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স্বীকৃতি 

• 13 অক্টাবর 2021 তাররক্খ প্রক্েট রপ্রপাক্রশন ফ্যারসরিটি (PPF) আক্বদন েো মদওযার সাক্ে সােঞ্জসয মরক্খ 
রিন গ্যারারি ম াম্পারনর িীন ক্লাইক্েি ফ্াক্ে সম্পূর্ ণ তহরবি প্রস্তাব েো মদওযার সাক্ে সাক্ে রনম্নরিরখত 
নরেটি েো মদওযা হক্যক্ে। 2022. নরের সং িক্নর েনয দাযী দিটি রনম্নরূপ:ডেভলপমেন্ট গ্যামেন্টী ড াম্পানি  

• গ্রীি গ্যাোনন্ট ড াম্পানি  
• ডপগ্াস্যাস্ নলনেমেে  
• IBIS  ন্সানটিং  
• SR  ন্সানটিং  

প্রনিটি স্িংস্থাে পাশাপানশ স্বাধীি পোেশশদািামদে অবদািও নিল গুরুত্বপূর্শ। যনদও আেো িামদে দক্ষিা, উৎস্গ্শ, শনি এবিং উদােিাে 

জিয িীমেে িােযুি বযনিমদে নবমশষভামব স্বী ৃনি নদমি পানে িা, িমব পনেনশষ্ট স্িং লমি িামদে ভূনে া ভালভামব উমেখ  ো হম়েমি। 

এই পনেনশমষ্টে প্রভাব িামদে স্নিনলি অবদামিে ফল হমব। 

  



 

06. Annex 6 GGC_GCF_ES Management System_v3.0_Bengali_29092022_final  খসড়া vi 

 

1 GGC-এি E&S মযানুযাল, ফ্রেমওযাকক এেং নীরি 

1.1 প্রকবেি প্রসঙ্গ  

ডেমভলপমেন্ট গ্যাোনন্ট গ্রুপ (“DGG”) হল এ টি নিমবনদি গ্যাোনন্ট ডপ্রাোক্ট ডেমভলপমেন্ট এবিং েযামিজমেন্ট প্ল্যােফেশ যা নবমেে স্বমেম়ে 

গুরুত্বপূর্শ ন িু উন্ন়েি েযামলমেে স্োধাি  োে জিয উদ্ভাবিী ঝুুঁ ন  গ্যাোনন্ট স্োধাি তিনেে উপে গুরুত্বামোপ  মে। DGG নবোস্  মে 

ডয গ্যাোনন্টস্েূহ উন্ন়েিশীল ডদশগুমলাম  নবেবযাপী গ্রীি বন্ড োম শ ে ডেম  আেও জলবা়ে ুঅেশা়েি লামভ স্াহাযয  েমি পামে এবিং িাই 

বাজামেে শীষশস্থািী়ে প্রনিষ্ঠাি নহস্ামব  াজ  োে জিয এবিং উন্ন়েিশীল ডদশগুমলামি বৃহত্তে ডবস্ে ােী খামিে জলবা়ে ুঅেশা়েিম  স্িংগ্ঠিি 

 োে জিয গ্রীন  গ্যাোনন্ট ড াম্পানি ("GGC")-এে িক্সা প্রর়্েি, নিেশার্ এবিং পনেোলিা  েমি ইচ্ছ ু। GGC হমব নবেবযাপী পুুঁনজবাজামে 

নবদযোি প্রেে গ্যাোনন্ট ড াম্পানি যা এই নিনদশষ্ট লমক্ষয এটিম  এ টি অিযন্ত উদ্ভাবিী এবিং যুগ্ান্ত ােী উমদযামগ্ পনের্ি  েমব।  

GGC নবেবযাপী নবনিম়োগ্ ােীমদে নবনিম়োগ্ম  উন্ন়েিশীল ডদশ ডেম  ইস্ুয ৃি গ্রীন  বন্ড এবিং ঋমর্ে অিুঘে   োে ডক্ষমে নিশ্চ়েিা 

নদমি োইমব। নবদযোি বাজাে অিংশগ্রহর্ ােীমদে স্ামে, অব াঠামো ও োিদণ্ড অিুস্ামে  ামজে উপে নভনত্ত  মে এ টি প্রোনর্ি স্োধাি 

প্রদাি  োে পাশাপানশ  েশস্ম্পাদমিে ঝুুঁ ন  হ্রাস্ এবিং দ্রুি গ্নিমি স্ুমযাগ্ বৃনি  োে োধযমে বাস্তবা়েমিে গ্নি নিনশ্চি  োে জিয 

নজনজনস্ (GGC) প্রস্তাবটি ডপশ  মেমি ।  

এো প্রিযানশি ডয GGC ১০ বিমে জলবা়েু প্রশেি এবিং/অেবা অনভমযাজি প্র ল্পগুমলামি, আনি া, উন্ন়েিশীল এনশ়ো, দনক্ষর্ আমেনে া 

এবিং  যানেবী়ে অঞ্চমলে নিধশানেি ডদশগুমলামি ৪ নবনল়েি োন শ ি েলাে নবনিম়োগ্  েমব৷ 

GGC জলবা়ে-ুস্হিশীল প্র ল্পগুমলামি নবনিম়োগ্  েমি উন্ন়েিশীল ডদশগুমলামি জলবা়ে-ুস্িংক্রান্ত ডে স্ই উন্ন়েি লক্ষযোোস্েূহ (SDGs) 

এবিং জািী়ে নিধশানেি অবদামি  স্হা়েিা  েমব। ESG েনিেনেিং এবিং নেমপাটিশ িং-এে ডক্ষমে GGC স্মবশাত্তে আন্তজশ ানি  েীনিিীনি 

 মঠােভামব ডেমি েলমব, এবিং এ টি ফেোম়েশী নেনজোল প্ল্যােফমেশে োধযমে েূলয শৃঙ্খমল অিংশীদাে স্িংস্থাগুমলাম  স্ক্ষেিা বৃনি এবিং 

নেমপাটিশ িং পনেমষবা প্রদাি  েমব, যাে েমধয গ্রীি এবিং ক্লাইমেে বন্ড ও ঋর্ প্রদাি ােী এবিং নবনিম়োগ্ ােী উভ়েই েম়েমি।  

GGC-এে স্হ-প্রনিষ্ঠািামদে দ্বাো োলু ৃি ও পনেোনলি ডবশ  ম়ে টি গ্যাোন্টাে নবদযোি ো মলও, GGC হমচ্ছ এ োে গ্যাোন্টে যা 

নবেবযাপী পুুঁনজবাজামে নবমশষভামব দনৃষ্টপাি  মে যামি উন্নি ডদশগুমলাে নবপুল স্ঞ্চ়ে প্রবাহ এবিং উন্ন়েিশীল ডদশগুমলাে গ্রীন প্র ল্পগুমলাে 

েমধয এ টি ডস্িুবন্ধি তিনে  ো যা়ে। 

1.2 মযানুযালটিি পিভূরম 

গ্রীি গ্যাোনন্ট ড াম্পানি, {এখামি "GGC" নহস্ামব উমেনখি}, গ্রীন  এবিং জলবা়েু বন্ড ও ঋমর্ে গ্যাোন্টাে নহস্ামব পনেমবশগ্ি এবিং 

স্াোনজ  (E&S) ঝুুঁ ন  বযবস্থাপিাে জিয এ টি বযাপ  এবিং স্ােনগ্র  পিনি প্রর়্েি  মেমি যা নিম্ননলনখি েূল  াঠামো, িীনিোলা এবিং 

 েশপনেোলিা পিনি নিম়ে গ্ঠিি:  

• GGC E&S ফ্রেমওয়াকক  জলবা়েু প্রশেি এবিং/অেবা অনভমযাজি বন্ড এবিং/অেবা ঋর্ নিবশােি  োে জিয GGC দ্বাো 
বযবহৃি পিনিে রূপমেখা প্রদাি  মে যা প্রনিষ্ঠািটিম  িাে স্ােনগ্র  জলবা়ে ুপ্রভাব লক্ষযগুমলা যোস্ম্ভব  াযশ েভামব পূের্ 
 েমি স্ক্ষে  মে (প্রভাব/$) (নবভাগ্ 2 এবিং পনেনশষ্ট I ডদখুি)।  
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• GGC E&S নীতি E&S-এে প্রনি স্িংস্থাটিে প্রনিশ্রুনি এবিং পিনি স্পষ্টভামব স্িংজ্ঞান়েি, প্র াশ ও প্রদশশি  মে এবিং GGC-
এে E&S পিনিে নভনত্তেুল তিনে  মে।  এে েমধয েম়েমি িীনিোলা এবিং ঝুুঁ ন ে োি এবিং শিশ াবলী যা GGC, অিংশীদাে 
এবিং প্র ল্পগুমলা ডেমি েলমব বমল প্রিযাশা  ো হ়ে (নবভাগ্1 ডদখুি)। 

• GCC E&S ময়াননজনমন্ট তিনেম(এখামি 'ESMS' নহস্ামব উমেনখি) GGC-এে তদিনিি বযবস্ান়ে   াযশক্রে এবিং 
প্রনক্র়োগুমলাে অিংশ নহস্ামব E&S িীনি  প্রর্ীি ও গ্ৃহীি হম়েমি (ডযেি, প্রনিশ্রুনি এবিং প্রম়োজিী়েিা ডস্ে)  াযশ েী ের্ 
এবিং  েপ্ল্া়োন্স অজশ মিে জিয (অিুমচ্ছদ4 ডেম   8 এবিং স্হা়ে  পনেনশষ্টগুমলা পডুি)। 

 

ময়ানুয়ালটি GGC এর E&S নীতির  প়াশ়াপ়াতশ (ESMS তিতরর উপ়াদ়ানগুনল়ার তিশদ তিিরণ ফ্রদয, য়া GGC-এর অর্ক়াযন ক়াযকক্রনমর 

ি়ানর্ িম্পতকক ি িম্ভ়ািয আতর্কক এিং িম্ম়ানজনক দ়ায এড়ানি এিং/অর্ি়া হ্র়ানির জনয িঠিক E&S) ঝুুঁ তক িযিস্থ়াপন়া অনুশীলনগুনল়া 

তনতিি করনি িক্ষম কনর।  

স্বচ্ছিাে উমেমশয এবিং িনেটিে েস্ৃর্ভামব পডা নিনশ্চি  োে জিয, নিম্ননলনখি শিশ াবলী পনেবিশ িমযাগ্য নহস্ামব বযবহাে  ো হম়েমি:  

• GGC: গ্রীি গ্যাোনন্ট ড াম্পানি / গ্যাোন্টাে বা স্িংস্থা  

• িন্ড ইিুযক়ারী: অিংশীদাে এবিং/অেবা ইস্ুয ােী (উভ়ে আনেশ  প্রনিষ্ঠািস্েূহ (FIs) এবিং/অেবা অপামেটিিং স্ত্তা/প্র ল্পগুমলাম  
 ভাে  মে ডযগুমলা বন্ড ইস্ুয প্রস্তুি  মেমি, যনদ িা িনেমি অিযন িু বলা োম )  

• গ্য়ার়াতন্টযুক্ত িন্ড এিং/অর্ি়া ঋণ: প্র ল্প এবিং/অেবা ডলিমদি  

1.3 GGC এি প্ররিশ্রুরি  

GGC িাে নবনিম়োমগ্ে স্ামে স্ম্পন শ ি পনেমবশগ্ি এবিং স্াোনজ  (E&S) ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুমলাে  াযশ ে বযবস্থাপিাম  অগ্রানধ াে 

নদমব। GGC গ্রীিহাউস্ গ্যাস্ (GHG) হ্রাস্; জীবববনেেয এবিং প্রা ৃনি  স্ম্পদ স্ুেক্ষা; স্ািংসৃ্কনি  ঐনিহয এবিং আনদবাস্ীমদে প্রনি শ্রিা; 

নলঙ্গ দনৃষ্টম ার্ অন্তভুশ নি; শ্রমেে োি ও  ামজে অবস্থা, ডস্ইস্ামে শ্রনে মদে স্বাস্থয এবিং নিোপত্তা; স্াোনজ  স্বাস্থয ও নিোপত্তা; দষূর্ ডোধ; 

এবিং অনিচ্ছা ৃি আবাস্ি পনেবিশ ি বা জীনব া হ্রাস্ ডোধ  ে়ে অবদাি োখমি উৎস্াহী । ডযেি, GGC উচ্চ-ঝুুঁ ন পূর্শ প্র ল্পগুমলামি 

নবনিম়োগ্  েমব িা (িো নেি A- যাোগ্নে প্র ল্প / FI -1), এবিং োঝানে বা নিম্ন ঝুুঁ ন স্ম্পন্ন প্র ল্পগুমলামি স্ীোবি ো মব (নবভাগ্ 

B/FI-2 এবিং C/FI-3)।
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2 GGC E&S ফ্রেমওযাকক  

GGC-এে  E&S ডিেও়ো শ টি  পাুঁেটি েূল স্তমম্ভে স্েন্বম়ে গ্ঠিি, ডযগুমলা এ মে অিযনধ  ডিেও়ো শ   তিনে  মে এবিং GGC-এে স্ানবশ  লক্ষয ও উমেশযগুমলামি স্োিভামব অবদাি োমখ 

ডযেিটি িীমেে নেে 1-এ উপস্থাপি  ো হম়েমি। আেও অধয়েমিে জিয ডিেও়ো শ টি পনেনশষ্ট I -এ পাও়ো যামব। এই E&S েযািু়োলটি উি  াঠামোে ১ িম্বে স্তম্ভ, E&S ঝুুঁ তকর ম়ানদন্ড 

এিং প্রনয়াজনীযি়ািমূনের উপে প্রনিনষ্ঠি এবিং ২িম্বে স্তম্ভ  (জলবা়ে ুপ্রশেি এবিং অনভমযাজি প্রভাব), ৩ (গ্রীি এন্ড ক্লাইমেে বন্ড স্াটিশ নফম শি) এবিং ৪ (নলঙ্গ) এে অিংশ নহস্ামব 

প্রর্ীি অিযািয িীনিোলা এবিং পিনিস্েূমহে স্ামে এ মে অধয়েি  ো উনেি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তিত্র 1: GGC E&S ফ্রেমওয়ানকক র ওভ়ারতভউ 
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3 GGC পরিবেি ও সামাজিক নীরি  

3.1 উবেিয এেং সুব াগ  

GGC-এে E&S িীনি িাে প্রনিনদমিে বযবস্ান়ে   াযশক্রে এবিং ডলিমদি প্রনক্র়োে েমধয E&S নবমবেিাগুমলা যুি  োে জিয স্িংস্থাে 

প্রনিশ্রুনি নিধশাের্  মে। এটি  োে োধযমে, এটি এ টি দান়েত্বশীল গ্যাোন্টাে নহস্ামব িাে দান়েত্ব পালমিে জিয GGC-ড  দা়েবি োমখ 

এবিং ক্ষনি ও স্ম্ভাবয আনেশ  ও স্িািজি  দা়ে এডামিাে স্ে়ে এ টি িীে শূিয  াবশি অেশিীনি স্েবোহ  োে প্রনিশ্রুনি ডদ়ে।  

িীনি নিমদশশ  E&Sিীনি, প্রনিশ্রুনি এবিং E&Sঝুুঁ ন ে োি ও প্রম়োজিী়েিাগুমলাম  স্িংজ্ঞান়েি  মে যা GGC-এে E&S বযবস্থাপিা 

পিনিম  ডজাোমলা  মে। এগুমলাম  এ টি স্িংস্থা নহস্ামব GGC-এে স্ামে প্রাস্নঙ্গ িাে নভনত্তমি এবিং এে নবনিম়োগ্ ড ৌশমলে উপে নভনত্ত 

 মে স্াবধামি নিবশােি  ো হম়েমি ইস্ুয ােীে ধেি, আম়েে বযবহাে, খািস্েূহ এবিং  াযশক্রে এখনি়োে, ডস্ইস্ামে নবনিম়োগ্ ােী এবিং 

অিযািয ভাল অিুশীলমিে প্রম়োজিী়েিাগুমলাম  নবমবেিা  মে।  

GGC E&S নীতিটি GGC-এর িমস্ত অর্ক়াযন ক়াযকক্রনমর জনয প্রনয়াজয। 

3.2 E&S নীরিমালা পরিচালনা 

GGC, অিংশীদােগ্র্ এবিং প্র ল্পগুমলা িীমেে নিমদশ নশ া E&S িীনিগুমলাে নিম্ননলনখি ডস্েগুমলা ডেমি েলমব বা ডেমি েলমি ইচ্ছ ু৷ যনদও 

ন িু অিংশীদাে এবিং প্র ল্প গ্যাোনন্ট জানে  োে স্ে়ে স্েস্ত িীনিগুমলা পালি  েমি পামে িা, GGC িাে অেশা়েমিে স্ে়ে ামল স্েস্ত 

পক্ষম  এইগুমলাে স্ামে এ াত্ম হমি উৎস্ানহি  েমব৷ 

পতরনিশ 

• পনেমবশ স্ুেক্ষা এবিং দষূর্ হ্রামস্ অবদাি োখা। 

• এস্ব স্ম্পমদে বযবহাে হ্রাস্  ো এবিং ডস্ই স্ম্পদগুমলাে দক্ষ বযবহাে বৃনি  ো। 

• ডযখামি যমেষ্ট ক্ষনি বা ক্ষনিে স্ম্ভাবিা েম়েমি, এবিং ঝুুঁ ন  ও প্রভাবগুমলা পনেোলিা  োে জিয প্রম়োজিী়ে জ্ঞামিে অভাব 
েম়েমি ডস্খাি াে জীবববনেেয এবিং বাস্তুিমেে উপে অপনেবিশ িী়ে প্রভাবগুমলা এডামি বা প্রনিমোধ  োে জিয স্ি শ িােূল  
িীনি প্রম়োগ্  ো । 

• জলবা়ে ুপনেবিশ মিে প্রভামব আোমদে অবদাি এবিং প্রভাবগুমলাম   োমি স্াহাযয  োে জিয শােীনে  এবিং রুপান্তে ঝুুঁ ন  
বযবস্থাপিাে পিনিগুমলা ডো ামবলাে োধযমে প্রাস্নঙ্গ  স্থমল জলবা়েু পদমক্ষপ গ্রহর্  ো৷ 

• জলবা়েু পনেবিশ মিে (মযেি িাপোো বৃনি এবিং বিযা বা ঝমডে িীব্রিা বৃনি) ডেম  শােীনে  ঝুুঁ ন  এবিং স্ুমযাগ্গুমলা 
উপলনি  ো এবিং ডস্ই অিুস্ামে বযবস্থা গ্রহর্  ো। 

• জলবা়েু পনেবিশ ি (মযেি অনধ িে  াবশি নি়েের্,  ে  াবশি পমর্যে জিয ডভািাে োপ ইিযানদ) ডেম  রূপান্তে ঝুুঁ ন  এবিং 
স্ুমযাগ্গুমলা উপলনি  ো এবিং ডস্ই অিুস্ামে বযবস্থা গ্রহর্  ো। 

ি়াম়াতজক 
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• জািী়ে ও আন্তজশ ানি ভামব ডঘানষি োিবানধ ামেে স্ুেক্ষা়ে স্হা়েিা ও স্িাি প্রদশশি  ো। 

• দান়েত্বশীল ও িযাযয শ্রে ও  ামজে পনেনস্থনি এবিং অিুশীলমি স্হা়েিা এবিং স্িাি প্রদশশি  ো। 

• স্ ল  েশোেী, ঠি াদাে, আমশপামশে জিমগ্াষ্ঠী এবিং গ্রাহ মদে স্বাস্থয ও নিোপত্তা এবিং স্ুস্থিা েক্ষা  ো। 

• ডজােপূবশ  বা বাধযিােূল  শ্রে এবিং/অেবা নশশু শ্রমেে ড ামিা বযবহামে জনডি িা হও়ো বা এগুমলাে স্ুনবধাগ্রহর্ িা  ো।  

• যি িাডািানড স্ম্ভব িােী, পরুুষ, বানল া এবিং বাল মদে উপে SEAH (ডযৌি, ডশাষর্, ডযৌি নিযশািি এবিং ডযৌি 
হ়েোনি) ঝুুঁ ন  বা স্ম্ভাবয প্রনিকূল প্রভাবস্হ  েশস্িংস্থাি এবিং অিযািয বযবস্ান়ে  অিুশীলমিে ডক্ষমে নলঙ্গ-নভনত্ত  ডযম াি 
স্নহিংস্িা বা তবষেয নিেূশল  ো।  

• ড াম্পানিে পানেশ্রনে , নিম়োগ্ এবিং স্িংগ্রমহে অিুশীলমি নলঙ্গ স্েিা এবিং ক্ষেিা়েমিে প্রস্াে ঘোমিা। 

• নলঙ্গ স্েিা বাডামি এবিং SEAH প্রনিমোধ, ডো ামবলা এবিং নিেূশল  েমি SEAH-এ ডহাস্ট স্ম্প্রদা়ে এবিং প্র মল্পে জিশনিে 
জিয বাস্তবা়েি স্মেিিিা বৃনিমি উৎস্ানহি  ো।  

•  েশস্িংস্থাি এবিং অিযািয বযবস্া়েী  েীনিমি ডয ড াি প্র ামেে নলঙ্গ-নভনত্ত  স্নহিংস্িা বা তবষেয নিেূশল  ো।  

• স্থািী়ে স্ম্প্রদা়ে এবিং আনদবাস্ীমদে স্িাি  ো। 

• আগ্রহী এবিং  ক্ষনিগ্রস্ত পক্ষস্েূমহে অনধ াে, েযশাদা, স্িংসৃ্কনি এবিং জীবিযাপমিে পিনিম  স্িাি, লালি এবিং েক্ষর্ামবক্ষর্ 
নিনশ্চি  েমি স্িংনিষ্ট ডস্ট মহাল্ডাে এবিং জিগ্মর্ে অিংশগ্রহমর্ে প্রম়োজিী়েিা ডেমি েলা নিনশ্চি  ো।  

3.3 E&S ঝুুঁ রকি মান এেং প্রবযািনীযিা  

GGC, অিংশীদাে এবিং প্র ল্পগুমলাম  নিম্ননলনখি E&S এবিং নিমদশ নশ া অিুস্ামে  াজ  েমি হমব: 

• প্রমযাজয অপামেটিিং অনধমক্ষমে প্রমযাজয জািী়ে এবিং স্থািী়ে E&S আইি এবিং প্রনবধাি। 

• পনেমবশ এবিং স্াোনজ  স্থা়েীত্ব (২০১২) এে উপে ইন্টােিযাশিাল নফিান্স  মপশামেশি (IFC) পােফেেযান্স োিদন্ড ১ ডেম  
৮1। আেটি োিদন্ডস্েূহ নিম্নরূপ:  

o পােফেেযান্স োিদন্ড ১: পনেমবশগ্ি এবিং স্াোনজ  ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুমলাে েূলযা়েি এবিং বযবস্থাপিা 

o পােফেেযান্স োিদন্ড ২: শ্রে এবিং  ামজে অবস্থা 

o পােফেেযান্স োিদন্ড ৩: স্ম্পদ দক্ষিা এবিং দষূর্ ডোধ 

o পােফেেযান্স োিদন্ড ৪: স্াোনজ  স্বাস্থয, নিোপত্তা, এবিং স্ুেক্ষা 

o পােফেেযান্স োিদন্ড ৫: জনে অনধগ্রহর্ এবিং অনিচ্ছা ৃি আবাস্স্থল পনেবিশ ি 

o পােফেেযান্স োিদন্ড ৬: জীবববনেেয স্িংেক্ষর্ এবিং জীবন্ত প্রা ৃনি  স্ম্পমদে ডে স্ই বযবস্থাপিা 

o পােফেেযান্স োিদন্ড ৭: আনদবাস্ী জিমগ্াষ্ঠী 

o পােফেেযান্স োিদন্ড ৮: স্ািংসৃ্কনি  ঐনিহয 

 

1 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-

Standards/Performance-Standards 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
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GGC এেি ড ামিা প্রস্তানবি বন্ড এবিং ঋর্ প্রদামিে গ্যাোনন্ট ডদমব িা যা, িাে যুনিস্ঙ্গি েিািুস্ামে, GGC-এে ডলিমদমিে স্ে়ে াল, 

প্রমযাজয GGC োিদন্ডস্েূমহে প্রম়োজিী়েিা পূের্  েমব িা। GGC অিযািয আন্তজশ ানি  োি এবিং/অেবা নিমদশ নশ াম  যোযে বমল েমি 

 েমি পামে। 

3.4 মূল E&S প্ররিশ্রুরিসমূহ  

E&S ডযি GGC-এে ডলিমদি প্রনক্র়ো এবিং নস্িান্ত গ্রহমর্ে এ টি অনবমচ্ছদয অিংশ হ়ে িা নিনশ্চি  োে জিয, গ্যাোন্টাে নিম্ননলনখি 

উমদযাগ্গুমলাে প্রনি প্রনিশ্রুনিবি:  

• E&S নবমবেিাগুমলা ডলিমদি প্রনক্র়ো এবিং নস্িান্ত গ্রহমর্ে জিয অনবমচ্ছদয অিংশ িা নিনশ্চি  ো।  

• আন্তজশ ানি  স্মবশাত্তে অিুশীলি োিদন্ডগুমলাে উপে নভনত্ত  মে এবিং এে E&S ডিেও়ো শ  এবিং E&S িীনিে স্ামে স্ােেস্য 
ডেমখ, স্েস্ত বযবস্ান়ে  নক্র়ো লাপ জমুড E&S -এে স্ােেস্যপূর্শ এবিং শনিশালী প্রম়োগ্ নিনশ্চি  েমি এ টি শনিশালী 
ESMS প্রর়্েি, বাস্তবা়েি  ো এবিং বজা়ে োখা। 

• GGC এে E&S ডিেও়ো শ , িীনি এবিং স্িংনিষ্ট ESMS বাস্তবা়েমি স্হা়েিা  োে জিয পযশাপ্ত স্ািংগ্ঠনি  ক্ষেিা এবিং দক্ষিা 
বোে  ো।  

• অিংশীদােমদে দ্বাো প্রদত্ত ইস্ুয ের্ প্রস্তাবগুমলা পযশামলােিা  ো  ) প্র মল্পে স্ামে স্ম্পন শ ি ডয ড ািও ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাব 
নেনিি  েমি, খ) এ টি উপযুি  E&S ঝুুঁ ন  ডশ্রর্ী ের্ নিধশাের্  েমি এবিং গ্) ডস্ে  E&S প্রম়োজিী়েিাগুমলাে স্ামে 
স্িনি নিনশ্চি  েমি ৷ ডয দষৃ্টান্তগুমলাে োধযমে অস্ােেমস্যে ডক্ষেগুমলা নেনিি  ো হ়ে, প্রশেমিে বযবস্থাগুমলাম  স্িংজ্ঞান়েি 
 ো হ়ে এবিং অিংশীদােমদে (বন্ড বা ঋর্ প্রদাি ােী GGC দ্বাো নিনশ্চি  ো হ়ে) েমধয আইিী েুনিমি এবিং প্র মল্প, 
এ টি E&S অযা শি প্ল্যাি আ ামে ( ESAP) (বা অিুরূপ), অন্তভুশ ি  ো হ়ে। 

• GGC এে বজশ ি িানল া়ে নিধশানেি ডয ড াি বাদ ডদও়ো বা নিনষি  াযশ লাপগুমলাম  স্নক্র়ে  মে এেি ডয ড ািও 
ডলিমদি এবিং/অেবা উচ্চ ঝুুঁ ন  নহস্ামব ডশ্রর্ীবি ডয ড ািও ডলিমদমি নবনিম়োগ্ িা  ো (পনেনশষ্ট II পডুি)।  

• ডয অিংশীদােগ্র্ এবিং স্িংনিষ্ট প্র ল্পগুমলামি GGC গ্যাোনন্ট প্রদাি  মে িামদে/ডস্খাি ডেম  ইএন্ডএস্ বযবস্থাপিা এবিং 
 েশক্ষেিা স্ম্পম শ  উপযুি িেয স্ন্ধাি  ো। 

• নিধশানেি  E&S উমেশযগুমলাে নবপেীমি েলোি পযশমবক্ষর্, েূলযা়েি এবিং অগ্রগ্নিে উপে প্রনিমবদমিে োধযমে গ্যাোন্টাে এবিং 
ইস্ুয ােী স্তমে অবযাহি উন্ননি এবিং অগ্রগ্নি স্াধি  ো। 

• GGC এবিং অিংশীদােমদে েমধয নিধশানেি  E&S ঝুুঁ ন ে োিদন্ডস্েূহ এবিং প্রম়োজিী়েিাগুমলাে লঙ্ঘি ডো ামবলা  োে জিয 
নিনদশষ্ট প্রনি ােেূল  অিুমচ্ছদস্েূহ বা বযবস্থা েম়েমি ন িা িা নিনশ্চি  ো৷ 

• নবনিম়োগ্ ােী এবিং অিযািয প্রাস্নঙ্গ  ডস্ট মহাল্ডােমদে নি ে E&S প্রমেষ্টা,  াযশক্রে এবিং অগ্রগ্নি স্ম্পম শ  নি়েনেি এবিং স্বচ্ছ 
িেয স্েবোহ  ো। 

• আস্ন্ন স্মবশাত্তে অিুশীলমিে স্ামে স্ােেস্য নবধাি এবিং নিধশানেি লক্ষযগুমলাে নবপেীমি  েশক্ষেিাে ক্রোগ্ি উন্ননি নিনশ্চি 
 েমি পযশা়েক্রমে GGC এে E&S ডিেও়ো শ , িীনি এবিং স্িংনিষ্ট ESMS পযশামলােিা  ো। 

3.5 েিকনকৃি কা কক্রমসমূহ 

GGC নিনশ্চি  েমব ডয GGC-এে বজশ ি িানল া অিুযা়েী ড ামিা বনজশ ি/নিনষি  াযশক্রে এবিং/অেবা প্র মল্প গ্যাোনন্ট প্রদাি  ো হমচ্ছ 

িা।  (পনেনশষ্ট II পডুি)। এটি িাডাও, GGC  যাোগ্নে A বা FI-1 নহস্ামব ডশ্রর্ীবি ড ামিা ডলিমদমিে গ্যাোনন্ট প্রদাি  েমব িা।  
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3.6 িোেরিরহিা, কা করনে কাহ, এেং োস্তোযন 

GGC এে E&S িীনি বাস্তবা়েমিে জিয স্ােনগ্র  জবাবনদনহিা  মে GGC এে নস্নি়েে নলোেনশপ টিে। এে অিংশ নহস্ামব, এই E&S 

িীনি এবিং স্িংনিষ্ট ESMS-এে প্রম়োজিী়েিাগুমলা িা িত্ত্বাবধিা ও বাস্তবা়েি  োে জিয  প্রম়োজিী়ে স্ক্ষেিা (নিজস্ব  েী বা বানহয  

দক্ষিা) ডোিাম়েি  োে নবষ়েটি নিনশ্চি  োে জিয পযশাপ্ত পনেস্ম্পদ, ডযেি বামজে,  েীমদে স্ে়ে বোে বা উপযুি দক্ষিাে প্রাপযিা, 

 াযশ েভামব নিযুি  ো হম়েমি িা নিনশ্চি  োে দান়েত্ব নজনজনস্ নস্নি়েে নলোেনশপ টিে এে।  

ডলিমদি প্রনক্র়ো এবিং বযবস্ান়ে   াযশক্রে স্াোনজ ভামব এবিং পনেমবশগ্িভামব ডে স্ই, দান়েত্বশীল এবিং GGCএে E&S িীনি ও  াঠামোে 

স্ামে স্ােেস্যপূর্শ এেি পিনিমি স্ম্পানদি হ়ে িা নিনশ্চি  োে দান়েত্ব GGC-এে স্ ল স্দমস্যে। যখি ও ডযভামব প্রম়োজি ডস্ভামব, 

GGC ক্ষেিাস্ম্পন্ন এবিং ডযাগ্য পনেমষবা প্রদাি ােীমদে নি ে ডেম  িৃিী়ে পমক্ষে দক্ষিা এবিং স্হা়েিা বযবহাে  েমব। 

GGC এই িীনিটি স্বাে জিয উিুি োখমব এবিং স্িংনিষ্ট িনে বা িেয প্র াশ  েমব৷
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4 GGC E&S মযাবনিবমন্ট রসবেম  

4.1 পদ্ধরিটিি পিভূরম 

E&S ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুমলা  াযশ ে বযবস্থাপিা হমচ্ছ ন িা িা নিনশ্চি  োে জিয GGC ESMS িাে নস্িান্ত গ্রহর্ এবিং 

ডলিমদি প্রনক্র়ো জমুড E&S নি়োে গুমলাে  াযশ েী স্িংমযাজি এবিং বযবস্থাপিা নি়েের্  মে এবিং স্ুেনক্ষি োমখ। ESMS-এে 

েমধয ডবশ ন িু উপাদাি েম়েমি ডযেিটি নেে 2 এ নেনেি  ো হম়েমি যা নিমেে নবভাগ্গুমলামি আেও নবশদভামব বর্শিা  ো 

হম়েমি। এটি ইএস্এেএস্ (ESMS) বাস্তবা়েি এবিং  াযশ েী ের্ম  স্হা়েিা  োে জিয প্রম়োজিী়ে িেয স্েবোহ  মে। GGC-

এর িমস্ত ক়াযকক্রনমর জনয GGC ESMS প্রনয়াজয।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তিত্র 2: GGC E&S িযিস্থ়াপন়া পদ্ধতির উপ়াদ়ানিমূে 

এই ESMS এ টি GGC (গ্যাোন্টে) স্তমে বাস্তবান়েি হমব, যাে েমধয নজনজনস্ নস্নি়েে নলোেনশপ টিে অিংশীদাে (এবিং প্র ল্প) 

এবিং স্ােনগ্র  নবনিম়োগ্ ডপােশ মফানলও উভ়ে ডক্ষমে E&S নবষ়েগুমলাে েূলযা়েি, িত্ত্বাবধাি এবিং পনেোলিাে জিয এটিে প্রনিষ্ঠা 

এবিং েক্ষর্ামবক্ষর্ নিনশ্চি  োে জিয দা়েী।  

গুরুত্বপূর্শ নবষ়ে হমচ্ছ, ESMS-এ E&S প্রম়োজিী়েিা েম়েমি যা বন্ড প্রদাি ােী এবিং প্র ল্পস্েূহ উভম়েে নি ে পাঠামিা হমব। 

যাইমহা , এই পক্ষস্েহূ GGC এে E&S প্রম়োজিী়েিাগুমলাে স্ামে স্ােেস্য ডেমখ প্র ল্পগুমলাে স্ামে স্ম্পন শ ি ঝুুঁ ন ে প্র াশগুমলা 

বযবস্থাপিাস্হ িামদে নিজস্ব E&S  েশক্ষেিা প্রনিষ্ঠা ও বজা়ে োখাে জিয E&S নস্মস্টে, প্রনক্র়ো এবিং নেমস্ানস্শিং প্রনিষ্ঠা  েমব 

বমল আশা  ো হমচ্ছ।  
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ডযখামি স্ম্ভবপে, অিংশীদােমদে এই প্রম়োজিী়েিাগুমলাে স্ামে আিুগ্িয নিনশ্চি  েমি স্হা়েিা  েমব এবিং/অেবা িামদে অেশা়েমিে 

স্ে়ে ামল অস্িি হমব এেি পনেনস্থনিমি GGC গ্যাোনন্ট প্রদাি  ো ডেম  নবেি ো মব।  

GGC িাে স্েগ্র ডলিমদি ডে়োদ জমুড E&S পনেোলিাে জিয এ টি স্ােনগ্র  এবিং নি়েেিানে  পিনিে প্রম়োগ্  মে (আমলােিাে 

স্ূেপাি ডেম , স্ক্রীনিিং এবিং যোযে অধযবস্াম়েে োধযমে, অিুমোদি এবিং  াঠামো এবিং অবমশমষ, নবনিম়োগ্-পেবিী পযশমবক্ষর্ 

পযশন্ত) – যামি এই পিনিটি আইনি, বানর্নজয , আনেশ , ইিযানদ প্রনক্র়োে স্ামে স্েন্ব়ে  ো হ়ে।  
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4.2 E&S ঝুুঁ রক এেং প্রভােসমূহ  

এ টি এমক্সল ফেেযামে এ টি স্বিে িনেমি আেও নবস্তানেি এ টি ডেনবল স্িংযুি  ো হম়েমি। 

GGC িাে গ্যাোনন্টগুমলাে োধযমে স্েেশি  োে জিয ডয নক্র়ো লাপগুমলাে স্ামে স্ম্পন শ ি স্াধাের্ E&S ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুমলাে এ টি উচ্চ-স্তমেে পযশামলােিা িীমেে স্াের্ী 1 এ ডদও়ো হম়েমি। 

ডলিমদমিে নিনদশষ্ট E&S ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুমলা স্ম্পম শ  নজজ্ঞাস্াবাদ  ো হমব এবিং স্ম্ভাবয প্রশেি ও বযবস্থাপিাে বযবস্থা/নিোপত্তা যা GGC-এে বযাপ  ডলিমদি নিবশােি প্রনক্র়ো (TSP) েলা ালীি 

এই স্াধাের্ ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুমলা পনেোলিা  োে জিয প্রম়োগ্  ো হমব যা পেবিী নবভামগ্ বনর্শি হম়েমি। 

 ানঙ্খি 
ফলাফমলে 
এলা া 

তিদযুৎ উৎপ়াদন এিং িযিে়ার স্বল্প-তনগ্কমনক়ারী পতরিেন ভিন, শের, তশল্প, এিং যন্ত্রপ়াতি স্ব়াস্থয, মঙ্গল, খ়াদয, এিং প়াতন 
তনর়াপত্ত়া অিক়াঠ়ানম়া এিং তনতমকি পতরনিশ 

পােস্পানে  
ঝুুঁ ন  এবিং 
প্রভাবস্েূহ  

• শ্রে এবিং  ামজে শিশ াবলী 
• ডপশাগ্ি স্বাস্থয ও নিোপত্তা 

• বজশ য এবিং নিিঃস্বেি বযবস্থাপিা (উৎপাদি এবিংনিনি়ে ের্) 

খাি নিনদশষ্ট 
ঝুুঁ ন  এবিং 
প্রভাবস্েূহ 

• পানি বযবস্থাপিা (গুর্োি, 
বযবহাে এবিং নিষ্কাশি)  

• নবপজ্জি  পদােশস্েূহ  
• ডে স্ই স্ম্পদ এবিং 
উপ ের্স্েূহ 

• নবপজ্জি  বজশ য বযবস্থাপিা  
• নিগ্শেি, শব্দ, ধূনল র্া এবিং দষূর্। 
• বাস্স্থাি এবিং বাস্তুিমেে ধ্বিংস্ 
• ডে স্ই স্ম্পদ এবিং উপ ের্স্েূহ 
• জনে অনধগ্রহর্ 
 

• স্েবোহ শৃঙ্খল  
• ডে স্ই স্ম্পদ এবিং উপ ের্স্েূহ 

• েেে আবহাও়ো 
• বাস্স্থাি এবিং বাস্তুিমেে ধ্বিংস্ 
•  ীেিাশ  এবিং  ৃনষ োস্া়েনি  
বযবহাে  

• পানি বযবস্থাপিা (গুর্োি, বযবহাে 
এবিং নিষ্কাশি)  

• জনে অনধগ্রহর্ 
• নিগ্শেি, শব্দ, ধূনল র্া এবিং দষূর্ 
• বাস্স্থাি এবিং বাস্তুিমেে ধ্বিংস্ 
• স্েবোহ শৃঙ্খল  
• ডে স্ই স্ম্পদ এবিং উপ ের্স্েূহ  

ি়ারণী 1: GGC -এর গ্য়ার়াতন্টগুনল়ার ি়ানর্ িম্পতকক ি ি়াধ়ারণ E&S  ঝুুঁ তক এিং প্রভ়ািগুনল়া  
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নেে 3: ঝুুঁ ন  এবিং প্রশেি ােী 

 

#
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
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#
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
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4.3 GGC ফ্রলনবিন রনে কাচন প্রজক্রযা (TSP) 

নিমজে লক্ষয অজশ মিে জিয GGC ডক্রনেে গ্যাোনন্ট প্রদাি  েমি ো়ে এেি ডলিমদমিে বযাপ  ইনিবাে  এবিং ডিনিবাে  

প্রভাবগুমলা নবমবেিা  েমব। নিম্ননলনখি োেটি েূল উপাদামিে উপে নভনত্ত  মে এ টি ডলিমদমিে প্রভাব উপলনি, পনেোপ এবিং 

বযবস্থাপিাে জিয নিনদশষ্ট নবমবেিা  ো হমব: 

 
 

 
 

   

উনেশয ম়ানুষ গ্রে ল়াভ 

ডলিমদমিে বাইমে জলি়াযু 
পতরিিক ননর প্রভামবে উপে 
এ জি ঋর্গ্রহীিাে ইনিবাে  
প্রভাব েম়েমি: প্রনিনলনপমযাগ্য 
হও়ো, িনজে স্থাপি  ো বা 
িমেযে অস্ােেস্যিা স্োধাি 
 ো এবিং এে ফমল নবেবযাপী 
পুুঁনজবাজাে ডেম  বৃহত্তে 
জলবা়ে ুঅেশা়েমিে জিয এ টি 
পে তিনে  ো।  

এ জি ঋর্গ্রহীিাে ইনিবাে  
এবিং ডিনিবাে  প্রভাব িাে 
স্বমেম়ে গুরুত্বপূর্শ 
ডস্ট মহাল্ডােমদে উপে োম । 
এে েমধয েম়েমি  েশোেী, 
পনেবাে, গ্রাহ , 
স্েবোহ ােী, স্ম্প্রদা়ে এবিং 
ঋর্গ্রহীিাম  প্রভানবি বা 
প্রভানবি  ো অিয ড ামিা 
বযনি। 

এ টি ঋর্গ্রহীিা িাে প্রা ৃনি  
পনেমবমশে উপে ইনিবাে  
এবিং ডিনিবাে  প্রভাব ডফমল। 
এে েমধয েম়েমি প্রা ৃনি  
স্ম্পমদে বযবহাে, নবষাি 
পদােশ ইিযানদ, িমব বজশ য 
অপস্াের্, পুিবশিা়েি এবিং 
প্রা ৃনি  ক্ষনি পুিরুিােও 
েম়েমি। 

স্থািী়ে, জািী়ে এবিং 
আন্তজশ ানি  অেশিীনিমি এ জি 
ঋর্গ্রহীিাে ইনিবাে  এবিং 
ডিনিবাে  প্রভাব েম়েমি। এে 
েমধয েম়েমি  েশস্িংস্থাি স্ৃনষ্ট, 
িিুিত্ব উৎপন্ন ,  ে প্রদাি, 
স্ম্পদ স্ৃনষ্ট এবিং ঋর্গ্রহীিাে 
ো া অিয ডয ড ামিা 
অেশবিনি  প্রভাব। 

 

তিত্র ৪:  GGCF-এর গুরুত্ব প্রদত্ত ফ্রক্ষত্রিমূে 

উপমেে ডপ্রক্ষাপমে, GGC স্ম্ভাবয আনেশ  ও স্ুিােগ্ি দা়েবিিা এডামি এবিং/অেবা  োমিাে জিয ভ়ানল়া পতরনিশগ্ি ও 

ি়াম়াতজক (E&S) অিুশীলিগুনল নিনশ্চি  োে গুরুত্ব স্বী াে  মে। ফলস্বরূপ, E&S ফযাক্টে এবিং স্ুেক্ষা বযবস্থাে নবমবেিা নজনজনস্-

এে ডলিমদি ডস্কাে ামেশ ে (পনেনশষ্ট III ডদখুি) এ টি অনবমচ্ছদয অিংশ গ্ঠি  মে যা এেি ডলিমদি নিবশােি  েমি বযবহৃি হ়ে 

যা নিনশ্চি  মে েূল E&S ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাব নেনিি  ো হম়েমি এবিং ডলিমদি জীবিেক্র জমুড  াযশ েভামব পনেোনলি হ়ে। 

 এ টি বযািং মযাগ্য প্র মল্পে নব াশ স্াধাের্ি এ টি দীঘশ প্রনক্র়ো, নবমশষ  মে যনদ অব াঠামোগ্ি স্ম্পদ বা হস্তমক্ষপ বড হ়ে। 

গ্যাোন্টে নহস্ামব, এটি  ল্পিা  ো হম়েমি ডয GGC এ টি প্র মল্পে উন্ন়েমিে পেবিী পযশাম়ে এ টি ডলিমদমিে স্ামে পনেনেি 

হমব, প্রা়েশই নস্নি়েে ঋর্ েূলধি প্রদাি ােীমদে ডক্রনেে গ্যাোনন্ট প্রদাি  মে প্র ল্পটিম  আনেশ  অজশ মি স্হা়েিা  োে জিয। 

GGC ফ্রলনবিন ফ্রকািকার্ক, এক্েি রিরি , এ টি ম ৌশি বযবস্থাপনা িুি যা চারটি গুরুত্বপূর্ ণ রবষয, অে ণাৎ 

মানুষ, মুনাফা, গ্রহ এেং উবেিয েকু্ড় রনরদণষ্ট োনদক্ের রবরুক্ে মিনক্দন েূিযাযন  রক্ত GGC-ম  

সহাযতা  ক্র। প্ররতটি মেক্ের েনয, িুিটি রববৃরতর এ টি তারি া রনক্য গ্টিত যা মসই োনদক্ের পূরক্র্র 

পররক্প্ররেক্ত মিনক্দনটি ম াোয রক্যক্ে তার রিরিক্ত মকার  রা উরচত। এ টি সােরি  মিনক্দক্নর মকার 

স্বযংক্রিযিাক্ব ততরর হয এবং GGC-এর রসোন্ত িহক্র্র রবষক্য অবগ্ত  রক্ত বযবহৃত হয। 
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নিমেে গ্রানফ টি এটিম ই নেনেি  মে, প্র মল্পে উন্ন়েি েমক্রে 'বাস্তবা়েি' এবিং 'অপামেশি’ পযশা়েগুনলমি 'গ্যাোন্টাে' এে হস্তমক্ষমপে 

োধযমে। 

 

 

 

 

 

 

তিত্র ৫:        GGC প্রতক্রয়া প্রি়াে ড়ায়াগ্র়াম  

অিএব, প্র ল্প উন্ন়েি েমক্রে প্রােনে  পযশাম়ে এ টি জলবা়েু প্র মল্পে E&S মূলয়াযননক প্রভানবি  োে স্ুমযাগ্ GGC-এে  ামি 

হ়েমিা ো মব িা। পনেবমিশ , GGC এ টি শনিশালী ফ্রলননদন তনিক়ািন প্রতক্রয়া (TSP)  ো াে ওপে নিভশ ে  মে, যা GGC-এে 

E&S ময়াননজনমন্ট ফ্রেমওয়ানকক র স্ামে স্ঙ্গনিপূর্শ ন িা িা নিধশাের্  েমি ঋর্গ্রহীিাে E&S  েকুমেমন্টশি, প্রনক্র়ো এবিং নস্মস্টেগুনলে 

উপে ফ্রকৌশলগ্ি যর়্াযর্ অধযিি়ায পযশামলােিা  েমব এবিং পনেোলিা  েমব। এই পেভূনেমি GGC-এে শনিশালী TSP গ্ঠি  ো 

হম়েমি, এবিং এমি স্ািটি (৭) ড ৌশলগ্ি পদমক্ষপ েম়েমি যামি GGC এ টি প্র মল্পে প্রম়োজিী়ে E&S ম়ানদন্ডগুতল পূের্  মে 

ন িা িা নিধশাের্  েমি অিুস্ের্  েমব। অনধ ন্তু, TSP হল এ টি অননয প্রতক্রয়া যা, প্র মল্পে প্রর়্েি ােী বা পৃষ্ঠমপাষ , 

GGC)-এে অিুপনস্থনিমি প্রভাবশালী জলবা়ে ুপ্র ল্পগুমলাে নিবশােিম  অবগ্ি  েমি ো়ে।TSP-এে এ টি স্াধাের্ নেে নেে 6: 

GGC মিনক্দন রনব ণাচন প্রক্রিযা (TSP)-এ িীমে ডদও়ো হম়েমি, এবিং িােপমে প্রনিটি ধামপে বর্শিা ডদও়ো হম়েমি।  

রচত্র 6: GGC ফ্রলনবিন রনে কাচন প্রজক্রযা (TSP) 
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4.3.1 ধাপ ১: ফ্রলনবিবনি উৎপরি (১-২ সপ্তাহ) 

ডলিমদিগুনল GGC-এে প্রােমম্ভে অিংশীদাে  (ডযেি, MUFG, েম়েমে বযাঙ্ক, ইিযানদ) যাো GGC ডেম  এে E&S ময়াননজনমন্ট 

ফ্রেমওয়াকক  এবিং E&S দনৃষ্টম ার্ ডেম  এ টি গ্রহর্মযাগ্য প্র ল্প ডলিমদি ড েি হমব ডস্ স্ম্পম শ  প্রনশক্ষর্ নিম়েমিি িামদে দ্বাো 

শুরু হমব। GGC এে E&S ময়াননজনমন্ট ফ্রেমওয়াকক  এে নভনত্ত নহমস্মব IFC প়ারফনমকন্স ে়ান্ড়াডক   এে বযবহাে খুবই স্হা়ে  হমব 

 াের্ এটি নবেবযাপী ডক্রনেে এবিং পুনজবাজামে বযাপ ভামব প্রোনেি হ়ে, এইভামব এটি আেও নিনদশষ্ট োিদমন্ডে ডেম়ে উচ্চ স্তমেে স্মেিিিা 

ডেম  উপ ৃি হ়ে।  

ডলিমদি অনেনজমিশমি, GGC এে অনেনজমিশি অিংশীদােো প্র ল্প ডলিমদমিে জিয স্বশমশষ িেয এবিং িনে স্িংগ্রহ  েমি প্র ল্প 

ডলিমদমিে ঋর্গ্রহীিামদে স্ামে ডযাগ্ামযাগ্  মে। GGC - স্ম্ভবি প্র মল্পে উন্ন়েি েমক্রে ডশমষে  ািা ানি ইন্টামেক্ট  েমি বমল 

ডদমখ, এটি আশা  ো হমচ্ছ ডয,  GGC -এে প্রম়োজিী়ে নবমশষজ্ঞ এবিং  নেটিগুনলে দ্বাো িূযিিেভামব, নিম্ননলনখি িনেগুনল 

আেও পযশামলােিাে জিয উপলব্ধ  ো হমব: 

i. জলবা়েুে প্রভাব নবমিষর্ (প্রশেি) এবিং/অেবা জলবা়েুে প্রভাব েূলযা়েি (অনভমযাজি); 
ii. নিঙ্গ িীনি এবিং  েশ পনে ল্পিা। 
iii. এনিাযরনক্েিাি অযাে মসাশযাি ইেপযাট অযাক্সসক্েি (ESIA), সংরিষ্ট ররক্পািণ/পরর ল্পনা সহ মযেন 

পুনব ণাসন  ে ণ পরর ল্পনা, আরদবাসী েনগ্ক্র্র পরর ল্পনা, েীবববরচেয  ে ণ পরর ল্পনা, মযখাক্ন 
প্রাসরি ; আরদবাসী েনগ্ক্র্র পরর ল্পনার উন্নযন আরদবাসী েনগ্ক্র্র পরর ল্পনা  ািাক্োর দ্বারা 
পররচারিত হওযা উরচত (আরদবাসী েনক্গ্াষ্ঠীর মেেওযা ণ রশক্রানাক্ের অযাক্নে 6 মদখুন);পনেমবশগ্ি ও 
স্াোনজ  িীনি এবিং  বযবস্থাপিা পিনি (ESMS), ডযম াি স্িনি নিেীক্ষা এবিং পযশমবক্ষর্ নেমপােশ  স্হ, ডযখামি 
প্রাস্নঙ্গ ; এবিং   

iv. জলবা়ে ুবন্ড এবিং/অেবা ঋর্ স্াটিশ নফম শি। 

4.3.2  ধাপ ২: স্ক্রীরনং (১-৩ সপ্তাহ) 

প্রােমম্ভে অিংশীদােমদে দ্বাো উপস্থানপি স্েস্ত ডলিমদমিে স্ুমযামগ্ে জিয, অিংশীদাে দ্বাো িামদে জিয প্রস্তুি ৃি স্েস্ত প্রাস্নঙ্গ  িেয 

পযশামলােিা এবিং েূলযা়েি  োে জিয GGC এ টি স্ক্রীি পনেোলিা  েমব:  

•  GGC বজশ ি িানল াে স্ামে এ াত্মিা (পনেনশষ্ট II পডুি)    

•  GGC এে E&S ডিেও়ো শ  এবিং E&S িীনিে স্ামে এ াত্মিা (যোক্রমে পনেনশষ্ট I এবিং নবভাগ্ 3)  

•  উচ্চ-স্তমেে ডস্ক্টে নিনদশষ্ট এবিং/অেবা ডলিমদি নিনদশষ্ট E&S ঝুুঁ ন , স্ুমযাগ্ এবিং প্রভাব (যাে জিয যোযে 
পনেশ্রমেে পযশাম়ে আেও নজজ্ঞাস্াবামদে প্রম়োজি)স্হ প্রােনে  E&S ঝুুঁ ন ।  

 স্ক্রীনিিং েলা ালীি, GGC প্রস্তানবি ডলিমদমিে ডগ্া/িা-ডগ্া েূলযা়েি পনেোলিা  েমি ডলিমদি ডস্কাে ােশ  বযবহাে  েমব, RAG 

ডে নলমস্টে (লাল, অযাম্বাে বা স্বুজ) উপে নভনত্ত  মে (উমেখ  রুি পনেনশষ্ট III)।  এ টি RAG পিনি বযবহাে  মে ঝুুঁ ন  

স্ক্রীনিিং এে এ টি উদাহের্ িীমে ডদও়ো হমলা (পডুি নেে7)।   ডযম ামিা RED প্রনিনক্র়ো োমি ডলিমদি এ টি "ডিা ডগ্া" 

এবিং অনবলমম্ব প্রিযাখযাি  ো হম়েমি।  এটি ড ামিা উচ্চ-ঝুুঁ ন পূর্শ ডলিমদমি নবনিম়োগ্ িা  োে জিয নবনিম়োগ্ আমদশ ডেমি 

েলমি GGC-ড  স্েেশি  মে।   

 

RAG ফ্রিকতলে  ফ্ররে(লাল)   অয়াম্বাে গ্রীন (স্বুজ) 

প্রস্তানবি ঋর্গ্রহীিা/প্র ল্পটি ন  GGC-এে বজশ ি আনল া়ে 
ড ামিা বনজশ ি/নিনষি নক্র়ো ালাপম  নিগ্াে  মে?  

হযা  হ়েমিা  িা 



 

GGC E&S েযাক্নেক্েি রসক্েে মপগ্ারসস ফ্াইনাি xxi 

 

 গ্ি ৩ বিমে ঋর্গ্রহীিা/প্র ল্পটি ন  নবিম শ ে স্িুখীি হম়েমি 
(অেশাৎ ড াি বাস্তব পনেমবশগ্ি বা স্াোনজ  ঘেিাবলী ডযেি 
শ্রে ধেশঘে, অ-স্িনিে জিয জনেোিা এবিং জনেোিা, 
পনেমবশ দষূর্, নলঙ্গ-নভনত্ত  স্নহিংস্িা/মযৌি হ়েোনি ইিযানদ)?  

হযা  হ়েমিা  িা 

 ঋর্গ্রহীিা/প্র মল্পে োনল  ন  উমেখমযাগ্য ডিনিবাে  
পনেমবশগ্ি প্রভাব ডফলমবি?   হযা  হ়েমিা  িা 

 প্র ল্প এলা া়ে ন  স্াোনজ -স্ািংসৃ্কনি  ডগ্াষ্ঠীস্েূহ উপনস্থি 
েম়েমি বা এলা াটি বযবহাে  েমি যাো "উপজানি" (পাবশিয 
উপজানি, িফনস্ল উপজানি, উপজািী়ে জিগ্র্), "স্িংখযালঘু" 
(জানিগ্ি বা জািী়ে স্িংখযালঘু), বা "আনদবাস্ী স্ম্প্রদা়ে" 
নহস্ামব নবমবনেি হমি পামে, যাো প্র ল্প দ্বাো প্রভানবি হ়ে?   

হযা  হ়েমিা  িা 

 প্র মল্প ন  এ টি পনেমবশগ্ি ও স্াোনজ  িীনি, পনেমবশগ্ি 
ও স্াোনজ  প্রভাব েূলযা়েি এবিং পনেমবশগ্ি ও স্াোনজ  
বযবস্থাপিা পিনি আমি?  

িা  হ়েমিা  হযা 

ঋণগ্রহীিার এর্টি আিরণতবতধ/নীতি রবযবে র্া SEAH 
অন্তভুক ক্ত র্বর এবং GGC এর ESMS-এ সংজ্ঞাতযি SEAH 
প্ররৃ্তির র্ারগুতলর প্রতি তিবরা-টলাবরন্স (বর্ম্ন র্ম্ীবদর 
আিরবনর ম্ান বণকনা র্বর এবং ফ্রর্ৌন ফ্রশাষণ, অপবযবহার 
এবং হযরাতন তনতষদ্ধ র্বর) প্রর্াশ র্বর।  

না  হযবিা  হযা 

ঋণগ্রহীিার অতভবর্াগ্ প্রতির্ার প্রতিযা ম্াম্লা তরবপাটক  র্রার 
িনয এর্টি তনরাপদ সুবর্াগ্ প্রদান র্বর এবং ম্ানুষ প্রতিবশাধ 
ফ্রেবর্ রক্ষা পায 

না  হযবিা  হযা 

ঋণগ্রহীিার অতভবর্াগ্ প্রতির্ার প্রতিযা প্রতিবরাবধর উন্নতির 
িনয ম্াম্লাগুতল র্োর্েভাবব তরবপাটক  র্রা, ফ্ররর্র্ক  র্রা এবং 
তববেষণ র্রার এর্টি প্রতিযা প্রদান র্বর। 

না  হযবিা  হযা 

ঋণগ্রহীিা িাবদর প্রস্তুতিম্ূলর্ র্কুবম্বন্টশবন SEAH ঝুতর্ এবং 
প্রশম্নম্ূলর্ বযবস্থা তিতিি র্বরবেন  

না  হযবিা  হযা 

তিত্র7: RAG ফ্রিকতলে 

যনদ প্রস্তানবি ডলিমদিটি এনগ্ম়ে নিম়ে যাও়োে জিয প্রম়োজিী়ে োিদণ্ড পূের্  মে, GGC প্রস্তানবি ডলিমদমিে জিয এ টি প্রােনে  

E&S ঝুুঁ ন  ডশ্রর্ী ের্ (নবভাগ্ B/C বা FI-২/FI-৩) বোে  েমব, যা ডলিমদি ডস্কাে ােশ  এবিং এে েমধয ো া স্ক্রীনিিং 

ডে নলস্ট দ্বাো স্েনেশি।   এই প্রনক্র়ো েলা ালীি GGC স্হা়েিা ােী ডস্ক্টনে়োল নেমস্াস্শ/নিমদশ নশ াগুনলও আুঁ মব, যাে েমধয 

েম়েমি CDC ডস্ক্টে ডপ্রাফাইল, E&S নব্রনফিং ডিাে, IFC পােফেেযান্স স্টযান্ডােশ , নবেবযািংম ে স্াধাের্ এবিং ডস্ক্টনে়োল 

এিভা়েেিমেন্টাল ডহলে অযান্ড ডস্ফটি (EHS) নিমদশ নশ া, ILO ফান্ডামেন্টাল  িমভিশি, ইিযানদ।   

E&S ঝুুঁ ন  ডশ্রর্ী ের্টি E&S  ের্ী়ে শ্রে (আনেশ  এবিং  েী উভম়েে প্রম়োজিী়ে স্ম্পমদে বোে স্হ)-এে এখনি়োে পনে ল্পিা 

এবিং স্িংজ্ঞান়েি  োে জিয এ টি নভনত্ত নহমস্মব বযবহাে  ো হমব।  আেও নবশদ নববেমর্ে জিয অিুগ্রহ  মে িীমেে ঝুুঁ ন  

ডশ্রর্ী ের্ নবভাগ্টি পডুি।   

 ডপ্রাগ্রােটি GCF-অেশা়েি ৃি  াযশ লাপ স্ক্রীনিিং-এে অিংশ নহমস্মব যি িাডািানড স্ম্ভব েনহলা, পুরুষ, ডেম়ে এবিং ডিমলমদে উপে 

SEAH ঝুুঁ ন  বা স্ম্ভাবয প্রনিকূল প্রভাব নেনিি  েমব এবিং প্রাস্নঙ্গ  স্ুেক্ষা িনেগুনলমি (ESIA এবিং ESMP স্হ) এই জািী়ে 



 

GGC E&S েযাক্নেক্েি রসক্েে মপগ্ারসস ফ্াইনাি xxii 

 

ঝুুঁ ন  বা প্রভাব প্রনিফনলি  েমব, এবিং নলঙ্গ এবিং ব়েমস্ে দ্বাো পৃে   ো হম়েমি ডযখামি প্রাস্নঙ্গ , SEAH স্হ (বা AE দ্বাো 

নিযুি অিুরূপ পদ যা স্েস্ত উপাদািগ্ি নদ  ডেম  GCF-এে স্েিুলয)।   

 স্ক্রীনিিং ডেম  প্রাস্নঙ্গ  E&S ফলাফলগুনল নস্িান্ত ডিও়োে নবষম়ে অবনহি  োে জিয প্রােনে  প্রভাব  নেটিে  াগ্জপমে 

এ নেি  ো হমব (পনেনশষ্ট IV পডুি)।    প্রনক্র়োে পেবিী পযশাম়ে (অেশাৎ, যোযে পনেশ্রে) এবিং/অেবা প্রম়োজিী়ে স্িংস্থাি 

বোে  ো হমব ন িা ডস্ নবষম়ে িামদে নস্িান্তম  স্েেশি  োে জিয  নেটি এই ফলাফলগুনলে উপে নেন্তাভাবিা  েমব।  

 E&S ঝুুঁ তক ফ্রেণীকরণ  

 এ টি প্রস্তানবি ডলিমদমিে স্ামে স্ম্পন শ ি E&S ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুনলে োো প্রনিফনলি  েমি (এবিং প্রম়োজিী়ে েূলযা়েমিে 

স্তেটি জািামি), GGC স্ম্ভাবয প্রনিকূল E&S ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুনলে স্ম্ভাবিাে োোেউপে নভনত্ত  মে প্রনিটি প্রস্তানবি ডলিমদিম  

লাল, অযাম্বাে বা স্বুজ নহস্ামব ডশ্রর্ীবি  েমব।   

 ঝুুঁ ন  ডশ্রর্ী ের্ নিধশােমর্ে স্ে়ে নবমবনেি েূল অবদাি ােী  াের্গুনলে েমধয েম়েমি আম়েে বযবহাে (জািা বিাে অজািা), 

গ্যাোনন্টে ধেি ('স্োস্নে' এ টি অপামেটিিং স্ত্তা/প্র ল্প বিাে 'পমোক্ষ' এ টি আনেশ  প্রনিষ্ঠাি (FI)), পনেোর্এবিং স্ে়ে াল 

গ্যাোনন্ট, খািও়োেীও ডভৌগ্নল  এক্সমপাজাে এবিং স্িংমবদিশীলিা ও স্ম্ভাবয E&S ঝুুঁ ন  এবিং প্রভামবে োো, প্রিযক্ষ, পমোক্ষ, 

প্রমোনেি এবিং ক্রেবধশোি প্রভাবস্েূহ  স্হ।  

 প্রম়োগ্ ৃি ঝুুঁ ন  ডশ্রর্ী ের্ বযবস্থাটি IFC E&S ঝুুঁ ন  ডশ্রর্ী ের্ নিমদশ নশ া2 এবিং আনেশ  েধযস্থিা ােী (FIs) 3-এে উপে 

IFC বযাখযা ডিামেে উপে নভনত্ত  মে তিনে  ো হম়েমি এবিং অপামেটিিং স্ত্তা বা প্র ল্পগুনলম  জানে  ো গ্যাোনন্টগুনলে েমধয 

পােশ য  মে (স্োস্নে – ডযখামি আম়েে বযবহাে পনেনেি) এবিং আনেশ  প্রনিষ্ঠাি (FIs) (পমোক্ষ – ডযখামি আম়েে বযবহাে 

অজািা অেবা জািা)।   

 বযবহৃি নবভাগ্গুমলা, E&S নেউ নেনলমজমন্সে স্তে এবিং স্ুমযামগ্ে উপে িামদে প্রভাব এবিং ডস্ইস্ামে উদাহের্েুল  

নক্র়ো লাপগুমলাে রূপমেখা িীমে  ডদও়ো হমলা:   

ির়ািতর গ্য়ার়াতন্টগুনল়া  

•  নবভাগ্ A (উচ্চ ঝুুঁ ন ):  স্ম্ভাবয উমেখমযাগ্য প্রনিকূল পনেমবশগ্ি এবিং/অেবা স্াোনজ  ঝুুঁ ন  এবিং/অেবা 

তবনেেযে়ে, অপনেবিশ িী়ে, বা অভূিপূবশ প্রভাব স্হ বযবস্ান়ে   াযশক্রে।    

GGC কয়াট়াগ্তর A ফ্রলননদনগুতলর গ্য়ার়াতন্ট ফ্রদনি ন়া।   প্রস্ত়াতিি ফ্রলননদন পতরিয়াগ্ কর়া েনি য়ার ফনল আর ফ্রক়ান 

যর়্াযর্ অধযিি়ানযর প্রনয়াজনীযি়া র়্াকনি ন়া।  প্রকৃিপনক্ষ, িমস্ত িন্ড িংজ্ঞ়াতযি আনযর িযিে়ার তিভ়াগ্ A 

 

2 hhttps://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-

standards/es-categorization 

3 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-

ifc/publications/publications_policy_interpretationnote-fi 

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
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_policy_interpretationnote-fi
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_policy_interpretationnote-fi
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প্রকল্পগুতলনক ি়াদ ফ্রদনি। কয়াট়াগ্তর A এক্সনপ়াজ়ার িে ইিুযক়ারীনদর জনয ফ্রক়ান ি়াধ়ারণ কনপক়ানরট িন্ড িম্পন্ন েনি 

ন়া।  

 উদ়ােরণমূলক তক্রয়াকল়াপিমূে  

•  বৃহৎ অব াঠামো প্র ল্প (ডযেি, ডেলপে, বিে, ডপািাশ্র়ে ও োনেশিাল, নবোিবিে, ডোল আদা়ে  ো হ়ে এেি 

োস্তা, দীঘশ-দেূমত্বে পাইপলাইি, বড বাুঁধ, ইিযানদ)।  

•  নিষ্কাশি নশল্প (ডযেি, ডিল ও গ্যাস্, খনি)।  

• বড আ ামেে প্রােনে   ৃনষ এবিং ভােী নিেশািা (ডযেি, নস্মেন্ট উৎপাদি, স্াে উৎপাদি, ডপমিানল়োে পনেমশাধি, 

ইিযানদ)।  
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• তিভ়াগ্ B (ম়াঝ়াতর ঝুুঁ তক):  স্ম্ভাবয স্ীনেি প্রনিকূল পনেমবশগ্ি এবিং/অেবা স্াোনজ  ঝুুঁ ন  এবিং/অেবা প্রভাব 

স্ম্পন্ন বযবস্ান়ে  নক্র়ো লাপ যা স্িংখযা়ে  ে, স্াধাের্ি স্াইে-নিনদশষ্ট, বহুলািংমশ প্রনিবিশ িমযাগ্য, এবিং প্রশেি 

বযবস্থাে োধযমে স্হমজই স্োধাি  ো হ়ে৷  

E&S যোযে অধযবস্া়ে অপামেটিিং স্ত্তা বা প্র মল্পে  েশক্ষেিা েূলযা়েি  েমব নিধশানেি E&S প্রম়োজিী়েিা, নবমশষ 

 মে স্থািী়ে এবিং জািী়ে প্রনবধাি এবিং IFC PS ১ ডেম  ৮-এে নবপেীমি।   

এমি েযামিজমেমন্টে স্ামে স্াক্ষাৎ াে, এ টি স্ম্ভাবয স্াইে পনেদশশি এবিং উপযুি স্ুেক্ষা িনেগুনল েম়েমি ও গ্রহর্মযাগ্য 

বমল নবমবনেি হম়েমি িা নিনশ্চি  েমি েূল েকুমেমন্টশমিে পযশামলােিা জনডি ো মব। অন্তি, পনেমবশগ্ি এবিং 

স্াোনজ  প্রভাব েূলযা়েি (ESIA), বযবস্থাপিা পনে ল্পিা (ESMPs) এবিং / অেবা পনেমবশগ্ি এবিং স্াোনজ  

বযবস্থাপিা পিনি (ESMS), এবিং স্িংনিষ্ট নিেীক্ষা প্রনিমবদি। উপেন্তু, ডযখামি প্রমযাজয, নিনদশষ্ট েূলযা়েি ডযেি এ টি 

পুিিঃআবাস্ি  েশ পনে ল্পিা, ডস্ট মহাল্ডাে স্মৃ্পিিা পনে ল্পিা, পুিিঃআবাস্ি িীনি ডিেও়ো শ , আনদবাস্ী জিমগ্াষ্ঠী 

নবষ়ে  পনে ল্পিা, োন্স ফাইন্ডস্ প্রানস্জাে এবিং/অেবা ভূনে অনধগ্রহর্ পনে ল্পিা।    

E&S যোযে অধযবস্া়েটি অভযন্তেীর্ GGC E&S নবমশষজ্ঞ দ্বাো অভযন্তেীর্ভামব স্ম্পানদি হমব এবিং প্রমযাজযস্থমল িাম   

এ জি ইি- ানি/বনহোগ্ি E&S নবমশষজ্ঞ স্হমযাগ্ীিা  েমবি।     উদাহের্স্বরূপ, ড াি ডক্ষমে IFC PS ৫ ভূনে 

অনধগ্রহর্ এবিং অবিনচ্ছ  পুিবশাস্ি শুরু হমল, GGC এ জি ভূনে পুিিঃআবাস্ি নবমশষজ্ঞ নিম়োগ্  েমব E&S যোযে 

অধযবস্াম়ে স্হা়েিাে জিয।  

উপেন্তু, নবভাগ্ B ডলিমদিগুনলে জিয, ডযমক্ষমে ড াি DFI বা IFI দ্বাো স্হ-অেশা়েি  ো হ়ে, েূলযা়েিগুনল ডযৌেভামব 

 ো হমব এবিং অিুরূপ প্র ল্পগুনলি স্বমেম়ে অনভজ্ঞ E&S  েীমদে দ্বাো পনেোনলি হমব৷  

 উদ়ােরণমূলক তক্রয়াকল়াপিমূে:   

•  ডিাে আ ামেে অব াঠামো প্র ল্প (ডযেি, ডিাে আ ামেে বাুঁধ, োঝানে নিেশার্ প্র ল্প, নবদযোি 

অব াঠামোমি উন্ননি, ডেনলমযাগ্ামযাগ্, ইিযানদ)।  

•  ডিাে ডেম  োঝানে আ ামেে হাস্পািাল ও নেন ৎস্া স্ুনবধা।  

• োঝানে আ ামেে খাদয এবিং পািী়ে প্রনক্র়ো ের্।  

•  অ-নবপজ্জি  পর্যস্ম্ভামেে জিয োস্তা-নভনত্ত  লনজনস্ট  ড াম্পানি।  
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• নবভাগ্ C (নিম্ন ঝুুঁ ন ):  িূিযিে বা ড ামিা প্রনিকূল পনেমবশগ্ি বা স্াোনজ  ঝুুঁ ন  এবিং/অেবা প্রভাব বযনিি 

বযবস্ান়ে   াযশক্রেস্েূহ।   

E&S যোযে অধযবস্া়ে অপামেটিিং স্ত্তা বা প্র মল্পে  েশক্ষেিা েূলযা়েি  েমব নিধশানেি E&S প্রম়োজিী়েিা, নবমশষ 

 মে স্থািী়ে এবিং জািী়ে প্রনবধাি এবিং IFC PS ১ ডেম  ৮-এে নবপেীমি।   এমি GGC দ্বাো অভযন্তেীর্ভামব গ্ৃহীি 

এ টি ডেস্কেপ পযশামলােিা জনডি ো মব। এটি স্থািী়ে এবিং জািী়ে প্রনবধািগুনলে স্ামে স্িনিে উপে দনৃষ্ট নিবি 

 েমব, এবিং IFC PS ১ ডেম  ৪, IFC ৫মেম  ৮ অস্ম্ভাবয ইমভমন্ট নবমবেিা  মে এইগুনল োলু ো হ়ে এবিং পনেোলিাে 

স্ামে ফমলা-আপ স্াক্ষাৎ াে জনডি হমি পামে।    

নবভাগ্ C ডলিমদিগুনল িাৎপযশপূর্শ E&S প্রভাব তিনে  েমব বমল আশা  ো হ়ে িা এবিং িাই স্ক্রীনিিং এবিং/অেবা 

যোযে অধযবস্া়ে প্রনক্র়োে স্ে়ে অিযরুপ নেনিি  ো িা হমল, ড ামিা নিনদশষ্ট েূলযা়েি বা স্ুেক্ষািনেে প্রম়োজিী়েিা 

তিনে  মে িা।   

 উদ়ােরণমূলক তক্রয়াকল়াপিমূে:   

• অনফস্-নভনত্ত  বযবস্া, ডপশাদাে পনেমষবা, (ডযেি, আইি স্িংস্থা, বযবস্থাপিা পোেশশদািা, নহস্াবেক্ষ )।  

• ডিাে পনেস্মেে নশক্ষা স্থাপিাস্েূহ।   

তননদক শন়া দ্রষ্টিয: ডযখামি নস্িামন্তে স্ে়ে GGC-এে গ্যাোনন্ট দ্বাো  ভাে  ো আম়েে বযবহাে  ভামেজ প্রদাি  েমব, 

GGC প্র মল্পে স্ম্ভাবয E&S ঝুুঁ ন  এবিং/অেবা প্রভাবগুনলে উপে নভনত্ত  মে E&S ঝুুঁ ন ে ডশ্রর্ী নিধশাের্  েমব। এ টি 

নবদযোি অপামেশমিে জিয, এটি এে পনেনেি অপামেশিাল প্রভাবগুনল অন্তভুশ ি  েমব।  এে েমধযএ টি নিনদশষ্ট ডস্ক্টমেে 

স্ামে স্ম্পন শ ি অন্তনিশনহি E&S ঝুুঁ ন ে পাশাপানশ প্র মল্পে  াযশ লামপে অবস্থামিেমপ্রক্ষাপমেে জিয নবমবেিা অন্তভুশ ি।  
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পনর়াক্ষ গ্য়ার়াতন্টিমূে 

নবভামগ্ে আনেশ  প্রনিষ্ঠািগুমলা (FI) :  আনেশ  প্রনিষ্ঠামি নবনিম়োগ্ স্ম্পন শ ি বযবস্ান়ে   াযশ লাপ বা আনেশ  েধযস্থিা 

স্ম্পন শ িনবিের্ প্রনক্র়োে োধযমে ।  

• নবভাগ্ FI-1 (উচ্চ ঝুুঁ ন ): যখি এ টি FI-এে নবদযোি বা প্রস্তানবি ডপােশ মফানলওমি তবনেেযে়ে, অপনেবিশ িী়ে বা 

অভূিপূবশ স্ম্ভাবয উমেখমযাগ্য প্রনিকূল পনেমবশগ্ি বা স্াোনজ  ঝুুঁ ন  বা প্রভাবস্ম্পন্ন বযবস্ান়ে   াযশ লামপে আনেশ  

এক্সমপাজাে অন্তভুশ ি োম  বা অন্তভুশ ি ো মব বমল প্রিযাশা  ো হ়ে, যা । 

GGC  তিভ়াগ্ FI-১ ফ্রলননদনগুতলর গ্য়ার়াতন্ট  দেফ্রি ন়া।   প্রস্ত়াতিি ফ্রলননদন পতরিয়াগ্ কর়া েনি য়ার ফনল আর ফ্রক়ান 

যর়্াযর্ অধযিি়ানযর প্রনয়াজনীযি়া র়্াকনি ন়া।   

• তিভ়াগ্ FI-২ (ম়াঝ়াতর ঝুুঁ তক):   FI এে যখি এ জি েধযস্থিা ােীে বিশ োি বা প্রস্তানবি ডপােশ মফানলওমি স্িংখযা়ে 

 ে, স্াধাের্ি স্াইে-নিনদশষ্ট, বহুলািংমশ প্রনিবিশ িমযাগ্য স্ীনেি প্রনিকূল পনেমবশগ্ি বা স্াোনজ  ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাব 

স্ম্পন্ননক্র়ো লামপে উমেখমযাগ্য আনেশ  এক্সমপাজাে অন্তভুশ ি োম  বা অন্তভুশ ি  োে আশা  ো হ়ে  এবিং স্হমজ 

প্রশেি বযবস্থাে োধযমে স্োধাি  ো হ়ে; এবিং উমেখমযাগ্য প্রনিকূল পনেমবশগ্ি বা স্াোনজ  ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবহীি 

এেি ড াি  াযশক্রে অন্তভুশ ি  মে িা যা পৃে ভামব বা স্েনষ্টগ্িভামব তবনেেযে়ে, অপ্রনিবিশ িমযাগ্য, বা অভূিপূবশ।  

গুরুত্বপণূক দ্রষ্টিয: FI-2 তেি়ানি ফ্রেণীিদ্ধ িমস্ত FI-এর জনয, GGC শুধুম়াত্র িন্ড/ফ্রল়াননর গ্য়ার়াতন্ট ফ্রদনি ফ্রযখ়ানন আনযর 

িযিে়ার GGC-এর ফ্রয়াগ্যি়ার ম়ানদণ্ড পরূণ কনর, ফ্রযমন GGC গ্য়ার়াতন্ট নীতিনি উনেখ কর়া েনযনে৷ এটি স্পষ্টভ়ানি 

ফ্রক়ানন়া উচ্চ-ঝুুঁ তকপণূক প্রকনল্পর গ্য়ার়াতন্ট ি়াদ ফ্রদয। 

E&S যোযে অধযবস্া়ে প্রস্তানবি প্র ল্পটিম  নিনদশষ্ট E&S প্রম়োজিী়েিা, নবমশষ  মে স্থািী়ে এবিং জািী়ে প্রনবধাি এবিং 

IFC PS ১ ডেম  ৮ বা FI-এে নবদযোি এবিং ভনবষযমিে ডপ্রাফাইমলে E&S ঝুুঁ ন ে স্ম্ভাবিা এিং E&S ঝুুঁ ন  এবিং 

এে উপ-প্র ল্পগুনলে প্রভাব স্িাি ের্, পনেোলিা এবিং নিেীক্ষমর্ে জিয পিনি এবং স্িংস্থাি FI-এে E&S িীনিগুনলে 

পযশাপ্তিাে নবপেীমি  েশক্ষেিা নিনশ্চি  োে জিয েূলযা়েি  েমব ।   

এমি েযামিজমেমন্টে স্ামে স্াক্ষাৎ াে, এ টি স্ম্ভাবয স্াইে পনেদশশি এবিং FI E&S িীনি, E&S অপামেশিাল পিনি, 

E&S েুলস্ এবিং ডেেমপ্ল্ে, স্ািংগ্ঠনি   াঠামো, নিম়োগ্ ৃি E&S  ামজে নববের্, অনভমযামগ্ে প্রনক্র়ো ইিযানদ স্হ েূল 

দনলল পযশামলােিা অন্তভুশ ি ো মব।  E&S যোযে অধযবস্া়েটি অভযন্তেীর্ GGC E&S নবমশষজ্ঞ দ্বাো অভযন্তেীর্ভামব 

স্ম্পানদি হমব এবিং প্রমযাজযস্থমল িাম   এ জি ইি- ানি/বনহোগ্ি E&S নবমশষজ্ঞ স্হমযাগ্ীিা  েমবি।  
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• তিভ়াগ্ FI-৩ (তনম্ন ঝুুঁ তক):  বযবস্ান়ে   াযশ লাপ স্ম্পন্ন FI বা িূযিিে বা ড ামিা প্রনিকূল স্াোনজ  বা 

পনেমবশগ্ি প্রভাব বা ঝুুঁ ন হীি প্র ল্পস্েূহ ।   

নিধশানেিE&S প্রম়োজিী়েিা, নবমশষ  মে স্থািী়ে ও জািী়ে প্রনবধাি এবিং IFC PS ১ ডেম  ৪ এবিং FI-এে ESMS 

এবিং স্িংস্থািগুনলে পযশাপ্তিাে নবপেীমি প্র মল্পে  াযশ ানেিা নিনশ্চি  েমি GGC  িৃশ   আভযন্তেীর্ভামব গ্ৃহীি এ টি 

ডেস্কেপ পযশামলােিা জনডি। যনদ প্রম়োজি েমি  ো হ়ে িমব েযামিজমেমন্টেস্ামে ফমলা-আপ স্াক্ষাত্ াে অন্তভুশ ি 

ো মি পামে।   

FI এর জনয তননদক তশক়া দ্রষ্টিয:  

• ডযখামি GGC এ টি নিনদশষ্ট ডশষ বযবহামেে জিয উনেষ্ট গ্যাোনন্ট প্রদাি  মে, FI নবভাগ্ শুধুোে ডস্ই ডশষ 
বযবহামেে  াযশ লামপে স্ামে স্ম্পন শ ি ঝুুঁ ন  এবিং প্রভামবে উপে নভনত্ত  মে তিনে  ো হমব। 

•  ডযস্ব ডক্ষমে বন্ড/ডলামিে গ্যাোনন্ট ডদও়ো হমব ন িা অজািা (বা এই পযশাম়ে স্মূ্পর্শভামব স্িংজ্ঞান়েি  ো হ়েনি), 
FI-এে স্মূ্পর্শ বা স্ম্ভাবয ডপােশ মফানলও এ টি ঝুুঁ ন  ডশ্রর্ী েমর্ে জিয নবমবেিা  ো হমব।  

•  GGC গ্যাোনন্ট িীনি অিুস্ামে FIs এে োধযমে GGC দ্বাো উচ্চ-ঝুুঁ ন পূর্শ ড ামিা প্র মল্পে নিশ্চ়েিা ডদও়ো হমব িা। 

 নূযনিম িুরক্ষ়া নতর্িমূনের ি়ার়াংশ   

ঝুুঁ তক ফ্রেণীকরণ   িুরক্ষ়া নতর্িমূে    

ির়ািতর গ্য়ার়াতন্টগুনল়া  

তিভ়াগ্ A  প্রমযাজয ি়ে   

তিভ়াগ্ B   

অন্তিপমক্ষ:   

• পনেমবশগ্ি ও স্াোনজ  প্রভাব েূলযা়েি (ESIA) এবিং নিেীক্ষা প্রনিমবদি    

• েযামিজমেন্ট পনে ল্পিা (ESMPs) এবিং / অেবা পনেমবশগ্ি এবিং স্াোনজ  বযবস্থাপিা 
পিনি (ESMS)   

ডযখামি প্রমযাজয,   

• ডস্ট মহাল্ডাে স্মৃ্পিিা পনে ল্পিা   

• জনে অনধগ্রহর্ ও পুিিঃআবাস্ি পনে ল্পিা   

• অনভমযাগ্ প্রনক্র়ো   

• আনদবাস্ী জিমগ্াষ্ঠী স্ম্পন শ ি পনে ল্পিা  

তিভ়াগ্ C  িূযিপমক্ষ, প্রাস্নঙ্গ  E&S পােনেে/লাইমস্ন্স, ইিযানদ ডযভামব স্থািী়ে এবিং জািী়ে প্রনবধাি দ্বাো 
প্রম়োজিী়ে।  

পনর়াক্ষ গ্য়ার়াতন্টিমূে  

FI-১  প্রমযাজয ি়ে  

FI-২ অন্তিপমক্ষ:   
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• E&S পনলনস্ এবিং E&S েযামিজমেন্ট নস্মস্টে (ESMS) (এে ডপােশ মফানলওমি E&S 
ঝুুঁ ন ে স্তমেে স্ামে স্ােেস্যপূর্শ, এবিং স্ম্ভাবয বযবস্ান়ে   াযশক্রে এবিং IFC পােফেেযান্স 
স্টযান্ডােশ  ১ এে স্িনিমি)  

• বজশ ি িানল া  

•  ESDD প্রনিমবদি   

• অনভমযাগ্ প্রনি াে বযবস্থা 

FI-৩  

অন্তিপমক্ষ:   

• E&S পনলনস্ এবিং E&S েযামিজমেন্ট নস্মস্টে (ESMS) (এে ডপােশ মফানলওমি E&S 
ঝুুঁ ন ে স্তমেে স্ামে স্ােেস্যপূর্শ, এবিং স্ম্ভাবয বযবস্ান়ে   াযশক্রে এবিং IFC পােফেেযান্স 
স্টযান্ডােশ  ১ এে স্িনিমি)  

• বজশ ি িানল া  

•  ESDD প্রনিমবদি   

• অনভমযাগ্ প্রনি াে বযবস্থা 

উপমেে স্াের্ীমি বনর্শি নিনদশষ্ট স্ুেক্ষা িনেগুনল প্রর়্েমি স্হা়েিাে জিয GGC ঋর্গ্রহীিামদে নবনভন্ন উচ্চ স্তমেে নিমদশ নশ া ডিাে 

স্ম্বনলি এ টি স্ুেক্ষা িনে পযাম জ প্রদাি  েমব। (ডদখুিপনেনশষ্ট V).  

4.3.3 ধাপ ৩: রিরভউ এেং চযাবলঞ্জ (১-৩ সপ্তাহ) 

E&S িেয এবিং েকুমেমন্টশমিে ডপশাদাে পযশামলােিাে পে, ঋর্গ্রহীিাে নস্নি়েে েযামিজমেন্ট টীমেে স্ামে আমলােিাে স্ামে, GGC-এে 

অভযন্তেীি E&S নবমশষমজ্ঞে নিমদশশিা়ে GGC-এে নবনিম়োগ্ দল দ্বাো ডলিমদি ডস্কাে ামেশ ে E&S উপাদািগুনল স্ম্পন্ন  ো হমব। এ টি 

নস্ক্রনিিং ডিাে ডলিমদি ডস্কাে ামেশ  িামদে ইিপুেগুনলে উপে নভনত্ত  মে নবমিষর্ এবিং অিুোমিে রূপমেখা নদমি বযবহৃি হ়ে।  

িােপমে খস্ডা ডলিমদি ডস্কাে ােশ টি GGC-এে ইেপযাক্ট  নেটিে  ামি পযশামলােিাে জিয উপস্থাপি  ো হ়ে, ডযখামি এ জি 

স্বাধীি E&S নবমশষমজ্ঞে েমিা নবমশষজ্ঞমদে অন্তভুশ ি  ো হ়ে। এই নবমশষজ্ঞো নবনভন্ন েূলযা়েমিে পিনি, গ্র্িা এবিং ফলাফলগুনলমি 

ডয  যমেষ্ট  মঠােিা েম়েমি িা নিনশ্চি  োে জিয GGC নবনিম়োগ্ দমলে দ্বাো  ো নবমিষর্ এবিং অিুোিগুনলম  েযামলে 

 মে। 

GGC-এে ইেপযাক্ট  নেটি স্ন্তুষ্ট হমল িাো ডলিমদিটিম  বান  আিুষ্ঠানি  পনেশ্রে এবিং প্রনি াে ড ৌশল পযশা়েগুনলে েধয নদম়ে 

যাও়োে অিুমোদি ডদ়ে। 
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4.3.4 ধাপ ৪:  থা থ পরিশ্রম (২-৫ সপ্তাহ)  

GGC-এে নিজস্ব যোযে অধযবস্া়ে প্রনক্র়ো হল, GGC ড ামিা অেশা়েি প্রদাি  োে আমগ্, ডযম ািও E&S ঝুুঁ ন , প্রভাব এবিং 

প্রস্তানবি ডলিমদমিে স্ামে স্ম্পন শ ি স্ুমযাগ্গুনল স্মূ্পর্শরূমপ ডবাঝাে জিয ডেৌনল  নবষ়ে।  এে েমধয েম়েমি E&S নবষ়েগুনলে 

বযাপামে আেও নবশদ নজজ্ঞাস্াবাদ (ডযেি, নবদযোি, এবিং স্ম্ভাবয ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাব, নবদযোি িীনি, পিনি এবিং জা়েগ্া়ে স্িংস্থাি 

ইিযানদ), GGC-এে ডস্ে E&S ঝুুঁ ন  োি এবিং প্রম়োজিী়েিাে স্ামে স্িনিে েূলযা়েি এবিং E&S বযবস্থাপিাে ইস্ুয ােীে 

প্রনিশ্রুনিে স্তে ডবাঝাে নবষ়েটি অন্তভুশ ি েম়েমি। ।  ফলাফলগুনল প্রস্তানবি গ্যাোনন্টে জিয নিনদশষ্ট E&S শিশ গুনলম  স্িংজ্ঞান়েি 

 েমব এবিং GGC-এে নস্িান্ত গ্রহর্ম  অবনহি  েমব।   

 এ জি স্বাধীি ইি- ানি E&S পোেশশদািা দ্বাো যোযে পনেশ্রে  ো হমব নযনি GGC-এে নবনিম়োগ্ দল এবিং ঋর্গ্রহীিাে 

স্ামে এ টি স্াইে পনেদশশি  েমবি।  GGC স্বী াে  মে ডয ডদমশে েমধয E&S  নবমশষজ্ঞ পোেশশদািা নিবশােি  ো এবিং স্ম্প শ  

তিনে  ো GGC-এে অভযন্তরীণ তনিযি়া প্রতক্রয়ার এ টি গুরুত্বপূিশ উপাদাি। ইি- ানি E&S নবমশষজ্ঞ পোেশশদািা GGC-ড  

এ টি নিবশানেি ডলিমদি প্র মল্পে অযােহ  েনিেনেিং এবিং েূলযা়েি (M&E) পনেোলিা  েমি, অেশা়েি-পেবিী, ডস্ইস্ামে িামদে 

E&S িযিস্থ়াপন়া দক্ষিা উন্নি  েমি ঋর্গ্রহীিাে স্ামে  াজ  েমি স্হা়েিা  েমব।   

স্াধাের্ি, উচ্চ ঝুুঁ ন পূর্শ ডলিমদিগুনলে ডক্ষমে এ জি বনহোগ্ি পোেশশদািা নিম়োগ্  ো হ়ে, যা GGC-এে ডক্ষমে প্রনয়াজয নয 

 াের্ নবভাগ্ A এবিং FI-১ ডলিমদিগুনল পাইপলাইমিে ডেম  বাদ ডদও়ো হম়েমি।   

প্রিযক্ষ এবিং পমোক্ষ গ্যাোনন্টে জিয E&S যোযে পনেশ্রে ডে নলস্ট বযবহাে  মে োঝানে ঝুুঁ ন পূর্শ ডলিমদিগুনল  আভযন্তেীর্ভামব 

 ো ডযমি পামে (পনেনশষ্ট VI পডুি) এবিং GGC আেও নজজ্ঞাস্াবামদে জিয প্রম়োজিী়ে বমল েমি  মে এেি ন িু প্রযুনিগ্ি 

নবমশষজ্ঞ ডক্ষমে  ডদশী়ে/বনহোগ্ি নবমশষজ্ঞমদে নি ে ডেম  স্হা়েিাে প্রম়োজি হমি পামে।  উদাহের্স্বরূপ, IFC PS ৫ ডেম  

৮ এে স্ামে যুি ঝুুঁ ন স্েূহ নেনিি  ো হম়েমি।  GGC এ টি আদশশ E&S নেউ নেনলমজন্স োেশস্ অফ ডেফামেন্স (ToR) 

বযবহাে  মে এ টি স্বাধীি পক্ষম  েূলযা়েি পনেোলিা  েমি এবিং ফলাফল ও প্রনিমবদি প্রস্তুি  েমি নিম়োনজি  েমব 

(পনেনশষ্টVII ডদখুি )।  

প্রিযক্ষ এবিং পমোক্ষ গ্যাোনন্টগুনলে ডক্ষমে E&S যোযে পনেশ্রে প্রশ্নাবলী ডে নলস্ট বযবহাে  মে ডযাগ্য  েীমদে দ্বাো  ে ঝুুঁ ন পূর্শ 

ডলিমদিগুনল অভযন্তেীর্ভামব পযশাপ্তভামব স্ম্পাদি  ো ডযমি পাা্মেমে পনেনশষ্ট VI পডুি) 

বৃহত্তে অেশা়েি েমক্র GGC-এে অবস্থামিে  ােমর্, জানেিদাে প্রস্তানবি ডলিমদি স্ম্পন শ ি স্ঠি  এবিং শনিশালী E&S িেয 

স্ম্পাদি  েমি এবিং প্রদাি  েমি, E&S ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুনলম  পযশাপ্তভামব েূলযা়েি  েমি GGC-ড  স্েেশি  েমি এবিং 

নিধশানেি E&S প্রম়োজিী়েিা অিুস্ামে প্রশনেি এবিং পনেোনলি হমব এই েমেশ এ টি স্বাচ্ছমিযে স্তে অজশ ি  োে জিয ইস্ুয ােীমদে 

উপে খুব ডবনশ নিভশ ে  মে। ।   
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যোযে পনেশ্রমেে স্ে়ে, E&S নেউ নেনলমজন্স ডে নলস্ট এে স্হমযাগ্ীিা়ে, GGC:  

i. প্র মল্পে E&S ঝুুঁ ন  এবিং/অেবা প্রভাব স্ম্পন শ ি স্েস্ত নবদযোি িেয, ডে েশ  এবিং দনলল পযশামলােিা  েমব;   

ii. ডযখামি উপযুি ডস্খামি ইস্ুয এবিং/অেবা প্র মল্পে  েী এবিং প্রাস্নঙ্গ  ডস্ট মহাল্ডােমদে স্ামে স্াইে পনেদশশি(গুনল) 
এবিং স্াক্ষাৎ (গুনল) পনেোলিা  েমব;   

iii. যোেশিাে স্নহি GGC-এে E&S ঝুুঁ ন ে োিদন্ডস্েূহ এবিং প্রম়োজিী়েিাস্েূহ (ডযেি, GGC E&S িীনি, স্থািী়ে ও 
জািী়ে প্রনবধাি এবিং IFC পােফেেযান্স স্টযান্ডােশ )এে স্ামপমক্ষ ইস্ুয ােী এবিং / অেবা প্র মল্পে E&S  েশক্ষেিা 
নবমিষর্  েমব; এবিং   

iv. পােফেেযান্স এবিং প্রম়োজিী়েিাে েমধয ডয ড ািও তবনেে স্িাি  েমব এবিং ইএন্ডএস্ অযা শি প্ল্যাি (ESAP) 
আ ামে এগুনল ডো ামবলাে জিয স্িংনিষ্ট স্িংমশাধিেূল  বযবস্থা এবিং নক্র়োগুনল স্িংজ্ঞান়েি  েমব। ESAP-ডি 
স্ুপানেশ ৃি স্িংমশাধিেূল  পদমক্ষপ এবিং স্িংনিষ্ট খেে, স্ে়েস্ীো এবিং দান়েত্বশীল পক্ষগুনল েম়েমি  (পনেনশষ্ট IX 
পডুি)।  

স্িংমক্ষমপ, GGC E&S িীনি, স্থািী়ে ও জািী়ে প্রনবধাি এবিং IFC PS ১ ডেম  ৮ এে নবপেীমিGGC স্েস্ত নবদযোি িমেযে 

পযশামলােিা  েমব, লাইমস্ন্স/পােনেে, নেমস্ানস্শিং, পিনি, ইিযানদস্হ E&S েূলযা়েি, পনেদশশি, নিেীক্ষা ইিযানদে উপে নভনত্ত  মে 

প্র ল্পগুনল এই স্ ল োিদন্ডগুনলে হালিাগ্াদ  েপ্ল্া়োন্স নিধশাের্  েমব   এবিং এই ঘােনিগুমলা দেু োে জিয ডয ড ািও ঘােনি  

এবিং স্ুপানেশ ৃি পদমক্ষপগুনল স্িাি  েমব।   

ESAP স্হ জ্ঞাি নস্িান্ত গ্রহমর্ে স্নুবধামেশ নবসৃ্তি ডলিমদি িনেে অিংশ নহস্ামব E&S যোযে পনেশ্রমেে ফলাফলগুনল এ টি েূডান্ত 

 নেটি ডপপামে স্ােেেশ আ ামে নলনপবি  ো হমব  পনেনশষ্ট VIII)।  

প্রিযক্ষ গ্য়ার়াতন্টর যর়্াযর্ পতরেম (অপ়ানরটিং িত্ত়া/প্রকল্প - আতর্কক প্রতিষ্ঠ়ানিমূে ে়াড়া) 

েূলযা়েি প্র মল্পে প্র ৃনি, আ াে এবিং পযশা়ে (ডযেি, ি শা, নিেশার্, বা অপামেশিাল পযশাম়ে) এবিং E&S ঝুুঁ ন  ও প্রভামবে 

স্তমেে স্ামে স্ােেস্যপূর্শ হমব।  

• প্রােনে  পযশাম়েে প্র ল্পগুনলে জিয, নবমশষি প্র মল্পে ি শাা্, বযবস্ান়ে   াযশ লামপে ধেমিে উপে নিভশ ে  মে, 
GGC নিনদশষ্ট ঝুুঁ ন  ও  প্রভাবগুনলেপূবশাভাস্ এবিং  ডো ামবলা়ে গ্রাহ ম  আেও  াযশ েভামব স্েেশি  েমি স্ক্ষে 
হমি পামে;  স্ুমযাগ্ স্িাি েমর্; এবিং প্র মল্পে জীবি জমুড স্মূ্পর্শ প্র ল্প পনেোলিাে োধযমে GGC এগুমলা  মে 
োম । 

• পেবিী পযশাম়েে প্র ল্পগুমলাে এবিং/অেবা পনেোলিা বযবস্থাে জিয, েূলযা়েমিে োধযমে ESMS এবিং ঝুুঁ ন  বযবস্থাপিাে 
অিুশীলি পযশামলােিা  ো হমব, ডস্ইস্ামে GGC -এে নিশ্চ়েিা নবমবেিাে আমগ্ প্র ল্পটি এবিং/অেবা ড ামিা িৃিী়ে 
পমক্ষে দ্বাো গ্ৃহীি E&S েূলযা়েি এবিং স্মৃ্পিিা যাোই  েমব।   

ন িু ডক্ষমে, GGC -এে অন্তগ্শি আম়েে বযবহামেে নিশ্চ়েিা এবিং  ভামেজ প্রদামি GGC -এে নস্িামন্তে স্ে়ে স্িংনিষ্ট ই এন্ড 

এমস্ে ঝুুঁ ন গুমলা এবিং প্রভাবস্েূহ বহুলািংমশ ডবাঝা যা়ে। অিযািয ডক্ষমে, িমব GGC -এে নিশ্চ়েিা ন িু ডভৌি স্ম্পমদে প্রনি 

নিনদশষ্ট ি়ে বা ভনবষযমি নবনিম়োগ্ এবিং আম়েে বযবহামেে নদম  পনেোনলি  েমব এেি ি়ে, এবিং িাই  ভামেজ প্রদামিে ডক্ষমে 

GGC -এে নস্িামন্তে স্ে়ে, E&S -ে ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুনল  বযাপ ভামব অনিনশ্চি। এে ফমল GGC এে যোযে পনেশ্রমেেস্ে়ে 

নবনভন্ন স্তমেে িেয পাও়ো যা়ে।  

• আনযর অজ্ঞ়াি িযিে়ার  
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প্রস্তানবি নিশ্চ়েিাে বযবহাে যনদ যোযে  েশস্ম্পাদমিে স্ে়ে স্মূ্পর্শরূমপ স্িংজ্ঞান়েি িা হ়ে, িাহমল GGC িাে েিােি, 

ইস্ুয ােীে অিযািয বযবস্ান়ে   াযশ লামপ প্রস্ানেি  েমি পামে। উপেন্তু, ডলিমদমিে জিয স্ােনগ্র  E&S ঝুুঁ ন  নবভাগ্ 

স্মবশাচ্চ  ঝুুঁ ন পূর্শ বযবস্ান়ে   াযশ লামপে স্ামে স্ােেস্যপূর্শ হমব।  

• আনযর জ্ঞ়াি িযিে়ার 

GGC -এে নিশ্চ়েিাে জিয আম়েে এ টি নিনদশষ্ট বযবহাে এবিং এ টি স্ুনিনদশষ্ট E&S ঝুুঁ ন  ডপ্রাফাইমলে ডক্ষমে, এবিং এ টি 

স্ুনিনদশষ্ট E&S ঝুুঁ ন ে ডক্ষমে, E&S ঝুুঁ ন  বযবস্থাপিা স্িংক্রান্ত GGC -এে প্রম়োজিী়েিাগুনল GGC -এে গ্যাোনন্ট দ্বাো 

আচ্ছানদি বযবস্ান়ে   াযশ লাপগুনলমি প্রমযাজয হমব। যাইমহা , GGC িাে স্েস্ত নক্র়ো লামপ ধাোবানহ ভামব E&S ঝুুঁ ন গুনল 

পনেোলিা  েমি  প্র ল্পটিম  উত্স্ানহি  মে। 

পনর়াক্ষ তনিযি়ার যর়্াযর্ প্রনিষ্ট়া  (আতর্কক প্রতিষ্ঠ়ানগুনল়া)  

FI -এে যোযে প্রমেষ্টাে স্ে়ে প্রধাি নবমবেয নবষ়েগুমলা হল FI -এে নবদযোি ডপ্রাফাইমলে স্ামে যুি E&S ঝুুঁ ন  ডপ্রাফাইল, 

বাস্তবা়েি ক্ষেিা (ডযেি স্ম্পদ) এবিং E&S িীনি, বযবস্থা এবিং পিনি স্ব যোযে ভামব হমব (ডযেি ESMS), ঠি  ডযেি 

IFC  PS ১ এবিং IFC PS -এেআনেশ  েধযস্থিা ােীো ডেম়েমি।  এটি স্িাি  েমি ো়ে ড াো়ে FI এবিং GGC িামদে 

স্হা়েিাে ফমল ঝুুঁ ন ে স্িুখীি হমি পামে এবিং এই ঝুুঁ ন গুনল এডামিাে জিয প্রম়োজিী়ে পদমক্ষপগুমলা ন  হমি পামে ডস্ স্ম্পম শ  

ধাের্া ডদ়ে।  

• স্কল FI-এর আিতশযক শিক িমেূ  

o এ টি ESMS নব াশ ও পনেোলিা  োে জিয FI গুমলাে প্রম়োজি হ়ে যা এে ডপােশ মফানলওমি E&S ঝুুঁ ন ে স্তমেে 
স্ামে এবিং স্ম্ভাবয বযবস্ান়ে   াযশক্রমেে স্ামে স্ােেস্যপূর্শ।  ESMS এে উনেি IFC পােফেেযান্স স্টযান্ডােশ  ১-এে 
প্রাস্নঙ্গ  িীনিগুনলম  এে অন্তভুশ ি  ো। 

o FI ড  িামদে  েশশনিমি IFC PS -২ -এে প্রাস্নঙ্গ  নদ গুনল প্রম়োগ্  েমি হমব।   

o FI গুমলা GCC বজশ মিে িানল া প্রম়োগ্  েমব এবিং প্রাস্নঙ্গ  জািী়ে আইিগুমলা অিুস্ের্  েমব।  

o ডপােশ মফানলও এবিং/অেবা স্ম্ভাবয বযবস্ান়ে  নক্র়ো লাপ ডযগুমলা েধযপন্থী E&S ঝুুঁ ন  (FI-২) উপস্থাপি  মে, এমদে 
ঝুুঁ ন পূর্শ বযবস্ান়ে  নক্র়ো লাপগুনলে প্রম়োজি হ়ে , যামি  মে িাো  IFC পােফেেযান্স স্টযান্ডােশ  ৩ ডেম  ৮ এে 
প্রাস্নঙ্গ   প্রম়োজিী়েিাগুনলম  যোেশ স্েেশি নদমি পামে।   

o FI, ঝুুঁ ন স্ম্পন্ন E&S-এে  েশক্ষেিা পযশমবক্ষর্ প্রনক্র়ো বাস্তবা়েি  েমব, যাে েমধয বড ঘেিাে অিুমবদি প্র াশও 
েম়েমি। 

o FI এ জি ঊধ্বশিি বযবস্থাপিা প্রনিনিনধ এবিং/অেবা এ জি ডবােশ  স্দস্যম  E&S দান়েত্ব অপশর্  েমব যাো FI-এে 
স্ােনগ্র  E&S বযবস্থাপিাে জিয দা়েী ো মব এবিং ESMS বাস্তবা়েমিে (োিব ও আনেশ  স্ম্পদ) জিয পযশাপ্ত 
স্ম্পদ স্েবোহ  েমব।     

o FI এ টি অনভমযাগ্ প্রনি ামেে বযবস্থা গ্মড িুলমব এবিং েক্ষর্ামবক্ষর্  েমব যা স্িংনিষ্ট এবিং প্রভানবি অিংশীদােমদে 
FI-এে নবনিম়োগ্ স্িংক্রান্ত অনভমযাগ্ বা   ডক্ষাভ উত্থাপি  েমি নদমব।  
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• আনযর অজ্ঞ়াি িযিে়ার  

ডযস্ব ডক্ষমে GGC বন্ড এবিং/অেবা ঋমর্ে নিশ্চ়েিা প্রদাি  মে যা বযবস্থা গ্রহমিে স্ে়ে স্মূ্পর্শরূমপ স্িংজ্ঞান়েি  ো হ়েনি, 

ডস্ স্ব ডক্ষমে GGC, E&S এে প্রম়োজিী়েিাগুনল FI-এে স্মূ্পর্শ ডপােশ মফানলে জিয প্রমযাজয হমব।   

• আনযর জ্ঞ়াি িযিে়ার 

ডযমক্ষমে GGC নিনদশষ্ট বযবহাে নিনশ্চি  োে জিয এ টি নিশ্চ়েিা প্রদাি  মে ডস্মক্ষমে GGC এে E&S প্রম়োজিী়েিাগুনল 

এটিম  নবমশষভামব  ভাে  েমব এবিং স্ম্পমদে নিনদশষ্ট বযবহাে নিনশ্চি  েমব। GGC, FI-ড  িামদে স্েগ্র প্রনিমবদি জমুড 

E&S এে ঝুুঁ ন গুনল পনেোলিা  েমি উৎস্ানহি  েমব।  

যোযে পনেশ্রমেে পদমক্ষমপে ফলাফলটি হমব এ টি আপমেে  ো ডলিমদি ডস্কােমবােশ  এবিং নবনিম়োগ্ দমলে এ টী নবশদ ডলিমদি 

নেনে নেমপােশ , যা ইি- ানি E&S নবমশষজ্ঞ পোেশশদািা দ্বাো পনেপূে । প্রনিমবদিটি নবনভন্ন ডলিমদমিে েূলযা়েি, নবমিষর্ এবিং 

িামদে অন্তনিশনহি অিুোিগুনলম  যাোই  োে প্রোর্ স্েবোহ  মে। স্োমলােিােূল ভামব, এটি যোযে পনেশ্রমেে স্ে়ে উমন্নানেি 

ডয ড ািও ফাুঁ  এবিং/অেবা অেশপূর্শ নবেুযনিগুনলম ও হাইলাইে  মে, যা ঋর্গ্রহীিাে দ্বাো স্োধাি  ো প্রম়োজি। 

4.3.5 ধাপ ৫: প্ররিকাি এেং প্রকাি (২-৫ সপ্তাহ)  

নবশদ ডলিমদি নেনে নেমপােশ টি ডেম  স্োস্নে অঙ্কি  ো প্রনি াে এবিং প্র ামশে পদমক্ষপটি যোযে পনেশ্রমেে পদমক্ষমপে স্ামে 

জনডি। ডযখামি ফাুঁ  এবিং/অেবা নবেুযনি নবদযোি ডস্খামি GGC নবনিম়োগ্ দল, GGC-এে অভযন্তনেি E&S নবমশষজ্ঞমদে 

নিমদশশিা়ে, ঋর্গ্রহীিাম  ফাুঁ /নবেুযনিে স্োধামিে জিয এ টি প্রনি ামেে ড ৌশল তিনে  েমি স্হা়েিা  োে জিয ডদশ-ডদমশে E&S 

নবমশষজ্ঞ পোেশশম ে স্ামে  াজ  েমব। 

এ বাে প্রতিক়ার িযিস্থ়াটি তিনে হম়ে ডগ্মল, ঋর্গ্রহীিাম  এ টি পূবশ-স্িি স্ে়েস্ীোে েমধয িা স্েবোহ  েমি প্রনিশ্রুনিবি 

হমি হমব। ফ্রযখ়ানন একজন ঋণগ্রেীি়া প্রতিশ্রুতি ফ্রদন ন়া, ি়া প্রতিক়ানরর ফ্রকৌশল তিতর করনি এিং/অর্ি়া প্রদ়ানন স্পষ্ট 

অনীে়া প্রক়াশ কনরন, ফ্রিখ়ানন ফ্রলননদনটিি্  GGC তিতননয়াগ্ দল প্রিয়াখয়ান করনি। 

অগ্রগ্নিে জিয, অবশযই এ টি প্রনি াে বযবস্থা GGC ড  অভযন্তেীর্ E&S নবমশষমজ্ঞে স্ন্তুনষ্টে জিয প্রদাি  েমি হমব, পাশাপানশ 

বযবস্থাটি গ্রহর্  োে জিয ঋর্গ্রহীিাে এ টি দঢৃ় প্রনিশ্রুনিও ো মব। GGC ইেপযাক্ট  নেটিে নবমবেিাে জিয এটি িােপে এ টি 

আপমেে  ো ডলিমদি ডস্কাে ােশ , নবশদ ডলিমদি DD নেমপােশ  এবিং এ টি M&E ড ৌশল (ধাপ ৬ ডদখুি) স্হ উপস্থাপি  ো 

হমব।  

GGC  যাোগ্নে নব এবিং/অেবা FI-২ প্র ল্পগুনলে জিয নেশ (৩০) নদমিে েমধয গ্রীি ক্লাইমেে ফান্ড (GCF)-ড  এ টি E&S 

নেস্মক্লাজাে ফেশ ইস্ুয  মে। ফেশ ইস্ুয  ো হ়ে GCF বা GGC ডবােশ  স্ভাে িানেমখে আমগ্ ( ে ঝুুঁ ন পূর্শ ডলিমদমিে জিয 

প্রমযাজয ি়ে)। এই প্রনিমবদমি প্র মল্পে ডেৌনল  িেয, ESIA, ESMP, ESMS (যনদ প্রমযাজয হ়ে) এে অবস্থা নিম়ে আমলােিা 

 েমব এবিং অিযািয প্রাস্নঙ্গ  E&S স্ুেক্ষা প্রনিমবদিগুমলা ডযেি নেমস্মেলমেন্ট অযা শি প্ল্যাি (আে এ নপ), নেমস্মেলমেন্ট পনলনস্ 

ডিেও়ো শ  (RPF), ইনন্ডমজিাস্ নপপলস্ প্ল্যাি (IPP), IPP  ডিেও়ো শ  (যনদ প্রমযাজয হ়ে), স্াধাের্ জিগ্মর্ে  ামি প্র াশ 

 ো ইিযানদ নিম়েও আমলােিা  েমব  GCF জো ডদও়োে িানেখ ডেম  ৩০ নদি স্ে়ে োম  ফেশটিমি েন্তবয প্রদাি  োে জিয 

( পনেনশষ্ট Xপডুি)। এই প্রনিমবদিগুনল GCF ওম়েবস্াইমে স্বশজিীিভামব প্র াশ  ো হমব প্রস্তানবি িহনবমলে স্ামে।  েিােি 

প্র াশ প্রনক্র়োে োধযমে প্রাপ্ত ডযম ামিা েন্তবয প্রনি াে ড ৌশমলে েমধয নবমবেিা  ো হমব। 

প্রনিটি উপ-প্র মল্পে স্ামে স্ম্প শ যুি ডযটি নবভাগ্ B (পনেমবশগ্ি এবিং স্াোনজ  ঝুন  নবভাগ্ অিুস্ামে), স্বী ৃি প্রনিষ্ঠাি 

েুনিবিভামব নিনশ্চি  েমব ডয  াযশ েী স্িংস্থাগুনল ESIA এবিং ESMP প্র াশ  েমব এবিং উপযুি নহস্ামব, জনে অনধগ্রহি 
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এবিং/অেবা নেমস্মেলমেন্ট অযা শি প্ল্াি (“LARAP”) অন্তভুশ ি  েমব এবিং আনদবাস্ীমদে জিয প্রাস্নঙ্গ  ডযস্ব িেয প্র াশ িীনি 

এবিং পনেমবশ ও স্াোনজ  িীনি (প্রনিটি, "স্াব-প্রমজক্ট নেস্মক্লাজাে পযাম জ") অিুস্ামে প্র াশ  ো আবশয  স্হ অিযািয 

স্িংনিষ্ট িেয। স্বী ৃি প্রনিষ্ঠাি েুনিবিভামব নিনশ্চি  েমব ডয  াযশ েী প্রনিষ্ঠাি িামদে পনেমবশগ্ি এবিং স্াোনজ  বযবস্থাপিা 

পিনি অিুস্ামে, প্রাস্নঙ্গ  নবভাগ্ নব উপ-প্র মল্পে অিুমোদমিে  েপমক্ষ নেশ (৩০)  যামলন্ডাে নদি আমগ্ স্াব-প্রমজক্ট নেস্মক্লাজাে 

পযাম জ প্র াশ  েমব, ইিংমেনজমি এবিং স্থািী়ে ভাষা়ে (ইিংমেনজ িা হমল), িাে ওম়েবস্াইমে এবিং ক্ষনিগ্রস্ত ডলাম মদে স্ুনবধাজি  

স্থামি, এবিং স্বী ৃি প্রনিষ্ঠাি িহনবমল উপ-প্র ল্প প্র াশ পযাম জ জো ডদমব, যাে েমধয এ টি স্বী ৃি প্রনিষ্ঠাি এবিং/অেবা এ টি 

নলঙ্ক অন্তভুশ ি ো মব GCF ডবােশ  এবিং িহনবমলে স্নক্র়ে পযশমবক্ষ মদে এবিং GCF ওম়েবস্াইমে প্র ামশে জিয পেবিী নবিেমর্ে 

জিয প্র ল্প প্র াশ পযাম মজ প্রনিষ্ঠামিেে ওম়েবস্াইে স্ম্পাদি  ো;  যাোগ্নে নব স্াব-প্র ল্পগুনলে ডক্ষমে পক্ষগুনলে দ্বাো স্িি 

হও়োে পিনি অিুস্ামে, প্রনিটি স্াব-প্র ল্প নেস্মক্লাজাে পযাম জ েূডান্ত  োে আমগ্, স্বী ৃি প্রনিষ্ঠাি িহনবল দ্বাো পযশামলােিা 

এবিং েন্তমবযে জিয এই জািী়ে েকুমেমন্টশি স্েবোহ  েমব এবিং স্াব-প্র ল্প নেস্মক্লাজাে পযাম জ েূডান্ত েমর্ এই ধেমিে েন্তবয 

নবমবেিা  েমব;" 

4.3.6 ধাপ ৬: প কবেক্ষণ ও মূলযাযন ফ্রকৌিল (২-৫ সপ্তাহ) 

M&E ড ৌশল পদমক্ষপটি প্রনি াে পদমক্ষমপে স্ামে স্োন্তোলভামব পনেোনলি হ়ে। M&E ড ৌশলটি GGC নবনিম়োগ্ ােী দল 

GGC-এে ইি- ানি নবমশষজ্ঞ পোেশশদািা এবিং ঋর্গ্রহীিাে স্হমযানগ্িা়ে তিনে  মেমি। M&E ড ৌশলটি স্োস্নে GGC এে 

পনেবিশ মিে িমত্ত্বে স্ামে স্িংমযাগ্ স্থাপি  মে, ডযমহিু GCF দ্বাো অিুমোনদি। ডলিমদমিে E&S ময়াননজনমন্ট উপাদামিে ডক্ষমে 

 ীভামব, এবিং  ামদে দ্বাো, ডেো এবিং িেয স্িংগ্রহ, েূলযা়েি এবিং নেমপােশ   ো হ়ে ডস্ স্ম্পম শ  প্রনিটি  াযশ লাপ, আউেপুে, 

ফলাফল এবিং েূডান্ত লক্ষয, M&E ড ৌশমল স্পষ্ট পদমক্ষমপে স্ামে বযাখযা  ো হম়েমি। 

GGC ইেপযাক্ট  নেটিে নবমবেিাে জিয ডলিমদি ডস্কাে ােশ , নবশদ ডলিমদি নেনে নেমপােশ  এবিং প্রনি ামেে ড ৌশমলে পাশাপানশ 

উপস্থাপি  োে আমগ্ M&E ড ৌশলটি অবশযই ঋর্গ্রহীিাে দ্বাো এ টি স্পষ্ট প্রনিশ্রুনি গ্রহর্  েমব। প্রনি ামেে ড ৌশমলে েমিা, 

ডযখামি এ জি ঋর্গ্রহীিা প্রনিশ্রুনি ডদি িা, বা M&E ড ৌশল তিনে এবিং/অেবা প্রদামি স্পষ্ট অনিচ্ছা প্র াশ  মেি, GGC এে 

ইেপযাক্ট  নেটিে  ামি নবমবেিাে জিয ডপশ  োে আমগ্ ডলিমদিটি GGC নবনিম়োগ্ দল প্রিযাখযাি  েমব। 

4.3.7 ধাপ ৭: গঠন এেং অনবুমািন (১-২ সপ্তাহ) 

GGC-এে ইেপযাক্ট  নেটি, যা স্বাধীি নবমশষজ্ঞমদে নিম়ে গ্ঠিি, আপমেে  ো ডলিমদি ডস্কাে ােশ , নবশদ ডলিমদি নেনে নেমপােশ , 

প্রনি াে ড ৌশল এবিং GGC নবনিম়োগ্ দল দ্বাো প্রদত্ত M&E ড ৌশলটিে পযশামলােিা  েমব। ডলিমদিটি ডয GGC-এে E&S 

ময়াননজনমন্ট ফ্রেমওয়ানকক র স্ামে স্ঙ্গনিপূর্শ এই নবষম়ে এ বাে স্ন্তুষ্ট হম়ে ডগ্মল, ইেপযাক্ট  নেটিম  গ্যাোনন্ট ইস্ুয  োে নস্িামন্ত 

অগ্রগ্নিে জিয ডলিমদমিে জিয িাে অিুমোদি প্রদাি  েমি বলা হমব। 

িমব যনদ GGC -এে ইেপযাক্ট  নেটিে E&S  ময়াননজনমন্ট -এে ডলিমদমিে উপাদািগুনল নিম়ে বাডনি উমদ্বগ্ োম , িাহমল 

GGC নবনিম়োগ্ দলম  ধাপ ৫ (প্রনি াে ও প্র াশ) এ নফমে ডযমি হমব এবিং GGC-এে ইেপযাক্ট  নেটিে উমদ্বমগ্ে স্োধাি 

 েমি গ্রহীিাে স্ামে এ হম়ে  াজ  েমি হমব।  

এ বাে GGC-এে ইেপযাক্ট  নেটি ডলিমদিটি অিুমোদি  েমল এটি GGC-এে নবনিম়োগ্  নেটিে  ামি অগ্রগ্র্য হমব যা 

ডলিমদমিে উপাদাি, আনেশ  এবিং বানর্নজয  নদ গুনলে উপে েিােি ডদমব। গুরুত্বপূর্শভামব, নবনিম়োগ্  নেটি শুধুোে ডস্স্ব 

ডলিমদি অিুমোদি  েমব যা প্রেমে ইেপযাক্ট  নেটি অিুমোদি  মেমি। এটি নিনশ্চি  মে ডয স্েস্ত স্ম্ভাবয ডলিমদমিে এ টি 

পনেষ্কাে জলি়াযুগ্ি উমেশয েম়েমি এবিং ল়াভ তিনিিন়ার আনগ্ ম়ানুষ এিং গ্রেনক অগ্রানধ াে ডদও়ো হ়ে। একটি ফ্রলননদন 

'উনেশয, ম়ানুষ এিং গ্রে' উপ়াদ়ানগুতলর অনুনম়াদন, ক়ানজই, ল়ানভর জনয একটি পিূকশিক । 
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যতদ GGC-এর তিতননয়াগ্ কতমটি ফ্রলননদননর আতর্কক এিং ি়াতণতজযক তদকগুতলর ি়ানর্ স্ব়াচ্ছন্দ্য ফ্রি়াধ কনর, িনি ফ্রিটি 

ঋণগ্রেীি়ার পনক্ষ একটি গ্য়ার়াতন্ট প্রদ়াননর জনয একটি আনুষ্ঠ়াতনক অনুনম়াদন জ়াতর করনি৷  

GGC িােপমে ডলিমদমিে জিয E&S এে শিশ গুনল বযাখা  েমব এবিং প্রিযাশাগুনলে স্ামে স্ঙ্গনিপূর্শভামব স্েস্ত অিংশীদাে এবিং/অেবা 

GGC, এবিং ইস্ুয ােীে েমধয অিযািয আইনি েুনি িুমল ধেমব। এে েমধয েম়েমি স্ক্রীনিিং এবিং নবমশষ প্রমেষ্টাে োধযমে স্িংগ্ৃহীি 

ফলাফলগুনল নবমবেিা  ো এবিং ই এন্ড এমস্ে িীনি বযবহাে  মে উপযুি E&S নবধাি এবিং ধাোগুনল স্িংজ্ঞান়েি  ো (পনেনশষ্ট 

XIপডুি। ) এগুনল E&S ঝুুঁ ন ে োি এবিং প্রম়োজিী়েিাগুমলা, ESAP এে স্পষ্ট প্রনিমবদমিে প্রম়োজিী়েিা, ES এে প্রম়োজিী়েিা 

লঙ্ঘমিে প্রভাবস্েুহ ইিযানদ আমলােিা  েমব।   GGC এে E&S প্রম়োজিী়েিাগুনলে স্ামে স্িনি নিনশ্চি  েমি অবশযই 

ইস্ুয ােীে  াি ডেম  GGC দ্বাো প্র ল্পগুনলে নিশ্চ়েিা গ্রহর্  ো উনেি। 

4.3.8 অনুরমি TSP সমযসীমা 

নবনভন্ন তবনে  উমদযাগ্ এবিং প্রনিষ্ঠাি ডেম  প্রাপ্ত অনভজ্ঞিা ডেম  ধােিা  ো হ়ে ডয ডলিমদি হমি ১২-২৪ (বা ৩-৬ োস্) 

স্প্তাহ স্ে়ে লাগ্মব। িীমেে োইেমিে নেেটি ডদখা়ে ডয এ টি 'দক্ষ স্ে়েস্ীো' ১২ স্প্তাহ স্ে়ে নিমি পামে, ডযখামি এ টি 

'দীঘশান়েি স্ে়েস্ীো' ২৪ স্প্তাহ পযশন্ত (এবিং স্ম্ভাবযভামব ডবনশ) স্ে়ে নিমি পামে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

তিত্র 8 TSP িমযিীম়া 
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4.4 গযািারন্ট ইসুয কিাি পবি  

নিম্ননলনখি নবভাগ্গুনল নিশ্চ়েিা ইস্ুয  োে পে GGC দ্বাো বাস্তবান়েি েূল উপাদািগুনলে নবশদ নববের্ ডদ়ে৷  

4.4.1 চুজিগি সম্মরিনামায E&S   

GGC যোযে েুনি এবিং আইনি নবধামিে োধযমে অেশা়েমিে E&S শিশ গুনলম  স্পষ্টভামব িুমল ধেমব।  এটি GGC-এে প্রম়োজিী়েিা 

এবিং প্রিযাশাগুনলম  প্রনিফনলি  েমব যা গ্রহীিা ডেমি েলাে অঙ্গী াে  মে। ড ামিা অস্িনি এবিং প্রস্তানবি বযবস্থা নলনখিভামব 

(ডযেি, ESAP ), E&Sএে পযশমবক্ষর্ এবিং প্রনিমবদমিে প্রম়োজিী়েিা, GGC দ্বাো স্াইে পনেদশশি পযশমবক্ষমর্ে স্িনি ইিযানদও 

GGC এে প্রিযাশাে অন্তগ্শি।  যনদ ইস্ুয ােী, আইিী েুনিমি প্র ানশি E&S শিশ াবলী ডেমি েলমি বযেশ হ়ে, GGC স্িনি 

অজশ মিে জিয িামদে স্ামে  াজ  েমব এবিং/অেবা যোযেভামব িাে অনধ াে বযবহাে  েমব। 

4.4.2 প কবেক্ষণ, পিীক্ষণ এেং প্ররিবেিন তিরি কিা হয গ্রীন  েন্ড এেং ফ্রলান ইসুয 

কিাি পবি। 

গ্যাোনন্ট েলা ালীি স্েম়ে, GGC ইস্ুয ােীে স্ামে জনডি ো মব এটি নিনশ্চি  েমি ডয বযবস্ান়ে   াযশক্রে E&S এে 

প্রম়োজিী়েিা অিুস্ামে বাস্তবান়েি হমচ্ছ এবিং GGC ডযখামি যোস্ম্ভব উন্ননি  েমি উৎস্ানহি  েমব। গ্যাোনন্টগুনলে েলোি 

 েশক্ষেিা পনেোপ এবিং েূলযা়েি  োে জিয পযশমবক্ষর্ এবিং প্রনিমবদি প্রনক্র়ো প্রম়োগ্  ো হ়ে এবিং ফলস্বরূপ, GGC এে 

স্ােনগ্র  E&S  েশদক্ষিা পনেোপ  ো যা়ে।  

এে অিংশ নহস্ামব, GGC এবিং এে ইস্ুয ােীে ও GGC এবিং এে নবনিম়োগ্ ােীমদে েমধয GGC এ টি বহুস্তে নবনশষ্ট পযশমবক্ষর্ 

এবিং নেমপাটিশ িং পিনি প্রম়োগ্  মে, (ডযেি নেে9: এ উমেখ  ো হম়েমি।) 
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তিত্র9: GGC এর িহুস্তর তিতশষ্ট E&S পযকনিক্ষণ এিং প্রতিনিদন প্রতক্রয়া।   

GGC দ্বাো বযবহৃি ন িু েূল E&S পযশমবক্ষর্, েূলযা়েি এবিং প্রনিমবদি প্রনক্র়োস্েূহ (এবিং িীমে আেও নবশমদ বর্শিা  ো 

হম়েমি):      

• E&S এে েূল  েশক্ষেিা পযশমবক্ষমর্ে স্ূে   

• E&S -এে  েশ পনে ল্পিা পযশমবক্ষর্   

• েূল ঘেিা এবিং অনভমযাগ্ পযশমবক্ষর্  

• E&S পযশমবক্ষর্ স্াইে নভনজে, যনদ প্রমযাজয হয  

নবনিম়োগ্ বযবস্থা জমুড স্ ল নিশ্চ়েিাে জিয E&S নিেীক্ষর্, েূলযা়েি এবিং প্রনিমবদি পযশমবক্ষর্  ো হ়ে এবিং E&S ঝুুঁ ন ে 

স্ম্ভাবিাে স্ামে স্ােেস্যপূর্শ আমি ন িা িা ডদখা হ়ে। এিাডা E&S -এে  েশক্ষেিাে ফলাফমলে উপে নভনত্ত  মে পৃে  

ডলিমদমিে নভনত্ত নিধশানেি হ়ে।   

উদাহের্ স্বরূপ, উচ্চ ঝুুঁ ন পূর্শ ডলিমদমিে ডক্ষমে  ে ঝুুঁ ন পূর্শ ডলিমদমিে িুলিা়ে আেও  মঠাে এবিং পুিিঃপুি িজেদানে প্রম়োজি 

হ়ে যামি স্নক্র়েভামব E&S ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুনল পনেোলিা এবিং প্রশনেি  ো যা়ে। ন িু ন িু ডক্ষমে, ডযেি GGC, ডলিমদমিে 

ডক্ষমে প্রমযাজয পযশমবক্ষমর্ে প্রম়োজিী়েিা বাডামি পামে যনদ ডলিমদমিে স্ে়ে ামল ড ামিা িিুি ঝুুঁ ন  শিাি  ো হ়ে। SEAH-

এে ডক্ষমে, GGC িামদে নেমপাটিশ িং প্রনক্র়োে োধযমে SEAH-এে অগ্রগ্নি এবিং  েশক্ষেিা পযশমবক্ষর্  েমব এবিং GGC -ড  িাে 

প্রনিমবদি ডপশ  েমব।   পেবিীমি নেনিি SEAH ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুনল প্রশনেি এবিং পনেোলিা  োে জিয ক্রোগ্ি স্ ল 

বযবস্থাে উন্ননি  েমি হমব।  

ইিুযক়ারীর অিস্থ়ান  

ইস্ুয ােীো িামদে নিজস্ব নক্র়ো লামপে পাশাপানশ, E&S  াযশ ানেিা এবিং ডস্ইস্ামে প্রনিশ্রুনি ডদ়ে এেি বন্ড এবিং/অেবা ঋর্গুনল 

পনেোলিা ও নিেীক্ষমর্ে জিয দা়েী, এবিং পনেবমিশ , GGC-ড  নিবশানেি প্রনক্র়োগুনলে োধযমে এই  াযশ ানেিা স্ম্পম শ  পযশা়েক্রমে 

নেমপােশ   োে জিয দা়েী৷   

E&S KPI পযকনিক্ষণ।   

ইস্ুয ােীো পযশা়েক্রমে GGC-ড  নিনদশষ্ট স্ূে গুনল নিম়ে নেমপােশ   েমব যা ডলিমদমিে উপাদাি এবিং এে স্াফলয নহস্ামব 

নবমবনেি হ়ে। এে েমধয েম়েমি নেোনস্  অেবা বানষশ  নভনত্তমি নিবশানেি স্ূেম ে উপে িেয স্িংগ্রহ  ো, িযা   ো এবিং 

প্রনিমবদি  ো (উমেখ  রুি পনেনশষ্ট XII).। স্াধাের্ি, নেোনস্  প্রনিমবদিগুনল E&S -এে স্েস্যাে উপে স্াধাের্ 

আপমেে প্রদাি  মে। ডযখামি বানষশ  নেমপাটিশ িং নিনশ্চি বন্ড বা ঋমর্ে E&S  েশক্ষেিা স্ম্পম শ  নবস্তানেি িেয প্রদাি  মে। 

GGC-এে নবনিম়োগ্ ডপােশ মফানলও জমুড স্িংগ্ৃহীি ডেোে স্িযিা, ধাোবানহ িা এবিং গ্রহর্মযাগ্যিা নিনশ্চি  োে জিয 

স্ূে গুনলম  আন্তজশ ানি  প্রনিমবদমিে োি এবিং নিমদশ নশ া, ডযেি ডলাবাল নেমপাটিশ িং ইনিনশম়েটিভ, এবিং স্াস্মেইমিনবনলটি 

অযা াউনন্টিং স্টযান্ডােশ স্ ডবােশ  (SASB)-এে উপে নভনত্ত  মে তিনে  ো হমব। 

GGC নবনভন্ন িেয নবমিষর্  েমি, ডয ড ামিা েলোি স্েস্যাে প্রনিনক্র়ো জািামি, অস্ঙ্গনিগুনলে নবষম়ে প্রনিনক্র়ো প্রদাি 

 েমি, এবিং ডেো স্ােেস্যপূর্শভামব, নিভুশ ল এবিং ঠি ভামব প্রাপ্ত হমচ্ছ ন িা িা নিনশ্চি  েমি এ টি েলোি নভনত্তমি প্রদত্ত 

প্রনিমবদিগুনল পযশামলােিা ও পযশমবক্ষর্  েমব।  
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E&S -এর কমক পতরকল্পন়া পযকনিক্ষণ   

ইস্ুয ােীো GGC-এে E&S -এে প্রম়োজিী়েিাগুনলে স্ামে স্িনি প্র াশ  োে জিয িামদে E&S  েশ পনে ল্পিাে 

বাস্তবা়েি  েশক্ষেিা নি়েনেি আপমেমেে স্ামে GGC প্রদাি  েমব।  োইলফলম ে নবপেীমি  িো উন্ননি হমচ্ছ িা নিধশানেি 

হমব।    

নবমশষ  মে FI ইস্ুয ােীমদে জিয, GGC FI -এে ESMS -এে  াযশ ানেিা, বাস্তবা়েমিে ডে মেশ ে োধযমে নিধশাের্  েমি 

োইমব এবিং ESMS --এে ত্রুটিগুনল স্োধাি  েমব৷ 

মূল ঘটন়া এিং অতভনয়াগ্ পযকনিক্ষণ   

স্েস্ত ইস্ুয ােীম  GGC-ড  নেমপােশ   েমি হমব ডয ড ািও উমেখমযাগ্য অপনে নল্পি E&S ইমভন্ট বা এে নক্র়ো লাপ অেবা 

প্র ল্পগুনলে স্ামে স্ম্পন শ ি ঘেিা, যা িামদে নক্র়ো লাপ অেবা  েশক্ষেিাম  প্রভানবি  েমি পামে। ডযেি, প্রার্হানি, 

গুরুিে জখে, অনি াণ্ড, ঘুষ বা অেশ পাোমেে ঘেিা, শ্রনে  ধেশঘে, আনেশ  অনি়েে ইিযানদ। 

এ টি বড ঘেিা/দঘুশেিা ঘেমল, ইস্ুয ােী বযবস্থাপ্  বা দা়েী বযনিম  অবশযই GGC ডেজে ইিনস্মেন্ট নেমপাটিশ িং ফেশ (বা 

অিুরূপ) বযবহাে  মে ঘেিাগুনলে যি িাডািানড স্ম্ভব নেমপােশ   েমি হমব ন ন্তু িা ঘেিা ঘোে দইু (২) নদমিে পে 

ি়ে। ন   ঘমেমি, ন  িদন্ত হম়েমি এবিং পনেনস্থনিে প্রনি ামেে জিয ন  পদমক্ষপ ডিও়ো হম়েমি িাে নবশদ নববের্ নদমি 

হমব (পনেনশষ্ট XIII)।  নবমশষ  মে, ঋর্গ্রহীিামদে প্রম়োজি হ়ে ইিকু্লনস্ভ স্ােভাইভাে-ডস্িাে এন্ড ডজন্ডাে ডেস্পনন্সভ 

ডগ্রনভম়েন্স নেমেস্ ডে ানিজে (GRMs) প্রনিষ্ঠা এবিং পনেোলিা  েমি, SEAH -এে জিয নিনদশষ্ট পিনি ডেমি নিোপদ 

এবিং তিনি  িনেপে স্হ ডগ্াপি প্রনিমবদি, যা  খি এবিং ড াো়ে ঘেিাগুনল নেমপােশ   েমি হমব িা নিমদশশ  মে। ন  

ধেমিে আগ্াে বযবস্থা গ্রহর্  ো হমব িা উমেখ োম  এবিং স্েম়োপমযাগ্ী পনেমষবা প্রদাি ও জীনবি বযনিমদে প্রনি ামেে 

পিনি, যাে েমধয স্ঠি  নেন ৎস্া ডস্বা, েমিাস্াোনজ  স্হা়েিা, আইনি স্হা়েিা, স্ম্প্রদাম়েে স্ুেক্ষা বযবস্থা ইিযানদও অন্তভুশ ি 

োম ।   

এই প্রনক্র়োটি নিনশ্চি  েমি ো়ে ডয GGC এে নবনিম়োগ্ ডপােশ মফানলওে েমধয ঘেোি ডযম ামিা ঘেিাম  স্ােেস্যপূর্শ ভামব 

এবিং স্ে়েেি অবনহি  ো হ়ে। GGC িেয পযশামলােিা  েমব এবিং নিনশ্চি  েমব ডয ঘেিাটি প্রম়োজিী়েিা (ডযেি, 

স্থািী়ে এবিং জািী়ে প্রনবধাি, IFC  েশক্ষেিা োি, ইিযানদ) অিুস্ামে ডো ামবলা  ো হম়েমি ন িা। 

E&S পযকনিক্ষণমূলক ি়াইট দশকনসমূহ 

GGC োমঝ োমঝ E&S স্াইে ভ্রের্  েমব ইস্ুয ােী নিবশােি  োে জিয এবিং িামদে E&S  েশক্ষেিা পযশামলােিা  োে 

জিয। এ টি স্াধাের্ নি়েমে, োঝানে ঝুুঁ ন ে নবনিম়োমগ্ে জিয বানষশ  নভনত্তমি স্াইে পনেদশশি  ো ডযমি পামে, এবিং নিম্ন-

ঝুুঁ ন ে নবনিম়োমগ্ে ডক্ষমে োমঝ োমঝ স্াইে পনেদশশি  ো ডযমি পামে, যনদ িা িা উমেখমযাগ্য E&S  াের্গুনল দ্বাো উদযি 

হ়ে (ডযেি, প্রার্হানি, বযবস্থাপিা়ে পনেবিশ ি, প্র মল্পে স্ুমযামগ্ পনেবিশ ি, ইিযানদ।)    

যনদ ড াি অস্িনি ডদখা ডদ়ে এই নভনজেগুনল E&S  াযশক্ষেিাে স্িযিা খুুঁমজ ডবে  মে এবিং উন্ননিে জিয স্ুপানেশ  মে।  

ড ামিা িিুি ঝুুঁ ন ে স্ম্ভাবিা বা স্ুমযাগ্ নেনিি  ো হমব ও সু্পানেশ ৃি নক্র়ো লাপগুনলম  বাস্তমব িনেভুি  ো হমব এবিং 

পনেদশশমিে পমে ইস্ুয ােীে স্ামে িা নিম়ে স্িনি  ো হমব। 

GGC স্তর  
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অভযন্তরীণ ফ্রপ়াটক নফ়াতলও কমকক্ষমি়া পযকনিক্ষণ  

GGC েলোি পযশমবক্ষর্ প্রমেষ্টা ডেম  স্িংগ্ৃহীি E&S েিেয GGC বযবস্থাপিা এবিং প্রাস্নঙ্গ   নেটিমি উপস্থাপি  েমব 

(ডযেি ঝুুঁ ন   নেটি, E&S  নেটি, ডবােশ , ডলিমদি  নেটি ইিযানদ)।  আনেশ  এবিং E&S উভ়ে দনৃষ্টম ার্ ডেম   নবনিম়োগ্ 

ডপােশ ফনলও জমুড E&S পােফেেযামন্সে উপে যমেষ্ট আপমেে এবিং হাইলাইে প্রদাি  োই এে লক্ষয।   এই নবষ়েটি E&S 

স্ম্পন শ ি গুরুত্বপূর্শ িেযানদ পযশমবক্ষমর্ে োধযমে নিনদশষ্ট নি়েমে িনে  মে ডযি ডস্ো নিম়ে ভনবষযমি আমলােিা  ো যা়ে।  

এটি স্াধাের্ি E&S নবষম়ে এ টি স্িংনক্ষপ্ত নববের্ ডদ়ে। এিাডাও নবদযোি বা িিুি E&S ঝুুঁ ন ে স্ম্ভাবিা বা E&S 

অস্িনিে প্রভাব, নেমপােশ   ো ড ামিা ঘেিা এবিং অনভমযাগ্, প্রনিমবদমিে স্ে়ে ামল ঘমে যাও়ো ড ামিা E&S উমদযাগ্, 

ESAP -এে অগ্রগ্নি প্রনিমবদি ইিযানদ উপস্থাপি  মে।  এটি নিনশ্চি  মে ডয GGCে ঊধ্বশিি পনেোলিা দল (অেশাৎ 

অিংশীদাে) এবিং অিযািয েূল ডস্ট মহাল্ডােমদে E&S নবষম়ে স্ে়েেি স্ি শ   ো হ়ে। 

এে অিংশ নহমস্মব, GGC ডপােশ মফানলও ডেম  স্িংগ্ৃহীি E&S ডেো এ নেি  েমব যামি ডপােশ মফানলওমি স্ােনগ্র  E&S ঝুুঁ ন  

এবিং প্রভাব িযা   ো যা়ে এবিং প্রম়োজিী়েিা ও উমেমশযে নবপেীমি অগ্রগ্নি ডবাঝা যা়ে।  

ি়াতষকক E&S প্রক়াশ   

GGC িাে E&S প্রমেষ্টা এবিং E&S  েশক্ষেিা প্রদশশমিে জিয নবনিম়োগ্ ােীমদে এবিং অিযািয প্রাস্নঙ্গ  ডস্ট মহাল্ডােমদে 

 ামি E&S -এে েশক্ষেিাে িেয প্রোে  েমব।  এটি  োে জিয, GGC নবনভন্নপ্রাস্নঙ্গ  দমলে  ামি নবিেমর্ে জিয এ টি 

বানষশ  E&S নেমপােশ  তিনে  েমব৷ এই প্রনিমবদমিে লক্ষয হল E&S-এে উপে  ো  াজগুনল প্রদশশি  ো এবিং ডস্ইস্ামে 

GGC  ীভামব E&S -এে দনৃষ্টম ার্ ডেম   াজ  েমি িা ডদখা। উমেখমযাগ্যভামব, প্রনিমবদমিে নবষ়েবস্তু এবিং  াঠামো 

বিমেে পে বিে নব নশি হমব এবিং নবনিম়োগ্ ােীমদে প্রম়োজিী়েিা এবিং/অেবা প্রিযাশাে স্ামে স্ানেবি হমব।(পামশে 

নেঠিগুনলে অিংশ নহস্ামব)।  

GGC আনেশ  বিমেে ডশমষে ৯০ নদমিে েমধয এই নেমপােশ গুনল স্েবোহ  োে ডেষ্টা  েমব, যনদ িা অিযো়ে নবনিম়োগ্ ােীমদে 

স্ামে আইনি েুনি  ো োম ।  

তিতননয়াগ্ক়ারী তনতদক ষ্ট প্রতিনিদন 

GGC নবনিম়োগ্ ােীমদে প্রনিমবদি এবিং প্রম়োজিী়েিা অিুস্ামে নিবশানেি E&S -এে িেয স্েবোহ  েমব যা পােশ নেঠি/ 

আইনি েুনিমি উমেখ  ো হম়েমি।   

নবমশষি, GGC নবভাগ্ B এবিং/অেবা FI-2 প্র ল্পগুনলে জিয GCF বা GGC ডবােশ  স্ভাে িানেমখে আমগ্, ডযটি আমগ্ 

ডহা , গ্রীি ক্লাইমেে ফান্ড (GCF)-এে স্ুমযামগ্ে স্ামে স্ম্পন শ ি E&S স্ুেক্ষা প্রনিমবদিগুনলম  নেশ (৩০) নদমিে েমধয 

ভাগ্  েমব৷ নবভাগ্ C এবিং/অেবা FI-৩ প্র মল্পে জিয ড ামিা অনগ্রে প্র ামশে প্রম়োজি ডিই। এই প্রনিমবদিগুনল GCF 

ওম়েবস্াইমে স্বশজিীিভামব প্র াশ  ো হমব প্রস্তানবি িহনবমলে স্ামে।    
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5 ফ্রেকবহাল্ডাি এনবগিবমন্ট 

GGC-এে অেশা়েমিে পযশা়েগুনল এবিং নস্িান্ত গ্রহমর্ নলঙ্গ নবমবেিাে এ ী ের্ম  স্হজিে  োে জিয ডস্ট মহাল্ডাে এিমগ্জমেন্ট 

ডিেও়োম শ ে এ টি অপনেহাযশ অিংশ। এই ডপ্রক্ষাপমে, ডস্ট মহাল্ডাে এিমগ্জমেন্ট GGC এবিং এে ডস্ট মহাল্ডাে ডযেি েনহলা 

ডিিৃত্বাধীি স্িংস্থাগুনলে েমধয স্নক্র়ে েলোি স্িংলাপ, িেয আদাি-প্রদাি এবিং নেেনস্ক্র়োম  ডবাঝা়ে । ডযেি, GGC এ টি স্বচ্ছ 

স্িংসৃ্কনি, জবাবনদনহিা এবিং ডশখা ও ক্রোগ্ি উন্ন়েিম  স্েেশি  োে জিয  াযশ ে ডস্ট মহাল্ডাে এিমগ্জমেন্ট ডে ানিজেম  

(অভযন্তেীি এবিং বানহয ভামব এবিং পনেনশষ্ট XIV এ ডযভামব উমেনখি) নব াশ ও বাস্তবা়েমিে প্রনিশ্রুনি ডদ়ে।  উদাহের্স্বরূপ, 

নি়েনেি ক্রস্-টিে ইন্টােঅযা শি, ফািংশি নেটিিং এবিং নলঙ্গ এবিং E&S নবষ়েগুনলমি উপস্থাপিা, ই-ডেইল, নিউজমলোে ইিযানদে 

োধযমে স্োস্নে অভযন্তেীর্ ডযাগ্ামযাগ্ বাস্তবা়েি  ো। 

প্র ল্প স্তমেে ডপ্রক্ষাপমে ডস্ট মহাল্ডাে এিমগ্জমেন্ট এ টি েলোি প্রনক্র়োম  ডবাঝা়ে যামি ডস্ট মহাল্ডাে নবমিষর্ ও পনে ল্পিা, 

িমেযে প্র াশ ও প্রোে, পোেশশ ও অিংশগ্রহর্, অনভমযামগ্ে প্রনক্র়ো ও প্রভানবি স্ম্প্রদাম়েে  ামি প্রনিমবদি  ো জনডি ো মি 

পামে। প্র মল্পে ঝুুঁ ন  এবিং প্রনিকূল প্রভাব এবিং প্র মল্পে উন্ন়েমিে পযশা়ে অিুস্ামে ডস্ট মহাল্ডাে এিমগ্জমেমন্টে প্র ৃনি, নিম াম়েনন্স 

এবিং প্রমেষ্টাে োো উমেখমযাগ্যভামব পনেবনিশ ি হ়ে। এে েমধয স্াধাের্ি ডস্ট মহাল্ডােমদে নবমিষর্ ও এিমগ্জমেন্ট পনে ল্পিা, 

প্র মল্পে  াযশক্রে স্ম্পম শ  প্রাস্নঙ্গ  িমেযে প্র াশ ও প্রোে, জিস্াধােমর্ে পোেশশ এবিং ডস্ট মহাল্ডােমদে অিংশগ্রহি ও  াযশ ে 

অনভমযাগ্ প্রনক্র়ো (যা স্ািংসৃ্কনি ভামব উপযুি এবিং স্বচ্ছ) প্রনিষ্ঠা অন্তভুশ ি  মে। 
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6 অরভব াগ প্রজক্রযা   

বানহয  ডযাগ্ামযাগ্ বযবস্থাে নবষম়ে, GGC এবিং ঋর্গ্রহীিা উভ়ে স্তমেই এ টি গুরুত্বপূর্শ প্রনক্র়ো যা বাস্তবান়েি এবিং েক্ষর্ামবক্ষর্ 

 ো হমব িা হল এ টি অনভমযাগ্ প্রনক্র়ো। এটি GGC বযবস্ান়ে   াযশক্রে এবিং/অেবা উপ-প্র ল্প  াযশক্রে স্ম্পন শ ি অভযন্তেীর্ 

এবিং বনহোগ্ি ডস্ট মহাল্ডােমদে  াি ডেম   াযশ েভামব স্িাি ের্, গ্রহর্, নিবন্ধি, স্ক্রীি এবিং েূলযা়েি, িযা  এবিং 

আিুষ্ঠানি ভামব অনভমযাগ্ বা প্রনিনক্র়োে স্োধাি  োে প্রনক্র়োটিম  স্েেশি  েমব। প্রনক্র়োটি এ টি স্হজলভয, িযাযয, স্বচ্ছ 

এবিং গ্ঠিেূল  প্রনক্র়োে োধযমে অনবলমম্ব অনভমযামগ্ে স্োধািম  স্হজিে  েমব। এটি স্ািংসৃ্কনি ভামব উপযুি এবিং স্হমজ 

অযামক্সস্মযাগ্য হমব, ক্ষনিগ্রস্ত স্ম্প্রদাম়েে জিয ড াি েূলয িাডাই এবিং স্েস্যা বা উমদ্বগ্ উত্থাপি ােী বযনি, ডগ্াষ্ঠী বা স্ম্প্রদাম়েে 

প্রনি প্রনিমশাধ িাডাই।  

GGC অনভমযাগ্ প্রনক্র়ো প্রক্রক্রযাটি নিশ্চ়েিা ডদ়ে ডয আিুষ্ঠানি  ডে েশ  স্িংেক্ষর্  ো হম়েমি, উপযিু প্রনিনক্র়ো ডদও়ো হম়েমি 

এবিং প্রম়োজমি, উপযুি GGC  েী ও নবনিম়োগ্ ােীমদে  ামি অনভমযাগ্ জািামিা হম়েমি।   প্রাপ্ত প্রনিটি অনভমযামগ্ে জিয, 

GGC জো ডদও়ো অনভমযামগ্ে প্রাস্নঙ্গ িা এবিং/অেবা িীব্রিা েূলযা়েি  েমব এবিং এ টি িযাযয স্োধাি অজশ মিে জিয প্রম়োজিী়ে 

প্রনিনক্র়োে স্তে নিধশাের্  েমব। নিমেে নেে ডয প্রনক্র়ো বনর্শি হম়েমি িা অিুস্ের্  ো হমব, যা GGC অনভমযাগ্ পিনিমি 

আেও নবস্তানেিভামব বযাখযা  ো হম়েমি (পডুি পনেনশষ্ট XV)। 

 

 

 

 

তিত্র10: GGC-এর আনুষ্ঠ়াতনক অতভনয়াগ্ প্রতক্রয়া পদ্ধতি 

ইস্ুয ােী / ঋর্গ্রহীিা স্তে  

এ টি ঋর্গ্রহীিা স্তমেে অনভমযাগ্ প্রতিযায অন্তভুশ ি ো মব িমব নিম্ননলনখি উপাদািগুনলে েমধয স্ীোবি ো মব িা: 

• ঋণগ্রেীি়ানদর একটি প্রতিতষ্ঠি এিং ক়াযককরী, িযিে়ারনয়াগ্য এিং ফ্রিুঁনি য়াওয়া িযতক্তনকন্দ্রীকঅন্তভুক ক্ত কর়া, SEAH 
প্র়ািতঙ্গক এিং তলঙ্গ-প্রতিতক্রয়ামুলক অতভনয়াগ্ প্রতিক়ানরর িযিস্থ়ার প্রনয়াজন েনি, য়ানি:  

o নবষ়েটিে  াযশ ে প্রনি াে স্ক্ষে  োে জিয নবদযোি এবিং স্ম্ভাবয স্থািী়ে SEAH স্িাি  োে জিয 
ডস্ট মহাল্ডাে নিমদশ নশ া অন্তভুশ ি।  

o িােী ডিিৃবৃিস্ামে পোেমশশে স্ক্ষেিা তিনে  মে এবিং যাো ন মশাে  ব়েমস্ে ডেম়ে ও ডিমল এবিং অিযািয 
ঝুুঁ ন পূর্শ ডগ্াষ্ঠীে স্ামে  াজ  মে িামদে অগ্রানধ াে ডদও়ো উনেি যামি উি স্ম্প্রদাম়েে SEA/SH ঝুুঁ ন  এবিং 
প্রবর্িাগুনল ডবাঝাপডা স্ম্ভব হ়ে। 

o স্ম্ভাবয ঝুুঁ ন  বা েযামলে িযা   েমি SEAH এবিং GBV স্ূে গুনল পযশমবক্ষর্  মে। 

o অিলাইি, ইমেইল, নেঠি বা বযনিগ্িভামব অনভমযাগ্ দাম়েে  োে নবনভন্ন পিনিে অফাে  মে। 

o অনভমযাগ্ ােীে দ্বাো অিুমোধ  ো হমল এ জি অনভমযাগ্ ােী বা প্রনিনিনধম  ডগ্াপিী়েিা/অজ্ঞািিাো প্রদাি 
 মে। 

অভিয াগ 
জমা

প্রাভি এবং 
ভিভপবদ্ধকরণ প্রাভি স্বীকার মূিযায়ন অনুসন্ধান এবং 

সমাধান
অনুসরণ এবং
সমাি করা
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o নবিা খেমে এবিং প্রনিমশাধ িাডাই অনবলমম্ব এবিং  াযশ েভামব উমদ্বমগ্ে স্োধাি  মে।  

1. এ টি স্ািংসৃ্কনি ভামব উপযুি, নবেক্ষর্, উমেশযেূল , স্বচ্ছ, স্িংমবদিশীল এবিং প্রনিনক্র়োশীল পিনিমি 
অনভমযাগ্গুনল পনেোলিা  মে।  

• নবনভন্ন উপা়ে যামি দবুশল বযনিো িামদে অনভমযাগ্ জো নদমি পামে, এবিং ভাষাগ্ি বাধা/স্ীোবিিা এবিং যনদ 
এ জি অনভমযাগ্ ােী প্রনিমশামধে ভ়ে পাি িাহমল িাে িা প্র াশ  োই প্রম়োজি অেবা ড ামিা অিুমোনদি 
প্রনিনিনধ বা স্ুশীল স্োজ স্িংস্থাে দ্বাো জো ডদও়োে নবষ়েটি নবমবেিা়ে ডি়ো হ়ে;  

• অনভমযাগ্ ােীমদে পনেে়ে ডগ্াপি োখাে বযবস্থা েম়েমি, নবমশষ  মে ডযমক্ষমে অনভমযাগ্ ােীো প্রনিমশাধ ডিও়োে ভ়ে 
ডপম়ে োম ি; 

• ভাষাে বাধা/স্ীোবিিা  াটিম়ে ওঠাে জিয বযাখযা/অিুবামদে বযবস্থা আমি; 

• এ টি লগ্ আমি ডযখামি অনভমযাগ্গুনল নলনখিভামব নিবন্ধি  ো হ়ে এবিং এ টি স্বশজিীিভামব বাবহােমযাগ্য 
িেযভাণ্ডাে নহস্ামব েক্ষর্ামবক্ষর্  ো হ়ে। িেযভান্ডামে অনভমযাগ্ এবিং অনভমযামগ্ে স্োধামিে িেয অন্তভুশ ি  ো 
উনেি, প্রদত্ত প্রনি ােটি স্হ, এটি নবমবেিা  মে ডয অিুমোধ  ো হমল অনভমযাগ্ ােীমদে পনেে়ে ডগ্াপি োখা ডযমি 
পামে। এই িেযভাণ্ডােটি GCF স্বাধীি প্রনি াে পিনিে স্ামেও ডশ়োে  ো উনেি; 

• অনভমযাগ্ জো ডদও়োে উপা়েগুনল নেনিি  মে,বযবহাে ােীো িামদে অনভমযামগ্ে স্বী ৃনি, প্রনিনক্র়ো এবিং স্োধামিে 
জিয অমপক্ষা  োে আশা  েমি পামে এেি স্ে়ে নিধশাের্  ো, পিনিে স্বচ্ছিাে বর্শিা এবিং পনেোলিা এবিং 
নস্িান্ত গ্রহমর্ে  াঠামো তিনে  োে   মে,  পন্থা স্িাি  মে স্বশজিীিভামব প্রোনেি পিনি অন্তভুশ ি োম ; 

• এ টি আনপল প্রনক্র়ো ডযখামি অনভমযামগ্ে নিষ্পনত্ত িা হমল অস্ন্তুষ্ট অনভমযাগ্গুনল উমেখ  ো ডযমি পামে; 

• GCF স্বাধীি নেমেস্ ডে ানিজে এবিং স্বী ৃি ও বাস্তবা়েি ােী স্িংস্থাে অনভমযাগ্ প্রনক্র়ো স্হ অিযািয উপলব্ধ 
অনভমযাগ্ প্রনক্র়ো স্ম্পম শ  িেয; এবিং  

• অনভমযাগ্ ােীমদে প্রনিমশামধে হাি ডেম  েক্ষা  োে জিয বযবস্থা ডিও়ো হম়েমি। 
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তিত্র 11: একটি অতভনয়াগ্ প্রতক্রয়ার উদ়ােরণ 

অনভমযামগ্ে বযবস্থা স্থাপি  ো ও েক্ষর্ামবক্ষমর্ে দান়েত্ব প্র মল্পে োনলম ে উপে অেবা পৃষ্ঠমপাষম ে উপে ো মব।  প্র মল্পে 

োনল  স্থািী়ে বযনি/ডস্ট মহাল্ডােমদে স্ামে স্াক্ষাৎ  োে জিয দা়েী ো মবি। স্াক্ষাৎ প্র মল্পে নবনভন্ন নেমপাটিশ িং ডে ানিজে এবিং 

প্রনক্র়ো স্ম্পম শ  আমলােিা  োে জিয হমব যামি ডস্ট মহাল্ডােো স্বমেম়ে উপযুি নিবশানেি পিনিমি স্িি হ়ে।  আমলােিাে 

নবশদ নববের্ স্িংেক্ষি  ো হমব এবিং অিংশীদােমদে তবঠম ে স্াোিংমশ অন্তভুশ ি  ো হমব। ড ন্দ্রী়েভামব এ টি ডেনলমফাি এবিং 

ইমেইল ঠি ািা স্েবোহ  ো হমব যা অনভমযাগ্ গ্রহর্ স্হজিে  েমব এবিং নবষ়েটিে িত্ত্বাবধাি ােী উপযুি বযনিমদে স্ামে 

ডস্গুনল ডশ়োে ো হম়েমি ন িা িা নিনশ্চি  েমব৷ প্রাপ্ত ইমেইল এবিং ডফাি  লগুমলা ডগ্াপিী়ে নহস্ামব নবমবেিা  ো হমব।  

প্র মল্পে োনল ম  এ টি লগ্ বজা়ে োখমি হমব যাে েমধয েম়েমি:  

1. অনভমযামগ্ে িানেখ 

2. স্িংকু্ষব্ধ পমক্ষে িাে এবিং ডয ড ামিা অনধভুি/স্িংগ্ঠি  

3. ক্ষনিগ্রস্থ পমক্ষে ডযাগ্ামযামগ্ে নববের্ 

4. অনভমযামগ্ে নবভাগ্ (পনেমবশগ্ি, স্াোনজ , স্ে ানে, অিযািয) 

5. যনদ অনভমযাগ্টি অনভমযাগ্ পনেোলিাে পূবশবিী ফলাফমলে নবরুমি আনপল হম়ে োম  

6. নবষ়েটি িদমন্তে জিয ডয স্ুপানেশ প্রদত্ত হম়েমি  

7. স্োনপ্তে িানেখ এবিং ক্ষনিগ্রস্থ পক্ষম  ডদও়ো িেয 

8. এমক্সল ফাইমল িদমন্তে ফলাফল ডে েশ   রুি, গ্ৃহীি পদমক্ষমপে স্ােস্িংমক্ষপ বা পদমক্ষপ িা ডিও়োে যুনি এবিং 
ক্ষনিগ্রস্থ পমক্ষে প্রনিনক্র়োে িানেখ স্হ 

প্র মল্পে োনল  এ টি স্ে়েেি নলনখিভামব অনভমযাগ্ স্বী াে  েমবি এবিং পেবিী পদমক্ষমপে উপমে AE-ড  নেমপােশ   েমবি। 

অনভমযামগ্ে িদন্তগুনল অনভমযামগ্ে প্র ৃনিে উপে নিভশ ে  মে পনেবনিশ ি হমি পামে, িমব অনভমযাগ্গুনল যামি দ্রুি ডো ামবলা 

 ো হ়ে িা নিনশ্চি  োে জিয স্বশাত্ম  প্রমেষ্টা  ো উনেি। ডবনশেভাগ্ িদন্ত ৯০ নদমিে ডবনশ স্থা়েী হও়ো উনেি ি়ে। 

অনভমযাগ্ ডেনজস্টামেে নবষ়েবস্তু এবিং এগুনলে পনেোলিাম  অবশযই ক্ষনিগ্রস্থ পমক্ষে ডগ্াপিী়েিাম  যোস্ম্ভব স্িাি  েমি হমব 

এবিং ক্ষনিগ্রস্থ পক্ষ বা অনভমযাগ্ ােীমদে নবরুমি ড ািও প্রনিমশাধ ডিও়ো যামব িা।  ন িু ন িু ডক্ষমে, অনভমযামগ্ে িদমন্তে 

স্ে়ে ক্ষনিগ্রস্থ পক্ষম  জনডি  ো প্র ল্প োনলম ে পমক্ষ উপযুি হমি পামে। স্িংকু্ষব্ধ পক্ষম  এ টি নেটিিংম়ে, এ টি  িফামেন্স 

 মল আেের্ জািামিা বা নলনখিভামব আেও ন িু  োে োধযমে এটি স্ম্পন্ন  ো ডযমি পামে। ক্ষনিগ্রস্থ পমক্ষে স্ামে ডয ড ামিা 

েলোি স্মৃ্পিিা অবশযই অনভমযামগ্ে ডেনজস্টামে উমেখ  েমি হমব 
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7 E&S প্ররিক্ষণ এেং সক্ষমিা তিরি 

GGC ESMS-এে  াযশ েী বাস্তবা়েি ও বযবস্থাপিাম  স্েেশি  োে জিয, প্রম়োজিী়েিাে নভনত্তমি এবিং  াযশ েভামব স্িাি ের্, 

েূলযা়েি এবিং  েীমদে প্রম়োজিী়ে দক্ষিা ও দক্ষিাে স্ামে স্নজ্জি  ো, E&S ঝুুঁ ন  এবিং প্রভাবগুনল পনেোলিা নিনশ্চি  োে 

জিয, স্দস্যমদে প্রনি বিে উপযুি E&S প্রনশক্ষর্ এবিং স্ক্ষেিা বৃনি প্রদাি  েমব। এমি GGC-এে অভযন্তেীর্ প্রনশক্ষমর্ে 

প্রম়োজিী়েিা এবিং বিশ োি দক্ষিা এবিং দক্ষিাে এ টি বানষশ  পযশামলােিা পনেোলিা  েমব এবিং নেনিি ড ামিা নবদযোি 

বযবধািগুনল পূের্  োে জিয ন  প্রনশক্ষমর্ে প্রম়োজি িা নিধশাের্  ো জনডি। প্রম়োজিী়ে স্িংস্থািগুনল (ডযেি, বনহোগ্ি 

পনেমষবা প্রদাি ােীমদে জিয বামজে, ইিযানদ) এবিং োইেলাইি স্হ এ টি বানষশ  E&S প্রনশক্ষর্ পনে ল্পিা়ে ফলাফলগুনল অিুস্ের্ 

 ো হমব এবিং িামদে নবমবেিা ও অিুমোদমিে জিয নস্নি়েে নলোেনশপ টিেম  স্েবোহ  ো হমব।  
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8 প কাযক্ররমক ESMS কম কক্ষমিা প কাবলাচনা 

নদ্ববানষশ  / নেবানষশ  নভনত্তমি (প্রম়োজিী়ে নহস্ামব নবমবনেি), GGC ESMS-এে পযশাপ্তিা,  াযশ ানেিা এবিং  াযশ ানেিা েূলযা়েি 

 োে জিয িাে E&S প্রমেষ্টাগুনলে এ টি পযশা়েক্রনে  পযশামলােিা পনেোলিা  েমব এবিং নিনশ্চি  েমব ডয ESMS উদী়েোি 

স্মবশাত্তে অিুশীলি এবিং স্িংস্থাে বৃনি E&S প্রবর্িাগুনলে স্ামে আপ-েু-ডেে ো মব।   পযশা়েক্রনে  পযশামলােিাে স্াফলয E&S 

স্ম্পন শ ি নক্র়ো লাপগুনলে যোযে ডে েশ  এবিং েকুমেমন্টশমিে উপে শিশ স্ামপক্ষ ও স্িংেনক্ষি এবিং ফাইল  ো উমদযাগ্গুনল (ডযেি, 

প্রনিটি ডলিমদমিে জিয স্েস্ত E&S প্রনক্র়ো এবিং আউেপুে ডে েশ   মে এবিং ডয ড ািও েযামলমেে স্িুখীি হ়ে)।  

এই পযশামলােিাটি নিম্ননলনখি েূল উপাদািগুনলে উপে ডফা াস্  েমব, িমব এমি স্ীোবি ো মব িা:   

• ডযম ামিা স্ািংগ্ঠনি  পনেবিশ ি এবিং / অেবা GGC এে নবনিম়োগ্ ড ৌশল, নবনিম়োগ্ ডপােশ মফানলও, নবনিম়োগ্ ােীমদে 
প্রম়োজিী়েিা এবিং / অেবা প্রাস্নঙ্গ  উদী়েোি ডস্ো অিুশীলি এবিং নি়েেগুনলে নবরুমি GGC E&S ডিেও়ো শ  
এবিং E&S িীনি েূলযা়েি  রুি;  

• অভযন্তেীর্ স্ম্পমদে পযশাপ্তিা এবিং  েশক্ষেিা েূলযা়েি  রুি িামদে অনপশি E&S ভূনে া এবিং দান়েমত্বে নবপেীমি, 
যাে েমধয ESMS-এে স্ামে এিমগ্জমেন্ট (ডযেি, স্নক্র়েভামব স্ক্রীনিিং আউেপুে, যোযে পনেশ্রে প্রনিমবদি,  নেটিে 
উপ ের্, আইনি েুনি এবিং পযশমবক্ষর্ ও প্রনিমবদমিে উপ ের্ ইিযানদে স্ামে জনডি);   

• ESMS বাস্তবা়েমিে স্ে়ে ডযস্ব েযামলমেে স্িুখীি হ়ে, ডস্গুনল, উন্ননিে প্রস্তানবি ডক্ষে, স্াফমলযে গ্ল্প ইিযানদ, ডশখা 
পাঠগুনল অজশ ি  েমি এবিং ESMS-এে  াযশ ানেিা উন্নি  োে জিয নবনভন্ন দমলে  াি ডেম  উৎস্ এবিং 
পযশামলােিা প্রনিনক্র়ো;  

• E&S এে প্রম়োজিী়েিা এবিং প্রনিশ্রুনিগুনল  িো পূের্  ো হমচ্ছ এবিং E&S প্রমেষ্টাগুনল অপামেশিাল  েশক্ষেিামি 
 িো অবদাি োখমি িা েূলযা়েি  রুি; 

• ESMS-এে স্ামে ডযম ামিা ফাুঁ , স্ীোবিিা এবিং উন্ননিে ডক্ষেগুনলম  ডো ামবলা  োে জিয উপযুি স্িংমশাধিেূল  
বযবস্থা স্িংজ্ঞান়েি  রুি; 

• নেনিি ড ামিা স্ীোবিিা বা ফাুঁ মফা ে ডো ামবলা  োে জিয ড ামিা স্িংমশাধিেূল  বযবস্থা বাস্তবা়েমিে জিয 
প্রম়োজিী়ে স্ম্পদ নিধশাের্  রুি। এে েমধয ো মি পামে অনিনেি প্রনশক্ষর্ এবিং স্মেিিিা বৃনি অন্তভুশ ি; উপাদাি 
এবিং পিনিে িত্ত্বাবধাি উন্নি  ো;  েী স্দস্যমদে বযনিগ্ি উমেশযগুনলমি E&S  েশক্ষেিা অন্তভুশ ি  ো; উন্নি 
E&S পিনি, েুলস্ এবিং ডেেমপ্ল্ে, দলম  পোেশশ ডদও়োে জিয বনহোগ্ি নবমশষজ্ঞমদে বযবহাে; দমলে েমধয এবিং 
জমুড নপ়োে-েু-নপ়োে লানিশিং, ইিযানদ 

• E&S-পিনিমি তবনে  প্রবর্িা এবিং প্রনিমযাগ্ীমদে িদন্ত  রুি।  

এ টি অপনে নল্পি পযশা়েক্রনে  পযশামলােিা ডশ়োেমহাল্ডাে েুনিমি ড ামিা পনেবিশ ি দ্বাো প্রভানবি হমি পামে; E&S ঝুুঁ ন  

এবিং/অেবা GGC-এে িীনি/নবনিম়োগ্ ড ৌশমলে ড ামিা পনেবিশ ি যোযেভামব পনেোলিা  েমি বযেশিা। নবনিম়োগ্ ােী এবিং 

ইস্ুয ােীমদে, প্রাস্নঙ্গ  নহস্ামব, GGC E&S ডিেও়ো শ , E&S িীনি এবিং ESM-ডি ডয ড ািও উমেখমযাগ্য পনেবিশ ি স্ম্পম শ  

অবনহি  ো হমব।
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9 ভূরমকা ও িারযত্বসমূহ  

GGC এে E&S ডিেও়ো শ , E&S িীনি এবিং স্িংনিষ্ট ESMS বাস্তবা়েমিে জিয প্রনিষ্ঠাি এবিং এে নবনিম়োগ্ ডপােশ মফানলওে েমধয 

E&S প্রমেষ্টা োলামিাে জিয পযশাপ্ত ক্ষেিা স্হ উপযুি E&S স্িংস্থাি এবিং ফািংশি নিম়োমগ্ে প্রম়োজি। GGC’এে E&S ময়াননজনমন্ট 

ফ্রেমওয়ানকক র প্রম়োজিী়েিাগুনলে এ টি দঢৃ় উপলনব্ধ েম়েমি িা নিনশ্চি  োে জিয স্েস্ত GGC নবনিম়োগ্ দমলে স্দস্যমদে 

নি়েনেিভামব E&S ময়াননজনমন্ট প্রনশক্ষর্ ডদও়ো হমব । এই োনটনেনস্নপ্ল্িানে পূবশশিশ গুনল প্রদাি  েমি স্ক্ষে হও়োে জিয 

এ জি ঋর্গ্রহীিাে েূল ডযাগ্যিাগুনল  ীভামব নিধশাের্  েমি হ়ে ডস্ স্ম্পম শ ও দমলে স্দস্যমদে দক্ষিা ডশখামিা হমব। 

GGC এ টি নদ্ব-স্তমেে  াঠামো বযবহাে  মে যাে েমধয েম়েমি (i) GGC স্তমেে E&S স্িংস্থাি, স্ামপােশ  ফািংশি এবিং প্রশাস্ি 

এবিং (ii) ইস্ুয ােী স্তমেে E&S স্িংস্থাি, ডযেিটি িীমে নেে 12: GGC E&S অগ্ ণাক্নািাে এ নেনেি  ো হম়েমি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচে 12: GGC E&S অগ্ ণাক্নািােনবনভন্ন অযাপম়েন্টমেমন্টে স্ামে স্ম্পন শ ি নিনদশষ্ট E&S ভূনে া এবিং দান়েত্বগুনলে এ টি উচ্চ-

স্তমেে ওভােনভউ িীমেে নবভামগ্ বনর্শি হম়েমি।  

9.1 GGC রসরনযি রলর্ািরিপ 

GGC এে E&S ডিেও়ো শ , E&S িীনি এবিং স্িংনিষ্ট ESMS বাস্তবা়েমিে জিয স্ােনগ্র  দা়েবিিা এবিং জবাবনদনহিা GGC 

নস্নি়েে নলোেনশপ  টিমেে উপে েম়েমি। নস্নি়েে নলোেনশপ টিমেে বাধযবাধ িা েম়েমি, িমব এমি স্ীোবি ি়ে:  

• E&S ডিেও়ো শ  এবিং E&S িীনি বাস্তবা়েি স্বশদা GGC-এে োি, বযবস্ান়ে  ড ৌশল এবিং নবনিম়োগ্ ড ৌশল 
প্রনিফনলি  মে।  

• নিনশ্চি  রুি ডয ESMS ফামন্ডে নবনিম়োগ্ আমদশ এবিং নবনিম়োগ্ ােীমদে প্রম়োজিী়েিা অিুস্ামে বাস্তবান়েি হম়েমি৷ 
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• নিনশ্চি  রুি ডয প্রম়োজিী়ে ক্ষেিা (অভযন্তেীর্  েী বা বানহয  দক্ষিা)  াযশ েভামব ESMS-এে প্রম়োজিী়েিা 
িত্ত্বাবধাি ও বাস্তবা়েমিে জিয উপলব্ধ েম়েমি, যাে েমধয এ টি উপযুি এবিং নিমবনদি E&S স্িংস্থামিে নিম়োগ্ 
অন্তভুশ ি 

• েলোি নভনত্তমি অভযন্তেীর্ ক্ষেিা পযশামলােিা  রুি। 

• GGC জমুড এ টি উমেশযেূল  E&S স্িংসৃ্কনি োলাি। 

9.2  ইমপযাক্ট করমটি   

ইেপযাক্ট  নেটিমি এ জি গ্রীন  বন্ড নবমশষজ্ঞ, জলবা়ে ু নবমশষজ্ঞ, E&S নবমশষজ্ঞ এবিং নলঙ্গ নবমশষজ্ঞ ো মবি।  নেটিে 

অনভজ্ঞিাে েমধয েম়েমি:  

ি়ারণী 2: ইমপয়াক্ট কতমটির প্রনয়াজনীযি়ািমূে  

অভযন্তেীর্ E&S নবমশষজ্ঞ অভযন্তেীর্ E&S নবমশষজ্ঞটি এ জি েধয-নস্নি়েে ডেম  নস্নি়েে-ডলমভমলে 
নিম়োগ্ হমবি বমল আশা  ো  হমচ্ছ যাে E&S ডক্ষমে  াজ  োে  েপমক্ষ 
১০ বিমেে অনভজ্ঞিা েম়েমি  এবিং উদী়েোি বাজােগুনলমি ডফা াস্ েম়েমি৷  

ইেপযাক্ট  নেটি E&S নবমশষজ্ঞ ইেপযাক্ট  নেটি E&S নবমশষজ্ঞ এ জি নস্নি়েে ডলমভমলে নিম়োগ্ হমবি বমল 
আশা  ো হমচ্ছ যাে উদী়েোি বাজামেে উপে ডফা াস্ েম়েমি অন্তি ১৫ 
বিমেে E&S ডক্ষমে  াজ  োে অনভজ্ঞিা েম়েমি। এবিং  

ইি- ানি E&S পোেশশদািা ইি- ানি E&S পোেশশদািা এ টি স্বিােধিয স্থািী়ে বা আঞ্চনল  E&S 
পোেশশদািা ফােশ হমব বমল আশা  ো হমচ্ছ যাে IFC পােফেেযান্স স্টযান্ডামেশ ে 
স্ামে  াজ  ো এবিং প্রম়োগ্  োে  েপমক্ষ ৫ বিমেে নবোস্মযাগ্য িযা  
ডে েশ  েম়েমি। 

9.3 রনবেরিি GGC E&S রিবসাচক(গুরল) / অভযন্তিীণ রেবিষজ্ঞ  

নিমবনদি E&S নেমস্ােশ  (গুনল) GGC ESMS-এে তদিনিি বাস্তবা়েি ও বযবস্থাপিাে জিয দা়েী। এই বযনি বযবস্া়ে এ টি 

নস্নি়েে পমদ অনধনষ্ঠি ো মবি এবিং প্রম়োজিী়ে নেমস্ােশ গুনলমি অনধ াে ো মব, বামজে বা  েীমদে স্ে়ে বোে ডহা  িা ড ি, 

ESMS এে প্রম়োজিী়েিা  াযশ েভামব িত্ত্বাবধাি ও বাস্তবা়েমিে জিয প্রম়োজিী়ে ক্ষেিা (অভযন্তেীর্  েী বা বানহয  দক্ষিা) 

উপলব্ধ েম়েমি িা নিনশ্চি  োে জিয । এই দান়েত্বগুনল নিম্নরূপ, িমব এমি স্ীোবি ি়ে:  

• প্রনক্র়ো, ডে নলস্ট এবিং ডেেমপ্ল্মেে বযবহাে স্হ ESMS অিুযা়েী E&S ফযাক্টেগুনল নবমবেিা  ো হমচ্ছ িা নিনশ্চি 
 েমি ডলিমদমিে আমগ্ এবিং পেবিী পযশাম়ে নবনিম়োগ্ দমলে স্ামে স্নক্র়েভামব জনডি োকুি।  

• নিনশ্চি  রুি ডয স্েস্ত ডলিমদমিে নস্িান্তগুনল যোযে E&S েকুমেমন্টশি দ্বাো স্েনেশি এবিং ডলিমদি প্রনক্র়োে স্ামে 
েূল নস্িামন্তে ডগ্মে E&S নবষ়েগুনল উপস্থাপি  মে।  

• ডযাগ্য বনহোগ্ি ESG&I নবমশষজ্ঞমদে নিম়োগ্ নিনশ্চি  রুি, যখি প্রম়োজি হমব;  

• ইস্ুয ােী E&S পম়েন্ট অফ  ন্টামক্টে (ডযেি E&S েযামিজাে, E&S অনফস্াে বা এ ইভামব)) স্ামে স্ুস্ম্প শ  এবিং 
স্হমযানগ্িােূল  বযস্তিা স্থাপি  রুি।   

• স্বিে ইস্ুয ােী এবিং ডপােশ মফানলও উভ়ে স্তমেই েলোি E&S  েশক্ষেিা েূলযা়েি  োে জিয ইস্ুয ােীমদে  াি ডেম  
স্ে়েেি (আইনি েুনিমি নিধশানেি) এবিং শনিশালী E&S ডেো গ্রহি  রুি। 
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• ডপােশ মফানলও জমুড উদূ্ভি গুরুত্বপূর্শ E&S ঘেিাগুনলম  যোযেভামব পনেোলিা এবিং ডো ামবলা  রুি এবিং এই 
নবষ়েগুনলম  নস্নি়েে নলোেনশমপে (এবিং নবনিম়োগ্ ােীমদে, ডযখামি প্রমযাজয)  ামি বাডাি।  

• অভযন্তেীর্ এবিং বানহয  বযবহামেে জিয প্রাস্নঙ্গ  E&S প্র াশগুনল তিনে  রুি (িহনবল নবনিম়োগ্ ােীমদে নবিের্ 
স্হ)। 

• E&S পােফেেযান্স এবিং পনে ল্পিা স্ম্পন শ ি স্েস্ত প্রশ্ন ও উত্তে (প্রশ্ন ও উত্তে) ডো ামবলাে জিয পম়েন্ট-পােস্ি 
ডহাি। 

9.4 GGC রেরনবযাগ ফ্রপিািাি  

GGC নবনিম়োগ্ ডপশাদাে/নবমিষ  এে জিয দা়েী, ন ন্তু এমিই স্ীোবি ি়ে:  

• স্েস্ত বযবস্ান়ে   াযশ লামপ GGC এে E&S প্রম়োজিী়েিা ডেমি েলুি; 

• উৎপাদি এবিং / অেবা প্রা -নবনিম়োগ্ E&S নবিের্মযাগ্যিা এবিং ফলাফল পযশামলােিা; 

• নিনশ্চি  রুি ডয স্েস্ত নবনিম়োগ্ নস্িান্ত E&S নবষ়েগুনল নবমবেিা  মে এবিং উপযুি েকুমেমন্টশি দ্বাো স্েনেশি 
হ়ে; 

• আইনি এবিং নবনিম়োমগ্ে িনেমি GGC-এে E&S প্রম়োজিী়েিা এবিং উপযুি নবধাি এবিং ধাোগুনল অন্তভুশ ি েম়েমি 
িা নিনশ্চি  রুি; এবিং  

• ডযম ামিা E&S স্েস্যা এবিং লঙ্ঘি, িিুি ঝুুঁ ন ে প্র াশ ইিযানদ স্হ ডলিমদমিে E&S  াযশ ানেিা স্ম্পম শ  আপ েু 
ডেে োকুি। 

9.5 ইসুযকািী E&S িারযত্বিীল েযজি 

ইস্ুয ােীে E&S নবষ়েগুনলে জিয দা়েী বযনি নিম্ননলনখিগুনলে জিয দা়েী ো মবি, িমব এমি স্ীোবি ি়ে:  

• GGC-এে জিয স্েস্ত E&S নদ গুনলমি ডযাগ্ামযামগ্ে প্রধাি নবিু নহস্ামব  াজ  রুি; 

• GGC এে E&S প্রম়োজিী়েিা অিুস্ামে যোযে িনে নি়েের্ এবিং ডস্টামেজ স্হ দক্ষ এবিং উপযিু E&S িীনি, 
নস্মস্টে এবিং প্রনক্র়োগুনল বজা়ে োখুি;  

• বযবস্াটি প্রমযাজয জািী়ে আইি এবিং নিধশানেি GGC E&S প্রম়োজিী়েিা ডেমি েলমি িা নিনশ্চি  রুি।  

• নিনশ্চি  রুি ডয E&S ঝুুঁ ন  এবিং অস্ঙ্গনিপূর্শ ডক্ষেগুনল নেনিি  ো হম়েমি, যোযেভামব পনেোলিা  োে এবিং 
এ টি স্ে়েেি পিনিমি স্োধাি  োে জিয উপযুি েমিামযাগ্ ডদও়ো হমচ্ছ ।   

• GGC এে E&S নেউ নেনলমজন্স প্রনক্র়ো এবিং/অেবা অিযািয েনিেনেিং  াযশক্রমেে অিংশ নহস্ামব ডস্ে  ো E&S  েশ 
পনে ল্পিা আইমেে এবিং প্রনি ােেূল  পদমক্ষপগুনল বাস্তবা়েি  রুি; 

• নিধশানেি ডেজে ইিনস্মেন্ট নেমপাটিশ িং ফেশ (বা অিুরূপ) বযবহাে  মে গুরুিে ঘেিা, স্েস্যা এবিং/অেবা 
লঙ্ঘিগুনলম  িনেভুি  রুি এবিং GGC-ডি নেমপােশ   রুি; 

• নি়েনেি E&S নেমপামেশ  E&S ডেো স্িংগ্রহ ও স্েনন্বি  রুি এবিং নিধশানেি ফেেযাে (বা অিুরূপ) বযবহাে  মে 
তেোনস্ /বানষশ  নভনত্তমি GGC-ডি জো নদি। 

• প্রাস্নঙ্গ  অভযন্তেীর্  েীমদে এবিং GGC ড  অনবলমম্ব অবনহি  ো স্হ E&S নদ গুনলে স্ামে স্ম্পন শ ি ডয ড ািও 
অনভমযাগ্ ডে েশ  এবিং পনেোলিা  রুি; এবিং  

• নিনশ্চি  রুি ডয স্টাফ স্দস্যো নি়েনেিভামব E&S নবষম়ে প্রনশনক্ষি হমচ্ছি  াের্ িাো বযবস্াে  াযশক্রে এবিং 
ESMS বাস্তবা়েমিে স্ামে স্ম্পন শ ি। 
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9.6 িৃিীয পবক্ষি রেবিষজ্ঞগণ/ ইন-কারি রেবিষজ্ঞগণ 

যখি প্রম়োজি হমব GGC নবনভন্ন E&S প্রমেষ্টা়ে স্হা়েিা  োে জিয িৃিী়ে পমক্ষে E&S নবমশষজ্ঞ/নবমশষজ্ঞমদে নিম়োগ্  েমব। 

এো অন্তভুশ ি ো মি পামে, ন ন্তু স্ীোবি ি়ে:  

• E&S যোযে পনেশ্রে েূলযা়েিগুনলে পনেোলিা; 

• GGC E&S ডিেও়ো শ , E&S িীনি এবিং / অেবা স্িংনিষ্ট ESMS পযশামলােিা, আপমেে এবিং বজা়ে োখুি; 

• প্র ল্পগুনলমি ঘমে যাও়ো উমেখমযাগ্য ঘেিাগুনলে িদমন্ত স্হা়েিা  রুি;  

• GGC এবিং ইস্ুয ােী উভ়ে স্তমেই E&S প্রনশক্ষর্ এবিং স্ক্ষেিা বৃনিমি স্হা়েিা  রুি; এবিং 

• ডলিমদমিে েলোি E&S নিেীক্ষর্ এবিং নেমপাটিশ িং  াযশক্রে িত্ত্বাবধাি ও স্েেশি  রুি। 
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10 GGC E&S মযাবনিবমন্ট রসবেম – কম কপরিকেনা  

GGC িীমে বনর্শি ডেেমপ্ল্েগুনল স্মূ্পর্শ  েমি প্রনিশ্রুনিবি হমব:  

• ESMS পতরতশষ্টগুতলর তিক়াশ  

ESMS টুল/ফ্রটমনেট/ফ্রিকতলনের প্রক়ার অিস্থ়া দ়াতযত্ব িম়াতি িূিক িম়াতির িমযনরখ়া  

১ 
GGC E&S েযাক্নেক্েি রসক্েে (েযানুযাি) 

সম্পূর্ ণ 

GGC, বরহরাগ্ত 
মযাগ্যতাসম্পন্ন E&S 
রবক্শষজ্ঞ দ্বারা 
সেরে ণত 

সম্পূর্ ণ (যরদ না GCF সুরাহা  রার 
েনয অরতররক্ত প্ররতক্রিযা প্রদান 
 ক্র) 

রফ্নযাক্রিযাি মক্লাক্ের ২ োক্সর 
েক্যয চূড়ান্ত সংকরর্  

২ পরররশষ্ট  I: GGC E&S মেেওযা ণ সম্পূর্ ণ GGC রসরনযর রিডাররশপ দ্বারা 
অনুক্োরদত ওযাডণ ড ুক্েি  ৩ পরররশষ্ট II : GGC বেণক্নর তারি া সম্পূর্ ণ 

৪  
পরররশষ্ট III: মিনক্দন মকার াডণ (E&S মচ রিে রক্যক্ে) 

সম্পূর্ ণ সম্পূর্ ণ (যরদ না GCF সুরাহা  রার 
েনয অরতররক্ত প্ররতক্রিযা প্রদান 
 ক্র)  

৫ পরররশষ্ট IV: প্রােরে  ইেপযাট  রেটির রসোন্ত সিা 
পে– মিেক্েি  

সম্পূর্ ণ GGC রসরনযর রিডাররশপ দ্বারা 
অনুক্োরদত ওযাডণ ড ুক্েি  

৬ পরররশষ্ট V:মসফ্গ্াডণ ইনে্রুক্েি পযাক্ ে সম্পূর্ ণ  

৭ পরররশষ্ট VI : প্রতযে এবং পক্রাে গ্যারারির েনয E&S 
রডউ রডরিক্েি মচ রিে 

সম্পূর্ ণ এক্েি GGC রসরনযর রিডাররশপ দ্বারা 
অনুক্োরদত  

৮ পরররশষ্টVII: E&S রডউ রডরিক্েক্ির েনয শতণাবিী(ToR)  সম্পূর্ ণ 

GGC রসরনযর রিডাররশপ দ্বারা 
অনুক্োরদত ওযাডণ ড ুক্েি 

৯  পরররশষ্ট VIII: পররক্বশ ও সাোক্রে   ে ণ পরর ল্পনা 
(ESAP) মিেক্েি 

সম্পূর্ ণ 

১০ পরররশষ্ট IX: চূড়ান্ত রবরনক্যাগ্ রসোন্ত সিার  াগ্ে – 
মিেক্েি 

সম্পূর্ ণ 
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১১  পরররশষ্ট X: গ্রীন  ক্লাইক্েি ফ্াে E&S রডসক্ক্লাোর 
ররক্পািণ  

সম্পূর্ ণ n/a n/a সম্পন্ন 

১২ পরররশষ্ট XI: E&S ক্লে গ্াইক্ডি মনাি সম্পূর্ ণ 

GGC, বরহরাগ্ত 
মযাগ্যতাসম্পন্ন E&S 
রবক্শষজ্ঞ দ্বারা 
সেরে ণত 

GGC রসরনযর রিডাররশপ দ্বারা 
অনুক্োরদত ওযাডণ ড ুক্েি  

রফ্নযাক্রিযাি মক্লাক্ের ২ োক্সর 
েক্যয চূড়ান্ত সংকরর্ 

১৩ পরররশষ্ট XII: বারষ ণ  / তেোরস  পয ণক্বের্ প্ররতক্বদন 
মিেক্েি 

সম্পূর্ ণ 

১৪ পরররশষ্ট XIII: প্রযান ঘিনা ররক্পাটিণং ফ্ে ণ সম্পূর্ ণ 

১৫ 
পরররশষ্ট XIV: GGC মে ক্হাল্ডার এনক্গ্েক্েি  
পরর ল্পনা  

সম্পূর্ ণ সম্পূর্ ণ (যরদ না GCF সুরাহা  রার 
েনয অরতররক্ত প্ররতক্রিযা প্রদান 
 ক্র) 

১৬ 
পরররশষ্ট XV: GGC অরিক্যাগ্ প্রক্রিযা সম্পূর্ ণ GGC রসরনযর রিডাররশপ দ্বারা 

অনুক্োরদত ওযাডণ ড ুক্েি  

১৭ 

পমরমেষ্ট XVI: সুল্প াগ খুুঁল্পজ শবর কল্পর 
পদ্ধমি 

সম্পূর্ ণ GGC, বরহরাগ্ত 
মযাগ্যতাসম্পন্ন E&S 
রবক্শষজ্ঞ দ্বারা 
সেরে ণত 

GGC রসরনযর রিডাররশপ দ্বারা 

অনুক্োরদত শব্দ নরে  

১৮ 
পরররশষ্ট XVII: েরে অরযিহর্ পরর ল্পনা, পুনব ণাসক্নর েনয 

 ে ণ পরর ল্পনা, েীরব া পুনরুোর পরর ল্পনা এবং 

আরদবাসীক্দর েনয পরর ল্পনা 

সম্পূর্ ণ GGC, বরহরাগ্ত 
মযাগ্যতাসম্পন্ন E&S 
রবক্শষজ্ঞ দ্বারা 
সেরে ণত 

GGC রসরনযর রিডাররশপ দ্বারা 

অনুক্োরদত শব্দ নরে  

১৯ 

পরররশষ্ট XVIII: পররক্বশ ও সাোক্রে  প্রিাব েূিযাযন – 

রবষযবস্তুর সাযারর্ সারর্ী 

সম্পূর্ ণ GGC, বরহরাগ্ত 
মযাগ্যতাসম্পন্ন E&S 
রবক্শষজ্ঞ দ্বারা 
সেরে ণত 

GGC রসরনযর রিডাররশপ দ্বারা 

অনুক্োরদত শব্দ নরে  

২০ 

পরররশষ্ট XIX: পররক্বশগ্ত এবং সাোক্রে  অরডি ররক্পািণ - 

রবষযবস্তুর সাযারর্ সারর্ী 

সম্পূর্ ণ GGC, বরহরাগ্ত 
মযাগ্যতাসম্পন্ন E&S 
রবক্শষজ্ঞ দ্বারা 
সেরে ণত 

GGC রসরনযর রিডাররশপ দ্বারা 

অনুক্োরদত শব্দ নরে  
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• E&S িম্পদগুতলর তনযুতক্তকরণ 

তনযুতক্তকরনণর  ধরণ অিস্থ়া দ়াতযত্ব িম়াতি িূিক  িম়াতির 

িমযনরখ়া  

১ অভযন্তেীর্ E&S নবমশষজ্ঞ 
িহনবল প্রস্তাব অিুমোদি 
েুলিুনব 

গ্রীি গ্যাোনন্ট ড াম্পানি   নিম়োগ্পে/েুনিেূল  েুনি  
নফিযানন্স়োল 
ডক্লামজে ৬ োমস্ে 
েমধয   ২ ইেপযাক্ট  নেটি E&S নবমশষজ্ঞ 

 

• ESMS এর স্থ়াপন়া, ক্ষমি়াযন এিং প্রতশক্ষণ  

প্রতশক্ষনণর ধরণ  অিস্থ়া দ়াতযত্ব িম়াতি িূিক িম়াতির 

িমযনরখ়া  

১ GGC নস্নি়েে নলোেনশমপে প্রনশক্ষর্  
িহনবল প্রস্তাব অিুমোদি 
েুলিুনব 

বানহয  ডযাগ্য E&S নবমশষজ্ঞ / অভযন্তেীর্ 
GGC E&S নবমশষজ্ঞ (নিম়োগ্ স্িংক্রান্ত 
শিশ াধীি) 

প্রনশক্ষর্  েশশালাে উপ ের্ 
এবিং উপনস্থনি ডেনজস্টাে  

ESMS 
পনেনশষ্টগুনল স্মূ্পর্শ 
 োে পে ১ 
োমস্ে েমধয  

২ GGC E&S নবমশষজ্ঞমদে প্রনশক্ষর্  
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11 পরিরিষ্ট  

পতরতশষ্ট I: GGC E&S ফ্রেমওয়াকক  

পতরতশষ্ট II : GGC িজক ননর ি়াতলক়া 

পতরতশষ্ট III: ফ্রলননদন ফ্রক়ারক়াডক  (E&S ফ্রিকতলে যুক্ত - পতরতশষ্ট ২৪) 

পতরতশষ্ট IV: প্র়ার্তমক ইমপয়াক্ট কতমটির তিদ্ধ়ান্ত িভ়া পত্র– ফ্রটমনেট  

পতরতশষ্ট V: ফ্রিফগ়্াডক  ইনসু্ট্রনমন্ট পয়ানকজ 

পতরতশষ্ট VI: প্রিযক্ষ এিং পনর়াক্ষ গ্য়ার়াতন্টর জনয E&S তডউ তডতলনজন্স ফ্রিকতলে 

পতরতশষ্ট VII: E&S তডউ তডতলনজনন্সর জনয শিক ়ািলী(ToR)  

পতরতশষ্ট VIII: পতরনিশ ও ি়াম়াতজক কমক পতরকল্পন়া (ESAP) ফ্রটমনেট 

পতরতশষ্ট IX: িূড়ান্ত তিতননয়াগ্ তিদ্ধ়ান্ত িভ়ার ক়াগ্জ – ফ্রটমনেট 

পতরতশষ্ট X: গ্রীন  ক্ল়াইনমট ফ়ান্ড E&S তডিনক্ল়াজ়ার তরনপ়াটক   

পতরতশষ্ট XI: E&S ক্লজ গ়্াইনডন্স ফ্রন়াট 

পতরতশষ্ট XII: ি়াতষকক / তত্রম়াতিক পযকনিক্ষণ প্রতিনিদন ফ্রটমনেট 

পতরতশষ্ট XIII: প্রধ়ান ঘটন়া তরনপ়াটিক ং ফমক 

পতরতশষ্ট XIV: GGC ফ্রেকনে়াল্ড়ার এননগ্জনমন্ট পতরকল্পন়া  

পতরতশষ্ট XV: GGC অতভনয়াগ্ প্রতক্রয়া 

পতরতশষ্ট XVI: ক়াযকপ্রণ়ালী ফ্রির কর়ার িম্ভ়ািন়া  

পতরতশষ্ট XVII: ভূতম অতধগ্রেণ পতরকল্পন়াটি, পনুিক়ািন কমক পতরকল্পন়াটি, জীতিক়া পনুরুদ্ধ়ার পতরকল্পন়া এিং আতদি়ািীনদর জনয 

পতরকল্পন়া 

পরিরিষ্ট XVIII: পরিবেি ও সামাজিক প্রভাে মূলযাযন – রেষযেস্তুি সাধািণ সািণী 

পরিরিষ্ট XIX: পরিবেিগি এেং সামাজিক অরর্ি রিবপািক - রেষযেস্তুি সাধািণ সািণী 

পরিরিষ্ট আরিোসী িনগবণি পরিকেনা কাঠাবমা (পৃথক সংব ািন) 
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