলা নৌ"ই অরি&দেযা�দেগর "ম�ধী�� কর�র একরি� পNরির্তৃ স্থ�প� করদেবাং  । এবাং�
    এই অরি&দেযা�গ প্ররির্তৃক�র বাং#বাংস্থ�র (GRM)        এর ম�ধী#দেম পরিরদেবাংশগর্তৃ ও "�ম�রি6ক প্র&�বাংদেক প্রশম�

করদেবাং।



 সম্ভা�র্বা� র্বা�মো3টা
     আ�,ম�রি�ক বাং�দে6� বাং��লা�দে�শ স্থলাবাংন্দর কর্তৃ� পক্ষ ৯৮০,  ০০০ র্ডলা�র,     6�র্তৃ�� র�6স্বা নৌবাং�র্ড� ৪০০০০

     র্ডলা�র এবাং� "ড়ক ও 6�পর্থ ১৬০,  ০০০ র্ডলা�র          । এই বাং�দে6� প্রকল্প নৌর্থদেক বাংহ� কর� হদেবাং। র্তৃদেবাং এই
         বাং�দে6দে� &@ রিম অরিধীগ্রাহণ এবাং� প,�বাং��"দে�র খারচা অন্ত&,� ক্ত কর� হ�রি�।

পু#�মোর্বা�ণ
       এই প্রকদেল্পর 6�# প্রস্তুর্তৃক র্তৃ "মস্ত "�ম�রি6ক Z#�ন্ডা�র্ড� রির্ডউ-   রির্ডরিলাদে6ন্স রিরদেপ��� (DDR)   র্তৃ র্তৃ�� পক্ষ

   স্বা�ধী�� &�দেবাং পযা�দেবাংক্ষণ করদেবাং           । এই পয�তে�ক্ষণ প্কতে" ঝুঁরিক ও প্ভাতে� সাতেথ স�ানপুারিতক �তে�। তদারিক
            চালা�ক�দেলা প্রকল্প দ্বা�র� ক্ষরির্তৃগ্রাস্থ বাং#রিক্তদে�র "�দের্থ আদেলা�চা�� কর� হদেবাং এবাং� পযা���ক্ররিমক প্ররির্তৃদেবাং�� প্রস্তুর্তৃ

            এবাং� প্রক�শ কর� হদেবাং। নৌ"ই "�দের্থ ক্ষরির্তৃগ্রাস্ত বাং#রিক্তদে�র "ম�মদের্তৃ� পযা�দেবাংক্ষদেণর ফলা�ফলা ":দেক� অবাংরিহর্তৃ
 কর� হদেবাং।
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