
কায�বাহী সাৰাংশ 
পািৰপাি��কতা আৰ ুসামািজক ব�ব�াপনা পিৰক�না ৰূপেৰখা (ESMPF) 

অে�াবৰ ২০২০(October, 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অসম আ�ঃৰািজ�ক স�াৰণ �নালী সদু�ৃকৰণ �ক�' 
��া� – ০১ (Tranche 1) 

 

 

 

 

 

��ত কৰা �হেছ এিচ�ান ইন�া�াকচাৰ ইনেভ�েম� �বংকৰ বােব (চমৈুক AIIB) 
��ত কিৰেছ অসম িবদ�ুৎ ি�ড িনগম িলিমেটড (চমৈুক AEGCL) 

 
 



পািৰপাি��কতা আৰ ুসামািজক ব�ব�াপনা পিৰক�না ৰূপেৰখা (ESMPF)             কায�বাহী সাৰাংশ 

   অসম িবদ�ুৎ ি�ড িনগম িলিমেটড (AEGCL)                      1 

 

কায�বাহী সাৰাংশ 
 

অসম িবদ�ুৎ ি�ড িনগম িলিমেটড (চমৈুক AEGCL) হ'ল ৰাজ�খনৰ একমা� িবদ�ুৎ শি� সংবহন �সৱা। 
অসমৰ অ�ঃৰািজ�ক (Intra-state) িবদ�ুৎ শি� সংবহন �ণালীেটাৰ কায� অিভযান, তদাৰক আৰ ু িবকাশৰ বােব 
AEGCL দায়ব�। বত�মান অসমত AEGCLৰ ৬,৮৮২ MVA �মতা স�� ৬৬টা উপ-��শ�ন আেছ।  

AEGCLৰ স�াৰণ �ন'টৱক� েটােৱ স�িত ১,৩৭৩ িকেলািমটাৰ পয�� িবয়িপ থকা এক িবেশষ আি�েকল পাৱাৰ 
�াউ� Wire (OPGW) �নটৱক� ৰ লগত ৬৬kVৰ পৰা ৪00 kVৰ �লেক িবিভ� ভে�জ ��ণীৰ ৫,৭0১ চািক� ট  
িকেলািমটাঘৰৈল �সািৰত সংবহন িবন�াস �সৱা আগবঢ়াই আেছ । ২0১৮ চনৰ মাচ�  মাহৈলেক AEGCLএ অসমৰ 
িবতৰণ �ন'টৱৰকেটাৈল ৯,১৬৮ িমিলয়ান ইউিনট ( ১0,১৮৯ িমিলয়ন ইউিনটৰ �কৃত �েয়াজনীতাৰ িবপৰীেত) 
িবদ�ুত শি� সংবহন কিৰেছ । এই িবদ�ুৎ শি� িবিভ� উৎপাদন উৎসৰ উপিৰ একািধক আ�ঃৰািজ�ক তথা 
আ�ঃআ�িলক আমদািন �ক�ৰ পৰা সং�হ কৰা �হেছ । এই কালেছাৱাৰ িভতৰেত AEGCLএ িবতৰণ �কা�ানীেবাৰৰ 
পৰা �পাৱা সব�ািধক চািহদাৰ ৯৫% পূৰণ কিৰবৈল স�ম �হেছ (AEGCL কায�ালয়, মাচ�  ২0২0)। এিচয়ান 
ইন�া�াকচাৰ ইনেভ�েম� �বংক (চমৈুক AIIB)এ “অসম আ�ঃৰািজ�ক স�াৰণ �ণালী সদুঢ়ৃকৰণ �ক�” (Assam 
Intra-State Transmission System Enhancement Project) নামৰ ��ািৱত �ক�েটাৰ জিৰয়েত িবদ�ুত শি� 
�যাগানৰ িনভ�ৰ�যাগ�তা উ�ত কিৰবৈল শি� সংবহন �ণালীেটাৰ সদুঢ়ৃকৰণ �েয়াজনীয় সমথ�ন আগবেঢ়াৱা কথা 
িবেবচনা কিৰ আেছ। �ক�েটাৰ আনমুািনক ব�য় হ'ব ৩৬৫ িমিলয়ান আেমিৰকা ডলাৰ । ইয়ােৰ ৩0৪ িমিলয়ান 
আেমিৰকা ডলাৰ (মঠু �ক� ব�য়ৰ ৮৩%)ৰ িব�ীয় সাহায� আগবঢ়াবৈল ভাৰত চৰকােৰ AIIBক অনেুৰাধ জনাব। 
�ক�েটাত তলত উে�খ কৰা িদশেবাৰ সামিৰ �লাৱা হ'ব বিুল আশা কৰা �হেছ- 

(ক) ১0টা নতুন উপ- ��শ�ন িনম�াণ, ৩৩২.৯৪৫ িকেলািমটাৰ সংেযাগ স�াৰণ লাইন �াপন, AEGCL ৰ বত�মােন 
উপি�ত থকা উপ-��শ�নত ৩টা �ব' স�সাৰণ �াপন আৰ ু১৩২/৩৩ গহপৰু AIS উপ-��শ�ন �তা ১৩২/৩৩kV 
GIS উপ- ��শ�ন �ল ৰপুানতৰ কৰা ।  

(খ) বত�মােনও সি�য় �হ থকা ১৪টা উপ-��শ�নত িববধ�ন (Augmentation) (পুৰিণ ���ফম�াৰৰ �ানত নতুন 
���ফম�াৰ �াপন) । 

(গ) ১৮৬ িকেলািমটাৰ স�াৰণ লাইনৰ িববধ�ন [হাই �ট�াচচ� াৰ �লা �চ'গ (HTLS) পিৰবাহী পনুৰ গাথন] । 

(ঘ) ৬৩৬ িকেলািমটাৰ স�াৰণ লাইনৰ ground wire �ানত OPGWৰ �েয়াগ আৰ ুউপ-��শ�নেবাৰৰ পৰুিণ য� 
পািত সলিন কৰণ।  

উপ-��শ�ন িনম�াণৈক ধিৰ িবদ�ুৎশি�ৰ সংবহন �সৱাৰ ���েবাৰক পািৰপাি��কতাৰ িদেশেৰ সংেবদনশীল 
�কলপ বােব ২00৬ চনৰ পািৰপাি��কতাজিনত �ভাৱ মলূ�ায়ন (EIA) �ঘাষণা আৰ ুপৰৱত� সময়ত পিৰেৱশ, বন 
তথা জলবায়ু পিৰবত�ন িবষয়ক ম�ালয় (MoEF&CC) এ কৰা এই �ঘাষণা সংেশাধনত সি�িব� �কােনা ধৰণৰ 
পািৰপাি��কতা নীিত স��ীয় অনমুিত প� আহৰণৰ �েয়াজন নাই। অসম বন িবভাগৰ পৰাও �তিতয়ােহ অনমুিত প� 
আহৰণ কৰােতা আৱশ�ক �যিতয়া �ক� এটা �কােনা বনা�লত িনম�াণ কিৰবলগীয়া অথবা �ক�ৰ কামত বনা�লৰ 
গছ-গছিন কা�বলগীয়া হয়। আমাৰ হাতত থকা �ক�েটাৰ �াথ�িমক ৰপূেৰখাৰ আধাৰত কব পািৰ �য ইয়াৰ ���ত 
বন িবভাগৰ পৰা অনমুিত প� আহৰণৰ িনয়মেটা �েয়াগ নহয়।  

AIIBৰ পািৰপাি��ক আৰ ু সামািজক নীিত (ESP) অনসুিৰ এই �ক�েটােৱ অিত সীিমত সংখ�ক িবৰপূ 
পািৰপাি��ক তথা সামািজক (E&S) �ভাৱ স�ৱনা বহন কিৰব। এই �ভাৱেবাৰ অভূতপূব� �কৃিতৰ নহয়, িযেহতু 
কমসংখ�ক িবৰপূ �ভাৱ �কৃিত অপিৰৱত�নীয় নাইবা প�ুীভৱনশীল �সইেকইটা �কৱল �ক� ���ত িভতৰত সীমাব� 
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�হ ৰব আৰ ুকায� স�াদন প�িতত স-ুঅনশুীলনৰ সংেযাগ ঘটাই এই �ভাৱেবাৰ সফলতােৰ িনয়�ণ কিৰব পৰা 
যায়। �ক�েটােৱ 'Category B' তািলকাত �ান পাব বিুল আশা কৰা �হেছ।   

 
এই পািৰপাি��ক আৰ ু সামািজক ব�ব�াপনা পিৰক�না ৰপূেৰখা (ESMPF) �িতেবদনত �ক�েটাৰ �সেত 

জিড়ত ���ৰ �ভৗিতক, পািৰপা�� িব�ান, অথ�নীিত আৰ ুিবিভ� সামািজক িদশ িবষয়ক আধাৰ - �ৰখা �ৰৰ �ডটা  
সি�িব� কৰা �হেছ। ইয়াত িচি�ত তথা পূব�ানমুান কৰা পািৰপাি��কতা �ক�ীয় আৰ ুসামািজক �ভাৱ লগেত ��ািবত  
�শমন ব�ৱ�ােবাৰৰ কথাও উে�খ কৰা �হেছ।  আিহ�  উপ - �ক� অধ�য়নৰ িভি�ত ��ত কৰা এই ESMPF 
অধ�য়নৰ উে�েশ� হল পািৰপাি��ক আৰ ুসামািজক �ভাৱ মলূ�ায়ন (ESIA), সাব�জনীন পািৰপাি��কতা আৰ ুসামািজক 
ব�ৱ�াপনা পিৰক�না (ESMP) আৰ ু এক �যগুসাধ� পনুৰবসিত�াপন পিৰক�না ৰপূেৰখা (RPF)ৰ আিহ�  
আগবেঢ়াৱাৰ লগেত ভিবষ�ৎ পািৰপাি��কত আৰ ুসামািজক মলূ�ায়নেবাৰ কৰাৰ সময়ত ��ৈক পথ �দান কিৰব পৰা 
এক সিুনিদ�� িনেদ�শনা ��ত কৰা। �ক�ৰ  কাম চিল থকা সময়ত িখল�ীয়া �লাক পিৰক�না (IPPs, যিদেহ 
�েযাজ�) আৰ ু ই�াপূৰণৰ �সেত জিড়ত িদশেবাৰ সচুাৰৰুেূপ আগবঢ়াই িনয়াত িদক-িনেদ�শনা িদবৈল এটা িখল�ীয়া 
�লাক উ�য়ন ৰপূেৰখা (IPPF) �স�ত কৰা �হেছ। AIIBএ িবচািৰেছ �য �ক�ৰ কাম আৰ� কৰাৰ সময়ত 
�কাদাৰসকলক একাি�ত কৰা আগেতই AEGCLএ ইিতপেূব� মলূ�ায়ন নকৰা সকেলােবাৰ উপ-�ক�েৰ ESMPFৰ িদক-
িনেদ�শনা অনসুিৰ E&S মলূ�ায়ন �সও কৰক।  

স�াব� পািৰপাি��কতাজিনত আৰ ুসামািজক িবপদৰ আশংকা এৰাই চিলবৈল �ক� ��� সাৱধানতা সহকােৰ 
বাছিন কৰা হব। এই কাম AEGCLএ AIIBৰ লগত আেলাচনা কিৰ �ক কিৰব। ��� বাছিনৰ সময়ত সামািজক, 
সং�ৃিতক আৰ ুপৰুাতাি�ক িদেশেৰ সংেবদনশীল (�যেন - পিৱ� বিুল গণ� কৰা উপবন, �শান, ধম�য় উপাসনা �ল, 
�িৃতেসৗধ আিদ।) এেলকােবাৰত অনািধকাৰ হ�ে�প এৰাই চলা হব। ইয়াৰ উপিৰও, এেক ধৰণৰ আন বহুেতা এেলকা 
(�যেন - ৰা�ীয় উদ�ান, অভয়াৰণ�, �জৱ সংৰি�ত এেলকা আৰ ু �জৱ �বিচ�পূণ� �ভৗেগািলক অ�লসমহূ)ত  
অনািধকাৰ হ�ে�প এৰাই চিলবৈল ��� িনম�াণ তথা সংৰ�ন ��িতৰ সময়ত সাৱধানতা অৱল�ন কৰা হব। 
পািৰপাি��ক আৰ ুসামািজক �ভাৱ মলূ�ায়ন তথা �ক� িশতানভু�কৰণ িনেদ�শনা �েয়াগ কিৰ চিল থকা কায�-কলাপ 
�বাৰ �ক� পিৰসৰৰ পৰা বাদ িদয়া হব।   

আশা কৰা �হেছ �য �ক�েটােৱ ই� াৰ �চৗপাশৰ পািৰপা�� আৰ ু সামািজক প�ৃভূিমত �কােনা গৰুতুৰ িবৰপূ 
পভৃাৱ �নেপলা�। ই�াৰ পিৰৱেত� �ক�েটােৱ আেশ-পােশ থকা অ�লেবাৰৰ অথ�ৈনিতক উ��নত তাৎপয�পূণ� অৱদান 
আগব�াই। �ক�েটােৱ ESMPত ই�াৰ স�াৱ� পািৰপাি��কতা আৰ ু সামািজক িবৰপূ �ভাৱ আৰ ু �সইেবাৰৰ �শমন 
ব�ৱ�াসমহূ বণ�না কৰা �হেছ। �ক�েটা সি�� �হ থকা পয��� এই ব�ৱ�াসমহূ �ে�াগ কৰা হ'ব। ESMPত সি�িৱ� 
িবিভ� সা-সিুবধা �কাদাৰ সকেল গি� তুিলব লািগব। �সে�েহ, এই সা-সিুবধােবাৰৰ উপয�ু �ে�াগ তথা িনৰী�ণ 
সিুনি�ত কিৰবৈল ESMPত িনিবদা নিথৰ অংশ এটাও সংল� কৰা �হেছ।  

অসমক নামিন, ম�য় আৰ ুউজিন অসম নামৰ িতিনটা �ভৗেগািলক  ম�লত  ভাগ কৰা �হেছ । �ধান 
উপ-�ক� ���সমহূ ৰ�য়খনৰ ��প�ু  উপ�য়কাৰ সীমাৰ িভতৰত পৰা এই িতিনওটা ম�লৰ িভতৰত �তৰখন 
িজলাত িসচঁিৰত �হ আেছ । ‘�ী�ম�িলয় �মৗচমী বষ�াৰ�য় জলবায়ু ’ �ধান অসম হল এটা নািতশীেতা� অ�ল। 
অসমত বৰষণু আ��তাৰ পিৰমান �বিছ। ৰাজ�খনত এটা িবশাল সংৰি�ত এেলকা (protected area) �নটৱক�  আেছ। 
৫খন ৰা�ী� উদ�ান (National Park) আৰ ু২০খন অভ�াৰণ� (wildlife santuaries) এই �নটৱক� ৰ অ�গ�ত। মঠূ 
অভ�াৰণ�ৰ িভতৰত দখুন ��ািৱত অভ�াৰণ�ও আেছ। আটাইেকইখন NP আৰ ুWLS ��ই হ'ল িবিভ� িবপাদাপ� 
তথা থলৱুা জীৱ �জািতৰ িবচৰণভুিম। অসমত থকা ৫খন সংৰি�ত হ�ী বনা�ল হ'ল �েম -  �শািণতপৰু ER 
(১৪২০ বগ� িকেলািমটাৰ), িদিহং-পাটকাই ER (৯৩৭ বগ� িকেলািমটাৰ), কািজৰঙা- কািব� আংলং ER (৩২৭০ বগ� 
িকেলািমটাৰ), ধনিশিৰ- লামিডং ER (২৭৪০ বগ� িকেলািমটাৰ) আৰ ুিচৰাং-িৰপ ুER (২৬০০ বগ� িকেলািমটাৰ)। 
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ই�াৰ উপিৰ ৰাজ�খনত থকা ৮টা হ�ী ক'িৰডেৰ এই সংৰি�ত বনা�লেবাৰ, সংৰি�ত এেলকােবাৰ আৰ ু চুবৰুী�া 
ৰাজ�ৰ বনা�লেবাৰক সংল� কিৰ ৰািখেছ। 

 

২০১১ চনৰ �লাকিপয়ল অনসুিৰ অসমৰ জনশং�য়া �ায় ৩১ িমিলয়ন। ই ভাৰতৰ চত্ুদ�শ সব�ািধক 
জনশং�য়া �ধান ৰা�য়।  ১৬.৯৩% বিৃ� হাৰত অসেম ভাৰতৰ মঠু জনশং�য়াৰ �ায় ২.৫% বৰভিণ আগব�াইেছ। 
ৰা�য়খনৰ জনশং�য়াৰ ঘন� ৰা�ীয় গ� ঘন�ৰ �ায় সমতুল। ২০১৪-১৫ চনৰ ভূমী �য়ৱহাৰ পিৰশং�য়া (অ�ায়ী) 
অনসুিৰ অসমৰ সব�মঠূ নিথভূ� �য়ৱ�ত এেলকা হল ৭৮.৪৪ লাখ �হ�ৰ। এেলকাৰ িদেশেৰ ভাৰতৰ ৰা�য়েবাৰৰ 
িভতৰত অসমৰ �ান ষ�দশ। 

অসম িবিভ� অনসুিূচত জনজািত (ST) স�দায়ৰ �লাকৰ বাসভূিম �সেয়েহ ইয়াত িবিভ� উপ-ভাষা, 
সং�ৃিত আৰ ু পৰ�ৰাৰ পেয়াভৰ �দখা যায়। ২০১১ চনৰ �লাকিপয়ল অনসুিৰ অসমত মঠূ ৩৮,৮৪,৩৭১ গৰাকী 
জনজািত বািস�া আেছ।  এই পিৰমান ৰা�য়খনৰ মঠূ জনশং�য়াৰ ১২.৪% । ২০০১-২০১১ বষ�ত অসমৰ জনজািত 
স�দােয় �দখওুৱা দশকীয় জনশং�য়া বিৃ�ৰ হাৰ হল ১৭.৪% । ৰা�য়খনত বসবাস কিৰ থকা �ধান জনজািত 
স�দায়েবাৰ হল- বে�া(৩৫.১%), িমিচং(১৭.৫২%), কািব�(১১.১%), ৰাভা(৭.৬%), �সােনাৱাল কছাৰী(৬.৫%), 
লালংু(৫.২%), গােৰা(৪.২%) আৰ ু িডমাচা(৩.২%)। এই আটাইেকইটা স�দােয় িমিল ৰা�য়খনৰ সব�মূঠ জনজািত 
বািস�াৰ ৯০% গঠন কিৰেছ। অসমৰ সাতখন িজলা (িদমা হাচাও, কািব� আংলং, �ধমািজ, বা�া, িচৰাং, ওদালগিুৰ 
আৰ ু�কাকৰাঝাৰ)ত মঠূ বািস�া ২৫% �কও অিধক জনজািত স�দায়ৰ �লাক। ৰা�য়খনৰ জনজািত জনশং�য়াৰ মঠূ 
৫৩.৩% এই িজলােকইখনৰ বািস�ােৰ গ�ত �হেছ। 

�ক�েটাৰ �নিতবাচক �ভাৱৰ তুলনাত সফুল যেথ� অিধক হব। �ক�েটাৰ �সেত জি�ত �হ থকা �ধান  
E&S সম�য়ােবাৰ �কৱল �ক� িনম�াণ কালেতই সীমাব� �হ ৰব। ESMPF বলবতকৰণ, সেব�া�ম অিভযাি�ক তথা 
পিৰপাি��কতােকি�ক অনশুীলনেবাৰৰ অনসুৰণৰ �াৰা এই �নিতবাচক �ভাৱেবাৰ এক �হণেযা�য় পয�ায়ৈল �শিমত 
কিৰব পৰা যাব। 

��� পিৰদশ�ন �পানপ��া �ক� �ৰখা অধ��নৰ পৰা গম �পাৱা �গেছ �য উপ-�ক�েবাৰৰ অিধকাংশই 
একক/ি� শস�ৰ �খিত কৰা সমভূিম অ�লৰ �খিতপথাৰৰ মােজ মােজ পাৰ �হ যাব। �কােনা �কােনা ঠাইত এই �ৰখাই 
চাহবাগান অথবা পিতত মা� অিত�ম কিৰব। িচনা� কৰা উপ-�ক� ���েবাৰ ভাৰত চৰকােৰ িচি�ত কৰা �কােনা 
সংৰি�ত এেলকাৰ িভতৰত নপেৰ। িবিভ� স�াৰণ লাইনৰ বােব িচনা� কৰা অন�ুল পথেৰখাই বহুেকইটা �ানত 
ৰাজ�খনৰ িবিভ� সৰ-ুবৰ নদী পাৰ কিৰব। নদীত বহুৱাবলগী�া ��েবাৰৰ (tower footings) ব��ভাৰ কম 
কিৰবৈল AEGCLএ ইয়াৰ পূব�ৰ �ক�েবাৰত ব�ৱহাৰ কৰাৰ দেৰ �� �তয়াৰ কিৰবৈল অিতিৰ� িবেশষ আিহ�  ��ত 
কিৰব লািগব। 

ইিতমেধ� িচনা� তথা চূ�া� কৰা ��ািৱত উপ-��শ�নেবাৰৰ অিধকাংশই চৰকাৰী প�া মা� অথবা AEGCL 
ৰ িনজা মা�ত িনম�াণ কৰা হ'ব | �ক�ত স�াৰণ লাইন িশতানত ভূিম অিধ�হণৰ িবষয়েটা অ�ভূ�� কৰা �হাৱা 
নাই | স�াৰণ ��েবাৰৰ িনম�ােণ মা� ব�ৱহাৰৰ অনশুীলনেবাৰ সামিয়কভােৱ সলিন কিৰব | �হায়ী/অ�হায়ী ভূিম 
অিধ�হণ, কৃিষ আৰ ু নাইবা জীিৱকাত পৰা িবৰপূ �ভাৱ, আনষুংিগক িনম�াণ ব�াঘাত আৰ ু িবপদৰ 
আশংকা(িলংগিভি�ক িহংসােক ধিৰ) আিদৰ দেৰ �নিতবাচক সামািজক �ভাৱৰ মা�া ননূ�তম কিৰবৈল উপ-��শ�ন 
আৰ ুস�াৰণ লাইনৰ আিহ�  উপয�ুভােৱ িবকশাই �তালা হ'ব আৰ ু�সইমেত িনম�াণ কায� চিলব | যিদ �কােনা িবেশষ 
কাৰণত �হায়ী অথবা অ�হায়ীভােৱ ভূিম অিধ�হণৰ �েয়াজন হয়, �তে� পনুৰ বসিত�হাপন নীিত ৰপূেৰখা (RPF)ৰ 
িনেদ�শনাৰ আধাৰত িজলা ৰাজহ িবষয়াৰ উপি�হিতত মা�ৰ গৰাকীৰ �সেত আেলাচনা কৰা হ'ব | এেন আেলাচনাৰ 
সময়ত অনসুৰন কিৰবলগীয়া ৰা�ীয় আইন �কইখন হ'ল- 'ভূিম অিধ�হণ,পনুৰ সং�হাপন আৰ ুপনুৰ বসিত�হাপনত 
ন�ায� �িতপূৰণ আৰ ু ��তাৰ অিধকাৰ আইন,২০১৩, 'ৰা�ীয় পুনৰ বসিত�হাপন আৰ ু পনুৰ সং�হাপন নীিত 
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(NRRP), ২০০৭', ভাৰতীয় �ট'িল�াফ আইন, ১৮৮৫'ৰ �াসংিগক নীিত িনয়ম সিহেত 'িবদ�ুত �সৱাত থকা সা-
সিুবধা আইন, ২০০৩' তথা AIIB ৰ পািৰপাি��কতা আৰ ুসামািজক নীিত (ESP) 

এই �ক�েটাৰ আন �কােনা সা-সিুবধা নাই। এই �ক�েটােৱ �কৱল অসমৰ শি� স�াৰণ �ণালীেটাৰ �সেত 
জি�ত িবিভ� ব�ৱ�া সদু�ৃকৰণৰ সিুবধােহ গি� তুিলব। AEGCLএ �কােনা িবেশষ শি� �ক�ৰ বােব উৎসিগ�ত িবদ�ুৎ  

শি� স�াৰণ �ণালীেটাৰ �সেত জি�ত িবিভ� ব�ৱ�া সদু�ৃকৰণ সিুবধােহ গি� তুিলব। AEGCLএ �কােনা িবেশষ শি� 
�ক�ৰ বােব উৎসিগ�ত িবদ�ুৎ শি� পিৰবাহী লাইন িনম�াণ নক�ৰ । ই�াৰ পিৰৱেত� িনগেম সম� ৰাজ�খনত শি� 
উৎপাদন �ক�ৰ এক সমি� গি� তুিলব। 

ESMPFৰ ��িত কালত ��কেহা�াৰ সকলক পৰামশ�দান কৰা �হিছল আৰ ু �ক�ৰ কায�ৰপূা�ণ সমা� 
�নােহাৱা পয�� �ক� �ভািৱত ব�ি� (PAP)ৰ ব�ি�গতভােৱ তথা ��কহ�াৰসকলৰ সমহূীকভােৱ এেন পৰামশ�দান 
কায�সচূী �কািভড১৯ (Covid 19) �িতেৰাধ মলূক স�িতপণূ� ব�ব�াৰ অিবৰতভােৱ চিল থািকব। �ক� �ভািৱত 
ব�ি� আৰ ু �িমক কম�ৰ ওজৰ-আপি�সমহূ স�ক সময়ত আঁতেৰাৱােটা সিুনি�ত কিৰবৈল তাৎ�িণকভােৱ এটা 
ওজৰ-আঁপি� িন�ি�কৰণ ব�ৱ�া (GRM) গিঢ় �তালা হব। ইয়াৰ বােব গঠন কৰা ওজৰ-আঁপি�  িন�ি�কৰণ 
সিমিত (GRC) খনত AEGCLৰ �িতিনিধৰ উপিৰ �ানীয় �শাসন প�ায়তৰ মৰু�ী আৰ ু �ক� �ভািৱত 
ব�ি�সকলৰ �িতিনিধ থািকব। �ক� স�ালক নাইবা �তওঁৰ কায�লয়ৰ �কােনা �িতিনিধ এই সিমিতখনৰ অধ�� হব। 
িযসকল �ক� �ভািৱত ব�ি�সকেল (PAP) ভােৱ �য এই �ক�েটাত ESP স�কভােৱ �েয়াগ কৰা AIIB ব�থ� 
�হাৱাৰ ফলত �তওঁেলাক িবৰপূ ভােৱ �ভািৱত �হেছ অথবা স�াৱনা আেছ, �সইসকল ব�ি�েয় �ক� �ভািৱত ব�ি�ৰ 
বােব থকা ব�ৱ�া স�ভ�ত AIIBএ  মািন চলা নীিতৰ উি�খন সহ �বংকত অিভেযাগ দািখল কিৰব পােৰ। �ক�েটাৰ 
বােব AEGCLএ িব�ৃত আন�ুািনক ব�ৱ� সহ ইয়াৰ E&S ব�ৱ�াপনা �ি�য়াসমহূ িবকশাই তুিলেছ।  

AEGCLএ ইয়াৰ পূেব� িব�েবংক আৰ ুএিচয়ান �ডেভলপেম� �বংকৰ দেৰ �কইবাটাও বহুপ�ীয় উ�য়ন �বংকৰ 
বােব পিৰপাি��কতা তথা সামািজক (E&S) �য়ৱ�াপনা প�িত িবকশাই তুিলেছ। এই �ক�েটােতা িব�ত অন�ুািনক 
িব�য়াস সহ এেকধৰণৰ প�িত �য়ৱহাৰ কৰা হব। এই ESMPFৰ ফল�স ু�েয়াগ, উপ-�ক�েবাৰৰ ভিৱ�য়ত E&S 
ম�ূয়ায়ন তথা E&S সং�া�ীয় নীিত-িনয়মেবাৰ উিচতভােৱ অনসুৰণ কৰা �হেছেন নাই তাৰ তদাৰক কিৰবৈল 
AEGCLএ কপ�েৰট �ৰত এটা �ক� �য়ৱ�াপনা �গাট (PMU) আৰ ুিবভাগীয় �ৰত এটা �ক� কায�ৰপূায়ণকাৰী �গাট 
(PIU) গঠন কিৰব। এই �গাত দটুাই �ক�েটাৰ সকেলােবাৰ E&S িবষয়ৰ তদাৰক আৰ ুE&S মলূ�ায়নৰ উপিৰ 
ইয়াৰ নীিত-িনয়মেবাৰ কায�ে��ত �েয়াগ কৰাৰ িদশেটাৰ তদাৰক কিৰব আৰ ুআন সকেলােবাৰ E&S িবষয়ক কথা 
িনয়�ণ কিৰব। ইয়াৰ উপিৰ �ক�েটাত কাম কিৰ থকা �কাদাৰ আৰ ুAEGCLৰ কম�শি�ক সামিৰ �িতিদেনই সামথ� 
গঢ়াৰ কায�সচূী ৰপূায়ণ কৰা হব ।  

�ক�েটােৱ সিৃ� কিৰব পৰা �ফলতৈক সফুলৰ মা�া অিধক। �ক�েটাৰ �সেত জিড়ত গৰু�ুৰ ধৰণৰ E&S 
�ভাৱেবাৰ �কৱল িনম�াণ কায� চিল থকা সময়ৈলেহ থািকব। ESMPFৰ �েয়াগ আৰ ুউৎকৃ� মানৰ অিভযাি�ক তথা 
পািৰপাি��কতা �ক�ীক অনশুীলেনেৰ এই ��ভাৱেবাৰ এেকাটা �হণেযাগ� পয�ায়ৈল �শিমত কিৰব পৰা যাব।  

 

  


