
 

1     জিজিসি - পসিসিষ্ট  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িুসিপত্র 

 

পসিসিষ্টিমূহ প্রসি অ্যানেক্স ৬ | জিজিসি 

এেভায়িেনমন্টাল অ্যান্ড সিািযাল 

মযানেিনমন্ট সিনেম এবং অ্পানিিোল 
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I. পসিসিষ্ট I: জিজিজি ই&ি সেমওয়ার্ক 

জিজিজি ই&ি ফ্রেমওয়ার্ক প়াাঁচটি স্তম্ভ নিযয গটিত, য়া িীযচর নচযে ফ্রেখ়াযি়া হযযযে। এর্স়াযে, প়াাঁচটি স্তম্ভ জিজিজি-এর লক্ষ্য ও 

উযেশ্য অর্কযির র্িয ওভ়ারনচিং ফ্রেমওয়ার্ক গিি র্যর। ই&ি ময়াযির্যমন্ট নসযেম হল জিজিজি ই&ি ফ্রেমওয়াযর্কর নপল়ার 1 এর 

অিংশ্, নর্ন্তু এটি অিয চ়ারটি স্তযম্ভর স়াযে এর্যে পড়া এবিং ফ্রব়াঝ়া উনচত। 
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II. পসিসিষ্ট I: জিজিসি বিকে িাসলর্া  

জিজিসি সেম্নসলসিি পসিসিসিনি গ্যািাসন্ট প্রদাে র্িা এডানব। এই বিকেগুসল সলেনদে সকাির্ানডক অ্ন্তভভ কক্ত র্িা 

হনয়নে যা জিজিসি এি সলেনদে সেব কািে প্রজিয়াি অ্ংি গ্ঠে র্নি (সবভাগ্ 8 সদিুে)। 

বিকে বর্ কো 

ফ্রয ফ্রলিযেিগুনলযর্ জর্জর্নস 

র্য়াি়াগনর র্ প্রর্ল্প নহস়াযব 

ফ্রেণীবদ্ধ র্যরযে৷ 

র্য়াি়াগনর র্ প্রর্ল্পগুনলর উযেখযয়াগয প্রনতরূ্ল পনরযবশ্গত এবিং/অেব়া স়াম়াজর্র্ 

প্রভ়াব ে়ার্যত প়াযর য়া অপনরবতকিীয, সিংযবেিশ্ীল, ববনচেযময ব়া পয ক়াপ্ত প্রশ্মি 

বযবস্থ়ার অভ়াযব অভূতপূব ক। র্য়াি়াগনর র্ প্রর্ল্পগুনলযর্ উচ্চ ঝ াঁ নর্ নহস়াযব নবযবচি়া 

র্র়া হয। 

 

নর্েু নিনেকষ্ট স়াম়াজর্র্-স়ািংসৃ্কনতর্ 

ফ্রগ়াষ্ঠীযর্ প্রভ়ানবত র্যর এমি 

প্রর্ল্প। 

 

 

নর্েু নর্েু স়াম়াজর্র্-স়ািংসৃ্কনতর্ ফ্রগ়াষ্ঠী আযে য়ার়া প্রর্ল্প এল়ার়্ায উপনস্থত ব়া বযবহ়ার 

র্যর য়ার়া "উপর়্ানত" (প়াহ়ানড উপর়্ানত, তফনসল উপর়্ানত, উপর়্ানত র্িগণ), 

"সিংখয়ালঘ " (র়্ানতগত ব়া র়্াতীয সিংখয়ালঘ ) ব়া "আনেব়াসী সম্প্রে়ায" নহস়াযব নবযবনচত 

হযত প়াযর। এই গ্রুপগুনল হযত প়াযর: 

- হয উযেখযয়াগযভ়াযব প্রনতরূ্লভ়াযব এর্টি প্রর্ল্প দ্ব়ার়া প্রভ়ানবত হয ফ্রযটি 

নবভ়াগ A-এর অধীযি পডযব; এবিং/অেব়া 

- নবি়ামূযলয, পূযব ক এবিং অবনহত সম্মনত িীনতর অধীযি পর়ামশ্ ক র্র়া হয ি়া; 

এবিং/অেব়া 

- নবি়ামূযলয, পূব কবতী এবিং অবনহত সম্মনত িীনতর অধীযি ত়াযের সম্মনত 

আিযর্ র়াখ়া; 

ঋণগ্রহীত়ার স়াযে ফ্রলিযেি 

ফ্রযখ়াযি প্র়ােনমর্ বযবস়ানযর্ 

র়্ায কক্রম নিনিদ্ধ ফ্রসক্টযর হয. 

 

নিম্ননলনখত নিনিদ্ধ ফ্রসক্টর:  

র্ য়া;  

প্র়াপ্তবযস্ক ব়া র়ার্নিনতর্ প্ররৃ্নতর নমনিয়া ফ্রয়াগ়াযয়াগ;  

স়ামনরর্ উত্প়ােি ব়া নবক্রয;  

মেযপ প়ািীয; 

ত়াম়ার্ এবিং সিংনিষ্ট পণয; 

ফ্রতর্জিয পে়াযে কর উৎপ়ােি ব়া বযবস়া; 

বন্ধিনবহীি অয়াসযবেস ফ়াইব়াযর উৎপ়ােি ব়া ব়ানণর্য। এটি বযেি অয়াসযবেস 

নসযমন্ট শ্ীি ফ্রর্ি়া এবিং বযবহ়াযরর ফ্রক্ষ্যে প্রযয়ার্য িয ফ্রযখ়াযি অয়াসযবেযসর 

পনরম়াণ 20% এর র্ম; 

বন্ধিনবহীি অয়াসযবেস ফ়াইব়াযর উৎপ়ােি ব়া ব়ানণর্য। এটি বযেি অয়াসযবেস 

নসযমন্ট শ্ীি ফ্রর্ি়া এবিং বযবহ়াযরর ফ্রক্ষ্যে প্রযয়ার্য িয ফ্রযখ়াযি অয়াসযবেযসর 

পনরম়াণ 20% এর র্ম. 

 

ফ্রলিযেি ফ্রযখ়াযি এর্টি 

বহুপ়ানক্ষ্র্ উন্নযি বয়ািংর্ 

জর্জর্নস এর গয়ার়ানন্টর 

স নবধ়াযভ়াগী হযব. 

জর্জর্নস বহুপ়ানক্ষ্র্ উন্নযি বয়াঙ্কগুনলযর্ গয়ার়ানন্ট প্রে়াি এড়াযব। জর্জর্নস ফ্রব়ািক 

বযনতক্রমগুনল নবযবচি়া র্রযত এবিং অি যম়ােি র্রযত প়াযর ফ্রযখ়াযি জর্জর্নস এর্টি 

বহুপ়ানক্ষ্র্ উন্নযি বয়ািংর্যর্ গয়ার়ানন্ট প্রে়াি র্যর এমি এর্টি আনে কর্ র়্াি়াযম়া 

সক্ষ্ম র্র়ার র্িয প্রযয়ার্িীয য়া ফ্রশ্ি পয কন্ত ঝ াঁ নর্ম ক্ত র্রযব এবিং উন্নযিশ্ীল 
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ফ্রেশ্গুনলযত ফ্রবসরর়্ানর খ়াযতর প্র়ানতষ্ঠ়ানির্ প াঁজর্ ফ্রেযর্ র্লব়ায  অে ক়াযিযর্ সজক্রয 

র্রযব।.  

 

সব র্ র্লব়ায  তহনবল ফ্রেযর্ 

পৃের্ তহনবল র্নডত ফ্রলিযেি. 

জর্জর্নস গ্রীি ক্ল়াইযমি ফ়াে ফ্রেযর্ আল়াে়া অে ক়াযি র্নডত গয়ার়ানন্ট প্রে়াি র্র়া 

এড়াযব ত়ার সম্মনত ে়াড়াই। এটি র্লব়ায  প্রভ়াযবর নদ্বগুণ গণি়ার সম্ভ়াবি়া এড়াযত।.  

 

নবেযম়াি র্লব়ায  অনভযয়ার্ি ব়া 

প্রশ্মি প্রর্যল্পর প িঅকে ক়াযযির 

ফ্রলিযেি (নিনেকষ্ট বযনতক্রম 

স়াযপযক্ষ্)।  

 

জর্জর্নস শুধ ম়াে নবেযম়াি র্লব়ায  অনভযয়ার্ি এবিং/অেব়া প্রশ্মি প্রর্ল্পগুনলর ঋণ 

প িঃঅে ক়াযযির গয়ার়ানন্ট প্রে়াি র্র়া এড়াযব। নিম্ননলনখত নিনেকষ্ট ফ্রক্ষ্যে প িঅকে ক়াযি 

নবযবচি়া র্র়া ফ্রযযত প়াযর।.  

 

প িঅকে ক়াযযির ফযল এর্টি িতুি ফ্রয়াগয র্লব়ায  প্রর্যল্পর র্িয সমপনরম়াণ র্লব়ায  

অে ক়াযি এর্জেত হয।.  

 

উপযরর বযনতক্রমটি স্বীর়্ার র্যর ফ্রয উন্নযিশ্ীল ফ্রেশ্গুনলযত র্লব়ায  অবর়্াি়াযম়া 

নবনভন্ন পয ক়াযয নিনম কত হযত প়াযর এবিং ফলস্বরূপ এর্টি ফ্রয়াগয র্লব়ায  প্রর্যল্পর 

নিম ক়াযণর পরবতী পয ক়াযয সক্ষ্ম র্র়ার র্িয নিম ক়াযণর পূব কবতী পয ক়াযয প িঅকে ক়াযযির 

র্িয জর্জর্নস সমে কিযর্ স যয়াযগর মযধয নবযবচি়া র্র়া ফ্রযযত প়াযর তযব শ্তক ে়াযর্ ফ্রয, 

সযেহ এড়াযি়া, জর্জর্নস গয়ার়ানন্টর এর্ USD িতুি ফ্রয়াগয র্লব়ায  প্রর্যল্পর র্িয 

অে ক়াযযির এর্ USD এর স়াযে সিংয ক্ত র্র়া হযব. 

 

এর্টি ফ্রয়াগয র্লব়ায  প্রর্যল্পর নিম ক়াণ শুরু হওয়ার আযগ জর্জর্নস এর স়াযে 

প িঃঅে ক়াযি চুজক্ত স্ব়াক্ষ্নরত হয. 

 

উপযরর বযনতক্রমটি স্বীর়্ার র্যর ফ্রয নবশ্ববয়াপী প্র়ানতষ্ঠ়ানির্ নবনিযয়াগর়্ারীর়া 

উন্নযিশ্ীল ফ্রেশ্গুনলযত নিম ক়াণ ঝ াঁ নর্ নিযত ি়াও প়াযর নর্ন্তু এর্টি ফ্রয়াগয র্লব়ায  প্রর্ল্প 

চ়াল  হযল নবনিযয়াগ র্রযত ইচু্ছর্। বযনতক্রমটি এমি এর্টি েৃশ্যর্ল্পযর্ র্ল্পি়া র্যর 

ফ্রযখ়াযি, জর্জর্নস দ্ব়ার়া সমনে কত এর্টি পূব ক-সম্মত প িঃঅে ক়াযযির উপনস্থনত সহ, 

ব়ানণজর্যর্ বয়াঙ্কগুনল ফ্রয়াগয র্লব়ায  প্রর্ল্পযর্ স্বল্পযময়ােী নিম ক়াণ অে ক প্রে়াি র্যর এবিং 

ব়ানণজর্যর্ র়্ায কক্রম শুরু হওয়ার 2 বেযরর মযধয প িঃঅে ক়াযি হয।.  

 

ব়াযয়াএি়াজর্ক (বর্ব জ্ব়াল়ানি সহ) 

নিম্ননলনখত ববনশ্ষ্টযগুনলর স়াযে 

ফ্রলিযেি. 

 

বর্বশ্জক্ত ফ্রলিযেযির র্িয নিযম্ন়াক্ত ববনশ্ষ্টযগুনল নিনিদ্ধ: 

ফ্রল়াব়াল হ়াঙ্গ়ার ইিযিক্স এবিং আযয়ার্র্ ফ্রেশ্গুনলর খ়ােয নির়াপত্ত়া মূলয়াযি নিনব কযশ্যি 

ফ্রভ়ার্য শ্জক্তর ফসল ফ্রেযর্ উৎপ়ানেত প্রেম প্রর্যের বর্ব জ্ব়াল়ানি।. 

র্ল়াভূনম ব়া বযির মযত়া পূযব ক উচ্চ র়্াব কি ের্য ক্ত র্নম ফ্রেযর্ 2015 স়াযলর পযর 

রূপ়ান্তনরত অঞ্চযল বর্ব জ্ব়াল়ানি র্যে. 

উচ্চ র্ীবনবনচেয সহ ভূনম ফ্রেযর্ প্র়াপ্ত র়্াাঁচ়াম়াল ফ্রেযর্ উৎপ়ানেত বর্ব জ্ব়াল়ানি, ফ্রযমি 

প্র়ােনমর্ বি ব়া অতযন্ত র্ীবনবনচেযপূণ ক তৃণভূনম. 

 

নিম্ননলনখত ববনশ্ষ্টয সহ 

হ়াইযর়াযর্ি ফ্রলিযেি। 

100% প িি কবীর্রণযয়াগয শ্জক্ত দ্ব়ার়া চ়ানলত র্ল ইযলযর়াল়াইনসস ফ্রেযর্ উত্প়ানেত 

বযতীত অিয ফ্রর়্ািও হ়াইযর়াযর্ি. 

নিম্ননলনখত নিনিদ্ধ ববনশ্ষ্টয সহ 

পনরবহি ফ্রলিযেি। নিম্ননলনখতগুনল পনরবহি ফ্রলিযেযির র্িয নিনিদ্ধ ববনশ্ষ্টয: 
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হ়াইনিি সহ ফ্রযযর়্াি ধরযণর র্ীব়াশ্ম জ্ব়াল়ািী নভনত্তর্ য়ািব়াহি এবিং র়্াহ়াযর্র স্থ়াপি়া. 

নসএিজর্ ব়াস স্থ়াপি, য়ার জ্ব়াল়ানি সরবর়াহ ব়াযসর র্ীবেশ়্ায স্থ়ািীযভ়াযব প্র়াপ্ত 

িব়াযিযয়াগয দ্ব়ার়া 100% স রনক্ষ্ত র্র়া য়ায ি়া. 

ববে যনতর্ গ়ানড সহ বযজক্তগত য়ািব়াহযির ম়ানলর়্াি়া প্রচ়াযরর র্িয ফ্রয ফ্রর়্ািও ধরযণর 

আনে কর্ সহ়াযত়া. 

ফ্রয ফ্রর়্াি র়াস্ত়া নিম ক়াণ.  
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III. পসিসিষ্ট II: সলেনদে সকাির্াডক (ই& ি সির্সলে ) 

ফ্রলিযেি ফ্রস্ক়ারর়্ািক এর্টি ইন্ট়াযরনক্টভ এযক্সল ফ্রেিশ্ীি য়া অি যর়াযধ ফ্রেখ়া ফ্রযযত প়াযর।.  

 

ফ্রলিযেি ফ্রস্ক়ারর়্ািক হল এর্টি িুল য়া জিজিজি ফ্রর্ ফ্রপ্র়াগ্র়াম সম্পনর্কত নিনেকষ্ট ম়ািেযের নবরুযদ্ধ ফ্রলিযেি মূলয়াযি র্রযত সক্ষ্ম 

র্যর। ফ্রস্ক়ারর়্ািকটি প্র়ােনমর্ নিউ নিনলযর্ন্স িীনিিং (ফ্রলিযেি নিব ক়াচি প্রজক্রয়ার ধ়াপ 2) এবিং গভীর ি়াইভ নিউ নিনলযর্ন্স 

(ফ্রলিযেি নিব ক়াচি প্রজক্রয়ার ধ়াপ 4) সময বযবহ়ার র্র়া হয।.  

 

প্র়ােনমর্ নিউ নিনলযর্ন্স জিনিিংযযর সময, প্রস্ত়ানবত ফ্রলিযেযির র্লব়ায  প্রভ়াব সম্ভ়াবযত়া নিধ ক়ারণ র্রযত ফ্রস্ক়ারর়্ািক বযবহ়ার র্র়া 

হয। জর্জর্নস-এর ইমপয়াক্ট টিম এই পয ক়াযয িীনিিং পনরচ়ালি়া র্রযব, য়া এর্টি ফ্রিস্ক-নভনত্তর্ অি শ্ীলি। যনে প্রযয়ার্ি হয, ব়ানহযর্ 

েক্ষ্ত়া আি়া হযব। প্র়ােনমর্ িীনিিং প়াস র্র়ার র্িয, এর্টি প্রর্যল্পর র্লব়ায  অনভযয়ার্ি ব়া র্লব়ায  প্রশ্মযির উপর িূযিতম 

ফ্রস্ক়ার ে়ার্যত হযব এবিং উপরন্তু নর্েু অ-র্লব়ায  িীনিিং ম়ািেে পূরণ র্রযত হযব।. 

 

নিপ ি়াইভ নিউ নিনলযর্যন্সর সময, স্বতন্ত্র ইি-র়্ানি পর়ামশ্ কে়াত়ার়া জর্জর্নস-এর নবনিযয়াগ েল এবিং ঋণগ্রহীত়ার স়াযে এর্যে 

স়াইি নভজর্ি র্র়ার র্িয নিয ক্ত ে়ার্যবি। স়াইি পনরেশ্ কযির সম়ান্তর়াযল, র্ম়া ফ্রেওয়া তেয য়াচ়াই র্র়ার র্িয ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের 

স়াযে স়াক্ষ়্াত্র়্ার ফ্রিওয়া হযব। নিপ ি়াইভ নিউ নিনলযর্ন্স ধ়াযপর ফল়াফল হল র্লব়ায  প্রভ়াব, ই&স, নলঙ্গ এবিং র্লব়ায  

স়াটিকনফযর্শ্যির চূড়ান্ত ফ্রস্ক়ার এবিং ফ্রসইস়াযে ফ্রলিযেযির র্িয এর্টি নবশ্ে নিউ নিনলযর্ন্স নরযপ়ািক. 

 

িীযচর েনবটি িুলটির ফ্রশ্ি িয়াবটি ফ্রেখ়ায, য়া নিপ ি়াইভ নিউ নিনলযর্যন্সর চূড়ান্ত ফল়াফযলর এর্টি ওভ়ারনভউ. 
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IV. পসিসিষ্ট III: প্রাথসমর্ প্রভাব র্সমটিি সিদ্ধান্ত িভা সপপাি  

গ্যািাসন্ট সবস্তাসিি 

গয়ার়ানন্টর প্রর়্ার (প্রতযক্ষ্ 

ব়া পযর়াক্ষ্) 

 

ইস যর়্ারীর ি়াম  

অপ়াযরটিিং সম্পে/প্রর্ল্প 

ব়া বে/ফ্রল়াযির ি়াম  

 

অবস্থ়াি (অঞ্চল/ফ্রেশ্)  

ফ্রসক্টর  

স়াব-ফ্রসক্টর  

 

উপাদাে ই&ি ঝুুঁ সর্ি িািাংি - িিািসি গ্যািাসন্ট 

অন্তনি কনহত ই&স ফ্রসক্টর 

ঝ াঁ নর্ নচনিত র্র়া হযযযে 

•  

•  

•  

নিনেকষ্ট ই&স ঝ াঁ নর্র 

গয়ার়ানন্ট 

•  

•  

•  

সমসয়া নচনিত র্র়া 

হযযযে 

 

 

উপাদাে ই&ি ঝুুঁ সর্ িািিংনেপ - পনিাে গ্যািাসন্ট 

(প্রর্নল্পত) নবনিযয়াযগর 

স যয়াগ  

•  

•  

•  

অন্তনি কনহত ই&স ফ্রসক্টর ঝ াঁ নর্ 

নচনিত র্র়া হযযযে 

•  

•  

•  

সমসয়া নচনিত র্র়া হযযযে  

 

প্রনযািয আইএফসি PERFORMANCE STANDARDS 

নপএস 1: ইএসএমএস হয়া াঁ/ি়া নপএস 5: র্নম অনধগ্রহণ হয়া াঁ/ি়া 

নপএস 2: েম হয়া াঁ/ি়া নপএস 6: র্ীবনবনচেয হয়া াঁ/ি়া 

নপএস 3: সম্পযের েক্ষ্ত়া হয়া াঁ/ি়া নপএস 7: আনেব়াসী ম়াি ি হয়া াঁ/ি়া 

নপএস 4: সম্প্রে়ায হয়া াঁ/ি়া নপএস 8: স়ািংসৃ্কনতর্ ঐনতহয হয়া াঁ/ি়া 

র্যমন্টস  
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অ্েযােয ই&ি েযান্ডাডক 

প্রযয়ার্য অিয ফ্রর়্াযি়া 

ই&স ম়াি অন্তভুকক্ত র্রুি 

 

প্রযয়ার্য অিয ফ্রর়্াযি়া 

ই&স ম়াি অন্তভুকক্ত র্রুি 

 

র্যমন্টস  

 

প্রাথসমর্ ই&ি ঝুুঁ সর্ সের্ীর্ির্ 

আইএফনস ঝ াঁ নর্ নবভ়াগ 

(সর়াসনর গয়ার়ানন্ট) 

(র্য়াি়াগনর নব ব়া নস) 

আইএফনস ঝ াঁ নর্ ফ্রেণী 

(পযর়াক্ষ্ গয়ার়ানন্ট) 

(নবভ়াগ এফআই-2 ব়া এফআই-3) 

আইএফনস ঝ াঁ নর্র নববরণ  

র্যমন্টস  

 

সলেনদে সকাির্াডক সকাি 

সম্পূণ ক 

ফল়াফল 

 

মন্তবয (ফ্রযমি 

ত়ার়া ই&স এর 

স়াযে 

সম্পনর্কত) 

 

 

ই&ি যথাযথ অ্ধ্যবিায় পসির্ল্পো 

ই&স যে়াযে 

অধযবস়ায 

প্রযয়ার্িীযত়া 

 

 

 

ি়াইমল়াইি  

র্ে ইমনিযর্শ্ি  

 

ই&ি সেিাসলে িপুাসিি 

Ο ফ্রলিযেযির স়াযে এনগযয য়াি                             Ο ফ্রলিযেযির স়াযে এনগযয য়াযবি ি়া 

ত়ানরখ  

স্ব়াক্ষ্র  
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V. পসিসিষ্ট IV: সেিাপদ যনেি পযানর্ি   

স রক্ষ়্া যন্ত্র পয়াযর্র্টি ফ্রের্যহ়াল্ড়ার এিযগর্যমন্ট িয়াি, নগ্রযভন্স ফ্রমর়্ানির্ম, চ়ান্স ফ়াইেস পদ্ধনত এবিং এলএআরএফ দ্ব়ার়া বতনর 

র্র়া হযযযে য়া িীযচ উযেখ র্র়া হযযযে।  
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VI. পসিসিষ্ট V: প্রিযে ও পনিাে গ্যািাসন্টি িেয ই&ি সডউ সডসলনিন্স সির্সলে  

ই&ি স্ক্রীসেং সির্সলে   

সলেনদনেি সববির্  

প্রশ্ন উত্তি 

নর্ ধরযির ক্ল়াযযন্ট হয গয়ার়ানন্ট চ়াওয়া (আনে কর্ প্রনতষ্ঠ়াি (পযর়াক্ষ্) ব়া অপ়াযরটিিং 

সম্পে/প্রর্ল্প (পযর়াক্ষ্)? 
 

হয েয বযবহ়ার এর আয পনরনচত?? (হয়া াঁ ি়া)  

ক্ল়াযযন্ট/প্রর্ল্প নশ্ল্প ফ্রসক্টর ফ্রফ়ার়্াস নর্ (ফ্রযমি, রৃ্নি, অবর়্াি়াযম়া, উত্প়ােি, 

শ্জক্ত, ইতয়ানে)? 
 

ক্ল়াযযন্ট/প্রর্ল্প ফ্রভৌগনলর্ ফ্রফ়ার়্াস নর্ (ফ্রযমি, ফ্রেযশ্র ফ্রপ্র়াফ়াইল)  

প্রর্ল্প র্ীবিচযক্রর পয ক়ায নর্ (ফ্রযমি, ধ়ারণ়া এবিং ির্শ়্া, নিম ক়াণ, র্ম কক্ষ্ম, ইতয়ানে)  

এটি নর্ জর্জর্নস-এর র্িয এর্টি প ির়াবৃনত্ত ক্ল়াযযন্ট? যনে হয়া াঁ, পয ক়াযল়াচি়ার র্িয 

ফ্রর়্াি পূব কবতী ফ্ররর্িক আযে নর্? 
 

জর্জর্নস -এর বর্কি ত়ানলর়্ায অন্তভুকক্ত এর্ ব়া এর়্ানধর্ জক্রয়ার্ল়াপ নর্ ফ্রলিযেযির 

স়াযে র্নডত? 
 

  

সলেনদে ই&ি ঝুুঁ সর্ এবং প্রভাব 

প্রশ্ন উত্তি 

ক্ল়াযযন্ট/প্রর্ল্পগুনলর স়াযে য ক্ত উচ্চ স্তযরর উপ়াে়াি ই&স ঝ াঁ নর্, প্রভ়াব এবিং 

স যয়াগগুনল র্ী র্ী? 
 

ক্ল়াযযন্ট/প্রর্ল্পটি নর্ আইএফনস নপএস 5 ফ্রেযর্ 8 (অে ক়াৎ, র্নম অনধগ্রহণ ও 

প িব ক়াসি, আনেব়াসী, স়ািংসৃ্কনতর্ ঐনতহয, র্ীবনবনচযেযর ক্ষ্নত, ইতয়ানে) টিগ়ার 

র্যর? 

 

  

িামসির্ প্রাথসমর্ ই&ি ঝুুঁ সর্ সের্ীর্ির্ 

প্রশ্ন উত্তি 

শুধু্মাত্র িিািসি গ্যািাসন্টগুসলি িেয    

ফ্রলিযেি নর্ সম্ভ়াবয ত়াৎপয কপূণ ক প্রনতরূ্ল পনরযবশ্গত এবিং/অেব়া স়াম়াজর্র্ ঝ াঁ নর্ 

এবিং/অেব়া ববনচেযময, অপনরবতকিীয, ব়া অভূতপবূ ক প্রভ়াব সৃটষ্ট র্যর? 
নিব ক়াচি র্রুি 

ফ্রলিযেিটি নর্ সম্ভ়াবয সীনমত প্রনতরূ্ল পনরযবশ্গত এবিং/অেব়া স়াম়াজর্র্ ঝ াঁ নর্ 

এবিং/অেব়া প্রভ়াব সৃটষ্ট র্যর য়া সিংখয়ায র্ম, স়াধ়ারণত স়াইি-নিনেকষ্ট, বহুল়ািংযশ্ 

নবপরীতম খী, এবিং প্রশ্মি বযবস্থ়ার ম়াধযযম সহযর্ই সম়াধ়াি র্র়া হয? 

নিব ক়াচি র্রুি 

ফ্রলিযেিটি নর্ িূযিতম ব়া ফ্রর়্াি প্রনতরূ্ল পনরযবশ্গত ব়া স়াম়াজর্র্ ঝ াঁ নর্ 

এবিং/অেব়া প্রভ়াব সৃটষ্ট র্যর ি়া. 
নিব ক়াচি র্রুি 

র্যমন্টস  

  

শুধু্মাত্র পনিাে গ্যািাসন্টগুসলি িেয  
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এফআই-এর নবেযম়াি ব়া প্রস্ত়ানবত ফ্রপ়ািকযফ়ানলওযত নর্ সম্ভ়াবয উযেখযয়াগয প্রনতরূ্ল 

পনরযবশ্গত ব়া স়াম়াজর্র্ ঝ াঁ নর্ ব়া ববনচেযময, অপনরবতকিীয, ব়া অভূতপবূ ক প্রভ়াব 

সহ বযবস়ানযর্ র়্ায কর্ল়াযপর আনে কর্ এক্সযপ়ার়্ার অন্তভুকক্ত ব়া প্রতয়ানশ্ত অন্তভুকক্ত? 

নিব ক়াচি র্রুি 

এফআই-এর নবেযম়াি ব়া প্রস্ত়ানবত ফ্রপ়ািকযফ়ানলওযত নর্ সম্ভ়াবয সীনমত প্রনতরূ্ল 

পনরযবশ্গত ব়া স়াম়াজর্র্ ঝ াঁ নর্ এবিং প্রভ়াবগুনলর স়াযে জক্রয়ার্ল়াযপর উযেখযয়াগয 

আনে কর্ এক্সযপ়ার়্ার অন্তভুকক্ত রযযযে ব়া অন্তভুকক্ত র্র়ার আশ়্া র্র়া হযচ্ছ য়া নর্েু, 

স়াধ়ারণত স়াইি-নিনেকষ্ট, বহৃৎভ়াযব নবপরীতম খী, এবিং প্রশ্মি বযবস্থ়ার ম়াধযযম 

সহযর্ই সম়াধ়াি র্র়া হয; এবিং সম্ভ়াবয ত়াৎপয কপূণ ক প্রনতরূ্ল পনরযবশ্গত এবিং 

স়াম়াজর্র্ ঝ াঁ নর্ এবিং প্রভ়াব সহ এমি ফ্রর়্াি র়্ায কক্রম অন্তভুকক্ত র্যর ি়া য়া 

পৃের্ভ়াযব ব়া ক্রমবধ কম়ািভ়াযব, ববনচেযময, অপনরবতকিীয ব়া অভূতপূব ক? 

নিব ক়াচি র্রুি 

এফআই-এর বযবস়ানযর্ র়্ায কক্রম ব়া প্রর্ল্পগুনল নর্ িূযিতম ব়া ফ্রর়্াি প্রনতরূ্ল 

স়াম়াজর্র্ ব়া পনরযবশ্গত প্রভ়াব ব়া ঝ াঁ নর্ সহ িয? 
নিব ক়াচি র্রুি 

র্যমন্টস  

  

িেয সবনবিো ইএিসডসড 

প্রশ্ন উত্তি 

প্র়ােনমর্ ই&স ঝ াঁ নর্ ফ্রেণীর্রযণর উপর নভনত্ত র্যর, ফ্রলিযেযির স়াযে য ক্ত ই&স 

সমসয়াগুনলযর্ সফলভ়াযব মূলয়াযি র্র়ার র্িয ফ্রর়্াি ধরযির ইএসনিনি প্রযয়ার্ি 

(ফ্রযমি, এর্টি বনহর়াগত প্রে়াির়্ারী ব়া অভযন্তরীণ E&S সিংস্থ়াি দ্ব়ার়া সম্প়ানেত 

ইএসনিনি, নবযশ্িজ্ঞ ইিপ ি সহ ইএসনিনি ইতয়ানে)? 

 

ফ্রর়্াি ই&স ম়াি এবিং নিযেকনশ্র়্াগুনল (ফ্রযমি, স্থ়ািীয আইি, আইএফনস 

প়ারফরযমন্স েয়াে়ািক, ইতয়ানে) ফ্রলিযেযির ফ্রক্ষ্যে প্রযয়ার্য এবিং এর নবরুযদ্ধ 

মূলয়াযি র্র়া উনচত? 

 

র্িয ি়াইমল়াইি নর্ েয ইএসনিনি মূলয়াযি?  

র্িয আি ম়ানির্ খরচ নর্ ইএসনিনি ?  

ইএসনিনি মূলয়াযযির প্রযয়ার্িীয আউিপ িগুনল র্ী র্ী (ফ্রযমি, ইএসনিনি 

নরযপ়ািক, এিভ়াযরিযমন্ট়াল অয়াে ফ্রস়াশ্য়াল অয়ার্শ্ি িয়াি (ইএসএনপ), ইতয়ানে)? 
  

ফ্রলিযেযির র্িয পরবতী পেযক্ষ্পগুনল র্ী র্ী (অে ক়াৎ, পরবতী পয ক়াযয ফ্রলিযেযির 

স়াযে এনগযয য়াওয়ার নসদ্ধ়ান্ত ফ্রিওয়া ব়া ি়া র্র়া, তৃতীয পক্ষ্যর্ নিযয়াগ র্র়ার র্িয 

এর্টি ইএসনিনি শ্তক়াবলী (টিoর) নবর়্াশ্ র্র়া, ইএসনিনি -এর র্িয সময নিজিত 

র্র়া ইতয়ানে)? 

  

 

সির্সলে 1: স্বািয এবং সেিাপত্তা ঝুুঁ সর্ 

স = সযন্ত়াির্ির্ 

ইউ = অসযন্ত়াির্ির্ 

এি র্ = প্রযয়ার্য িয 
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ইিুয বযবিাি র্ায কর্াসিিাি িানথ িমিযাগুসলি 

প্রািসির্িা সিসিি র্িাি িেয প্রস্তাসবি প্রশ্নগুসল 

সিটিং সোি/অ্যার্িে প্রনয়ািে 

ি / ইউ / এে র্ 

েনমর্যের স়াযে পর়ামশ্ ক ফ্রপশ়্াগত স্ব়াস্থয ও নির়াপত্ত়া নর্ র্ম কশ্জক্তর পর়ামযশ্ কর 

মযধয অন্তভুকক্ত?   

পনরেশ্ কিগুনল নিযনমত এবিং র়্ায কর্র স্ব়াস্থয এবিং নির়াপত্ত়া পনরেশ্ কি 

এবিং সম্মনত পরীক্ষ়্া আযে নর্??   

নবচ়ার়াধীি প্রনসনর্উশ্ি প্রর্যল্পর পৃষ্ঠযপ়াির্ ব়া ফ্রর়্াম্প়ানির দ্ব়ার়া স্ব়াস্থয ও 

নির়াপত্ত়া লঙ্ঘি সম্পনর্কত ফ্রর়্াযি়া পূব কবতী ব়া ম লতুনব 

ম়ামল়া আযে নর্?   

এইচ&স ফ্ররর্িক স্পিসর ব়া ফ্রর়্াম্প়ানির বতকম়াি স্ব়াস্থয এবিং নির়াপত্ত়া 

ফ্ররর্িক নর্?   

সম্প্রে়াযগুনল নবনিযয়াযগর স়াযে য ক্ত স্থ়ািীয সম্প্রে়াযযর র্িয ফ্রর়্াি 

স্ব়াস্থয ও নির়াপত্ত়া ঝ াঁ নর্ আযে নর্?   

প্রনশ্ক্ষ্ণ র্ম কসূচী স়াধ়ারণ এবিং নিনেকষ্ট নির়াপত্ত়া প্রনশ্ক্ষ্ণ প্রে়াি র্র়া হয?   

ফ্রল়াি উযত্ত়ালি ফ্রযখ়াযি প্রযয়ার্ি ফ্রসখ়াযি য়ানন্ত্রর্ উযত্ত়ালি সহ়াযর্ 

সরবর়াহ র্র়া হয?   

ে ঘ কিি়া নরযপ়াটিকিং এবিং তেন্ত ে ঘ কিি়ার নরযপ়ািক হয? পনরসিংখয়াি বর়্ায র়াখ়া হয? 

তেন্ত সঞ্চ়ানলত হয? 

  

রক্ষ্ণ়াযবক্ষ্ণ নস্কম প্রনতযর়াধমূলর্ রক্ষ্ণ়াযবক্ষ্যণর এর্টি র্ম কসূনচ আযে 

নর্? 

  

যন্ত্রপ়ানত নির়াপত্ত়া: গ়ািক 

এবিং ববে যনতর্ 

যন্ত্রপ়ানত গ়ািক ল়াগ়াযি়া আযে? র্ম কযক্ষ্ে নর্ পনরপ়াটি? 

পয ক়াপ্ত আযল়ার বযবস্থ়া আযে?? 

  

ওয়ার্ক নসযেম প়ারনমি রক্ষ্ণ়াযবক্ষ্ণ শুরু র্র়ার আযগ সরঞ্জ়ামগুনল নির়াপে 

নর্ি়া ত়া নিজিত র্র়ার র্িয নর্ "র়্াযর্র অি মনত" 

নসযেম বযবহ়ার র্র়া হয? 

  

ববে যনতর্ নির়াপত্ত়া, 

ওভ়ারযহি ল়াইি, র্য়ানবযিি 

ববে যনতর্ ইিেযলশ্ি এর্টি য জক্তসঙ্গত ম়াি? 

ইযলর্টিনশ্য়াির়া নর্ প্রনশ্নক্ষ্ত? (আইইই ম়াি) 

  

আগুি এবিং নবযফ়ারযণর 

মরীনচ 

আগুি এবিং নবযফ়ারযণর নবপে ফ্রযমি ধ যল়া (মযে়া, 

নচনি), এলনপজর্, জ্ব়াল়ানি এবিং দ্র়াবর্ আযে?  

এর্টি অয়াল়াম ক নসযেম আযে? এবিং  

অনিনিব ক়াপর্ সরঞ্জ়াম সরবর়াহ র্র়া হযযযে (পয ক়াপ্ত 

র্ল সরবর়াহ এবিং নিব ক়াপর্)?  

েনূিত আগুযির প়ানি ফ্রর়্াে়ায য়াযব? 

  

ম়াি ি এবিং উপর্রণ 

পনরবহি 

ফ্রর়্াম্প়ানি র়াইভ়ারযের র্িয এর্টি প্রযয়ার্িীয ম়াি 

আযে? 

নচনর্ৎস়া এবিং েক্ষ্ত়া পরীক্ষ়্া আযে? 
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ইিুয বযবিাি র্ায কর্াসিিাি িানথ িমিযাগুসলি 

প্রািসির্িা সিসিি র্িাি িেয প্রস্তাসবি প্রশ্নগুসল 

সিটিং সোি/অ্যার্িে প্রনয়ািে 

ি / ইউ / এে র্ 

নবি়াক্ত ধূনলর্ণ়া, ফ্রধ়া াঁয়া নবপজ্জির্ র়াস়াযনির্ / উপ়াে়াি (ফ্রযমি দ্র়াবর্, ধ যল়া, 

অয়াসযবেস, র্ীিি়াশ্র্) বযবহ়ার র্র়া হয? এবিং 

েনমর্র়া নর্ ত়াযের সিংস্পযশ্ ক আসযে? 

  

বযজক্তগত প্রনতরক্ষ়্ামূলর্ 

সরঞ্জ়াম নবধ়াি 

স রক্ষ়্া / ব়ায চল়াচল / নিষ্ক়াশ্ি ইিেল র্র়া হয? ব়া 

উপয ক্ত বযজক্তগত স রক্ষ়্া সরঞ্জ়াম সরবর়াহ র্র়া হয? 

  

ফ্রগ়ালম়াযলর ম়াে়া র্ম কচ়ারীযের শ্ব্দ এক্সযপ়ার়্ার নর্ 85 নিনব(এ) অনতক্রম 

র্যর? যনে ত়াই হয, র়্াযির প়াি়া ব়া ি়াগ ফ্রেওয়া হয এবিং 

পর়া হয? 

  

ফ়ােক এইযির বযবস্থ়া প্র়ােনমর্ নচনর্ৎস়া সরঞ্জ়াম ফ্রেওয়া হয? প্রনশ্নক্ষ্ত ফ়ােক 

এইি়ার আযে নর্? 

  

ির্রে়ানর পনরর্ল্পি়ার 

উপর স্ব়াস্থয 

প্র়ার্-র্ম কসিংস্থ়াি এবিং রুটিি নচনর্ৎস়া (ফ্রযমি, 

েবণশ্জক্ত হ্র়াস, র়াস়াযনির্ প্রর়্াশ্, ফ সফ যসর 

র়্ায কর়্ানরত়া) ফ্রযখ়াযি প্রযয়ার্ি ফ্রসখ়াযি র্র়া হয? 

  

র্রুরী পনরর্ল্পি়া এবিং 

মহড়া 

অনি/নির়াপত্ত়া জরল ব়ানহত হয? 

অি-স়াইি এবিং অফ-স়াইি ঘিি়ার র্িয নর্ র্রুরী 

পনরর্ল্পি়া আযে? 

  

 

সির্সলে 2: পসিনবি ঝুুঁ সর্ 

ইিুয বযবিাি র্ায কর্াসিিাি িানথ িমিযাগুসলি 

প্রািসির্িা সিসিি র্িাি িেয প্রস্তাসবি প্রশ্নগুসল 

সিটিং সোি/অ্যার্িে প্রনয়ািে 

ি / ইউ / এে র্ 

প্রযয়ার্য আইি স্থ়ািীয পনরযবশ্গত আইি, ম়াি এবিং প্রনবধ়াি 

নবনিযয়াযগর র্িয প্রযয়ার্য। প্রর্ল্প স্পিসর ব়া ফ্রর়্াম্প়ানি 

প্র়াসনঙ্গর্ আপ িু ফ্রিি পনরযবশ্ ম়ািনসর্ অি মনত এবিং 

স়াটিকনফযর্শ্ি প্র়াপ্ত হযযযে? প্র়াসনঙ্গর্ আন্তর্ক়ানতর্ 

পনরযবশ্গত ম়াি? িনিউনবজর্ ইএইচএস নিযেকনশ্র়্া 

বযবহ়ার? 

  

ঝ নর্ বযবস্থ়াপি়া পনরযবশ্গত ঝ াঁ নর্ শ্ি়াক্তর্রণ, প্রশ্মি ও পনরচ়ালি়ার প্রজক্রয়া 

র্ী? 

  

র্যলর গুণম়াি র্যলর বযবহ়ার ব়া র্লীয বর্কয নিষ্পনত্ত এই সরবর়াযহর 

অিয়ািয বযবহ়ারর়্ারীযের প্রভ়ানবত র্রযত প়াযর? 

উৎস/গুনল এবিং র্যলর পনরম়াণ প্রযয়ার্ি? বর্কয 

নচনর্ত্স়া ব়া প়াবনলর্ িেকম়া নিষ্ক়াশ্ি? 
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ইিুয বযবিাি র্ায কর্াসিিাি িানথ িমিযাগুসলি 

প্রািসির্িা সিসিি র্িাি িেয প্রস্তাসবি প্রশ্নগুসল 

সিটিং সোি/অ্যার্িে প্রনয়ািে 

ি / ইউ / এে র্ 

এিভ়াযরিযমন্ট়াল িয়ার্ 

ফ্ররর্িকস 

গত 5 বেযর প্রর্যল্পর পৃষ্ঠযপ়াির্ ব়া ফ্রর়্াম্প়ানির স়াযে 

পনরযবশ্গত ফ্রর়্াযি়া ঘিি়া ঘযিযে নর্? যনে হয়া াঁ নবস্ত়ানরত 

প্রে়াি র্রুি. 

  

র্ীবনবনচেয ফ্রলিযেিটি নর্ পনরযবশ্গত প্রভ়াব মূলয়াযযির ম়াধযযম 

এর জক্রয়ার্ল়াযপর সমস্ত র্ীবনবনচযেযর প্রভ়াব নচনিত 

র্যরযে এবিং সম়াধ়াি র্যরযে? 

  

স্থ়ািীয ব়ায র গুণম়াি র্ম কযক্ষ্যে, স়াইি এবিং আযশ্প়াযশ্র এল়ার়্ায ব়ায র 

গুণম়াি নর্ সযন্ত়াির্ির্? য়ািব়াহি, উজিে ব়া সরঞ্জ়াম 

ফ্রেযর্ ধ যল়া, অিয়ািয নিগ কমি ব়া ফ্রধ়া াঁয়া? র়্ায কর্র প্রশ্মি 

নসযেম ইিেল র্র়া হয? 

  

ওযর়্াি ক্ষ্য নসএফনস নর্ ফ্ররনের়্াযরশ্ি ব়া এয়ার-র্জেশ্নিিং 

নসযেযম বযবহৃত হয? নবর্ল্প নর্ নবযবচি়া র্র়া হয? 

  

নবপজ্জির্ পে়াে ক নবপজ্জির্ উপর্রণ প্রজক্রয়া র্নডত? 

ত়ার়া র়্ায কর্রভ়াযব পনরচ়ানলত হয? ি়ান্সফরম়ার ফ্রতযল 

নর্ নপনসনব আযে? িয়ািংর্ ফ্রঘর়া? 

  

র্টিি বর্কয বর্কয িযূিতমর্রণ ফ্রপ্র়াগ্র়াম: প িব কযবহ়ার, পয়াযর্জর্িং 

উপর্রণ প িঃবযবহ়ার? 

  

েনূিত র্নম স়াইযি (রৃ্নি ও নশ্ল্প) অতীযতর র়্ায কর্ল়াপ ফ্রেযর্ র্নম 

েনূিত হওয়ার লক্ষ্ণ আযে নর্? 

  

আযমনিটি ইমপয়াক্ট ফ্রগ়ালম়াল ব়া অিয়ািয উপদ্রব আযে নর্?   

 

সির্সলে 3: িামাজির্ ঝুুঁ সর্ 

ইিুয বযবিাি র্ায কর্াসিিাি িানথ িমিযাগুসলি 

প্রািসির্িা সিসিি র্িাি িেয প্রস্তাসবি প্রশ্নগুসল 

সিটিং সোি/অ্যার্িে প্রনয়ািে 

ি / ইউ / এে র্ 

নিম্ন ম র্রী মর্ নর নর্ িূযিতম মর্ নরর স্তযর ব়া ত়ার র়্াে়ার়্ানে? 

ফ্রমৌনলর্ চ়ানহে়া পূরযণর র্িয পয ক়াপ্ত স্তযরর নিযচ পড়ার 

সম্ভ়াবি়া আযে? 

  

সম্প্রে়ায উন্নযি নবনিযয়াগ নর্ আনে কর্ অি ে়াযির ম়াধযযম ব়া অিয উপ়াযয 

ফ্রর়্াযি়া সম্প্রে়ায উন্নযি র্ম কসূনচযত অবে়াি র়াযখ? 

ফ্রর়্াম্প়ানির র়্ায কর্ল়াপ স্থ়ািীয সম্প্রে়ায এবিং অিয়ািয 

ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের উপর নর্ প্রভ়াব ফ্রফলযত প়াযর? 

  

িীনত র়্ায কর্র এইচআর িীনত নর্ র়্াযগ়ায আযে?   

চুজক্ত র্মীযের র্িয সটির্ েম চুজক্ত আযে?   
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ইিুয বযবিাি র্ায কর্াসিিাি িানথ িমিযাগুসলি 

প্রািসির্িা সিসিি র্িাি িেয প্রস্তাসবি প্রশ্নগুসল 

সিটিং সোি/অ্যার্িে প্রনয়ািে 

ি / ইউ / এে র্ 

পর়ামশ্ কমূলর্ র়্াযর্র 

র়্াযগ়ার র়্াি়াযম়া 

এর্টি র়্ায কর্র অনভযয়াগ প্রজক্রয়া আযে? (ফ্রয ফ্রেযশ্ ফ্রিি 

ইউনিযিযর্ সীম়াবদ্ধ র্যর এমি আইি আযে ফ্রসসব 

ফ্রেযশ্ নবযশ্ি যত্ন প্রযয়ার্ি।) 

  

নশ্শু েম 18 বেযরর র্ম বযসী নশ্শুর়া নর্ র়্াযর্ নিযয়াজর্ত? যনে 

ত়াই হয, নর্ ধরযির র়্াযর্র র্িয এবিং ত়াযের বযস র্ত? 

  

ববিময ফ্রর়্াম্প়ানি নর্ নলঙ্গ, র়্ানত, বণ ক, অক্ষ্মত়া, র়ার্নিনতর্ 

মত়ামত, ধম ক ব়া স়াম়াজর্র্ উত্যসর নভনত্তযত ববিময র্যর? 

  

ফ্রর়্ারপূব কর্ েম হয বলপ্রযয়াগ ব়া র্নরম়াি়ার হুমনর্যত র়্ার্ সম্পন্ন র্র়া 

হযযযে ফ্রযমি নিযয়াগর্তক়া নর্ েনমর্যের পনরচয িনে 

র়াযখি? 

  

ে়াাঁি়াই নবনিযয়াগ (ফ্রযমি, ফ্রবসরর়্ারীর্রণ, প িগ কিি) ফ্রেযর্ নর্ 

চ়ার্নরর ক্ষ্নত হওয়ার সম্ভ়াবি়া রযযযে? 

  

স নবধ়া ব়া পনরযিব়াগুনলযত 

অয়াযক্সস 

নবেযম়াি ব়া প্রস্ত়ানবত স নবধ়া ব়া পনরযিব়ার ম়াি - ব়াসস্থ়াি, 

নশ্ক্ষ়্া, স্ব়াস্থয, খ়ােয, র্ল? 

  

িি-ফ্রল়ার়্াল ওয়ার্ক ফ্রফ়াস ক বযবস়ায (ব়া উপ-র্ি়াক্টর) নর্ এমি এর্টি অ-স্থ়ািীয 

র্মী ব়ানহিী আমে়ানি র্রযব য়ার র্িয 3 ম়াযসর ফ্রবনশ্ 

আব়াসি এবিং স নবধ়ার অয়াযক্সস প্রযয়ার্ি? 

  

প িব ক়াসি/অে কনিনতর্ 

স্থ়ািচুযনত 

ফ্রল়াযর্যের নর্ নবনিযয়াগ স়াইি ফ্রেযর্ সর়াযি়া ব়া ব়াে 

ফ্রেওয়া হযচ্ছ, নবযশ্ি র্যর অনিজচ্ছর্ নভনত্তযত? 

  

স়ািংসৃ্কনতর্ সম্পনত্ত নবনিযয়াগ নর্ ফ্রর়্াযি়া ধমীয ব়া বপতৃর্ স্থ়াি, ব়া 

স়ািংসৃ্কনতর্/পনবে ত়াত্পয ক সহ স্থ়ািীয ফ্রল়াযর্যের দ্ব়ার়া 

বনণ কত প্র়ারৃ্নতর্ সম্পেযর্ প্রভ়ানবত র্যর? 

  

আনেব়াসী ম়াি ি নবনিযয়াগ নর্ আনেব়াসীযের প্রভ়ানবত র্যর ি়ানর্ 

আনেব়াসী সম্প্রে়াযযর্ র্নডত র্যর? 

  

 

VII. পসিসিষ্ট VI: সিফানিনন্সি িিকাসদ (টিওআি) িেয ই&ি সডউ অ্ধ্যবিায় 

ই&ি সডউ অ্ধ্যবিায় সিফানিনন্সি িিকাসদ (টিওআি) সিমনেি 

গ্রীি গয়ার়ানন্ট ফ্রর়্াম্প়ানি (‘জর্জর্নস’) হল এর্টি গয়ার়ানন্ট ফ্রর়্াম্প়ানি য়ার স নিনেকষ্ট উযেশ্য উন্নযিশ্ীল ফ্রেশ্গুনলযত বৃহত্তর ফ্রবসরর়্ানর 

খ়াযতর র্লব়ায  অে ক়াযিযর্ এর্জেত র্র়া। জর্জর্নস উন্নযিশ্ীল ফ্রেশ্গুনল ফ্রেযর্ ইস য র্র়া ঋণ এবিং বযের র্িয প্রতযক্ষ্ এবিং পযর়াক্ষ্ 

উভয গয়ার়ানন্ট প্রে়াি র্যর। এর্টি অপ়াযরটিিং সত্ত়া/প্রর্ল্পযর্ প্রতযক্ষ্ গয়ার়ানন্ট প্রে়াি র্র়া হয এবিং এর্টি আনে কর্ প্রনতষ্ঠ়ািযর্ 

(এর়্ানধর্ অপ়াযরটিিং সম্পে/প্রর্ল্প র্ভ়ার র্যর) পযর়াক্ষ্ গয়ার়ানন্ট প্রে়াি র্র়া হয। ফ্রলিযেযির সময ফ্রয ঋণ/বযে গয়ার়ানন্ট ফ্রেওয়া 

হযযযে ত়ার আযযর বযবহ়ার র়্াি়া (সর়াসনর গয়ার়ানন্ট) ব়া অর়্াি়া (পযর়াক্ষ্ গয়ার়ানন্ট) হযত প়াযর। যে়াযে পনরেযমর সময যনে আযযর 
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বযবহ়ার অর়্াি়া (ব়া এখিও সম্পূণ করূযপ সিংজ্ঞ়ানযত ি়া হয) তযব মূলয়াযিযর্ ইস যর়্ারীর সম্পূণ ক ব়া সম্ভ়াবয ফ্রপ়ািকযফ়ানলওযত ফ্রফ়ার়্াস 

র্রযত হযব.  

 

আমর়া প্রস্ত়ানবত গয়ার়ানন্টর পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ র়্ারযণ পনরেম (ইএসনিনি) মূলয়াযি র্র়ার র্িয গ্রীি গয়ার়ানন্ট ফ্রর়্াম্প়ানি 

(জর্জর্নস) পনরযিব়াগুনল প্রে়াযির র্িয এর্টি প্রস্ত়াব র্ম়া ফ্রেওয়ার র্িয [পনরযিব়া প্রে়াির়্ারীর ি়াম প্রযবশ্ র্র়াি] আমন্ত্রণ র়্াি়াযত 

চ়াই [অপ়াযরটিিং সম্পযের ি়াম সনন্নযবশ্ র্র়াি] / আনে কর্ প্রনতষ্ঠ়াি [আনে কর্ প্রনতষ্ঠ়াযির ি়াম সনন্নযবশ্ র্র়াি] (এর পযর "প্রতয়ানশ্ত 

ফ্রলিযেি" বল়া হয)।. েয ই&স ফ্রস্পশ়্ানলে সযঙ্গ র়্ার্ র্র়ার অনভজ্ঞত়া ে়ার্যত হযব [ঝ াঁ নর্ ফ্রেণীর্রণ সনন্নযবশ্ র্র়াি(ফ্রযমি, র্য়াি়াগনর 

এ/এফআই-1 ব়া র্য়াি়াগনর নব/এফআই-2] নবনিযয়াগ (আইএফনস ইএেএস ঝ াঁ নর্ ফ্রেণীর্রণ নিযেকনশ্র়্া অি স়াযর), [সম্ভ়াবয ফ্রলিযেি 

পনরচ়ালি়ার এখনতয়ার(গুনল) সনন্নযবশ্ র্র়াি], এবিং [সম্ভ়াবয ফ্রলিযেি ফ্রসক্টর / স়াব-ফ্রসক্টর ি়াইপ] ফ্রসক্টর/স়াব-ফ্রসক্টযরর মযধয 

ইএসনিনি পনরচ়ালি়া র্র়ার অনভজ্ঞত়া. 

 

এই নবিযয, এই ফ্ররফ়াযরযন্সর শ্তক়াবলী (টিওআর) প্রর্যল্পর নবশ্ে নববরণ এবিং মূলয়াযযির প্রযয়ার্িীযত়ার রূপযরখ়া ফ্রেয য়াযত নিয ক্ত 

ই&স নবযশ্িজ্ঞ জর্জর্নস িীনত এবিং আন্তর্ক়ানতর্ ফ্রসর়া অি শ্ীলি অি স়াযর ইএসনিনি মূলয়াযি সম্প়ােি র্যর।  

 

1. প্রর্যল্পর বণ কি়া  

[বযবস়ার ধরি, ফ্রভৌগনলর্, ফ্রসক্টর, অপ়াযরশ্যির ফ্রস্কল, র্মীর আর়্ার, ইতয়ানে সহ অপ়াযরটিিং সম্পে/আনে কর্ প্রনতষ্ঠ়াযির সিংনক্ষ্প্ত 

নববরণ সনন্নযবশ্ র্র়াি] 

 

2. প্রযয়ার্য ই&স ম়াি 

নিম্ননলনখত ফ্ররফ়াযরন্স র়্াি়াযম়ার নবরুযদ্ধ সম্ভ়াবয ফ্রলিযেি মূলয়াযি র্র়া উনচত: 

(জর্জর্নস-ফ্রত দ্রষ্টবয: ফ্রর়্াি ধরযির ফ্রলিযেি প্রযয়ার্য ত়া ফ্রবযে নিি) 

সর়াসনর গয়ার়ানন্ট: 

• প্রযয়ার্য র়্াতীয ই&স আইি ও প্রনবধ়াি 

• প্রযয়ার্য আইএফনস প়ারফরময়ান্স েয়াে়ািক 

• [অনতনরক্ত েয়াে়ািক প্রযয়ার্িীযত়া সনন্নযবশ্ র্র়াি] 

পযর়াক্ষ্ গয়ার়ানন্ট: 

• প্রযয়ার্য র়্াতীয ই&স আইি ও প্রনবধ়াি 

• আইএফনস প়ারফরময়ান্স েয়াে়ািক 1 এবিং 2 

• আইএফনস আনে কর্ মধযস্থত়ার়্ারীযের উপর বয়াখয়ামূলর্ ফ্রি়াি (এফআই) (2018) 

• [অনতনরক্ত েয়াে়ািক প্রযয়ার্িীযত়া সনন্নযবশ্ র্র়াি] 

 

3. সিনপাটিকং এবং সবিির্নযাগ্য  

ই&স পর়ামশ্ কে়াত়াযর্ স্পষ্টভ়াযব ইএসনিনি -এর ফল়াফলগুনলযর্ এর্টি নলনখত প্রনতযবেি নহস়াযব উপস্থ়াপি র্রযত হযব য়া 

সম্পূণ করূযপ র়্াযর্র স যয়াগ, ই&স ঝ াঁ নর্র স়ার়ািংশ্, স যয়াগগুনল এবিং প্রভ়াব, ফ্ররফ়াযরন্স ফ্রেমওয়ার্ক নচনিত এবিং সিংনিষ্ট সিংযশ়্াধি 

র্যম কর স়াযে সম্মনতর ফ়াাঁর্, ইএসএনপ -ফ্রত উপস্থ়ানপত - অয়াযিক্স 1-এ প্রেত্ত উে়াহরণ নরযপ়াটিকিং ফম কয়াি বযবহ়ার র্যর।. 
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দ্রষ্টবয, ইএসনিনি -এর এর্টি মূল ফল়াফল হল মূল ই&স ঝ াঁ নর্ এবিং প্রভ়াব নচনিত র্র়া এবিং সিংনিষ্ট প্রশ্মি বযবস্থ়ার প়াশ়্াপ়ানশ্ 

জর্জর্নস নসদ্ধ়ান্ত গ্রহযণর (ইএসএনপ দ্ব়ার়া পনরপূরর্) অবনহত র্র়ার মূল ই&স স যয়াগগুনলর এর্টি সিংনক্ষ্প্ত নববরণ িীযচর স়ারণীযত 

বনণ কত হওয়া উনচত:  

 

আসযপক্ট ঝ াঁ নর্ সি়াক্তর্রণ ঝ াঁ নর্ ফ্ররটিিং স প়ানরশ্রৃ্ত প্রশ্মি 

বযবস্থ়া 

র্নেিং & 

ি়াইনমিং 

ই&ি মযানেিনমন্ট সিনেম     

    

    

পসিনবি     

    

    

স্বািয এবং িুিো     

    

    

িামাজির্     

    

    

ই&ি িুনযানগ্ি িািাংি 
 

 

4. প্রস্তাবো গ্ঠে  

এই ইএসনিনি-এর প্রস্ত়াযব নিম্ননলনখত [যে়াযে নহস়াযব অনতনরক্ত নবভ়াগ অন্তভুকক্ত র্র়া উনচত]: 

a. ফ্রর়্াম্প়ানির ফ্রপ্র়াফ়াইল  

b. প্রর্ল্প েযলর ফ্রপ্র়াফ়াইল এবিং ফ্রয়াগযত়া:   

• এই প্রস্ত়াযবর র্িয ফ্রয়াগ়াযয়াযগর মূল নবে র নববরণ.  

• ি়াম, নসনভ এবিং প্রর্ল্প েযলর মযধয ত়াযের ভূনমর়্ার এর্টি সিংনক্ষ্প্ত নববরণ সহ প্রস্ত়ানবত পর়ামশ্ কে়াত়া এবিং ইএসনিনি 

-এর স়াযে র্নডত ফ্রযযর়্াি স়াব-র্ি়াক্টযরর নববরণ; 

• প্রয জক্তগত ক্ষ্মত়া, এই প্রর্যল্পর অি রূপ নিনেকষ্ট পূব কবতী প্রর্যল্পর অনভজ্ঞত়া, নিনেকষ্ট ফ্রেযশ্র অনভজ্ঞত়া এবিং জ্ঞ়াি, 

নিনেকষ্ট ভ়াি়া েক্ষ্ত়া, ইতয়ানে অন্তভুকক্ত পর়ামশ্ কে়াত়াযের প্র়াসনঙ্গর্ অনভজ্ঞত়া এবিং ফ্রয়াগযত়ার এর্টি ত়ানলর়্া. 

c. র়্াযর্র পনরনধ 

• নবস্ত়ানরত নববরণ এর েয প্রস্ত়ানবত ইএসনিনি ফ্রয ফ্রর়্াযি়া প্রস্ত়ানবত স়াইি নভজর্ি সহ প্রযয়ার্িীয র়্ার্গুনল সম্পন্ন র্র়ার 

র্িয পদ্ধনত/ প িরুদ্ধ়ার, িনে পয ক়াযল়াচি়া র্র়া, স়াক্ষ়্াৎর়্ার, ইতয়ানে.  

• যনে ই&স নবযশ্িজ্ঞ মযি র্যরি ফ্রয এর্টি প্রযয়ার্িীয ি়াযস্কর মযধয অনতনরক্ত র়্ার্ ব়া উপ়াে়ািগুনল প্রস্ত়ানবত ব়া 

নিজিত র্র়া হযযযে, ফ্রসগুনলযর্ "ঐজচ্ছর্ র়্ার্" নহস়াযব নববৃত এবিং নচজেত র্র়া উনচত।. 

d. র্নেিং  

• ইএসনিনি সম্প়ােযির র্িয ফ্রম়াি খরযচর এর্টি ইনঙ্গত [পেযের ম দ্র়ায অে ক়াৎ ম়ানর্কি িল়াযর]।  
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• ি়াস্ক দ্ব়ার়া আি ম়ানির্ খরযচর এর্টি ভ়াঙ্গিও অবশ্যই উপস্থ়াপি র্র়া উনচত (অে ক়াৎ, স়ারণী নবিয়াযস) এবিং এযত প্রতযক্ষ্ 

েম খরচ (র্মী প্রনত ঘন্ট়া ব়া নেযির সিংখয়া এবিং ত়াযের সিংনিষ্ট ইউনিি খরচ) এবিং পযর়াক্ষ্ েম খরচ (অে ক়াৎ ভ্রমণ,) 

অন্তভুকক্ত র্র়া উনচত। প্রনত নেি, স়াব-র্ি়াক্টর, ইতয়ানে).   

e. সমযসূচী  

• র়্াযর্র প্রস্ত়ানবত সমযসূচী  

f. স ে নববৃনত সিংঘ়াত  

• প্রস্ত়াযবর অিংশ্ নহস়াযব, অি গ্রহ র্যর নিজিত র্রুি ফ্রয ফ্রর়্ািও স্ব়াযে কর দ্বন্দ্ব ফ্রিই এবিং আপনি সম্ভ়াবয ফ্রলিযেযির এর্টি 

পয ক়াপ্ত, সটির্ এবিং উযেশ্যমূলর্ পয ক়াযল়াচি়া প্রে়াি র্র়ার অবস্থ়াযি আযেি।.  

 

প্রস্ত়াবটি বযবস়ার ফ্রশ্যি ইিংযরজর্যত র্ম়া ফ্রেওয়া উনচত [ত়ানরখ সনন্নযবশ্ র্র়াি] [প্র়াসনঙ্গর্ জর্জর্নস ফ্রয়াগ়াযয়াগ বযজক্ত এবিং ইযমল 

টির়্াি়া] এ। েয়া র্যর এই প্রর্ল্পটিযর্ ফ্রগ়াপিীয নহস়াযব নবযবচি়া র্রুি.  
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VIII. পসিসিষ্ট VII: উদাহির্ পসিনবি ও িামাজির্ র্ম ক পসির্ল্পো (ইএিএসি) 

এবং িামাজির্ (ইএিএসি) 

1. এজক্সসর্উটিভ িািাংি 

িীযচর স়ারণীযত মূল ই&ি ঝ াঁ নর্ এবিং প্রশ্মি বযবস্থ়া এবিং স যয়াগগুনলর এর্টি ওভ়ারনভউ প্রে়াি র্রুি: 

আসযপক্ট ঝ াঁ নর্ সি়াক্তর্রণ ঝ াঁ নর্ ফ্ররটিিং স প়ানরশ্রৃ্ত প্রশ্মি 

বযবস্থ়া 

র্নেিং & 

ি়াইনমিং 

ই&ি মযানেিনমন্ট সিনেম     

    

    

পসিনবি     

    

    

স্বািয এবং িুিো     

    

    

িামাজির্     

    

    

ই&ি িুনযানগ্ি িািাংি 
 

 

2. িম্ভাবয সলেনদনেি সববির্ 

সম্ভ়াবয ফ্রলিযেি সম্পনর্কত প্র়াসনঙ্গর্ তেয প্রে়াি র্যর (ফ্রযমি নশ্ল্প, র়্ায কর্ল়াযপর ফ্রসক্টর, স়াইযির অবস্থ়াি(গুনল), প্র়াসনঙ্গর্ 

পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ ফ্রসটিিং(গুনল) তেয, প়াশ্ব কবতী র্নম বযবহ়ার(গুনল), ইনতহ়াস, সম্ভ়াবয ফ্রলিযেযির স নবধ়া এবিং অবর়্াি়াযম়া, 

অি মনতর অবস্থ়া, ইতয়ানে .) 

 

3. সিসিি প্রনযািয র্ম কেমিা মাে এবং আইসে প্রনয়ািেীয়িা 

প্রযয়ার্য ফ্ররফ়াযরন্স ফ্রেমওয়াযর্কর এর্টি নববরণ প্রে়াি র্যর য়া বযবহৃত হযযনেল এবিং য়ার নবরুযদ্ধ সম্ভ়াবয ফ্রলিযেি মূলয়াযি র্র়া 

হযযনেল। 

 

4. পসিনবিগ্ি এবং িামাজির্ ঝুুঁ সর্ সের্ীর্িনর্ি যুজক্ত 

প্রেত্ত চূড়ান্ত ফ্রেণীর্রযণর র্িয য জক্ত প্রে়াি র্যর সম্ভ়াবয ফ্রলিযেযির ঝ াঁ নর্ ফ্রেণীর্রযণর এর্টি মূলয়াযি প্রে়াি র্রুি ( আইএফনস 

ইএেএস ঝ াঁ নর্ ফ্রেণীর্রণ নিযেকনশ্র়্াগুনলর পনরযপ্রনক্ষ্যত )। 

 

5. িম্ভাবয সলেনদে পসিনবিগ্ি এবং িামাজির্ বযবিাপো সিনেম 

সম্ভ়াবয ফ্রলিযেযির ই&ি ময়াযির্যমন্ট নসযেযমর এর্টি নববরণ (ই&ি ঝ াঁ নর্ এবিং উভয অভযন্তরীণ জক্রয়ার্ল়াপ এবিং সম্পে স্তযরর 

জক্রয়ার্ল়াপগুনলর র্িয স যয়াগগুনল পনরচ়ালি়া র্র়ার র্িয ফ্রযখ়াযি প্রযয়ার্য)। 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/es-categorization
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/es-categorization
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6. ই&ি র্ািনর্ পসিেম মূলযায়ে ফলাফল 

প্রযয়ার্য ই&ি প্রযয়ার্িীযত়াগুনলর (ফ্রযমি ফ্ররফ়াযরন্স ফ্রেমওয়ার্ক) নবরুযদ্ধ নচনিত মূল ই&ি ঝ াঁ নর্, প্রভ়াব এবিং স যয়াগগুনলর এর্টি 

নববরণ। 

 

7. ই&ি িুনযাগ্ িন্ধাে 

সম্ভ়াবয ই&ি মূলয সিংযয়ার্ি স যয়াযগর মূলয়াযি সম্পনর্কত মূল পয কযবক্ষ্যণর এর্টি নববরণ। 

 

8. প্রস্তাসবি ই&ি র্ম ক পসির্ল্পো (ইএিএসি) 

র্িয , সিংনিষ্ট সমযসূচী সহ সিংযশ়্াধিমূলর্ পেযক্ষ্যপর স প়ানরশ্ র্রুি, অগ্র়ানধর়্ারগুনল নিযেকশ্ র্রুি এবিং শ্তকগুনলর পূব কবতী ব়া 

বযবস্থ়াপি়ার জক্রয়া নহস়াযব এইগুনলযর্ ফ্রলিযেি চুজক্তযত র্ীভ়াযব অন্তভুকক্ত র্র়া য়ায ফ্রস সম্পযর্ক পর়ামশ্ ক নেি। ইএিরর্রর্ নরযপ়াযিক 

এবিং প্র়াসনঙ্গর্ ফ্রলিযেি চুজক্তযত অন্তভুকজক্তর র্িয পরবতী পৃষ্ঠ়ায ফ্রিনবলটি অন্তভুকক্ত র্রুি। ইএিএরপ উত্প়ানেত র্র়া উনচত [ ভ়াি়া 

প্রযয়ার্ি ফ্রযমি, ইিংযরজর্ এবিং ফর়ানস ভ়াি়ায]। 
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উদাহিণ িসিযবি ও িামাজিক কম ম িসিকল্পন্া (ইএিএসি) চ মযে  
 

ফ্ররফ. 

সিংখয়া 

ফ্ররফ়াযরন্স েয়াে়ািক 

/ আইি / প্রনবধ়াি 

ফ্রখ়া াঁর়্ার ধরি সমসয়া র্ম ক ফ্রশ্ি ত়ানরখ অগ্র়ানধর়্ার খরচ নিধ ক়ারণ সম়ানপ্ত সূচর্ ে়াযী বযজক্ত 

 (প্র়াসনঙ্গর্ ফ্ররফ়াযরন্স 

েয়াে়ািক / আইি / 

প্রনবধ়াি নিযেকশ্ র্রুি 

ফ্রযমি আইএফরি 

প়ারফরময়ান্স েয়াে়ািক 

1) 

(ই&ি র্মি়াযযন্স / 

ভয়াল  অয়াি / 

ইমপয়াক্ট) 

নচনিত নিনেকষ্ট ঝ াঁ নর্ ব়া 

ফ়াাঁযর্র সিংনক্ষ্প্ত 

নববরণ। 

নচনিত সমসয়াটি 

এড়াযি়া, র্ম়াযি়া ব়া 

পনরচ়ালি়া র্র়ার 

স প়ানরশ্। 

(জক্রয়া সম্পন্ন র্র়ার 

সমযর়্াল) 

(নিম্ন, ম়াঝ়ানর ব়া 

উচ্চ) 

(সম্ভবত খরচ এবিং 

য জক্তসঙ্গত 

সবযচযয খ়ার়াপ 

ফ্রক্ষ্যে) 

(ফ্রিনলভ়াযরবল ব়া 

আইযিমগুনল প্রে়াি 

র্র়া হযব ফ্রযগুনল 

ফ্রেখ়ায ফ্রয 

সিংযশ়্াধযির বযবস্থ়া 

ফ্রিওয়া হযযযে) 

(উপয ক্ত 

র্মীযের ে়ানযত্ব 

অপ কণ র্রুি) 
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IX. িসিসিষ্ট অষ্টম    আসম   এি িন্য চেকসিস্ট জিসন্িং যান্/ন্া যান্ সমট িং এবিং   II) 

েূডান্ত সবসন্য াগ সিদ্ধান্ত িভা 

(i) যান্/ন্া যান্ সমট িং 

প্রর্নল্পি োম: সদি: প্রর্ল্প 

আইসড: 

# 

বিকে িাসলর্া স্ক্রীসেং: ওয়াই/এন 

জিজিজি ই&ি েীসি: ওয়াই/এন 

অ্িায়ী সের্ীর্ির্: 

ক, জি বা জি 

ই&ি মূলযায়ের্ািী: ই&ি অ্েুনমাদে: পয কানলািোি 

িাসিি: 

সপ্রানিক্ট অ্বিা: 

প্রস্তাসবি/সেম কার্/অ্পানিিে 

প্রস্তাসবি সবসেনয়াগ্: টিক প্রদাে র্িনি হনব: ওয়াই/এন 

িংসেপ্ত প্রর্ল্প বর্ কো: 

 

 

 

িম্ভাবয ই&ি িমিযাি িািাংি: 

মূলয়াযযি মূল সমসয়াগুনল নচনিত র্র়া হযযনেল: 

•   

•   

•   

•   

 

 

 

সমসয়া 
সম্ভ়াবয ইএইেএি ঝ াঁ নর্ মূলয়াযি র্রযত বযবহৃত প্রশ্ন এবিং 

স়ামনগ্রর্ ঝ াঁ নর্ নবভ়াগ নিধ ক়ারণ র্রুি 

ঝ াঁ নর্ 

এইচ/এম/এল 

ব়া এন ক 

ঝ াঁ নর্ 

িয়াযযত়া 

পসিনবিগ্ি সবষয় 

প্রভ়াযবর এল়ার়্া 

প্রর্ল্পটির নর্ প্রভ়াযবর এর্টি বহৃৎ এল়ার়্া রযযযে এবিং 

ফ্রর়্াি ি়ান্সনমশ্ি ল়াইযির র্িয RoW সহ সমস্ত সিংনিষ্ট 

স নবধ়াগুনল মূলয়াযি র্র়া হযযযে?   

েিূণ ব়ায , ম়াটি ব়া র্যলর উযেখযয়াগয েিূণ ঘি়াযত প়াযর।   

ব়াসস্থ়াযির ক্ষ্নত এবিং 

র্ীবনবনচযেযর উপর 

প্রভ়াব 

প্রর্যল্পর ফযল নর্ ভূনমর বযবহ়ার ফ্রযমি বি ফ্রেযর্ রৃ্নিযত 

পনরবতকি হযব বযল আশ়্া র্র়া হযচ্ছ; রৃ্নি ফ্রেযর্ আযর়া 

নিনবড রৃ্নি/নশ্ল্প? এযত নর্ ভূনম ে়াডপে এবিং/অেব়া র্ল 

েিূযণর ঝ াঁ নর্ র্নডত ে়ার্যব?   
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র্ল়াভূনমর মযত়া নবযশ্িভ়াযব ভঙ্গ র এল়ার়্ায বযবহ়ার ব়া 

প্রভ়াব? 

সম্পে বযবহ়ার 

র্যলর বযবহ়ার ব়া র্লীয বর্কয নিষ্পনত্ত এই সরবর়াযহর 

অিয়ািয বযবহ়ারর়্ারীযের উপর উযেখযয়াগযভ়াযব প্রভ়াব 

ফ্রফলযত প়াযর?   

প্র়ারৃ্নতর্ সম্পে 

প্রযর্ক্টটি নর্ নিযম্ন়াক্ত ফ্রর়্ািটির র়্ারণ হযত প়াযর: 

ভূনমক্ষ্য? 

ম়াযের মর্ ে র্যমযে? বি নিধি? 

র্নম উদ্ধ়ার?   

স়াি়াই ফ্রচইি ফ্রির্সই উৎস ফ্রেযর্ উপর্রণ?   

েনূিত র্নম 

স়াইযি (রৃ্নি ও নশ্ল্প) অতীযতর র়্ায কর্ল়াপ ফ্রেযর্ র্নম 

েনূিত হওয়ার লক্ষ্ণ আযে নর্? িয়ািংর্ ব়া াঁধ়া হয? র়াম 

সিংরক্ষ্যণর ম়াি নর্? স স্পষ্ট ফ়াাঁস আযে? র়্াগর্/ি়ানের্ 

স়াধ়ারণ নিষ্পনত্ত? নশ্ল্প/র়াস়াযনির্ বর্কয নিষ্পনত্ত? বর্ব 

বর্কয েিূণ? নির়াপে/েনূিত প়ানি   

িামাজির্ সবষয় 

উযেখযয়াগয র়্াযর্র 

ক্ষ্নত 

প্রর্ল্প ব়া নবনিযয়াযগর প িগ কিি ফ্রেযর্ নর্ উযেখযয়াগয 

চ়ার্নর হ়ার়াযি়া ব়া অে কনিনতর্ স্থ়ািচুযনত ঘিযব বযল আশ়্া 

র্র়া হযচ্ছ? অেব়া ত়ার়া ইনতমযধয প্রর্যল্পর ফযল ঘযিযে?   

প্রর্ল্প এবিং সিংনিষ্ট 

স নবধ়া, প্রভ়াযবর ফ্রক্ষ্ে 

এবিং: 

প িব ক়াসি 

প্রর্যল্পর নিম ক়াণ ব়া র়্ায কক্রযমর ফযল (অেব়া ইনতমযধযই 

পনরণনত হযযযে) র্িগযণর প িব ক়াসি ব়া অে কনিনতর্ 

স্থ়ািচুযনত, অনিচ্ছ়ারৃ্ত ব়া অিযে়ায? যনে ত়াই হয, ফ্রসখ়াযি 

নর্ এর্টি প িব ক়াসি র্ম ক পনরর্ল্পি়া (আরএজি)/ র্ীনবর়্া 

প িরুদ্ধ়ার পনরর্ল্পি়া (এলআরজি) ে়ার্যব? ক্ষ্নতপূরণ 

ফ্রেওয়া হযযনেল? এই নিরীক্ষ্ণ র্র়া হযযযে? ফ্রর়্াি বযর্য়া 

ে়ানব/ে়ায আযে?   

ফ্রের্যহ়াল্ড়ার উযদ্বগ 

ফ্রের্যহ়াল্ড়ারর়া (এিজর্ও সহ) বতকম়াযি প্রর্ল্প ব়া প্রস্ত়ানবত 

নবনিযয়াগর়্ারী/টির়্াে়ারযের সম্পযর্ক ফ্রর়্াযি়া উযদ্বগ 

প্রর়্াশ্ র্রযেি? এই ধরযির উযদ্বগ সম্ভবত?   

েযমর অপ়াযরশ্ি 

ফ্রমৌনলর্ আইএলও র্িযভিশ্ি/জিএি২ প্রযয়ার্িীযত়ার 

স়াযে সঙ্গনত ফ্ররযখ প্রর্ল্পটি নিম ক়াণ/পনরচ়ানলত ি়া হওয়ার 

ঝ াঁ নর্ আযে নর্? ফ্রযমি নশ্শু ব়া ফ্রর়্ারপূব কর্ েম, ববিময, 

ফ্রমল়াযমশ়্া ও সমটষ্টর স্ব়াধীিত়ার অি মনত নেযত অস্বীর়্ার 

র্র়া 

ের র্ি়ার্নি   

আনেব়াসী ম়াি ি 

প্রর্ল্পটি নর্ আনেব়াসীযের প্রভ়ানবত র্রযব? 

নবি়ামূযলয, পূব ক ও অবনহত সম্মনত (এফজিআইজি) আযে নর্? 

প্রযর্যক্টর র্িয নর্ িি র্নমউনিটি স়াযপ়ািক আযে?   
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স়ািংসৃ্কনতর্ ঐনতহয 
বর়াযের এমি এর্টি প্রর্ল্প য়া স়ািংসৃ্কনতর্ ঐনতহযযর্ 

প্রভ়ানবত র্যর ব়া উযেখযয়াগযভ়াযব প্রভ়ানবত র্রযত প়াযর   

 

(ii) জিজিয ়োযের চূড়োন্ত জিদ্ধ়োন্ত িভ়ো 

GUARANTEE DETAILS   

গ্য়ার়াজির প্রক়ার (প্রত্যক্ষ 

ি়া িরর়াক্ষ) 

 

ইিযযক়ারীর ন়াম  

অি়াররটিিং িম্পদ/প্রকল্প 

ি়া িন্ড/রল়ারনর ন়াম 

 

অিস্থ়ান (অঞ্চল/রদশ)  

সিক্টর  

ি়াি-রিক্টর  

 

ই&ি ডকুরমরিশন 

িিংযযক্ত ডকুরমরিশন ম়াঝ়াজর ই&ি ঝযুঁ জক: 

জিড়াল। জি  

  

 ি়া এফআই-২ কম ই&ি ঝযুঁ জক: জিড়াল। 

জি  

  

 ি়া এফআই-3 মন্তিয   

 িম্পূর্ণ ই&ি স্ক্রীজনিং সচকজলস্ট প্ররয়ািন প্ররয়ািন  

 িম্পূর্ণ সলনরদন সক়ারক়াডণ  প্ররয়ািন প্ররয়ািন  

 সলনরদরনর ক়াররর্ িজরশ্রম 

জররি়ার্ণ  

প্ররয়ািন আিশযক ন়া  

 প্রজত্ক়াররর সকৌশল প্ররয়ািন প্ররয়ািন হরল প্ররয়ািন  

 এম& ই সকৌশল প্ররয়ািন প্ররয়ািন হরল প্ররয়ািন  

 

ই&ি জিউ জিজিযিন্স ি়োর়োাংশ 

প্রয ়োিয ই&ি ম়োি প্ররয়ািয আইএফরি ি়ারফরময়ান্স স্টয়ান্ড়াডণ , স্থ়ানীয এিিং ি়াত্ীয আইন, আইএলও 

ফ়ান্ড়ারমি়াল কনরেনশন ইত্য়াজদর রূিররখ়া তত্জর করুন, য়া ই&ি জডজড -এর িময 

ক্ল়ারযি/প্রকরল্পর জিরুরে মূলয়াযন কররত্ িযিহৃত্ হয। 

ই&ি ঝ ুঁ জি শ্রেণীিরণ ক্ল়ারযি/প্রকল্পরক ির়াদ্দ কর়া ই&ি ঝযুঁ জক সশ্রর্ীকরর্ (জিে়াগ্ জি ি়া জি / এফআই-২ 

ি়া এফআই-3) জনরদণশ করুন, য়ার মরযয একটি উচ্চ-স্তররর ি়ার়ািংশ যযজক্ত এিিং 
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ই&ি জিউ জিজিযিন্স ি়োর়োাংশ 

জনিণ়াজচত্ জিে়ারগ্র িনয নয়াযযত়্া ররযরে। স্ক্রীজনিং িযণ়ায সেরক সশ্রর্ীকরর্ 

িিংরশ়াযন কর়া হরযরে জকন়া ত়্া লক্ষয কর়া গুরুত্বিূর্ণ। 

ই&ি জিউ জিজিযিন্স অ্য়োযিি়োিস সলনরদরনর িনয ই&ি জডজড সক করররে ত়্া জনরদণশ করুন (রযমন, অেযন্তরীর্ে়ারি 

জডল টিম এিিং / অেি়া ই&ি অজফি়ার ি়া জনযযক্ত িজহর়াগ্ত্ িজররেি়া 

প্রদ়ানক়ারীর ন়াম, ইত্য়াজদ) 

ই&ি জিউ জিজিযিন্স শ্রমথিিজি • গ্ৃহীত্ ই&ি জডজড িেজত্র একটি উচ্চ-স্তররর ির্ণন়া প্রদ়ান করুন। উদ়াহরর্ 

স্বরূি: 

 

মূল ই&ি ঝুুঁ সর্ িোক্ত র্িা হনয়নে 

প্রধ্াে ই&ি ঝুুঁ সর্ সিসিি 

র্িা হনয়নে 

সিসিি ঝুুঁ সর্গুসলনর্ পয কাপ্তভানব পসিিালো র্িাি িেয ইিুযর্ািীি সর্ পয কাপ্ত ই&ি 

সেয়ের্ বযবিা আনে? 

প্রযয়ার্য আইএফরি পৃি 

এবিং অিয়ািয প্রযয়ার্য ম়াি 

দ্ব়ার়া আচ্ছ়ানেত নবিযগুনল 

অি স়াযর মূল ই&ি ঝ াঁ নর্, 

প্রভ়াব এবিং স যয়াগগুনল 

সিংনক্ষ্প্ত বণ কি়া র্রুি 

 হয়া াঁ  ি়া, ইএিএরপ পড ি 

  হয়া াঁ  ি়া, ইএিএরপ পড ি 

  হয়া াঁ  ি়া, ইএিএরপ পড ি 

  হয়া াঁ  ি়া, ইএিএরপ পড ি 

  হয়া াঁ  ি়া, ইএিএরপ পড ি 

  হয়া াঁ  ি়া, ইএিএরপ পড ি 

 

ই&ি সেিাপদ যনেি প্রিযে গ্যািাসন্ট 

র্যািাগ্সি সব সলেনদে 

প্রযয়ার্িীয:   

ইএিআইএ এবিং অনিি 

নরযপ়ািক 
র়্াযগ়ায / অস়াম়ািয 

বযর্য়া ে়ার্যল, ইএিএরপ ফ্ররফ়াযরন্স িম্বর অন্তভুকক্ত 

র্রুি 

ই&ি ময়াযির্যমন্ট িয়াি / 

ময়াযির্যমন্ট নসযেম 
র়্াযগ়ায / অস়াম়ািয 

বযর্য়া ে়ার্যল, ইএিএরপ ফ্ররফ়াযরন্স িম্বর অন্তভুকক্ত 

র্রুি 

ফ্রযখ়াযি প্রযয়ার্য:   

ফ্রের্যহ়াল্ড়ার এিযগর্যমন্ট 

িয়াি 
র়্াযগ়ায / অস়াম়ািয 

বযর্য়া ে়ার্যল, ইএিএরপ ফ্ররফ়াযরন্স িম্বর অন্তভুকক্ত 

র্রুি 
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ই&ি সেিাপদ যনেি প্রিযে গ্যািাসন্ট 

র্নম অনধগ্রহণ ও প িব ক়াসি 

পনরর্ল্পি়া 
র়্াযগ়ায / অস়াম়ািয 

বযর্য়া ে়ার্যল, ইএিএরপ ফ্ররফ়াযরন্স িম্বর অন্তভুকক্ত 

র্রুি 

অনভযয়াগ প্রজক্রয়া 
র়্াযগ়ায / অস়াম়ািয 

বযর্য়া ে়ার্যল, ইএিএরপ ফ্ররফ়াযরন্স িম্বর অন্তভুকক্ত 

র্রুি 

আনেব়াসীযের পনরর্ল্পি়া 
র়্াযগ়ায / অস়াম়ািয 

বযর্য়া ে়ার্যল, ইএিএরপ ফ্ররফ়াযরন্স িম্বর অন্তভুকক্ত 

র্রুি 

র্যািাগ্সি সি সলেনদে 

প্রযয়ার্িীয:  

প্র়াসনঙ্গর্ ই&ি 

প়ারনমি/ল়াইযসন্স, আইি দ্ব়ার়া 

প্রযয়ার্িীয 

র়্াযগ়ায / অস়াম়ািয 
বযর্য়া ে়ার্যল, ইএিএরপ ফ্ররফ়াযরন্স িম্বর অন্তভুকক্ত 

র্রুি 

 

ই&ি সিফগ্াডক ইন্সি্িুনমন্টি পনিাে গ্যািাসন্ট 

সবভাগ্ এফআই-২ এবং এফআই-3 সলেনদে 

প্রযয়ার্িীয:   

ই&ি িীনত 
র়্াযগ়ায / অস়াম়ািয 

বযর্য়া ে়ার্যল, ইএিএরপ ফ্ররফ়াযরন্স িম্বর অন্তভুকক্ত 

র্রুি 

ই&ি ময়াযির্যমন্ট নসযেম, 

আইএফরি পৃি 1 এর স়াযে 

সঙ্গনতপূণ ক 

র়্াযগ়ায / অস়াম়ািয 
বযর্য়া ে়ার্যল, ইএিএরপ ফ্ররফ়াযরন্স িম্বর অন্তভুকক্ত 

র্রুি 

বর্কি ত়ানলর়্া 
র়্াযগ়ায / অস়াম়ািয 

বযর্য়া ে়ার্যল, ইএিএরপ ফ্ররফ়াযরন্স িম্বর অন্তভুকক্ত 

র্রুি 

ইএিরর্রর্ নরযপ়ািক 
র়্াযগ়ায / অস়াম়ািয 

বযর্য়া ে়ার্যল, ইএিএরপ ফ্ররফ়াযরন্স িম্বর অন্তভুকক্ত 

র্রুি 

অনভযয়াগ প্রনতর়্াযরর বযবস্থ়া 
র়্াযগ়ায / অস়াম়ািয 

বযর্য়া ে়ার্যল, ইএিএরপ ফ্ররফ়াযরন্স িম্বর অন্তভুকক্ত 

র্রুি 

 

অ্পানিটিং িম্পদ/প্রনিনক্টি িেয ইএিএমএি প্রনয়ািেীয়িা 

ইএিএমএি উপাদাে 
জিজিজি প্রনয়ািেীয়িাি 

িানথ প্রাসন্তর্র্ির্ 
মন্তবয 

ই&ি িীনত সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

ই&ি ঝ াঁ নর্ সি়াক্তর্রণ সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

স়ািংগিনির্ ক্ষ্মত়া এবিং ফ্রয়াগযত়া সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

বযবস্থ়াপি়া ফ্রপ্র়াগ্র়াম সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  



 

28     জিজিসি ই & ি মযানেিনমন্ট সিনেম - পসিসিষ্ট িপ্তম    

অ্পানিটিং িম্পদ/প্রনিনক্টি িেয ইএিএমএি প্রনয়ািেীয়িা 

র্রুরী পনরর্ল্পি়া সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

পয কযবক্ষ্ণ এবিং পয ক়াযল়াচি়া সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

ফ্রের্যহ়াল্ড়ার এিযগর্যমন্ট সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

বনহর়াগত ফ্রয়াগ়াযয়াগ এবিং 

নরযপ়াটিকিং 
সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

 

আসথ কর্ প্রসিষ্ঠানেি িেয ইএিএমএি প্রনয়ািেীয়িা 

ইএিএমএি উপাদাে 
জিজিজি প্রনয়ািেীয়িাি 

িানথ প্রাসন্তর্র্ির্ 
মন্তবয 

ই&ি িীনত সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

বর্কি ত়ানলর়্া সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

ই&ি ঝ াঁ নর্ ফ্রেণীর্রণ সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

ই&ি মূলয়াযি সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

প্রধ়াি ঘিি়া নরযপ়াটিকিং সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

ই&ি মনিিনরিং সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

ই&ি ভূনমর়্া এবিং ে়ানযত্ব সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

অনভযয়াগ প্রনতর়্াযরর বযবস্থ়া সম্পূণ ক / আিংনশ্র্ / অ-সিংয ক্ত  

  

িুপাসিি ইমপযাক্ট র্সমটি 

Ο ফ্রলিযেযির স়াযে এনগযয য়াি Ο ফ্রলিযেযির স়াযে এনগযয য়াযবি ি়া ৷ 

িাসিি  

স্বােি  
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X. পসিসিষ্ট IX: িীে ক্লাইনমি ফান্ড িাব-প্রর্ল্প সডিনক্লািাি সিনপািক  

প্র়ােনমর্ প্রর্ল্প ব়া ফ্রপ্র়াগ্র়াম তেয 

প্রর্ল্প ব়া ফ্রপ্র়াগ্র়াম নশ্যর়াি়াম [__] 

GCF ফ্রব়াযিকর অি যম়ােযির পর উপ-প্রর্যল্পর 

অজস্তত্ব নচনিত র্র়া হযব 
[  Yes/ No] 

ফ্রসক্টর (সরর়্ানর ব়া ফ্রবসরর়্ারী) বযজিগ্ত 

স্বীরৃ্ত সত্ত়া [__] 

পনরযবশ্ ও স়াম়াজর্র্ স রক্ষ়্া (ইএিএি) নবভ়াগ র্য়াি়াগ্রি এ 

অবস্থ়াি - প্রর্যল্পর নিনেকষ্ট অবস্থ়াি(গুনল) ব়া 

লক্ষ্য ফ্রেশ্ ব়া ফ্রপ্র়াগ্র়াযমর অবস্থ়াি(গুনল)৷ 
[__] 

পনরযবশ্ ও স়াম়াজর্র্ প্রভ়াব মূলয়াযি (ইএিআইএ) (যনে প্রযয়ার্য হয) 

স্বীরৃ্ত সত্ত়ার ওযযবস়াইযি প্রর়্াযশ্র ত়ানরখ বুধ্ব়াি, ি়ানুয়ািী 1, 2020 

প্রর়্াযশ্র ভ়াি়া(গুনল) [__] 

ভ়াি়ার উপর বয়াখয়া [__] 

প্রর়্াযশ্র নলঙ্ক [__] 

অিয়ািয নলঙ্ক(গুনল) [__] 

মন্তবয 
[এর্টি প্রর্যল্পর প্রযয়ার্িীযত়ার স়াযে স়ামঞ্জসযপূণ ক এর্টি ইএিআইএ Category A“___”-

ফ্রত রযযযে।] 

পনরযবশ্ ও স়াম়াজর্র্ বযবস্থ়াপি়া পনরর্ল্পি়া (ইএিএমরপ) (যনে প্রযয়ার্য হয) 

স্বীরৃ্ত সত্ত়ার ওযযবস়াইযি প্রর়্াযশ্র ত়ানরখ বুধ্ব়াি, ি়ানুয়ািী 1, 2020 

প্রর়্াযশ্র ভ়াি়া(গুনল) [__] 

ভ়াি়ার উপর বয়াখয়া [__] 

প্রর়্াযশ্র নলঙ্ক [__] 

অিয়ািয নলঙ্ক(গুনল) [__] 

মন্তবয 
[এর্টি Category Aপ্রর্যল্পর প্রযয়ার্িীযত়ার স়াযে স়ামঞ্জসযপূণ ক এর্টি ইএিএমরপ “___”-

ফ্রত রযযযে।] 

পনরযবশ্ ও স়াম়াজর্র্ বযবস্থ়াপি়া (ইএিএমএি) (যনে প্রযয়ার্য হয) 

স্বীরৃ্ত সত্ত়ার ওযযবস়াইযি প্রর়্াযশ্র ত়ানরখ বুধ্ব়াি, ি়ানুয়ািী 1, 2020 

প্রর়্াযশ্র ভ়াি়া(গুনল) [__] 

ভ়াি়ার উপর বয়াখয়া [__] 

প্রর়্াযশ্র নলঙ্ক [__] 

অিয়ািয নলঙ্ক(গুনল) [__] 

মন্তবয 
[এর্টি প্রর্যল্পর প্রযয়ার্িীযত়ার স়াযে স়ামঞ্জসযপূণ ক এর্টি ইএিএমএি Category I-1“___”-

ফ্রত রযযযে।] 

অিয ফ্রর়্াি প্র়াসনঙ্গর্ ইএিএি নরযপ়ািক, ফ্রযমি নরযসযিলযমন্ট অয়ার্শ্ি িয়াি (ির্পৃ), নরযসযিলযমন্ট পনলনস ফ্রেমওয়ার্ক (আিরপএফ), 

আনেব়াসীযের পনরর্ল্পি়া (আইরপরপ), আইরপরপ ফ্রেমওয়ার্ক (যনে প্রযয়ার্য হয) 
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স্বীরৃ্ত সত্ত়ার ওযযবস়াইযি প্রনতযবেি/প্রর়্াযশ্র 

নববরণ 
বুধ্ব়াি, ি়ানুয়ািী 1, 2020 

প্রর়্াযশ্র ভ়াি়া(গুনল) [__] 

ভ়াি়ার উপর বয়াখয়া [__] 

প্রর়্াযশ্র নলঙ্ক [__] 

অিয়ািয নলঙ্ক(গুনল) [__] 

মন্তবয [__] 

ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের (ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের) স নবধ়ার্ির্ অবস্থ়াযি প্রর়্াশ্ 

ত়ানরখ বুধ্ব়াি, ি়ানুয়ািী 1, 2020 

স্থ়াি [__] 

ফ্রব়ািক সভ়ার ত়ানরখ ফ্রযখ়াযি FP নবযবচি়া র্র়া হযব 

স্বীরৃ্ত সত্ত়ার ফ্রব়ািক সভ়ার ত়ানরখ বুধ্ব়াি, ি়ানুয়ািী 1, 2020 

GCF এর ফ্রব়ািক সভ়ার ত়ানরখ বুধ্ব়াি, ি়ানুয়ািী 1, 2020 

 

দ্রষ্টবয: এই ফম কটি উপযর বনণ কত স্বীরৃ্ত সত্ত়া দ্ব়ার়া প্রস্তুত র্র়া হযযনেল। 
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XI. পসিসিষ্ট IX: ই&ি ক্লি গ্াইনডন্স সোিি  

ই&ি িংজ্ঞা 

• " ই&ি " পনরযবশ্গত ও স়াম়াজর্র্ সম্পনর্কত অ-আনে কর্ র়্ারণ 

• "পসিনবিগ্ি ও িামাজির্ (ই&ি) র্ম ক পসির্ল্পো" ম়াযি জিজিজি এবিং ইস যর়্ারীর মযধয সম্মত পনরর্ল্পি়া ব়া 

পনরর্ল্পি়া, ফ্রয ফ্রর়্াযি়া প্রনতর়্াযরর র্িয প্রযয়ার্িীয বযবস্থ়ার র্িয নিযেকশ্মূলর্ র্ম ক, ে়ানযত্ব, সিংনিষ্ট খরচ, নবতরণযয়াগযত়া 

এবিং সমযসীম়া সিংজ্ঞ়ানযত র্যর, নর্ন্তু সীম়াবদ্ধ িয। ই&ি প্রযয়ার্িীযত়ার স়াযে বযবস়ানযর্ র়্ায কর্ল়াযপর অ-সম্মনত এবিং 

সমযয সমযয সিংযশ়্ানধত অিয ফ্রর়্াযি়া পনরম়াযপর র্িয সম্মত হওয়া। 

• "ই&ি অ্সফিাি " ম়াযি ইস যর়্ারীর উপয ক্তভ়াযব প্রনশ্নক্ষ্ত বযজক্ত(গুনল), নযনি ইএিএমএি-এর বযবহ়ানরর্ এবিং বেিজেি 

নবর়্াশ্, ব়াস্তব়াযি এবিং পনরচ়ালি়ার র্িয ে়াযী৷ 

• "ই&ি মযানেিাি " ম়াযি ইস যর়্ারীর ঊর্ধ্ কতি প্রনতনিনধ য়া াঁর বযবস্থ়াপি়ার ে়ানযত্ব রযযযে, অিয়ািয নবিযগুনলর মযধয , 

ইএিএমএি-এর যে়াযে পনরচ়ালি়া এবিং রক্ষ্ণ়াযবক্ষ্ণ নিজিত র্র়ার র্িয। 

• "ই&ি প্রনয়ািেীয়িা" জিজিজি ই&ি িীনত এবিং সিংনিষ্ট ইএিএমএি দ্ব়ার়া প্রনতটষ্ঠত িীনত, িীনত এবিং ম়াি অন্তভুকক্ত । 

• "ই&ি পািফিমযান্স সিনপািক " ম়াযি জিজিজি দ্ব়ার়া নিধ ক়ানরত তেয প্রে়াির়্ারী ব়ানি কর্ ই&ি পয কযবক্ষ্ণ প্রনতযবেি। 

• "ই&ি িুপাসিি " ম়াযি ফ্রসি ই&ি প্রযয়ার্িীযত়া অি স়াযর জিজিজি দ্ব়ার়া প্রেত্ত এর্টি প্রতয়ানশ্ত নবনিযয়াগ সম্পনর্কত ই&ি 

যে়াযে পনরেম প্রনতযবেযির স প়ানরশ্গুনল। 

• " ইএইেএি সেনদকসির্া " ম়াযি নবশ্ববয়ািংর্ গ্রুযপর স়াধ়ারণ এবিং প্র়াসনঙ্গর্ ফ্রসক্টর নিনেকষ্ট ইএইেএি নিযেকনশ্র়্া, য়া সমযয 

সমযয সিংযশ়্াধি র্র়া ফ্রযযত প়াযর 1। 

• "ইএিএমএি " ম়াযি ইস যর়্ারীর পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ বযবস্থ়াপি়া নসযেম য়াযত প্র়াসনঙ্গর্ িীনত, স়ািংগিনির্ 

র়্াি়াযম়া, পনরর্ল্পি়া র়্ায কক্রম, ে়ানযত্ব, অি শ্ীলি, পদ্ধনত এবিং সিংস্থ়ািগুনল নবর়্াশ্, ব়াস্তব়াযি, অর্কি, পয ক়াযল়াচি়া এবিং 

ফ্রসি ই&ি প্রযয়ার্িীযত়াগুনলর স়াযে সম্মনত বর়্ায র়াখ়ার র্িয অন্তভুকক্ত ে়াযর্। ই&ি প়ারফরময়াযন্সর পদ্ধনতগত এবিং 

র়্াি়াযম়াগত উন্ননতর র্িয, নবযশ্িভ়াযব লক্ষ্য র্র়া হযযযে ই&ি ঝ াঁ নর্ এবিং নবনিযয়াযগর মূলয়াযি এবিং বযবস্থ়াপি়া প্রজক্রয়ার 

স যয়াগগুনল সি়াক্ত ও পনরচ়ালি়া র্র়ার র্িয: 

(a) বর্কযির ত়ানলর়্ার স়াযে সম্মনত নিজিত র্র়া। 

(b) প্রনতটি নবনিযয়াগর়্ারীর স়াযে সম্পনর্কত পনরযবশ্গত, স়াম়াজর্র্, েম, ফ্রপশ়্াগত স্ব়াস্থয এবিং নির়াপত্ত়া ঝ াঁ নর্গুনল 

মূলয়াযি এবিং ফ্রেণীবদ্ধ র্র়া (নিম্ন, ম়াঝ়ানর ব়া উচ্চ নহস়াযব)। 

(c) প্রনতটি নবনিযয়াগর়্ারী ই&ি প্রযয়ার্িীযত়া ফ্রমযি চলযে ত়া য়াচ়াই র্র়া। 

(d) চুজক্তবদ্ধভ়াযব প্রনতটি নবনিযয়াগর়্ারীর স়াযে এর্মত ফ্রয এটি ই&ি প্রযয়ার্িীযত়াগুনল ফ্রমযি চলযব। 

(e) ইস যর়্ারী এবিং ত়ার সিংনিষ্ট নবনিযয়াগর়্ারীর মযধয এর্টি ই&ি অয়ার্শ্ি িয়াযির নবিযয সম্মত হওয়া য়া ই&ি 

প্রযয়ার্িীযত়াগুনল ফ্রমযি চযল ি়া ( সর়াসনর গয়ার়ানন্টর র্িয সর়াি ), এবিং 

 

 

1 www.ifc.org/ehsguidelines  

http://www.ifc.org/ehsguidelines
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(f) নিযনমতভ়াযব এবিং অন্তত ব়ানি কর্ প্রনতটি নবনিযয়াগর়্ারীর ই&ি প্রযয়ার্িীযত়ার স়াযে সম্মনতর উপর ির্রে়ানর, 

মূলয়াযি এবিং প্রনতযবেি র্র়া এবিং, যনে প্রযয়ার্য হয, এর ই&ি অয়ার্শ্ি িয়াি ব়া অিয ফ্রযযর়্াি জক্রয়াগুনল 

সম্মনতযত ফ্রপৌৌঁে়াযি়ার র্িয প্রযয়ার্িীয বযল মযি র্র়া হয, য়ার মযধয ফ্রযযর়্াি প্রনতর়্ার বযবস্থ়াও রযযযে। 

• "বিকনেি িাসলর্া" জিজিজি-এর নিনিদ্ধ র়্ায কর্ল়াযপর ত়ানলর়্া 

• "আইএফরি পািফিমযান্স েযান্ডাডকি " ম়াযি ইন্ট়ারিয়াশ্ি়াল ফ়াইিয়ান্স র্যপ ক়াযরশ্ি (আইএফসি) 2012 

প়ারফরময়ান্স েয়াে়ািক অি ফ্রস়াশ্য়াল অয়াে এিভ়াযরিযমন্ট়াল স়াসযিইযিনবনলটি ( ওয়াল্ডক বয়াঙ্ক গ্রুপ এিভ়াযরিযমন্ট়াল, 

ফ্রহলে, অয়াে ফ্রসফটি (ইএইেএি) নিযেকনশ্র়্া ি়াযম পনরনচত প্রয জক্তগত ফ্ররফ়াযরন্স িনে সহ) য়া িীযচর ফ্রেযর্ প়াওয়া 

ফ্রযযত প়াযর ওযযবস়াইি: 

o আইএফসি প়ারফরময়ান্স েয়াে়ািক ; এবিং 

o নবশ্ববয়ািংর্ গ্রুপ ইএইেএি নিযেকনশ্র়্া  

• " সবসেনয়াগ্র্ািী " ম়াযি সমস্ত বযবস়া ফ্রযখ়াযি ইস যর়্ারীর মূলধি নবনিযয়াগ র্র়া হয। (িিািসি গ্যািাসন্টি িেয িিাে) 

• "ঘিো" ম়াযি ফ্রর়্াযি়া ঘিি়া, ে ঘ কিি়া, ব়া পনরনস্থনত য়া য জক্তসঙ্গতভ়াযব আশ়্া র্র়া য়ায, ফ্রর়্াযি়া বস্তুগত প্রনতরূ্ল প্রভ়াব ব়া 

নবনিযয়াগর়্ারী/ইস যর়্ারীর জক্রয়ার্ল়াযপর উপর বস্তুগত নবরূপ প্রভ়াব; এবিং / অেব়া র্নডত ব়া র়্ারণ, ব়া য জক্তসঙ্গতভ়াযব 

র্নডত ব়া র়্ারণ হযত প়াযর, ই&ি প্রযয়ার্িীযত়ার ফ্রর়্াি উপ়াে়াি লঙ্ঘি 

• " প্রসির্াি বযবিা " ম়াযি এর্র্ি নবনিযয়াগর়্ারীর নবেযম়াি ফ্রর়্াযি়া নবনিযয়াযগর ফ্রক্ষ্যে, প্রযয়ার্য লঙ্ঘযির প্রনতর়্াযরর 

র্িয প্রযয়ার্িীয ব়া উপয ক্ত এই ধরযির পেযক্ষ্পগুনল ব়াস্তব়াযযির র্িয উপয ক্ত সমযসীম়া সহ । 

 

বন্ড ইিুযয়াি আইসে িভ জক্তি িেয ই&ি ক্লি 

সব র্ গয়ার়ানন্ট ফ্রর়্াম্প়ানি ('জিজিজি') এবিং এর্টি বে ইস যর়্ারী ('ইস যর়্ারী') এর মযধয আইনি চুজক্ত এবিং ির্ যমযন্টশ্যি অন্তভুকজক্তর 

র্িয প্রস্ত়ানবত এবিং উপযয়াগী ই&ি ধ়ার়া এবিং নবধ়াি রযযযে। সবযচযয উপয ক্ত ই&ি ধ়ার়া এবিং নবধ়ািগুনল নিধ ক়ারণ র্র়া প্রযশ্ন গয়ার়ানন্টর 

প্ররৃ্নত এবিং প্রর়্াযরর উপর নিভকর র্যর। জিজিজি ইস যর়্ারীর স়াযে আইনি চুজক্তযত অন্তভুকক্ত ই&ি শ্তক়াবলীর স়াযে আযল়াচি়া র্রযব 

এবিং জিজিজি-এর প্রতয়াশ়্ার এর্টি স্পষ্ট ফ্রব়াঝ়া এবিং ফ্ররর্িক অর্কি র্রযব। 

ই&ি ধ়ার়া এবিং নবধ়াি 

ইিুযর্ািীি ই&ি মযানেিনমন্ট সিনেনমি অ্পানিিে এবং বাস্তবায়ে 

[ইস যর়্ারীর ফ্রসি-আপ এবিং ফ্রফ়ার়্াযসর উপর নিভকর র্যর, প্রস্ত়ানবত ধ়ার়া এবিং নবধ়ািগুনল নিনেকষ্ট প্রযয়ার্িীযত়ার স়াযে ফ্রমযল জিজিজি 

দ্ব়ার়া অনভযয়াজর্ত র্র়া েরর়্ার] 

1 ইস যর়্ারী সব কে়া সমস্ত প্রযয়ার্য র়্াতীয পনরযবশ্গত, ফ্রপশ়্াগত স্ব়াস্থয ও নির়াপত্ত়া এবিং স়াম়াজর্র্ আইি ও প্রনবধ়াি ফ্রমযি ত়ার 

বযবস়া এবিং জক্রয়ার্ল়াপ পনরচ়ালি়া র্রযব। 

2 ইস যর়্ারীযর্ আইএফনস প়ারফরময়ান্স েয়াে়ািক ফ্রমযি চলযত হযব। 

3 ইস যর়্ারী জিজিজি বর্কি ত়ানলর়্ায ত়ানলর়্াভুক্ত ফ্রযযর়্াি জক্রয়ার্ল়াযপ নিযয়াজর্ত ি়া হযত (অি যম়ানেত ব়া অিয ফ্রর়্াি বযজক্ত ত়ার 

পযক্ষ্ র়্ার্ র্যর) ব়া অে ক়াযি র্রযত সম্মত হি [ আইনি চুজক্তর সিংযয়ার্ি নহস়াযব ত়ানলর়্ার ফ্ররফ়াযরন্স সনন্নযবশ্ র্রুি ]। 

4 ইস যর়্ারী আইএফরি প়ারফরময়ান্স েয়াে়ািক 1 এর স়াযে স়ামঞ্জসয ফ্ররযখ, এর্টি পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ বযবস্থ়াপি়া 

নসযেম (ইএিএমএি) অপ়াযরটিিং সম্পে ব়া প্রর্ল্প এবিং সিংনিষ্ট ঝ াঁ নর্ / এর নবনিযয়াগ র়্ায কক্রম এবিং ফ্রপ়ািকযফ়ানলওর স়াযে 

সম্পনর্কত ঝ াঁ নর্গুনলর স়াযে স়ামঞ্জসযপূণ ক স্থ়াপি, ব়াস্তব়াযি এবিং বর়্ায র়াখযব] . ইস যর়্ারী নিজিত র্রযব ফ্রয ইএিএমএি 

http://www.ifc.org/PerformanceStandards
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জিজিজি-এর ই&ি প্রযয়ার্িীযত়াগুনলর স়াযে সম্মনতযত অপ়াযরটিিং সম্পে ব়া প্রর্ল্প/এর নবনিযয়াগ ফ্রপ়ািকযফ়ানলওর ই&ি 

র্ম কক্ষ্মত়া মূলয়াযি ও পনরচ়ালি়া র্রযব। 

নিনেকষ্টভ়াযব, 

4.1. ইস যর়্ারী নিযয়াগ এবিং রক্ষ্ণ়াযবক্ষ্ণ র্রযব [ই&ি সিংস্থ়ািগুনলর র্িয প্রযয়ার্িীযত়া সনন্নযবশ্ র্র়াি ফ্রযমি, এর্র্ি 

ফ্রিনিযর্যিি ই&ি ময়াযির়্ার / ই&ি অনফস়ার প্রনতনেযির ব়াস্তব়াযযির র্িয ে়াযী; এবিং ই&ি এর স়ামনগ্রর্ ে়ানযযত্বর র্িয 

নসনিযর ময়াযির্যমন্ট মযি়ািীত র্রুি ]। ইস যর়্ারী জিজিজি-ফ্রর্ অবনহত র্রযব যনে নিনেকষ্ট বযজক্তযের প্রনতস্থ়াপি র্র়া হয ব়া 

ে়াযী বযজক্তযের ি়াম এবিং র়্ায ক়াবলী এবিং ত়াযের প্র়াসনঙ্গর্ েক্ষ্ত়া নিযেকশ্ র্যর ে়ানযত্বশ্ীল েল বড ব়া র্ম়াযি়া হয। 

4.2. ইস যর়্ারী প্রনতষ্ঠ়াযির মযধয এর্র্ি উপয ক্ত বযজক্ত(ফ্রের) ই&ি নবিযযর ে়ানযত্ব নিধ ক়ারণ র্রযব। এই বযজক্তটি ইস যর়্ারীযত 

উে্ভূত ই&ি নবিযয জিজিজি-এর প্র়ােনমর্ ফ্রয়াগ়াযয়াগ বযজক্ত হযবি। 

4.3. ইস যর়্ারী প্রস্ত়ানবত পনরবতকযির দ্ব়ার়া সৃষ্ট ফ্রযযর়্াি উপ়াে়াি ই&ি ঝ াঁ নর্ সহ অপ়াযরটিিং সম্পযের উযেশ্য ব়া (প্রর্নল্পত) 

নবনিযয়াযগর প্রর্ল্প / ফ্রপ়ািকযফ়ানলওর উযেশ্য ব়া জক্রয়ার্ল়াযপর ফ্রয ফ্রর়্ািও প্রস্ত়ানবত পনরবতকযির নবিযয জিজিজি এর স়াযে 

পর়ামশ্ ক এবিং পর়ামশ্ ক র্রযব; এবিং যনে জিজিজি দ্ব়ার়া অি যর়াধ র্র়া হয, জিজিজি-এর ই&ি প্রযয়ার্িীযত়া এবিং এই নবধ়ািগুনল 

ফ্রমযি চল়ার র্িয এই ধরযির অনতনরক্ত ঝ াঁ নর্গুনলযর্ মূলয়াযি ও পনরচ়ালি়া র্রযত ইএিএমএি সিংযশ়্াধি র্রুি, ফ্রযভ়াযব 

জিজিজি-এর র়্াযে য জক্তসঙ্গতভ়াযব গ্রহণযয়াগয৷ 

4.4. ইস যর়্ারী এই আইনি চুজক্তযত ফ্রসি র্র়া জিজিজি এর ই&ি প্রযয়ার্িীযত়াগুনল ফ্রমযি চল়ার র্িয অপ়াযরটিিং সম্পে ব়া 

প্রর্ল্পযর্ চুজক্তবদ্ধভ়াযব আবদ্ধ র্রযব। 

5 ইস যর়্ারী জিজিজি-এর র়্াযে সযন্ত়াির্ির্ এর্টি অনভযয়াযগর বযবস্থ়া নবর়্াশ্ ও ব়াস্তব়াযি র্রযব, য়া স়াধ়ারণ র্িগযণর র়্াযে 

এবিং নবযশ্ি র্যর ইস যর়্ারীর অপ়াযরটিিং ব়া নবনিযয়াগ র়্ায কক্রম দ্ব়ার়া প্রভ়ানবত বযজক্তযের র়্াযে অয়াযক্সসযয়াগয, অে ক়াযিরৃ্ত 

নবনিযয়াগর়্ারী এবিং ত়াযের র্মীব়ানহিী সহ। 

6 ইস যর়্ারী, সযব ক়াত্তম প্রযচষ্ট়ার নভনত্তযত, অপ়াযরটিিং সম্পে ব়া প্রর্ল্প/এর নবনিযয়াগর়্ারীযের িীনত ব়াস্তব়াযযির র্িয উৎস়ানহত 

র্রযব এবিং ই&ি নবিযয ক্রম়াগত উন্ননত র্রযত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ হযব। 

 

ইিুযর্ািী সবসেনয়াগ্ 

7 ইস যর়্ারী র্তৃকর্ প্রস্ত়ানবত ফ্রর়্াযি়া নবনিযয়াযগর ফ্রক্ষ্যে ( পনিাে গ্যািাসন্টি িেয )  : 

7.1 ইস যর়্ারী ফ্রর়্াযি়া প্রস্ত়ানবত নবনিযয়াগর়্ারীযত নবনিযয়াগ র্র়ার আযগ (এর্টি িতুি নবনিযয়াগ ব়া নবেযম়াি নবনিযয়াগর়্ারীযত 

ফযল়া-অি ইিযভেযমন্ট সহ), ইস যর়্ারী সম্প্রে়ায ব়া র্মীযের ব়া প্রস্ত়ানবত নবনিযয়াগর়্ারীর স়াযে সম্পনর্কত পনরযবশ্ ব়া 

প্রনতরূ্ল পনরযবশ্গত ব়া স়াম়াজর্র্ র্ম কক্ষ্মত়া। 

7.2 ইস যর়্ারী ত়ার বর্কি ত়ানলর়্া এবিং জিজিজি বর্কি ত়ানলর়্ায ত়ানলর়্াভুক্ত ফ্রর়্াযি়া র়্ায কক্রযমর র্িয অে ক়াযি র্রযব ি়া। 

7.3 ইস যর়্ারী উচ্চ ঝ াঁ নর্পূণ ক ই&ি প্রর্যল্প অে ক়াযি র্রযব ি়া (র্য়াি়াগনর A)। 

7.4 ইস যর়্ারী প্রস্ত়ানবত নবনিযয়াগর়্ারীর জক্রয়ার্ল়াপগুনলর পনরযবশ্গত, স্ব়াস্থয, নির়াপত্ত়া এবিং সম্প্রে়াযযর ঝ াঁ নর্ এবিং প্রভ়াবগুনল 

মূলয়াযি র্রযব, ফ্রসই অি য়াযী জক্রয়ার্ল়াপগুনলযর্ ম়াঝ়ানর (নব নবভ়াগ) এবিং র্ম ঝ াঁ নর্ (র্য়াি়াগনর নস) ফ্রত ফ্রেণীবদ্ধ র্রযব, 

এই ধরযির ফ্রেণীর্রযণর ফ্রযৌজক্তর্ত়া িনেভুক্ত র্রযব এবিং [ যনে প্রযয়ার্য হয, যে়াযে পনরেযমর শুরুযত জিজিজি ফ্রর্ 

অবনহত র্রুি ]। 

8 ইস যর়্ারী পয ক়াপ্তভ়াযব ফ্রয়াগয অভযন্তরীণ ব়া ব়ানহযর্ নবযশ্িজ্ঞযের র্নডত র্রযব য়াযত ফ্রসি ই&ি প্রযয়ার্িীযত়ার নবপরীযত 

সমস্ত প্রস্ত়ানবত নবনিযয়াগর়্ারীযের সম্মনত মূলয়াযি ও নিরীক্ষ্ণ র্র়া য়ায। 
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9 ইস যর়্ারী শুধ ম়াে এর্র্ি প্রস্ত়ানবত নবনিযয়াগর়্ারীযত (এর্টি িতুি নবনিযয়াযগর ফ্রক্ষ্যে ব়া নবেযম়াি নবনিযয়াগর়্ারীর ফযল়া-

অি নবনিযয়াগ সহ) নবনিযয়াগ র্রযব যনে ( শুধু্ পনিাে গ্যািাসন্টি িেয ): 

9.1 ফ্রর়্াযি়া নচনিত প্রনতরূ্ল প্রভ়াব ব়া র্ম কক্ষ্মত়া এর্টি ই&ি অয়ার্শ্ি িয়াযি নচনিত র্র়া হযযযে ফ্রসি ই&ি প্রযয়ার্িীযত়া 

অি স়াযর এবিং / অেব়া ফ্রসি ই&ি প্রযয়ার্িীযত়া অি স়াযর সম়াধ়াি র্র়া হযযযে; ব়া 

9.2 প্রস্ত়ানবত নবনিযয়াগর়্ারী এর্টি য জক্তসঙ্গত সমযসীম়ার মযধয নচনিত প্রনতরূ্ল প্রভ়াব ব়া র্ম কক্ষ্মত়া সম়াধ়াযির র্িয এর্টি 

ই&ি অয়ার্শ্ি িয়াযি সম্মত হযযযে (প্রস্ত়ানবত নবনিযয়াযগর পূব কবতী উপয ক্ত শ্তকগুনল সহ), এবিং প্রস্ত়ানবত নবনিযয়াগর়্ারীর়া 

ই&ি অয়ার্শ্ি ব়াস্তব়াযযি বযে ক হযল নবনিযয়াগ ির্ যমযন্টশ্যি উপয ক্ত প্রনতর়্ার অন্তভুকক্ত রযযযে। পনরর্ল্পি়া। 

10 ইস যর়্ারী নবনিযয়াগর়্ারীযর্ অনপ কত ঝ াঁ নর্ ফ্রেণীনবভ়াযগর র্িয পয ক়াপ্ত নেযর়্াযযজন্সযত এবিং নরযপ়ািক র্র়া ঘিি়াগুনলর ফ্রক্ষ্যে 

প্রযয়ার্ি অি স়াযর ই&ি র্ম কপনরর্ল্পি়া সহ ই&ি প্রযয়ার্িীযত়া এবিং ই&ি প্রযয়ার্িীযত়ার স়াযে সম্মনত পয কযবক্ষ্ণ র্রযব। 

11 যনে এর্টি অপ়াযরটিিং সম্পে ব়া প্রর্ল্প/নবনিযয়াগর়্ারী 10% এর ফ্রবনশ্ র্ম কশ্জক্ত এবিং/অেব়া ফ্রম়াি 50 র্যিরও ফ্রবনশ্ র্ম কচ়ারীযর্ 

স়ামটষ্টর্ বরখ়াযস্তর প্রতয়াশ়্া র্যর, ত়াহযল ইস যর়্ারী নবনিযয়াগর়্ারীযর্ সযব ক়াত্তম প্রযচষ্ট়ার নভনত্তযত এর্টি চ়ার্নর স রক্ষ়্া 

পনরর্ল্পি়া বতনর র্রযত উত্স়ানহত র্রযব। র়্াতীয আইি, আইএফনস প়ারফরময়ান্স েয়াে়ািক 2 ("েম এবিং র়্াযর্র শ্তক়াবলী") 

এবিং ভ়াল নশ্ল্প অি শ্ীলি এবিং চূড়ান্ত ে়া াঁি়াই পনরর্ল্পি়ায প্রনতফনলত হওয়া অ-ববিময এবিং পর়ামযশ্ কর িীনতর নভনত্তযত 

ে়া াঁি়াইযযর নবরূপ প্রভ়াবগুনল প্রশ্নমত র্র়া। 

 

মসেিসিং এবং সিনপাটিকং 

12   ইস যর়্ারী র্রযব: 

12.1 [ এখ়াযি ি়াইমযেযমর সনন্নযবশ্ র্রুি ফ্রযমি, প্রনতটি আনে কর্ বের ফ্রশ্ি হওয়ার িব্বই (90) নেি পযর ], জিজিজি-ফ্রর্ ই&ি 

প়ারফরময়ান্স নরযপ়াযিকর র্নপ সরবর়াহ র্রুি। ইস যর়্ারী সম্পূণ ক এবিং সটির্ তেয প্রে়াি র্রযব। 

12.2 [ এখ়াযি সমযসীম়া সনন্নযবশ্ র্র়াি ফ্রযমি নতি (5) নেযির মযধয], ফ্রর়্াযি়া পনরযবশ্গত, স়াম়াজর্র্, েম ব়া স্ব়াস্থয ও নির়াপত্ত়ার 

ঘিি়া, ে ঘ কিি়া ব়া পনরনস্থনতর নবিযয জিজিজি ফ্রর্ অবনহত র্রুি ফ্রয ফ্রর়্াযি়া নবেযম়াি ব়া প্রস্ত়ানবত নবনিযয়াগর়্ারীর ফ্রক্ষ্যে , ব়া 

য জক্তসঙ্গতভ়াযব আশ়্া র্র়া ফ্রযযত প়াযর, জিজিজি, ইস যর়্ারী, অপ়াযরটিিং সম্পে ব়া প্রর্ল্প/নবনিযয়াগর়্ারী, পনরযবশ্, সম্প্রে়ায ব়া 

র্ম কশ্জক্তর উপর এর্টি ববিনযর্ প্রনতরূ্ল প্রভ়াব ব়া প্রভ়াব, ব়া (b) র্নডত ব়া র়্ারণ, ব়া য জক্তসঙ্গতভ়াযব হওয়ার সম্ভ়াবি়া র্নডত 

ব়া র়্ারণ, ফ্রসি ই&ি প্রযয়ার্িীযত়ার ফ্রর়্াযি়া উপ়াে়াি লঙ্ঘি, ঘিি়ার প্ররৃ্নত, ে ঘ কিি়া, ব়া পনরনস্থনত এবিং এর ফ্রেযর্ উে্ভূত ব়া 

উে্ভূত প্রভ়াব ব়া প্রভ়াব এবিং ফ্রসগুনল ফ্রম়ার়্াযবল়ার র্িয ফ্রয বযবস্থ়া ফ্রিওয়া হযচ্ছ ব়া ফ্রিওয়ার পনরর্ল্পি়া রযযযে ত়া উযেখ র্যর 

এবিং ভনবিযযত অি রূপ ঘিি়া প্রনতযর়াধ র্রুি; এবিং ফ্রসই বযবস্থ়াগুনলর চলম়াি ব়াস্তব়াযি সম্পযর্ক জিজিজি-ফ্রর্ অবনহত র়াখ ি; 

এবিং 

12.3 [ এখ়াযি সমযসীম়া সনন্নযবশ্ র্র়াি ফ্রযমি, েশ্ (10) নেযির ] মযধয, ইস যর়্ারী ফ্রসি ই&ি প্রযয়ার্িীযত়াগুনল ফ্রমযি চলযে ত়া 

নিজিত র্র়ার র্িয ফ্রসই পযক্ষ্র দ্ব়ার়া য জক্তসঙ্গতভ়াযব অি যর়াধ র্র়া তেয প্রে়াি র্রুি। 

 

13 ইস যর়্ারী জিজিজি-এর প্রনতনিনধযের, য জক্তসঙ্গত ফ্রি়াটিযশ্র নভনত্তযত এবিং জিজিজি-এর খরযচ, জক্রয়ার্ল়াযপর ফ্রয ফ্রর়্ািও প্র়াঙ্গযি, 

ইস যর়্ারীর বযবস্থ়াপি়ায অয়াযক্সস প়াওয়ার এবিং প্রনতটি ফ্রক্ষ্যে ত়ার ফ্ররর্িক এবিং অয়ার়্াউযন্টর বইগুনলযত অয়াযক্সস প়াওয়ার 

অনধর়্াযরর অি মনত ফ্রেয, র্) ই&ি প্রযয়ার্িীযত়ার স়াযে সম্মনত নিরীক্ষ্ণ র্র়া; b) ফ্রর়্াযি়া ঘিি়া, ে ঘ কিি়া ব়া পনরনস্থনতর দ্ব়ার়া 

জিজিজি ব়া এর নবনিযয়াগর়্ারীযের র্িয আইিী ব়া সম্ম়াির্ির্ ঝ াঁ নর্ মূলয়াযি র্র়া; এবিং / অেব়া গ) ই&ি র্ম ক পনরর্ল্পি়ার 

অগ্রগনত মূলয়াযি র্রুি। 
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িত্ত্বাবধ্াে এবং প্রসির্াি বযায়াম 

14 যনে ইস যর়্ারী অপ়াযরটিিং সম্পে ব়া প্রর্ল্প / নবেযম়াি নবনিযয়াগর়্ারীযের স়াযে য ক্ত অনতনরক্ত ই&ি ঝ াঁ নর্ সম্পযর্ক সযচতি হি, 

ত়াহযল ইস যর়্ারী জিজিজি-ফ্রর্ নিজিত র্রযব ফ্রয ইএিএমএি-এর ে়ানফিং এবিং েক্ষ্ত়ার গুণম়াি সহ, চলম়াি ই&ি ঝ াঁ নর্গুনল 

মূলয়াযি ও পনরচ়ালি়া র্র়ার র্িয যযেষ্ট ক্ষ্মত়া রযযযে। নভনত্ত, ফ্রসি ই&ি প্রযয়ার্িীযত়া দ্ব়ার়া নবযবচি়া র্র়া হযযযে। 

15 যনে জিজিজি য জক্তসঙ্গতভ়াযব নিধ ক়ারণ র্যর ফ্রয ইস যর়্ারী ই&ি প্রযয়ার্িীযত়ার উপ়াে়াি লঙ্ঘি র্রযে, ত়াহযল ইস যর়্ারীযর্ এর্টি 

নিনেকষ্ট সমযসীম়ার মযধয প্রনতর়্াযরর বযবস্থ়া গ্রহণ র্রযত হযব য়া জিজিজি দ্ব়ার়া অি যম়ানেত হযব। যনে প্রনতর়্াযরর বযবস্থ়াগুনল 

এতি়া অি যম়ানেত ি়া হয ব়া যনে ফ্রসগুনল অি যম়ানেত হয তযব ইস যর়্ারী সম্মত সমযসীম়ার মযধয এই র়্াতীয প্রনতর়্ার 

বযবস্থ়াগুনল ব়াস্তব়াযি র্রযত বযে ক হয, জিজিজি সমস্ত য জক্তসঙ্গত প্রযচষ্ট়া বযবহ়ার র্রযব (র্) ইস যর়্ারীযর্ ফ্রমযি চল়ার র্িয 

জিজিজি-এর ফ্রয ফ্রর়্ািও অনধর়্ার ফ্রর়্ারে়ার এবিং প্রযয়াগ র্রযত এই ধরযির উযেয়াযগর স়াযে, নিনেকষ্ট র্ম কক্ষ্মত়া ব়া অি রূপ 

প্রনতর়্াযরর র্িয উপলব্ধ ফ্রর়্াযি়া পেযক্ষ্প সহ নর্ন্তু সীম়াবদ্ধ িয, এবিং/অেব়া (খ) সমযমত ব়া য জক্তসঙ্গত প্রনতর়্ার অি পনস্থত, 

ব়ানণজর্যর্ভ়াযব য জক্তসঙ্গত শ্যতক ইস যর়্ারীর র়্াযে জিজিজি-এর গয়ার়ানন্ট নিষ্পনত্ত র্র়া। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. পসিসিষ্ট X: বাসষ কর্ এবং ত্রত্রমাসির্ পয কনবের্ প্রসিনবদনেি সিমনেি 

ভূসমর্া 
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গ্রীি গয়ার়ানন্ট ফ্রর়্াম্প়ািী (এরপযর "জিজিজি" নহস়াযব উযেখ র্র়া হযযযে) অি যর়াধ [ইস যর়্ারীযর্] এই বেম়ানসর্/ব়ানি কর্ প্রশ্ন়াবলী 

সম্পূণ ক র্র়ার র্িয, প্রযয়ার্য নহস়াযব, এটির ফ্রলিযেিগুনল ফ্রলিযেযির আযল়াচি়ার সময সম্মত হওয়া প্রযয়ার্য ই&ি 

প্রযয়ার্িীযত়াগুনল পূরণ র্রযে নর্ি়া ত়া নিধ ক়ারণ র্রযত এবিং বতকম়াি চুজক্তযত বনণ কত এবিং এর সিংযয়ার্ি (এবিং উযেখযয়াগযভ়াযব 

ই&ি র্ম ক পনরর্ল্পি়ায)। "পনরযবশ্ এবিং স়াম়াজর্র্" শ্যব্দর মযধয রযযযে পনরযবশ্গত এবিং স্ব়াস্থয ও নির়াপত্ত়ার সমসয়া, ম়ািব সম্পে 

বযবস্থ়াপি়া, েম অনধর়্ার এবিং েযমর অবস্থ়া, র্ীবনবনচযেযর নের্ এবিং স়াম়াজর্র্/স়ািংসৃ্কনতর্ ঝ াঁ নর্ এবিং স যয়াগ। 

 

প্রশ্ন়াবলীর ফল়াফলগুনল আপি়ার বযবস়া এবিং জিজিজি-এর র্িয ফ্রর়্াি ই&ি সমসয়াগুনল সবযচযয গুরুত্বপূণ ক ত়া ফ্রব়াঝ়ার র্িয 

বযবহ়ার র্র়া হযব, য়া পরবতীযত এই ধরযির নবিযগুনলযত র্ীভ়াযব র্নডত ে়ার্যত চ়াই ত়া র়্াি়াযব৷ তেযটি ফ্রপ়ািকযফ়ানলও র্ যড র্র়া 

ভ়াল র়্ার্গুনল প্রেশ্ কি র্রযতও বযবহ়ার র্র়া হযব। সমীক্ষ়্াটি আপি়ার ফ্রর়্াম্প়ানির / আনে কর্ প্রনতষ্ঠ়াযির বতকম়াি ই&ি 

অগ্র়ানধর়্ারগুনল এবিং স়ামযির নেযর্ ই&ি েৃটষ্টযর়্াণ ফ্রেযর্ আপি়ার ফ্রর়্াম্প়ানি / আনে কর্ প্রনতষ্ঠ়াযির র্িয র্ী আর়্াঙ্খ়া রযযযে ত়া 

ফ্রব়াঝ়ার র্িযও ির্র ফ্রেযব। 

 

এই সমীক্ষ়্ায আপি়ার প্রনতজক্রয়া আপি়ার বযবস়াযর্ অসম্ম়াি, েজেত ব়া অবমূলয়াযি র্র়ার র্িয ফ্রর়্াযি়াভ়াযবই বযবহ়ার র্র়া হযব 

ি়া এবিং জিজিজি-এর ফ্রপ়ািকযফ়ানলওর মযধয ই&ি র়্ায কর়্ানরত়া সমে কি র্র়ার উযেযশ্য র্যি়ারভ়াযব নির়্াইি র্র়া হযযযে। 

 

অি গ্রহ র্যর [উপয ক্ত জিজিজি প্রনতনিনধযের নবশ্ে নববরণ সনন্নযবশ্ র্র়াযত] [ইিস়ািক ত়ানরখ] এর মযধয প্রশ্নপেটি সম্পূণ ক র্রুি 

এবিং ফ্রফরত নেি। 

 

আপি়ার সহযয়ানগত়ার র্িয ধিযব়াে. 

সব র্ গয়ার়ানন্ট ফ্রর়্াম্প়ানি 

 

জিজিজি-এি িেয সোি: 

এই ফ্রিমযিিটিযত এর্টি ব়াধযত়ামূলর্ নবভ়াগ (1-7) এবিং এর্টি পনরপূরর্ নবভ়াগ (8-9) রযযযে। অপ্রযয়ার্িীয বযল মযি হযল 

পনরপূরর্ নবভ়াগগুনল সর়াযি়া ফ্রযযত প়াযর (ফ্রযমি, যনে তেয শুধ ম়াে ব়ানি কর্ নভনত্তযত প্রযয়ার্ি হয এবিং এই ফ্রিমযিিটি বেম়ানসর্ 

প্রনতযবেযির র্িয বযবহ়ার র্র়া হয)। অি গ্রহ র্যর নিনেকষ্ট বযবহ়াযরর র্িয ফ্রিমযিিটি বতনর র্রুি (ফ্রযমি, প্রতযক্ষ্ ব়া পযর়াক্ষ্ 

গয়ার়ানন্টর র্িয)। ফ্রযমি, নবভ়াগ 3 'িতুি গয়ার়ানন্টি বযের নস্থনত' শুধ ম়াে পযর়াক্ষ্ গয়ার়ানন্টর র্িয প্র়াসনঙ্গর্। 

 

বাধ্যিামূলর্ সবভাগ্ 

1. সিনপািক িথয  

নরযপ়ািক সমযযর (ম়াস/বের – ম়াস/বের) 

ইস যর়্ারীর ি়াম  

অপ়াযরটিিং অয়াযসি/প্রযর্ক্ট ব়া ইিযভনে 

ফ্রর়্াম্প়ানির ি়াম 

 

অবস্থ়াি (অঞ্চল/ফ্রেশ্)  

শ়্ারীনরর্ টির়্াি়া  

নরযপ়ািক দ্ব়ার়া সম্পন্ন (ি়াম এবিং নশ্যর়াি়াম) 

ফ্রয়াগ়াযয়াযগর ফ্রিনলযফ়াি িম্বর  

ফ্রয়াগ়াযয়াযগর ইযমল টির়্াি়া  
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2. প্রদাের্ািীি সববির্  

মূল ই&ি বযজক্ত (ি়াম, নশ্যর়াি়াম এবিং ফ্রয়াগ়াযয়াযগর নববরণ) 

ই&ি এর র্িয ে়াযী নিব ক়াহী / 

ফ্রব়ািক সেসয 

(ি়াম, নশ্যর়াি়াম এবিং ফ্রয়াগ়াযয়াযগর নববরণ) 

ইস যর়্ারী বযবস়ার সিংনক্ষ্প্ত 

নববরণ 

(পণয এবিং পনরযিব়ার ধরি, ি়াযগ কি স নবধ়াযভ়াগী, ফ্রসক্টনরয়াল এবিং ফ্রভৌগনলর্ ফ্রফ়ার়্াস, ইতয়ানে সহ 

বযবস়ার অবস্থ়াি এবিং নববরণ সনন্নযবশ্ র্র়াি) 

 

 

3. েিভে 2গ্যািাসন্টযুক্ত বনন্ডি সিসি 

িতুি গয়ার়ানন্টয ক্ত বযের সিংখয়া  

 অপ়াযরটিিং 

অয়াযসি/প্রযর্ক্ট ব়া 

ইিযভনে ফ্রর়্াম্প়ানির 

ি়াম 

উযেশ্য ফ্রসক্টর ই&ি নবভ়াগ 

বর়াে র্র়া 

হযযযে 

ই&ি 

মূলয়াযযির 

ধরি 

ই&ি অ-সম্মনত ইএিএরপ 

নবর্নশ্ত 

(হয়া াঁ/ি়া) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

4. সবদযমাে গ্যািাসন্টযুক্ত বনন্ডি সিসি 

ই&ি ঝুুঁ সর্ সের্ীর্ির্ প্রসি সবদযমাে গ্যািাসন্টযুক্ত বনন্ডি িংিযা 

নবেযম়াি গয়ার়ানন্টয ক্ত বযের সিংখয়া (Cat. B)  

নবেযম়াি গয়ার়ানন্টয ক্ত বযের সিংখয়া (Cat. C)  

মসেিসিং এবং সিনপাটিকং 

ইস যর়্ারীর়া নর্ বেম়ানসযর্ পয কযবক্ষ্ণ র়্ায কক্রম 

পনরচ়ালি়া র্যরনেল? 

(হয়া াঁ ি়া) 

যনে 'হয়া াঁ', অি গ্রহ র্যর বণ কি়া র্রুি: 

 

 

 

 

ঝুুঁ সর্ এক্সনপািাি 

ফ্রশ্ি নরযপ়াটিকিং সমযযর মযধয ফ্রর়্াি িতুি ব়া চলম়াি 

ই&ি সমসয়া নচনিত র্র়া হযযনেল? 

 

ই&ি সমসয়াগুনলর মযধয অভযন্তরীণ ব়া ব়ানহযর্ ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের দ্ব়ার়া 

উত্থ়ানপত গুরুত্বপূণ ক অনভযয়াগ, অনভযয়াগ ব়া ফ্রি়াটিশ্, অস়াম়ািয 

আইনি ব়া র্মীযের ক্ষ্নতপূরণ ে়ানব, েিূযণর ঘিি়া ব়া ঘিি়া য়া পনরষ্ক়ার 

র্র়া প্রযয়ার্ি ইতয়ানে অন্তভুকক্ত ে়ার্যত প়াযর। 

ঘিো 

উযেখযয়াগয ঘিি়া ঘযিযে সিংখয়া  

র়্াতীয ই&ি আইি এবিং প্রনবধ়ািগুনলর স়াযে অ-

সম্মনতর সিংখয়া 

 

প্র়াপ্ত উযেখযয়াগয অনভযয়াযগর সিংখয়া  

 

 

 

2 িতুি নরযপ়াটিকিং সমযযর মযধয প্রেত্ত বে ফ্রব়াঝ়ায। 



 

38     জিজিসি ই & ি মযানেিনমন্ট সিনেম - পসিসিষ্ট িপ্তম    

5. ই&ি র্ম ক পসির্ল্পোি সিসি (প্রািসির্ হনল) 

অ্েুিহ র্নি এই প্রসিনবদনেি িানথ িংযুজক্ত সহিানব ইএিএসি এি িব কনিষ িংকির্টি িংযুক্ত র্রুে৷ 

ইএিএরপ এ আপযিি প্রে়াি র্রুি  

এর্টি ই&ি বযবস্থ়াপি়ার েৃটষ্টযর়্াণ ফ্রেযর্ র্ী র্ী 

অগ্র়ানধর়্ার রযযযে য়া পরবতী প্রনতযবেযির 

সমযর়্াযল সম়াধ়াি র্র়া হযব? 

 

বযর্য়া/অযেউ আইযিম ফ্রম়ার়্াযবল়ার র্িয ফ্রযযর়্াি 

ে়াড ব়া পনরর্ল্পি়ার তেয প্রে়াি র্রুি) 

 

 

 

6. ই&ি চকসিআই 

(এই নবভ়াযগ ফ্রলিযেি সম্পনর্কত ফ্রর্রপআই অন্তভুকক্ত র্র়া উনচত, ফ্রর্স-ব়াই-ফ্রর্স নভনত্তযত নিধ ক়ারণ র্র়া হযব) 

 ফ্ররফ়াযরন্স েয়াে়ািক পনরম়াযপর এর্র্ ম়াি 

ফ্রযমি র্ল খ়াওয়া    

ফ্রযমি উৎপ়ােি 

র়্ায কক্রম ফ্রেযর্ ফ্রম়াি 

বর্কয (নবপজ্জির্ এবিং 

অ-নবপজ্জির্ বর্কয) 

   

অনতনরক্ত ফ্রর্রপআই 

ফ্র ়ার়্াি 

   

অনতনরক্ত ফ্রর্রপআই 

ফ্র ়ার়্াি 

   

অনতনরক্ত ফ্রর্রপআই 

ফ্র ়ার়্াি 

   

 

7. ই&ি পািফিনমন্স 

নিব ক়ানচত হস্তযক্ষ্যপর অগ্রগনত বণ কি়া র্রুি  

েয়া র্যর উপযর নচনিত ফ্রর়্াি ই&ি নের্ ব়াস্তব়াযি ব়া পনরর্নল্পত 

ব়াস্তব়াযযির স়াযে সম্পনর্কত ফ্রর়্াি অস নবধ়া এবিং/অেব়া সীম়াবদ্ধত়া 

বল ি? 

 

আসন্ন নরযপ়াটিকিং সমযযর র্িয মূল ই&ি পনরর্ল্পি়া / অগ্র়ানধর়্ারগুনল 

বণ কি়া র্রুি 

 

অি গ্রহ র্যর অিয ফ্রর়্াি তেয নরযপ়ািক র্রুি য়া জিজিজি সযচতি হওয়া 

উনচত? 

 

 

পসিপূির্ সবভাগ্ 

8. ই&ি ঝুুঁ সর্ বযবিাপোি অ্বিা (িিািসি গ্যািাসন্ট) 

ই&ি মযানেিনমন্ট সিনেম 

পনরযবশ্গত ও স়াম়াজর্র্ সমসয়া বযবস্থ়াপি়ার বতকম়াি পদ্ধনতর বণ কি়া ে়াও?  

প্রনতযবেযির সমযর়্াযল আপি়ার ফ্রর়্াম্প়ানি নর্ এর্টি ইএিএমএি বতনর, আপযগ্রি 

ব়া প্রযয়াগ র্যরযে? যনে 'হয়া াঁ', অি গ্রহ র্যর প্রনতযবেযির সমযর়্াযল র্র়া পনরবতকিগুনল 

বণ কি়া র্রুি৷ 

 

র়্াতীয পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ আইি এবিং প্রনবধ়ািগুনলর স়াযে সম্মনত র্ীভ়াযব 

পনরচ়ানলত হয? 

 

েয়া র্যর উপযর নচনিত ফ্রর়্াি ই&ি নের্ ব়াস্তব়াযি ব়া পনরর্নল্পত ব়াস্তব়াযযির স়াযে 

সম্পনর্কত ফ্রর়্াি অস নবধ়া এবিং/অেব়া সীম়াবদ্ধত়া বল ি? 

 

নরযপ়াটিকিং নপনরযযি ফ্রর়্াম্প়ানির জক্রয়ার্ল়াপগুনল নর্ ফ্রর়্ািও বনহর়াগত নিযন্ত্রর্ / সিংস্থ়া 

দ্ব়ার়া পনরেশ্ কি ব়া নিরীনক্ষ্ত হযযযে? যনে ত়াই হয, অি গ্রহ র্যর পনরেশ্ কি ব়া নিরীক্ষ়্ার 

ত়ানরখ এবিং র়্ারণগুনল প্রে়াি র্রুি? অি গ্রহ র্যর পনরেশ্ কযির ফ্রর়্াি ফল়াফল এবিং 

মযি়াযয়াযগর প্রযয়ার্ি অস়াম়ািয ফ্রর়্াি র্ম ক সম্পযর্কও নবস্ত়ানরত বল ি? 
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প্রনতযবেযির সমযর়্াযল ফ্রর়্াম্প়ানিটি নর্ পনরযবশ্গত ব়া স়াম়াজর্র্ ধরযির সমসয়ায 

অভযন্তরীণ ব়া ব়ানহযর্ ফ্রের্যহ়াল্ড়ার ব়া গ্র়াহর্যের স়াযে নিযনমত র্নডত নেল? অি গ্রহ 

র্যর নিয ক্ত নিনেকষ্ট নবিয এবিং বযস্তত়ার র্িয চয়াযিল (অিল়াইি সমীক্ষ়্া, স়াক্ষ়্াৎর়্ার, 

র্ম কশ়্াল়া ইতয়ানে) সম্পযর্ক নবস্ত়ানরত বল ি। 

 

র্ম কচ়ারী, টির়্াে়ার, গ্র়াহর্, সরবর়াহর়্ারী ইতয়ানে সহ অভযন্তরীণ এবিং ব়ানহযর্ 

ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের র়্াে ফ্রেযর্ অনভযয়াগ ব়া প্রনতজক্রয়া প়াওয়ার র্িয অনভযয়াযগর 

প্রজক্রয়ায নরযপ়াটিকিং সমযর়্াযল ফ্রর়্াি পনরবতকি র্র়া হযযনেল? 'হয়া াঁ' হযল, পনরবতকিগুনল 

বণ কি়া র্রুি। 

 

ই&ি িম্পদ এবং প্রসিের্ 

প্রনতযবেযির সমযর়্াযল, ই&ি নের্গুনল পনরচ়ালি়া র্র়ার র্িয নিনেকষ্ট ভূনমর়্া এবিং 

ে়ানযত্বগুনল নর্ পনরবনতকত হযযযে ব়া নিয ক্ত র্র়া হযযযে? 'হয়া াঁ' হযল, পনরবতকিগুনল বণ কি়া 

র্রুি। 

 

পনরযবশ্গত ব়া স়াম়াজর্র্ মূলধি বযযযর ব়াযর্ি নর্ পূব কবতী প্রনতযবেযির সমযর়্াল 

ফ্রেযর্ সিংযশ়্ানধত হযযযে? যনে ত়াই হয, ত়াহযল ব়াযর্ি বৃজদ্ধ ব়া হ্র়াযসর প্রযয়ার্িীযত়ার 

র্িয র্ী পনরবতকি হযযযে? 

 

প্রনতযবেযির সমযর়্াযল আপি়ার প্রনতষ্ঠ়াি নর্ র্মীযের ই&ি প্রনশ্ক্ষ্ণ প্রে়াি র্যরযে? 

যনে 'হয়া াঁ', অি গ্রহ র্যর বণ কি়া র্রুি। 

 

9. ই&ি ঝুুঁ সর্ বযবিাপোি অ্বিা (পনিাে গ্যািাসন্ট) 

ই&ি মযানেিনমন্ট সিনেম 

প্রনতযবেযির সমযর়্াযল আপি়ার প্রনতষ্ঠ়াি নর্ এর্টি 

ইএিএমএি বতনর, আপযগ্রি ব়া প্রযয়াগ র্যরযে? যনে 

'হয়া াঁ', অি গ্রহ র্যর প্রনতযবেযির সমযর়্াযল র্র়া 

পনরবতকিগুনল বণ কি়া র্রুি৷ 

 

আপি়ার প্রনতষ্ঠ়াি নর্ নচনিত ঝ াঁ নর্ এবিং প্রভ়াবগুনল 

মূলয়াযযির র্িয প্র়াসনঙ্গর্ ফ্রলিযেযির র্িয ই&ি 

যে়াযে পনরেম/ঝ াঁ নর্ মূলয়াযি র্যর? 

 

আপি়ার প্রনতষ্ঠ়াি নর্ ই&ি ঝ াঁ নর্ এবিং প্রভ়াযবর 

এক্সযপ়ার়্াযরর উপর নভনত্ত র্যর ত়ার ফ্রলিযেিযর্ 

ফ্রেণীবদ্ধ র্যর? 

 

ফ্রলিযেযির স়াযে সম্পনর্কত ই&ি ঝ াঁ নর্গুনল সি়াক্তর্রণ, 

মূলয়াযি, প্রশ্নমত এবিং পনরচ়ালি়া র্র়ার সময, 

আপি়ার প্রনতষ্ঠ়াি ফ্রর়্াি ম়ািগুনল প্রযয়াগ র্যর? 

 

আপি়ার প্রনতষ্ঠ়াি নর্ চুজক্তবদ্ধভ়াযব ক্ল়াযযন্টযের 

প্রযয়ার্য ম়াি ফ্রমযি চলযত ব়াধয র্যর? 

 

আপি়ার প্রনতষ্ঠ়াি নর্ আপি়ার ক্ল়াযযন্ট/অে ক়াযিরৃ্ত 

ফ্রলিযেযির ই&ি র্ম কক্ষ্মত়া নিরীক্ষ্ণ র্যর? 

[উে়াহরণগুনলর মযধয রযযযে আপি়ার প্রনতষ্ঠ়াযির 

র্মীযের দ্ব়ার়া স়াইি পনরেশ্ কি, পনরযবশ্গত/স্ব়াস্থয 

র্তৃকপযক্ষ্র দ্ব়ার়া পনরেশ্ কি, হ়ালি়াগ়ােরৃ্ত ব়া 

িব়াযিরৃ্ত প়ারনমযির র্নপ, ক্ল়াযযযন্টর র়্াে ফ্রেযর্ 

নরযপ়ািক ইতয়ানে] 

 

অি গ্রহ র্যর ফ্রর়্াি ই&ি নের্ ব়াস্তব়াযি ব়া পনরর্নল্পত 

ব়াস্তব়াযি সম্পনর্কত ফ্রর়্াি অস নবধ়া এবিং/অেব়া 

সীম়াবদ্ধত়া বল ি? 

 

ই&ি িম্পদ এবং প্রসিের্ 

প্রনতযবেযির সমযর়্াযল, ই&ি নের্গুনল পনরচ়ালি়া 

র্র়ার র্িয নিনেকষ্ট ভূনমর়্া এবিং ে়ানযত্বগুনল নর্ 

পনরবনতকত হযযযে ব়া নিয ক্ত র্র়া হযযযে? 'হয়া াঁ' হযল, 

পনরবতকিগুনল বণ কি়া র্রুি। 

 

পনরযবশ্গত ব়া স়াম়াজর্র্ মূলধি বযযযর ব়াযর্ি নর্ 

পূব কবতী প্রনতযবেযির সমযর়্াল ফ্রেযর্ সিংযশ়্ানধত 

হযযযে? যনে ত়াই হয, ত়াহযল ব়াযর্ি বৃজদ্ধ ব়া হ্র়াযসর 

প্রযয়ার্িীযত়ার র্িয র্ী পনরবতকি হযযযে? 
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প্রনতযবেযির সমযর়্াযল আপি়ার প্রনতষ্ঠ়াি নর্ 

র্মীযের ই&ি প্রনশ্ক্ষ্ণ প্রে়াি র্যরযে? যনে 'হয়া াঁ', অি গ্রহ 

র্যর বণ কি়া র্রুি। 

 

 

প্রিাে 

ফরম পূরণ র্যরযে  ফ্রফ়াি িম্বর  

ই-ফ্রমইল টির়্াি়া  

স্ব়াক্ষ্র  

 

ত়ানরখ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. পসিসিষ্ট XII: প্রধ্াে ঘিো সিনপাটিকং ফম ক  

 

গ্যািাসন্ট সবস্তাসিি  

ইস যর়্ারীর ি়াম  

অপ়াযরটিিং অয়াযসি/প্রযর্ক্ট ব়া ইিযভনে ফ্রর়্াম্প়ানির 

ি়াম ফ্রযখ়াযি ঘিি়া ঘযিযে 

 

চমিি ইন্সিযেন্ট সিযিাট মিং ফম ম চ মযে  হি একট  চ মযে  যা ইিযযকািীযক ক্লায ন্টযদি ঘ ন্া ঘ যে তা িয মযবক্ষযণ িাহাযয 

কিযব। ঘ ন্াগুসি চেি এবিং তীব্রতাি িািািাসি তাযদি প্রকৃসতযত িসিবসতমত হযত িাযি, চযমন্, িসিযবিগত ঘ ন্া, শ্রসমযকি 

ঘ ন্া, স্থান্ী  িম্প্রদায ি িাযে ঘ ন্া ইতযাসদ। এট  ইিযযকািীযক ই&ি ঝযুঁ সকি িিংস্পযি ম এবিং ই&ি বযবস্থািন্া সিযস্টযমি 

কায মকাসিতা িম্পযকম তেয প্রদান্ কযি। ক্লায ন্ট বাস্তবা ন্ কযিযে।  
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অবস্থ়াি (অঞ্চল/ফ্রেশ্)  

ফ্রসক্টর  

স়াব-ফ্রসক্টর  

ফম ক পূরণ র্যরযে  

ত়ানরখ পৃণ ক  

ফ্রয়াগ়াযয়াযগর টির়্াি়া  

 

ঘিোি সবস্তাসিি সববির্ 

ইযভযন্টর ধরি (ফ্রযমি, অনি/নবযফ়ারণ, ধম কঘি, র়্ার্-সম্পনর্কত আঘ়াত/হতয়া, নির়াপত্ত়া লঙ্ঘি, 

উযেখযয়াগয  

েিূণ নিঃসরণ, সম্প্রে়াযযর অশ়্ানন্ত ব়া র্িসিংযয়াযগর ঘিি়া ইতয়ানে) 

ত়ানরখ  

সময  

ঘিি়ার অবস্থ়াি  

ঘিি়ার নববরণ (অবস্থ়াি, পনরনস্থনত, সরঞ্জ়াম, এবিং র্নডত বযজক্তযের (র্মী, টির়্াে়ার, েশ্ কি়ােী, স়াধ়ারণ 

র্িগণ) সিংখয়ার নবস্ত়ানরত এবিং স নিনেকষ্ট নববরণ) 
 

ত়ানরখ ইস যর়্ারী ঘিি়া 

সম্পযর্ক অবনহত 

 

জিজিজি ঘিি়া সম্পযর্ক 

অবনহত হওয়ার ত়ানরখ 

 

 

পসির্সি প্ররৃ্সি 

ফ্রর়্াি বযজক্ত আহত হযযযে? 

যনে "হয়া াঁ", অি গ্রহ র্যর আরও নবশ্ে নববরণ প্রে়াি র্রুি 

(ফ্রযমি, র্তর্ি বযজক্ত, আঘ়াযতর প্ররৃ্নত ইতয়ানে) 

হয়া াঁ/ি়া/এিএ 

 

এই ইযভযন্টর ফযল নর্ ফ্রর়্াযি়া ক্ষ্নত হযযযে (ফ্রযমি, 

পনরযবশ্গত ব়া সরঞ্জ়াম/সম্পনত্তর ক্ষ্নত ইতয়ানে)? 
 

যনে "হয়া াঁ", অি গ্রহ র্যর আরও নবশ্ে প্রে়াি র্রুি। 

হয়া াঁ/ি়া/এিএ 

 

ঘিি়াটি নর্ অভযন্তরীণ ফ্রর়্াম্প়ানির 

নসনিযর/এজক্সনর্উটিভ ময়াযির্যমন্টযর্ নরযপ়ািক র্র়া 

হযযনেল? 
 

যনে "হয়া াঁ", অি গ্রহ র্যর আরও নবশ্ে প্রে়াি র্রুি। 

হয়া াঁ/ি়া/এিএ 

 

নিযন্ত্রর্, স্থ়ািীয র্তৃকপক্ষ্ সরর়্ার ব়া র্রুরী 

পনরযিব়াগুনল নর্ এই ঘিি়ার স়াযে র্নডত ব়া র়্াি়াযি়া 

হযযযে? 
 

যনে "হয়া াঁ", আরও নবশ্ে নববরণ প্রে়াি র্রুি। 

হয়া াঁ ি়া 

 

ফ্রর়্াি র়্ারণগুনলযর্ ঘিি়ার ফ্রিতৃস্থ়ািীয নহস়াযব নচনিত 

র্র়া হযযনেল (যনে র়্াি়া ে়াযর্)? 

 
 
 
 

পনরনস্থনত প্রনতর়্াযরর র্িয র্ী পেযক্ষ্প ফ্রিওয়া হযযযে?  
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পসির্সি প্ররৃ্সি 

 
 
 

ইযভযন্টর ফযল অপ়াযরটিিং সম্পে/প্রর্ল্প ব়া 

নবনিযয়াগর়্ারী ফ্রর়্াম্প়ানির (ফ্রযমি র্নরম়াি়া / র্নরম়াি়া / 

বন্ধ অপ়াযরশ্যির র়্ারযণ খরচ / নচনর্ৎস়া খরচ / 

ক্ষ্নতপূরণ ে়ানব ইতয়ানে) আনে কর্ খরযচর এর্টি ইনঙ্গত 

প্রে়াি র্রুি? 

 
 

এই ঘিি়া আব়ার ঘিযত সম্ভ়াবি়া নর্ (অে ক়াৎ অবনশ্ষ্ট 

ঝ াঁ নর্)? 

 

 

প্রিাে 

ফরম পূরণ 

র্যরযে 

 ফ্রফ়াি িম্বর  

ই-ফ্রমইল 

টির়্াি়া 

 

স্ব়াক্ষ্র  

 

ত়ানরখ  
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XIV. পসিসিষ্ট XII: জিজিসি সের্নহাল্ডাি এেনগ্িনমন্ট েযাে  

সের্নহাল্ডাি এেনগ্িনমন্ট েযানেি িমূ্পর্ ক সববির্ অ্যানেক্স 7 এ র্যাপিাি র্িা হনয়নে 

 

পিামি ক পসিিালোি প্রজিয়া 

প্রর্যল্পর চক্র র্ যড ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের পর়ামশ্ ক প্রযয়ার্ি। িীযচর নচেটি 3ব়াগে়াযির প্রজক্রয়াটি ফ্রেখ়ায য়ার সময প্রভ়ানবত সম্প্রে়ায, 

প্র়াসনঙ্গর্ র়্াতীয র্তৃকপক্ষ্ এবিং স শ্ীল সম়াযর্র স়াযে অে কপূণ ক পর়ামশ্ ক হওয়া উনচত: 

 

 

 

র়্াতীয এবিং আন্তর্ক়ানতর্ প্রযয়ার্িীযত়া অি স়াযর পদ্ধনতগতভ়াযব পর়ামশ্ ক র্র়া হযব এবিং নিম্ননলনখত উপ়াে়ািগুনল নবযবচি়া 

র্রযব: 

িথয প্রদাে: 

• প্রর্যল্পর ম়ানলর্ ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের ত়াযের স্থ়ািীয ভ়াি়ায প্রর্যল্পর তেয প্রে়াি র্রযবি। এই তযেযর মযধয ফ্রযযর়্াি সম্ভ়াবয 

নলঙ্গ, ই&ি, আনেব়াসী র্িগযণর প্রভ়াব অন্তভুকক্ত ে়ার্যব য়া প্রর্ল্পটি হ়াযত ফ্রিওয়ার আযগ ত়াযের অবশ্যই সযচতি হযত 

হযব। 

• প্রর্যল্পর ম়ানলযর্র স়াযে ফ্রয়াগ়াযয়াযগর নবশ্ে নববরণ এবিং নমটিিং চল়ার়্ালীি ব়া ত়ার ফ্রেযর্ ফ্রর়্াযি়া সমসয়া ব়া প্রশ্ন উিযল 

আরও ফ্রয়াগ়াযয়াযগর পদ্ধনত। 

পিামনি কি পদ্ধসি: 

• ববিযর্ বযজক্তগত সভ়া ব়া র্ম কশ়্াল়া ে়ার্যত প়াযর (ফ্রযখ়াযি পনরর়্াি়াযম়া প়াওয়া য়ায, ভ়াচুকয়াল নমটিিংগুনলও সম্প্রে়াযযর চুজক্তর স়াযপযক্ষ্ 

ফ্রশ্ি অবলম্বি নহস়াযব বযবস্থ়া র্র়া হযব) 

• ঋণগ্রহীত়াযর্ অবশ্যই ফ্রের্যহ়াল্ড়ার র্নডত ে়ার়্ার র্িয ে়াযী বযবস্থ়াপি়া এবিং র্মীযের মযি়ািীত র্রযত হযব। এর়্ানধর্ 

বযবস়ানযর্ ইউনিযির বযবস্থ়াপি়া, ফ্রযমি সম্প্রে়াযযর সমৃ্পক্তত়া, স্ব়াস্থয ও নির়াপত্ত়া, এইচআর, এজক্সনর্উটিভ, ইতয়ানে, 

সম্প্রে়াযযর বযস্তত়ায নবনভন্ন স্তযর সজক্রয অিংশ্ ফ্রিওয়া প্রযয়ার্ি। 

• ঋণগ্রহীত়াযর্ অবশ্যই এর্টি পনরর্ল্পি়ার ম়াধযযম সম্প্রে়াযযর সমৃ্পক্তত়া গিি র্রযত হযব, য়ার ফযল নচনিত 

ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের স়াযে স গটিত এবিং নিযনমত র্নডত ে়ার্যব 

• বযস্তত়ার মযধয বযজক্তগত নমটিিং ব়া র্ম কশ়্াল়া ে়ার্যত প়াযর (ফ্রযখ়াযি পনরর়্াি়াযম়া প়াওয়া য়ায, ভ়াচুকয়াল নমটিিংগুনলও 

সম্প্রে়াযযর চুজক্তর স়াযপযক্ষ্ ফ্রশ্ি অবলম্বি নহস়াযব বযবস্থ়া র্র়া হযব)। প্রর্ল্পটি ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের পর়ামযশ্ ক ি়ারী ও 

 

 

3 উত্স: ইউএসএআইনি, ফ্রর্নিয়াযত নবে যৎ প্রর্যল্পর র্িয সম্প্রে়াযযর সম্পৃক্তত়ার নিযেকনশ্র়্া, 2018 
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প রুযির সম়াি ও র়্ায কর্র অিংশ্গ্রহণযর্ উৎস়ানহত র্রযব (এর মযধয পর়ামযশ্ কর স্থ়াি ও সমযযর উপয ক্তত়াও অন্তভুকক্ত)। 

ঋণগ্রহীত়াযের অবশ্যই ে ব কল র্িসিংখয়াযর্ র্নডত র্র়ার র্িয নিনেকষ্ট উপ়ায স্থ়াপি র্রযত হযব। 

• যখিই প্রযয়ার্ি হযব ঋণগ্রহীত়ার উনচত নিনেকষ্ট এিযগর্যমন্ট িয়ািফম ক স্থ়াপি র্র়া ফ্রযমি ফ্রিনিযর্যিি ফ্রফ়ার়্াস গ্রুপ। 

• নবযশ্িভ়াযব মযি়াযয়াগ ফ্রেওয়া উনচত ফ্রয প্রর্ল্পগুনল ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের প্রনতজক্রয়া নবযবচি়া র্রযব এবিং যখিই য জক্তসঙ্গত 

এবিং সম্ভব হযব প্রর্যল্পর ির্শ়্া, ব়াস্তব়াযি এবিং সম়ানপ্ত সিংযশ়্াধি র্রযব। 

• সমস্ত প্রর্ল্প এর্টি আি ষ্ঠ়ানির্ ইিপ ি, প্রনতজক্রয়া এবিং অনভযয়াযগর বযবস্থ়া স্থ়াপি র্রযব য়াযত ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের 

প্রর্যল্পর প যর়া র্ীবির্ যড ফ্রর়্ািও প্রনতজক্রয়া ব়া অনভযয়াগ র্ম়া ফ্রেওয়ার স যয়াগ ফ্রেওয়া হয। 

প্রজিয়া িলার্ালীে ত্রিসি সোি: 

• সমস্ত বযস্তত়া ত়ানরযখর নমনিযির স়াযে ফ্রিস র্র়া আবশ্যর্। নমনিযি অন্তত অিংশ্গ্রহণর়্ারীর়া, ফ্রসটিিং, এিযগর্যমযন্টর 

হ়াইল়াইি, এিযগর্যমযন্টর পযরর র়্ার্ এবিং ে়ানযত্ব ে়ার্যব। 

• এিযগর্যমন্ট এর্টি প শ্/প ল প্রজক্রয়া হওয়া উনচত, য়ার সময ঋণগ্রহীত়া প্রর্ল্প সম্পযর্ক তেয র়্াি়াযবি, এবিং র্নডত 

ফ্রের্যহ়াল্ড়াযরর র়্াে ফ্রেযর্ তেয ও প্রনতজক্রয়া প়াযবি। 

• প্রর্যল্পর ম়ানলর্ এর্টি নলঙ্গ ফ্রলন্স প্রযয়াগ র্রযবি এবিং প্র়াপ্ত প্রনতজক্রয়ার প্র়াসনঙ্গর্ত়া নিজিত র্রযবি। 

• প্রর্ল্পটি ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের দ্ব়ার়া র্ম়া ফ্রেওয়া মন্তবযগুনল পয ক়াযল়াচি়া র্রযব এবিং র্ীভ়াযব এই মন্তবযগুনলযর্ নবযবচি়ায 

ফ্রিওয়া হযযযে ফ্রস সম্পযর্ক নরযপ়ািক র্রযব৷ এটি প্রযর্ক্ট নির়্াইযির পনরবতকিও র্নডত হযত প়াযর, ফ্রযখ়াযি উপয ক্ত। যখি 

পয কযবক্ষ্ণগুনল এর্জেত ব়া সযম্ব়াধি র্র়া হযনি তখি প্রর্যল্পর প্রবতকর্ িয়াযযত়া খ াঁযর্ ফ্রবর র্রযবি এবিং ফ্রসই র়্ারণগুনলর 

উপর প্র়াসনঙ্গর্ ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের স়াযে ফ্রয়াগ়াযয়াগ র্রযবি। 

অ্িগ্সিি প্রসিনবদে: 

প্রর্যল্পর ম়ানলর্ সিংগৃহীত তেয সিংরক্ষ্ণ র্রযবি এবিং নবনিযয়াগ প্রজক্রয়া চল়ার়্ালীি স্বীরৃ্ত সত্ত়াযর্ মূল নববরণ প্রে়াি র্রযবি। 
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XV. পসিসিষ্ট XIV: িহসবল স্তনি জিজিরি অ্সভনযাগ্ প্রজিয়া (সলাবাল জিজিরি 

এ ফান্ড সলনভল) 

বযবস়া ও ম়ািব়ানধর়্ার সম্পনর্কত র়্ানতসিংযঘর গ়াইনিিং নপ্রজন্সপলস (ইউএিজর্নপ) এর ৩ য স্তম্ভ এবিং ম়ািব়ানধর়্াযরর স়াব কর্িীি 

ফ্রঘ়ািণ়া অি স়াযর, ফ্রর়্াম্প়ানিগুনলর এর্টি ফ্রর়্াম্প়ানির বযবস়ানযর্ র়্ায কক্রযমর স়াযে সম্পনর্কত নবরূপ প্রভ়াবগুনলর প্রনতর়্ার র্র়ার 

ব়াধযব়াধর্ত়া রযযযে৷ প্রনতর়্াযরর অয়াযক্সযসর উপ়াে়ািগুনলর মযধয এর্টি হল এর্টি র়্ায কর্রী িি-র্ নিনশ্য়াল নগ্রযভন্স ফ্রমর়্ানির্ম 

(জিএম)। 

 

এর্টি জর্এম হল এর্টি পদ্ধনতগত, র়্াি়াযম়াগত এবিং নরযস়াস কি প্রজক্রয়া য়া অনভযয়াগর়্ারীযের দ্ব়ার়া উত্থ়ানপত অনভযয়াগ এবিং/অেব়া 

অনভযয়াগগুনল গ্রহণ, মূলয়াযি, নবযিিণ এবিং সম়াধ়াি প্রে়াি র্যর। জিএম স়াধ়ারণত প্রনিক্ট-সলনভনল (ঋর্িহীিাি স্তি) 

এবিং/অেব়া ঋর্দািা-স্তনি (জিজিরি' স্তযর) পসিিাসলি হযত প়াযর, এর়্া ব়া অিয়ািয ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের স়াযে সহযয়ানগত়ায, ফ্রযমি 

অিয়ািয ফ্রর়্াম্প়ানি, ি়াগনরর্ সম়ার্ সিংস্থ়া, অিযযের মযধয। 

 

জিএম স়ািংসৃ্কনতর্ভ়াযব উপয ক্ত এবিং সহযর্ অয়াযক্সসযয়াগয হযত হযব, অনভযয়াগর়্ারীযের ফ্রর়্াি মূলয ে়াড়াই, এবিং সমসয়া ব়া উযদ্বগ 

উত্থ়াপির়্ারী বযজক্ত, ফ্রগ়াষ্ঠী ব়া সম্প্রে়াযযর প্রনত প্রনতযশ়্াধ ে়াড়াই। জিএম র়্ায কর়্ানরত়া সব ক়ানধর্ র্র়ার র্িয ইউএনজিরপ -ফ্রত বনণ কত 

"র়্ায কর়্ানরত়ার ম়ািেে"ও নবযবচি়া র্রযব: 

• ত্রবধ্ : ফ্রের্যহ়াল্ড়ার ফ্রগ়াষ্ঠীর র়্াে ফ্রেযর্ আস্থ়া সক্ষ্ম র্র়া য়াযের বযবহ়াযরর র্িয ত়ার়া অনভযপ্রত, এবিং অনভযয়াগ প্রজক্রয়ার 

িয়াযয আচরযণর র্িয ে়াযবদ্ধ হওয়া; 

• অ্যানক্সিনযাগ্য : সমস্ত ফ্রের্যহ়াল্ড়ার ফ্রগ়াষ্ঠীর র়্াযে পনরনচত হওয়া য়াযের বযবহ়াযরর র্িয ত়ার়া উজেষ্ট, এবিং য়ার়া 

অয়াযক্সযসর ফ্রক্ষ্যে নবযশ্ি ব়াধ়াগুনলর সম্ম খীি হযত প়াযর ত়াযের র্িয পয ক়াপ্ত সহ়াযত়া প্রে়াি র্র়া; 

• অ্েুমােনযাগ্য : প্রনতটি পয ক়াযযর র্িয এর্টি নিযেকশ্র্ সময ফ্রেম সহ এর্টি পনরষ্ক়ার এবিং পনরনচত পদ্ধনত প্রে়াি র্র়া, 

এবিং উপলব্ধ প্রজক্রয়া এবিং ফল়াফযলর ধরি এবিং ব়াস্তব়াযি পয কযবক্ষ্যণর উপ়াযগুনলর নবিযয স্পষ্টত়া; 

• েযায়িিি : সিংক্ষ্ ব্ধ পক্ষ্গুনল িয়াযয, অবনহত এবিং সম্ম়াির্ির্ শ্যতক অনভযয়াগ প্রজক্রয়ায র্নডত হওয়ার র্িয প্রযয়ার্িীয 

তেয, পর়ামশ্ ক এবিং েক্ষ্ত়ার উত্সগুনলযত য জক্তসঙ্গত অয়াযক্সস রযযযে ত়া নিজিত র্র়ার র্িয; 

• স্বচ্ছ : এর্টি অনভযয়াযগর পক্ষ্যর্ ত়ার অগ্রগনত সম্পযর্ক অবনহত র়াখ়া, এবিং এর র়্ায কর়্ানরত়ার প্রনত আস্থ়া বতনর র্রযত 

এবিং ঝ াঁ নর্যত ে়ার়্া ফ্রযযর়্াযি়া র্িস্ব়াে ক পূরযণর র্িয প্রজক্রয়াটির র়্ায কর়্ানরত়া সম্পযর্ক পয ক়াপ্ত তেয প্রে়াি র্র়া; 

• অ্সধ্র্াি-িামঞ্জিযপূর্ ক : আন্তর্ক়ানতর্ভ়াযব স্বীরৃ্ত ম়ািব়ানধর়্াযরর স়াযে সম্মত ফল়াফল এবিং প্রনতর়্ার নিজিত র্র়া; 

• িমাগ্ি সিিাি এর্টি উি্ি : প্রজক্রয়ার উন্ননত এবিং ভনবিযযতর অনভযয়াগ এবিং ক্ষ্নত প্রনতযর়াযধর র্িয প়ািগুনল সি়াক্ত 

র্র়ার র্িয প্র়াসনঙ্গর্ বযবস্থ়াগুনল অঙ্কি র্র়া; 

• বযস্তিা এবং র্নথাপর্থনেি উপি সভসত্ত র্নি (নবযশ্িত প্রর্ল্প স্তযরর জর্এম): ফ্রের্যহ়াল্ড়ার ফ্রগ়াষ্ঠীর স়াযে পর়ামশ্ ক র্র়া 

য়াযের বযবহ়াযরর র্িয ত়ার়া ত়াযের ির্শ়্া এবিং র়্ায কর়্ানরত়ার র্িয উজেষ্ট, এবিং অনভযয়াযগর সম়াধ়াি ও সম়াধ়াযির উপ়ায 

নহস়াযব সিংল়াযপর উপর ফ্রফ়ার়্াস র্র়া। 

 

 

 

 

ঋর্িহীিা-স্তনিি অ্সভনযাগ্ প্রজিয়া 
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এর্টি স়াধ়ারণ ঋণগ্রহীত়া-স্তর ব়া প্রর্ল্প-স্তযরর জর্এম পয ক়াযক্রযম পেযক্ষ্পগুনল অি সরণ র্রযব, যতক্ষ্ণ ি়া এর্টি নিনেকষ্ট 

অনভযয়াযগর প্রনতর়্ার প্রে়াি র্র়া হয, স যয়াযগর ব়াইযর মূলয়াযি র্র়া হয, ব়া অিয়ািয িি-র্ নিনশ্য়াল ব়া নবচ়ানরর্ বযবস্থ়ায 

প িঃনিযেকনশ্ত হয। িীযচ 4এর্টি প্রর্ল্প-স্তযরর জর্এম-এর সবযচযয গুরুত্বপূণ ক পেযক্ষ্পগুনল র্ী র্ী ত়া পনরর্নল্পতভ়াযব রূপযরখ়া 

ফ্রেওয়া হল: 

 

ভূনমর়্া এবিং ে়ানযযত্বর পনরযপ্রনক্ষ্যত, প্রযর্ক্ট ফ্রলযভযলর জর্এম-এর উনচত স্পষ্ট ভূনমর়্া এবিং ে়ানযত্বগুনল সিংজ্ঞ়ানযত র্র়া, প্রনতটি 

ভূনমর়্াযর্ যে়াযেভ়াযব সিংস্থ়াি র্র়া এবিং সিংনিষ্ট র্মীযের দ্ব়ার়া ে়ানযত্বগুনল যে়াযেভ়াযব ফ্রব়াঝ়ার নবিযটি নিজিত র্র়া উনচত। এর্টি 

জর্এম নরযস়াস ক র্র়ার র্িয স়াধ়ারণ ভূনমর়্াগুনলর এর্টি িম ি়া, সিংনিষ্ট ে়ানযত্বগুনলর স়াযে, িীযচ বনণ কত হযযযে: 

ভূসমর্া দাসয়ত্ব 

অনভযয়াগ 

অনফস়ার 

• র্িস়াধ়ারণযর্ অনভযয়াযগর প্রজক্রয়া সম্পযর্ক অবনহত র্যর। 

• নিজিত র্যর ফ্রয অনভযয়াগ প্রজক্রয়ার অধীযি ে়ানযত্ব সহ সর্ল বযজক্তযর্ প্রজক্রয়াটির 

অজস্তত্ব সম্পযর্ক সযচতি র্র়া হযযযে এবিং পয ক়াপ্ত প্রনশ্ক্ষ্ণ গ্রহণ র্র়া হযযযে। 

• অনভযয়াগ গ্রহণ এবিং নরযপ়ািক. 

• অনভযয়াগর়্ারীযের স়াযে ফ্রয়াগ়াযয়াগ এবিং ফ্রয়াগ়াযয়াযগর প্রধ়াি পযযন্ট নহস়াযব র়্ার্ 

র্যর। 

 

 

4উত্স: বযবস়া এবিং ম়ািব়ানধর়্াযরর র্িয ফ্রিনিশ্ ইিনেটিউি, অনভযয়াগ প্রজক্রয়া ফ্রল়াচ়ািক 
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• অনভযয়াগর়্ারীর স়াযে ফ্রয়াগ়াযয়াগ নিজিত র্যর এবিং নিনেকষ্ট পদ্ধনত এবিং ি়াইমল়াইি 

অি সরণ র্যর। 

• প্র়াপ্ত অনভযয়াযগর এর্টি লগ বর়্ায র়াযখ। 

• এমি অনভযয়াগগুনল সম়াধ়াি র্যর ফ্রযগুনলর র্িয ফ্রর়্ািও স়ারগভক নবযশ্িযজ্ঞর 

প্রযয়ার্ি ফ্রিই। 

• যনে প্রযয়ার্ি হয, মূল নবযশ্িজ্ঞযর্ সমে কি র্যর। 

• প্রযয়ার্ি অি য়াযী ফ্রর়্াম্প়ানি এবিং তৃতীয পযক্ষ্র মযধয ফ্রয়াগ়াযয়াগ নহস়াযব র়্ার্ র্যর। 

• অনভযয়াযগর সম়াধ়াি পয কযবক্ষ্ণ র্যর। 

• মনিিনরিং নরযপ়ািক প্রস্তুত র্যর। 

• বযবস্থ়াপি়ায অনভযয়াগ প্রজক্রয়ার র়্ায কর়্ানরত়া সম্পযর্ক প্রনতজক্রয়া প্রে়াি র্যর। 

অনভযয়াগ ম়ানলর্ • অনভযয়াগ তেন্ত এবিং সম়াধ়াযির র্িয ে়াযী। 

• অনভযয়াযগর ম়ানলর্ হযত প়াযর: 

• অনভযয়াগ অনফস়ার, যনে সীনমত অনতনরক্ত তেয েক্ষ্ত়া ব়া সিংস্থ়াি নেযয অনভযয়াযগর 

সম়াধ়াি র্র়া য়ায; ব়া 

• এর্র্ি প্ররৃ্ত নবযশ্িজ্ঞ, ফ্রযমি অনভযয়াযগর দ্ব়ার়া র্নডত জক্রয়ার্ল়াযপর এল়ার়্ার 

এর্র্ি বযবস্থ়াপর্, যনে অনভযয়াগটি অনভযয়াগটি সহযর্ ব়া দ্রুত অনভযয়াগর়্ারী 

অনফস়ার দ্ব়ার়া সম়াধ়াি র্রযত ি়া প়াযর। 

আনপল র্নমটি • ফ্রর়্াম্প়ানির র্ম কর্তক়াযের নিযয গটিত হযত প়াযর য়ার়া আর্ পয কন্ত অনভযয়াযগর স়াযে 

র্নডত িয। 

• এর্টি স্ব়াধীি েৃটষ্টভনঙ্গ প্রযয়ার্ি হযল ফ্রর়্াম্প়ানির ব়াইযরর অিয়ািয নবশ্বস্ত বযজক্তযের 

অন্তভুকক্ত ব়া এর্যচটিয়াভ়াযব গটিত হযত প়াযর। 

• যখি প্রস্ত়ানবত ফ্ররযর়্ানলউশ্ি অনভযয়াগর়্ারীর দ্ব়ার়া গৃহীত ি়া হয এবিং অনভযয়াযগর 

সম়াধ়াযির র্িয অনতনরক্ত পেযক্ষ্পগুনল নচনিত র্যর তখি হস্তযক্ষ্প র্যর৷ 

• অনভযয়াযগর ফ্রক্ল়ার্-আউি অি যম়ােি র্যর যখি অনভযয়াগর়্ারীর স়াযে এর্টি 

চুজক্তযত ফ্রপৌৌঁে়াযি়া য়ায ি়া। 

টির়্াে়ার • ফ্রর়্াম্প়ািীর র়্াে ফ্রেযর্ অনভযয়াগ নিষ্পনত্ত প্রজক্রয়া সম্পযর্ক তেয এবিং প্রনশ্ক্ষ্ণ ফ্রপযয 

অনভযয়াগ প্রজক্রয়ার মূল নবিযগুনল ব ঝ ি। 

• যখি টির়্াে়ার র্নডত হযত প়াযর তখি অনভযয়াযগর ম়ানলর্যর্ সমযমত অনভযয়াগ 

পনরচ়ালি়া এবিং সম়াধ়াি র্রযত সহ়াযত়া র্রুি। 

প্রর্ল্প/অপ়াযরশ্ি 

ময়াযির়্ার 

• অি যম়ােি র্যর এবিং অনভযয়াগ প্রজক্রয়া ব়াস্তব়াযযির র্িয ে়াযবদ্ধ। 

• অনভযয়াগ সম়াধ়াি প্রজক্রয়া ব়াস্তব়াযি এবিং নিনেকষ্ট চুজক্তর প্রযয়াযগর র্িয সহ়াযত়া 

প্রে়াি র্যর। 

 

জিএম অয়াযক্সসযয়াগযত়ার পনরযপ্রনক্ষ্যত, ফ্রগ়াপিীয, ফ্রবি়ামী, আধ়া-সব কর্িীি এবিং সব কর্িীিভ়াযব অয়াযক্সযসর উপ়াযগুনলর নমেণ 

অফ়ার র্র়া গুরুত্বপূণ ক। অয়াযক্সস পযযযন্টর নর্েু উে়াহরণ অন্তভুকক্ত: 

• র্নমউনিটি নলয়াযর়্াি অনফস়ার (ফ্রগ়াপিীয); 

অনভযয়াগ হিল়াইি (ফ্রগ়াপিীয ব়া ফ্রবি়ামী); 
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• ওযযব পৃষ্ঠ়া (ফ্রগ়াপিীয ব়া ফ্রবি়ামী); 

• ই-ফ্রমইল টির়্াি়া (ফ্রগ়াপিীয ব়া আধ়া-প়াবনলর্); 

• ফ্রিক্সি ফ্রমযসজর্িং (ফ্রগ়াপিীয ব়া আধ়া-প়াবনলর্); 

• এর্টি সব কর্িীি এল়ার়্ায অনভযয়াগ ব়াক্স (ফ্রবি়ামী, ফ্রগ়াপিীয, ব়া আধ়া-প়াবনলর্); 

• সম্প্রে়াযযর ফ্রিত়ার়া (ফ্রগ়াপিীয, আধ়া-প়াবনলর্, ব়া র্িস়াধ়ারণ); এবিং 

• এিজর্ও (ফ্রবি়ামী, ফ্রগ়াপিীয, আধ়া-প়াবনলর্ ব়া সব কর্িীি)। 

ফ্রর়্াম্প়ািীর প্রযর্ক্ট-ফ্রলযভযলর জর্এম-এর অয়াযক্সস এড়াযি়া উনচত য়া ফ্রর়্াম্প়ানির নির়াপত্ত়া দ্ব়ার়া স রনক্ষ্ত, ফ্রর়্াম্প়ানির সম্পনত্তযত 

অবনস্থত ফ্রযখ়াযি সম্প্রে়াযযর সেসযযের নিনিদ্ধ র্র়া হয, ব়া নবজল্ডিংগুনলযত য়া প্র়াযই ত়াল়াবদ্ধ ে়াযর্ ব়া সম্প্রে়ায ফ্রেযর্ অযির্ েযূর 

ে়াযর্। 

 

এর্টি প্রর্ল্প স্তযরর জর্এম অন্তভুকক্ত ে়ার্যব তযব নিম্ননলনখত উপ়াে়ািগুনলর মযধয সীম়াবদ্ধ ে়ার্যব ি়া: 

• ঋর্িহীিানদি এর্টি প্রসিটষ্ঠি এবং র্ায কর্িী, অ্যানক্সিনযাগ্য এবং অ্ন্তভভ কজক্তমূলর্ িািভাইভাি সিন্টাি, 

এিইএএইে প্রািসির্ এবং সলি প্রসিজিয়ািীল অ্সভনযাগ্ প্রসির্ানিি বযবিাি প্রনয়ািে হনব: 

o নবিযটির র়্ায কর্র প্রনতর়্ার সক্ষ্ম র্র়ার র্িয নবেযম়াি এবিং সম্ভ়াবয স্থ়ািীয এিইএএইে সি়াক্ত র্র়ার র্িয 

ফ্রের্যহ়াল্ড়ার নিযেকনশ্র়্া অন্তভুকক্ত। 

o মনহল়া ফ্রিত়াযের স়াযে পর়ামশ্ ক সক্ষ্ম র্যর এবিং য়ার়া নর্যশ়্ারী এবিং ফ্রেযলযের স়াযে র়্ার্ র্যর এবিং অিয়ািয 

ঝ াঁ নর্পূণ ক ফ্রগ়াষ্ঠীর স়াযে র়্ার্ র্যর ত়াযের অগ্র়ানধর়্ার ফ্রেওয়া উনচত য়াযত সম্প্রে়াযযর িমুদ্র/এিএইে ঝ াঁ নর্ এবিং 

প্রবণত়াগুনল ফ্রব়াঝ়া সম্ভব হয। 

o সম্ভ়াবয ঝ াঁ নর্ ব়া চয়াযলঞ্জ িয়ার্ র্রযত এিইএএইে এবিং GBV সূচর্গুনল পয কযবক্ষ্ণ র্যর। 

o অিল়াইি, ফ্রফ়াি, ইযমল, নচটিপে ব়া বযজক্তগতভ়াযব অনভযয়াগ ে়াযযর র্র়ার নবনভন্ন পদ্ধনত অফ়ার র্যর। 

o অনভযয়াগর়্ারীর দ্ব়ার়া অি যর়াধ র্র়া হযল এর্র্ি অনভযয়াগর়্ারী ব়া প্রনতনিনধযর্ ফ্রগ়াপিীযত়া/অজ্ঞ়াতি়াম়া প্রে়াি 

র্যর। 

o নবি়া মূযলয এবিং প্রনতযশ়্াধ ে়াড়াই অনবলযম্ব এবিং র়্ায কর্রভ়াযব উযদ্বযগর সম়াধ়াি র্যর। 

o স়ািংসৃ্কনতর্ভ়াযব উপয ক্ত, নবচক্ষ্ণ, উযেশ্যমূলর্, স্বচ্ছ, সিংযবেিশ্ীল এবিং প্রনতজক্রয়াশ্ীল পদ্ধনতযত অনভযয়াগগুনল 

পনরচ়ালি়া র্যর। 

• অনভযয়াগ ে়াযযর র্র়ার পযর অনভযয়াগর়্ারীর র্িয ঝ াঁ নর্ মূলয়াযি সহ প্রনতযশ়্াধ ফ্রেযর্ অনভযয়াগর়্ারীযের রক্ষ়্া র্র়ার র্িয 

বযবস্থ়া স্থ়াপি র্রুি; 

• নিজিত র্রুি ফ্রয ে ব কল ফ্রল়াযর্যের প্রজক্রয়াটিযত অয়াযক্সস রযযযে এবিং ত়াযের অনভযয়াগ র্ম়া নেযত প়াযর; 

• এর্টি ভ়াউচি প্রনতনিনধ ব়া স শ্ীল সম়ার্ সিংস্থ়ার দ্ব়ার়া র্ম়া ফ্রেওয়ার অি যম়ােি; 

• অনভযয়াগর়্ারীযের পনরচয ফ্রগ়াপি র়াখ ি, নবযশ্ি র্যর এমি ফ্রক্ষ্যে ফ্রযখ়াযি অনভযয়াগর়্ারীর়া প্রনতযশ়্াধ ফ্রিওয়ার ভয প়াি; 

• ভ়াি়ার ব়াধ়া/সীম়াবদ্ধত়া র়্াটিযয ওি়ার র্িয বয়াখয়া/অি ব়াে প্রে়াি; 

• স়াব কর্িীিভ়াযব পদ্ধনতর নবজ্ঞ়াপি নেি, অনভযয়াগ র্ম়া ফ্রেওয়ার উপ়াযগুনল নচনিত র্যর, বযবহ়ারর়্ারীর়া ত়াযের 

অনভযয়াযগর স্বীরৃ্নত, প্রনতজক্রয়া এবিং সম়াধ়াযির র্িয অযপক্ষ়্া র্র়ার আশ়্া র্রযত প়াযর এমি সময নিধ ক়ারণ র্যর, পদ্ধনতর 

স্বচ্ছত়ার বণ কি়া, এবিং পনরচ়ালি়া এবিং নসদ্ধ়ান্ত গ্রহযণর র়্াি়াযম়া; 

• জিজিজি স্ব়াধীি নরযরস ফ্রমর়্ানির্ম এবিং স্বীরৃ্ত এবিং ব়াস্তব়াযির়্ারী সিংস্থ়ার অনভযয়াগ প্রজক্রয়া সহ অিয়ািয উপলব্ধ 

অনভযয়াগ প্রজক্রয়া সম্পযর্ক তেয প্রচ়ার র্রুি। 

 



 

49     জিজিসি ই & ি মযানেিনমন্ট সিনেম - পসিসিষ্ট িপ্তম    

অনভযয়াগগুনল পনরচ়ালি়া এবিং নিরীক্ষ্যণর র্িয এর্টি স়াধ়ারণ ি়াি়াযবস অবশ্যই ে়ার্যত হযব। সমস্ত অনভযয়াগ, এমিনর্ প ির়াবৃত্ত 

ব়া অনভযয়াগগুনলও লগ র্রুি য়া অবযশ্যি অযযৌজক্তর্ ব়া স যয়াযগর ব়াইযর বযল খ়ানরর্ র্র়া হযব। এই ধরযির এর্টি ি়াি়াযবযসর 

প্ররৃ্ত প্রনতষ্ঠ়া নিনব কযশ্যি, স়াধ়ারণত অনভযয়াযগর ির্ যমযন্টশ্ি িয়ার্ র়াযখ: 

• অনভযয়াগর়্ারীর ি়াম এবিং ফ্রয়াগ়াযয়াযগর নববরণ 

• অনভযয়াযগর ত়ানরখ এবিং প্ররৃ্নত যে়াযে হযল 

• অনভযয়াযগর সম়াধ়াযির র্িয অনভয ক্ত প্রয জক্তগত র্মীযের ি়াম 

• উপয ক্ত হযল অনভযয়াযগর প্রস্ত়ানবত সম়াধ়াযির র্িয ফ্রর়্াযি়া ফযল়াআপ পেযক্ষ্প ফ্রিওয়া হয 

• নর্ভ়াযব এবিং র্খি প্র়াসনঙ্গর্ প্রর্ল্প নসদ্ধ়ান্ত অনভযয়াগর়্ারীযর্ র়্াি়াযি়া হযযনেল 

• ভনবিযযত এর্ই ধরযির অনভযয়াযগর প ির়াবৃনত্ত এড়াযত েীঘ কযময়ােী বযবস্থ়াপি়ার পেযক্ষ্প ফ্রিওয়া হযযযে নর্ি়া, যনে 

প্রযয়ার্য হয। 

 

প্রর্যল্পর ম়ানলর্ এর্টি সমযমত নলনখতভ়াযব অনভযয়াগ স্বীর়্ার র্রযবি এবিং পরবতী পেযক্ষ্যপ AE-ফ্রর্ নরযপ়ািক র্রযবি। 

অনভযয়াযগর তেন্তগুনল অনভযয়াযগর প্ররৃ্নতর উপর নিভকর র্যর পনরবনতকত হযত প়াযর, তযব অনভযয়াগগুনল য়াযত দ্রুত ফ্রম়ার়্াযবল়া 

র্র়া হয ত়া নিজিত র্র়ার র্িয সব ক়াত্মর্ প্রযচষ্ট়া র্র়া উনচত। ফ্রবনশ্রভ়াগ তেন্ত 90 নেযির ফ্রবনশ্ স্থ়াযী হওয়া উনচত িয। অনভযয়াগ 

ফ্ররজর্ে়াযরর নবিযবস্তু এবিং এগুনলর পনরচ়ালি়াযর্ অবশ্যই সিংক্ষ্ ব্ধ পযক্ষ্র ফ্রগ়াপিীযত়াযর্ যে়াসম্ভব সম্ম়াি র্রযত হযব এবিং 

সিংক্ষ্ ব্ধ পক্ষ্ ব়া অনভযয়াগর়্ারীযের নবরুযদ্ধ ফ্রর়্ািও প্রনতযশ়্াধ ফ্রিওয়া উনচত িয। নর্েু ফ্রক্ষ্যে, অনভযয়াযগর তেযন্তর সময সিংক্ষ্ ব্ধ 

পক্ষ্যর্ র্নডত র্র়া প্রর্ল্প ম়ানলযর্র পযক্ষ্ উপয ক্ত হযত প়াযর। সিংক্ষ্ ব্ধ পক্ষ্যর্ এর্টি নমটিিং, এর্টি র্িফ়াযরন্স র্যল আমন্ত্রণ 

র়্াি়াযি়া ব়া নলনখতভ়াযব আরও নর্েু র্র়ার ম়াধযযম এটি ঘিযত প়াযর। সিংক্ষ্ ব্ধ পযক্ষ্র স়াযে ফ্রয ফ্রর়্াযি়া চলম়াি সমৃ্পক্তত়া অবশ্যই 

অনভযয়াযগর ফ্ররজর্ে়াযর উযেখ র্রযত হযব 

 

ঋর্দািাি স্তনিি অ্সভনযাগ্ প্রজিয়া 

ফ্রযযর়্াযি়া অনভযয়াগ যতি়া সম্ভব প্রভ়াযবর র়্াে়ার়্ানে ফ্রম়ার়্াযবল়া র্র়া হয, এবিং ত়াই ঋণগ্রহীত়ার স্তযর অনভযয়াযগর প্রজক্রয়া প্র়াযশ্ই 

অনধর়্ার-ধ়ারর্যের প্রনতর়্াযরর র্িয সবযচযয উপয ক্ত পে হযত প়াযর। য়াইযহ়ার্, এটি অি ম়াি র্যর ফ্রয এই ধরযির জর্এম নবেযম়াি 

এবিং র়্ায কর্র, য়া সবসময ফ্রক্ষ্যে ি়াও হযত প়াযর। অনতনরক্তভ়াযব, এর্টি আনে কর্ প্রনতষ্ঠ়াি ত়ার ক্ল়াযযন্টযের প্রনতর়্ার ফ্ররযখ 

প্রনতর়্াযরর র্িয অবে়াি ফ্ররযখ প্রনতরূ্ল প্রভ়াবগুনলর প্রনতর়্ার - প্রে়াি ব়া সহযয়ানগত়া র্র়ার র্িয ত়ার নির্স্ব ে়ানযত্ব প়ালি র্রযত 

প়াযর ি়া। এর্টি হয়ােস-অফ পন্থ়া য়া সম্পূণ করূযপ ঋণগ্রহীত়াযের প্রনতর়্াযরর র়্ার্ ফ্রেযড ফ্রেয ত়াযত ঋণে়াত়া এবিং অনধর়্ারধ়ারীযের 

র্িয স্পষ্ট ঝ াঁ নর্ রযযযে। এই িীনত ফ্রয অনভযয়াগগুনল প্রভ়াযবর র়্াে়ার়্ানে ফ্রম়ার়্াযবল়া র্র়া হয ত়া ঋণে়াত়ার ে়ানযত্ব ফ্রেযর্ প্রযর্ক্ট-

স্তযরর অনভযয়াগ প্রজক্রয়াগুনল প্রনতষ্ঠ়া ব়া অিংশ্গ্রহণ র্র়ার ে়ানযত্ব ফ্রেযর্ সযর য়ায ি়া। সম্প্রে়াযগুনল নবনভন্ন র়্ারযণর র্িয 

ঋণে়াত়াযের র়্াযে এর্টি প্রর্ল্প ব়া ফ্রর়্াম্প়ানির নবিযয এর্টি অনভযয়াগ উত্থ়াপি র্রযত প়াযর: 

• ঋণগ্রহীত়া হযযত়া প্রভ়াযবর প্রনতর়্ার র্রযত অনিচু্ছর্ ব়া সম্প্রে়াযযর দ্ব়ার়া নবশ্ব়াসযয়াগয ি়াও হযত প়াযর; 

• অনধর়্ার-ধ়ারীর়া মযি র্রযত প়াযরি ফ্রয ঋণে়াত়ার সমৃ্পক্তত়ার স়াযে ত়াযের প্রনতর়্ার প়াওয়ার সম্ভ়াবি়া ফ্রবনশ্ রযযযে; 

• অনধর়্ার-ধ়ারীর়া ব ঝযত প়াযরি ফ্রয বয়াঙ্ক ত়ার নির্স্ব িীনত লঙ্ঘি র্যরযে। অনভযয়াযগর বযবস্থ়াগুনল হ়াযত ে়ার়্া ম়ামল়ার 

উপয ক্ত নহস়াযব সমন্বয র্র়ার র্িয সজ্জজ্জত র্র়া উনচত। 

অনধর়্ার-ধ়ারর্ ব়া ক্ষ্নতগ্রস্ত সম্প্রে়াযযর ঋণগ্রহীত়ার র়্াে ফ্রেযর্ প্রনতর়্ার ফ্রপযত যযেষ্ট অস নবধ়া হযত প়াযর। এটি নবযশ্ি র্যর এমি 

ফ্রক্ষ্যে ফ্রযখ়াযি ঋণগ্রহীত়া ে ব কল শ়্াসি, ে িীনত এবিং আইযির ে ব কল শ়্াসযির পনরযবযশ্ র়্ার্ র্রযেি। এি়াও র্টিি ফ্রযখ়াযি 

ম়ািব়ানধর়্ার রক্ষ়্ার়্ারী এবিং অনভযয়াগর়্ারীর়া প্রনতযশ়্াধ ফ্রিওয়ার ঝ াঁ নর্যত ে়াযর্। ঋণগ্রহীত়া হযযত়া প্রনতর়্াযরর প্রযয়ার্ি ফ্রব়াধ 
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র্রযবি ি়া যখি এটি গৃহীত পেযক্ষ্পগুনল পনরচ়ালি়ার ফ্রেযশ্ নবচ়ার র্র়া হয ি়া, তযব আন্তর্ক়ানতর্ ম়ািব়ানধর়্ার এবিং বযবস়ানযর্ 

ম়ািেযের অধীযি ম়ািব়ানধর়্ার লঙ্ঘি নহস়াযব নবযবনচত হয। 

 

এর্টি ঋণে়াত়া-স্তযরর জর্এম এর্টি প্রর্ল্প-স্তযরর জর্এম-এর তুলি়ায এর্ই িীনত এবিং প্রজক্রয়ার স়াযে র়্ার্ র্যর, স়াধ়ারণ প্রজক্রয়া 

ফ্রল়াচ়ািক, র়্ায কর়্ানরত়ার ম়ািেে এবিং ে়ানফিং (উপযর ফ্রেখ ি)। এর্ইভ়াযব, ঋণে়াত়াযর্ অবশ্যই ঋণে়াত়ার স্তযর অনভযয়াগ সিংগ্রহ, 

নবযিিণ এবিং প্রনতর়্াযরর র্িয সম্পে উৎসগ ক র্রযত হযব। 

 

ঋণে়াত়া-স্তযরর জর্এম-এর আযেশ্ হল: 

• এর্টি নিরযপক্ষ্, সহযয়ানগত়ামূলর্, সমসয়া-সম়াধ়াি পদ্ধনতর ম়াধযযম প্রর্ল্পগুনলর পনরযবশ্গত এবিং/অেব়া স়াম়াজর্র্ 

প্রভ়াব সম্পযর্ক উত্থ়ানপত সমসয়াগুনলর নিষ্পনত্তর ম়াধযযম এবিং প্রর্যল্পর স্তযর উন্নত ফল়াফযল অবে়াি র়াখ়ার ম়াধযযম 

প্রর্ল্পগুনলর দ্ব়ার়া প্রভ়ানবত হযত প়াযর এমি ফ্রল়ার্যের অনভযয়াযগর সম়াধ়াযির স নবধ়া প্রে়াি র্রুি 

• পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ স্থ়ানযযত্বর পদ্ধনতগত র্ম কক্ষ্মত়া উন্নত র্র়ার উযেযশ্য এবিং ক্ষ্নতর ঝ াঁ নর্ হ্র়াস র্র়ার উযেযশ্য 

ঋণগ্রহীত়াযের পর়ামশ্ কমূলর্ নবধ়াযির ম়াধযযম প্রর্ল্পগুনলর ই&ি ফল়াফলগুনলযর্ উন্নত র্রুি 

• ঋণে়াত়া এবিং ঋণগ্রহীত়া উভযযর র্িস়াধ়ারযণর র্ব়াবনেনহত়া বৃজদ্ধ র্রুি। 

 

প্রর্ল্প ফ্রেযর্ ঋণে়াত়ার েূরযত্বর র়্ারযণ লক্ষ্যয ক্ত ব়ার়্ার, নিনেকষ্ট ফ্রয়াগ়াযয়াগ এবিং আউিনরচ প্রযচষ্ট়া অবশ্যই ঋণে়াত়ার স্তযর স্থ়াপি 

র্র়া উনচত। জিজিজি আন্তর্ক়ানতর্ এবিং স্থ়ািীয স শ্ীল সম়ার্ সিংস্থ়া, জিজিজি অনফস, অিংশ্ীে়ার স্ব়াধীি র্ব়াবনেনহত়া বযবস্থ়া, বযবস়াযী 

সম্প্রে়ায, এর়্াযিনময়া এবিং অিয়ািয সিংস্থ়ার ম়াধযযম ঋণে়াত়ার স্তযরর জিএম সম্পযর্ক তেয প্রচ়ার র্রযব। িতুি ব়ার়্াযর প্রযবশ্ 

র্র়ার পযর, ঋণে়াত়ার়া ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের স়াযে ঋণে়াত়ার ফ্রয়াগ়াযয়াগ এবিং সম্ভ়াবযভ়াযব ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের র়্াযে ঋণে়াত়া-স্তযরর 

জর্এম অয়াযক্সনসনবনলটি আরও ভ়াযল়াভ়াযব লক্ষ্য র্র়ার র্িয ফ্রেযশ্র জ্ঞ়ািসম্পন্ন নবযশ্িজ্ঞযের র়্াে ফ্রেযর্ নিযেকশ্ি়া চ়াইযব। জিজিজি 

ঋণগ্রহীত়াযের নিনেকষ্ট র্রযব ফ্রয এর্টি ঋণে়াত়া-স্তযরর জর্এম (ফ্রেযশ্র মযধয ববনশ্যষ্টযর উপর নিভকর র্যর বতনর র্র়া হযব, ফ্রযমি, 

ল়ায়ার, ফ্ররনিও, স়াইযির নচি, বযজক্তগতভ়াযব নমটিিং, ইতয়ানে) এর আযশ্প়াযশ্ নিনেকষ্ট ফ্রয়াগ়াযয়াগ এর্টি প্রযয়ার্ি। নিযম্ন সম্ভ়াবয 

অয়াযক্সস পযযন্টগুনলর ত়ানলর়্া সহ অনভযয়াগ এবিং অনভযয়াগগুনল অবশ্যই েূরবতীভ়াযব ে়াযযর র্র়া উনচত: 

 

• অনভযয়াগ হিল়াইি (ফ্রগ়াপিীয ব়া ফ্রবি়ামী); 

• ওযযব পৃষ্ঠ়া (ফ্রগ়াপিীয ব়া ফ্রবি়ামী); 

• ই-ফ্রমইল টির়্াি়া (ফ্রগ়াপিীয ব়া আধ়া-প়াবনলর্); 

• ফ্রিক্সি ফ্রমযসজর্িং (ফ্রগ়াপিীয ব়া আধ়া-প়াবনলর্); 

 

এর্টি িয়াযয এবিং স্বচ্ছ প্রজক্রয়ার রূপযরখ়া ে়ার্যত হযব, প্রর্ল্প-স্তযরর জর্এম-এর মযত়া। যনে ফ্রর়্াযি়া অনভযয়াগ ব়া অনভযয়াগ 

নিষ্পনত্তর ফ্রয়াগয হয, ত়াহযল ঋণে়াত়াযর্ প্রনতর়্ার প্রে়াি র্রযত হযব, হয সর়াসনর, অেব়া ঋণগ্রহীত়ার উপর নলভ়াযরর্ বযবহ়ার র্যর 

ঋণে়াত়ার পক্ষ্ ফ্রেযর্ প্রনতর়্ার প্রে়াযির র্িয, প্রনতটি ফ্রক্ষ্যে নভনত্তযত, র়্ায কর্র প্রনতর়্ার সহ। মূল উযেশ্য নহস়াযব নবধ়াি। উভয 

ফ্রক্ষ্যেই, প্রনতর়্ার নবধ়াযির পয ক়াপ্ত মনিিনরিং ফ্রর়াল আউি র্র়া উনচত। 
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XVI. পসিসিষ্ট XIV: িুনযাগ্ িুুঁনি সবি র্িাি পদ্ধসি  

পদ পসিবিকে হনি পানি* 

প্রর্ল্প র্ায কিম 

▪ স়াইি প্রস্তুনতর ম়াধযযম প্র়ার্-নিম ক়াণ পব ক; 

▪ নিম ক়াণ পয ক়ায; 

▪ প্রর্যল্পর প যর়া সময র্ যড র্মীযের এবিং য়ািব়াহি স়াইযির চল়াচযলর স়াযে ল়াইভ; এবিং 

▪ স়াইি নির্নমশ্ি। 
 

ঝুুঁ সর্ 

ঐনতহযব়াহী বস্তু ব়া প্রত্নবস্তু, য়ার মযধয রযযযে ফ্রভৌত র়্াি়াযম়া, প্রত্নতত্ত্ব, র্ীব়াশ্মনবেয়া, উল্ক়া, আচ়ার-অি ষ্ঠ়াি এবিং স়াইযি প়াওয়া 

প়াবনলর্ সৃ্মনতস্তম্ভগুনল অি পয ক্তভ়াযব পনরচ়ানলত ব়া র্ধ্িংস র্র়া হয। 
 

প্রিমে বযবিা 

প্রাথসমর্ িোক্তর্ির্ এবং/অ্থবা এক্সনপািাি 

1. যনেও স়াইযি ফ্রর়্াি স়ািংসৃ্কনতর্ ঐনতহযব়াহী স্থ়াি নচনিত র্র়া হযনি, তযব এটি স প়ানরশ্ র্র়া হয ফ্রয প্রর্ল্পটি স়াইযির র়্াযর্র 

সময প্রত্নত়াজত্ত্বর্ স্থ়ািগুনল খ াঁযর্ প়াওয়ার সম্ভ়াবি়াটি নবযবচি়া র্যর। 

2. সমস্ত েনমর্ / টির়্াে়ারযের অবশ্যই ঐনতহযব়াহী বস্তু/স্থ়াি ফ্রযমি, প়ােযরর সরঞ্জ়াম, প্রত্নবস্তু ব়া হ়াড এবিং র্ীব়াযশ্মর 

অবযশ্যির স যয়াগ সন্ধ়াযির স়াযে ফ্রম়ার়্ানবল়া র্র়ার র্িয এই পদ্ধনতযত প্রনশ্ক্ষ্ণ নেযত হযব। প্রনশ্ক্ষ্ণ অন্ততপযক্ষ্ র্মীর 

আিযি প্রনশ্ক্ষ্যণর সময হস্তযক্ষ্প র্রযত হযব, এবিং নিযনমত অি স্ম়ারর্ সিংগটিত র্র়া উনচত। 

3. সমস্ত ে়াফ/র্ি়াক্টরযের সব কে়া, ঐনতহযব়াহী স্থ়ািগুনল আনবষ্ক়াযরর সম্ভ়াবি়া সম্পযর্ক উচ্চ স্তযরর সযচতিত়া বর়্ায র়াখযত 

হযব। 

4. ফ্রয বযজক্ত, ব়া ফ্রগ়াষ্ঠী (শ্ি়াক্তর়্ারী), ফ্রয স়াইিটিযর্ নচনিত র্যরযে ব়া প্রর়্াশ্ র্যরযে ত়াযর্ অবশ্যই স়াইযির আযশ্প়াযশ্ সমস্ত 

র়্ায কর্ল়াপ বন্ধ র্রযত হযব। 

5. শ্ি়াক্তর়্ারীযর্ েনব ফ্রত়াল়ার ম়াধযযম অনবলযম্ব সন্ধ়াযির িনেভুক্ত র্রযত হযব। 

6. সি়াক্তর়্ারীযর্ অনবলযম্ব ত়ার / ত়ার / ত়াযের স প়ারভ়াইর়্ারযর্ আনবষ্ক়ার সম্পযর্ক অবনহত র্রযত হযব। 

7. স প়ারভ়াইর়্ারযর্ অবশ্যই প্রযর্ক্ট ফ্রহলে, ফ্রসফটি অয়াে এিভ়াযরিযমন্ট়াল (HSE) ময়াযির়্ারযর্ র়্াি়াযত হযব 5। 

8. স প়ারভ়াইর়্ার এবিং এইচএসই ময়াযির়্ারযর্ অবশ্যই নিজিত র্রযত হযব ফ্রয স়াইিটি স রনক্ষ্ত আযে এবিং আনবষৃ্কত বস্তু ব়া 

র়্াি়াযম়ার প্রভ়াব এড়াযত এবিং প্রনতযর়াধ র্র়ার র্িয অয়াযক্সস নিযনন্ত্রত। 

9. এইচএসই ময়াযির়্ারযর্ অবশ্যই র্িস্ট্র়ার্শ্ি ময়াযির়্ারযর্ র়্াি়াযত হযব নযনি প্রযর্ক্ট ময়াযির়্ারযর্ অবনহত র্রযবি। 
 

ঐসিহয এবং প্রত্নিাজত্ত্বর্ িম্পদ 

1. প্রযর্ক্ট ময়াযির়্ারযর্ অবশ্যই ফ্রহনরযির্ নরযস়াস ক নবযবচি়া র্র়ার র্িয এর্র্ি ফ্রয়াগয নবযশ্িজ্ঞ (প্রত্নত়াজত্ত্বর্ এবিং/অেব়া 

উপয ক্ত ফ্রয়াগযত়া সহ ফ্রহনরযির্ নবযশ্িজ্ঞ) নিযয়াগ র্রযত হযব, হয ফ্রিনলযফ়াি ব়া ইযমযলর ম়াধযযম ব়া সর়াসনর স়াইি 

পনরেশ্ কযির ম়াধযযম। 

2. প্রত্নবস্তুযর্ রক্ষ়্া র্র়ার র্িয নবযশ্িজ্ঞযর্ অবশ্যই অি যম়ােযির র্িয নিম ক়াণ বযবস্থ়াপি়ায যে়াযে বযবস্থ়া প্রস্ত়াব র্রযত 

হযব। 

3. নবযশ্িজ্ঞ যনে এই উপসিংহ়াযর ফ্রপৌৌঁে়াি ফ্রয এটি র়্াতীয আইি এবিং আন্তর্ক়ানতর্ ফ্রপ্র়াযি়ার্যলর পনরযপ্রনক্ষ্যত স রনক্ষ্ত এর্টি 

ঐনতহযব়াহী সম্পে, প্রর্ল্প বযবস্থ়াপর্/এইচএসই ময়াযির়্ারযর্ অবশ্যই ফ্রসই ফ্রেযশ্র প্র়াসনঙ্গর্ র়্াতীয ঐনতহয র্তৃকপক্ষ্যর্ 

অবনহত র্রযত হযব ফ্রযখ়াযি প্রর্ল্পটি অবনস্থত। 

4. এটি এর্টি ঐনতহযগত প্রভ়াব মূলয়াযি র্র়া প্রযয়ার্ি হযত প়াযর, য়াযত উদ্ধ়ার খিি অন্তভুকক্ত ে়ার্যত প়াযর। খিযির ফ্রস্কল 

অবশ্যই ফ্রহনরযির্ নবযশ্িজ্ঞ এবিং র়্াতীয ঐনতহয র্তৃকপক্ষ্ দ্ব়ার়া নিধ ক়ানরত হযব। 

5. স্থ়ািীয র্তৃকপযক্ষ্র র়্াে ফ্রেযর্ ইনতব়াচর্ প্রনতজক্রয়া প়াওয়া ফ্রগযল এবিং অি যম়ােি ফ্রেওয়া হযলই র়্ায কক্রম প ির়ায শুরু র্র়া 

ফ্রযযত প়াযর। 
 

িমাসধ্নেত্র এবং র্বি 

1. ম়াি যির ফ্রেহ়াবযশ্ি ে ঘ কিি়াক্রযম উযে়ানচত হওয়ার ফ্রক্ষ্যে, প্রযয়ার্িীয পরবতী পেযক্ষ্প ফ্রিওয়ার র্িয প্রর্ল্প 

পনরচ়ালর্যর্ অনবলযম্ব আনবষ্ক়ার সম্পযর্ক অবনহত র্রযত হযব। 

2. প্রর্যল্পর পক্ষ্ ফ্রেযর্ স্থ়ািীয সরর়্ার সিংস্থ়ার প়াশ়্াপ়ানশ্ স্থ়ািীয প নলশ্যর্ অবশ্যই অবনহত র্রযত হযব; এবিং স্থ়ািীয প নলশ্ 

এবিং সম্প্রে়াযযর ফ্রিতৃযত্বর স়াযে পর়ামশ্ ক র্যর উে ক্ত সম়ানধ পনরেশ্ কি এবিং নিধ ক়ারযণর র্িয উপয ক্তভ়াযব ফ্রয়াগয 

নবযশ্িযজ্ঞর (হয ফ্রমনিযর্ল ফ্রপশ়্াে়ার, র্যর়াি়ার ব়া ফ্রহনরযির্ নবযশ্িজ্ঞ) ফ্রম়াত়াযযি নিজিত র্রুি: (1) ফ্রেহ়াবযশ্যির 

 

 

5 পেনব পনরবতকি হযত প়াযর। 
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স়ামনযর্ ফ্রপ্রক্ষ়্াপি, অে ক়াৎ ফযরিনসর্, খ়া াঁটি র্বর র্বর, ব়া প্রত্নত়াজত্ত্বর্; এবিং (2) আযশ্প়াযশ্ ফ্রর়্াি অনতনরক্ত র্বর ে়ার্যত 

প়াযর। 

3. নবযশ্িজ্ঞ যনে এই উপসিংহ়াযর ফ্রপৌৌঁে়াি ফ্রয খ াঁযর্ প়াওয়া এর্টি ঐনতহযগত সম্পে য়া র়্াতীয আইযির পনরযপ্রনক্ষ্যত 

স রনক্ষ্ত, ত়াযের অবশ্যই প্রর্যল্পর পক্ষ্ ফ্রেযর্ র়্াতীয ঐনতহয র্তৃকপক্ষ্যর্ অবনহত র্রযত হযব। 

4. ফ্রহনরযির্ র্তৃকপযক্ষ্র প্রযয়ার্ি হযত প়াযর ফ্রয আগ্রহী পক্ষ্গুনলর এর্টি সি়াক্তর্রণ, পর়ামশ্ ক এবিং/অেব়া র্বর স্থ়াি়ান্তর 

সঞ্চ়ানলত হযব। 

5. র়্াতীয আইযির পনরযপ্রনক্ষ্যত পর়ামশ্ ক নিযত হযব। 

6. র্বর স্থ়াি়ান্তর অবশ্যই র়্াতীয আইিী প্রযয়ার্িীযত়ার পনরযপ্রনক্ষ্যত ঘিযত হযব। 

7. স্থ়ািীয র্তৃকপযক্ষ্র র়্াে ফ্রেযর্ ইনতব়াচর্ প্রনতজক্রয়া প়াওয়া ফ্রগযল এবিং অি যম়ােি ফ্রেওয়া হযলই র়্ায কক্রম প ির়ায শুরু র্র়া 

ফ্রযযত প়াযর। 
 

মসেিসিং এবং সিনপাটিকং 

মসেিসিং 

▪ খিযির প্রচনলত ম়াি; এবিং 

▪ স যয়াযগর উপর ির্ যমযন্টশ্ি এবিং র্মীযের প্রনশ্ক্ষ্ণ উপযর বনণ কত পদ্ধনত খ াঁযর্ প়ায। 
 

সিনপাটিকং 

▪ সমস্ত ঐনতহয এবিং প্রত্নত়াজত্ত্বর্ সন্ধ়ািগুনল অবশ্যই ফ্ররর্িক র্রযত হযব এবিং এই ধরযির সন্ধ়াযির অবস্থ়াি িয়ার্ র্র়ার 

র্িয স্থ়ানির্ভ়াযব উপস্থ়াপি র্রযত হযব, য়ার ফযল এর্টি প্রেত্ত ফ্রভৌগনলর্ অঞ্চযল অি রূপ সম্পযের উপনস্থনতর 

সম্ভ়াবি়া নিযেকশ্ র্যর; 

▪ প্রনশ্ক্ষ্ণ/ইে়ার্শ্ি ফ্ররজর্ে়ার; 

▪ সম্প্রে়াযযর অনভযয়াগ ফ্ররজর্ে়ার; 

▪ ফ্রহনরযির্ ইমপয়াক্ট অয়াযসসযমন্ট (যনে প্রযয়ার্য হয); 

▪ স্থ়ািীয র্তৃকপযক্ষ্র র়্াে ফ্রেযর্ অি মনত/ল়াইযসন্স (যনে প্রযয়ার্য হয); এবিং 

▪ র্িস়ালযিশ্ি অয়াযিিযিন্স ফ্ররজর্ে়ার (যনে প্রযয়ার্য হয)। 
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XVII. এর্টি পসিসিষ্ট XV ভূসম অ্সধ্িহর্ পসির্ল্পো, পুেব কািনেি র্ম ক 

পসির্ল্পো, িীসবর্া পুেরুদ্ধাি পসির্ল্পো এবং আসদবািীনদি িেয পসির্ল্পো 

ভূসম অ্সধ্িহর্ এবং পুেব কািে র্ম ক পসির্ল্পোি সেনদকসির্া সোি: 

এর্টি ভূনম অনধগ্রহণ এবিং প িব ক়াসি র়্াি়াযম়া (“ এিএআিএফ” ) নগ্রি গয়ার়ানন্ট ফ্রর়্াম্প়ানির অপ়াযরশ্যির র়্ারযণ ভূনম অনধগ্রহণ 

এবিং প িব ক়াসযির সম্ভ়াবয ঝ াঁ নর্ এবিং প্রভ়াবগুনল িীনিিং, মূলয়াযি, ক্ষ্নতপূরণ এবিং পনরচ়ালি়ার প্রজক্রয়াটিযর্ সিংজ্ঞ়ানযত র্যর। ভূনম 

অনধগ্রহণ এবিং/অেব়া প িব ক়াসি এবিং ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের র্ীবি-র্ীনবর়্ার ক্ষ্নত র্নডত হযত প়াযর এমি ফ্রযযর়্াি জক্রয়ার্ল়াপগুনল 

র়্াতীয আইি এবিং জিজিজি-এর ইএিএমএি প্রযয়ার্িীযত়াগুনল ফ্রমযি চলযব ত়া নিজিত র্র়ার র্িয এর্টি এিএআিএফ 

প্রযয়ার্িীয পিভূনম প্রে়াি র্যর। প্রনতটি জক্রয়ার্ল়াযপর র্িয ফ্রযগুনল প িব ক়াসযির প্রভ়াব বতনর র্রযত প়াযর, এর্টি LARP প্রস্তুত র্র়া 

হযব। এলএআরএফ প্রর্ল্প ব়াস্তব়াযযির সময ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের প িব ক়াসযির ির্শ়্ার ম়ািেে, আইনি ফ্রপ্রক্ষ়্াপি, এর্টি 

এলএআরনপ বতনরর প্রজক্রয়া, এর নবিযবস্তু এবিং এটি ব়াস্তব়াযযির প্রজক্রয়া এবিং অবযশ্যি প্রযয়ার্িীয প্র়ানতষ্ঠ়ানির্ সিংস্থ়ার বণ কি়া ফ্রেয। 

 

এিএআিএফ এি পসিসধ্: 

এই িীনতটি ভূনম অনধগ্রহণ এবিং প িব ক়াসিযর্ এর্টি বহুম খী এবিং এর্টি আন্তঃযক্ষ্েীয সমসয়া নহস়াযব স্বীরৃ্নত ফ্রেয। এি়া ব়াধযত়ামূলর্ 

ভূনম অনধগ্রহযণর প্রযয়াগ নিনব কযশ্যি - এবিং ফ্রয ফ্রর়্ািও পনরনস্থনতযত ফ্রযখ়াযি ম়াি যির উপর শ়্ারীনরর্ (আেয) এবিং/অেব়া অে কনিনতর্ 

(র্ীনবর়্া) ব়াস্তুচুযনতর প্রভ়াব পযড, ভূনম অনধর়্ার অনধগ্রহযণর সমস্ত প্রর়্ার, পদ্ধনত এবিং প্রজক্রয়াগুনলর ফ্রক্ষ্যে প্রযয়ার্য। 

 

ফ্রপ্রক্ষ়্াপযির র্িয, পুেব কািে হল র্নম অনধগ্রহযণর পনরর্নল্পত প্রজক্রয়া এবিং অনধগ্রহণ ব়া ভূনম বযবহ়াযর নবনধনিযিধ দ্ব়ার়া সৃষ্ট 

স্থ়ািচুযনতর প্রভ়াযবর র্িয ক্ষ্নতপূরযণর নবধ়াি। প িব ক়াসি ঘযি যখি ম়াি ি ঘরব়ানড, আেযস্থল ফ্রেযর্ শ়্ারীনরর্ভ়াযব ব়াস্তুচুযত হয 

এবিং/অেব়া রৃ্নির্নম, বি, বযবস়া ব়া অিয়ািয উত্প়ােিশ্ীল সম্পে ফ্রেযর্ ব়াস্তুচুযত হয ফ্রযখ়াি ফ্রেযর্ ত়ার়া ত়াযের র্ীনবর়্া নিব ক়াহ র্যর 

ব়া যখি ত়ার়া র্ম কসিংস্থ়াি, অঞ্চল ব়া প্র়ারৃ্নতর্ সম্পে হ়ার়ায য়ার উপর ত়ার়া নিভকর র্যর ফ্রবাঁযচ ে়ার়্ার র্িয, র্নম অনধগ্রহযণর ফযল। 

এইভ়াযব প িব ক়াসি বলযত সমস্ত ক্ষ্নতর র্িয উপয ক্ত িগে এবিং/অেব়া যে়াযয়াগয ক্ষ্নতপূরযণর নবধ়াি ফ্রব়াঝ়ায এবিং শ়্ারীনরর্ 

স্থ়াি়ান্তযরর নবধ়াযির স়াযে নবভ্র়ান্ত হওয়া উনচত িয। প িব ক়াসিযর্ অনিচ্ছ়ারৃ্ত বযল নবযবনচত হয যখি এটি ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের 

অবনহত সম্মনত ে়াড়াই ঘযি, অেব়া ফ্রয ফ্রক্ষ্যে ত়াযের অি যম়ােি ি়া ফ্রহ়ার্ ব়া ি়া ফ্রহ়ার্ প িব ক়াসি প্রতয়াখয়াি র্র়ার ক্ষ্মত়া ত়াযের ফ্রিই। 

অিযনেযর্ পুেব কািে বলনি সবাঝায় যুদ্ধ ও প্রারৃ্সির্ দনুয কানগ্ বাস্তুিভ যি মােুষ িহ পুেব কািনেি দ্বািা েসিিস্ত মােুনষি 

িীবেযাত্রাি মাে ও অ্বিাি পুেরুদ্ধাি এবং অ্িাসধ্র্ািমূলর্ভানব উন্নসি। 

 

ত়াই এই র়্াি়াযম়াটি িায়ী বা অ্িায়ী সভৌি ও অ্থ কনেসির্ িােিভ যসিি সেনত্র প্রনযািয য়া নিম্ননলনখত ধরযির ভূনম অনধগ্রহণ ব়া 

প্রর্ল্প ব়াস্তব়াযযির ফ্রক্ষ্যে গৃহীত ব়া আযর়ানপত ভূনম বযবহ়াযরর উপর নিযিধ়াজ্ঞ়ার ফযল: 

• র়্াতীয আইি অি স়াযর ব়াযর্য়াপ্ত ব়া অিয়ািয ব়াধযত়ামূলর্ পদ্ধনতর ম়াধযযম অজর্কত ব়া সীম়াবদ্ধ ভূনম অনধর়্ার ব়া ভূনম 

বযবহ়াযরর অনধর়্ার; 

• র্নমর অনধর়্ার ব়া ভূনম বযবহ়াযরর অনধর়্ার সম্পনত্ত ম়ানলর্যের স়াযে আযল়াচি়ার ম়াধযযম বযে়াবযস্তর ম়াধযযম অজর্কত ব়া 

সীনমত র্র়া হযযযে ব়া য়াযের র্নমযত আইনি অনধর়্ার রযযযে, যনে বযে়াবযস্ত ফ্রপৌৌঁে়াযত বযে কত়ার ফযল ব়াযর্য়াপ্ত র্র়া ব়া 

অিয়ািয ব়াধযত়ামূলর্ প্রজক্রয়া হত; 

• ভূনম বযবহ়ার এবিং প্র়ারৃ্নতর্ সম্পযের অয়াযক্সযসর উপর নবনধনিযিধ য়ার র়্ারযণ এর্টি সম্প্রে়াযযর মযধয এর্টি সম্প্রে়ায 

ব়া ফ্রগ়াষ্ঠী সম্পে বযবহ়াযরর অয়াযক্সস হ়ার়াযত প়াযর ফ্রযখ়াযি ত়াযের ঐনতহযগত ব়া প্রে়াগত ফ্রময়াে ব়া স্বীরৃ্ত বযবহ়াযরর 
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অনধর়্ার রযযযে। এর মযধয এমি পনরনস্থনত অন্তভুকক্ত ে়ার্যত প়াযর ফ্রযখ়াযি প্রর্যল্পর স়াযে আইিগতভ়াযব মযি়ািীত 

সিংরনক্ষ্ত এল়ার়্া, বি, র্ীবনবনচেয এল়ার়্া ব়া ব়াফ়ার ফ্রর়্াি প্রনতটষ্ঠত হয; 

• আি ষ্ঠ়ানির্, ঐনতহযগত, ব়া স্বীরৃ্ত বযবহ়াযরর অনধর়্ার ে়াড়াই ফ্রল়াযর্যের স্থ়াি়ান্তর, য়ার়া এর্টি প্রর্যল্পর নিনেকষ্ট র়্াি-অফ 

ত়ানরযখর আযগ র্নম েখল ব়া বযবহ়ার র্রযে ; 

• প্রর্যল্পর প্রভ়াযবর ফযল র্িগযণর স্থ়ািচুযনত য়া ত়াযের র্নমযর্ বযবহ়ার অযয়াগয ব়া ে গ কম র্যর ফ্রত়াযল; 

• স়াম্প্রে়ানযর্ সম্পনত্ত এবিং প্র়ারৃ্নতর্ সম্পে ফ্রযমি স়াম নদ্রর্ ও র্লর্ সম্পে, র়্াি ও র়্ািনবহীি বির্ দ্রবয, নমি়া প়ানি, 

ঔিনধ গ়াে, নশ্র়্ার ও সিংগ্রযহর ম়াি এবিং চ়ারণ ও শ্সযযক্ষ্ে সহ ভূনমযত প্রযবশ্ ব়া অিয়ািয সম্পযের বযবহ়াযর সীম়াবদ্ধত়া; 

• ভূনমর অনধর়্ার ব়া র্নমর ে়ানব, ব়া ক্ষ্নতপূরযণর সম্পূণ ক অে ক প্রে়াি ে়াড়াই বযজক্ত ব়া সম্প্রে়াযযর দ্ব়ার়া পনরতয়াগ র্র়া সম্পে; 

• প্রর্যল্পর পূযব ক ভূনম অনধগ্রহণ ব়া ভূনম বযবহ়াযরর নবনধনিযিধ, নর্ন্তু ফ্রযগুনল প্রর্যল্পর প্রতয়াশ়্া ব়া প্রস্তুনতযত গৃহীত ব়া শুরু র্র়া 

হযযনেল। 

ফ্রযযহতু জিজিজি ফ্রয স়াবপ্রর্ল্পগুনল গয়ার়ানন্ট ফ্রেযব ফ্রসগুনল এখিও র়্াি়া য়াযনি, উপযরর ত়ানলর়্াটি সম্পূণ ক নহস়াযব নবযবনচত হয ি়া 

এবিং যখি স়াবপ্রর্ল্পগুনল ফ্ররর্িক র্র়া হযব তখি এটি প্রস়ানরত র্র়া হযব৷ 

উনেিয: 

ব়াস্তুচুযত ম়াি যির স়াযে িয়াযয ও িয়াযসঙ্গত আচরণ র্র়া হয এবিং প্রজক্রয়ায েনরদ্র ি়া হয ত়া নিজিত র্র়ার ম়াধযযম জিজিজি-এর লক্ষ্য 

ভূনম অনধগ্রহণ সহর্তর র্র়া এবিং নবযর়াধ র্ম়াযি়া। 

 

সেনদকির্ েীসি: 

এিএআিএফ পনরচ়ালি়ার়্ারী নিযেকশ্র্ িীনতগুনল নিম্নরূপ: 

• ক্ষ্নতগ্রস্ত এবিং ফ্রহ়াে সম্প্রে়ায এবিং অিয়ািয সর্ল ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের স়াযে স্বচ্ছ, র্ব়াবনেনহমূলর্ এবিং অে কপূণ ক সমৃ্পক্তত়া 

নিজিত র্র়া; 

• স়াম়াজর্র্ ক্ষ্নত র্নমযয আি়া এবিং ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের র্ীনবর়্া উন্নত র্র়ার প্রযচষ্ট়াযর্ সমে কি র্র়া; 

• ভূনম অনধগ্রহণ, প িব ক়াসি এবিং প িব ক়াসযির প্রজক্রয়াযর্ আরও েক্ষ্, র্ব়াবনেনহমূলর্ এবিং িয়াযসঙ্গত উপ়াযয প্রব়ানহত ও 

শ্জক্তশ়্ালী র্র়া; 

• নবযশ্ি র্যর ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের র্ীনবর়্া ও র্ীবিম়াযির উপর ফ্রিনতব়াচর্ স়াম়াজর্র্, অে কনিনতর্ ও পনরযবশ্গত প্রভ়াব 

র্নমযয আি়া 

• স্থ়ািচুযনত এড়াযি়া হয এবিং যনে এড়াযি়া সম্ভব ি়া হয তযব যতি়া সম্ভব র্নমযয ফ্রেওয়া হয। প িব ক়াসি এর্টি ফ্রশ্ি অবলম্বি; 

• প্র়ারনম্ভর্ এবিং অনবজচ্ছন্ন ফ্রের্যহ়াল্ড়ার অিংশ্গ্রহযণর উপর নভনত্ত র্যর পূযব ক এবিং অবনহত সম্মনত অর্কি; 

• অি়াি ষ্ঠ়ানির্ ম়ানলর়্াি়া, বযবহ়ার এবিং অিয়ািয ফ্রগৌণ এবিং তৃতীয অনধর়্ার সহ সমস্ত ববধ সম্পনত্ত অনধর়্ার স্বীরৃ্ত, সম্ম়ানিত 

এবিং ক্ষ্নতপূরণ; 

 

সযাগ্যিা সের্ীসবভাগ্: 

ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের বযজক্ত নহস়াযব ফ্রেণীবদ্ধ র্র়া ফ্রযযত প়াযর: (র্) য়াযের র্নম ব়া সম্পযের আি ষ্ঠ়ানির্ আইনি অনধর়্ার আযে; (খ) 

য়াযের র্নম ব়া সম্পযের আি ষ্ঠ়ানির্ আইনি অনধর়্ার ফ্রিই, নর্ন্তু র়্াতীয আইযির অধীযি স্বীরৃ্ত ব়া স্বীরৃ্ত র্নম ব়া সম্পযের ে়ানব 

আযে; অেব়া (গ) য়াযের ফ্রর়্াি স্বীরৃ্ত আইনি অনধর়্ার ফ্রিই ব়া ত়াযের েখল ব়া বযবহ়ার র্র়া র্নম ব়া সম্পযের ে়ানব ফ্রিই। 

 

প্রর্নল্পি ের্িা: 
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এিএআিএফ-এর নির়্াইি র্র়া চ়ানব ঋণগ্রহীত়ার র়্াযে ে়ার্যব। ঋণগ্রহীত়া ফ্রেখ়াযবি ফ্রয অনিচ্ছ়ারৃ্ত র্নম অনধগ্রহণ ব়া র্নম 

বযবহ়াযরর উপর নবনধনিযিধ এর্টি স্পষ্টভ়াযব নিনেকষ্ট সমযযর মযধয স্পষ্টভ়াযব নিনেকষ্ট প্রর্যল্পর উযেযশ্য সর়াসনর প্রর্যল্পর 

প্রযয়ার্িীযত়ার মযধয সীম়াবদ্ধ। ঋণগ্রহীত়া ভূনম অনধগ্রহণ ব়া ভূনম বযবহ়াযরর উপর নবনধনিযিধ এড়াযত ব়া র্ম়াযি়ার র্িয সম্ভ়াবয 

নবর্ল্প প্রর্ল্প ির্শ়্া নবযবচি়া র্রযব, নবযশ্ি র্যর ফ্রযখ়াযি এর ফযল শ়্ারীনরর্ ব়া অে কনিনতর্ স্থ়ািচুযনত ঘিযব, ফ্রযখ়াযি পনরযবশ্গত, 

স়াম়াজর্র্, এবিং আনে কর্ খরচ এবিং স নবধ়ার ভ়ারস়াময বর়্ায ে়ার্যব, এবিং নলঙ্গ প্রভ়াযবর নেযর্ নবযশ্ি মযি়াযয়াগ ফ্রেযবি। এবিং েনরদ্র 

এবিং ে ব কলযের উপর প্রভ়াব। 

 

েসিপূির্ এবং লাভ: 

যখি র্নম অনধগ্রহণ ব়া ভূনম বযবহ়াযরর উপর নবনধনিযিধ (স্থ়াযী ব়া অস্থ়াযী ফ্রহ়ার্ ি়া ফ্রর্ি) এড়াযি়া য়ায ি়া, ঋণগ্রহীত়া ক্ষ্নতগ্রস্থ 

বযজক্তযের প্রনতস্থ়াপি খরযচ ক্ষ্নতপূরণ প্রে়াি র্রযবি এবিং ত়াযের র্ীবিয়াে়ার ম়াি ব়া র্ীনবর়্া প িরুদ্ধ়ার র্রযত ব়া অন্ততপযক্ষ্ 

ত়াযের উন্ননত র্রযত স়াহ়াযয র্র়ার র্িয প্রযয়ার্িীয অিয়ািয সহ়াযত়া প্রে়াি র্রযবি। . র্নম এবিং স্থ়াযী সম্পযের নবভ়াগগুনলর র্িয 

ক্ষ্নতপূরযণর ম়ািগুনল প্রর়্াশ্ র্র়া হযব এবিং ধ়ার়াব়ানহর্ভ়াযব প্রযয়াগ র্র়া হযব। ক্ষ্নতপূরযণর হ়ার ঊর্ধ্ কম খী সমন্বয স়াযপযক্ষ্ হযত 

প়াযর ফ্রযখ়াযি আযল়াচি়ার ফ্রর্ৌশ্ল নিয ক্ত র্র়া হয। সমস্ত ফ্রক্ষ্যে, ক্ষ্নতপূরণ গণি়ার র্িয এর্টি স স্পষ্ট নভনত্ত িনেভুক্ত র্র়া হযব, 

এবিং ক্ষ্নতপূরণ স্বচ্ছ পদ্ধনত অি য়াযী নবতরণ র্র়া হযব। 

 

এই ইএিএমএি অি য়াযী ক্ষ্নতপূরণ প়াওয়া ফ্রগযলই ঋণগ্রহীত়া অনধগ্রহণরৃ্ত র্নম এবিং সিংনিষ্ট সম্পযের েখল ফ্রিযব এবিং ফ্রযখ়াযি 

প্রযয়ার্য, ব়াস্তুচুযত বযজক্তযের প িব ক়াসি র্র়া হযযযে এবিং ক্ষ্নতপূরণ ে়াড়াও ব়াস্তুচুযত বযজক্তযের চলন্ত ভ়াত়া প্রে়াি র্র়া হযযযে। 

এে়াড়াও, র্ীনবর়্ার প িরুদ্ধ়ার এবিং উন্ননত র্ম কসূচীগুনল এর্টি সমযয়াপযয়াগী ফয়াশ্যি শুরু হযব য়াযত ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তর়া নবর্ল্প 

র্ীনবর়্ার স যয়াযগর স নবধ়া গ্রহযণর র্িয পয ক়াপ্তভ়াযব প্রস্তুত ে়াযর্ র়্ারণ এটি র্র়ার প্রযয়ার্ি ফ্রেখ়া ফ্রেয। 

 

সের্নহাল্ডাি িসডি: 

ঋণগ্রহীত়া ক্ষ্নতগ্রস্থ সম্প্রে়াযযর স়াযে র্নডত হযব, ফ্রহ়াে সম্প্রে়ায সহ, ফ্রের্যহ়াল্ড়ার র্নডত হওয়ার প্রজক্রয়ার ম়াধযযম ( পসিসিষ্ট 7 

এ বসর্ কি প্রজিয়াি উপি সভসত্ত র্নি )। পর়ামশ্ ক প্রজক্রয়াটি নিজিত র্রযত হযব ফ্রয ি়ারীযের েৃটষ্টভনঙ্গ প্র়াপ্ত হযযযে এবিং ত়াযের স্ব়াে ক 

প িব ক়াসি পনরর্ল্পি়া ও ব়াস্তব়াযযির সর্ল নেযর্র মযধয রযযযে। র্ীনবর়্ার প্রভ়াবগুনল ফ্রম়ার়্াযবল়া র্র়ার র্িয অভযন্তরীণ নবযিিণ 

ব়া আেমশুম়ানরর প্রযয়ার্ি হযত প়াযর ফ্রযখ়াযি মনহল়াযের এবিং প রুিযের র্ীনবর়্া নভন্নভ়াযব প্রভ়ানবত হয। ক্ষ্নতপূরযণর পদ্ধনতর 

ফ্রক্ষ্যে ি়ারী ও প রুিযের পেে ফ্রযমি প্রনতস্থ়াপযির র্নম ব়া িগে অযে কর পনরবযতক প্র়ারৃ্নতর্ সম্পযে নবর্ল্প অয়াযক্সস, অি সন্ধ়াি 

র্র়া উনচত। 

 

অ্সভনযাগ্ প্রসির্ানিি বযবিা: 

ক্ষ্নতগ্রস্থ বযজক্তযের ত়াযের প্রর্যল্পর পনরর্ল্পি়া ও ব়াস্তব়াযযির সময উে্ভূত ফ্রয ফ্রর়্াযি়া অনভযয়াযগর প্রনতর়্ার ফ্রপযত অি মনত 

ফ্রেওয়ার র্িয ঋণগ্রহীত়াযের এর্টি অনভযয়াগ প্রনতর়্াযরর বযবস্থ়া ( পসিসিষ্ট 7 এ বসর্ কি প্রজিয়াি উপি সভসত্ত র্নি ) প্রসিষ্ঠা 

র্িনি হনব। 

 

পসির্ল্পো এবং বাস্তবায়ে: 

ফ্রযখ়াযি ভূনম অনধগ্রহণ ব়া ভূনম বযবহ়াযরর উপর নবনধনিযিধ অনিব়ায ক, ঋণগ্রহীত়া, পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ মূলয়াযযির অিংশ্ 

নহস়াযব, প্রর্যল্পর দ্ব়ার়া ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের নচনিত র্র়ার র্িয, ক্ষ্নতগ্রস্থ হওয়া র্নম এবিং সম্পযের এর্টি ত়ানলর়্া স্থ়াপি র্রযত 

এর্টি আেমশুম়ানর পনরচ়ালি়া র্রযবি। , ফ্রর্ ক্ষ্নতপূরণ এবিং সহ়াযত়ার র্িয ফ্রয়াগয হযবি ত়া নিধ ক়ারণ র্রযত এবিং স নবধ়ার ে়ানব র্র়া 

ফ্রেযর্ স নবধ়াব়ােী বসনত স্থ়াপির়্ারীযের মযত়া অযয়াগয বযজক্তযের নিরুৎস়ানহত র্রযত৷ স়াম়াজর্র্ মূলয়াযি ফ্রসই সম্প্রে়ায ব়া ফ্রগ়াষ্ঠীর 

ে়ানবরও সম়াধ়াি র্রযব য়ার়া ববধ র়্ারযণ আেমশুম়ানরর সময প্রর্ল্প এল়ার়্ায উপনস্থত ি়াও ে়ার্যত প়াযর, ফ্রযমি ফ্রমৌস মী সম্পে 
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বযবহ়ারর়্ারীর়া। আেমশুম়ানরর স়াযে এর্যে, ঋণগ্রহীত়া ফ্রয়াগযত়ার র্িয এর্টি র়্াি অফ ত়ানরখ স্থ়াপি র্রযবি। র়্াি-অফ ত়ানরখ 

সম্পনর্কত তেয ভ়ালভ়াযব িনেভুক্ত র্র়া হযব এবিং নলনখত এবিং (যে়াযে নহস়াযব) অনলনখত ফম ক এবিং প্র়াসনঙ্গর্ স্থ়ািীয ভ়াি়ায নিযনমত 

নবরনতযত প্রর্ল্প এল়ার়্ায েনডযয ফ্রেওয়া হযব। এযত ফ্রপ়াে র্র়া সতর্কত়া অন্তভুকক্ত ে়ার্যব ফ্রয র়্াি-অফ ত়ানরযখর পযর প্রর্ল্প 

এল়ার়্ায বসনত স্থ়াপির়্ারী বযজক্তর়া অপস়ারযণর নবিয হযত প়াযর। 

 

পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ মূলয়াযযি নচনিত সমসয়াগুনলর সম়াধ়াি র্র়ার র্িয, ঋণগ্রহীত়া প্রর্যল্পর স়াযে সম্পনর্কত ঝ াঁ নর্ এবিং 

প্রভ়াবগুনলর অি প়াযত এর্টি পনরর্ল্পি়া প্রস্তুত র্রযব: 

A. ফ্রে়ািখ়াযি়া ভূনম অনধগ্রহণ ব়া র্নম বযবহ়াযরর উপর নবনধনিযিধ সহ প্রর্ল্পগুনলর র্িয, য়ার ফলস্বরূপ আয ব়া র্ীনবর়্ার উপর 

ফ্রর়্ািও উযেখযয়াগয প্রভ়াব পডযব ি়া, পনরর্ল্পি়াটি েসিিস্ত বযজক্তনদি িেয সযাগ্যিাি মােদণ্ড িাপে র্িনব, 

েসিপূিনর্ি িেয পদ্ধসি এবং মাে সেধ্ কাির্ র্িনব এবং এি িেয বযবিা অ্ন্তভভ কক্ত র্িনব। পিামি ক, পয কনবের্ 

এবং অ্সভনযানগ্ি িমাধ্াে ; 

B. শ়্ারীনরর্ স্থ়ািচুযনত ঘি়াযচ্ছ এমি প্রর্ল্পগুনলর র্িয, পনরর্ল্পি়াটি েসিিস্ত বযজক্তনদি িাোন্তনিি িেয প্রািসির্ 

অ্সিসিক্ত বযবিা সেধ্ কাির্ র্িনব; 

C. র্ীনবর়্া ব়া আযযর উপর উযেখযয়াগয প্রভ়াব সহ অে কনিনতর্ স্থ়ািচুযনত র্নডত প্রর্ল্পগুনলর র্িয, পনরর্ল্পি়াটি িীসবর্াি 

উন্নসি বা পুেরুদ্ধাি িম্পসর্কি অ্সিসিক্ত বযবিা সেধ্ কাির্ র্িনব ; এবিং 

D. ফ্রয প্রর্ল্পগুনল ভূনম বযবহ়াযরর পনরবতকিগুনল আযর়াপ র্রযত প়াযর য়া আইিত মযি়ািীত প়ার্ক ব়া সিংরনক্ষ্ত অঞ্চযল 

সম্পযের অয়াযক্সসযর্ সীম়াবদ্ধ র্যর ব়া অিয়ািয স়াধ়ারণ সম্পনত্তর সিংস্থ়াি য়ার উপর স্থ়ািীয ফ্রল়াযর্র়া র্ীনবর়্ার উযেযশ্য 

নিভকর র্রযত প়াযর, পনরর্ল্পি়াটি বযবহানিি উপি উপযুক্ত সবসধ্সেনষধ্ সেধ্ কািনর্ি িেয এর্টি অ্ংিিহর্মূলর্ 

প্রজিয়া িাপে র্িনব এবং িীসবর্াি উপি প্রসিরূ্ল প্রভাব সমার্ানবলা র্িাি িেয প্রিমে বযবিা সেধ্ কাির্ র্রুে 

যা এই ধ্িনেি সবসধ্সেনষনধ্ি ফনল হনি পানি। 

 

ঋণগ্রহীত়ার পনরর্ল্পি়া অে ক়াযি এবিং ব়াস্তব়াযি সম্পনর্কত ভূনমর়্া এবিং ে়ানযত্বগুনলও স্থ়াপি র্রযব এবিং অপ্রতয়ানশ্ত খরচ ফ্রমি়াযি়ার 

র্িয আি িনঙ্গর্ অে ক়াযযির বযবস্থ়া, ফ্রসইস়াযে অপ্রতয়ানশ্ত পনরনস্থনতযত সমযয়াপযয়াগী এবিং সমনন্বত প্রনতজক্রয়ার বযবস্থ়া অন্তভুকক্ত 

র্রযব য়া র়্াজ্জিত ফল়াফযলর নেযর্ অগ্রগনতযত ব়াধ়া ফ্রেয। প্রর্নল্পি উনেিয অ্িকনেি িেয প্রনয়ািেীয় পুেব কািে 

র্ায কিনমি িম্পূর্ ক িিি প্রর্নল্পি সমাি বযনয়ি অ্ন্তভভ কক্ত। ঋণগ্রহীত়া পনরর্ল্পি়ার ব়াস্তব়াযি নিরীক্ষ্ণ ও মূলয়াযি র্র়ার পদ্ধনতও 

স্থ়াপি র্রযবি এবিং এই ইএিএমএি-এর উযেশ্যগুনল অর্কযির র্িয ব়াস্তব়াযযির সময প্রযয়ার্িীয সিংযশ়্াধিমূলর্ বযবস্থ়া 

ফ্রিযবি। ঋণগ্রহীত়ার পনরর্ল্পি়ার ব়াস্তব়াযি সম্পূণ ক বযল নবযবনচত হযব যখি প িব ক়াসযির প্রনতরূ্ল প্রভ়াবগুনল প্র়াসনঙ্গর্ পনরর্ল্পি়ার 

স়াযে স়াযে এই ইএিএমএি-এর উযেশ্যগুনলর স়াযে স়ামঞ্জসযপূণ কভ়াযব ফ্রম়ার়্াযবল়া র্র়া হযব। 

 

িািীসির্ িােিভ যসি: 

শ়্ারীনরর্ স্থ়ািচুযনতর ফ্রক্ষ্যে, ঋণগ্রহীত়া এমি এর্টি পনরর্ল্পি়া বতনর র্রযবি য়া িূযিতমভ়াযব এই ইএিএমএি-এর প্রযয়ার্য 

প্রযয়ার্িীযত়াগুনলযর্ র্ভ়ার র্রযব, ক্ষ্নতগ্রস্ত ফ্রল়াযর্র সিংখয়া নিনব কযশ্যি। পনরর্ল্পি়াটি ব়াস্তুচুযনতর ফ্রিনতব়াচর্ প্রভ়াবগুনল প্রশ্নমত 

র্র়ার র্িয এবিং উন্নযযির স যয়াগগুনল নচনিত র্র়ার র্িয প্রণযি র্র়া হযব। এটি এর্টি প িব ক়াসি ব়াযর্ি এবিং ব়াস্তব়াযযির 

সমযসূচী অন্তভুকক্ত র্রযব এবিং ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের (ফ্রহ়াে সম্প্রে়ায সহ) সর্ল ফ্রেণীর এিি়াইযিলযমন্ট স্থ়াপি র্রযব। নলঙ্গ নের্ 

এবিং েনরদ্র ও ে ব কলযের চ়ানহে়ার প্রনত নবযশ্ি মযি়াযয়াগ ফ্রেওয়া হযব। ঋণগ্রহীত়া র্নমর অনধর়্ার, ক্ষ্নতপূরযণর নবধ়াি এবিং স্থ়াি়ান্তর 

র়্ায কক্রযমর স়াযে সম্পনর্কত অিয়ািয সহ়াযত়া অর্কযির র্িয সমস্ত ফ্রলিযেি িনেভুক্ত র্রযব। 
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• প্রর্ল্প এল়ার়্ায বসব়াসর়্ারী ফ্রল়াযর্যের যনে অিয র়্াযগ়ায ফ্রযযত হয, ঋণগ্রহীত়া র্রযব: ব়াস্তুচুযত বযজক্তযের সম্ভ়াবয 

প িব ক়াসযির নবর্ল্পগুনলর মযধয নবর্ল্পগুনল প্রে়াি র্রযব, য়ার মযধয পয ক়াপ্ত প্রনতস্থ়াপি আব়াসি ব়া িগে ক্ষ্নতপূরণ রযযযে; 

এবিং 

• ব়াস্তুচুযত বযজক্তযের প্রনতটি গ্রুযপর প্রযয়ার্যির র্িয উপয ক্ত স্থ়াি়ান্তর সহ়াযত়া প্রে়াি। 

িতুি প িব ক়াসি স়াইিগুনল অন্তত পূযব ক উপযভ়াগ র্র়া ম়াি যির সমতুলয, ব়া প্রচনলত িূযিতম ফ্রর়্াি ব়া েয়াে়ািকগুনলর স়াযে 

স়ামঞ্জসযপূণ ক, ফ্রযটি ম়ািগুনলর এর্টি ফ্রসি উচ্চতর হযব ত়া প্রে়াি র্রযব। যনে িতুি প িব ক়াসি স়াইিগুনল প্রস্তুত র্র়া হয, ত়াহযল 

ফ্রহ়াে সম্প্রে়াযগুনলর স়াযে পনরর্ল্পি়ার নবর্ল্পগুনলর নবিযয পর়ামশ্ ক র্র়া হযব, এবিং প িব ক়াসি পনরর্ল্পি়াগুনল ফ্রহ়াে সম্প্রে়াযগুনলর 

স নবধ়া এবিং পনরযিব়াগুনলযত অন্তত নবেযম়াি স্তর ব়া ম়ািগুনলযত অবয়াহত অয়াযক্সস নিজিত র্রযব৷ পূব ক-নবেযম়াি সম্প্রে়ায এবিং 

ফ্রগ়াষ্ঠীযত স্থ়াি়ান্তযরর ফ্রক্ষ্যে ব়াস্তুচুযত বযজক্তযের পেে ফ্রযখ়াযিই সম্ভব সম্ম়াি র্র়া হযব। ব়াস্তুচুযত বযজক্তযের নবেযম়াি স়াম়াজর্র্ ও 

স়ািংসৃ্কনতর্ প্রনতষ্ঠ়াি এবিং ফ্রয ফ্রর়্াযি়া ফ্রহ়াে সম্প্রে়াযযর্ সম্ম়াি র্র়া হযব। 

 

ঋণগ্রহীত়া ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের ফ্রর়্ারপূব কর্ উযচ্ছযের আেয ফ্রিযবি ি়া। "ফ্রর়্ারপূব কর্ উযচ্ছে" হল বযজক্ত, পনরব়ার এবিং/অেব়া 

সম্প্রে়াযযর ইচ্ছ়ার নবরুযদ্ধ স্থ়াযী ব়া অস্থ়াযী অপস়ারণ নহস়াযব সিংজ্ঞ়ানযত র্র়া হয ফ্রয ব়ানড এবিং/অেব়া র্নম ত়ার়া েখল র্যর ে়াযর্ 

এবিং আইিগত এবিং অিয়ািয স রক্ষ়্ার উপয ক্ত ফযম কর নবধ়াি ে়াড়াই ফ্রসখ়াযি প্রযবশ্ র্যর। , এই ইএিএমএি-এ সমস্ত প্রযয়ার্য 

পদ্ধনত এবিং িীনতগুনল সহ। 

 

স্থ়ািচুযনতর নবর্ল্প নহস়াযব, ঋণগ্রহীত়া নসিু ভূনম উন্নযি বযবস্থ়ায আযল়াচি়ার র্ে়া নবযবচি়া র্রযত প়াযর য়ার দ্ব়ার়া ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তর়া 

র্নমর আিংনশ্র্ ক্ষ্নত ব়া স্থ়ািীযভ়াযব স্থ়াি়ান্তর র্র়ার র্িয নিব ক়াচি র্রযত প়াযরি য়া উন্নযযির পযর ত়াযের সম্পনত্তর মূলয বৃজদ্ধ 

র্রযব। ফ্রয ফ্রর়্াযি়া বযজক্ত অিংশ্গ্রহণ র্রযত ইচু্ছর্ িয ত়াযর্ এই ইএিএমএি-এ প্রযয়ার্িীয পূণ ক ক্ষ্নতপূরণ এবিং অিয়ািয সহ়াযত়ার 

পনরবযতক ফ্রবযে ফ্রিওয়ার অি মনত ফ্রেওয়া হযব । 

 

িীসবর্া পুেরুদ্ধাি: 

এর্টি প্রর্যল্পর র্িয এর্টি গয়ার়ানন্ট ইস য র্র়ার ম়াধযযম, নর্েু জক্রয়ার্ল়াপ স্থ়ািীয সম্প্রে়াযগুনলযর্ সিংস্থ়ািগুনলযত প্রভ়ানবত র্রযত 

প়াযর য়ার ফযল র্ীনবর়্ার ক্ষ্নত হযত প়াযর। ত়াই ঋণগ্রহীত়াযর্ ত়াযের প্রর্যল্পর প্রনতরূ্ল প্রভ়াযবর সম্ভ়াবযত়া এবিং ম়াে়াযর্ নচিযত 

হযব এবিং র্ীনবর়্া প িরুদ্ধ়াযরর নবর্ল্পগুনল নবর়্াশ্ র্রযত হযব য়া নিম্ননলনখতগুনল নবযবচি়া র্রযত প়াযর: 

• ঝ াঁ নর্পূণ ক ক্ষ্নতগ্রস্থ ম়াি যির র্িয র্ীনবর়্া প িরুদ্ধ়ার র্র়া উনচত পনরযবশ্গত অবস্থ়া, র্ীনবর়্া এবিং ক্ষ্নতগ্রস্থ বযজক্তযের 

স়াম়াজর্র্-স়ািংসৃ্কনতর্ ববনশ্ষ্টযগুনল উযেখ র্র়া; 

• র্ীনবর়্া প িরুদ্ধ়ার প্রর্যল্প ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের স্ব়াধীিভ়াযব অি রূপ ব়া আরও ভ়াযল়া র্ীনবর়্া অর্কযি সহ়াযত়া র্রযত সক্ষ্ম 

হওয়া উনচত। এি়া গুরুত্বপূণ ক ফ্রয র্নম অনধগ্রহণ এবিং প িব ক়াসি প্রজক্রয়া প্রর্যল্পর উপর নিভকরশ্ীলত়া সৃটষ্ট র্রযব ি়া য়া 

অবযশ্যি ভনবিযযত আরও সমসয়া বতনর র্রযব; 

• পনরনচনত বতনর র্রযত এবিং প িব ক়াসি প্রজক্রয়া চল়ার়্ালীি এবিং পযর উে্ভূত নবযর়াধগুনল সম়াধ়াযির র্িয পর়ামশ্ ক প্রজক্রয়ায 

উভয সম্প্রে়াযযর প্রনতনিনধযের, প্রর্ল্প-আক্র়ান্ত ম়াি ি এবিং ফ্রহ়াে র্িগণযর্ র্নডত র্র়া। 

 

অ্থ কনেসির্ িােিভ যসি 

র্ীনবর়্া ব়া আয বৃজদ্ধযর্ প্রভ়ানবত র্যর এমি প্রর্ল্পগুনলর ফ্রক্ষ্যে, ঋণগ্রহীত়ার পনরর্ল্পি়ায ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তযের ত়াযের আয ব়া 

র্ীনবর়্া উন্নত র্রযত ব়া অন্তত প িরুদ্ধ়াযরর অি মনত ফ্রেওয়ার বযবস্থ়া অন্তভুকক্ত ে়ার্যব। িয়ািটি ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্ত এবিং/অেব়া 

সম্প্রে়াযযর অনধর়্ার প্রনতষ্ঠ়া র্রযব, নলযঙ্গর নের্গুনল এবিং সম্প্রে়াযযর ে ব কল অিংশ্গুনলর চ়ানহে়ার প্রনত নবযশ্ি মযি়াযয়াগ ফ্রেযব এবিং 

নিজিত র্রযব ফ্রয এইগুনল এর্টি স্বচ্ছ, স়ামঞ্জসযপূণ ক এবিং িয়াযসঙ্গত পদ্ধনতযত সরবর়াহ র্র়া হযযযে। পনরর্ল্পি়াটি ব়াস্তব়াযযির 
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সময র্ীনবর়্ার বযবস্থ়ার র়্ায কর়্ানরত়া নিরীক্ষ্যণর বযবস্থ়া অন্তভুকক্ত র্রযব, ফ্রসইস়াযে ব়াস্তব়াযি সম্পন্ন হযল মূলয়াযি। অে কনিনতর্ 

ব়াস্তুচুযনতর প্রশ্মিযর্ সম্পূণ ক বযল নবযবনচত হযব যখি সম়ানপ্ত অনিি এই নসদ্ধ়াযন্ত ফ্রপৌৌঁযে ফ্রয ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্ত ব়া সম্প্রে়াযগুনল সমস্ত 

সহ়াযত়া ফ্রপযযযে য়ার র্িয ত়ার়া ফ্রয়াগয, এবিং ত়াযের র্ীনবর়্া প িঃপ্রনতষ্ঠ়া র্র়ার পয ক়াপ্ত স যয়াগ প্রে়াি র্র়া হযযযে। অে কনিনতর্ 

ক্ষ্নতপূরযণর প্রজক্রয়াগুনল ঋণগ্রহীত়া ত়াযের প্রস্তুনতমূলর্ ির্ যমযন্টশ্যি নির়্াইি এবিং রূপযরখ়া ফ্রেযব। 

 

পুেব কািে র্ম ক পসির্ল্পো: 

ফ্রযখ়াযি প্রযয়ার্য, ঋণগ্রহীত়াযের এর্টি প িব ক়াসি অয়ার্শ্ি িয়াি (ির্পৃ) র্ম্প়াইল র্রযত হযব য়া ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্ত ও সম্প্রে়াযযর্ 

যে়াযেভ়াযব প িব ক়াসি ও ক্ষ্নতপূরণ ফ্রেওয়ার র্িয অি সরণ র্র়া পদ্ধসি এবং গ্ৃহীি পদনেনপি সববির্ সদয়। ির্পৃ প িব ক়াসি 

ফ্রেযর্ উে্ভূত ব়াধযব়াধর্ত়া পূরযণর র্িয ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্ত এবিং সম্প্রে়াযযর প্রনত ঋণগ্রহীত়ার প্রনতশ্রুনত প্রনতফনলত র্যর। ির্পৃ 

নিম্ননলনখত উপ়াে়ািগুনল র্ভ়ার র্র়া উনচত: 

1. ভূসমর্া 

• সিংযক্ষ্যপ প্রর্ল্প বণ কি়া র্রুি। 

• ভূনম অনধগ্রহণ এবিং প িব ক়াসযির প্রযয়ার্ি প্রর্যল্পর উপ়াে়ািগুনল বণ কি়া র্রুি; র্নম অনধগ্রহণ এবিং প িব ক়াসযির স়ামনগ্রর্ 

অি ম়াি নেি। 

• প্রর্যল্পর উযেশ্য অর্কযির র্িয র্ীভ়াযব স্থ়ািচুযনত প্রযয়ার্ি, প্রর্ল্পটি র্ীভ়াযব 'র্িস্ব়াযে ক' এবিং র্ীভ়াযব স্থ়ািচুযনত প্রর্যল্পর 

ফল়াফযলর সম়াি প়ানতর্ ত়ার বয়াখয়া প্রে়াি র্রুি। 

2. পুেব কািে র্ম র্িা 

• প িব ক়াসযির িয়াযযত়া বণ কি়া র্র। 

• ব়াস্তুচুযনত র্ম়াযি়ার প্রযচষ্ট়া এবিং বযবস্থ়া বণ কি়া র্রুি এবিং এই প্রযচষ্ট়া ও বযবস্থ়ার প্রতয়ানশ্ত ফল়াফল। 

3. আইসে র্াঠানমা 

• সমস্ত প্র়াসনঙ্গর্ আন্তর্ক়ানতর্, র়্াতীয, স্থ়ািীয, এবিং সম্প্রে়াযযর আইি এবিং প্রে়াগুনল বণ কি়া র্রুি য়া ব়াস্তুচুযনত এবিং 

প িব ক়াসি র়্ায কক্রযমর ফ্রক্ষ্যে প্রযয়ার্য, ফ্রময়াযের অনধর়্ার সম্পনর্কত আইি এবিং র়্ােমযসর প্রনত নবযশ্ি মযি়াযয়াগ নেযয; 

ফ্রর়্াযি়া সম্ভ়াবয দ্বন্দ্ব হ়াইল়াইি র্রুি। 

• প্রযয়ার্য হযল আনেব়াসী ও উপর়্ানত সম্প্রে়াযযর প িব ক়াসযির র্িয র্ীভ়াযব নবি়ামূযলয, পূযব ক, অবনহত সম্মনত প্র়াপ্ত হযযনেল 

ত়া বণ কি়া র্রুি। 

4. পুেব কািে িাইি এবং হাউজিং 

• যনে প্রর্ল্পটি স্থ়াি়ান্তযরর প্রযয়ার্ি হয, তযব র্ীভ়াযব প্রভ়ানবত বযজক্তর়া স়াইিগুনল সি়াক্ত র্রযত, প্রনতটি স়াইযির স নবধ়া এবিং 

অস নবধ়াগুনল মূলয়াযি র্রযত এবিং পেযের স়াইিগুনল নিব ক়াচি র্রযত এর্টি অিংশ্গ্রহণমূলর্ প্রজক্রয়াযত র্নডত হযযযে 

ত়া বণ কি়া র্রুি। 

• যনে আব়াসি প্রনতস্থ়াপি র্রযত হয, ত়াহযল বণ কি়া র্রুি নর্ভ়াযব ক্ষ্নতগ্রস্ত বযজক্তর়া আব়াসি প্রনতস্থ়াপযির র্িয এর্টি 

গ্রহণযয়াগয ফ্রর্ৌশ্ল বতনরযত র্নডত এবিং র্ীভ়াযব নবর্ল্প আব়াসি পয ক়াপ্ত আব়াসযির ম়ািেে পূরণ র্যর। 

• সম্ভ়াবয হ়াউজর্িং স়াইি সি়াক্তর্রণ, স নবধ়া এবিং অস নবধ়াগুনল মূলয়াযি এবিং স়াইি নিব ক়াচি র্র়ার ফ্রক্ষ্যে প্রভ়ানবত 

র্িসিংখয়াযর্ র্নডত র্র়ার নিনেকষ্ট প্রজক্রয়া বণ কি়া র্রুি। 

• যনে প্রর্যল্প রৃ্নি র্নম ব়া চ়ারণভূনম/ফ্ররঞ্জলয়াযের বর়াে র্নডত ে়াযর্, ত়াহযল বণ কি়া র্রুি ফ্রয র্ীভ়াযব পৃের্ 

পনরব়ারগুনলযর্ র্নম বর়াে র্র়া হযব ত়ার়া সম্ভ়াবয িতুি স়াইিগুনল নচনিত র্র়ার স়াযে র্নডত নেল এবিং র্ীভ়াযব ত়ার়া 

নিব ক়ানচত স়াইিগুনলযর্ স্পষ্টভ়াযব গ্রহণ র্যরযে। 
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• ফ্রযখ়াযি প্র়াসনঙ্গর্ প্র়ারৃ্নতর্ সম্পে এবিং স়াইিগুনলর পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ প্রভ়াব মূলয়াযি সহ প্রস্ত়ানবত স্থ়াি়ান্তর 

স়াইি এবিং আব়াসযির উপয ক্তত়া নিধ ক়ারযণর র্িয পনরচ়ানলত সম্ভ়াবযত়া অধযযিগুনল বণ কি়া র্রুি। 

• এর র্িয প্রজক্রয়াগুনল বণ কি়া র্রুি: (1) সিংগ্রহ র্র়া, (2) নবর়্াশ্ র্র়া এবিং (3) বর়ােরৃ্ত র্নমগুনলর নশ্যর়াি়াম ব়া বযবহ়াযরর 

অনধর়্ার প্রে়াি সহ প িব ক়াসি স়াইি এবিং আব়াসি বর়াে র্র়া। নশ্যর়াি়াম এবিং বযবহ়াযরর অনধর়্ার বর়াে র্র়া হযব র়্াযর্ 

নিযেকশ্ র্রুি, নলঙ্গ অি স়াযর। 

• অস্থ়াযী প িব ক়াসযির প্রযয়ার্ি হযব নর্ি়া এবিং সম্প্রে়াযযর স়াম়াজর্র্ মূলধি র্ীভ়াযব সিংরক্ষ্ণ র্র়া হযব ত়া নিযেকশ্ র্রুি। 

5. আয় বৃজদ্ধ/পুেরুদ্ধাি 

• ক্ষ্নতপূরযণর এিি়াইযিলযমন্টগুনল নর্ প্রভ়াযবর প্রনতটি নবভ়াযগর র্িয র্ীনবর়্া এবিং আযযর নস্ট্রমগুনলযর্ উন্নত এবিং 

প িরুদ্ধ়ার র্র়ার র্িয যযেষ্ট? অনতনরক্ত অে কনিনতর্ প িব ক়াসি বযবস্থ়া প্রযয়ার্ি নর্ি়া ফ্রয়াগ র্রুি? 

6. প্রাসিষ্ঠাসের্ বযবিা 

• এিি়াইযিলযমন্ট িীনতযত প্রনতটি আইযিম/জক্রয়ার্ল়াপ সরবর়াযহর র্িয ে়াযী প্রনতষ্ঠ়াি(গুনল) বণ কি়া র্রুি; আয প িরুদ্ধ়ার 

র্ম কসূনচ ব়াস্তব়াযি; এবিং প িব ক়াসি র্ম ক পনরর্ল্পি়ার স়াযে সম্পনর্কত এবিং বনণ কত র়্ায কর্ল়াযপর সমন্বয। 

• ফ্রযখ়াযি নবনভন্ন এখনতয়াযর প িব ক়াসি নবস্তৃত ব়া ফ্রযখ়াযি েীঘ ক সমযযর মযধয পয ক়াযক্রযম প িব ক়াসি ব়াস্তব়ানযত হযব ফ্রসখ়াযি 

সমন্বযযর সমসয়াগুনল র্ীভ়াযব সম়াধ়াি র্র়া হযব ত়া বল ি। 

• সমস্ত ব়াস্তব়াযির়্ারী সিংস্থ়াগুনলযর্ সমন্বয র্রযব এমি সিংস্থ়াযর্ নচনিত র্রুি৷ 

• আয প িরুদ্ধ়াযরর প্রজক্রয়ার স়াযে র্নডত ব়ানহযর্ (অ-প্রর্ল্প) প্রনতষ্ঠ়ািগুনল বণ কি়া র্রুি (ভূনম উন্নযি, ভূনম বর়াে, ঋণ, 

প্রনশ্ক্ষ্ণ) এবিং এই প্রনতষ্ঠ়ািগুনলর পয ক়াপ্ত র্ম কক্ষ্মত়া নিজিত র্র়ার প্রজক্রয়াগুনল। 

• প িব ক়াসযির র্িয প্র়ানতষ্ঠ়ানির্ ক্ষ্মত়া এবিং প্রনতশ্রুনত নিযয আযল়াচি়া র্রুি। 

• ির্পৃ-এর স্ব়াধীি মনিিনরিং, মূলয়াযি এবিং আনে কর্ নিরীক্ষ়্া নিজিত র্র়ার র্িয এবিং সিংযশ়্াধিমূলর্ বযবস্থ়াগুনল এর্টি 

সমযয়াপযয়াগী পদ্ধনতযত সম্প়ানেত হয ত়া নিজিত র্র়ার র্িয প্রজক্রয়াগুনল বণ কি়া র্রুি। 

7. বাস্তবায়নেি িময়িূিী 

• প্রনতটি র়্ায কর্ল়াযপর র্িয ে়াযী এযর্জন্সগুনলর সি়াক্তর্রণ এবিং প্রনতটি র়্ায কর্ল়াযপর সিংনক্ষ্প্ত বয়াখয়া সহ ির্পৃ 

ব়াস্তব়াযযির র়্াল়াি ক্রনমর্ পেযক্ষ্পগুনল ত়ানলর়্াভুক্ত র্রুি। 

8. অ্ংিিহর্ এবং পিামি ক 

• নবনভন্ন ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের বণ কি়া র্রুি । 

• প িব ক়াসি প্রস্তুনত ও পনরর্ল্পি়ায ক্ষ্নতগ্রস্ত র্িসিংখয়া এবিং ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের পর়ামশ্ ক/অিংশ্গ্রহণ প্রচ়াযরর প্রজক্রয়া বণ কি়া 

র্রুি। 

9. অ্সভনযাগ্ প্রসির্াি 

• র্ীভ়াযব প্রজক্রয়াটি অনিযনন্ত্রত অয়াযক্সস, স্বচ্ছত়া, র্ব়াবনেনহত়া নিজিত র্যরযে, র্ীভ়াযব এটি ম়ামল়ার িনেভুক্ত র্যর এবিং 

অনভযয়াগর়্ারীযের অবনহত র়াযখ এবিং প্র়ানতষ্ঠ়ানির্ ফ্রসিআপ ফ্রেয ত়া বণ কি়া র্রুি। 

10. পয কনবের্ ও মূলযায়ে 

• অভযন্তরীণ/র্ম কক্ষ্মত়া পয কযবক্ষ্ণ এবিং মূলয়াযি প্রজক্রয়া বণ কি়া র্রুি। ব়াস্তুচুযতর়া ব়াস্তুচুযত হওয়ার আযগ য়া উপযভ়াগ 

র্যরনেল ত়ার সম়াি র্ীনবর়্া অর্কযির র্িয ব়াস্তুচুযতর়া র্মপযক্ষ্ এর্টি র্ীবিয়াে়া উপযভ়াগ র্যর নর্ি়া ত়া পনরম়াপ র্র়ার 

ফ্রচষ্ট়া র্যর ত়া নিজিত র্রুি। 

11. িিি এবং বানিি 

• আনে কর্ ে়ানযত্ব এবিং র্তৃকযত্বর এর্টি স্পষ্ট নববৃনত প্রে়াি র্রুি। 

• প িব ক়াসযির র্িয তহনবযলর উত্সগুনল ত়ানলর়্াভুক্ত র্রুি এবিং তহনবযলর প্রব়াহ বণ কি়া র্রুি। 
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"এিভ়াযরিযমন্ট়াল অয়াে ফ্রস়াশ্য়াল ময়াযির্যমন্ট নসযেম পনলনস ফ্রেমওয়ার্ক"-এ প্রবনতকত স রক্ষ়্াগুনল প্রর্ল্পগুনলযর্ এর্টি প্রেত্ত 

হস্তযক্ষ্প ফ্রেযর্ উে্ভূত ফ্রিনতব়াচর্ এবিং অপ্রতয়ানশ্ত পনরণনতগুনল সি়াক্ত র্রযত, প্রনতযর়াধ র্রযত এবিং প্রশ্নমত র্রযত সহ়াযত়া 

র্যর৷ প্রর্যল্পর ফল়াফযলর নবর়্াশ্ য়াযত ল়াযভর র্িয যযেষ্ট হ্র়াস ি়া প়ায ত়া নিজিত র্র়ার র্িয নবশ্ব়াসযয়াগয স রক্ষ়্াগুনল গুরুত্বপূণ ক৷ 

র্লব়ায  র্যম কর র্িয র্িস়াধ়ারযণর সমে কি। 

 

নিম্ননলনখত স়াধ়ারণ স রক্ষ়্া িীনতগুনলর এর্টি রূপযরখ়া য়া এর্টি প্রর্ল্পযর্ ত়ার চক্র র্ যড ফ্রমযি চলযত হযব: 

িুিো েীসি 

িামাজির্ িীনত 1 - ম়ািব়ানধর়্ার 

িীনত 2 – নলঙ্গ সমত়া এবিং ি়ারীর অনধর়্ার 

িীনত 3 – সম্প্রে়াযযর স্ব়াস্থয, নির়াপত্ত়া এবিং র়্াযর্র শ্তক 

িীনত 4 – স়ািংসৃ্কনতর্ ঐনতহয, আনেব়াসী, স্থ়ািচুযনত এবিং প িব ক়াসি 

িীনত 5 – ে িীনত 

অ্থ কনেসির্ িীনত 6 – অে কনিনতর্ প্রভ়াব 

পসিনবিগ্ি এবং পসিনবিগ্ি 
িীনত 8 - র্ল 

িীনত 9 – পনরযবশ্, ব়াস্তুনবেয়া এবিং ভূনম বযবহ়ার 

 

এই িনেযত বনণ কত প্রযয়ার্িীযত়াগুনল প্রর্ল্পগুনলর র্িয এর্টি নিযেকনশ্র়্া নহস়াযব র়্ার্ র্রযব: 

(a) আপি়ার জক্রয়ার্ল়াযপর সম্ভ়াবয ঝ াঁ নর্ এবিং প্রনতরূ্ল ফল়াফল নিধ ক়ারণ র্রুি 

(b) এড়াযি়ার র্িয এর্টি প্রশ্মি ফ্রর্ৌশ্ল অবলম্বি র্রুি ব়া, যখি এটি এড়াযি়া সম্ভব ি়া হয, তখি প্রনতটষ্ঠত প্রযয়ার্িীযত়া 

পূরযণর অনভপ্র়াযয নচনিত ঝ াঁ নর্গুনলযর্ র্নমযয নেি। 

িুিো েীসি মূলযায়ে পদ্ধসি 

এই িনেযত ফ্রসি র্র়া স রক্ষ়্া িীনত মূলয়াযি পদ্ধনতযত নিম্ননলনখত মূল উপ়াে়ািগুনল অন্তভুকক্ত রযযযে: 

 

(a) েীসিমালা : প্রেত্ত মূলয়াযযির অন্তভুকজক্তর র্িয স়াধ়ারণ িীনত এবিং িয়াযযত়া। 

(b) মূলযায়ে প্রশ্ন : প্রর্যল্পর সম্ভ়াবয ঝ াঁ নর্ এবিং প্রনতরূ্ল ফল়াফল নিধ ক়ারণ র্রযত এবিং প্রনতটি িীনতর প্রযয়ার্িীযত়াগুনল র্ীভ়াযব 

পূরণ র্র়া হযব ত়া নিধ ক়ারণ র্রযত স রক্ষ়্া মূলয়াযি প্রশ্নগুনল। 

(c) প্রনয়ািেীয়িা : প্রযয়ার্িীযত়া নিধ ক়ারণ র্যর ফ্রয এর্টি প্রর্ল্প নির়্াইি, পনরচ়ালি়া ব়া ঝ াঁ নর্ হ্র়াস র্যর র্ী অর্কি র্রযব। 

 

সমস্ত প্রর্ল্প স রক্ষ়্ামূলর্ িীনতগুনলর নবরুযদ্ধ এর্টি প্র়ােনমর্ মূলয়াযি র্রযব এবিং প্রনতটষ্ঠত প্রযয়ার্িীযত়া অি স়াযর ত়াযের প্রর্ল্প 

র়্ায কর্র র্রযব। মূলয়াযি প্রর্যল্পর েৃযশ্য প্রযয়াগ র্র়া হযব, যনেও মূলয়াযি প্রশ্ন এবিং প্রযয়ার্িীযত়ার মযধয এর্টি প্রর্যল্পর ফ্ররফ়াযরন্স 

েৃশ্য(গুনল) এবিং/অেব়া সম্প়ােি ব়া বযন্ধর পয ক়াযগুনলর স়াযে তুলি়া র্র়া হয। 

 

প্রনতটি িীনতর র্িয মূলয়াযি প্রযশ্নর এর্টি অ-সম্পূণ ক ত়ানলর়্া প্রে়াি র্র়া হয। িীযচর নিযেকনশ্র়্া অি স়াযর উত্তরগুনলর িয়াযযত়া সহ 

প্রর্ল্প এই প্রশ্নগুনলর উত্তর প্রে়াি র্রযব: 
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" হযাুঁ " - এর অে ক হল মূলয়াযি প্রযশ্ন নচনিত ঝ াঁ নর্ ব়া প্রতয়ানশ্ত সমসয়াটি প্রর্ল্প এবিং ফ্রপ্রক্ষ়্াপযির স়াযে প্র়াসনঙ্গর্। প্রযয়ার্িীযত়া 

প্রযয়াগ র্র়া হযব এবিং ত়াযের স়াযে সম্মনত প্রেশ্ কি র্র়া হযব। সমস্ত তেয মনিিনরিং এবিং নরযপ়াটিকিং িয়াি এবিং ভনবিযযতর পয কযবক্ষ্ণ 

নরযপ়াযিক অন্তভুকক্ত র্র়া উনচত। 

 

" িম্ভাবয " - ম়াযি প্রতয়ানশ্ত ঝ াঁ নর্ ব়া সমসয়াটি প্রর্ল্প চযক্রর ফ্রর়্াযি়া এর্ সমযয প্র়াসনঙ্গর্ হযত প়াযর নর্ন্তু এখিই প্র়াসনঙ্গর্ িয 

এবিং/অেব়া র্খিই ি়াও উিযত প়াযর। প্রযয়ার্িীযত়াগুনল প্রযয়ার্য, নর্ন্তু প্রর্যল্পর পৃষ্ঠযপ়াির্ িয়াযযত়া প্রম়াণ র্রযত প়াযরি ফ্রর্ি 

ফ্রসই প্রযয়ার্িীযত়াগুনল পূরণ র্র়া হযযযে ত়া ফ্রেখ়াযি়ার প্রযয়ার্ি ফ্রিই৷ 

 

" ো " - এর অে ক হল ফ্রয ঝ াঁ নর্ ব়া সমসয়াটি পূব ক়াভ়ানসত প্রর্যল্পর স়াযে প্র়াসনঙ্গর্ িয৷ ফ্রযখ়াযি প্রযয়ার্ি ফ্রসখ়াযি প্রম়াণ সহ এই 

উপসিংহ়ারযর্ সমে কি র্র়ার র্িয এর্টি িয়াযযত়া প্রে়াি র্র়া হযব । 

 

নরযর়্ায়ারযমন্টগুনল ফ্রযযর়্াি নরনির়্াইি/প্রশ্মি প্রস্ত়াবযর্ গ়াইি র্রযত বযবহ়ার র্র়া হযব যখি এর্টি ঝ াঁ নর্ নচনিত র্র়া হয, অে ক়াৎ, 

এর্টি প্রেত্ত ফল়াফযলর প্রনতজক্রয়া প্রনতটষ্ঠত প্রযয়ার্িীযত়াগুনল অর্কযির অনভপ্র়াযয নির়্াইি র্র়া হযব। 

 

প্রর্ল্পটি নবনভন্ন পয ক়াযয স রক্ষ়্া মূলয়াযি সম্পনর্কত নিম্ননলনখত তেয প্রে়াি র্রযব 

প্রর্ল্প: 

 

মূলযায়ে িথয িুিসেি র্রুে 

প্রর্নল্পি পয কায় িথয 

সের্নহাল্ডাি পিামি ক প্রর্যল্পর পনরযবশ্গত, স়াম়াজর্র্ এবিং অে কনিনতর্ প্রভ়াযবর স়ারসিংযক্ষ্প সহ স রক্ষ়্ামূলর্ 

িীনত মূলয়াযযির খসড়া সম্পনর্কত তেয পর়ামযশ্ কর সময মত়ামত চ়াওয়ার র্িয 

ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের র়্াযে উপলব্ধ র্র়া হযব। 

প্রাথসমর্ পয কানলািো এর্টি খসড়া ফ্রসফগ়ানিকিং নপ্রজন্সপলস অয়াযসসযমন্ট 

ের্িা পয কানলািো ফ্রগ়াল্ড েয়াে়ািক ভয়ানলযিশ্ি/ফ্রভনরনফযর্শ্ি বনি (GS-VB) প়ারফরময়ান্স দ্ব়ার়া সম্পূণ করূযপ 

মূলয়াযি র্র়া এর্টি সম্পূণ ক ফ্রসফগ়ানিকিং নপ্রজন্সপলস অয়াযসসযমন্ট 

র্ম কেমিা পয কানলািো পয কনবের্ প্রসিনবদে অ্ন্তভভ কক্ত র্িা হনব: 
 

(a) আযপনক্ষ্র্ স়াফলয এবিং বযে কত়ার তেয, ব়া প্রস্ত়ানবত প্রশ্মি বযবস্থ়ার উন্ননত সহ 

ব়াস্তব়াযযির এর্টি আপযিি। 

(b) নপ্র-ফ্রসি সহিশ্ীলত়া সহ নচনিত ফ্রযযর়্াি মূল সূচর্গুনলর উপর পয কযবক্ষ্ণ এবিং 

প্রনতযবেি র্র়া। 

(c) ফ্রযযর়্াি মূলয়াযি প্রযশ্নর তযেযর উত্তর 'সম্ভ়াবযভ়াযব ব়া ফ্রযখ়াযি প্রযয়ার্িীযত়া নিযনমত 

প িঃমূলয়াযযির র্িয আহ্ব়াি র্যর। 
 

 

জিএি েীসি 4 - িাংকৃসির্ ঐসিহয, আসদবািী, িােিভ যসি এবং পুেব কািে 

স়ািংসৃ্কনতর্ ঐনতহয, আনেব়াসী, স্থ়ািচুযনত এবিং প িব ক়াসযির িীনত: 

• স়ািংসৃ্কনতর্ ঐনতযহযর স রক্ষ়্া এবিং সিংরক্ষ্ণ এবিং স়ািংসৃ্কনতর্ ঐনতযহযর বযবহ়ার ফ্রেযর্ প্র়াপ্ত স নবধ়াগুনলর িয়াযসঙ্গত বন্টযির 

প্রচ়ার এবিং সমে কি র্যর। 

• নশ্ল্পর্ম ক এবিং স়ািংসৃ্কনতর্ মূযলযর বস্তুর পনরবতকি, ক্ষ্নত ব়া অপস়ারণ এনডযয চল়া উনর্ল 

• ফ্রর়্ারপূব কর্ উযচ্ছযের নিযিধ়াজ্ঞ়া এবিং স়াধ়ারণভ়াযব সনহিংসত়ার বযবহ়ারযর্ স্বীরৃ্নত ফ্রেয এবিং সম্ম়াি র্যর৷ 

• প্রযয়ার্য নহস়াযব স্বীরৃ্ত আনেব়াসীযের ম়ািব়ানধর়্াযরর প্রনত পূণ ক সম্ম়ািযর্ স্বীরৃ্নত ফ্রেয এবিং উত্স়ানহত র্যর 
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• আইি, অিযযের মযধয, ত়াযের স্ব-নিযন্ত্রযণর অনধর়্ার, ত়াযের র্নম, সম্পে এবিং অঞ্চল, ত়াযের ঐনতহযগত র্ীনবর়্া এবিং 

ত়াযের সিংসৃ্কনত। 

• আনেব়াসী এবিং স্থ়ািীয রৃ্ির্যের উপর প্রভ়াব ফ্রফলযত প়াযর এমি প্রর্ল্পগুনলযর্ ত়াযের সম্পূণ ক এবিং র়্ায কর্র অিংশ্গ্রহযণর 

ম়াধযযম, ত়াযের নবি়ামূযলয, পূযব কর এবিং অবনহত সম্মনত (FPIC) নিজিত র্র়ার লযক্ষ্য ত়াযের স়াযে সহযয়ানগত়ার মযি়াভ়াব 

নিযয বতনর র্র়া হয ত়া নিজিত র্যর 6যখি ত়াযের অনধর়্ার, র্নম, সম্পে, অঞ্চল এবিং ঐনতহযগত র্ীনবর়্া প্রভ়ানবত হযত 

প়াযর। 

 

মূলযায়ে প্রশ্ন 

েীসি উপ-েীসি মূলযায়ে প্রশ্ন 

েীসি 4 – িাংকৃসির্ 

ঐসিহয, আসদবািী, 

িােিভ যসি এবং 

পুেব কািে 

4.1 স়ািংসৃ্কনতর্ ও 

ঐনতহ়ানসর্ ঐনতযহযর 

স্থ়াি 

প্রর্ল্প এল়ার়্া নর্ ঐনতহ়ানসর্, স়ািংসৃ্কনতর্, বশ্নল্পর্, ঐনতহযগত ব়া ধমীয 

মূলযযব়াধ ব়া সিংসৃ্কনতর অস্পষ্ট রূপ (ফ্রযমি, জ্ঞ়াি, উি়াবি, ব়া শ়্ানন্ত) সহ 

স়াইি, র়্াি়াযম়া ব়া বস্তু অন্তভুকক্ত র্যর? 

4.2 ফ্রর়্ারপূব কর্ উযচ্ছে 

এবিং স্থ়ািচুযনত 

প্রর্যল্পর র্িয নর্ র্িগযণর (অস্থ়াযী ব়া স্থ়াযী, সম্পূণ ক ব়া আিংনশ্র্) 

শ়্ারীনরর্ ব়া অে কনিনতর্ স্থ়াি়ান্তযরর প্রযয়ার্ি ব়া র়্ারণ? 

4.3 র্নমর ফ্রময়াে এবিং 

অিয়ািয অনধর়্ার 

প্রর্যল্পর নর্ র্নমর ফ্রময়াযের বযবস্থ়া এবিং/অেব়া অিয়ািয অনধর়্াযরর ফ্রর়্াি 

পনরবতকি প্রযয়ার্ি? 

ভূনম বযবহ়াযরর ফ্রময়াে র্নডত প্রর্ল্পগুনলর র্িয, র্নমর ফ্রময়াে, অয়াযক্সযসর 

অনধর়্ার, বযবহ়াযরর অনধর়্ার ব়া র্নমর ম়ানলর়্াি়া সম্পনর্কত ফ্রর়্ািও 

অনিিযত়া আযে নর্? উে়াহরণগুনলর মযধয রযযযে, তযব র্ল অয়াযক্সযসর 

অনধর়্ার, সম্প্রে়ায-নভনত্তর্ সম্পনত্ত অনধর়্ার এবিং প্রে়াগত অনধর়্ারগুনলর 

মযধয সীম়াবদ্ধ িয। 

4.4 আনেব়াসী 

আনেব়াসীর়া নর্ প্রর্যল্পর প্রভ়াযবর ফ্রক্ষ্েগুনলযত ব়া এর মযধয উপনস্থত 

রযযযে এবিং/অেব়া প্রর্ল্পটি নর্ আনেব়াসীযের দ্ব়ার়া ে়ানব র্র়া র্নম / অঞ্চযল 

অবনস্থত? 

 

েীসি 4.1 - িাংকৃসির্ ও ঐসিহাসির্ ঐসিহযবাহী িােগুসলি িেয প্রনয়ািেীয়িা 

• উযেখযয়াগয স়ািংসৃ্কনতর্ ঐনতযহযর ফ্রর়্াযি়া স়াইি, বস্তু ব়া র়্াি়াযম়ার পনরবতকি, ক্ষ্নত ব়া অপস়ারযণ প্রর্ল্পটি র্নডত ব়া 

র্নডত হযব ি়া। 

• যখি এর্টি প্রর্ল্প স্থ়ািীয সম্প্রে়াযযর জ্ঞ়াি, উি়াবি ব়া অি শ্ীলি সহ স়ািংসৃ্কনতর্ ঐনতহয বযবহ়ার র্র়ার প্রস্ত়াব র্যর, 

তখি ক্ষ্নতগ্রস্ত সম্প্রে়াযগুনলযর্ অবনহত র্র়া হযব: 

o প্রযয়ার্য আইযির অধীযি আপি়ার অনধর়্ার, 

o প্রস্ত়ানবত বযবস়া উন্নযযির স যয়াগ এবিং প্ররৃ্নত; এবিং 

o এই উন্নযযির সম্ভ়াবয পনরণনত। 

• এই ধরযির পযণযর ব়ানণজর্যর্ীর্রযণর স নবধ়ার স িম বণ্টযির র্িয প্রর্ল্পটি অবশ্যই প্রে়াি র্রযব। জ্ঞ়াি, উি়াবি ব়া 

অি শ্ীলি, ত়াযের রীনতিীনত এবিং ঐনতহয অি য়াযী। 

 

 

6  নবি়ামযূলয, পূব ক ও অবনহত সম্মনত (FPIC) হল এর্টি নিনেকষ্ট অনধর়্ার য়া আনেব়াসীযের স়াযে সম্পনর্কত এবিং র়্ানতসিংযঘর আনেব়াসীযের অনধর়্ার সিংক্র়ান্ত 

ফ্রঘ়ািণ়াপযে স্বীরৃ্ত (UNDRIP)। এফনপআইনস-র আেনশ্ কর্ র়্াি়াযম়ার মযধয রযযযে আনেব়াসীযের অনধর়্ার সিংক্র়ান্ত র়্ানতসিংযঘর ফ্রঘ়ািণ়াপে (UNDRIP), আন্তর্ক়ানতর্ 

েম সিংস্থ়া র্িযভিশ্ি 169 (ILO 169), এবিং বর্নবর্ ববনচেয সিংক্র়ান্ত র্িযভিশ্ি (CBD) সহ এর়্ানধর্ আইনি আন্তর্ক়ানতর্ উপর্রণ। অিয়ািয অযির্, ফ্রসইস়াযে 

র়্াতীয আইি। আরও নবস্ত়ানরত র়্াি়ার র্িয অি গ্রহ র্যর নলঙ্কটি পড ি। http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/ 
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• এর্টি নবযশ্িজ্ঞ ব়া আগ্রহী পযক্ষ্র মত়ামত এবিং স প়ানরশ্ চ়াওয়া হযব এবিং এটি প্রেনশ্ কত হযব ফ্রয প্রর্ল্প ির্শ়্া অন্তভুকক্ত 

র্র়া হযযযে. 

 

েীসি 4.2 - উনচ্ছদ এবং সিািপূব কর্ িােিভ যসিি প্রনয়ািেীয়িা 

• প্রর্ল্পটি ম়াি যির অনিচ্ছ়ারৃ্ত স্থ়াি়ান্তযরর স়াযে র্নডত ব়া র্নডত হযব ি়া। 

• প্রর্ল্পগুনল শ়্ারীনরর্ (ফ্রযমি স্থ়াি়ান্তর ব়া ব়াসস্থ়াযির ক্ষ্নত) এবিং অে কনিনতর্ স্থ়ািচুযনত (অে ক়াৎ সম্পযের ক্ষ্নত ব়া সম্পযের 

অয়াযক্সস য়া আয ব়া র্ীনবর়্ার উত্যসর ক্ষ্নতর নেযর্ পনরচ়ানলত র্যর) প্রনতযর়াধ র্রযব এবিং ব়াস্তুচুযত বযজক্ত এবিং ফ্রহ়াে 

সম্প্রে়াযযর উপর ব়াস্তুচুযনতর প্রভ়াব হ্র়াস র্রযব ফ্রযখ়াযি ব়াস্তুচুযনত হযত প়াযর ি়া। এড়াযি়া এই ধরযির ফ্রক্ষ্যে, প্রযর্ক্টটি 

প্রযর্ক্ট ির্ যমযন্টশ্যির স়াযে এর্টি প িব ক়াসি র্ম ক পনরর্ল্পি়া ব়া র্ীনবর়্া র্ম ক পনরর্ল্পি়াযর্ যে়াযেভ়াযব সিংহত র্রযব। 

অি গ্রহ র্যর UNDP েয়াে়ািক 5 ফ্রেখ ি: স্থ়ািচুযনত এবিং প িব ক়াসযির প্রযয়ার্িীযত়া 7। 

• এর্ ব়া এর়্ানধর্ নবযশ্িজ্ঞ ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের র়্াে ফ্রেযর্ মত়ামত এবিং স প়ানরশ্ চ়াওয়া হযব এবিং ফ্রসগুনলযর্ প্রর্যল্পর 

ির্শ়্ায অন্তভুকক্ত র্র়ার র্িয প্রেশ্ কি র্র়া হযব। 

 

েীসি 4.3 - িসমি সময়াদ এবং অ্েযােয অ্সধ্র্ানিি প্রনয়ািেীয়িা 

• প্রর্যল্পর নবর়্াশ্র়্ারী সম্ভ়াবযভ়াযব প্রর্ল্প দ্ব়ার়া প্রভ়ানবত সমস্ত স়াইি/স়ামগ্রী সি়াক্ত র্রযব। এই সমস্ত নচনিত 

স়াইি/ইস যগুনলর র্িয, প্রর্ল্প সম্ম়াি র্রযব এবিং স রক্ষ়্া ফ্রেযব: 

o আইনি অনধর়্ার, ব়া 

o প্রে়াগত অনধর়্ার, ব়া 

o স়ািংসৃ্কনতর্, পনরযবশ্গত, অে কনিনতর্, ধমীয গুরুযত্বর প্রচ়ার/স রক্ষ়্া প্রেশ্ কি র্র়া হযব 

• সিংনবনধবদ্ধ নবধ়ািগুনলর পনরবতকিগুনল অবশ্যই প্র়াসনঙ্গর্ আইি এবিং প্রনবধ়ািগুনলর স়াযে স়ামঞ্জসযপূণ ক হযত হযব এবিং এই 

ধরযির আইিগুনলর স়াযে র্যি়ারভ়াযব ফ্রমযি চলযত হযব৷ এই ধরযির এল়ার়্ায প্রর্ল্পটি চ়াল়াযি়ার আযগ সমস্ত আইনি 

নবযর়াধ অবশ্যই সম়াধ়াি র্র়া উনচত। এই সমস্ত পনরবতকিগুনল অবশ্যই এর্টি নবি়ামূযলয, পূযব ক এবিং অবনহত সম্মনত সহ 

সম্মত নহস়াযব ফ্রেখ়াযত হযব। 

• প্রযর্ক্ট ফ্রিযভলপ়াযরর অবশ্যই সম্পূণ ক প্রযর্যক্টর সীম়াি়া, ইতয়ানেযত অপ্রনতদ্বন্দ্বী নশ্যর়াি়াম ে়ার্যত হযব। প্রর্ল্প ির্শ়্া 

স়াটিকনফযর্শ্ি সম্পূণ ক র্রযত. 

• এর্ ব়া এর়্ানধর্ নবযশ্িজ্ঞ ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের মত়ামত ও স প়ানরশ্ চ়াওয়া হযব এবিং প্রযর্ক্ট নির়্াইযি অন্তভুকক্ত র্র়া হযব। 

 

েীসি 4.4 - আসদবািীনদি 8প্রনয়ািেীয়িা 

 

আিও িনথযি িেয অ্েুিহ র্নি আসদবািী িেনগ্াষ্ঠীি সেমওয়ার্ক সদিুে 

 

 

 

7 ইউএিনিনপর স়াম়াজর্র্ ও পনরযবশ্গত ম়ািেে; https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-

andenvironmentalstandards.html 
8 আনেব়াসীযের সব কর্িস্বীরৃ্ত ফ্রর়্াযি়া সিংজ্ঞ়া ফ্রিই। এই েয়াে়াযিকর উযেযশ্য "আনেব়াসী র্িগণ" স্বতন্ত্র সমটষ্টযর্ ফ্রব়াঝ়ায, ত়াযের ফ্রক্ষ্যে প্রযয়ার্য স্থ়ািীয, র়্াতীয এবিং 

আঞ্চনলর্ পে নিনব কযশ্যি (উে়াহরণস্বরূপ, "উপর়্ানত র্িগণ", "প্রেম র্িগণ", "তফনসনল উপর়্ানত", "য়ার্র্নবে", " প়াহ়ানড ম়াি ি।"), য়ার়া আনেব়াসীযের স়াধ়ারণভ়াযব 

গৃহীত সিংজ্ঞ়াগুনলর ফ্রযযর়্াযি়া এর্টিযর্ সন্তুষ্ট র্যর। স্ব়াধীি ফ্রেযশ্ আনেব়াসী এবিং উপর়্াতীয র্িগণ সম্পনর্কত র্িযভিশ্যি প্রেত্ত নবিযগুনল অন্তভুকক্ত নর্ন্তু সীম়াবদ্ধ 

িয (আইএলও র্িযভিশ্ি িিং 169), আনেব়াসী র্িসিংখয়ার নবরুযদ্ধ ববিযমযর সমসয়া সিংক্র়ান্ত অধযযি ("ম়াটিকযির্ ফ্রর়্াযব়া ে়ানি"), এবিং র়্ায কপজের়্া আনেব়াসী 

র্িসিংখয়ার উপর ওয়ানর্কিং গ্রুপ দ্ব়ার়া প্রস্তুত "আনেব়াসী ম়াি ি" ধ়ারণ়ার উপর। 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-andenvironmentalstandards.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-andenvironmentalstandards.html
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• প্রযর্ক্ট ফ্রিযভলপ়ার আনেব়াসীযের সজম্মনলত অনধর়্ারযর্ স্বীরৃ্নত ফ্রেযব এবিং সম্ম়াি র্রযব ত়াযের র্নম, সম্পে এবিং 

অঞ্চলগুনলর ম়ানলর়্াি়া, বযবহ়ার এবিং নবর়্াশ্ এবিং নিযন্ত্রণ র্রযব য়া ত়ার়া ঐনতহযগতভ়াযব ম়ানলর়্াি়াধীি, েখল র্র়া ব়া 

অিযে়ায বযবহ়ার র্র়া ব়া অনধগ্রহণ র্যরযে, ফ্রসগুনলর র্নম এবিং অঞ্চলগুনল সহ য়াযের এখযি়া নশ্যর়াি়াম ফ্রিই। 

• প্রর্যল্পর নবর়্াশ্র়্ারী আনেব়াসীযের স়ািংসৃ্কনতর্, ফ্রবৌজদ্ধর্, ধমীয এবিং আধয়াজত্মর্ সম্পনত্তযর্ সম্ম়াি র্রযব, রক্ষ়্া র্রযব, 

সিংরক্ষ্ণ র্রযব এবিং ত়াযের নবি়ামূযলয, পূব ক ও অবনহত সম্মনত (FPIC) ে়াড়া গ্রহণ র্রযব ি়া। 

• প্রর্যল্পর পৃষ্ঠযপ়াির্ নিজিত র্রযব ফ্রয আনেব়াসীর়া ভূনম এবিং অঞ্চলগুনলযত প্র়ারৃ্নতর্ সম্পযের বযবহ়ার এবিং/অেব়া 

ব়ানণজর্যর্ নবর়্াশ্ ব়া খসড়া দ্ব়ার়া ত়াযের ঐনতহযগত জ্ঞ়াি এবিং অি শ্ীলযির বযবহ়ার ফ্রেযর্ উে্ভূত স নবধ়ার স িম বন্টি 

প়াযব। এটি এমিভ়াযব র্র়া হযব য়া স়ািংসৃ্কনতর্ভ়াযব উপয ক্ত এবিং অন্তভুকজক্তমূলর্ এবিং ভূনম অনধর়্ার ব়া স্ব়াস্থয পনরযিব়া, 

নবশুদ্ধ র্ল, শ্জক্ত, নশ্ক্ষ়্া, নির়াপে এবিং শ়্ালীি র়্াযর্র পনরযবশ্ সহ ফ্রমৌনলর্ পনরযিব়াগুনলযত সম়াি অয়াযক্সসযর্ ব়াধ়াগ্রস্ত 

র্রযব ি়া। এবিং হ়াউজর্িং। 

• এর্র্ি নবযশ্িজ্ঞ ফ্রের্যহ়াল্ড়ারযের মত়ামত এবিং স প়ানরশ্গুনল চ়াওয়া হযব এবিং প্রর্যল্পর ির্শ়্ার অিংশ্ নহস়াযব প্রেশ্ কি 

র্র়া হযব। 
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XVIII. পসিসিষ্ট XVI পসিনবিগ্ি এবং িামাজির্ প্রভাব মূলযায়ে - সবষয়বস্তুি 

িাধ্াির্ িাির্ী 

I. ভূনমর়্া 

a. প্রর্যল্পর প্রসঙ্গ 

b. প্রর্যল্পর িয়াযযত়া 

c. প্রর্ল্প ব়াস্তব়াযির়্ারীর উপস্থ়াপি়া 

d. ইএিআইএ উযেশ্য 

II. িীনত, আইনি এবিং প্র়ানতষ্ঠ়ানির্ র়্াি়াযম়া 

a. র়্াতীয আইিী র়্াি়াযম়া 

b. সরর়্ারী সিংস্থ়া 

c. র়্াতীয সরর়্ার 

d. স্থ়ািীয সরর়্ার 

e. র়্াতীয পনরযবশ্গত প্রশ়্াসনির্ র়্াি়াযম়া 

f. র়্াতীয পনরযবশ্গত প্রভ়াব মূলয়াযি প্রজক্রয়া 

g. র়্াতীয পনরযবশ্গত ম়াযির ম়াি 

h. প্রর্যল্পর র্িয প্রযয়ার্য বহুপ়ানক্ষ্র্ পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ চুজক্তর অি যম়ােি 

III. প্রর্যল্পর র্িয প্রযয়ার্য আন্তর্ক়ানতর্ সযব ক়াত্তম অি শ্ীলি এবিং ম়াি 

IV. র্যপ ক়াযরি প্রযয়ার্য িীনত 

V. প্রর্ল্প বণ কি়া 

VI. প্রর্যল্পর নবর্ল্প 

VII. ফ্রের্যহ়াল্ড়ার ময়ানপিং এবিং পর়ামশ্ ক র়্াি়াযম়া 

VIII. পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ ফ্রবসল়াইি 

a. শ়্ারীনরর্ পনরযবশ্ 

b. বর্নবর্ পনরযবশ্ 

c. আে ক-স়াম়াজর্র্ নভনত্তযরখ়া 

IX. প্রর্যল্পর প্রভ়াব এবিং ঝ াঁ নর্ মূলয়াযি 

X. পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ প্রশ্মি বযবস্থ়া 

XI. পনরযবশ্ ও স়াম়াজর্র্ বযবস্থ়াপি়া পনরর্ল্পি়া 
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XIX. পসিসিষ্ট XVII পসিনবিগ্ি এবং িামাজির্ অ্সডি সিনপািক - সবষয়বস্তুি 

িাধ্াির্ িাির্ী 

I. ভূনমর়্া 

a. প্রর্যল্পর প্রসঙ্গ 

b. প্রর্ল্প ব়াস্তব়াযির়্ারীর উপস্থ়াপি়া 

c. ই&ি নিরীক্ষ়্ার উযেশ্য 

d. ই&ি অনিযির ফ্ররফ়াযরন্স ফ্রেমওয়ার্ক 

II. পনরযবশ্গত এবিং স়াম়াজর্র্ ফ্রবসল়াইি তেয 

III. িীনত, আইনি এবিং প্র়ানতষ্ঠ়ানির্ র়্াি়াযম়া 

IV. ফ্রের্যহ়াল্ড়ার ময়ানপিং এবিং পর়ামশ্ ক র়্াি়াযম়া 

V. নিরীক্ষ়্া তেযও 

VI. অনিি স প়ানরশ্ 

 

 

 

 

 

 

 


