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িবিবআইএন আ(িলক পিরবহন এবং বািণজ2 সুিবধা 6ক7- বাংলােদশ পয= ায়-১ 
@AকেহাBার সCৃEকরণ পিরক7না (এসইিপ/ SEP) 

 
িনব$াহী সার-সংে.প 

 

!"ািবত িবিবআইএন িরিজওনাল 0া1েপাট5  এ6 70ড ফ:ািসিলেটশন 7!া=াম (িবিবআইএন আ@িলক পিরবহন ও বািণজ: সুিবধা কম5সূিচ) উপআ@িলক বািণজ: ও 
পিরবহেনর 7JেK আLঃসীমাL চলাচেলর উOমাKায় ব:েয়র !ধান কারণসমূহ, 7যমন বািণজ: সুিবধায় িবিভT ধরেনর নতুন !যুিU =হণ বা ব:বহােরর অিত নগণ: হার, 
অপয5াX পিরবহন ও লিজিYক  অবকাঠােমাগত অব[া, এবং িনয়]ণ প^িত সং_াL িবিভT !িতব`কতা 7মাকােবলা করার 7JেK কাজ করেব। বাংলােদশ ল:া6 7পাট5  
অথিরd (িবএলিপএ), জাতীয় রাজe 7বাড5  (এনিবআর), বািণজ: ম]ণালয় (এমওিস) এবং সড়ক ও মহাসড়ক িবভাগ (আরএইচিড) বাংলােদেশদ আ@িলক পিরবহন ও 
বািণেজ:র জন: বািণজ:-সJম অবকাঠােমা, !যুিU এবং পূেব5 উেhিখত িবদ:মান অব[ার উTিতর জন: !কjd বা"বায়ন করেব।  

এই 7!া=াম 7ডেভলপেমেkর উেlশ: হল িবিবআইএন সদস:ভূU রাmnেলার মেধ: দJ এবং ি[িত[াপক আ@িলক বািণজ: এবং পিরবহন ব:ব[ার িবকাশ করা। 
7!া=ামd মূলত িনoিলিখত িতনd "েরর উপর িভিp কের এিগেয় যােব যা বাংলােদশ, ভুটান, ভারত এবং 7নপাল, এই চারd রােm িবিবআইএন 7!া=ােমর আওতায় 
বা"বািয়ত হেব এমন সকল !কেjর 7JেK অপিরবিত5 ত থাকেব।    

i বািণেজ:র সুিবধােথ5 িডিজটাল ও eয়ংি_য় ব:ব[া =হণ ও বা"বায়ন; 

ii. আ@িলক পিরবহণ অবকাঠােমা, এক !াL 7থেক অপর !াL পয5L িনরবিtT আL:7যাগােযাগ ব:ব[া , এবং বািণেজ:র !েয়াজেন অ=ািধকার িভিpেত িবিভT সvৃU 
সুিবধা বা !িতxানসমূেহর আধুিনকীকরণ ([ল বyর এবং কাYমস হাউস); এবং 

iii. উপ-অ@েল বািণজ: সং_াL সমসামিয়ক নানা িবষয়ািদর সােথ পিরিচিত বা 7সnেলােক ব:বহার করার পিরেবশ বা সুেযাগ {তরীর 7JেK !েয়াজনীয় !যুিUগত 
সহায়তা এবং সJমতা বৃি^। 

7কািভড-১৯ মহামারীর কারেণ িবে~র কােছ উপ-আ@িলক বািণজ: সুিবধার আধুিনকীকরেণর !েয়াজনীয়তা অনুধািবত হয়। মহামারীর কারেণ আLজ5 ািতক বািণেজ: 
পিরচালনায় 7য সংকট পিরলিJত হয় তা িছল রাmnেলার ধারণারও বাইের এবং এর ফল�িতেত সীমাL পেথ বািণেজ:র 7JেK চরম অসমTয়হীনতা [ান কের 7নয় 
এবং িবিবআইএন সদস:  7দশnেলােত পণ:বাহী পিরবহন কায5_েম িনেষধা�া আেরাপ করার 7JেKও !ভাব রােখ। বাজাের পেণ:র 7যাগােনর eাভািবক গিত ব:হত 
হয়, চািহদা �াস পায়, যার ফেল বািণেজ:র পিরমাণ সীিমত হেয় আেস। িবিবআইএন সদস:  7দশnিলেত এই কাঠােমাগত !বল পিরবত5 ন শিUশালী, ি[িত[াপক এবং 
7টকসই অথ5ৈনিতক পুন�^ােরর িভিp হেত পাের। উপ-অ@েল বািণজ: সং_াL িবিভT কাজ কাগজপK বা ড�েমk িনভ5 র  এবং !ায়শই বািণজ: সংি��  7কােনা 
সরকারী বা 7বসরকারী !িতxােনর িনয়মনীিতর আওতায় থা�ক বা না থা�ক একজন ব:িU বা !িতxানেক িবিভT !েয়াজনীয় নিথ বা ড�েমk মু�ণকৃত আকাের 
জমাদান করেত হয় । 7কািভড-১৯ মহামারীর এই পিরি[িতেত ব:িUর eশরীের উপি[িত বা এেক অপেরর সােথ সাJাৎ করার িবষয়d অেনক 7JেKই অস�ব হেয় 
উেঠেছ বা এিড়েয় চলার একd অভ:াস রX হেত 7দখা যােt। 7বসরকারী খােত বািণজ: পিরচালনার 7JেK এই িবষয়nেলা সময় অপচয়, অিতিরU খরচ বৃি^ করার 
খাত ইত:ািদ পিরি[িতর উে�ক ঘটায় যা বািণেজ:র সুxু পিরচালনা ও !সােরর 7JেK !িতব`কতা িহেসেব কাজ কের। 

!�তকৃত 7Yকেহা�ার এনেগজেমk �:ানd (SEP) সম= !কj বা"বায়েনর সময়কালব:াপী অনুসরণ করা হেব। এই এসইিপ !কেjর চারd বা"বায়নকারী !িতxান 
(BLPA, NBR, MOC এবং RHD) এর জন:ই "!কj �ারা Jিত=[ পJ", "!কেjর সােথ eাথ5 জিড়ত আেছ এমন অন:ান: পJ" এবং "ঝঁুিকপূণ5  বা সুিবধাবি@ত 
7গাxী" এমন দল বা 7গাxীেক  িচি ত কের। এেত !কেjর সূচনা 7থেক ¡� কের !কেjর সমািX পয5L এবং !কেjর িনম5াণ-পরবত¢/পিরচালনামূলক পয5ােয় সকল 
7Yকেহা�ারেদর জিড়ত করার !াসি¤ক িবধান রেয়েছ। এই এসইিপর লJ: হেt !কেjর স�াব: 7Yকেহা�ারেদর িচি ত করা,  পাশাপািশ !কেjর পুেরা সময় 
জুেড় কীভােব 7Yকেহা�ারেদর !কেjর সােথ যুU রাখা যায় তার একd িব"ািরত পিরকjনা !দান এবং এই !ি_য়া বা"বায়েনর  অংশ িহেসেব 7কান 7কান উপায় 
অবল¥ন করা যায় 7স িবষেয় িনেদ5 শনা !দান করা। উপর¦, !কj পিরকjনা !ণয়ন এবং বা"বায়ন 7কৗশল িনধ5ারেণর 7JেK 7Yকেহা�ারেদর মতামেতর !িতফলন 
7দখা যায় এসইিপ 7ত।  !কেjর জন: 7Yকেহা�ারেদর সমথ5ন 7জাগাড় ও তা বজায় রাখা এবং !কেjর সািব5ক লJ:nিলেক এিগেয় 7নওয়ার জন: যথাযথ সমেয় 
এবং !কj ও 7Yকেহা�ার উভয় পেJর মেধ: তথ: আদান-!দান এবং 7যাগােযােগর ব:ব[া =হণ করা হেব। এই এসইিপ 7Yকেহা�ার এনেগজেমk অ:া6 
ইনফরেমশন িডসে¨াজার (ESS-10) সvিক5 ত িব~ব:াংক এর এনভায়রনেমkাল অ:া6 7সাশ:াল 7«মওয়াক5  (ESF) অনুযায়ী !�ত করা হেয়েছ, যা এই !কেjর 
জন: !েযাজ: । 

এসইিপ এমন একd নিথ 7যখােন, !কেjর 7য 7কােনা পিরবত5 েনর সােপেJ িব~ব:াংেকর অনুেমাদন অনুযায়ী !েয়াজনীয় পিরবত5 ন সাধন কের  হালনাগাদ করা হেব। 
সব5েশেষ বলা যায়, এই এসইিপ চারd বা"বায়নকারী !িতxােনর জন:ই একd !কj িনিদ5 � িজআরএম 7কও িনেদ5 শ কের।  বাংলােদেশ চলমান 7কািভড-১৯ পিরি[িত 
িবেবচনা কের এই SEP িবকােশর জন: সরাসির এবং ভাচু5 য়াল উভয় মাধ:েমই 7বশ িকছু আেলাচনা অনুxান সvT করা হেয়িছল। 

!কj বা"বায়নকারী চারd  সং[ার (IAs); NBR, MoC, RHD, এবং BLPA  eত] িজআরএম (GRM) !ি_য়া রেয়েছ। !কj পিরকjনা ও বা"বায়নকালীন পুেরা 
সময় জুেড় !কj-িনিদ5 � িবিভT অিভেযাগ বা সমস:া িনরসেনর 7JেK বা"বায়নকারী !িতxানnেলার িবদ:মান িজআরএম (GRM) !ি_য়া 7থেক িবিভT সমেয় সহায়তা 
7নয়া হেব। িজআরএম (GRM) ২d পয5ােয় কাজ করেব; একd !কেjর সাইট পয5ােয়, এবং অপরd !কj বা"বায়েন �ািয়²পালনকারী ইউিনট (PIU) পয5ােয়। !িতd 
পয5ােয় একd অিভেযাগ িনরসন কিমd (GRC) থাকেব।  অিভেযাগ িনরসন কিমd (GRC) এর সদস:েদর মেধ: নারী এবং !কj �ারা Jিত=[ ব:িUেদরও (PAPs) 
অLভু5 U করা হেব। যারা অিভেযাগ বা সমস:া িনরসেন কাজ করেব 7স সকল কম¢েদর !েয়াজনীয় !িশJণ !দান করা হেব। 

!কেjর সাইট এবং বা"বায়নকারী ইউিনট এই ´ই পয5ােয়ই িজআরএম (GRM) !ি_য়াdেক এমনভােব গঠন করা হেব 7যন তা 7যৗনেশাষণ ও িনপীড়ন এবং 7যৗন 
হয়রািন সং_াL 7য 7কােনা ঘটনার সµক সমাধােনর 7JেKও কায5করী ভূিমকা পালন করেত পাের। 7যৗনেশাষণ ও িনপীড়ন এবং 7যৗন হয়রািন সং_াL (SEA/SH) 
7য 7কােনা অিভেযাগ 7গাপনীয়তার সােথ িনরসেন উেদ:াগ 7নয়া হেব। এ 7JেK িনয5াতন বা হয়রািনর eীকার ব:িUর অিধকার, !েয়াজন ও তার আশা-আকা¶ার 7যন 
!িতফলন ঘেট এমনভােবই তােক সহেযাগীতা করার 7JেK ’সাভ5 াইভর-7সkারড অ:াে!াচ’ নীিতেত কাজ করা হেব। একই সােথ  িল¤িভিpক সিহংসতা িবষয়ক 
িব~ব:াংেকর ‘nড !:াকdস 7নাট’ (good practice note) এ উেhিখত িবষয়nেলাও 7যৗনেশাষণ ও িনপীড়ন এবং 7যৗন হয়রািন সং_াL অিভেযাগ/ সমস:া িনরসেন 
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িবেবচনায় রাখা হেব। !কj বা"বায়নকারী !িতxানসমূহ (IA), !কj বা"বায়নকারী ইউিনট (PIU) এবং !কেjর কােজ িনযুU µকাদারী !িতxান 7কােনা ধরেনর 
অিভেযাগ বা সমস:া িনরসেন এবং !াসি¤ক পিরেষবা !দােনর জন: সJম নয়। !কj বা"বায়নকারী !িতxানসমূেহর (IA) !কj বা"বায়নকারী ইউিনেটর (PIU) 
িনযুU 7জ6ার এÂপাট5  এবং মেনানীত 7যৗনেশাষণ ও িনপীড়ন এবং 7যৗন হয়রািন িবষয়ক 7ফাকাল পাস5ন 7য 7কােনা ধরেনর অিভেযাগ বা হয়রািনমূলক ঘটনা মূল:ায়ন 
করেবন এবং 7সই সােপেJ 7যই সকল !ািতxািনক 7সবা !াসি¤ক এবং !কj এলাকায় সহজলভ: হয়; 7যমন; eা[: সুিবধা, আইন !েয়াগকারীর সং[ার 7জ6ার 
িবেশষািয়ত ইউিনট ইত:ািদ, 7মাতােবক অিভেযাগকারীেক 7রফার করেব। 

!কj এলাকায় িজআরএম (GRM) সvিক5 ত তথ: !কj �ারা Jিত=[ ব:িU (PAPs) এবং !কেjর সােথ জিড়ত বৃহpর 7Yকেহা�ারেদর মেধ: ব:াপকভােব 7পৗঁেছ 
7দওয়া হেব। িজআরএম  (GRM) !ি_য়া সব5জন িবদীত হেব এবং !কj এলাকায় উÃত 7য 7কােনা অিভেযাগ বা সমস:া ১৪ িদেনর সমাধান করা হেব। 7য 7কােনা 
অিভেযাগ বা সমস:াই যথাযথভােব নিথভুU করা হেব এবং তা বা"বায়নকারী !িতxানসমূেহর মাধ:েম !কেjর 7Yকেহা�ার এবং িব~ব:াংক এর িনকট িরেপাট5  
আকাের 7পশ করা হেব। 

এই 7!া=াম পিরেবশগত ও সামািজক িবষয় সংি�� সকল তথ: ও নিথ এবং উপ-!কj সং_াL সকল তথ: !কj বা"বায়নকারী সং[াnিল তােদর িনজe ওেয়বসাইেট 
ইংেরিজ এবং [ানীয় ভাষায় !কাশ করেব এবং !কেjর সvূণ5 সময়কাল জুেড় এ সকল তেথ:র মুি�ত কিপ !কj অিফেস সংরJণ করা হেব। 

তথ: !চােরর প^িতd হেব সহজ এবং সকেলর জন: সহজলভ:। অদ:াবিধ এ 7JেK 7য প^িতnেলা অনুসরণ করা হেয়েছ তার মেধ: ´d n�²পূণ5 উপােয়র একd 
হেt তথ: 7পৗঁছােনার জন: িবিভT উপকরণ !�তকরণ এবং কিমউিনd পয5ােয় মতিবিনময় সভার আেয়াজন করা। জনগেণর কােছ !কj সvিক5 ত n�²পূণ5 তথ: 
7পৗঁছােনার 7JেK [ানীয় ভাষা অথ5াৎ বাংলা ভাষায় মুি�ত (ক) 7Åািশয়ার {তরী করা 7যেত পাের। 7Åািশয়ার nেলােত !কj সং_াL তথ:, Jিতপূরণ বা সহেযাগীতা 
সvেক5  িব"ািরত তথ:, অিভেযাগ/ সমস:া িনরসন !ি_য়া ইত:ািদ তথ: সিTেবশ করা 7যেত পাের যা !কj �ারা Jিত=[ ব:িU বা জনগেণর িনকট তথ: 7পৗঁেছ িদেত 
সহায়ক হেব। [ানীয় সরকার অিফেস (7যমন; ইউিনয়ন পিরষদ অিফস) এবং !কj অিফেস এই সকল 7Åািশয়ার রাখা 7যেত পাের।  (খ) িবিভT জনবÆল এলাকা বা 
পেয়েk !কj সংি�� তথ: স¥িলত 7পাYারnিল !দশ5ন করা 7যেত পাের এবং (গ) !কj এলাকায় িলফেলটnিল িবতরণ করা 7যেত পাের।  িনoিলিখত িবষয়nেলােক 
জানােনার eােথ5 িনয়িমতভােব একd িনিদ5 � সময় অLর !কj এলাকার কিমউিনd, স�াব: উপকারেভাগী টােগ5ট Çপ এবং !কj �ারা Jিত=[ ব:িUেদর সােথ 
মতিবিনময় সভার আেয়াজন করা 7যেত পাের: 

•  কেvােনkিভিpক !কj ও উপ-!কেjর টাইমলাইন এবং কােজর অ=গিত সvেক5  অবিহত করা 
• উপকারেভাগীেদর আেলাচনায় অংশ=হণ সং_াL িবিভT তথ: 
• !কেjর eােথ5 ব:িU বা কিমউিনdর এক [ান 7থেক অন: [ােন গমন, এই সং_াL Jিতপূরণ !দােনর নীিতমালা সvেক5  তথ: !দান 
• িবিভT উপ-!কেjর কারেণ পিরেবশগত ও সামািজক স�াব: িবিভT Jিতর ঝঁুিক এবং 7সnেলার !ভাব সvেক5  জানােনা।  

তথ: !কােশর 7JেK 7য িবষয়d n�²পূণ5 তা হেt, !কj সং_াL সকল তথ: 7যন জনগেণর জন: !েয়াজনীয় বা তােদর eাথ5 রJা কের এবং !চারকৃত তথ: �ারা 
একজন ব:িU বা নাগিরক 7যন 7য 7কােনা সমস:ার সমাধােনর পথ খঁুেজ পায়।  সµকভােব তথ: !চােরর ফেল !কেjর etতা ও জবাবিদিহতা বৃি^ পােব এবং একই 
সােথ এd িব~ব:াংকেক !কj সvিক5 ত িবিভT চুিUর যথাযথ মূল:ায়ন ও মিনটিরংেয়র মাধ:েম !কেjর 7য ফলাফল আসেত পাের তার !ভাব যাচাই করার সুেযাগ 
{তরী হেব। 


