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স্বীকৃতি 
চিম্নচিচিত িচিটি গ্রীি গ্যারাচি ককাম্পাচি কততৃ ক সম্পূণৃ অিৃায়নির প্রস্তাব চিনয় গ্রীি ক্লাইনেট ফানে ১৩ই অনটাবর,২০২১ 
এ কপ্রানেট চপ্রপানরশি ফযাচসচিটি (PPF) এর কানে েো করা হনয়নে। িচি সংকিনির েিয চিনির দিগুচি দায়বদ্ধ: 

• কেভিপনেি গ্যানরিী ককাম্পাচি  
• গ্রীি গ্যারাচি ককাম্পাচি  
• কপগ্াসযাস চিচেনটে  
• IBIS কন্সাচটং  
• SR কন্সাচটং  

 প্রচতটি সংস্থার পাশাপাচশ প্রচতটি পরােশ ৃদাতানদর অবদাি চেি গুরুত্বপূণৃ। যচদও আেরা একক ভানব তানদর ককাি িাে 
চিনত পারচে িা যারা এই সংকিনির েিয তানদর দক্ষতা, উদারতা, আনমাৎসগ্ ৃও কন ার পচরশ্রে কনরনেি। এই 
সংকিি তানদরই সচিচিত অবদানির ফি। 
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1. ভূতিকা  
1.1. গ্রীন গ্যারাতি ককাম্পাতনর কেক্ষাপট  

গ্রীি গ্যারাচি ককাম্পাচি (GGC) হি সবুে এবং েিবায় ুবে এবং ঋনণর েিয একটি গ্যারািার। GGC এর িক্ষয হি 
উন্নয়িশীি কদশগুচিনক উন্নয়িশীি কদনশর ঋণগ্রহীতার উপর গ্যারাচির োধ্যনে চবচিনয়াগ্-কগ্রে করটিং স্থািান্তর কনর 
েিবায়ু অিৃায়নির েিয চবশ্ববযাপী পুুঁচের কযাগ্াি িানভ সহায়তা করা। ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার প্রচত তার বাধ্যবাধ্কতা 
পূরনণ অক্ষে হনি বে বা ঋনণর গ্যারাচিটি GGC-কক বযাকআপ প্রদািকারী চহনসনব করনি সুদ এবং েূি অিৃপ্রদানির 
চেফট ঝুুঁ চক সচরনয় কদয়। GGC দ্বারা প্রদত্ত গ্যারাচিগুচি উন্নয়িশীি কদশগুচিনত েিবাযু় পচরবতৃি প্রকল্পগুচিনক কেচেট 
উন্নত করনত সাহাযয করনব, তানদর সাব-ইিনভস্টনেি কগ্রে কেচেট করটিংগুচিনক চবচিনয়াগ্ কগ্রনে উন্নত করনব যানত 
তারা চবশ্ব পুুঁচে বাোনরর চবচিনয়াগ্কারীনদর কানে চবচিনয়ানগ্র েিয চবনবিিা করার কযাগ্য হনয় ওন ।  

সেস্ত েিবায় ুপ্রশেি এবং েিবায়ু অচভনযােি কসটনর গ্রীি আচিৃক পণয এবং উপকরণগুচি গুরুত্বপূণৃ ভূচেকা পািি 
করনব। এর েনধ্য রনয়নে গ্রীি বে এবং গ্রীি ঋণ যা কযাগ্য েিবায় ুচবচিনয়ানগ্ আনয়র বযবহার বরাদ্দ কনর।  

GGC-এর গ্যারাচিগুচি ববচশ্বক পুুঁচেবাোনর উন্নয়িশীি কদশগুচিনক সবুে এবং েিবায়ু বনে ঋনণর েিয চবচিনয়াগ্ করনত 
সাহাযয করনব। উদীয়োি বাোনর চেকাবৃিাইনেশি এবং কে কাবৃি পন্থানক অগ্রাচধ্কার কদওয়া হনব। GGC এর উনদ্দশয 
হি েিবায় ুপ্রশেি প্রকল্পগুচি প্রদানির েিয গ্যারাচিগুচিনক বযবহার করা যা একটি কিট-চেনরা কাবৃি অিৃিীচত এবং 
েিবায়ু অচভনযােি প্রকল্পগুচি সরবরাহ করনত সহায়তা কনর যা পচরনবশগ্ত এবং সাোচেকগ্ত স্থাচয়ত্ব প্রদাি কনর।
   

আেনকর উদীয়োি অিৃিীচতর পুিগৃ্ নি আগ্ােীকাি সবেু হনব যা েিবায়-ুেচিত আচিৃক ও অিৃনিচতক সংকট এডানত, 
আেনকর চবচিনয়াগ্ পুিরুদ্ধার করনত, এবং েেবুত অিৃিীচত বতচর করনত সাহাযয করনব।  IFC (২০২১) দ্বারা 
সাম্প্রচতক একটি গ্নবষণায় কদিানিা হনয়নে কয সবুে পুিরুদ্ধানর ২১ টি প্রধ্াি উদীয়োি-বাোর অিৃিীচত (চবনশ্বর 
েিসংিযার ৬২ শতাংশ এবং ববচশ্বক চিগ্ৃেনির ৪৮ শতাংশর প্রচতচিচধ্ত্ব কনর) চিবৃাচিত িানত ১০.২ চিচিয়ি েিার 
চবচিনয়ানগ্র সুনযাগ্ কপনত পানর, ২০২০-৩০৩০ এর েনধ্য ২১৩ চেচিয়ি েেবধ্ৃোি িতুি সরাসচর িাকচর বতরী হনত 
পানর এবং GHG চিগ্ৃেনি ৪ চবচিয়ি টি কাবৃি-োই-অক্সাইে হ্রাস করনত পানর। GGC এর কপাটৃনফাচিও ১১টি কদনশর 
পাশাপাচশ ৮টি অিযািয কদশনক কভার কনর। 

অিৃ প্রদানির সানি সম্পচকৃত ইচতবািক প্রভাব চবনবিিা করার পাশাপাচশ, সম্ভাবয আচিৃক এবং সিািেিক দায় এডানত 
এবং/বা কোনিার েিয পচরনবশগ্ত এবং সাোচেক (E&S) অিুশীিি করার গুরুত্বনকও GGC স্বীকত চত কদয়। ফিস্বরূপ, 
E&S ফযাটর এবং সুরক্ষার চবনবিিা GGC এর চসদ্ধান্ত গ্রহনণর একটি অচবনেদয অংশ গ্ ি কনর এবং কিিনদি 
প্রচেয়াগুচির একটি অচবনেদয অংশ গ্ ি কনর যানত েিূ ঝুুঁ চক এবং প্রভাবগুচি কিিনদনির েীবিিে েনুড কাযৃকরভানব 
পচরিাচিত হয়। 

1.2. কাঠামিাটির কেক্ষাপট  

২০৩০ এর প্রচতশ্রুচতর চবষয়সূচি “কাউনক চপচেনয় রািনবা িা” এর উপর চভচত্ত কনর আচদবাসী সোনের প্রচত িতুি 
কনর কোর কদওয়া হনয়নে। োচতসংঘ (UN) আচদবাচসনদর অচধ্কার সংোন্ত একটি আইি পাস কনরনে (UNDRIP) যা 
২০০৭ সানির কসনেম্বনর োচতসংনঘর সাধ্ারি পচরষদ কিনক পাস হয়। েিবায় ুপ্রশেি এবং অচভনযােি সেসযার 
সোধ্ানির েিয আচদবাচসনদর ভূচেকা অপচরসীে।  

চদ কিফানরন্স অফ পাটৃিস (COP) ইউিাইনটে কিসািস কেেওয়াকৃ কঞ্জারনভসাি অি ক্লাইনেট কিঞ্জ(UNFCCC) 
আচদবাচসনদর অন্তভৃুচির গুরুত্ব স্বীকার কনরনেি, এবং এটিনক কািকুি (Cancun) িুচিনত অন্তভৃুি করা 
হনয়নে(decision ১/CP.১৬)। পযাচরস িুচিনত কযাগ্ করা হনয়নে কয যিি দিগুনিা েিবায় ুপচরবতৃি কোকাচবিা কনর 
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তানদর উচিত আচদবাসী েণগ্নির অচধ্কারনক সিাি করা, প্রিার করা এবং চবনবিিা করা। অচধ্কন্তু, COP এর 
পযাচরস িুচির চসদ্ধান্ত (decision ১/CP.২১) এটি সুসম্পন্ন ও কোরদার ভানব কাযৃকরী করার েিয স্থািীয় সম্প্রদায় 
এবং আচদবাসীনদর অিুশীিি এবং প্রনিষ্টা গুরুত্বপূণৃ ভূচেকা পািি কনরনে। COP GCF এর কানে পচরকল্পিা, সম্পাদিা 
পযৃনবক্ষণ, পচরকল্পিা এবং প্রচতনবদনির অচভনযােি পযৃায়গুচিনত স্থািীয়, ঐচতহযবাহী এবং আচদবাসীনদর জ্ঞাি এবং 
অিুশীিিগুচি অন্তভৃুি করার েিয উন্নত পদনক্ষপ কিওয়ার অিুনরাধ্ কনরনেি। 

আচদবাসী সম্প্রদানয়র োিুনষরা সাধ্ারিত সাোচেকভানব, আচিৃকভানব, এবং আইিগ্তভানব সেস্ত রকে সুচবধ্া কিনক 
বচিত এবং তারা তানদর অচধ্কার, েচে, অিি, সাংস্কত চতক এবং প্রাকত চতক সম্পদ রক্ষা করনত অক্ষে এেিচক তারা 
উন্নয়ি ও েিবায় ুপচরবতৃনির উনদযানগ্ অংশগ্রহণ কিনক বচিত ও হনত পানর। প্রকনল্পর সুচবধ্াগুচিনত তানদর অযানক্সস 
িাও িাকনত পানর, অিবা সুচবধ্াগুচি সাংস্কত চতকভানব বা সঠিকভানব তানদর কানে কপ ুঁনে কদওয়া হয় িা, কযনহতু তানদর 
েীবি কক প্রভাচবত ও বাস্তবাচয়ত করনব এেি ককাি প্রকনল্পর  পচরকল্পিার চবষয় তানদর সানি আনিািিা করা হয়চি। 

GCF-এ আচদবাসীনদর অন্তভৃুচি সেিৃিকারী অিযািয িীচতগুচির েনধ্য অন্তবৃতীকািীি পচরনবশগ্ত এবং সাোচেক সুরক্ষা 
(ESS) এবং িসডা পচরনবশগ্ত এবং সাোচেক বযবস্থাপিা োি (EMS) অন্তভৃুি রনয়নে। এগুচি GCF দ্বারা েিবায়ু 
কেৃসূচির চেোইি, বাস্তবায়ি এবং অিৃায়নি আচদবাসীনদর অচধ্কারনক সেিৃি কনর।  

 GCF কবানেৃর চসদ্ধান্তটি (B.১৫/০১) সচিবািয়নক একটি ফাে-ওয়াইে আচদবাসী েিনগ্াষ্ঠী িীচত (IPP) বতচর করার 
েিয অিুনরাধ্ কনরনে। GCF এর আচদবাসী েিনগ্াষ্ঠী িীচতটি অিযািয আন্তেৃাচতক িীচত দ্বারা পচরিাচিত হনয়চেি এবং 
একটি পরােশৃেূিক প্রচেয়ার োধ্যনে আচদবাসীনদর সংগ্ িগুচি দ্বারা সেচিৃত চেি।  

 কেমেিু GGC এবং এর অংশীদাতর সংগ্ঠনগুতি GCF এর সামে সংেুক্ত েমে ক ারদার ভামব  িবাে ুেশিন 
এবং অতভমো ন অেথােমনর উমদযাগ্ তনমেমে, আতদবাতসমদর কাঠামিার নতের উপর তভতি কমর, তিঙ্গ এবং 
E&S কাঠামিার সামে একসামে, GCF এর কামে িেতবি আমবদমনর সিেথমন  িা কদওো েমেমে। 

1.3. নতেটির উমেশয 

এই িচিটি GGC কক েিবায় ুপচরবতৃি প্রশেি এবং অচভনযােি িনক্ষয কাে করার সেয় আচদবাসী সম্প্রদানয়র প্রচত 
চবচিনয়ানগ্র োপকাঠি প্রচেয়া চবনবিিা করনত সাহাযয করনব। িচিটি GGC এবং গুরুত্বপূণৃভানব প্রকনল্পর োচিকনদর 
অিুেচত কদয় কয আচদবাসীনদর অচধ্কার, স্বাি ৃএবং কিযানণর উপর এর কয ককাি চবরূপ প্রভাব পডনত পানর তা 
অিুোি করা এবং এচডনয় যাওয়ার কিষ্টা করা এবং যিি এডানিা সম্ভব হয় িা তিি যিাসম্ভব কচেনয় আিা, প্রশচেত 
করা এবং/অিবা এই ধ্রনণর প্রভাবগুচির েিয যিাযিভানব এবং িযায়সঙ্গতুভানব ক্ষচতপূরণ কদওয়া, একটি সােঞ্জসযপূণৃ 
উপানয় এবং সেনয়র সানি ফিাফনির উন্নচত করা। 

1.4. িূি শিথ াবিীর সংজ্ঞা  

যচদ ককানিা প্রকল্প প্রতযক্ষ বা পনরাক্ষভানব আচদবাচসনদর েযৃাদা, োিবাচধ্কার, েীবিেীচবকা বযবস্থানক প্রভাচবত কনর, বা 
সংস্কত চত বা তানদর অিি প্রাকত চতক ও সাংস্কত চতক সম্পদনক প্রভাচবত কনর কযগুনিা তারা তানদর চিেস্ব, সুচবধ্া, অচধ্গ্রহি 
বা একটি বপতত ক সম্পচত্ত চহনসনব দাচব কনর  তাহনি আচদবাসী েিগ্নণর সুরক্ষার সতূ্রপাত হনব।  

আচদবাসী সম্প্রদায় শব্দটি সাধ্ারণ অনিৃ একটি সতন্ত্র, দবুৃি ও অিয ধ্রনির একটি সােচেক রীচতিীচত চবচশষ্ট একটি 
োচতনক চিনদৃশি কনর।  

i. অিযনদর কানে আচদবাসী সম্প্রদায় কিনক আসা একেনির আমপচরিয় আচদবাসী চহনসনবই কিনক যায়। 

ii. প্রকল্প এিাকায় কভ গ্চিকভানব স্বতন্ত্র আবাসস্থি বা পূবৃপুরুনষর অিি এবং এই আবাসস্থি এবং অিিগুচির 
প্রাকত চতক সম্পনদর সানি সচিচিত সংযুচি;  
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iii. প্রিাগ্ত সাংস্কত চতক, অিৃনিচতক, সাোচেক বা রােনিচতক প্রচতষ্ঠাি যা প্রভাবশািী সোে ও সংস্কত চত কিনক পতিক; 
এবং 

iv.  একটি স্বতন্ত্র ভাষা, প্রায়ই কদশ বা অিনির অচফচসয়াি ভাষা কিনক আিাদা।  

এই ববচশষ্টযগুচি চবনবিিায়, োতীয় আইি, প্রিাগ্ত আইি, এবং কয ককািও আন্তেৃাচতক কিনভিশিগুচিনক চবনবিিায় 
কিওয়া হনব কযিানি কদশটি একটি অংশ,  উনেিয কয GCF আচদবাসী েিনগ্াষ্ঠী িীচত বনি কয 'িীচতর প্রনয়াগ্ একটি 
রাষ্ট্র দ্বারা আচদবাসীনদর আইিগ্ত স্বীকত চত বা সিািকরনণর অিুপচস্থচতর দ্বারা সীোবদ্ধ িাকনব িা। এটি আচদবাসীনদর 
েচে, সম্পদ এবং অিনির চশনরািানের আইচি েযৃাদার দ্বারাও সীোবদ্ধ িাকনব িা।'  সােচগ্রকভানব প্রকনল্পর োচিকরা 
এই কা ানোর প্রনয়াগ্ চিধ্ৃারনণর েিয একটি কে চিক োপকাঠি চহসানব আচদবাসীনদর সিািকরণ, আচদবাসী বা উপোচত 
চহসানব আম-পচরিয়নক সিাি করার েিয সাধ্ারণভানব গ্তহীত এবং প্রনয়ানগ্র োিদণ্ড চবনবিিা করনব।  

 



 

2. আতদবাসীমদর উপর তবরূপ এবং ইতিবাচক েভাবসিূে  
উচ্চ-স্তনরর প্রশেি বযবস্থা সহ আচদবাসীনদর উপর চবরূপ এবং ইচতবািক প্রভাবসেূনহর একটি সারণী চিনি রনয়নে: 

তচত্র ১ তবরূপ এবং ইতিবাচক েভাবসিূে 

 

 

 

 

#
Nature of 

Borrower
Geography Sector GCF Result Area 

Project Description 

(Example)
Alignment with NDC Typial Risk Typical Risk for Indigenous People Mitigant Measure Positive outcomes 

1 Private Sector Indonesia Buildings 

Mitigation

Results Area 3

(Building, cities, industries, 

appliances)

Bond raised by local financial 

institution to fund construction of 

earthquake resistant low income 

housing projects

Government of Indonesia has 

made improvement of human 

settlements and climate resilient 

infrastructure development a 

priority in its NDC. 

Poor Air and Water Management (quality, consumption & 

extraction) 

Extreme weather

Habitat and ecosystem destruction

Poor labour and working conditions

Cultural heritage sites 

Land acquisition 

Limited to no Occupational Health and Safety guidelines 

Noise, dust and pollution

Negative impacts to traditional sustainable livelihoods and cultures 

through restriction of access to lands and natural resources

No free, prior informed consent is obtained 

Possible displacement of indigenous peoples, including economic 

displacement

Exclusion of indigenous peoples including through inadequate 

consultation and free, prior and consent processes

Mismanagement of relations prior to and during consultation, failure 

to tailor consultations to

indigenous peoples' styles of consensus-building and group 

decision-making and paying

inadequate attention to land rights and cultural traditions

Lack of recognition and protection of indigenous people’s land or 

communities through disjointed and fragmented consultation 

processes

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Emergency Preparedness and Response Plan

Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management

Establishment of regular control measures of the intensity of noise pollution

Respecting national regulations (building safety and prevention of fire and 

explosion risks)

Compliance with national regulations for the protection of historical and cultural 

property

During dry conditions, access roads will be wetted or treated with a biodegradable 

(e.g. lignin-based) road sealing products to prevent dust generation

Stakeholder management plan 

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Application of the Indigenous People Framework including partcipation and 

consent

Access to affordable and safer housing

Reduced number of casualities and injuries during a disaster

Lower cost of reconstruction following a disaster

Improvements to gender equality through reducing women's greater disaster 

vulnerability

Greater ability of communities to resume work quickly following a disaster

Reduced mental health impacts caused by destruction of homes

Local job creation 

More affordable housing can allow remaining capital to be invested in 

entrepreneurial activities

New technical skills, capacity building and technology transfer

2 Sub-National Laos Energy 

Mitigation

Results Area 1

(Energy generation and 

access)

240 MW floating solar project

Government of Laos is seeking 

to increase the share of 

renewable energy (excluding 

hydro) in its energy mix to 30% 

by 2025

Poor Air and Water Management (quality, consumption & 

extraction) 

Exposure to hazardous materials 

Poor use of sustainable resources and materials

Labour and Working Conditions

Occupational Health and Safety

National energy and infrastructures laws may include elements that 

conflict with laws regarding

indigenous peoples’ rights

Critical ecosystem services are lost, including water for

fisheries or to support agriculture

Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in 

designated storage areas, when not in use. 

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Ensure safe disposal of solar panels and battery systems by including provisions in 

contracts

Establishing stakeholder engagement plan for the project  

Undertaking feasibility assessments prior to undertaking floating solar installation 

site and technology specific feasibility assessments to ensure it is not situated in 

areas that have sensitive marine biodiversity documented and well away from 

protected areas

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Access to clean electricity for resilience

Higher electrification rate, which will i) improve ability to study and therefore 

improve educational opportunities; ii) reduce the workload of women and girls; 

iii) increase time available for income-generating activities; iv) improve health 

outcomes, for example through providing electricity to hospitals or through 

enabling safe food storage

Transition to a low carbon economy

Local job creation

New technical skills, capacity building and technology transfer

Reduction in evaporation and water loss at the project site, promoting water 

security

3 Private Sector Indonesia Energy 

Mitigation

Results Area 1

(Energy generation and 

access)

 1 GW of integrated solar and 

energy projects in Batam, Bintan 

and Karimun regions.

Government of Indonesia is 

seeking to install circa 22 GW of 

renewable energy by 2030.

Poor Air and Water Management (quality, consumption & 

extraction)

Hazardous materials 

Poor use of sustainable resources and materials

Poor labour and Working Conditions

Limited to no Occupational Health and Safety guidelines 

Inadequate disposal of batteries 

Potential to increase pressure on indigenous peoples' lives and 

livelihoods

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies

Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and 

vulnerable groups, in particular due to potential exclusion from 

project benefits

Lack of recognition and protection of indigenous people’s land or 

communities through disjointed and fragmented consultation 

processes

Making provisions for the use of PV rather than lead acid batteries

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Stakeholder management plan

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Compliance with national regulations for the protection of historical and cultural 

property

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in 

designated storage areas, when not in use. 

Communication programme to inform the population of about ongoing

works

Access to clean electricity for resilience

Higher electrification rate, which will i) improve ability to study and therefore 

improve educational opportunities; ii) reduce the workload of women and girls; 

iii) increase time available for income-generating activities; iv) improve health 

outcomes, for example through providing electricity to hospitals or through 

enabling safe food storage

Transition to a low carbon economy

Local job creation

New technical skills, capacity building and technology transfer

Opportunity to provide a source of income for indigenous peoples if their land 

is used

4 Private Sector Philippines Energy 

Mitigation

Results Area 1

(Energy generation and 

access)

Construction of 110MW of solar 

plants on Luzon Island

Philippines' National Climate 

Change Action Plan has 

renewable energy as a stated 

priority.

Poor Water Management (quality, consumption & extraction) 

Exposure to hazardous materials 

Poor use of sustainable resources and materials

Poor labour and Working Conditions

Limited to no Occupational Health and Safety guideline

Potential to increase pressure on indigenous peoples' land and 

livelihoods

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies

National energy and infrastructures laws may include elements that 

conflict with laws regarding

indigenous peoples’ rights

Negative impacts to traditional sustainable livelihoods and cultures 

through restriction of access to lands and natural resources

No free, prior informed consent is obtained 

Possible displacement of indigenous peoples, including economic 

displacement

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Emergency Preparedness and Response Plan

Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management

Stakeholder management plan

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in 

designated storage areas, when not in use. 

Solid Waste Management plan for hazardous materials 

Communication programme to inform the population of about ongoing

works

Access to clean electricity for resilience

Higher electrification rate, which will i) improve ability to study and therefore 

improve educational opportunities; ii) reduce the workload of women and girls; 

iii) increase time available for income-generating activities; iv) improve health 

outcomes, for example through providing electricity to hospitals or through 

enabling safe food storage

Transition to a low carbon economy

Local job creation

New technical skills, capacity building and technology transfer

Opportunity to provide a source of income for indigenous peoples if their land 

is used



 

 

  
 

#
Nature of 

Borrower
Geography Sector GCF Result Area 

Project Description 

(Example)
Alignment with NDC Typial Risk Typical Risk for Indigenous People Mitigant Measure Positive outcomes 

5 Sub-National Rwanda Energy/Buildings

Mitigation

Results Area 1

(Energy generation and 

access); Adaptation

Results Area 3

(Infrastructure and built 

environment)

Green bond/loan raised by a sub-

national financial institution to 

finance a pipeline of small scale 

distributed renewable energy 

projects

The Government of Rwanda's 

Green Growth and Climate 

Resilience Strategy has 

sustainable small-scale energy 

installations in rural areas as a 

stated priority.

Poor Water Management (quality, consumption & extraction) 

Hazardous materials 

No access to sustainable resource and materials

Extreme weather

Habitat and ecosystem destruction

Use of pesticides and agrochemicals

Poor labour and Working Conditions

Limited to no Occupational Health and Safety guideline

Noise, dust and pollution 

Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and 

vulnerable groups, in particular due to potential exclusion from 

project benefits

Potential to increase pressure on indigenous peoples' land and 

livelihood

National energy and infrastructures laws may include elements that 

conflict with laws regarding

indigenous peoples’ rights

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Stakeholder management plan

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Protection and conservation of biodiversity at project sites and captured in 

respective ESIAs, which include measures to avoid, minimize, mitigate or offset 

any potential impacts to natural habitats and living natural resource

Targetd consultation with users and residents in the affected areas

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Establishment of regular control measures of the intensity of noise pollution

Integrate physical climate risks and adaptation into core business processes.

Large and consistent social benefits off-grid solar systems and mini-grids that 

would replace lighting systems that are either fossil fuel-based such as diesel 

generators and kerosene lamps or woody biomass, or non-reusable dry-cell 

batteries

Higher electrification rate, which will i) improve ability to study and therefore 

improve educational opportunities; ii) reduce the workload of women and girls; 

iii) increase time available for income-generating activities; iv) improve health 

outcomes, for example through providing electricity to hospitals or through 

enabling safe food storage

Access to solar PV systems

No greenhouse gases (GHGs) or air pollutants emitted into the atmosphere 

during installation and operation of solar PV systems

Local job creation

New technical skills, capacity building and technology transfer

Opportunity to provide a source of income for indigenous peoples if their land 

is used

Transition to a low carbon economy

6 Sub-National Laos Transport

Mitigation

Results Area 2

(Low emission transport)

Installation of EV charging 

stations

Government of Laos is seeking 

to increase the share of electric 

vehicles (EV) to over 30% of the 

vehicle population by 2030

Hazardous waste management 

Emissions, noise, dust and pollution

Habitat and ecosystem destruction

Sustainable resource and materials

Poor labour and Working Conditions

Limited to no Occupational Health and Safety guideline

Traffic congestion

Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and 

vulnerable groups, in particular due to potential

exclusion from project benefits

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies 

National energy and infrastructures laws may include elements that 

conflict with laws regarding

indigenous peoples’ rights

Land Acquisition

Road safety management procedure to address potential hazards on communities 

resulting from construction activities and operatinalisation of construction 

equipment 

Land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement policy

Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in 

designated storage areas, when not in use. 

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Stakeholder management plan

Solid Waste Management plan for hazardous materials 

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Establishment of regular control measures of the intensity of noise pollution

Traffic management plan

Technological innovation

Transition to a low carbon economy

Reducing pollutants and CO2 emissions caused by burning fossil fuels

Reducing major air pollutants like NOx, SO2, PM2.5, and other pollutants, 

providing health benefits

Demonstratable new business model for mitigating negative environment 

impacts by applying renewables into the auto industry

Reducing reliance on imported fossil fuels, thereby improving energy security

Opportunity to reduce the running cost of vehicles, improving the accessibility 

of transport

7 Private Sector India Transport

Mitigation

Results Area 2

(Low emission transport)

Construction of more than 

100,000 EV charging points for 

two-wheeler electric vehicles

Government of India has set a 

national target for 30% of all new 

vehicle sales to be electric by 

2030 (with 80% of 2 wheeler 

sales expected to be electric by 

2030).

Hazardous waste management 

Emissions, noise, dust and pollution.

Habitat and ecosystem destruction

Poor use of sustainable resources and materials

Land Acquisition

Poor labour and Working Conditions

Limited to no Occupational Health and Safety guideline

Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and 

vulnerable groups, in particular due to potential

exclusion from project benefits

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies

Road safety management procedure to address potential hazards on communities 

resulting from construction activities and operationalisation of construction 

equipment 

Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in 

designated storage areas, when not in use. 

Land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement policy

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Stakeholder management plan

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Technological innovation

Transition to a low carbon economy

Reducing pollutants and CO2 emissions caused by burning fossil fuels

Reducing major air pollutants like NOx, SO2, PM2.5, and other pollutants, 

providing health benefits

Demonstratable new business model for mitigating negative environment 

impacts by applying renewables into the auto industry

Reducing reliance on imported fossil fuels, thereby improving energy security

Opportunity to reduce the running cost of vehicles, improving the accessibility 

of transport

8 Pivate Sector Indonesia Waste Management

Adaptation

Results Area 3

(Infrastructure and built 

environment)

Construction of an Integrated 

Waste Treatment Facility in 

Tangerang City in the Greater 

Jakarta Area. The facility will 

have the capacity to generate 

energy from waste as well.

Government of Indonesia has 

made improvement of human 

settlements and climate resilient 

infrastructure development a 

priority in its NDC. 

Land Acquisition/displacement /disturbance 

Landfills require large areas of land and may have an impact far 

beyond the actual disposal site

Emissions, noise, dust, and pollution

Habitat and ecosystem destruction

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies

Poor labour and Working Conditions

Limited to no Occupational Health and Safety guideline

Recycling processes may be very energy-intensive

Access to natural resources 

Risk Associated with Gender-Based Violence

Negative impacts to traditional sustainable livelihoods and cultures 

through restriction of access to lands and natural resources

Possible displacement of indigenous peoples, including economic 

displacement

Exclusion of indigenous peoples including through inadequate 

consultation and free, prior and consent processes

Lack of recognition and protection of indigenous people’s land or 

communities through disjointed and fragmented consultation 

processes

Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and 

vulnerable groups, in particular due to potential

exclusion from project benefits

National energy and infrastructures laws may include elements that 

conflict with laws regarding

indigenous peoples’ rights

Integrate physical climate risks and adaptation into core

business processes

Compile Method Statement outlining how waste will be managed on site, 

temporary storage areas, waste types to be recycled, as well as methods of 

disposal

No on-site burying, burning or dumping of waste is allowed

Different waste types to be stored separately

Contractor to investigate options of “take-back” policies for any materials, 

packaging, etc., not used on site. Examples could include used pallets, plastic 

wrapping, etc., prior to recycling materials

Land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement policy

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

All waste metals generated on site during the construction phase should be 

collected separately and stored in a suitable, secure location prior to disposal. 

Contaminated waste metals will require recovery by a suitable waste contractor for 

decontamination

Stakeholder management plan

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Communication programme to inform the population of about ongoing

works

Application of the Indigenous People Framework including partcipation and 

consent

Transition to a low carbon economy

Improving access to clean energy, thereby reducing pollution caused by using 

fossil fuels

Reducing reliance on fossil fuel imports, thereby improving energy security

Improving recycling and increasing waste collection

Reducing plastic pollution, protecting the environment

Alleviating pressure on Rawa Kucing landfill site, protecting the water quality of 

the Cisadane River

Anaerobic processes can provide energy benefits from CH4 recovery and use

Can destroy pathogens and provide useful soil amendments if properly 

implemented using source-separated organic waste or collected wastewater

Can be aided by NGO efforts, private capital for recycling industries, 

enforcement of environmental regulations, and urban planning to segregate 

waste treatment and disposal activities from community life

Local job creation

New technical skills, capacity building and technology transfer

9 Private Sector Philippines Water

Adaptation

Results Area 2

(Health, wellbeing, food and 

water security)

 Bulk water supply project in 

Luzon Island to provide up to 

200 million liters per day

Philippines' National Climate 

Change Action Plan has water 

sufficiency as a stated priority.

Extreme weather

Habitat and ecosystem destruction (fauna and flora)

Use of pesticides and agrochemicals

Water Management (quality, consumption and extraction)

Poor labour and Working Conditions

Limited occupational Health and Safety -Heavy machinery may 

present a health and safety risk to worker

Accidents with chlorine gas entail severe risks for health and safety

Risk Associated with Gender-Based Violence

Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and 

vulnerable groups, in particular due to potential exclusion from 

project benefits

Traditional practices / knowledge are sidelined due to new 

technologies

Integrate physical climate risks and adaptation into core business processes.

Chlorine gas is stored in containers in a covered area, away from hot sun and 

other sources of heat

Labor management framework and procedures

Occupational Health and Safety (OHS) management procedures

Stakeholder management plan

Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for 

addressing public grievances regarding the project

Workers’ codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention

Water quality management procedures

Communication programme to inform the population of about ongoing

works

Hazardous material management and an emergency response plans

Improvement of hygiene conditions and reducing the prevalence of waterborne 

diseases

Enhancement of water supply security.

Increasing access to clean water, improving communities' health

Improving availability of water for sanitation

Improving water supply for agriculture, supporting income generation

Reducing the workload of women and men involved in water collection 

activities, thereby increasing the time available for income-generating activities

Decreasing spend on treatment of water-borne diseases, meaning more capital 

is available for income-generating activities

Local job creation 

Potential to improve water supply to tourism facilities, supporting employment 

opportunities

New technical skills, capacity building and technology transfer

Mitigating against the growing insecurity of water supply, caused by climate 

change



 

 

আচদবাসীরা প্রিে েিবায় ুপচরবতৃনির প্রতযক্ষ প্রভানবর অচভজ্ঞতা িাভ কনর, যচদও তারা গ্রীনহাউস গ্যাস চিগ্েৃনি 
সাোিয অবদাি রানি। তারা পচরনবশগ্ত চবপযৃনয়র দ্বারাও সরাসচর প্রভাচবত হয়, যা েিবায় ুপচরবতৃনির একটি প্রধ্াি 
কারণ, কযেি বি উোড, ভূচে ক্ষয়, এবং িচি এবং কতি ও গ্যাস উনত্তািি কিনক দষূণ। েিবায় ুপচরবতৃি তানদর 
েীচবকা, সংস্কত চত, পচরিয় এবং েীবিযাত্রার েিয োরামক হুেচক সতচষ্ট কনর কারণ কবচশরভাগ্ আচদবাসীনদর পচরনবনশর 
সানি ঘচিষ্ঠ সাংস্কত চতক সম্পকৃ রনয়নে, এবং তারা প্রায়শই তানদর েীচবকার িাচহদা কেটানত ভূচে ও প্রাকত চতক সম্পনদর 
উপর চিভৃরশীি। েিবায় ুপচরবতৃি তানদর চবদযোি আি-ৃসাোচেক দবুৃিতাগুচি বাডানতও ঝুুঁ চকর সতচষ্ট কনর। এই 
কপ্রাগ্রােটি ইচতবািক ফিাফি অেৃনির সেয় প্রচতকূি প্রভাব এডানিা চিচিত করনত সহায়তা করনব। GGC এর কপ্রাগ্রাে 
দ্বারা প্রভাচবত হনত পানর এেি চকেু উনেিনযাগ্য সম্ভাবয ইচতবািক এবং প্রচতকূি প্রভাবগুচির েনধ্য রনয়নে: 

সম্ভাবয েতিকূি েভাবসিূে: 

• ভূচে এবং প্রাকত চতক সম্পনদ প্রনবশাচধ্কার সীোবদ্ধতার োধ্যনে ঐচতহযগ্ত কটকসই েীচবকা ও সংস্কত চতনত 
কিচতবািক প্রভাব 

• অিৃনিচতক স্থািিুযচতসহ, আচদবাসীনদর সম্ভাবয স্থািিুযচত 

• অপযৃাপ্ত পরােশৃ এবং চবিােনূিয, পূব ৃএবং সিচত প্রচেয়া সহ আচদবাসীনদর বেৃি করা 

• চবচেন্ন এবং িচণ্ডত পরােশ ৃপ্রচেয়াসেূনহর োধ্যনে আচদবাসীনদর েচে বা সম্প্রদানয়র স্বীকত চত এবং সুরক্ষার 
অভাব 

• আচদবাসী েিনগ্াষ্ঠীর কেেওয়াকৃ GGC দ্বারা বাস্তবাচয়ত হয় িা বা AE দ্বারা কাযকৃরভানব পযৃনবক্ষণ করা হয় 
িা  

সম্ভাবয ইতিবাচক েভাবসিূে: 

• পরােনশৃর োধ্যনে, হস্তনক্ষপগুচি আচদবাসী সম্প্রদানয়র সানি সহনযাচগ্তায় চেোইি করা হনয়নে যার েনধ্য রনয়নে 
বি উোড এবং বনির ক্ষয় কিনক চিগ্ৃেি হ্রাস, সংরক্ষণনক উৎসাচহত করা, বনির কটকসই বযবস্থাপিা, এবং 
বনির কাবৃি স্টক (কযেি REDD+), েিবায়ু পচরবতৃনির েিয কত চষ অিুশীিনির উন্নত করার েিয চিনদৃচশত 
প্রশেি প্রনিষ্টা রনয়নে। 

• আচদবাসীনদর উপযুি কানের সুনযাগ্ এবং প্রশেি প্রনিষ্টা এবং সেবানয়র েনতা কটকসই উনদযাগ্গুচির প্রিানর 
সহায়তা করা 

• আচদবাসীনদর অচধ্কানরর অগ্রগ্চতনত সাহাযযকারী সূিক এবং িক্ষযগুচি কিিনদনির কস্কারকানেৃ অন্তভৃুি করা হয় 
এবং এইভানব পচরোপ করা হয় এবং চবচিনয়াগ্কারীনদর উপর প্রভাব চহসানব চরনপাটৃ করা হয়  

3. সুমোগ্, উমেশয এবং নীতিসিেূ   
3.1. আমবদমনর সমুোগ্   

 কেেওয়াকৃটি  সেস্ত GGC গ্যারাচিযুি কাযৃকিাপগুচির কক্ষনত্র প্রনযােয হনব। উপরন্তু, যিিই আচদবাসীরা কসিানি 
উপচস্থত িানক, সচিচিত সংযুচি বা এিাকায় অচধ্কার িানক তিিই কা ানোটি প্রনযােয হয়। আচদবাসীরা ইচতবািক 
অিবা কিচতবািকভানব কযভানবই প্রভাচবত কহাক িা ককি, এবং এই ধ্রনির ককানিা প্রভানবর তাৎপযৃ চিচবৃনশনষ এই 
আনবদিটি প্রনযােয হনব। 

 

 



 

 

  

 

10    আদিবাসীদির মেেওয়ার্ক   

বেৃিসেূহ 

GGC কিনক A চবভাগ্ প্রকল্পগুচিনক বাদ কদওয়া হনয়নে।  

GGC এেি ককাি কাযৃকািানপ অিৃায়ি করনবিা যা আচদবাসীনদর অচিোকত ত পুিবৃাসনির ফিাফি বনয় আনি। GGC 
এেি কাযৃকািানপ অিৃায়ি করা কিনক চবরত িাকনব যার ফিাফনি শারীচরক স্থািিুযচত (অিৃাৎ স্থািান্তর, আশ্রয় 
হারানিার ফনি প্রনয়ােিীয়  স্থািান্তর সহ), সম্পূণৃ অিবা আংচশক এবং স্থায়ী অিবা অস্থায়ী, বা অিৃনিচতক ও কপশাগ্ত 
স্থািিুযচত (কযেি সম্পনদ ক্ষচত বা সম্পনদ অযানক্সনস ক্ষচত কয চেয়াকািানপর ফনি আনয়র উৎস বা েীচবকার উপানয় 
ক্ষচত হয়) অন্তভৃুি িাকনত পানর।  

GGC সীচেত বচহরাগ্ত কযাগ্ানযানগ্র সানি দরূবতী কগ্াষ্ঠীর সানি অবাচিত কযাগ্ানযাগ্ সতচষ্ট কনর, "কস্বোনসবী চবচেন্নতা", 
"চবচেন্ন োিুষেি" বা "প্রািচেক কযাগ্ানযাগ্" িানে পচরচিত এেি ককানিা কাযৃেনে অিৃায়ি করনব িা।   

3.2. কাঠামিাটির  নয িক্ষয  

GGC-এর িক্ষয হি চিরাপদ সম্প্রদায় গ্নড তুিনত কপ্রাগ্রােগুচি এবং ভচবষযত প্রেনের েিয উপকারী কা ানোর প্রনয়ােি 
কেটানত একটি সিািেিক এবং সহনযাচগ্তােূিক সম্পকৃ গ্নড কতািা। গ্যারাচি োচর করার উনদ্দশয বা প্রভানবর কারনণ 
যানত ককানিা ক্ষচত িা হয় তা চিচিত করার েিয 'ককাি ক্ষচত করনবি িা' িীচতটিও GGC-এর একটি কে চিক িীচত। 
GGC ককািায় কাে কনর তার কপ্রক্ষাপট সম্পনকৃ দতঢ়ভানব কবাঝার োধ্যনে এবং প্রকনল্পর োচিকনদর কপ্রাগ্রানের বাস্তবায়নির 
সেস্ত ধ্াপ েনুড পচরশ্রনের সানি কা ানোটি বযবহার করনত বাধ্য করার োধ্যনে এটি করা হয়। 

3.3. কাঠামিাটির উমেশয 

এই কা ানোর সােচগ্রক উনদ্দশযটি হি GGC এবং অংশীদারনদর প্রকল্প কাযৃেে GCF দ্বারা চিধ্াৃচরত গ্াইচেং িীচতর সানি 
কয একইভানব চবকচশত হনয়নে তা চিচিত করার েিয একটি কা ানো প্রদাি করা। এই কা ানোটি চিচিত করনব কয 
েিবায়ু কাযৃেে এেিভানব চবকচশত এবং বাস্তবাচয়ত হনয়নে যানত আচদবাসীনদর পূণৃ সিাি, প্রিার এবং সরুক্ষানক 
উৎসাচহত কনর যানত তারা ক) সাংস্কত চতকভানব উপযুি পদ্ধচতনত GCF- অিৃায়িকত ত কাযৃেে এবং প্রকল্পগুচি কিনক 
উপকত ত হয়, এবং ি) GCF-অিৃায়িকত ত চেয়াকিাপগুচির িকশা এবং বাস্তবায়ি কিনক ক্ষচত বা চবরূপ প্রভানবর চশকার 
িা হয়। 

3.4. তনতদথ ষ্ট উমেশযসিূে 

চিচদৃষ্ট িীচতর উনদ্দশযগুচির েনধ্য রনয়নে: 

1. পন্টরমবমশ্র উপর ক  ক ানও কনন্টর্বাচ  েভাব  ন্ট ম়ি আনার লমক্ষয GCF স্থানী়ি সম্প্রদাম়ির উপর বা র্ামদর 
অন্টধ ৃর্ জন্ট র ে ল্পগুন্টলমর্ অিতা়িন  রা।  

2.  ানবান্টধ ার লঙ্ঘন ("ম ান ক্ষন্টর্ না  রা") এডামর্  িা ি অধযবসা়ি বযবহার  রা এবং আন্টদবাসী সম্প্রদা়ি এবং 
সম্প্রদাম়ির দবুতল সদসযমদর েন্টর্ ন্টবরূপ  ানবান্টধ ার েভাব ক া ামবলা  রা। 

3. জলবা়িু েশ্ ন এবং অন্টভম াজন স সযা ক া ামবলা়ি আন্টদবাসীমদর সুস্থর্া, ইন্টর্বাচ  অবদান এবং কনরৃ্ত্বম  স িতন ও 
েচার  রা, র্ামদর ঐন্টর্হযগ্র্ জ্ঞান বযবস্থা, জীন্টব া, কট সই সম্পদ বযবস্থাপনা পদ্ধন্টর্ এবং অনুশ্ীলমনর উপর ন্টনভত র 
 মর এবং স ান ক াগ্ান এবং স ান অন্টধ ার, ন্টলঙ্গ স র্া, এবং সাংসৃ্কন্টর্ ভামব উপ ুক্তর্া স িতন  রা।  

4.   তসূন্টচর বাস্তবা়িন প তাম়ি আমরা কট সই জলবা়িু পন্টরবর্ত মনর েভাব এবং ফলাফল অজত মনর েন্টি়িা়ি আন্টদবাসীমদর 
অংশ্গ্রহণম  সক্ষ   রা। 

5. স্পষ্ট এবং  া ত রী ফলাফমলর স্বী ৃন্টর্ ও েন্টর্শ্রুন্টর্। 
6. দা়িবদ্ধর্া এবং ভাগ্  রা দান্ট়িত্ব ন্টনন্টির্  রমর্ আন্টদবাসী সম্প্রদাম়ির সামি অংশ্ীদান্টরমত্ব  া তিম র পন্টর ল্পনা ও প তমবক্ষণ 

 রা। 
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7. ন্টনন্টির্  রা ক  গ্যারান্টি ুক্ত কোগ্রা গুন্টল কট সই হ়ি এবং এর ফমল সম্প্রদাম়ির ক্ষ র্া বৃন্টদ্ধ পা়ি এবং ন্টস্থন্টর্স্থাপ র্া তর্ন্টর 
হ়ি।  

3.5. সাধারণ নীতিসিূে  

এই িীচতর চিনদৃশক িীচতগুচির েনধ্য রনয়নে: 

1. র্ামদর ভূন্ট , অঞ্চল এবং সম্পমদর উপর আন্টদবাসীমদর অন্টধ ারম  সম্মান ও বৃন্টদ্ধ  রা। 
2. UNDRIP-কর্ বন্টণতর্  ূল আন্তজত ান্টর্   ানবান্টধ ার এবং নীন্টর্গুন্টল এবং আন্টদবাসী ও বযন্টক্তমদর অন্টধ ার সম্পন্ট ত র্ অনযানয 

োসন্টঙ্গ  আন্তজত ান্টর্  এবং আঞ্চন্টল  উপ রণগুন্টলম  স্বী ৃন্টর্ ন্টদন, ক খামন েম াজয ন্ট ন্তু সী াবদ্ধ ন়ি, ILO  নমভনশ্ন নং 
১৬৯, অিতননন্টর্ , সা ান্টজ  ও সাংসৃ্কন্টর্  অন্টধ ামরর আন্তজত ান্টর্  চুন্টক্ত, এবং জান্টর্গ্র্ তবষম যর স ল ে ার ন্টন ূতমলর 
আন্তজত ান্টর্   নমভনশ্ন। 

3. আন্টদবাসীমদর অন্টধ ারম  সম্মান  রুন এবং ন্টবনা ূমলয, পূবত ও অবন্টহর্ সম্মন্টর্ পাও়িার েন্টর্শ্রুন্টর্ ন্টদন। 
4. ঐন্টর্হযগ্র্ জ্ঞান এবং জীন্টব া বযবস্থাম  সম্মান ও স্বী ৃন্টর্ ন্টদন। 
5. ক্ষন্টর্গ্রস্ত আন্টদবাসীমদর জনয সা ান্টজ  ও অিতননন্টর্  সুন্টবধাগুন্টল ন্টচন্টির্  রুন  া সাংসৃ্কন্টর্ ভামব উপ ুক্ত এবং ন্টলঙ্গ ও 

আন্তঃেজন্মগ্র্ভামব অন্তভুত ক্ত এবং আন্টদবাসীমদর উপর েন্টর্কূল েভাব এডামর্,   ামর্ এবং/অিবা েশ্ন্ট র্  রার জনয 
বযবস্থা উন্নর্  রুন। 

6. ক্ষন্টর্গ্রস্ত আন্টদবাসী জনমগ্াষ্ঠী এবং উন্টিগ্ন আন্টদবাসী জনমগ্াষ্ঠীর সংস্থাগুন্টলর সামি অিতপূণত পরা শ্ত গ্রহণ  রুন (i) েন্টর্কূল 
েভাবগুন্টল এডামর্ বা  খন এডামনা সম্ভব না হ়ি, এই জার্ী়ি েভাবগুন্টল হ্রাস, েশ্ন্ট র্ বা ক্ষন্টর্পূরণ কদও়িার জনয 
বযবস্থাগুন্টল ন্টিজাইন, বাস্তবা়িন এবং প তমবক্ষমণ র্ামদর অংশ্গ্রহমণর অনুমরাধ  রুন। 

7. ক াগ্য এবং অন্টভজ্ঞ ন্টবমশ্ষজ্ঞমদর বযবহার  মর আইন্টপন্টপ বাস্তবা়িন প তমবক্ষণ  রা; ক খামনই সম্ভব এ টি অংশ্গ্রহণ ূল  
প তমবক্ষণ পদ্ধন্টর্ গ্রহণ  রুন; এবং আইন্টপন্টপর উমেশ্য এবং  ান্টির্ ফলাফল অন্টজত র্ হম়িমে ন্ট না, কবসলাইন শ্র্ত  এবং 
আইন্টপন্টপ প তমবক্ষমণর ফলাফল ন্টবমবচনা  মর  ূলযা়িন  রুন। প তমবক্ষণ েন্টর্মবদন ে াশ্  রুন। 

3.6. ভূতিকা ও দাতেত্বসিেূ   

স্বীকত ত সত্তা (AE) গ্রীি গ্যারাচি ককাম্পাচি (GGC) তত্ত্বাবধ্াি ও পযৃনবক্ষনণর েিয দায়ী এবং চিচিত কনর কয এটি 
GCF চবশ্বস্ত িীচত এবং োি, পচরনবশগ্ত এবং প্রাসচঙ্গক আইচি িুচি (অিুনোদি োস্টার িুচি এবং অিৃায়ি কাযৃকিাপ 
িুচি) অিুযায়ী সাোচেক সরুক্ষার োি এবং চিঙ্গ িীচত, আচদবাসী েিগ্নণর িীচত এবং অিযািয প্রাসচঙ্গক GCF িীচত 
এবং প্রনয়ােিীয়তাগুচি কেনি িিা।  

AE বত্রোচসক এবং বাচষৃক েিবায়ু প্রভাব প্রচতনবদি পযৃানিািিা এবং েো কদওয়ার পাশাপাচশ GCF-কক 
সেচষ্টগ্ত/একচত্রত পযৃনবক্ষণ ও েূিযায়ি পচরকল্পিায় সাহাযয করনব।  GGC িািু হওয়ার সানি সানি, AE এটি চিচিত 
করনতও সহায়তা করনব কয GGC-এর প্রনযােয প্রাচতষ্ঠাচিক চসনস্টে, িীচত এবং পদ্ধচতগুচি কেৃসূিী গ্রহণ করার েিয 
পযৃাপ্তভানব রনয়নে। উপরন্তু, AE েোগ্ত চিরীক্ষণ করনব কয GGC কেটা চিরীক্ষণ, চরনপাটৃ এবং যািাই করনত পানর 
এবং প্রাসচঙ্গক GCF োি, সুরক্ষা এবং িীচতগুচি বহাি রািা হনে। পচরচশষ্ট ১১-এর পচরনপ্রচক্ষনত, IP-সম্পচকৃত সূিক 
এবং প্রভানবর চিরীক্ষণ, েূিযায়ি এবং চরনপাটৃিং ফাংশনির েিয একটি বানেট বরাদ্দ করা হনয়নে কযিানি AE বানেনটর 
পাশাপাচশ তহচবি বাস্তবায়নির চদনক িেরদাচর করনব। আে অবচধ্, AE কয GGC-কত কোরানিা যিাযি অধ্যবসায় 
এবং ঝুুঁ চক েূিযায়ি কনরনে তা চিচিত করার েিয কয প্রাপ্ত তহচবিগুচি কপ্রাগ্রানের পচরপূণৃতার েিয পচরিাচিত হনব।  

প্রকত তপনক্ষ, AE পাশাপাচশ একেি চিযুি তত তীয় পনক্ষর েূিযায়িকারী, েিবায়ু, চিঙ্গ এবং E&S চবনশষজ্ঞ দি GGC-এর 
GCF চিঙ্গ িীচত বাস্তবায়ি ও বোয় রািার ক্ষেতা েূিযায়ি কনরনে এবং GCF-এর কপ্রানটাকিগুচি সম্পূণৃরূনপ কেনি 
িিার প্রচতশ্রুচত চিচিত কনরনে। AE েেবধ্ৃোি GCF িীচতর পচরনবনশ সচেয় এবং িটপনট িাকনব এবং চিচিত করনব 
কয GCF কপ্রাগ্রােটি বাস্তবায়নির সেয় কয ককানিা উন্নয়ি বা পচরবতৃি হনত পানর কসগুচি সম্পনকৃ সেতনি রািা হনয়নে।  

এচক্সচকউটিং এচিটি (EE) চহসানব GGC AE দ্বারা তত্ত্বাবধ্াি করা হনব। GGC এইভানব GCF-অিৃাচয়ত কপ্রাগ্রােটি 
সম্পাদি বা পচরিািিা করার েিয দায়ী এবং কেৃ পচরকল্পিা, েূিযায়ি এবং েিবায় ুপ্রভাব প্রচতনবদিগুচি যিি কসগুচি 
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ঋণগ্রহীতানদর দ্বারা েো কদওয়া হনব তিি পযৃানিািিা করনব৷ গ্রীন বে ইসুয করার কক্ষনত্র তানদর পূনবৃর অচভজ্ঞতার 
চভচত্তনত চিঙ্গ-চিচদৃষ্ট সূিকগুচির সানি সম্পচকৃত চহসানব চিরীক্ষণ েূিযায়ি এবং প্রচতনবদনির প্রনয়ােিীয়তাগুচি বাস্তবায়নির 
েিয EE-এর প্রাচতষ্ঠাচিক জ্ঞাি এবং অচভজ্ঞতাও রনয়নে।   

4. কাঠামিাটির েমোগ্  
4.1. GGC কিনমদন তনবথাচন েতিো (TSP) 

এটির িক্ষয অেৃনির েিয, GGC কিিনদনির বযাপক ইচতবািক এবং কিচতবািক প্রভাব চবনবিিা করনব কযিানি এটি 
একটি কেচেট গ্যারাচি প্রদাি করনত িায়। চিম্নচিচিত িারটি েূি উপাদানির উপর চভচত্ত কনর একটি কিিনদনির প্রভাব 
কবাঝা, পচরোপ এবং পচরিািিা করার েিয চিচদৃষ্ট চবনবিিা কদওয়া হনব: 

 

    

 

 

উমেশয িানুষ গ্রে িাভ 

 িবােু পতরবিথ মনর প্রভানবর 
উপর কিিনদি োডাও 
ঋণগ্রহীতার ইচতবািক প্রভাব 
রনয়নে: প্রচতচিচপনযাগ্য হওয়া, 
িচের স্থাপি করা অিবা তনিযর 
অসােঞ্জসযতা সোধ্াি করা এবং 
এর ফনি চবশ্ববযাপী পুুঁচেবাোর 
কিনক বতহত্তর েিবায় ুঅিৃায়নির 
েিয একটি পি বতচর করা।  

একেি ঋণগ্রহীতার ইচতবািক 
এবং কিচতবািক প্রভাব তার 
সবনিনয় গুরুত্বপূণ ৃ
কস্টকনহাল্ডারনদর উপর িানক। 
এর েনধ্য রনয়নে কেৃিারী, 
পচরবার, গ্রাহক, সরবরাহকারী, 
সম্প্রদায় এবং ঋণগ্রহীতানক 
প্রভাচবত বা প্রভাচবত করা অিয 
ককানিা বযচি। 

একটি ঋণগ্রহীতা তার প্রাকত চতক 
পচরনবনশর উপর ইচতবািক এবং 
কিচতবািক প্রভাব কফনি। এর 
েনধ্য রনয়নে প্রাকত চতক সম্পনদর 
বযবহার, চবষাি পদাি ৃইতযাচদ, 
তনব বেৃয অপসারণ, পুিবৃিায়ি 
এবং প্রাকত চতক ক্ষচত পুিরুদ্ধারও 
রনয়নে। 

স্থািীয়, োতীয় এবং আন্তেৃাচতক 
অিৃিীচতনত একেি ঋণগ্রহীতার 
ইচতবািক এবং কিচতবািক 
প্রভাব রনয়নে। এর েনধ্য রনয়নে 
কেৃসংস্থাি সতচষ্ট, িতুিত্ব 
উৎপন্ন , কর প্রদাি, সম্পদ 
সতচষ্ট এবং ঋণগ্রহীতার িাকা অিয 
কয ককানিা অিৃনিচতক প্রভাব। 

তচত্র 1 কিনমদন েতিো 

 

উপনরর কপ্রক্ষাপনট, GGC সম্ভাবয আচিৃক ও সুিােগ্ত দায়বদ্ধতা এডানত এবং/অিবা কোনিার েিয ভামিা পতরমবশগ্ি 
ও সািাত ক (E&S) অনুশীিনগুতি চিচিত করার গুরুত্ব স্বীকার কনর। ফিস্বরূপ, E&S ফযাটর এবং সুরক্ষার চবনবিিা GGC 
এর কিিনদি কস্কারকানেৃর একটি অচবনেদয অংশ গ্ ি কনর যা কিিনদি চিবাৃিি করনত বযবহৃত হয় যা চিচশিত কনর কয E&S ঝুচক 
এবং প্রভাবগুচি চিচিত করা হনয়নে এবং পুনরা কিিনদি েনুড কাযৃকরভানব পচরিাচিত হনয়নে। 

 একটি বযাংকনযাগ্য প্রকনল্পর চবকাশ সাধ্ারণত একটি দীঘ ৃপ্রচেয়া, চবনশষ কনর যচদ অবকা ানোগ্ত সম্পদ বা হস্তনক্ষপ 
বড হয়। একেি গ্যারািার চহনসনব, এটি কল্পিা করা হনয়নে কয GGC একটি প্রকনল্পর চবকানশর পরবতী পযৃানয় একটি 
কিিনদনির সানি পচরচিত হনব, প্রায়শয় চসচিয়র ঋণ েূিধ্ি প্রদািকারীনদর একটি কেচেট গ্যারাচি প্রদাি কনর প্রকল্পটিনক 
আচিৃক চিকটতা অেৃনি সহায়তা করার েিয । চিনির গ্রাচফকটি এটিনকই চিচত্রত কনর, প্রকনল্পর উন্নয়ি িনের 
'বাস্তবায়ি' এবং 'অপানরশি’ পযৃায়গুচিনত 'গ্যারািার' এর হস্তনক্ষনপর োধ্যনে। 
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তচত্র ৩ েতিো েবাে 

তাই, GGC সম্ভবত প্রকল্প উন্নয়ি িনের প্রািচেক পযৃানয় একটি েিবায়ু প্রকনল্পর E&S িুিযােনমক প্রভাচবত করার সুনযাগ্ 
পানবিা। পচরবনতৃ, GGC একটি শচিশািী কিনমদন তনবথাচন েতিো (TSP)  িাকার ওপর চিভৃর কনর, যা GGC-এর E&S 
িযামন মিি কেিওোমকথ র সানি সঙ্গচতপূণৃ চকিা তা চিধ্ৃারণ করনত ঋণগ্রহীতার E&S  েকুনেনিশি, প্রচেয়া এবং চসনস্টেগুচির 
উপর ককৌশিগ্ি েোেে অধযবসাে পযৃানিািিা করনব এবং পচরিািিা করনব। এই পটভূচেনত GGC-এর শচিশািী TSP 
গ্ ি করা হনয়নে, এবং এনত সাতটি (৭) কক শিগ্ত পদনক্ষপ রনয়নে যানত GGC একটি প্রকনল্পর প্রনয়ােিীয় E&S 
িানদন্ডগুতি পূরণ কনর চকিা তা চিধ্ৃারণ করনত অিুসরণ করনব। অচধ্কন্তু, TSP হি একটি অননয েতিো যা প্রকনল্পর 
চবকাশকারী বা পতষ্ঠনপাষক চহসানব GGC এর অিুপচস্থচতনত প্রভাবশািী েিবায়ু প্রকল্পগুচির চিবাৃিিনক োিানত িায়। TSP 
এর একটি সাধ্ারণ চিত্রায়ি চিনি কদওয়া হনয়নে, এবং তারপনর প্রচতটি ধ্ানপর বণৃিা কদওয়া হনয়নে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তচত্র 2 কিনমদন েতিো 

 

4.1.1. ধাপ ১: কিনমদন অগ্থানাই  করা (১-২সপ্তাে) 
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কিিনদিগুনিা GGC-এর অচরচেনিশি অংশীদারনদর দ্বারা উদূ্ভত হনব (কযেি MUFG, েনয়নি বযাংক, ইতযাচদ) যারা 
GGC কিনক এর E&S িযামন মিি কেিওোকথ  এবং E&S এর দতচষ্টনকাণ কিনক একটি গ্রহিনযাগ্য  প্রকল্প কিিনদি ককেি হনব কস 
সম্পনকৃ প্রচশক্ষণ চিনয় িাকনব। GGC এর E&S িযামন মিি কেিওোকথ  এর চভচত্ত চহনসনব IFC পারফমিথন্স স্টান্ডার্থ   
এর বযবহার িুবই সহায়ক হনব কারণ এটি চবশ্ববযাপী কেচেট এবং পচুেবাোনর বযাপকভানব প্রিাচরত হয়, এইভানব এটি আরও চিচদৃষ্ট 
োিদনের কিনয় উচ্চ স্তনরর সনিতিতা কিনক উপকত ত হয়।  

কিিনদি অচরচেনিশনি, GGC এর অচরচেনিশি অংশীদাররা প্রকল্প কিিনদনির েিয সবৃনশষ তিয এবং িচি সংগ্রহ করনত 
প্রকল্প কিিনদনির ঋণগ্রহীতানদর সানি কযাগ্ানযাগ্ কনর। GGC - সম্ভবত প্রকনল্পর উন্নয়ি িনের কশনষর কাোকাচে 
ইিানরট করনে বনি কদনি, এটি আশা করা হনে কয,  GGC -এর প্রনয়ােিীয় চবনশষজ্ঞ এবং কচেটিগুচির দ্বারা 
িূযিতেভানব, চিম্নচিচিত িচিগুচি আরও পযৃানিািিার েিয উপিব্ধ করা হনব: 

i. েিবায়ুর প্রভাব চবনেষণ (প্রশেি) এবং/অিবা েিবায়ুর প্রভাব েূিযায়ি (অচভনযােি); 
ii. চিঙ্গ িীচত এবং কেৃ পচরকল্পিা। 
iii. পচরনবশগ্ত ও সাোচেক প্রভানবর েূিযায়ি(ESIA); এবং 
iv. েিবায় ুবে এবং/অিবা ঋণ সাটৃিচফনকশি। 

প্রকনল্পর োচিনকর সহায়তায় অচরচেনিশি অংশীদারটি প্রকনল্পর এিাকায় ক্ষচতগ্রস্থ আচদবাসী কগ্াচষ্ঠগুচি তচতিি করার েিয 
দায়বদ্ধ িাকনব। চকেু কদনশ, এই োতীয় দিগুচিনক আচদবাসী চহসানব উনেি করা হয়। অিযািয কদনশ, তানদর অিযািয 
িাে পদ দ্বারা উনেি করা কযনত পানর, কযেি "আচদবাসী েিগ্ণ এবং স্থািীয় সম্প্রদায়", “স্থািীয় সম্প্রদায়” "সাব-
সাহারাি আচেকাি ঐচতহাচসকভানব অিুন্নত ঐচতহযবাহী স্থািীয় সম্প্রদায়", "আচদবাসী োচতগ্ত সংিযািঘু", "দচক্ষণ 
আনেচরকার আনো-উপোচত এবং কযাচরচবয়াি সম্প্রদায়", "োচতগ্ত কগ্াষ্ঠী", "আচদবাসী", "পাবৃতয উপোচত", 
"অরচক্ষত এবং প্রাচন্তক কগ্াষ্ঠী", "সংিযািঘু োতীয়তা", "তফচসচি উপোচত", "প্রিে োচত", "উপোচত কগ্াষ্ঠী", 
"যােকগ্ণ", "চশকারী-সংগ্রাহক", "যাযাবর কগ্াষ্ঠী" বা "বিবাসী"। কয পচরভাষাই বযবহার করা কহাক িা ককি, এই 
কেেওয়ানকৃর প্রনয়ােিীয়তাগুচি এই ধ্রনির সেস্ত কগ্াষ্ঠীর েিয প্রনযােয হনব।  যচদ এটি সম্ভাবয প্রভাব চহনসনব চিচিত 
করা হয়, তনব প্রািচেক চিচিং করা হনব।  

4.1.2. ধাপ ২: োেতিক তিতনং এবং কেণীকরণ (১-৩ সপ্তাে) 

একবার ককানিা অচরচেনিশি অংশীদার একটি কিিনদি প্রবতৃি করনি কসটি একটি িাি, অযাম্বার, সবুে ("RAG") 
কিকচিস্ট বযবহার কনর একটি প্রািচেক চিচিং করনব। RAG  কিকচিস্টটি একটি অিিয, বহুেুিী কিনমদন ককারকামর্থ র 
অংশ গ্ ি কনর, যা GGC এর োচিকািা প্রকল্প চিবৃািি সম্পদ। একটি E&S দতচষ্টনকাণ কিনক RAG চিচিং-এর েিয 
GGC-কক চিম্নচিচিত প্রশ্নগুচির উত্তর প্রচতষ্ঠা করনত হনব: 

স্টেমবল 1 RAG স্টচকমলে 

RAG কচকতিস্ট  করে(িাি)   অযাম্বার গ্রীন(সবুে) 

প্রস্তাচবত ঋণগ্রহীতা/প্রকল্পটি চক GGC-এর বেৃি আচিকায় ককানিা 
বচেৃত/চিচষদ্ধ চেয়াকািাপনক চিগ্ার কনর?  

হযা  হয়নতা  িা 

 গ্ত ৩ বেনর ঋণগ্রহীতা/প্রকল্পটি চক চবতনকৃর সিুিীি হনয়নে 
(অিৃাৎ ককাি বাস্তব পচরনবশগ্ত বা সাোচেক ঘটিাবিী কযেি শ্রে 
ধ্েৃঘট, অ-সিচতর েিয েচরোিা এবং েচরোিা, পচরনবশ দষূণ, 
চিঙ্গ-চভচত্তক সচহংসতা/নয ি হয়রাচি ইতযাচদ)?  

হযা  হয়নতা  িা 

ঋণগ্রহীতা/প্রকল্প চক একটি উনেিনযাগ্য কিচতবািক পচরনবশগ্ত 
প্রভাব সতচষ্ট করনব?  

হযা  হয়নতা  িা 
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  যচদ প্রকল্প এিাকায় উপচস্থত বা বযবহার কনর এেি 
সাোচেক-সাংস্কত চতক কগ্াষ্ঠী িানক  যানক "উপোচত" 
(পাহাচড উপোচত, তফচসচি উপোচত, উপোচত 
েিনগ্াষ্ঠী) "সংিযািঘু" (োচতগ্ত বা োতীয় 
সংিযািঘু) চহসানব চবনবিিা করা কযনত পানর, বা 
"আচদবাচস সম্প্রদায়গুচি" যারা প্রকল্পটি দ্বারা প্রভাচবত 
হয়, কসই কগ্াষ্ঠীগুচির সানি চক অিৃপূণৃ পরােশ ৃকরা 
হনয়নে এবং কযিানি উপযুি, কসিানি চক চবিােূনিয, 
পূনব ৃএবং অবচহত সিচত প্রচেয়াগুচি গ্রহি করা হনয়নে 
এবং কদওয়া হনয়নে? 

িা  হয়নতা  হযা 

 প্রকনল্প চক একটি পচরনবশগ্ত ও সাোচেক িীচত, পচরনবশগ্ত ও 
সাোচেক প্রভাব েূিযায়ি এবং পচরনবশগ্ত ও সাোচেক বযবস্থাপিা 
পদ্ধচত আনে?  

িা  হয়নতা  হযা 

প্রকনল্পর ককানিা কাযৃেনের ফনি চক আচদবাসীনদর 
অনিচেক পুিবৃাসি হনব? 

হযা  হয়নতা  িা 

প্রকনল্পর ককাি কাযেৃনের ফনি চক সীচেত বচহরাগ্ত 
কযাগ্ানযানগ্র সানি সানি দরূবতী কগ্াষ্ঠীর সানি অবাচিত 
কযাগ্ানযাগ্ হনব, যানদর "কস্বোয় চবচেন্ন", "চবচেন্ন 
োিুষেি" বা "প্রািচেক কযাগ্ানযাগ্" বিা হয়? 

হযা  হয়নতা  িা 

 

উপনরর কযনকাি প্রনশ্নর উত্তর যচদ হয় করর্ (িাি)  তাহনি কিিনদিটি প্রতযািযাি করা হনব এবং GGC দ্বারা আর িািু 
করা হনবিা। সনেহ এডানিার েিয, কযনকাি GCF কযাটাগ্তর A প্রকল্প অিুসরণ করার েিয GGC এর েযানেনটর েনধ্য 
কিই এবং এচগ্নয় চিনয় যাওয়া হনবিা।   

কযিানি একটি পচরষ্কার উপসংহার টািার েিয অপযাৃপ্ত তিয রনয়নে এবং/অিবা কসিানি স্থচগ্ত করার কারণ রনয়নে 
(কযেি ঋণগ্রহীতা িাি কিনক সিচতনত যাওয়ার েিয চবশ্বাসনযাগ্য প্রনিষ্টা করনেি), কস কক্ষনত্র কিিনদিটিনকঅযাম্বার 
চহসানব কশ্রণীবদ্ধ করা হয় এবং GGC -র কাযচৃিবৃাহী কচেটির  কানে করফার করা হয়।   কচেটি চিধ্ৃারণ কনর কয 
ঋণগ্রহীতানক সবুে-এ কযনত সহায়তা করার েিয আরও যিাযি অধ্যবসানয়র সংস্থাি চবচিনয়াগ্ করা উচিত চকিা।   

যচদ একটি কিিনদি কস্কার কনর গ্রীন (সবুে) RAG কিকচিনস্টর সেস্ত প্রনশ্নর উত্তর চহসানব, তাহনি কিিনদিটি E&S 
দতচষ্টনকাণ কিনক কিিনদি প্রচেয়ার পরবতী ধ্ানপ অগ্রসর হনব।  

4.1.3. ধাপ ৩: তরতভউ এবং চযামিঞ্জ (১-৩ সপ্তাে) 

E&S তিয এবং েকুনেনিশনির কপশাদার পযাৃনিািিার পর, ঋণগ্রহীতার চসচিয়র েযানিেনেি টীনের সানি আনিািিার সানি, GGC-
এর অভযন্তরীি E&S চবনশষনজ্ঞর চিনদৃশিায় GGC-এর চবচিনয়াগ্ দি দ্বারা কিিনদি কস্কারকানেৃর E&S উপাদািগুচি সম্পন্ন করা 
হনব। একটি চিচিং কিাট কিিনদি কস্কারকানেৃ তানদর ইিপুটগুচির উপর চভচত্ত কনর চবনেষণ এবং অিুোনির রূপনরিা 
চদনত বযবহৃত হয়।  

তারপনর িসডা কিিনদি কস্কারকােৃটি GGC-এর ইেপযাট কচেটির কানে পযৃানিািিার েিয উপস্থাপি করা হয়, কযিানি 
একেি স্বাধ্ীি E&S চবনশষনজ্ঞর েনতা চবনশষজ্ঞনদর অন্তভৃুি করা হয়। এই চবনশষজ্ঞরা আচদবাসীনদর সানি অিৃপূণৃ 
পরােশৃ এবং উপযুি চহসানব চবিােূনিয, পূব ৃঅবচহত সিচত সহ চবচভন্ন েূিযায়নির পদ্ধচত, গ্ণিা এবং ফিাফিগুচিনত 
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যনিষ্ঠ কন ারতা রনয়নে চকিা তা চিচিত করার েিয GGC চবচিনয়াগ্ দনির দ্বারা করা চবনেষণ এবং অিুোিনক 
িযানিঞ্জ কনর। 

GGC-এর ইেপযাট কচেটি সন্তুষ্ট হনি তারা কিিনদিটিনক বাচক আিষু্ঠাচিক পচরশ্রে এবং প্রচতকার কক শি পযাৃয়গুচির 
েধ্য চদনয় যাওয়ার অিুনোদি কদয়। 

4.1.4. ধাপ ৪: েোেে পতরেি (২-৫ সপ্তাে) 

GGC-এর সানি GGC-এর চবচিনয়াগ্ দি এবং ঋণগ্রহীতার সানি একটি সাইট পচরদশৃি করার েিয একটি স্বাধ্ীি ইি-
কাচি E&S পরােশৃদাতানক চিযুি কনর। একটি প্রকত ত সাইট পচরদশৃনির সানি সানি, তারা সচিচিতভানব কস্টকনহাল্ডারনদর 
সানি সাক্ষাৎকার পচরিািিা কনর এটি চিধ্ৃারণ করনত কয েো কদওয়া E&S তিযগুচি সঠিক চকিা এবং িচিনত করা 
আকাঙ্ক্ষা এবং দাচবগুচির সানি সােঞ্জসযপূণৃ চকিা। E&S চবনশষজ্ঞ এটিও চিচিত করমবন কে আতদবাসীমদর তবনািূমিয, পমূবথ 
এবং অবতেি সম্মতি োসতঙ্গক পক্ষগুতি দ্বারা েোেেভামব েদান করা েমেমে1।  

E&S চবনশষজ্ঞরা চিচিত করনবি কয প্রনযােয রাষ্ট্রীয় আইি এবং প্রচবধ্াি এবং চবনশষ কনর প্রাসচঙ্গক আন্তেৃাচতক িুচি 
এবং িুচির অধ্ীনি িাকা বাধ্যবাধ্কতাগুচি চবনবিিা করা হনয়নে।  

বতহত্তর দিটি তার E&S িযামন মিি পতরকল্পনা প্রদানির েিয ঋণগ্রহীতার প্রচতশ্রুচত এবং দক্ষতার প্রচত আস্থা বতচর 
করার কিষ্টাও করনব। 

GGC স্বীকার কনর কয কদনশর েনধ্য E&S  চবনশষজ্ঞ পরােশৃদাতা চিবাৃিি করা এবং সম্পকৃ বতচর করা GGC-এর 
অভযন্তরীণ তনশ্চেিা েতিোর একটি গুরুত্বপূি ৃউপাদাি। ইি-কাচি E&S চবনশষজ্ঞ পরােশৃদাতাটি GGC-কক একটী চিবৃাচিত 
কিিনদি প্রকনল্পর অযােহক েচিটচরং এবং েূিযায়ি (M&E) পচরিািিায়, আচিৃক-পরবতী, কসইসানি তানদর E&S 
বযবস্থাপনা দক্ষতা উন্নত করনত ঋণগ্রহীতার সানি কাে করনত সহায়তা করনব। 

যিাযি পচরশ্রনের পদনক্ষনপর ফিাফিটি হনব একটি আপনেট করা কিিনদি কস্কারনবােৃ এবং চবচিনয়াগ্ দনির একটী চবশদ 
কিিনদি চেচে চরনপাটৃ, যা ইি-কাচি E&S চবনশষজ্ঞ পরােশৃদাতা দ্বারা পচরপূরক। প্রচতনবদিটি চবচভন্ন কিিনদনির েূিযায়ি, 
চবনেষণ এবং তানদর অন্তচিৃচহত অিুোিগুচিনক যািাই করার প্রোণ সরবরাহ কনর। সোনিািিােূিকভানব, এটি যিাযি 
পচরশ্রনের সেয় উনন্নাচিত কয ককািও ফাুঁক এবং/অিবা অিৃপূণৃ চবিুযচতগুচিনকও হাইিাইট কনর, যা ঋণগ্রহীতার দ্বারা 
সোধ্াি করা প্রনয়ােি। 

 

 

 

সারণী 2 েোেে পতরেমির  নয একটি কচকতিমস্টর উদােরণ  

িূি েশ্ন  েতিতিো িন্তবয  

 
1   মেখাদে GGC-এর জেয প্রস্তাদবত র্ােকর্ালাপগুদল বাদেদজযর্ উদেদযয আদিবাসীদির সাাংসৃ্কদতর্ ঐদতহ্য বযবহ্ার 

র্রার দেশ্চয়তা মিয়, মসদেদে প্রর্দের োদলর্ েদতগ্রস্থ আদিবাসীদির তাদির অদির্াদরর এর্টি উপলব্ধ স্থােীয় 

ভাষায় অবদহ্ত র্রদবে; বাদেদজযর্ দবর্াদযর সুদোগ ও প্ররৃ্দত এবাং দবর্ায ও বযবহ্াদরর সম্ভাবয পদরণদত। প্রর্দের 

োদলর্দর্ অবযযই দেদশ্চত র্রদত হ্দব মে আদিবাসীরা ভূদে ও জেগদণর প্রথা ও ঐদতদহ্যর সাদথ সােঞ্জসযপূণক উন্নয়ে 

মথদর্ প্রাপ্ত সুদভিাগুদলর জেয েযায়সঙ্গত অযাদেস ভাগ র্দর মেয়।  
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অনুগ্রে কমর GCF আতদবাসী  নগ্মণর নীতির েমোমগ্র সুমোগ্ পডুন।2 ককান 
সািাত ক-সাংকৃতিক কগ্াষ্ঠী তক েকল্প এিাকাে উপতস্থি বা বযবোর করমে োরা 
আমবদমনর সুমোমগ্র িমধয পমড?  

হযা 
িা 

অোিা 

 

কসখামন তক  ািীে বা স্থানীে আইন বা নীতির পাশাপাতশ নৃিাতিক 
গ্মবষণা/অধযেন রমেমে ো এই কগ্াষ্ঠীগুতিমক " াতিগ্ি সংখযািঘু", িফতশতি 
উপ াতি, উপ াতি  নগ্ণ,  ািীে সংখযািঘু বা সাংকৃতিক সম্প্রদামের অন্তগ্থি 
তেসামব েকল্প এিাকাে উপতস্থি বা এটি িামদর বযবোরমোগ্য বমি িমন কমর? 

হযা 
িা 

অোিা 

 

রাষ্ট্র-টি তক ILO কনমভনশন নং এর অনুমিাদন কমরমে? ১৬৯ এবং/অেবা 
আনুষ্ঠাতনকভামব এর আইমন আতদবাসীমদর অতধকারসিূে স্বীকৃি কমরমে? 

হযা 
িা 

অোিা 

 

েদি কদশ বা এিাকাে আতদবাসী  তিমি কা  করা অনয ককাম্পাতনগুতি তক দ্বমের 
সম্মুখীে েমেমে? 

হযা 
িা 

অোিা 

 

আতদবাসীমদর সামে োেতিক পরািশথগুতি তক েকল্প এবং আতদবাসীমদর িমধয 
সম্ভাবয দ্বে তনমদথ শ কমর, উন্নেমনর  নয িামদর আকাঙ্ক্ষাগুতিসে? 

হযা 
িা 

 

তবদযিান আইতন ও োতিষ্ঠাতনক কাঠামিার তবমেষণটি তক ককামনা আইতন ফাাঁক 
েকাশ কমর, তবমশষ কমর  তি ও সম্পমদর অতধকার এবং পরািমশথর েমো নীেিা 
এবং তবনািূমিয, পবূথ ও অবতেি সম্মতি সম্পমকথ ? 

হযা 
িা 

অোিা  

 

পদ্ধতি এবং ফিাফি সে েভাব িূিযােন েতিোটি তক পেথাপ্তভামব নতেভুক্ত এবং 
কোগ্ামোগ্স্থাপন করা েমেমে? 

হযা 
িা 

অোিা 

 

তবসৃ্তি েকল্প এিাকার িমধয সিস্ত আতদবাসী  নগ্মণর েতিতনতধ েতিষ্ঠামনর সামে 
তক একটি উপেুক্ত অেথপণূথ পরািশথ েতিো সম্পন্ন করা েমেমে? 

হযা 
িা 

অোিা 

 

কেখামন েমো ন, কসখামন তক তবনািূমিয, পমূবথ এবং অবতেি সম্মতি সম্পন্ন েমেমে 
এবং কদওো েমেমে? 

হযা 
িা 

অোিা 

 

েকল্পটি তক স্থানচুযতি, স্থানান্তর অেবা পনুবথাসনমক অন্তভুথ ক্ত করমব? হযা 
িা 

অোিা 

 

েকমল্পর কােথিমির িমধয তক োকৃতিক সম্পমদর (কেিন খতন , োইমরাকাবথন, 
বন,  ি, তশকার বা িাে ধরার এিাকা) েোগ্ি  তির িমধয বাতনত যক উন্নেন 
অন্তভুথ ক্ত োকমব ো  ীতবকা বা সাংকৃতিক, আনষু্ঠাতনক, আধযাতিক বযবোরমক 
েভাতবি করমব ো আতদবাসীমদর পতরচে এবং সম্প্রদােমক সংজ্ঞাতেি কমর? 

হযা 
িা 

অোিা 

 

 

 

 

4.1.5. ধাপ ৫: েতিকার ও েকাশ (২-৫ সপ্তাে) 

 
2 https://www.greenclimate.fund/document/indigenous-peoples-policy 
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চবশদ কিিনদি চেচে চরনপাটৃটি কিনক সরাসচর অঙ্কি করা প্রচতকার এবং প্রকানশর পদনক্ষপটি যিাযি পচরশ্রনের পদনক্ষনপর 
সানি েচডত। কযিানি ফাুঁক এবং/অিবা চবিুযচত চবদযোি কসিানি GGC চবচিনয়াগ্ দি, GGC-এর অভযন্তচরি E&S 
চবনশষজ্ঞনদর চিনদৃশিায়, ঋণগ্রহীতানক ফাুঁক/চবিুযচতর সোধ্ানির েিয একটি প্রচতকানরর কক শি বতচর করনত সহায়তা করার েিয 
কদশ-কদনশর E&S চবনশষজ্ঞ পরােশৃনকর সানি কাে করনব। 

একবার েতিকামরর ককৌশিটি বতচর হনয় কগ্নি, ঋণগ্রহীতানক একটি পূব-ৃসিত সেয়সীোর েনধ্য কক শি এবং কেৃ 
পচরকল্পিা প্রদানির েিয প্রচতশ্রুচতবদ্ধ করনত হনব। কযিানি একেি ঋণগ্রহীতা প্রচতকানরর কক শি বতচর করনত 
এবং/অিবা প্রদাি করনত প্রচতশ্রুচতবদ্ধ িা বা স্পষ্ট অচিো প্রকাশ কনরি, কসিানি কিিনদিটি GGC চবচিনয়াগ্ দি 
প্রতযািযাি করনব। 

অগ্রগ্চতর েিয, একটি প্রচতকানরর কক শি এবং পদনক্ষপ অবশযই GGC অভযন্তরীি E&S চবনশষজ্ঞনদর সন্তুচষ্টর েিয প্রদাি 
করনত হনব, কক শিটি গ্রহি করার েিয ঋণগ্রহীতার দতঢ় প্রচতশ্রুচত সহ।  

তদ্বযতীত, যিাযি পচরশ্রনের প্রচতচেয়ার উপর চভচত্ত কনর এবং চবনশষ কনর কযিানি ফাুঁক বা দবুৃিতাগুচি চিচিত করা 
হনয়নে, কসিানি GGC তনতশ্চি করমব কয ককািও ঝুুঁ চক, সুনযাগ্ এবং প্রভাব চিচিত করার েিয সুপাচরশকত ত পচরহার বা 
প্রশেনির বযবস্থা রনয়নে চকিা, এইগুচি সোধ্ানির েিয সংচেষ্ট সংনশাধ্িেূিক পদনক্ষপসহ কযনকাি শনতৃর িচের (CPs) 
সহ। কেগুতি আতদবাসী এবং ভূতিমি েমো য 3 IPP-কি অিীব গুরুত্বপণূথ তেমসমব োইিাইট করা েমব। পচরকল্পিাটি 
প্রকনল্পর োচিনকর তানদর জ্ঞাি এবং তানদর প্রস্তাচবত কাযৃকািানপর প্রভাব প্রদশৃনির েিয প্রনয়ােিীয় কবসিাইি তনিযর 
চবশদ চববরণ কদনব।  

আতদবাসী  নগ্মণর পতরকল্পনা-টি চিনম্নাি উপাদািগুচিনক চবনবিিা করনব যা চিনম্ন বচণৃত হনয়নে: 

1. কবসিাইি তিয (চবনশষজ্ঞ, স্বাধ্ীি ও অংশগ্রহণেিূক পচরনবশগ্ত এবং সাোচেক ঝুুঁ চক এবং প্রভাব েূিযায়ি ও 
প্রচেয়াগুচি কিনক)  

2. প্রভাব, ঝুুঁ চক ও সুনযানগ্র েিূ অিুসন্ধাি এবং চবনেষণ 

3. কিচতবািক প্রভাবগুচি এডানত, কোনত ও প্রশচেত করনত এবং ইচতবািক প্রভাব ও সুনযাগ্গুচিনক উন্নত করার 
বযবস্থা  

4. পযৃনবক্ষণ এবং েূিযায়ি এবং চরনপাটৃিং 

5. সম্প্রদায়-চভচত্তক প্রাকত চতক সম্পদ বযবস্থাপিা এবং অচভনযাগ্ প্রচতকার বযবস্থা  

6. আনিািিার ফিাফিসেূহ (পচরনবশগ্ত এবং সাোচেক ঝুুঁ চক এবং প্রভাব েূিযায়ি প্রচেয়া িিাকািীি), 
অংশগ্রহণকারী বযচি এবং সংস্থার তাচিকা, একটি সেয়সিূী, যারা প্রচতটি কাযৃকিানপর েিয দায়ী, চবিােূনিয, 
পূনব ৃএবং অবচহত সিচত এবং ভচবষযনত যুি হওয়ার পচরকল্পিাগুচি সহ;  

7. চিঙ্গ েূিযায়ি এবং কেৃ পচরকল্পিার সানি সংনযাগ্ (পচরচশষ্ট ৮)  

8. িভযাংশ ভাগ্াভাচগ্ এবং কেয়ানদর বযবস্থাসেহূ  

 
3   মেখাদে GGC দ্বারা গযারাদি মিওয়ার জেয প্রস্তাদবত দিয়ার্লাপগুদলর জেয ভূদে এবাং অঞ্চলগুদলদত আইেত স্বীরৃ্ত 

অদির্ার প্রদতষ্ঠার প্রদয়াজে হ্য়, মসখাদে প্রর্দের োদলর্ রাজয এবাং েদতগ্রস্ত আদিবাসীদির সাদথ র্াজ র্রার োিযদে, 

এই জাতীয় সম্পদির আইদে স্বীরৃ্দত দেদশ্চত র্রার জেয এর্টি পদরর্েো প্রস্তুত র্রদব, তাদির রাদের প্রদোজয আইে 

এবাং বািযবাির্তা অেুসাদর। GGC এেে র্ােকর্লাদপর গযারাদিও মিদব ো োর ফদল GCF েীদত দ্বারা দেদিক ষ্ট র্রা ছাডা 

আদিবাসীদির অদেচ্ছারৃ্ত পুেবকাসে হ্দব।   
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9. িরি, বানেট, সেয়সূিী এবং সাংগ্ চিক দাচয়ত্বসেূহ  

10. কযিানি প্রনয়ােি কসিানি চবিােূনিয, পূনব ৃএবং অবচহত সিচতর িচিপত্র 

GGC ইেপযাট কচেটির চবনবিিার েিয, তারপনর কক শি এবং কে ৃপচরকল্পিাটি একটি আপনেট করা কিিনদি 
কস্কারকােৃ, চবশদ কিিনদি চেচে চরনপাটৃ এবং একটি M&E কক শি (ধ্াপ ৬ কদিুি) সহ উপস্থাপি করা হনব। 

চরনপানটৃর একটি সংস্করণ (GCF-এর প্রকানশর প্রনয়ােিীয়তাগুচির সানি সঙ্গচতপূণৃ) GGC ওনয়বসাইনট প্রকাশ করা হনব 
এবং ৩০-চদি (কযানিোনরর চদি) পযৃানিািিার সেয় সহ GCF-কক পা ানিা হনব। IP িীচত-টিনত বিা হনয়নে কয 
স্বীকত ত সংস্থা এবং চিবৃাহকারী সংস্থাগুচি চিচিত করনব কয সেস্ত প্রকাশ করা তিয একটি সাংস্কত চতক এবং সাোচেকভানব 
উপযুি পদ্ধচতনত আচদবাসীনদর এবং তানদর ববধ্ উপনদষ্টানদর কানে প্রদাি করা হনব, প্রাসচঙ্গক আচদবাসী ভাষাগুচি সহ, 
এবং এটিও চিচিত করনব কয প্রকাচশত তিয পযৃানিািিা এবং চবনবিিা করার সেয় আচদবাসীনদর কানে পযাৃপ্ত সেয় 
রনয়নে। পযৃানিািিার সেয়কািটি GCF  কিনক এটি চিচিত হওয়ার পর শুরু হয় কয চরনপাটৃটি তার কবানেৃ েো কদওয়া 
হনয়নে। প্রকাশ প্রচেয়ার োধ্যনে প্রাপ্ত কযনকানিা েন্তবয প্রচতকার কক শনির েনধ্য চবনবিিা করা হনব।  

4.1.6. ধাপ ৬: পেথমবক্ষণ ও িূিযােন ককৌশি (২-৫ সপ্তাে) 

েচিটচরং ও ইভািুনয়শি (M&E) কক শি ধ্াপটি প্রচতকার পদনক্ষনপর সানি সোন্তরািভানব পচরিাচিত হয়। M&E 
কক শিটি GGC চবচিনয়াগ্কারী দি GGC-এর ইি-কাচি চবনশষজ্ঞ পরােশৃদাতা এবং ঋণগ্রহীতার সহনযাচগ্তায় বতচর 
কনরনে। M&E কক শিটি সরাসচর GGC এর পচরবতৃনির তনত্ত্বর সানি সংনযাগ্ স্থাপি কনর, কযনহতু GCF দ্বারা 
অিুনোচদত। কিিনদনির E&S িযামন মিি উপাদানির কক্ষনত্র কীভানব, এবং কানদর দ্বারা, কেটা এবং তিয সংগ্রহ, 
েূিযায়ি এবং চরনপাটৃ করা হয় কস সম্পনকৃ প্রচতটি কাযকৃিাপ, আউটপুট, ফিাফি এবং িূডান্ত িক্ষয, M&E কক শনি স্পষ্ট 
পদনক্ষনপর সানি বযািযা করা হনয়নে। 

GGC ইেপযাট কচেটির চবনবিিার েিয কিিনদি কস্কারকােৃ, চবশদ কিিনদি চেচে চরনপাটৃ এবং প্রচতকানরর কক শনির 
পাশাপাচশ উপস্থাপি করার আনগ্ M&E কক শিটি অবশযই ঋণগ্রহীতার দ্বারা একটি স্পষ্ট প্রচতশ্রুচত গ্রহণ করনব। 
প্রচতকানরর কক শিটির েনতা, কযিানি একেি ঋণগ্রহীতা M&E কক শি চবকাশ এবং/অিবা প্রদানির প্রচত সুস্পষ্ট অচিো 
প্রকাশ কনরি িা, কসিানি GGC-এর প্রভাব কচেটির কানে চবনবিিার েিয উপস্থাপি করার আনগ্ কিিনদিটি GGC এর 
চবচিনয়াগ্ দি প্রতযািযাি করনব। 

4.1.7. ধাপ ৭: অনুমিাদন (১-২ সপ্তাে) 

GGC-এর ইেপযাট কচেটি, যা স্বাধ্ীি চবনশষজ্ঞনদর চিনয় গ্ঠিত, আপনেট করা কিিনদি কস্কারকােৃ, চবশদ কিিনদি 
চেচে চরনপাটৃ, প্রচতকার কক শি এবং GGC চবচিনয়াগ্ দি দ্বারা প্রদত্ত M&E কক শিটির পযৃানিািিা করনব। কিিনদিটি 
কয GGC-এর E&S িযামন মিি কেিওোমকথ র সানি সঙ্গচতপূণৃ এই চবষনয় একবার সন্তুষ্ট হনয় কগ্নি, ইেপযাট কচেটিনক 
গ্যারাচি ইসুয করার চসদ্ধানন্ত অগ্রগ্চতর েিয কিিনদনির েিয তার অিুনোদি প্রদাি করনত বিা হনব। 

যাইনহাক, যচদ GGC-এর ইেপযাট কচেটির E&S িযামন মিি, আইচপচপএফ সহ, কিিনদনির উপাদািগুচির চবষনয় 
অবচশষ্ট উনদ্বগ্ িানক, তাহনি GGC চবচিনয়াগ্কারী দিনক GGC এর ইেপযাট কচেটির উনদ্বনগ্র সোধ্াি করনত ধ্াপ ৫ 
(প্রচতকার ও প্রকাশ) এ চফনর কযনত হনব এবং ঋণগ্রহীতার সানি ঘচিষ্ঠভানব কাে করনত হনব। 

একবার GGC-এর ইেপযাট কচেটি কিিনদিটি অিুনোদি করনি এটি GGC-এর চবচিনয়াগ্ কচেটির কানে অগ্রসর হনব যা 
কিিনদনির উপাদাি, আচিৃক এবং বাচণচেযক চদকগুচির উপর েতােত কদনব। গুরুত্বপূণৃভানব, চবচিনয়াগ্ কচেটি শুধ্ুোত্র 
কসসব কিিনদি অিুনোদি করনব যা প্রিনে ইেপযাট কচেটি অিুনোদি কনরনে। এটি চিচিত কনরনে কয সেস্ত সম্ভাবয 
কিিনদনির একটি পচরষ্কার েিবায়ুগ্ত উমেশয রনয়নে এবং িানভর আনগ্ িানষু এবং গ্রেমক অগ্রাচধ্কার চদনয় তবমবচনা 
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করা েমেমে। একটি কিনমদমনর 'উমেশয, িানষু এবং গ্রে' উপাদানগুতির অনুমিাদনটি েি, কাম ই, িামভর  নয একটি 
পবূথশিথ । 

যচদ GGC-এর চবচিনয়াগ্ কচেটি কিিনদনির আচিৃক এবং বাচণচেযক চদকগুচির সানি স্বােেয কবাধ্ কনর, তনব কসটি 
ঋণগ্রহীতার পনক্ষ একটি গ্যারাচি প্রদানির েিয একটি আিুষ্ঠাচিক অিুনোদি োচর করনব৷  

চিচিত দবুৃিতা এবং ফাুঁকগুচি কেটানত েকমল্পর িাতিক/কর্মভিপার/স্পন্সর  অগ্রগ্চতর চবষয় কিনক।  

4.1.8. িাতিতর্তসতিনাতর েতিরক্ষা িাইন  

অতএব, GGC  কিিনদনির গ্যারাচি কবনে কিওয়ার েিয E&S ঝুুঁ চকর সিুিীি হওয়ার ঝুুঁ চক কোনত উপনরাি TSP-কত 
বহু-চবষয়ক 'প্রচতরক্ষার িাইি' বযবহার কনর। প্রচতরক্ষার এই িাইিগুচি েিবায়ু, চিঙ্গ, পচরনবশগ্ত এবং সাোচেক 
চবজ্ঞাি, এবং েিবায় ুবে সাটৃিচফনকশনির কক্ষনত্র কপশাদার চবনশষজ্ঞ। গুরুত্বপূণৃভানব, এই চবনশষজ্ঞনদর চিনয়ানগ্র চবষনয় 
GGC GFC-এর সানি কযাগ্ানযাগ্ করনব। E&S বযবস্থাপিা উপাদািগুচির পচরনপ্রচক্ষনত, এই প্রচতরক্ষা িাইিগুচি চিম্নরূপ: 

সারতণ 3 তবমশষজ্ঞগ্ণ 

অভযন্তরীণ E&S তবমশষজ্ঞ অভযন্তরীণ E&S তবমশষজ্ঞটি এক ন িধয-তসতনের কেমক তসতনের-
কিমভমির তনমোগ্ েমবন বমি আশা করা  েমে োর E&S কক্ষমত্র কা  
করার কিপমক্ষ ১০ বেমরর অতভজ্ঞিা রমেমে  এবং উদীেিান 
বা ারগুতিমি কফাকাস রমেমে৷  

ইিপযাক্ট কতিটি E&S তবমশষজ্ঞ ইেপযাট কচেটি E&S চবনশষজ্ঞটি একেি চসচিয়র-কিনভি চিনয়াগ্ 
হনবি বনি আশা করা হনে যার E&S কক্ষনত্র কাে করার কেপনক্ষ ১৫ 
বেনরর অচভজ্ঞতা রনয়নে এবং উদীয়োি বাোরগুচিনত কফাকাস 
রনয়নে৷ 

ইন-কাতি E&S পরািশথদািা ইি-কাচি E&S 4পরােশৃদাতা একটি স্বিােধ্িয স্থািীয় বা আিচিক 
E&S পরােশৃদাতা ফােৃ হনব বনি আশা করা হনে যার আইএফচস 
পারফরনেন্স স্টযাোনেৃর সানি কাে করার এবং প্রনয়াগ্ করার কেপনক্ষ 
৫ বেনরর চবশ্বাসনযাগ্য িাক করকেৃ রনয়নে। 

 

উপনরাি োডাও, GGC-এর E&S িযামন মিি কেিওোমকথ র প্রনয়ােিীয়তাগুচির সিনন্ধ কয তানদর একটি দতড উপিচব্ধ 
রনয়নে তা চিচিত করনত GGC চবচিনয়াগ্ দনির সদসযনদর চিয়চেতভানব E&S িযামন মিি প্রচশক্ষণ কদওয়া হনব। এই 
োচটচেচসচিিাচর পূবৃশতৃগুচি প্রদাি করনত সক্ষে হওয়ার েিয একেি ঋণগ্রহীতার েিূ কযাগ্যতাগুচি কীভানব চিধ্াৃরণ 
করনত হয় কস সম্পনকৃও দনির সদসযনদর দক্ষতা কশিানিা হনব। 

4.1.9. অনুতিি TSP সিেসীিা 

অিুরূপ কলাবাি গ্যানরির উনদযাগ্ এবং সংস্থাগুচি (কযেি GuarantCo) কিনক অচেৃত দনির অচভজ্ঞতা কিনক এটি 
প্রতযাচশত কয, কিিনদি চিবাৃিি প্রচেয়াটি ১২ - ২৪ সপ্তানহর (বা ৩ - ৬ োস) েনধ্য সম্পন্ন হওয়া উচিত। িীনির 

 
4 সবকদেম্ন, মিদযর সম্প্রিাদয়র সাদথ সাোদজর্ দবজ্ঞাদের িেতা এবাং অদভজ্ঞতা প্রিযকদের জেয ইে-র্াদি E&S 

পরােযকিাতা সাংস্থার প্রদয়াজে হ্দব৷ 



 

 

  

 

21    আদিবাসীদির মেেওয়ার্ক   

টাইেনেে চিত্রটি কদিায় কয একটি 'দক্ষ সেয়সীো' ১২ সপ্তাহ সেয় চিনত পানর, কযিানি একটি 'দীঘৃাচয়ত সেয়সীো' ২৪ 
সপ্তাহ পযৃন্ত (এবং সম্ভাবযভানব কবচশ) সেয় চিনত পানর। 

4.2. গ্রীন ক্লাইমিট বন্ড বা ঋণ ইসুয করার পর  

একবার বে বা কিািটি ইসযু করা হনি, GGC িিোি ঝুুঁ চকর োপকাঠিগুচি প্রনয়াগ্ করনব এটি চিচিত করার েিয কয 
কেেওয়াকৃটি চিম্নচিচিত কােগুচি করার োধ্যনে ধ্ারাবাচহকভানব প্রনয়াগ্ করা হনয়নে:  

A. প্রকনল্পর োচিকনক অবশযই গ্যারাচি চদনত হনব কয ESAP-কত চিধ্ৃাচরত প্রচতকারেূিক পদনক্ষপগুচি সনম্বাধ্ি করা 
হনয়নে৷  

B. কেেওয়াকৃটির চেয়াকিাপ এবং প্রচতপািনির পযৃনবক্ষণ ও তত্ত্বাবধ্ানির েিয GGC-এর  েকমল্পর 
িাতিক/কর্মভিপার/স্পন্সরমদর প্রনয়ােি হনব। এই প্রচেয়া িিাকািীি বযবহার করা কযনত পানর এেি একটি 
কিকচিনস্টর একটি সম্ভাবয উদাহরণ িীনি উনেি করা হনয়নে: 

সারণী 4পেথমবক্ষণ এবং িূিযােমনর  নয কচকতিস্ট 

িূি েশ্ন  েতিতিো িন্তবয  
একটি E&S কিথেতিো এবং IPP পতরকল্পনা তক বাস্তবাতেি েমে?  হযা 

িা 
 

িূি ঝুাঁ তক বা সম্ভাবয েভাবগুতি তচতিি করার তবরুমদ্ধ কিথক্ষিিা ট্র্যাক করার  নয 
তক একটি অংশগ্রেণিূিক পেথমবক্ষণ ককৌশি স্থাপন করা েমেমে? 

হযা 
িা 

 

একটি েকল্প-স্তমরর অতভমোগ্ েতিো তক তিতর করা েমেমে এবং কসটি তক সংতেষ্ট 
আতদবাসী/সম্প্রদাে এবং/অেবা বতেরাগ্ি তবমশষজ্ঞমদর সামে সম্মি েমেমে? এই 
িেযগুমিা তক সংতেষ্ট অতধকারধারীমদর কামে কপৌাঁমে কদওো েমেমে? 

হযা 
িা 

 

অতভমোগ্ তক পাওো কগ্মে এবং কসগুতির ফিাফি/সিাধান তক তেি? হযা 
িা 

 

পেথাপ্ত কোগ্ামোগ্ চযামনমির সীিাতনমদথ শ সে তক একটি স্বে কোগ্ামোগ্ ককৌশি তিতর 
করা েমেমে এবং কসটি তক সংতেষ্ট আতদবাসী/সম্প্রদামের দ্বারা সম্মি েমেমে? 

হযা 
িা 

 

 

C. প্রকনল্পর োচিক চেয়াকিাপগুচির কায ৃসম্পাদনির সানি সম্পচকৃত কােগুচির চিরীক্ষণ, পযৃানিািিা ও প্রচতনবদি 
করনবি এবং প্রনয়ােিীয় প্রভাব প্রচতনবদনি তানদর চেয়াকিানপর প্রভাব এবং ফিাফিগুচি চরনপাটৃ কনর কসগুচি 
কয কেেওয়ানকৃর সানি সােঞ্জসযপূণৃ তা চিচিত করনবি৷  

D. অপানরশিাি বা প্রকনল্পর সম্প্রসারণ, পচরবতৃি বা অচভনযােি প্রনয়ােি হনি GGC-এর একটি প্রকল্প আপনেনটর 
প্রনয়ােি হনব এবং এইভানব সম্পূণৃ করার েিয একটি িতুি যিাযি পচরশ্রে প্রচেয়ার প্রনয়ােি হনব যা 
কেেওয়ানকৃর সানি সােঞ্জসযতা চিচিত করার েিয ককানিা অচতচরি পচরোপসেহূ চবনবিিা করা উচিত চকিা তা 
চিধ্ৃারণ করনব।  

E. অচভনযাগ্ প্রচতকার বযবস্থায় চিচপবদ্ধ সেসযা/অচভনযাগ্ কিনক প্রচতকারেূিক পদনক্ষনপর প্রনয়ােি হনি 
প্রচতকারেূিক পদনক্ষপগুচি অচবিনম্ব এবং সিানির সানি প্রনয়াগ্ করা উচিত।  

F. উপনরাি িচিগুচি প্রণয়ি এবং প্রকনল্পর োচিক কততৃ ক প্রনয়ােিীয় পদ্ধচতগুচি পচরিািিা করার েিয একটি পযাৃপ্ত 
বানেট বরাদ্দ করা হনব।  
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G. অবনশনষ, GCF-এর ওনয়বসাইনট প্রকানশর েিয GGC প্রাসচঙ্গক িচিপত্র েো কদনব যার েনধ্য E&S িচি এবং 
আচদবাসীনদর সুরক্ষা প্রচতনবদিসেূহ অন্তভৃুি রনয়নে। 
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5. অতভমোগ্ েতিকামরর বযবস্থা এবং কস্টকমোল্ডার এনমগ্ মিি   
5.1. কস্টকমোল্ডার এনমগ্ মিি 

GGC এর অিৃায়নির েীবিিে এবং চসদ্ধান্ত গ্রহনণর সানি E&S ঝুুঁ চক বযবস্থাপিার একীকরণনক সহেতর করার েিয, 
কস্টকনহাল্ডানরর সম্পতি হওয়াটি E&S ঝুুঁ চকর োি এবং প্রনয়ােিীয়তা স্তনম্ভর একটি অপচরহাযৃ অংশ। এই কপ্রক্ষাপনট, 
কস্টকনহাল্ডার এিনগ্েনেি বিনত GGC এবং তার কস্টকনহাল্ডারনদর েনধ্য হওয়া সচেয় িিোি সংিাপ, তিয আদাি-
প্রদাি এবং চেিচিয়ানক কবাঝায় (পচরচশষ্ট ৬-এ উচেচিত)। কযেি, GGC স্বেতা ও েবাবচদচহতা এবং কশিার এবং 
েোগ্ত উন্নচতর সংস্কত চতনক সেিৃি করার েিয কাযৃকর কস্টকনহাল্ডার এিনগ্েনেি প্রচেয়াসেূনহর (অভযন্তরীণ ও 
বাচহযকভানব এবং পচরচশষ্ট ৭-এ উচেচিত) চবকাশ ও বাস্তবায়নির প্রচতশ্রুচত কদয়। উদাহরণস্বরূপ, চিয়চেত েস-টিে 
ইিারঅযাকশি, ফাংশি চেটিং এবং E&S চবষয়গুচিনত উপস্থাপিা, ই-কেইি, চিউেনিটার ইতযাচদর োধ্যনে সরাসচর 
অভযন্তরীণ E&S কযাগ্ানযাগ্ বাস্তবায়ি করুি। 

প্রকনল্পর োচিকনদর এইভানব একটি কস্টকনহাল্ডার এিনগ্েনেি প্রচেয়া চেোইি করনত হনব যা চিচিত কনর: 

• কস্টকনহাল্ডারনদর উনদ্বগ্ কযাপিার করা হয় এবং সম্ভাবয ঝুুঁ চক পযাৃপ্তভানব চিচিত করা হয়; 

• কয কগ্াষ্ঠী এবং বযচিনদর েীবি প্রকল্পটি দ্বারা প্রভাচবত হনত পানর তানদর সানি ককাি প্রভানবর তাৎপয ৃসম্পনকৃ 
যািাই  এবং 

• েূিযায়ি করার েিয সঠিকভানব পরােশ ৃকরা হয় 

• প্রভাচবত কগ্াষ্ঠী  এবং সম্প্রদায়গুচি প্রশেি বযবস্থার উন্নয়নি, 

• তানদর পচরিািিার চবষনয় চসদ্ধান্তহীিতা বতচরনত এবং তানদর বাস্তবায়ি পযৃনবক্ষনণ অংশগ্রহণ করা। 

সেনয়র পচরনপ্রচক্ষনত, িীনির চিত্রটি কসই পযৃায়গুচি কদিায় কযগুচিনত প্রভাচবত সম্প্রদানয়র সানি অিৃপূণৃ পরােশ ৃঘনট: 

  

 

 

 

 

 

 

পরািমশথর েতিোটিও তনম্নরূমপ েবাতেি েমব: 

1. সম্প্রদাে তচতিি করা: 

• প্রাসচঙ্গক সম্প্রদায়গুচিনক কা ানোনত উনেচিত চহসানব চিচিত করা হনব৷ চসদ্ধান্তগুচি অিুনোদনির আনগ্ 
ঐকেনতয কপ োনিা কগ্নে তা চিচিত করনত উপচস্থত েচহিা সহ, প্রধ্াি কিতা এবং চসদ্ধান্ত গ্রহণকারীনদর 
সানি একটি বযচিগ্ত পরােনশৃর বযবস্থা করা হনব। 
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• আনিািিা িািানিার েিয একেি কদাভাষী চিনয়াগ্ করা হনব যানত অিুবানদ ভাষার সুক্ষ্মতা িষ্ট িা হয়।  

2. িেয েদান: 
• প্রকনল্পর োচিক কস্টকনহাল্ডারনদর তানদর স্থািীয় ভাষায় প্রকনল্পর তিয প্রদাি করনব। এই তনিযর েনধ্য 

কযনকাি সম্ভাবয চিঙ্গ, E&S, এবং আচদবাসী েিগ্নণর প্রভাব অন্তভৃুি িাকনব যা সম্পনকৃ তানদর অবশযই 
প্রকল্পটি হানত কিওয়ার আনগ্ সনিতি হনত হনব। 

• প্রকনল্পর োচিনকর সানি কযাগ্ানযানগ্র চবশদ চববরণ এবং চেটিং িিাকািীি বা হওয়ার পর কসটির  কিনক 
ককানিা সেসযা বা প্রশ্ন উ নি আরও কযাগ্ানযানগ্র পদ্ধচত।  

3. পরািমশথর পদ্ধতিসিূে: 
• সভায় এি-পাসৃি চেটিং বা ওয়াকৃশপসেূহ িাকনত পানর (কযিানি অবকা ানোটি উপিব্ধ, কসিানি ভািৃুয়াি 

চেটিংগুচিও সম্প্রদানয়র িুচির সানপনক্ষ কশষ অবিম্বি চহসানব বযবস্থা করা হনব)। 

• প্রকল্পটি কস্টকনহাল্ডারনদর পরােনশৃ িারী ও পুরুনষর সোি এবং কাযৃকর অংশগ্রহণনক উৎসাচহত করনব (এর 
েনধ্য পরােনশৃর স্থাি ও সেনয়র উপযুিতাও অন্তভৃুি)। 

• চবনশষভানব েনিানযাগ্ চদনত হনব এই চবষয়টির উপর কয, প্রকল্পগুচি কস্টকনহাল্ডারনদর প্রচতচেয়া চবনবিিা 
কনর, কযসব কক্ষনত্র যুচিসঙ্গত, কসনক্ষনত্র প্রকনল্পর িকশা পচরবতৃি করনব।   

• সেস্ত প্রকল্প একটি চিয়েোচফক ইিপুট, প্রচতচেয়া এবং অচভনযানগ্র বযবস্থা স্থাপি করনব যানত 
কস্টকনহাল্ডারনদর পুনরা প্রকল্প েনুড ককািও প্রচতচেয়া বা অচভনযাগ্ েো কদওয়ার সুনযাগ্ কদওয়া হয়। 

4. েতিো চিাকািীন তিতর করা কনাট: 
• প্রকনল্পর োচিক আচদবাসী বা দবুৃি সম্প্রদানয়র কিন্স প্রনয়াগ্ করনবি এবং প্রাপ্ত প্রচতচেয়ার প্রাসচঙ্গকতা 

চিচিত করনবি। 

• প্রকল্পটি কস্টকনহাল্ডারনদর দ্বারা েো কদওয়া েন্তবযগুচি পযৃানিািিা করনব এবং কীভানব এই েন্তবযগুচিনক 
চবনবিিায় কিওয়া হনয়নে কস সম্পনকৃ চরনপাটৃ করনব৷ এটির  েনধ্য প্রকনল্পর িকশার পচরবতৃিগুচিও েচডত 
িাকনত পানর, কযিানি উপযিু। প্রকনল্পর োচিক িযাযযতা উপস্থাপি করনবি যিি পযৃনবক্ষণগুচি একচত্রত বা 
সনম্বাধ্ি করা হয়চি। 

5. তসদ্ধান্তসিূে  
• একটি প্রচেয়া এবং কেৃ পচরকল্পিার িসডা বতচর করার আনগ্ চবষয়টিনত বযাপক আনিািিার প্রনয়ােি হনি 

কবশ কনয়কটি কেৃশািা অিুচষ্ঠত হনব। 
• চসদ্ধান্তগুচি চিচিতভানব চিচপবদ্ধ করা হনব এবং িূডান্ত  চহসানব চবনবচিত হওয়ার আনগ্ কসগুচি অিুনোদনির 

েিয সাম্প্রদাচয়ক কিতার কানে উপিব্ধ করা হনব।  
6. অগ্রগ্তির তবষমে েতিমবদন: 

• প্রকনল্পর োচিক সংগ্তহীত তিয সিয় করনবি এবং চবচিনয়াগ্ প্রচেয়াটি িিাকািীি স্বীকত ত সত্তানক েূি 
চববরণগুচি প্রদাি করনবি।  

কস্টকমোল্ডার এনমগ্ মিি সম্পমকথ  আরও তবশদ তববরণ পতরতশষ্ট ৭ এ পাওো োমব।  
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5.2. অতভমোগ্ েতিকার বযবস্থা 

 

IP িীচতনত অচভনযাগ্ প্রচেয়ার েিয এই উপাদািগুচি অন্তভৃুি রনয়নে: 

 

• প্রচেয়াটি আচদবাসীনদর প্রভাচবত বা সম্ভাবযভানব প্রভাচবত সম্প্রদানয়র সানি পরােশৃ কনর চেোইি করা হনব।  

• প্রচেয়াটি একটি সহেিভয, িযাযয, স্বে এবং গ্ িেূিক প্রচেয়ার োধ্যনে অচবিনম্ব অচভনযানগ্র সোধ্ািনক 
সহেতর করনব।  

• এটি সাংস্কত চতকভানব উপযুি এবং সহনে অযানক্সসনযাগ্য হনব, ক্ষচতগ্রস্ত সম্প্রদানয়র েিয ককাি েূিয োডাই এবং 
সেসযা বা উনদ্বগ্ উত্থাপিকারী বযচি, কগ্াষ্ঠী বা সম্প্রদানয়র প্রচত প্রচতনশাধ্ োডাই।  

• কযিানি প্রকনল্পর েিয সম্ভাবয এবং উপযুি, অচভনযাগ্ প্রচেয়াটি প্রকল্প-চিচদৃষ্ট বযবস্থাগুচির সানি প্রনয়ােি 
অিুসানর পচরপূরক চবদযোি আিষু্ঠাচিক বা অিািষু্ঠাচিক অচভনযাগ্ প্রচেয়া বযবহার করনব।  

• এই বযবস্থাটি চবিাচরক বা প্রশাসচিক প্রচতকানরর চিয়ন্ত্রণনক বাধ্া কদনব িা যা রাষ্ট্র বযবস্থার োধ্যনে উপিব্ধ হনত 
পানর, এটি স্বীকার কনর কয এই স্থািীয় চসনস্টেগুচি আরও শচিশািী তিয সরবরাহ করনত পানর এবং স্থনি 
সেসযাগুচির কপ্রক্ষাপটনক আরও ভািভানব প্রচতফচিত করনত পানর।  

• এটি GCF স্বাধ্ীি প্রচতকার প্রচেয়া বা স্বীকত ত বা কাযৃচিবৃাহক সংস্থার অচভনযাগ্ প্রচতকার পদ্ধচতনত অযানক্সস 
করানকও বাধ্া কদনব িা। 

বাচহযক কযাগ্ানযাগ্ বযবস্থার চবষনয়, একটি গুরুত্বপূণৃ প্রচেয়া যা GGC বাস্তবায়ি করনব এবং বোয় রািনব তা হি 
একটি অচভনযাগ্ প্রচেয়া। এটি GGC-কক GGC-এর কাযৃকিাপ সেনকৃ কস্টকনহাল্ডারনদর কাে কিনক পাওয়া অচভনযাগ্ বা 
প্রচতচেয়াসেূহ কাযৃকরভানব চিচিত করনত, গ্রহণ করনত, চিবন্ধি করনত, িীি করনত এবং েিূযায়ি করনত, িযাক 
করনত এবং চিয়েোচফকভানব সনম্বাধ্ি োিানত সহায়তা করনব৷ প্রচেয়াটি একটি সহেিভয, িযাযয, স্বে এবং গ্ িেূিক 
প্রচেয়ার োধ্যনে অচবিনম্ব অচভনযানগ্র সোধ্ািনক সহেতর করনব। এটি সাংস্কত চতকভানব উপযুি এবং সহনে 
অযানক্সসনযাগ্য হনব, ক্ষচতগ্রস্ত সম্প্রদানয়র েিয ককাি েূিয োডাই এবং সেসযা বা উনদ্বগ্ উত্থাপিকারী বযচি, কগ্াষ্ঠী বা 
সম্প্রদানয়র প্রচত প্রচতনশাধ্ োডাই। অচভনযানগ্র প্রচেয়াটিনত অন্তভৃুি িাকনব তনব চিম্নচিচিত উপাদািগুচির েনধ্য সীোবদ্ধ 
িাকনব িা: 

• চবচভন্ন উপানয় আচদবাসীরা তানদর অচভনযাগ্ েো চদনত পানর, এবং ভাষাগ্ত বাধ্া/সীোবদ্ধতা এবং ককানিা 
অচভনযাগ্কারী যচদ ককানিা অিুনোচদত প্রচতচিচধ্ বা সুশীি সোে সংস্থার দ্বারা প্রচতনশাধ্ কিওয়ার বা েো 
কদওয়ার আশঙ্কা কনর তাহনি িাে প্রকাশ িা করার প্রনয়ােিীয়তা চবনবিিা কনর; 

• অচভনযাগ্কারীনদর পচরিয় কগ্াপি রািার বযবস্থা রনয়নে, চবনশষ কনর কযনক্ষনত্র অচভনযাগ্কারীরা প্রচতনশাধ্ কিওয়ার 
ভয় কপনয় িানকি; 

• ভাষার বাধ্া/সীোবদ্ধতা কাটিনয় ও ার েিয বযািযা/অিুবানদর বযবস্থা আনে; 

• একটি িগ্ আনে কযিানি অচভনযাগ্গুচি চিচিতভানব চিবন্ধি করা হয় এবং একটি সবৃেিীিভানব বাবহারনযাগ্য 
তিযভাণ্ডার চহসানব রক্ষণানবক্ষণ করা হয়। তিযভাোনর অচভনযাগ্ এবং অচভনযানগ্র সোধ্ানির তিয অন্তভৃুি 
করা উচিত, প্রদত্ত প্রচতকারটি সহ, এটি চবনবিিা কনর কয অিুনরাধ্ করা হনি অচভনযাগ্কারীনদর পচরিয় কগ্াপি 
রািা কযনত পানর। এই তিযভাণ্ডারটি GCF স্বাধ্ীি প্রচতকার পদ্ধচতর সানিও কশয়ার করা উচিত; 
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• অচভনযাগ্ েো কদওয়ার উপায়গুচি চিচিত কনর,বযবহারকারীরা তানদর অচভনযানগ্র স্বীকত চত, প্রচতচেয়া এবং 
সোধ্ানির েিয অনপক্ষা করার আশা করনত পানর এেি সেয় চিধ্াৃরণ করা, পদ্ধচতর স্বেতার বণৃিা এবং 
পচরিািিা এবং চসদ্ধান্ত গ্রহনণর কা ানো বতচর করার  কনর,  পন্থা সিাি কনর সবেৃিীিভানব প্রিাচরত পদ্ধচত 
অন্তভৃুি িানক; 

• একটি আচপি প্রচেয়া কযিানি অচভনযানগ্র চিষ্পচত্ত িা হনি অসন্তুষ্ট অচভনযাগ্গুচি উনেি করা কযনত পানর; 

• GCF স্বাধ্ীি প্রচতকার বযবস্থা এবং স্বীকত ত এবং বাস্তবায়িকারী সংস্থার অচভনযাগ্ প্রচেয়া সহ অিযািয উপিব্ধ 
অচভনযাগ্ প্রচেয়া সম্পনকৃ তিয; এবং 

• অচভনযাগ্কারীনদর প্রচতনশাধ্ কিনক রক্ষা করার েিয বযবস্থা কিওয়া হনয়নে। 

 

তচত্র 3 কস্টকমোল্ডার এনমগ্ মিি এবং অতভমোগ্ েতিো 

অচভনযাগ্ প্রচেয়াটি স্থাপি ও রক্ষণানবক্ষনণর দাচয়ত্ব প্রকনল্পর োচিক বা পতষ্ঠনপাষনকর উপর িাকনব।চবচভন্ন চরনপাটৃিং 
প্রচেয়া এবং পদ্ধচতসেূহ কযগুচির কক্ষনত্র কস্টকনহাল্ডাররা সবনিনয় উপযুি চিবৃাচিত পদ্ধচত চহসানব সিত হি কসগুচি 
বযািযা করনত এবং আনিািিা করনত প্রকনল্পর োচিক প্রকনল্পর দ্বারা প্রভাচবত স্থািীয় োিুষ/কস্টকনহাল্ডারনদর সানি বব ক 
করার েিয দায়ী িাকনবি।  আনিািিার চবশদ চববরণ সংরক্ষি করা হনব এবং অংশীদারনদর বব নকর সারাংনশ অন্তভৃুি 
করা হনব।  ককন্দ্রীয়ভানব একটি কটচিনফাি এবং ইনেইি ঠিকািা সরবরাহ করা হনব যা অচভনযাগ্ গ্রহণ সহেতর করনব 
এবং চবষয়টির তত্ত্বাবধ্ািকারী উপযুি বযচিনদর সানি কসগুচি কশয়ারকরা হনয়নে চকিা তা চিচিত করনব৷ প্রাপ্ত ইনেইি 
এবং কফাি কিগুনিা কগ্াপিীয় চহসানব চবনবিিা করা হনব।  প্রকনল্পর োচিকনক একটি িগ্ বোয় রািনত হনব যার েনধ্য 
রনয়নে:  

• অচভনযানগ্র তাচরি 

• ক্ষচতগ্রস্থ পনক্ষর িাে এবং কয ককানিা অচধ্ভুি/সংগ্ ি 

• ক্ষচতগ্রস্থ পনক্ষর কযাগ্ানযানগ্র চববরণ 

• অচভনযানগ্র চবভাগ্ (পচরনবশগ্ত, সাোচেক, সরকাচর, অিযািয) 

• যচদ অচভনযাগ্টি অচভনযাগ্ পচরিািিার পূবৃবতী ফিাফনির চবরুনদ্ধ আচপি হনয় িানক 

• চবষয়টি তদনন্তর েিয কয সপুাচরশ প্রদত্ত হনয়নে  

• সোচপ্তর তাচরি এবং ক্ষচতগ্রস্থ পক্ষনক কদওয়া তিয 
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• এনক্সি ফাইনি তদনন্তর ফিাফি করকেৃ করুি, গ্তহীত পদনক্ষনপর সারসংনক্ষপ বা পদনক্ষপ িা কিওয়ার যুচি এবং 
ক্ষচতগ্রস্থ পনক্ষর প্রচতচেয়ার তাচরি সহ 

প্রকনল্পর োচিক একটি সেয়েত চিচিতভানব অচভনযাগ্ স্বীকার করনবি এবং পরবতী পদনক্ষপগুচির উপনর AE-কক চরনপাটৃ 
করনবি। অচভনযানগ্র তদন্তগুচি অচভনযানগ্র প্রকত চতর উপর চিভৃর কনর পচরবচতৃত হনত পানর, তনব অচভনযাগ্গুচি যানত 
দ্রুত কোকানবিা করা হয় তা চিচিত করার েিয সবৃামক প্রনিষ্টা করা উচিত। কবচশরভাগ্ তদন্ত ৯০ চদনির কবচশ স্থায়ী 
হওয়া উচিত িয়। চিবচন্ধত অচভনযানগ্র চবষয়বস্তু এবং এগুচির পচরিািিানক অবশযই ক্ষচতগ্রস্থ পনক্ষর কগ্াপিীয়তানক 
যিাসম্ভব সিাি করনত হনব এবং ক্ষচতগ্রস্থ পক্ষ বা অচভনযাগ্কারীনদর চবরুনদ্ধ ককািও প্রচতনশাধ্ কিওয়া উচিত িয়। চকেু 
চকেু কক্ষনত্র, অচভনযানগ্র তদনন্তর সেয় ক্ষচতগ্রস্থ পক্ষনক েচডত করা প্রকল্প োচিনকর পনক্ষ উপযুি হনত পানর। সংকু্ষব্ধ 
পক্ষনক একটি চেটিংনয়, একটি কিফানরন্স কনি আেন্ত্রণ োিানিা বা চিচিতভানব আরও চকেু করার োধ্যনে এটি সম্পন্ন 
করা কযনত পানর। ক্ষচতগ্রস্থ পনক্ষর সানি কয ককানিা িিোি সম্পতিতা অবশযই অচভনযানগ্র করচেস্টানর উনেি করনত হনব 
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