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এই পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক �ভাৱ মূল�ায়ন - পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�াপনা আচঁিন (ESIA-ESMP) �িতেবদন �হেছ 

ঋণ লওঁতাৰ এক নিথ আ� AIIB-ৰ পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক পিৰকাঠােমা অনুসিৰ ৰাজ�ৱাভােৱ উপল� কৰা হয়। ইয়াত 

�কাশ কৰা মতামতেবােৰ AIIB-ৰ পিৰচালক ম�লী, পিৰচালনা বা কম �চাৰীসকলক �িতিনিধ� নকেৰ ।   
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   অসম িবদু�ৎ সংবহন িনগম িলিমেটড (AEGCL) 

কায ��বাহী সাৰাংশ 

সকেলােৰ বােব শ�� (Power for All) আচঁিন �পায়ণত সহায় কিৰবৈল অসম চৰকােৰ ভাৰত চৰকাৰৰ 

জিৰয়েত এিছয়ান ইন�া�াকচাৰ ইনেভ�েম� �বংকক (চমৈুক AIIB) অসম ৰাজ�ত িবদু�ৎ পিৰবহন 

�নটৱক� উ�ীত আ� শ��শালী কৰাৰ বােব িব�ীয় আ� কািৰকৰী সহায়ৰ বােব অনুেৰাধ জনাইেছ। AIIB 

�য় দুটা পয �ায়ত “অসম আ�ঃৰা�জ�ক স�াৰণ �ণালী সুদৃঢ়কৰণ �ক�” ৰ (Assam Intra State 

Transmission System Enhancement Project) জিৰয়েত িবদু�ৎ �যাগানৰ িনভ�ৰেযাগ�তা উ�ত কৰাৰ বােব 

িবদু�ৎ পিৰবহন বৃ��ত সহায় কৰাৰ কথা িবেবচনা কিৰেছ। 
 

অসম ৰা�জ�ক স�াৰণ উপেযািগতাৰ (Assam State Transmission Utility) গৰাকী অসম িবদু�ৎ সংবহন 

িনগম িলিমেটড  (চমুৈক AEGCL) �য় ৰাজ�ৰ উৎপাদনকাৰী �ক�ৰ লগেত �ক�ীয় খ�ৰ পৰা 

উপেযািগতা সৃ�� কাৰী আ� অন�ান� উৎসৰ পৰা সংকুিচত শ�� অসমৰ িবতৰণ সং�াৈল িবদু�ৎ ��ৰণৰ 

পিৰচালনা কেৰ আ�  তাৰ বােব দায়ব� । AEGCL �হেছ �ক�েটাৰ কায ��কৰী সং�া (PMU)।  
 

�থম পয �ায়ৰ অধীনত �ক�েটাত -৪০০ �কিভ, ২২০ �কিভ আ� ১৩২ �কিভ ভে�জ �ৰত ১০ টা নত� ন 

উপেক� িনম �াণৰ লগেত সংি�� ৩৩২.৯৪৫ িকেলািমটাৰ সংেযাগ স�াৰণ লাইন �াপন, AEGCL ৰ 

বত�মােন উপি�ত থকা উপেক�ত ৩টা �ব' স�সাৰণ �াপন আ� ১৩২/৩৩েকিভ গহপুৰ এ.আই.এছ 

(Air Insulated Substation) উপেক�েটা ১৩২/৩৩েকিভ �জ.আই.এছ (Gas Insulated Substation) 

উপেক�ৈল �পা�ৰ কৰা, বত�মােনও স��য় �হ থকা ১৪টা উপেক� িববধ �ন (পৰুিণ ���ফম �াৰৰ �ানত 

নত� ন ���ফম �াৰ �াপন -Transformer Augmentation), িতিনটা ১৮৬ িকেলািমটাৰ স�াৰণ এটা একক 

বত�নী (single circuit) লাইন আ� দুটা দু�ণ বত�নী (double circuit) লাইনৰ পুনৰ গাথঁিন উ�ীতকৰণ 

(High Temperature Low Sag), ৬৩৬ িকেলািমটাৰ স�াৰণ লাইনৰ �াউ� ৱায়াৰ (Ground Wire) ৰ 

�ানত অি�েকল পাৱাৰ �াউ� ৱায়াৰ (Optical Power Ground Wire) ৰ �েয়াগ আ� উপেক�েবাৰৰ 

পুৰিণ য� পািত সলিনকৰণ অ�ভ� �� আেছ ।   
 

উপেক� িনম �াণেক ধিৰ িবদু�ৎ পিৰবহন �ক�েবাৰ পািৰপাি� �ক - সংেবদনশীল �ক�ৰ তািলকাত 

তািলকাভ� � কৰা �হাৱা নাই আ� �সেয়েহ, ২০০৬ চনৰ পািৰপাি� �ক �ভাৱ মূল�ায়ন (Environmental 

Impact Assessment) �ঘাষণা আ� পৰৱত� সময়ত পিৰেৱশ, বন তথা জলবায় ুপিৰবত�ন িবষয়ক ম�ালয় 

(MoEF&CC) সংেশাধন অনুসিৰ �কােনা পিৰেৱশগত অনুেমাদনৰ (Environmental Clearance) �েয়াজন 

নাই। অৱেশ�, �ক�েটাৰ বােব �ক� স�িক�ত কায ��কলাপ �যেন কুেৱৰী অপােৰচন (যিদ থােক) 

আগতীয়া পিৰেৱশগত অনুেমাদনৰ �েয়াজন হ'ব পােৰ। অসম বন িবভাগৰ পৰা অনুেমাদন �কৱল �সই 

���ত �হ �েয়াজন হয় য'ত বনভূিমত �ক� এটা িনম �াণ কৰা হয় বা বন িবভাগৰ অিধনত থকা গছ 

কটাৰ �েয়াজন হয়। ৰা��য় বন��াণী পিৰষদ (National Wildlife Board) / ৰা�জ�ক বন��াণী পিৰষদৰ 

(State Wildlife Board) পৰা �কৱল �সই ���ত �হ অনুেমাদনৰ �েয়াজন হয় য'ত অিধসূিচত বন��াণী 

এেলকাত বা বন��াণী এেলকাৰ পািৰপাি� �ক -সংেবদনশীল অ�লৰ (Eco-Sensitive Zone) িভতৰত এটা 

�ক� িনম �াণ কৰা হয়। আ��ভূিম কতৃ�প�ৰ (Wetland Authority) পৰা �কৱল �সই ���ত �হ 

অনুেমাদনৰ �েয়াজন হয় য'ত অিধসূিচত আ��ভূিমত (Notified Wetland) বা আ��ভূিমৰ পািৰপাি� �ক- 



*�কৱল অিফিচেয়ল ব�ৱহাৰ 

পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক �ভাৱ মূল�ায়ন -পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�াপনা আঁচিন - (িতিনটা উপেক�ৰ বােব: 

িবহপৰুীয়া, খুমটাই আ� আগমিণ);   

অসম আ�ঃৰা�জ�ক স�াৰণ �ণালী সুদৃঢ়কৰণ �ক� 
 

2 | P a g e  

   অসম িবদু�ৎ সংবহন িনগম িলিমেটড (AEGCL) 

অ�লৰ (Eco-Sensitive Zone of Wetland) িভতৰত �ক� এটা িনম �াণ কৰা হয়। �ীিণংৰ ওপৰত 

আধািৰত কিৰ, উপেক�ৰ �ানেবাৰৰ বােব বন, বন��াণী আ� আ��ভূিমৰ অনুেমাদন �েযাজ� নহয়।   
 

িযেহত�  �ক�েটা AIIB ৰ জিৰয়েত পু�ঁজ �যাগান ধৰা হৱ, �সেয় �ব�ৰ পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক নীিত 

(Environmental and Social Policy) �েযাজ� হৱ। �ক�েটা �ব�ৰ পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক নীিত 

অনুসিৰ "��ণী িব" িহসােপ (Category B) আৱ�ন কৰা �হেছ, িকয়েনা উপেক�েবাৰ সংেবদনশীল 

এেলকােবাৰত অৱি�ত নহয়।   
 

বত�মানৰ পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক �ভাৱ মূল�ায়ন -পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�াপনা আচঁিন 

(ESIA-ESMP) �িতেবদনত িতিনটা উপেক� �যেন িবহপুৰীয়া, খুমটাই আ� আগমিণ  উপেক�ৰ ওপৰত 

��� িদয়া �হেছ । 
 

�ক�েটাৰ বােব �ব�ৰ পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক মান -১ {Environmental & Social Standard (ESS)-

1} �েযাজ� হ'ব িকয়েনা অসামিৰক কামেবােৰ সীিমত সংখ�ক স�াৱ� �িতকূল পািৰপাি� �ক আ� 

সামা�জক �ভাৱ সৃ�� কিৰব পােৰ। এই �ভাৱেবাৰ অভূতপূব � নহয় আ� �ক� ���ত সীমাব�। 
 

পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক মান -২ আ� ৩ (ESS-2 & 3) িতিনটা উপেক�- িবহপুৰীয়া, খুমটাই আ� 

আগমিণ উপেক�ৰ ওপৰত �েযাজ� নহয় । 
 

অৱেশ�, িবহপুৰীয়া উপেক�ৰ বােব অসম চৰকাৰ ৰাজহ িবভাগৰ �াৰা এই�জিচএলৈল ভূিম অিধ�হণ 

কৰাৰ সময়ত চািৰজন  অ-শীষ �কধাৰক (�ুেৱটাৰ) ��ািৱত উপেক�ৰ গাওঁখনৰ ওচৰত �দখা যায় িয 

সকেল অ�ায়ীভােৱ �সই ভূিম ব�ৱহাৰ কিৰ  �খিত কিৰিছল । পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�াপনা 

পিৰক�না পিৰকাঠােমা –ৰ (ESMPF) এনটাইেটলেম� �ম���ৰ ব�ৱ�া অনুসিৰ, AEGCL�য় ১২ এি�ল 

২০২২ তািৰেখ চািৰজন অ-িশেৰানাম ধাৰকক (�ুেৱটাৰ) ২৫,০০০ টকাৰ এককালীন িব�ীয় সাহায� 

ইিতমেধ� �দান কৰা �হেছ। চািৰজন অ-িশেৰানাম ধাৰকক �খিতয়কসকেল এিতয়া �সই মা�ট খালী কিৰ 

িদেছ । সংি�� পুনস �ং�াপন কায � পিৰক�না (A/RAP ) যথা সময়ত ��ত কৰা হ'ব।   
 

অৱিশ� উপেক� আ� �ক�েটাৰ সকেলা উপেক�ৰ বােব সংি�� স�াৰণ লাইনৰ পািৰপাি� �ক আ� 

সামা�জক �ভাৱ মূল�ায়ন -পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�াপনা আচঁিন (ESIA-ESMP) পৃথেক ��ত 

কৰা হ'ব।  
 

�ক�েটাৰ �সেত স�িক�ত িবিভ� িনয়�ক �পেৰখাৰ িবৱৰণ ইিতমেধ� পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক 

ব�ব�াপনা পিৰক�না �পেৰখা (ESMPF) আেলাচনা / িবেবচনা কৰা �হেছ। 
 

AEGCL ৰ কায ��কৰী অপােৰচন সুৰ�া �মনুেৱেল জীিৱকা �া�� আ� সুৰ�ােক ধিৰ পািৰপাি� �ক আ� 

সামা�জক দািয়� �বাৰ পালন কৰাৰ �িত ইয়াৰ �িত�িত িহচােপও কাম কেৰ। 
 

পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক গাথঁিনৰ (Profile) আধাৰ-�ৰখাৰ তথ� সং�হ কিৰবৈল ১৮  জানুৱাৰী, ৮  

এি�ল আ� ৪ জানুৱাৰী, ২০২২ তািৰেখ কৰা িতিনটা উপেক� িবহপৰুীয়া, খুমটাই আ� আগমিণ �চৗহদত 

আ� কাষৰীয়া এেলকাৰ িভতৰত পািৰপাি� �ক আ� আথ �-সামা�জক পিৰি�িত মূল�া�ন কিৰবৈল এক 
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আধাৰ-�ৰখা অধ�য়ন কৰা �হিছল। উপেক�েবাৰৰ আধাৰ-�ৰখাৰ পিৰি�িত িবৱৰণ পািৰপাি� �ক আ� 

সামা�জক �ভাৱ মূল�ায়ন -পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�াপনা আচঁিন (ESIA-ESMP) মখু� 

�িতেবদনত �দান কৰা �হেছ।  
 

��ািৱত উপেক�ৰ �ানসমূহ পািৰপাি� �ক সংেবদনশীল �ানৰ পৰা আতঁৰত আেছ, �সইবােব উপেক�ৰ 

পািৰপাি� �ক অৱ�া যেথ� সে�াষজনক । 
 

আধাৰ-�ৰখা ি�িতৰ পৰা মলূ�া�ন অনুসিৰ, �ভাৱেবাৰ িনয়�ণেযাগ� িকয়েনা �ান �মণৰ সময়ত �কােনা 

���পূণ � পািৰপাি� �ক সমস�া নিথভ� � কৰা �হাৱা নাই। �ভাৱ আ� �শমন ব�ৱ�াৰ িবৱৰণ পািৰপাি� �ক 

আ� সামা�জক �ভাৱ মলূ�ায়ন -পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�াপনা আচঁিন (ESIA-ESMP) মুখ� 

�িতেবদনত আেলাচনা কৰা �হেছ। মুখ� পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�া আ� পািৰপাি� �ক আ� 

সামা�জক িনৰী�ণ আচঁিন �পায়ণ কিৰবৈল ব�য় অিভযাি�ক-�য় আ� িনম �াণ �ঠকাদাৰৰ (Engineering 

Procurement Construction) চ� ��ৰ এটা অংশ িযেটা িবল পিৰমাণ তািলকা (Bill of Quantity) সাম�ীত  

অ�ভ� �� কৰা �হেছ আ� অিভযাি�ক �য় আ� িনম �াণ �ঠকাদাৰৰ ভাল অিভযাি�ক অনুশীলনৰ অংশ 

িহচােপ ধৰা �হেছ । পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�াপনা আচঁিন (ESMP) �পায়ণৰ বােব আনুমািনক 

৮৯,০১,৯০০ টকাৰ �েয়াজন বুিল অনুমান কৰা �হেছ । 
 

িবহপুৰীয়া উপেক�ৰ িনম �াণৰ ভূিম অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ িবভাগৰ �াৰা এই�জিচএলৈল �ানা�ৰ কৰা হয় 

। খুমটাই উপেক�ৰ িনম �াণৰ বােব ভূিম এমালগােমেটড ��ে�চন �াইেভট িলিমেটড (APPL) ৰ পৰা 

অিধ�হণ কৰা হয়, আনহােত, আগমিণ উপেক�ৰ িনম �াণৰ বােব এই�জিচএলৰ িনজা ভূিম ব�ৱহাৰ �হেছ । 
 

১৮  জানুৱাৰী, ৮  এি�ল আ� ৪ জানুৱাৰী, ২০২২ তািৰেখ তািৰেখ কৰা িতিনটা উপেক� �যেন িবহপুৰীয়া, 

খুমটাই আ� আগমিণ ওচৰৰ �ানত থকা �ানীয় বািস�া সকল �যেন মিহলা, অথ �ৈনিতকভােৱ দিৰ� 

স�দায়সমহূ আ� অন�ান� �ানীয় স�দায়ৰ �লাক সকলৰ �সেত ৰাজ�ৱা পৰামশ � �লাৱা �হিছল আ� 

৩৩ জন অংশ�হণকাৰী আিছল। উ�  পৰামশ � ���য়াত �কািভড-১৯ ৰ িব�াৰ �িতহত কিৰবৈল 

সুৰি�ত আচৰণৰ অনুসৰণ কৰা �হিছল আ� লগেত �কািভড-১৯ ৰ িবষেয় সজাগতা সৃ��  কৰা �হিছল ।   
 

��ািৱত উপেক� িনম �াণ আ� স�িক�ত কায ��কলাপক �ানীয় �লাকসকেল আদৰিণ জনাইেছ। পৰামশ � 

���য়াৰ সময়ত উপেক�ৰ �কােনা ���পূণ � পািৰপাি� �ক সমস�া উ�াপন কৰা �হাৱা নািছল । 

উপেক�ৰ ওচৰৰ িকছ� মান পিৰয়ােল অসামিৰক কাম আৰ� কৰাৰ সময়ত অ�ায়ী িভি�ত অদ� কামৰ 

�িত �তওঁেলাকৰ আ�হ �দখুৱাইেছ। �ানীয় �লাকসকেল �ক� কায ��কৰীকৰণ আৰ� �হাৱাৰ বােব 

আ�েহেৰ অেপ�া কিৰ আেছ, যােত �তওঁেলােক উ�ত শ�� �া� কিৰব পােৰ আ� িকছ�  অ�ায়ী িনযু�� 

সৃ��ৰ আশা কিৰেছ। 
 

এই আেলাচনােবাৰৰ �িতিলিপেয় AEGCL আ� EPC �ঠকাদাৰক মানুহৰ �াৰা উ�ািপত সমস�ােবাৰ 

স�ঠকভােৱ সমাধান কৰােটা িন��ত কিৰবৈল স�ঠক �েয়াজনীয়তা মূল�ায়ন কৰাত সহায় কিৰব। সম� 

উপ-�ক� চ�েটাত চিল থকা িভি�ত পৰামশ � কৰা হ'ব। 

 



*�কৱল অিফিচেয়ল ব�ৱহাৰ 

পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক �ভাৱ মূল�ায়ন -পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�াপনা আঁচিন - (িতিনটা উপেক�ৰ বােব: 

িবহপৰুীয়া, খুমটাই আ� আগমিণ);   

অসম আ�ঃৰা�জ�ক স�াৰণ �ণালী সুদৃঢ়কৰণ �ক� 
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এই খচৰা (draft) পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক �ভাৱ মূল�ায়ন -পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�াপনা 

আচঁিন (ESIA-ESMP) AIIB আ� AEGCL ৰ �ৱবছাইটত অনলাইনত �কাশ কৰা হ'ব আ� খচৰাৰ ইংৰাজী  

মূল �িতিলিপ িন�িলিখত �ানেবাৰত উপল�:  
 

১. �ক� ব�ৱ�াপনা একক (Project Management Unit):  

�ক� স�ালক (Project Director),  

�ঠকনা: �থম মহলা, এ:ই:�জ:িচ:এল:, িবজলুী ভৱন,  

�যাগােযাগ ন�ৰ: ০৩৬১-২৭৩৯৫২০ 

�ৱবছাইট www.aegcl.co.in, 

�যাগােযাগ ব���: �যুত �লাকনাথ �চৗধুৰী 
 

২.  �ক� �পায়ণ একক (Project Implementation Unit):  

�ট এ� �ট 

চ�ৰ নাম 

�ক� 

�জলা 

�প
েক

জ
ৰ

 

ন
াম

 

উপ-�ক� 

�ফােকল পই� / 

মেনানীত 

অিফিচেয়ল 

�যাগােযাগ ন�ৰ 

(ম'বাইল আ� 

�হাৱাটছএপ) 

�যাগােযাগ �ঠকনা 

উ�ৰ 

লিখমপুৰ 
লিখমপুৰ এ 

িবহপুৰীয়াউ

পেক�  

� নয়ন �জ�ািত কুলী, 

উপ ব�ৱ�াপক 
৭০০২৯৪৯৩১৩ 

অ:/অ: উপ মহা�ৱ�ক, 

এ:ই:�জ:িচ:এল:, 

নলকাটা, উ�ৰ লিখমপুৰ,  

অসম ৭৮৭০৩১ 

�যাৰহাট �গালাঘাট িড 
খুমটাই 

উপেক� 

� �মৗচম �ডকা, উপ 

ব�ৱ�াপক 
৮৬৩৮৬১২৪০৭ 

অ:/অ: উপ মহা�ৱ�ক, 

এ:ই:�জ:িচ:এল:, 

গমু �ৰ, �যাৰহাট,  অসম 

৭৮৫০০৭ 

বঙাইগাওঁ 
�কাকৰা

ঝাৰ 
ই 

আগমিণ 

উপেক� 

� ৰা�জব দাস, 

সহকাৰী ব�ৱ�াপক 
৮০১১৯২ ৫৯৭৪ 

অ:/অ: উপ মহা�ৱ�ক, 

বঙাইগাওঁ, এ:ই:�জ:িচ:এল:, 

ধািলগাৱঁ, অসম ৭৮৩৩৮৫ 

 

ইংৰাজী আ� অসমীয়া কায ��বাহী সাৰাংশ িন�িলিখত �ানেবাৰত �পাৱা যাব: 
 

১. �ক� ব�ৱ�াপনা একক (Project Management Unit):  

�ক� স�ালক (Project Director),  

�ঠকনা: �থম মহলা, এ:ই:�জ:িচ:এল:, িবজলুী ভৱন,  

�যাগােযাগ ন�ৰ: ০৩৬১-২৭৩৯৫২০ 

�ৱবছাইট www.aegcl.co.in, 

�যাগােযাগ ব���: �যুত �লাকনাথ �চৗধুৰী 
 

২.  �ক� �পায়ণ একক (Project Implementation Unit): ওপৰৰ তািলকাত উে�খ কৰা অনুসিৰ। 
 

৩. অিভেযাগ িন�ি� সিমিত (Grievance Redressal Committee)   

 

 



*�কৱল অিফিচেয়ল ব�ৱহাৰ 

পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক �ভাৱ মূল�ায়ন -পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�াপনা আঁচিন - (িতিনটা উপেক�ৰ বােব: 

িবহপৰুীয়া, খুমটাই আ� আগমিণ);   

অসম আ�ঃৰা�জ�ক স�াৰণ �ণালী সুদৃঢ়কৰণ �ক� 
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�ৰ ২ (Tier-2):  
 

(১) মুখ� মহা�ৱ�ক, �ক� পিৰক�না আ� িবকাশ, এ:ই:�জ:িচ:এল: (Chief General Manager, PP&D, 

AEGCL) 

�ঠকনা: �থম মহলা, এ:ই:�জ:িচ:এল:, িবজলুী ভৱন,  

�যাগােযাগ ন�ৰ: ০৩৬১-২৭৩৯৫২০ 

�ৱবছাইট: www.aegcl.co.in, 

�যাগােযাগ ব���: �যুত �লাকনাথ �চৗধুৰী 
 

(২) �ক� ব�ৱ�াপনা একক (Project Management Unit):  

�ক� স�ালক (Project Director),  

�ঠকনা: �থম মহলা, এ:ই:�জ:িচ:এল:, িবজলুী ভৱন,  

�যাগােযাগ ন�ৰ: ০৩৬১-২৭৩৯৫২০ 

�ৱবছাইট www.aegcl.co.in, 

�যাগােযাগ ব���: �যুত �লাকনাথ �চৗধুৰী 
 

�ৰ ১  (Tier-1): ওপৰৰ তািলকাত উে�খ কৰা অনুসিৰ। 
 

�ক�েটােৱ এক অিভেযাগ িন�ি� �ণালী (Grievance Redressal Mechanism) �াপনৰ ব�ৱ�া কিৰেছ। 

অিভেযাগ িন�ি� �ণালী �হেছ এক িবনামূলীয়া �ণালী িয �ক� �ভািৱত �লাক (Project Affected 

People) বা িনম �াণ �িমকৰ �াৰা উে�গ বা অিভেযাগ সমাধান কৰাৰ প�ীয়ন আ� �য়াস কেৰ। এই 

���য়াৰ উে�শ� �হেছ িববাদেবাৰ �ততােৰ সমাধান কৰা আ� �মাকদ�মা পিৰহাৰ কৰা, এেনদেৰ �ক�ৰ 

কায ��কলাপৰ মসৃণ �পায়ণ িন��ত কৰা। 
 

�ক�ৰ সকেলা �ৰত অিভেযাগ িন�ি� �ণালী, অিভেযাগ িন�ি� সিমিতৰ সদস�সকেল অিভেযাগ 

িন�ি� �ণালীৰ উে�শ�েবাৰ বজাই ৰািখব লােগ আ� �সইেবাৰ �া� কিৰবৈল �চ�া কিৰব লােগ। 

অিভেযাগ িন�ি� �ণালীৰ �াথিমক উে�শ�েবাৰ �হেছ: 

সকেলা �ক�ৰ বােব অিভেযাগ সমাধানৰ বােব এক সুলভ, ��, দ� আ� অনুমানেযাগ� �ণালী �দান 

কিৰব: 
 

o অিভেযাগ িন�ি� �ণালী জনি�য় কৰা আ� ইয়াক �কেনদেৰ িবনামূলীয়াৈক �েৱশ কিৰব 

পািৰ। 

o িবিভ� সা�াব� �প�ত অিভেযাগ �া� কৰা (িলিখত, �মৗিখক, ইেল�িনক, ইেমইল, সামা�জক 

মাধ�ম, �টিলেফান, �ফ�, পৰামশ � বাকচ) 

o �িতকাৰৰ বােব �� ���য়া �াপন কৰা িয আৱিৰ থােক: 

 অিভেযাগ িন�ি� �ণালীত প�ীয়ন  সকেলা অিভেযাগ লগ কৰক (স� আ� �মৗিখক 

সহ)। 

 অিভেযাগকাৰীক �ীকৃিত, সমাধানৰ বােব �ত�ািশত ম�াদ ব�াখ�া কৰা। 



*�কৱল অিফিচেয়ল ব�ৱহাৰ 

পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক �ভাৱ মূল�ায়ন -পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক ব�ৱ�াপনা আঁচিন - (িতিনটা উপেক�ৰ বােব: 

িবহপৰুীয়া, খুমটাই আ� আগমিণ);   

অসম আ�ঃৰা�জ�ক স�াৰণ �ণালী সুদৃঢ়কৰণ �ক� 
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   অসম িবদু�ৎ সংবহন িনগম িলিমেটড (AEGCL) 

 অিভেযাগৰ অনুস�ান, অিভেযাগকাৰীৰ সমাধানৰ ��াৱ িদয়া আ� যিদ অিভেযাগেটা 

�হণেযাগ�ভােৱ ব� কৰা হয়, বা 

 ি�তীয় �ৰৈল অিভেযাগ বৃ�� িযেটা অিভেযাগৰ �সেত অৱগত কিৰব লােগ। 

 অিভেযাগৰ অনুস�ান, অিভেযাগকাৰীৰ সমাধানৰ ��াৱ। 

 অিভেযাগ িন�ি� �ণালী  লগত মতামত ৰখা আ� অিভেযাগ ব� কৰা। 

 

o অিভেযাগেটা অৱগত কিৰব লােগ �য: 

 অিভেযাগকাৰীসকলৰ বােব �কােনা �িতেশাধ বা ভাবুিক নাই। 

 অিভেযাগকাৰীসকলৰ বােব অিভেযাগ িন�ি� �ণালীৰ �েৱশািধকাৰ িবনামূলীয়া। 

 অিভেযাগ িন�ি� �ণালী  ন�ািয়ক ব�ৱ�াৰ �ান নলয়। 

 িযেকােনা বাৰ�াৰ অিভেযাগৰ বােব পয �েব�ণ কৰক আ� �তওঁেলাকৰ �ণালীব� সমাধানৰ 

বােব �ক� ব�ৱ�াপনা একক (PMU) এেন িবষেয় অৱগত কৰক। 

 এেন এক পিৰেৱশ �দান কৰা িযতথ�, দৃ��ভংগী আ� ধাৰণাসমূহৰ মু� আ� সৎ আদান-

�দান �তয়াৰ কেৰ। 
 

o অিভেযাগ িন�ি� �ণালী   িন�িলিখত তথ�েবাৰৰ জিৰয়েত �েৱশ কিৰব পািৰ: 

 �ক� িচ� �বাড� । 

 �ক� �পায়ণ একক (PIU) কায �ালয়/�ট এ� �ট চাক�ল কায �ালয়ত �দশ �ন । 

 এ.ই.�জ.িচ.এল. �ৱব ছাইটত আপেলাড কিৰব লািগব। 
 

 

িয সকল �ক�-�ভািৱত �লােক (PAP) িব�াস কেৰ �য �ক�-�ৰৰ অিভেযাগ িন�ি� �ণালী (GRM) বা 

AIIBৰ ব�ৱ�াপনা ���য়াৰ জিৰয়েত পািৰপাি� �ক আ� সামা�জক নীিত (ESS) কায ��কৰী কৰাত িবফল 

�হাৱাৰ ফলত �তওেলাক িব�পভােৱ �ভািৱত �হেছ বা �হাৱাৰ স�াৱনা আেছ, �সইসকল �লােক AIIBএ 

�িত��ত কৰা “�ক�-�ভািৱত মানুহৰ �ণালী” (PPM) ত অিভেযাগ দািখল কিৰ �ত� আ� িনৰেপ� 

পয �ােলাচনা কৰাৰ সুেযাগ  পাব । �ক�-�ভািৱত মানুহৰ �ণালী ৰ িবষেয় তথ� ইয়াত উপল�:  

https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/policy-on-the-project-affected-

mechanism.html 


