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এই পাফৰপাফব িে আৰু সামাজিে প্ৰভাৱ মূলযা়েন - পাফৰপাফব িে আৰু সামাজিে ব্যৱস্থাপনা আিঁফন (ESIA-ESMP) প্ৰফিযব্দন 

হহযে ঋণ লওঁিাৰ এে নফি আৰু AIIB-ৰ পাফৰপাফব িে আৰু সামাজিে পফৰোঠাযমা অনুসফৰ ৰািহুৱাভাযৱ উপলব্ধ েৰা 

হ়ে। ই়োি প্ৰোশ েৰা মিামিযব্াযৰ AIIB-ৰ পফৰিালে মণ্ডলী, পফৰিালনা ব্া েম িিাৰীসেলে প্ৰফিফনফিত্ব নেযৰ । 
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কাৰ্যয্বাহী সাৰাাংশ 

 

সেযলাযৰ ব্াযব্ শজি (Power for All) আিঁফন ৰূপা়েণি সহা়ে েফৰব্লল অসম িৰোযৰ ভাৰি 

িৰোৰৰ িফৰ়েযি এফে়োন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰােিাৰ ইনযভষ্টযমণ্ট কব্েংেে ( িমুলে AIIB ) অসম 

ৰািযি ফব্দুযৎ পফৰব্হন কনটৱেি উন্নীি আৰু শজিশালী েৰাৰ ব্াযব্ ফব্ত্তী়ে আৰু োফৰেৰী 

সহা়েৰ ব্াযব্ অনুযৰাি িনাইযে। AIIB ক়ে দুটা পৰ্ িা়েি “অসম আন্তঃৰাজিযে সঞ্চাৰণ প্ৰণালী 

সুদৃঢ়েৰণ প্ৰেল্প” ৰ (Assam Intra State Transmission System Enhancement Project) 

িফৰ়েযি ফব্দুযৎ কৰ্াগানৰ ফনভিৰযৰ্াগযিা উন্নি েৰাৰ ব্াযব্ ফব্দুযৎ পফৰব্হন বৃ্জিি সহা়ে 

েৰাৰ েিা ফব্যব্িনা েফৰযে। 
 

অসম ৰাজিযে সঞ্চাৰণ উপযৰ্াফগিাৰ (Assam State Transmission Utility) গৰােী অসম 

ফব্দুযৎ সেংব্হন ফনগম ফলফমযটড  (িমুলে AEGCL) ক়ে ৰািযৰ উৎপাদনোৰী প্ৰেল্পৰ লগযি 

কেন্দ্ৰী়ে খণ্ডৰ পৰা উপযৰ্াফগিা সৃষ্টষ্ট োৰী আৰু অনযানয উৎসৰ পৰা সেংেুফিি শজি অসমৰ 

ফব্িৰণ সেংস্থালল ফব্দুযৎ কপ্ৰৰণৰ পফৰিালনা েযৰ আৰু  িাৰ ব্াযব্ দা়েব্ি । AEGCL হহযে 

প্ৰেল্পযটাৰ োৰ্ িযেৰী সেংস্থা (PMU)। AEGCL -ৰ দ্বাৰা প্ৰেল্প ব্যৱস্থাপনা পৰামশ িদািা (PMC) 

ফহিাযপ ফপষ্টট ফিডযব্ে ইনফ্ৰা ফলফমযটড, ইযণ্ডাযনফে়োৰ সহযৰ্াফগিাি কিড েনিাল্ট কনপাল 

আৰু ফনপিা, কেইনৰ (PT Feedback Infra Limited, Indonesia in Association with Jade 

Consult Nepal and NIPSA, Spain) হসযি ফনৰ্ুি েৰা হহযে । 
 

প্ৰিম পৰ্ িা়েৰ অিীনি প্ৰেল্পযটাি -৪০০ কেফভ, ২২০ কেফভ আৰু ১৩২ কেফভ ভযল্টি স্তৰি 

১০ টা নিুন উপযেন্দ্ৰ ফনম িাণৰ লগযি সেংফিষ্ট ৩৩২.৯৪৫ ফেযলাফমটাৰ সেংযৰ্াগ সঞ্চাৰণ 

লাইন স্থাপন, AEGCL ৰ ব্িিমাযন উপফস্থি িো উপযেন্দ্ৰি ৩টা কব্' সম্প্রসাৰণ স্থাপন আৰু 

১৩২/৩৩যেফভ গহপুৰ এ.আই.এে (Air Insulated Substation) উপযেন্দ্ৰযটা ১৩২/৩৩ কেফভ 

জি.আই.এে (Gas Insulated Substation) উপযেন্দ্ৰলল ৰুপান্তৰ েৰা, ব্িিমাযনও সজি়ে হহ 

িো ১৪টা উপযেন্দ্ৰ ফব্ব্ি িন (পুৰফণ কেন্সিম িাৰৰ স্থানি নিুন কেন্সিম িাৰ স্থাপন -

Transformer Augmentation), ফিফনটা ১৮৬ ফেযলাফমটাৰ সঞ্চাৰণ এটা এেে ব্িিনী (single 

circuit) লাইন আৰু দুটা দুগুণ ব্িিনী (double circuit) লাইনৰ পুনৰ গািঁফন উন্নীিেৰণ (High 

Temperature Low Sag), ৬৩৬ ফেযলাফমটাৰ সঞ্চাৰণ লাইনৰ গ্ৰাউণ্ড ৱা়োৰ (Ground Wire) 

ৰ স্থানি অফিযেল পাৱাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱা়োৰ (Optical Power Ground Wire) প্ৰয়োগ আৰু 

উপযেন্দ্ৰযব্াৰৰ পুৰফণ ৰ্ন্ত্ৰ পাফি সলফনেৰণ অন্তভুিি আযে ।   
 

উপযেন্দ্ৰ ফনম িাণযে িফৰ ফব্দুযৎ পফৰব্হন প্ৰেল্পযব্াৰ পাফৰপাফব িে - সেংযব্দনশীল প্ৰেল্পৰ 

িাফলোি িাফলোভুি েৰা কহাৱা নাই আৰু কসয়েযহ, ২০০৬ িনৰ পাফৰপাফব িে প্ৰভাৱ 

মূলযা়েন (Environmental Impact Assessment) ক াষণা আৰু পৰৱিী সম়েি পফৰযৱশ, ব্ন 

িিা িলব্া়ে ুপফৰব্িিন ফব্ষ়েে মন্ত্ৰাল়ে (MoEF&CC) সেংযশািন অনুসফৰ কোযনা পফৰযৱশগি 

অনুযমাদনৰ (Environmental Clearance) প্ৰয়োিন নাই। অৱযশয, প্ৰেল্পযটাৰ ব্াযব্ প্ৰেল্প 

সম্পফেিি োৰ্ িযেলাপ কৰ্যন েুযৱৰী অপাযৰিন (ৰ্ফদ িাযে) আগিী়ো পফৰযৱশগি 

অনুযমাদনৰ প্ৰয়োিন হ'ব্ পাযৰ। অসম ব্ন ফব্ভাগৰ পৰা অনুযমাদন কেৱল কসই কেত্ৰি কহ 
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প্ৰয়োিন হ়ে ৰ্'ি ব্নভূফমি প্ৰেল্প এটা ফনম িাণ েৰা হ়ে ব্া ব্ন ফব্ভাগৰ অফিনি িো গে 

েটাৰ প্ৰয়োিন হ়ে। ৰাষ্ট্ৰী়ে ব্নযপ্ৰাণী পফৰষদ (National Wildlife Board) / ৰাজিযে ব্নযপ্ৰাণী 

পফৰষদৰ (State Wildlife Board) পৰা কেৱল কসই কেত্ৰি কহ অনুযমাদনৰ প্ৰয়োিন হ়ে ৰ্'ি 

অফিসূফিি ব্নযপ্ৰাণী এযলোি ব্া ব্নযপ্ৰাণী এযলোৰ পাফৰপাফব িে -সেংযব্দনশীল অঞ্চলৰ 

(Eco-Sensitive Zone) ফভিৰি এটা প্ৰেল্প ফনম িাণ েৰা হ়ে। আৰ্দ্িভূফম েিৃিপেৰ (Wetland 

Authority) পৰা কেৱল কসই কেত্ৰি কহ অনুযমাদনৰ প্ৰয়োিন হ়ে ৰ্'ি অফিসূফিি 

আৰ্দ্িভূফমি (Notified Wetland) ব্া আৰ্দ্িভূফমৰ পাফৰপাফব িে- অঞ্চলৰ (Eco-Sensitive Zone 

of Wetland) ফভিৰি প্ৰেল্প এটা ফনম িাণ েৰা হ়ে।  
 

যিহেতু পেহেজ M োমৰ েযৰসৰি ৬৩৬ ফেযলাফমটাৰ সঞ্চাৰণ লাইনৰ গ্ৰাউণ্ড ৱা়োৰ 

(Ground Wire) ৰ স্থানি অফিযেল পাৱাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱা়োৰ (Optical Power Ground Wire) 

প্ৰয়োগ হেহে, কসই ব্াযব্ প্ৰেল্প সম্পফেিি োৰ্ িযেলাপি েুহেৰী অোহৰচন, বন, বনযপ্ৰাণী 

আৰু আৰ্দ্ৰভূযমৰ অনুজ্ঞােত্র দহৰ োযৰোযব ৰে অনুজ্ঞােত্র প্ৰহিাজয নেয়।  
 

ফৰ্যহিু প্ৰেল্পযটা AIIB ৰ িফৰ়েযি পুজঁি কৰ্াগান িৰা হৱ, কসয়ে কব্ঙ্কৰ পাফৰপাফব িে আৰু 

সামাজিে নীফি (Environmental and Social Policy) প্ৰযৰ্ািয হৱ। প্ৰেল্পযটা কব্ঙ্কৰ 

পাফৰপাফব িে আৰু সামাজিে নীফি অনুসফৰ "কেণী ফব্" ফহসাযপ (Category B) আৱণ্টন েৰা 

হহযে, ফে়েযনা উপযেন্দ্ৰযব্াৰ সেংযব্দনশীল এযলোযব্াৰি অৱফস্থি নহ়ে।   

 

পাফৰপাফব িে আৰু সামাজিে সুৰো মানদণ্ড- ১ (ESS-1) প্ৰযৰ্ািয হ'ব্ ফে়েযনা OPGWৰ তাাঁৰ 

টনা  োমযব্াযৰ সীফমি সেংখযে সম্ভাৱয প্ৰফিেূল পাফৰপাফব িে আৰু সামাজিে প্ৰভাৱ সৃষ্টষ্ট 

েফৰব্ পাযৰ। এই প্ৰভাৱযব্াৰ অভূিপূব্ ি নহ়ে আৰু প্ৰেল্প কেত্ৰি সীমাব্ি।  
 

পাফৰপাফব িে আৰু সামাজিে সুৰো মানদণ্ড-২ (ESS-2)  আৰু পাফৰপাফব িে আৰু সামাজিে 

সুৰো মানদণ্ড-৩ (ESS-3) প্ৰহিাজয নেয়, যেয়হনা বতৰমানৰ োমৰ েযৰসৰ হেহে পেেল 

সঞ্চাৰণ লাইনৰ গ্ৰাউণ্ড ৱা়োৰ (Ground Wire) ৰ স্থানি অফিযেল পাৱাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱা়োৰৰ 

প্ৰয়োগ ।  
 

প্ৰেল্পহটাৰ হসহত সম্পযেৰত যবযভন্ন যনয়ামে কফ্ৰমৱেিৰ যবেৰণ ইযতমহযয পাফৰপাফব িে আৰু 

সামাজিে ব্যৱস্থাপনা আৰু পফৰেল্পনাৰ পফৰোঠাযমাত (ESMPF) আহলাচনা / যবহবচনা েৰা 

হেহে। 

  

AEGCLৰ োি ৰেৰী অোহৰচন সুৰক্ষা পমনুহেহল জীযেো, স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষাহে যযৰ 

পাফৰপাফব িে আৰু সামাজিে (E&S) দাযয়ত্ব পবাৰ োলন েৰাৰ প্ৰযত ইয়াৰ প্ৰযতশ্ৰুযত যেচাহেও 

োম েহৰ। 

 

েযৰহেশ আৰু সামাজজে প্ৰ'ফাইলৰ প্ৰাৰফম্ভে তথ্য সংগ্ৰে েযৰবলল ৬ ৰ েৰা ১৮ জনু, ২০২২ 

আৰু ১৪ আৰু ১৫ পেহেম্বৰ, ২০২২ তাযৰহে োষৰীয়া অঞ্চলহবাৰৰ োযৰোযব ৰে আৰু আথ্ ৰ-
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সামাজজে েযৰযস্থ্যত মূলযাঙ্কন েৰাৰ বাহব এে আযাৰহৰো (Baseline) অযযয়ন েৰা হেহে। 

উে-প্ৰেল্প পক্ষত্রৰ প্ৰাৰফম্ভে চতৰহবাৰৰ যবেৰণ মুেয প্ৰযতহবদনত প্ৰদান েৰা েয়।   
 

োযৰোযব ৰে সংহবদনশীল স্থ্ানহবাৰ যবদযমান (Existing) তাাঁৰৰ েৰা আাঁতৰত আযে ি'ত 

OPGWৰ দ্বাৰা Ground Wire সলযন েৰা েয়। যবদযমান তাাঁৰহবাৰৰ স্থ্ানহবাৰৰ োযৰোযব ৰে 

েযৰযস্থ্যত িহথ্ষ্ট ভাল। 

 

আযাৰহৰো (Baseline) যস্থ্যতৰ েৰা মূলযাঙ্কন েৰা অনুসযৰ, প্ৰভােহবাৰ যনয়ন্ত্ৰণহিাগ্য যেয়হনা 

কেত্ৰ পফৰদশ িনৰ সময়ত পোহনা গুৰুত্বেূণ ৰ োযৰোযব ৰে সমসযা নযথ্ভুক্ত েৰা পোো নাই।  

 

OPGW ৰ দ্বাৰা ফব্দযমান পুৰফণ Ground Wire সলফন েৰাৰ হসযি সম্পফেিি সামফগ্ৰে E&S 

ফব্পদাশেংোযব্াৰ নগণয হ'ব্ আৰু অস্থা়েী প্ৰেৃফিৰ হ'ব্ আৰু োৰ্ িেৰীেৰণৰ সম়েি 

ব্যৱস্থাপনা পফৰেল্পনাৰ িফৰ়েযি সহযি হ্ৰাস েফৰব্ পাফৰ । আনহাযি ই সেংফিষ্ট কেত্ৰি মুখয 

অি িলনফিে ফব্োশি অফৰহণা কৰ্াগাব্। মুেয প্ৰযতহবদনত প্ৰভাে আৰু প্ৰশমন বযেস্থ্াৰ 

যবেৰণ সামযগ্ৰেভাহে আহলাচনা েৰা হেহে । OPGWৰ দ্বাৰা যবদযমান েুৰযণ Ground Wire 

সলযন েৰাৰ হসহত সম্পযেৰত োযৰোযব ৰে প্ৰভােহবাৰ নগ্ণয আৰু পবযেভাগ্ কেন্সফমিন 

লাইনৰ RoWত সীযমত আৰু োি ৰেৰী সময়ত প্ৰভােহবাৰ নগ্ণয হ'ব্ । অনুহমাযদত 

বযেস্থ্াৰূোয়ণ আৰু সব ৰহেষ্ঠ অযভিাযন্ত্ৰে আৰু োযৰোযব ৰে েদ্ধযতৰ দ্বাৰা এইহবাৰ 

গ্ৰেণহিাগ্য স্তৰলল হ্ৰাস েযৰব োযৰ।  ESMP পয় মুেয োযৰোযব ৰে আৰু সামাজজে বযেস্থ্া 

আৰু োযৰোযব ৰে আৰু সামাজজে যনৰীক্ষণ আাঁচযন ৰূোয়ণ েযৰবলল বযয় েহৰ, যিহটা 

অযভিাযন্ত্ৰে ক্ৰয় যনম ৰাণ (EPC) ঠিোদাৰৰ চুজক্তৰ এটা অংশ ফহিাযপ BOQ সামগ্ৰীত অন্তভুৰক্ত 

েৰা িাযে । লগযি কসইফখফনে পতওাঁহলােৰ ভাল অযভিাযন্ত্ৰে অনুশীলনৰ অংশ যেচাহে 

গণয় েৰা হ'ৱ। ESMP ৰূোয়ণৰ বাহব আনুমাফনে ৯৪,৯৬,২০০ টোৰ প্ৰহয়াজন বুযল 

অনুমান েৰা হেহে। 
 

স্থানী়ে ব্াফসন্দা সেল আৰু অথ্ ৰলনযতেভাহে দযৰৰ্দ্ সম্প্ৰদায়, মযেলা, দুব ৰল পগ্াট আৰু ওচৰৰ 

অনযানয স্থ্ানীয় সম্প্ৰদায়ৰ পনতাসেলৰ হসহত ফব্দযমান Ground wire লাইনহবাৰ ি'ত OPGW 

দ্বাৰা সলযন েৰা ে'ব, কসই ঠাইত   ৬ ৰ েৰা ১৮ জনু আৰু ১৪ আৰু ১৫ পেহেম্বৰ ২০২২ 

তাযৰহে ২০ জন অংশগ্ৰেণোৰী লগি ৰাজহুো েৰামশ ৰ েৰা হেযেল। এই েৰামশ ৰহটাহে 

পোযভড-১৯ ৰ যবস্তাৰ প্ৰযতেত েযৰবলল আৰু সুৰযক্ষত আচৰণৰ যবষহয় সজাগ্তা েুনৰাবৃযি 

েযৰবলল েহিাৰ প্ৰহটােল অনুসৰণ েযৰযেল।  
 

এই আযলািনাযব্াৰৰ প্ৰফিফলফপয়ে AEGCL আৰু EPC ষ্টঠোদাৰে মানুহৰ দ্বাৰা উত্থাফপি 

সমসযাযব্াৰ সষ্টঠেভাযৱ সমািান েৰাযটা ফনজিি েফৰব্লল সষ্টঠে প্ৰয়োিনী়েিা মূলযা়েন 

েৰাি সহা়ে েফৰব্। সমগ্ৰ উপ-প্ৰেল্প িিযটাি িফল িো ফভফত্তি পৰামশ ি েৰা হ'ব্। 

 

স্থানী়ে ব্াফসন্দা সেযল OPGWৰ দ্বাৰা যবদযমান েুৰযণ Ground Wire সলযন েৰাে আদৰযণ 

জনাইহে। েৰামশ ৰ প্ৰজক্ৰয়াৰ সময়ত পোহনা গুৰুত্বেূণ ৰ োযৰোযব ৰে সমসযা উত্থােন েৰা 
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পোো নাযেল।  যেেুমান েযৰয়াহল োমহবাৰ আৰম্ভ েৰাৰ সময়ত অস্থ্ায়ী যভযিত অদক্ষ 

োমৰ প্ৰযত পতওাঁহলােৰ আগ্ৰে পদেুোইহে। স্থানী়ে কলােসেযল প্ৰেল্প োৰ্ িযেৰীেৰণ আৰম্ভ 

কহাৱাৰ ব্াযব্ আগ্ৰযহযৰ অযপো েফৰ আযে, ৰ্াযি কিওঁযলাযে উন্নি শজি প্ৰাপ্ত েফৰব্ পাযৰ 

আৰু ফেেু অস্থা়েী ফনৰ্ুজি সৃষ্টষ্টৰ আশা েফৰযে। 
 

এই খিৰাখন (draft) পাফৰপাফব িে আৰু সামাজিে প্ৰভাৱ মূলযা়েন -পাফৰপাফব িে আৰু 

সামাজিে ব্যৱস্থাপনা আিঁফন (ESIA-ESMP) AIIB আৰু AEGCL ৰ কৱব্োইটি অনলাইনি 

প্ৰোশ েৰা হ'ব্ আৰু খিৰাৰ ইেংৰািী  মূল প্ৰফিফলফপ ফনম্নফলফখি স্থানযব্াৰি উপলব্ধ:  

 

১. প্রকল্প বযৱস্থাপনা একক (Project Management Unit):  

প্ৰেল্প সঞ্চালে (Project Director),  

ষ্টঠেনা: প্ৰিম মহলা, এ:ই:জি:ফি:এল:, ফব্িলুী ভৱন,  

কৰ্াগাযৰ্াগ নম্বৰ: ০৩৬১-২৭৩৯৫২০ 

কৱব্োইট www.aegcl.co.in, 

কৰ্াগাযৰ্াগ ব্যজি: শ্ৰীৰ্ুি কলােনাি কিৌিুৰী 
 

২.  প্রকল্প ৰূপাযণ একক (Project Implementation Unit):  

 

ষ্টট এণ্ড 

ষ্টট 

িিৰ 

নাম 

প্ৰেল্প জিলা 

কপ
যে
ি
ৰ

 

ন
াম

 

উপ-প্ৰেল্প 

কিাযেল 

পইণ্ট / 

মযনানীি 

অফিফিয়েল 

কৰ্াগাযৰ্াগ 

নম্বৰ (ম'ব্াইল 

আৰু 

কহাৱাটেএপ) 

কৰ্াগাযৰ্াগ ষ্টঠেনা 

নামযন 

অসম 

পোেৰাঝাৰ, 

যুবযুৰ 

এম 

(M) 

১৩২kV পগ্াসাই গ্াওাঁ ৰ 

েৰা পগ্ৌৰীেৰু ৬১. ১৮ 

যে:যম 

উপ 

মহাপ্ৰৱন্ধে 

নামযন অসম 

গুোোটী 

৯৭০৭৮-

৫৪৩৬৭ 

(W+C) 

 

অ:/অ: 

মহাপ্ৰৱন্ধে 

নামযন অসম 

ঠট & ঠট চক্ৰ 

গুোোটী 

 

১৩২kV পগ্াসাই গ্াওাঁ ৰ 

েৰা যাযলগ্াওাঁ , ৬৪ যে:যম 

১৩২kV পগ্ৌৰীেুৰৰ েৰা 

যবলাযসোৰা, ৩৭.৬ 

যে:যম 

১৩২kV যবলাযসোৰাৰ 

েৰা পোেৰাঝাৰ, ২৪.২ 

যে:যম 

১৩২kV পোেৰাঝাৰৰ 

েৰা সালাোঠট, ১০ যে:যম 

পিাৰোট, 

পগ্ালাঘাট, 

উিৰ 

লযেমেৰু, 

যশেসাগ্ৰ, 

যডব্ৰুগ্ড় 

২২০kV মযৰয়নীৰ েৰা 

িামগুফৰ (Circuit-1) 

(LILO ২২০kV েমুতাই 

আৰু ২২০kV জে্লাবন্ধা 

GIS ১৬৯ যে:যম 

উপ 

মহাপ্ৰৱন্ধে 

উজযন অসম 

যডব্ৰুগ্ড় 

৯৯৫৭৬-

৩৭৬২১ 

(W+C) 

অ:/অ: 

মহাপ্ৰৱন্ধে 

নামযন অসম 

ঠট & ঠট চক্ৰ 

যডব্ৰুগ্ড়  ১৩২kV মাজলুী ৰ েৰা 

নলোটা (উিৰ 

লযেমেৰু), ৪৬ যে:যম 
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১৩২kV যডব্ৰুগ্ড় ৰ েৰা 

লােো (LILO ১৩২হেযভ 

& ১৩২kV মৰাণ, ৭৭ 

যে:যম 

২২০kV মযৰয়নী ৰ েৰা 

নামৰূে, ১৪৫ যে:যম 
 
 

ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত এই োি ৰবােী সাৰাংশ যনম্নযলযেত স্থ্ানত পোো িাব 
 

১. প্ৰেল্প ব্যৱস্থাপনা এেে (Project Management Unit):  

প্ৰেল্প সঞ্চালে (Project Director),  

ষ্টঠেনা: প্ৰিম মহলা, এ:ই:জি:ফি:এল:, ফব্িলুী ভৱন,  

কৰ্াগাযৰ্াগ নম্বৰ: ০৩৬১-২৭৩৯৫২০ 

কৱব্োইট www.aegcl.co.in, 

কৰ্াগাযৰ্াগ ব্যজি: শ্ৰীৰ্ুি কলােনাি কিৌিুৰী 
 

স্তৰ ২ (Tier-2):  
 

(১) মুখয মহাপ্ৰৱন্ধে, প্ৰেল্প পফৰেল্পনা আৰু ফব্োশ, এ:ই:জি:ফি:এল: (Chief General 

Manager, PP&D, AEGCL) 

ষ্টঠেনা: প্ৰিম মহলা, এ:ই:জি:ফি:এল:, ফব্িলুী ভৱন,  

কৰ্াগাযৰ্াগ নম্বৰ: ০৩৬১-২৭৩৯৫২০ 

কৱব্োইট: www.aegcl.co.in, 

কৰ্াগাযৰ্াগ ব্যজি: শ্ৰীৰ্ুি কলােনাি কিৌিুৰী 
 

(২) প্রকল্প বযৱস্থাপনা একক (Project Management Unit):  

প্ৰেল্প সঞ্চালে (Project Director),  

ষ্টঠেনা: প্ৰিম মহলা, এ:ই:জি:ফি:এল:, ফব্িলুী ভৱন,  

কৰ্াগাযৰ্াগ নম্বৰ: ০৩৬১-২৭৩৯৫২০ 

কৱব্োইট www.aegcl.co.in, 

কৰ্াগাযৰ্াগ ব্যজি: শ্ৰীৰ্ুি কলােনাি কিৌিুৰী 
 

স্তৰ ১  (Tier-1): ওপৰৰ িাফলোি উযেখ েৰা অনুসফৰ। 

প্ৰেল্পযটাযৱ এে অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত প্ৰণালী (Grievance Redressal Mechanism) স্থাপনৰ 

ব্যৱস্থা েফৰযে। অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত প্ৰণালী হহযে এে ফব্নামূলী়ো প্ৰণালী ফৰ্ প্ৰেল্প প্ৰভাফৱি 

কলাে (Project Affected People) ব্া ফনম িাণ েফমেৰ দ্বাৰা উযদ্বগ ব্া অফভযৰ্াগ সমািান েৰাৰ 

পঞ্জী়েন আৰু প্ৰ়োস েযৰ। এই প্ৰজি়োৰ উযেশয হহযে ফব্ব্াদযব্াৰ দ্ৰুিিাযৰ সমািান েৰা 

আৰু কমােদিমা পফৰহাৰ েৰা, এযনদযৰ প্ৰেল্পৰ োৰ্ িযেলাপৰ মসৃণ ৰূপা়েণ ফনজিি েৰা। 
 

প্ৰেল্পৰ সেযলা স্তৰি অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত প্ৰণালী, অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত সফমফিৰ সদসযসেযল 

অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত প্ৰণালীৰ উযেশযযব্াৰ ব্িাই ৰাফখব্ লাযগ আৰু কসইযব্াৰ প্ৰাপ্ত েফৰব্লল 

কিষ্টা েফৰব্ লাযগ। অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত প্ৰণালীৰ প্ৰািফমে উযেশযযব্াৰ হহযে: 

সেযলা প্ৰেল্পৰ ব্াযব্ অফভযৰ্াগ সমািানৰ ব্াযব্ এে সুলভ, স্বচ্ছ, দে আৰু অনুমানযৰ্াগয 

প্ৰণালী প্ৰদান েফৰব্: 
 



*কেৱল অফিফিয়েল ব্যৱহাৰ 

পাৰৰপাৰবক্ আৰু সামাজ্যক প্রোৱ মূলযাযন -পাৰৰপাৰবক্ আৰু সামাজ্যক বযৱস্থাপনা আঁিৰন - অ' নে জি ডনিউৰ (OPGW) ৰ 

বাছব : অসম আন্তঃৰাজ্যযক সঞ্চাৰণ প্রণালী সুদৃঢ়কৰণ প্রকল্প 

 

o অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত প্ৰণালী িনফপ্ৰ়ে েৰা আৰু ই়োে কেযনদযৰ ফব্নামূলী়োলে 

প্ৰযৱশ েফৰব্ পাফৰ। 

o ফব্ফভন্ন সাম্ভাব্য প্ৰপত্ৰি অফভযৰ্াগ প্ৰাপ্ত েৰা (ফলফখি, কমৌফখে, ইযলক্ট্ৰফনে, ইযমইল, 

সামাজিে মািযম, কটফলযিান, কিক্স, পৰামশ ি ব্ােি) 

o প্ৰফিোৰৰ ব্াযব্ েষ্ট প্ৰজি়ো স্থাপন েৰা ফৰ্ আৱফৰ িাযে: 

• অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত প্ৰণালীি পঞ্জী়েন  সেযলা অফভযৰ্াগ লগ েৰে (সৰু আৰু 

কমৌফখে সহ)। 

• অফভযৰ্াগোৰীে স্বীেৃফি, সমািানৰ ব্াযব্ প্ৰিযাফশি মযাদ ব্যাখযা েৰা। 

• অফভযৰ্াগৰ অনুসন্ধান, অফভযৰ্াগোৰীৰ সমািানৰ প্ৰস্তাৱ ফদ়ো আৰু ৰ্ফদ 

অফভযৰ্াগযটা গ্ৰহণযৰ্াগযভাযৱ ব্ন্ধ েৰা হ়ে, ব্া 

• ফদ্বিী়ে স্তৰলল অফভযৰ্াগ বৃ্জি ফৰ্যটা অফভযৰ্াগৰ হসযি অৱগি েফৰব্ লাযগ। 

• অফভযৰ্াগৰ অনুসন্ধান, অফভযৰ্াগোৰীৰ সমািানৰ প্ৰস্তাৱ। 

• অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত প্ৰণালী  লগি মিামি ৰখা আৰু অফভযৰ্াগ ব্ন্ধ েৰা। 

o অফভযৰ্াগযটা অৱগি েফৰব্ লাযগ কৰ্: 

• অফভযৰ্াগোৰীসেলৰ ব্াযব্ কোযনা প্ৰফিযশাি ব্া ভাবু্ফে নাই। 

• অফভযৰ্াগোৰীসেলৰ ব্াযব্ অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত প্ৰণালীৰ প্ৰযৱশাফিোৰ 

ফব্নামূলী়ো। 

• অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত প্ৰণালী  নযাফ়েে ব্যৱস্থাৰ স্থান নল়ে। 

• ফৰ্যোযনা ব্াৰম্বাৰ অফভযৰ্াগৰ ব্াযব্ পৰ্ িযব্েণ েৰে আৰু কিওঁযলােৰ 

প্ৰণালীব্ি সমািানৰ ব্াযব্ প্ৰেল্প ব্যৱস্থাপনা এেে (PMU) এযন ফব্ষয়ে অৱগি 

েৰে। 

• এযন এে পফৰযৱশ প্ৰদান েৰা ফৰ্িিয, দৃষ্টষ্টভেংগী আৰু িাৰণাসমূহৰ মুি আৰু 

সৎ আদান-প্ৰদান হি়োৰ েযৰ। 

o অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত প্ৰণালী   ফনম্নফলফখি িিযযব্াৰৰ িফৰ়েযি প্ৰযৱশ েফৰব্ পাফৰ: 

• প্ৰেল্প ফিহ্ন কব্াডি। 

• প্ৰেল্প ৰূপা়েণ এেে (PIU) োৰ্ িাল়ে/ষ্টট এণ্ড ষ্টট িােিল োৰ্ িাল়েি প্ৰদশ িন । 

• এ.ই.জি.ফি.এল. কৱব্ োইটি আপযলাড েফৰব্ লাফগব্। 

 

ফৰ্ সেল প্ৰেল্প-প্ৰভাফৱি কলাযে (PAP) ফব্বাস েযৰ কৰ্ প্ৰেল্প-স্তৰৰ অফভযৰ্াগ ফনষ্পফত্ত 

প্ৰণালী  (GRM) ব্া  AIIBৰ ব্যৱস্থাপনা প্ৰজি়োৰ িফৰ়েযি পাফৰপাফব িে আৰু সামাজিে নীফি 

(ESS) োৰ্ িযেৰী েৰাি ফব্িল কহাৱাৰ িলি কিওঁযলাে ফব্ৰূপভাযৱ প্ৰভাফৱি হহযে ব্া কহাৱাৰ 

সম্ভাৱনা আযে, কসইসেল কলাযে  AIIBএ প্ৰফিফস্থি েৰা “প্ৰেল্প-প্ৰভাফৱি মানুহৰ প্ৰণালীি” 

(PPM) অফভযৰ্াগ দাফখল েফৰ স্বিন্ত্ৰ আৰু ফনৰযপে পৰ্ িাযলািনা েৰাৰ সুযৰ্াগ প্ৰদান েৰাৰ 

ব্াযব্ স্থাপন েৰাৰ সুযৰ্াগ পাব্ । প্ৰেল্প-প্ৰভাফৱি মানুহৰ প্ৰণালী ৰ ফব্ষয়ে িিয ই়োি উপলব্ধ:  

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

affected-mechanism.html 

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

