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এই পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক প্ৰভাৱ মূল্যায়ন - পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক ব্যৱস্থাপনা পৰিকল্পনা (ESIA-ESMP) প্ৰৰিবব্দন 

হৈবে ঋণ ল্ওঁিাি এক নৰি আৰু AIIB-ি পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক পৰিকাঠাবমা অনুসৰি িািহুৱাভাবৱ উপল্ব্ধ কিা ৈয়। ইয়াি 

প্ৰকাশ কিা মিামিবব্াবি AIIB-ি পৰিচাল্ক মণ্ডল্ী, পৰিচাল্না ব্া কম িচািীসকল্ক প্ৰৰিৰনৰিত্ব নকবি ।   
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কাৰ্যয্বাহী সাৰাাংশ 

সকবল্াবি ব্াবব্ শজি (Power for All) পৰিকল্পনা ৰূপায়ণি সৈায় কৰিব্লল্ অসম চিকাবি ভািি 

চিকািি িৰিয়বি এৰেয়ান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাি ইনবভষ্টবমণ্ট বব্েংকক (চমুলক AIIB) অসম িািযি ৰব্দুযৎ 

পৰিব্ৈন বনটৱকি উন্নীি আৰু শজিশাল্ী কিাি ব্াবব্ ৰব্ত্তীয় আৰু কাৰিকিী সৈায়ি ব্াবব্ অনুবিাি 

িনাইবে। AIIB বয় দুটা পৰ্ িায়ি “অসম আন্তঃিাজিযক সঞ্চািণ প্ৰণাল্ী সুদৃঢ়কিণ প্ৰকল্প” ি (Assam 

Intra State Transmission System Enhancement Project) িৰিয়বি ৰব্দুযৎ বৰ্াগানি ৰনভিিবৰ্াগযিা 

উন্নি কিাি ব্াবব্ ৰব্দুযৎ পৰিব্ৈন বৃ্জিি সৈায় কিাি কিা ৰব্বব্চনা কৰিবে। 
 

অসম িাজিযক সঞ্চািণ উপবৰ্াৰগিাি (Assam State Transmission Utility) গিাকী অসম ৰব্দুযৎ 

সেংব্ৈন ৰনগম ৰল্ৰমবটড  (চমুলক AEGCL) বয় িািযি উৎপাদনকািী প্ৰকল্পি ল্গবি বকন্দ্ৰীয় খণ্ডি 

পিা উপবৰ্াৰগিা সৃষ্টষ্ট কািী আৰু অনযানয উৎসি পিা সেংকুৰচি শজি অসমি ৰব্িিণ সেংস্থালল্ ৰব্দুযৎ 

বপ্ৰিণি পৰিচাল্না কবি আৰু  িাি ব্াবব্ দায়ব্ি । AEGCL হৈবে প্ৰকল্পবটাি কাৰ্ িযকিী সেংস্থা (PMU)। 

AEGCL -ি দ্বািা প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনা পিামশ িদািা (PMC) ৰৈচাবপ ৰপষ্টট ৰিডবব্ক ইনফ্ৰা ৰল্ৰমবটড, 

ইবণ্ডাবনৰেয়াি সৈবৰ্াৰগিাি বিড কনচাল্ট বনপাল্ আৰু ৰনপচা, বেইনি (PT Feedback Infra 

Limited, Indonesia in Association with Jade Consult Nepal and NIPSA, Spain) হসবি ৰনৰ্ুি কিা 

হৈবে । 
 

প্ৰিম পৰ্ িায়ি অিীনি প্ৰকল্পবটাি - ৪০০ বকৰভ, ২২০ বকৰভ আৰু ১৩২ বকৰভ ভবল্টি স্তিি ১০ টা 

নিুন উপবকন্দ্ৰ ৰনম িাণি ল্গবি সেংৰিষ্ট ৩৩২.৯৪৫ ৰকবল্াৰমটাি সেংবৰ্াগ সঞ্চািণ ল্াইন স্থাপন, 

AEGCL ি ব্িিমাবন উপৰস্থি িকা উপবকন্দ্ৰি ৩টা বব্' সম্প্রসািণ স্থাপন আৰু ১৩২/৩৩বকৰভ গৈপুি 

এ.আই.এে (Air Insulated Substation) উপবকন্দ্ৰবটা ১৩২/৩৩বকৰভ জি.আই.এে (Gas Insulated 

Substation) উপবকন্দ্ৰলল্ ৰুপান্তি কিা, ব্িিমাবনও সজিয় হৈ িকা ১৪টা উপবকন্দ্ৰ ৰব্ব্ি িন (পুিৰণ 

বেন্সিম িািি স্থানি নিুন বেন্সিম িাি স্থাপন -Transformer Augmentation), ৰিৰনটা ১৮৬ 

ৰকবল্াৰমটাি সঞ্চািণ এটা একক ব্িিনী (single circuit) ল্াইন আৰু দুটা দুগুণ ব্িিনী (double circuit) 

ল্াইনি পুনি গািঁৰন উন্নীিকিণ (High Temperature Low Sag), ৬৩৬ ৰকবল্াৰমটাি সঞ্চািণ ল্াইনি 

গ্ৰাউণ্ড ৱায়াি (Ground Wire) ি স্থানি অৰিবকল্ পাৱাি গ্ৰাউণ্ড ৱায়াি (Optical Power Ground 

Wire) ি প্ৰবয়াগ আৰু উপবকন্দ্ৰবব্ািি পুিৰণ ৰ্ন্ত্ৰ পাৰি সল্ৰনকিণ অন্তভুিি আবে ।   
 

উপবকন্দ্ৰ ৰনম িাণবক িৰি ৰব্দুযৎ পৰিব্ৈন প্ৰকল্পবব্াি পাৰিপাৰব িক - সেংবব্দনশীল্ প্ৰকল্পি িাৰল্কাি 

িাৰল্কাভুি কিা বৈাৱা নাই আৰু বসবয়বৈ, ২০০৬ চনি পাৰিপাৰব িক প্ৰভাৱ মূল্যায়ন (Environmental 

Impact Assessment) ব াষণা আৰু পিৱিী সময়ি পৰিবৱশ, ব্ন িিা িল্ব্ায়ু পৰিব্িিন ৰব্ষয়ক 

মন্ত্ৰাল্য় (MoEF&CC) সেংবশািন অনুসৰি বকাবনা পৰিবৱশগি অনুবমাদনি (Environmental 

Clearance) প্ৰবয়ািন নাই। অৱবশয, প্ৰকল্পবটাি ব্াবব্ প্ৰকল্প সম্পৰকিি কাৰ্ িযকল্াপ বৰ্বন কুবৱিী 

অপাবিচন (ৰ্ৰদ িাবক) আগিীয়া পৰিবৱশগি অনুবমাদনি প্ৰবয়ািন ৈ'ব্ পাবি। অসম ব্ন ৰব্ভাগি 

পিা অনুবমাদন বকৱল্ বসই বেত্ৰি বৈ প্ৰবয়ািন ৈয় ৰ্'ি ব্নভূৰমি প্ৰকল্প এটা ৰনম িাণ কিা ৈয় ব্া 

ব্ন ৰব্ভাগি অৰিনি িকা গে কটাি প্ৰবয়ািন ৈয়। িাষ্ট্ৰীয় ব্নযপ্ৰাণী পৰিষদ (National Wildlife 
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Board) / িাজিযক ব্নযপ্ৰাণী পৰিষদি (State Wildlife Board) পিা বকৱল্ বসই বেত্ৰি বৈ 

অনুবমাদনি প্ৰবয়ািন ৈয় ৰ্'ি অৰিসূৰচি ব্নযপ্ৰাণী এবল্কাি ব্া ব্নযপ্ৰাণী এবল্কাি পাৰিপাৰব িক -

সেংবব্দনশীল্ অঞ্চল্ি (Eco-Sensitive Zone) ৰভিিি এটা প্ৰকল্প ৰনম িাণ কিা ৈয়। আৰ্দ্িভূৰম 

কিৃিপেি (Wetland Authority) পিা বকৱল্ বসই বেত্ৰিবৈ অনুবমাদনি প্ৰবয়ািন ৈয় ৰ্'ি 

অৰিসূৰচি আৰ্দ্িভূৰমি (Notified Wetland) ব্া আৰ্দ্িভূৰমি পাৰিপাৰব িক- অঞ্চল্ি (Eco-Sensitive Zone 

of Wetland) ৰভিিি প্ৰকল্প এটা ৰনম িাণ কিা ৈয়। স্ক্ৰীৰণেংি ওপিি আিাৰিি কৰি, উপবকন্দ্ৰি 

স্থানবব্ািি ব্াবব্ ব্ন, ব্নযপ্ৰাণী আৰু আৰ্দ্িভূৰমি অনুবমাদন প্ৰবৰ্ািয নৈয়।   

 

বৰ্তমানৰ পৰৰৱেশ আৰু সামাজিক প্ৰভাে মূল্যায়ন (ESIA) আৰু পৰৰৱেশ আৰু সামাজিক বযেস্থাপনা 

পৰিকল্পনা (ESMP) প্ৰৰৰ্ৱবদনৰ্ ৰিৰনটা ৰব্দযমান পৰিব্াৈী ল্াইনক উচ্চ-িাপমাত্ৰা-ৰনম্ন-বচগ ল্াইনলল্ 

পুনি গািঁৰন উন্নীিকিণ ওপৰৰ্ গুৰুত্ব ৰদয়া হৈৱে আৰু এৱনদৱৰ প্ৰকল্প সম্পৰকতৰ্ কাৰ্ তকল্াপৰ্ 

কুৱেৰী অপাৱৰচন, বন, বনযপ্ৰাণী আৰু আৰ্দ্তভূৰমৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ দৱৰ পাৰিপাৰব িক অনুজ্ঞাপত্ৰ 

প্ৰৱৰ্ািয নৈয়।  
 

ৰৰ্বৈিু প্ৰকল্পবটা AIIB ি িৰিয়বি পুজঁি বৰ্াগান িিা হৈবে, বসবয় বব্ঙ্কি পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক 

নীৰি (Environmental and Social Policy) প্ৰবৰ্ািয ৈৱ। প্ৰকল্পবটা বব্ঙ্কি পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক 

নীৰি অনুসৰি "বেণী ৰব্" ৰৈসাবপ (Category B) আৱণ্টন কিা হৈবে ৰকয়বনা উপবকন্দ্ৰবব্াি 

সেংবব্দনশীল্ এবল্কাবব্ািি অৱৰস্থি নৈয়।    
 

পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক সুৰক্ষা মানদণ্ড -১ (ESS-1) প্ৰবৰ্ািয ৈ'ব্ ৰকয়বনা বৰধ তৰ্কৰণৰ কামবব্াবি 

সীৰমি সেংখযক সম্ভাৱয প্ৰৰিকূল্ পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক প্ৰভাৱ সৃষ্টষ্ট কৰিব্ পাবি। এই প্ৰভাৱবব্াি 

অভূিপূব্ ি নৈয় আৰু প্ৰকল্প বেত্ৰি সীমাব্ি।  
 

পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক সুৰক্ষা মানদণ্ড-২ (ESS-2) আৰু পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক সুৰক্ষা 

মানদণ্ড -৩ (ESS-3) প্ৰৱৰ্ািয নৈয়, ৰকয়ৱনা বৰ্তমানৰ কামৰ পৰৰসৰ হৈৱে ককেল্ ৰিৰনটা ৰব্দযমান  

পৰিব্াৈী ল্াইনক উচ্চ-িাপমাত্ৰা-ৰনম্ন-বচগ ল্াইনলল্ পুনি গািঁৰন উন্নীিকিণ কৰা।  

 

প্ৰকল্পবটাি হসবি সম্পৰকিি ৰব্ৰভন্ন ৰনয়ন্ত্ৰক ৰূপবিখাি ৰব্ৱিণ ইৰিমবিয পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক 

ব্যব্স্থাপনা পৰিকল্পনা ৰূপবিখা (ESMPF) আবল্াচনা / ৰব্বব্চনা কিা হৈবে। 
 

AEGCL ি কাৰ্ িযকিী অপাবিচন সুিো বমনুবৱবল্ িীৰৱকা স্বাস্থয আৰু সুিোবক িৰি পাৰিপাৰব িক 

আৰু সামাজিক দাৰয়ত্ব বব্াি পাল্ন কিাি প্ৰৰি ইয়াি প্ৰৰিশ্ৰুৰি ৰৈচাবপও কাম কবি। 
 

পৰিব্াৈী ল্াইনৰ ওচৰৰ পৰৰৱেশ আৰু আৰ্ ত-সামাজিক পৰৰৰস্থৰৰ্ মূল্যাঙ্কন কৰাৰ বাৱব ২৯ কেৱেম্বৰ 

২০২২ ৰ্াৰৰৱে এক আিাি-বিখা অধযয়ন কৰা হৈৰেবল্ আৰু বেত্ৰ পৰিদশ িনি সময়ৰ্ ককাৱনা 

গুৰুত্বপূণ ত পাৰৰপাৰব তক আৰু সামাজিক সমসযা কদো কপাো নগ'ল্।  

 



*কেৱল অফিফিয়েল ব্যৱহাৰ 

পাৰৰপাৰবক্ আৰু সামাজিক প্ৰভাৱ মূল্যায়ন - পাৰৰপাৰবক্ আৰু সামাজিক বযৱস্থাপনা পৰৰকল্পনা (ৰিৰনটা ৰবদ্যমান  পৰৰবাহী 

ল্াইনক  উচ্চ-িাপমাত্ৰা-ৰনম্ন-চেগ ল্াইনলল্ পুনৰ গাাঁথৰন উন্নীিকৰণ, পেকেজ: এল),  অসম আন্তঃৰাজিযক সঞ্চাৰণ প্ৰণাল্ী সুদৃ্ঢ়কৰণ 

প্ৰকল্প 
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 অেৱশয, ৰ্ৰদ বৰধ তৰ্কৰণৰ কামৰ সময়ৰ্ ককাৱনা পাৰৰপাৰব তক আৰু সামাজিক প্ৰভাে উদ্ভে ৈয়, 

কসইৱবাৰ ESMP ৰ সঠিক ৰূপায়ণৰ িৰৰয়ৱৰ্ পৰৰচাল্না কৰা ৈ'ব। মুেয পাৰৰপাৰব তক আৰু সামাজিক 

বযেস্থা আৰু পাৰৰপাৰব তক আৰু সামাজিক ৰনৰীক্ষণ পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ কৰাৰ বাৱব ESMP বযয় 

পৰৰমাণ BOQৰ্ আৰু অৰভৰ্াৰিক ক্ৰয় ৰনম তাণ (EPC) ঠিকাদাৰৰ চুজি দস্তাৱবিৰ্ ভাল্ অৰভৰ্াৰিক 

অনুশীল্নৰ অংশ ৰৈচাৱপ অন্তভুতি কৰা হৈৱে। ESMP ৰূপায়ণৰ বাৱব আনুমাৰনক ২,০৭,৭১,১০০ 

টকাৰ প্ৰৱয়ািন ৈ'ব্ বুৰল্ অনুমান কৰা হৈৱে। 

 

২৯ কেৱেম্বৰ ২০২২ ৰ্াৰৰৱে স্থানীয় ব্াৰসন্দা সকল্, কৰ্ৱন অৰ্ তননৰৰ্কভাৱে দৰৰৰ্দ্ সম্প্ৰদায়, মৰৈল্া, 

দুব তল্ কগাট আৰু ৰবদযমান কৰোৰ ওচৰৰ অনযানয স্থানীয় সম্প্ৰদায়ৰ কনৰ্াসকল্ৰ হসৱৰ্ ৰািহুো 

পৰামশ ত কৰা হৈৰেল্। এই পৰামশ তৱটাৱে ককাৰভড-১৯ ৰ ৰবস্তাৰ প্ৰৰৰ্ৈৰ্ কৰৰবনল্ আৰু সুৰৰক্ষৰ্ 

আচৰণৰ ৰবষৱয় সিাগৰ্া পুনৰাবৃৰি কৰৰবনল্ কৱিাৰ প্ৰৱটাকল্ অনুসৰণ কৰৰৰেল্।  

 

এই আৱল্াচনাৱবাৰৰ প্ৰৰৰ্ৰল্ৰপৱয় AEGCL আৰু EPC ঠিকাদাৰক মানুৈৰ দ্বাৰা উত্থাৰপৰ্ সমসযাৱবাৰ 

সঠিকভাৱে সমাধান কৰাৱটা ৰনজিৰ্ কৰৰবনল্ সঠিক প্ৰৱয়ািনীয়ৰ্া আধাৰৰৰ্ মূল্যায়ন কৰাৰ্ সৈায় 

কৰৰব। সমগ্ৰ উপ-প্ৰকল্প চক্ৰৱটাৰ্ চৰল্ ৰ্কা ৰভৰিৰ্ পৰামশ ত কৰা ৈ'ব। 

 

প্ৰস্তাৰৱি বৰধ তৰ্কৰণৰ ৰনম িাণ সম্পৰকিি কাৰ্ িযকল্াপক স্থানীয় বল্াকসকবল্ আদিৰণ িনাইবে। 

পৰামশ ত প্ৰজক্ৰয়াৰ সময়ৰ্ ককাৱনা গুৰুত্বপূণ ত পাৰৰপাৰব তক সমসযা উত্থাপন কৰা কৈাো নাৰেল্।  ৰ্ৰদ 

ককাৱনা অসামৰৰক কাম আৰম্ভ কৰা ৈয় কৰ্ৱন্ত স্থানীয় কল্াকসকৱল্ অস্থায়ী ৰভৰিৰ্ অদক্ষ কামৰ প্ৰৰৰ্ 

কৰ্ওঁৱল্াকৰ আগ্ৰৈ কদেুোইৱে। 

 

স্থানীয় কল্াকসকৱল্ উপ-প্ৰকল্পৱটা ৰূপায়ণৰ বাৱব আগ্ৰৱৈৱৰ অৱপক্ষা কৰৰ আৱে, ৰ্াৱৰ্ কৰ্ওঁৱল্াৱক 

ৰনৰেজিন্ন ৰবদুযৎ কৰ্াগান প্ৰাপ্ত কৰৰব পাৱৰ আৰু ৰকেু অস্থায়ী ৰনৰ্ুজিৰ সুৱৰ্াগ আশা কৰিবে । 

 

এই খচিা (draft) পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক প্ৰভাৱ মূল্যায়ন -পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক 

ব্যৱস্থাপনা পৰিকল্পনা (ESIA-ESMP) AIIB আৰু AEGCL ি বৱব্োইটি অনল্াইনি প্ৰকাশ কিা ৈ'ব্ 

আৰু খচিাি ইেংিািী  মূল্ প্ৰৰিৰল্ৰপ ৰনম্নৰল্ৰখি স্থানবব্ািি উপল্ব্ধ:   
 

১. প্ৰকল্প বযৱস্থাপনা একক (Project Management Unit):  

প্ৰকল্প সঞ্চাল্ক (Project Director),  

ষ্টঠকনা: প্ৰিম মৈল্া, এ:ই:জি:ৰচ:এল্:, ৰব্িলু্ী ভৱন,  

বৰ্াগাবৰ্াগ নম্বি: ০৩৬১-২৭৩৯৫২০ 

বৱব্োইট www.aegcl.co.in, 

বৰ্াগাবৰ্াগ ব্যজি: শ্ৰীৰ্ুি বল্াকনাি বচৌিুিী 

 

 



*কেৱল অফিফিয়েল ব্যৱহাৰ 

পাৰৰপাৰবক্ আৰু সামাজিক প্ৰভাৱ মূল্যায়ন - পাৰৰপাৰবক্ আৰু সামাজিক বযৱস্থাপনা পৰৰকল্পনা (ৰিৰনটা ৰবদ্যমান  পৰৰবাহী 

ল্াইনক  উচ্চ-িাপমাত্ৰা-ৰনম্ন-চেগ ল্াইনলল্ পুনৰ গাাঁথৰন উন্নীিকৰণ, পেকেজ: এল),  অসম আন্তঃৰাজিযক সঞ্চাৰণ প্ৰণাল্ী সুদৃ্ঢ়কৰণ 

প্ৰকল্প 
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২.  প্ৰকল্প ৰূপায়ণ একক (Project Implementation Unit):  

টট এণ্ড টট 

েক্ৰৰ 

নাম 

প্ৰকল্প 

জিল্া 

চ
প

ছ
ক

ি
ৰ

 

ন
াম

 EPC 

ঠিোদা

ৰৰ নাম 

উপ-প্ৰকল্প 

চিাছকল্ পইণ্ট / 

মছনানীি 

অৰিৰেছয়ল্ 

চৰ্যাগাছৰ্যাগ নম্বৰ 

(ম'বাইল্ আৰু 

চহাৱাটেএপ) 

চৰ্যাগাছৰ্যাগ টিকনা 

ৰমিতা 
কামৰূপ 

(গ্ৰাময) 

এল্ 

বমচাে ি 

অপাি 

ইণ্ডাষ্টষ্ট্ৰ 

ৰল্ৰমবটড 

২২০ কক ৰভ  ৰড/ৰচ 

সৰুসিাই- কুকুৰমাৰা 

সঞ্চাৰণ ল্াইন, 

২৪ ৰক:ৰম (আনমুাৰনক) 

শ্ৰী ৰপ্ৰয়ম দাস, 

উপ ব্যৱস্থাপক 
৭০০২১৭৬০১৯  

অ:/অ: উপ 

মৈাপ্ৰৱন্ধক, কুকুৰমাৰা 

ৰগ্ৰড  

এ ই জি ৰচ ল্ 

ৰমিতা ৭৮১১২৫ 

বঙাইগাওঁ  
কৱকাৰা

ঝাৰ 

 

 

১৩২ কক ৰভ  ৰড/ৰচ 

চাল্াকাঠট-ধাৰল্গাওঁঁ 

সঞ্চাৰণ ল্াইন, ২১ ৰক:ৰম 

(আনুমাৰনক) 

 

 

১৩২ কক ৰভ এচ/ৰচ 

কগৌৰীপুৰ - কগাসাঁঁগাওঁঁ 

সঞ্চাৰণ ল্াইন, ৬২ ৰক:ৰম 

(আনুমাৰনক) 

শ্ৰী ৰািীে দাস, 

সৈায়ক প্ৰৱন্ধক 
৮০১১৯২৫৯৭৪ 

অ:/অ: উপ 

মৈাপ্ৰৱন্ধক, বঙাইগাওঁ 

ঠট এণ্ড ঠট চক্ৰ 

এ ই জি ৰচ ল্ 

(এ এচ ই ৰব) 

ধাৰল্গাওঁঁ, ৰচৰাং, 

৭৮৩৩৮৫, অসম 

 

ইেংিািী আৰু অসমীয়া কাৰ্ িযব্াৈী সািােংশ ৰনম্নৰল্ৰখি স্থানবব্ািি বপাৱা ৰ্াব্: 
  

১. প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনা একক (Project Management Unit):  

প্ৰকল্প সঞ্চাল্ক (Project Director),  

ষ্টঠকনা: প্ৰিম মৈল্া, এ:ই:জি:ৰচ:এল্:, ৰব্িলু্ী ভৱন,  

বৰ্াগাবৰ্াগ নম্বি: ০৩৬১-২৭৩৯৫২০ 

বৱব্োইট www.aegcl.co.in, 

বৰ্াগাবৰ্াগ ব্যজি: শ্ৰীৰ্ুি বল্াকনাি বচৌিুিী 

২.  প্ৰকল্প ৰূপায়ণ একক (Project Implementation Unit): ওপিি িাৰল্কাি উবেখ কিা অনুসৰি। 

৩. অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত সৰমৰি (Grievance Redressal Committee). 

   

স্তৰ ২ (Tier-2):  
 

(১) মুখয মৈাপ্ৰৱন্ধক, প্ৰকল্প পৰিকল্পনা আৰু ৰব্কাশ, এ:ই:জি:ৰচ:এল্: (Chief General Manager, 

PP&D, AEGCL) 



*কেৱল অফিফিয়েল ব্যৱহাৰ 

পাৰৰপাৰবক্ আৰু সামাজিক প্ৰভাৱ মূল্যায়ন - পাৰৰপাৰবক্ আৰু সামাজিক বযৱস্থাপনা পৰৰকল্পনা (ৰিৰনটা ৰবদ্যমান  পৰৰবাহী 

ল্াইনক  উচ্চ-িাপমাত্ৰা-ৰনম্ন-চেগ ল্াইনলল্ পুনৰ গাাঁথৰন উন্নীিকৰণ, পেকেজ: এল),  অসম আন্তঃৰাজিযক সঞ্চাৰণ প্ৰণাল্ী সুদৃ্ঢ়কৰণ 

প্ৰকল্প 
 

5 | P a g e  
   অসম ফব্দ্যযৎ সংব্হন ফনগম ফলফমযেড (AEGCL) 

ষ্টঠকনা: প্ৰিম মৈল্া, এ:ই:জি:ৰচ:এল্:, ৰব্িলু্ী ভৱন,  

বৰ্াগাবৰ্াগ নম্বি: ০৩৬১-২৭৩৯৫২০ 

বৱব্োইট: www.aegcl.co.in, 

বৰ্াগাবৰ্াগ ব্যজি: শ্ৰীৰ্ুি বল্াকনাি বচৌিুিী 
 

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

প্ৰকল্প সঞ্চাল্ক (Project Director),  

ষ্টঠকনা: প্ৰিম মৈল্া, এ:ই:জি:ৰচ:এল্:, ৰব্িলু্ী ভৱন,  

বৰ্াগাবৰ্াগ নম্বি: ০৩৬১-২৭৩৯৫২০ 

বৱব্োইট www.aegcl.co.in, 

বৰ্াগাবৰ্াগ ব্যজি: শ্ৰীৰ্ুি বল্াকনাি বচৌিুিী 

 

স্তৰ ১  (Tier-1): ওপিি িাৰল্কাি উবেখ কিা অনুসৰি। 
 

প্ৰকল্পবটাবৱ এক অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত প্ৰণাল্ী (Grievance Redressal Mechanism) স্থাপনি ব্যৱস্থা 

কৰিবে। অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত প্ৰণাল্ী হৈবে এক ৰব্নামূল্ীয়া প্ৰণাল্ী ৰৰ্ প্ৰকল্প প্ৰভাৰৱি বল্াক (Project 

Affected People) ব্া ৰনম িাণ েৰমকি দ্বািা উবদ্বগ ব্া অৰভবৰ্াগ সমািান কিাি পঞ্জীয়ন আৰু প্ৰয়াস 

কবি। এই প্ৰজিয়াি উবেশয হৈবে ৰব্ব্াদবব্াি দ্ৰুিিাবি সমািান কিা আৰু বমাকদিমা পৰিৈাি কিা, 

এবনদবি প্ৰকল্পি কাৰ্ িযকল্াপি মসৃণ ৰূপায়ণ ৰনজিি কিা। 
 

প্ৰকল্পি সকবল্া স্তিি অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত প্ৰণাল্ী, অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত সৰমৰিি সদসযসকবল্ অৰভবৰ্াগ 

ৰনষ্পৰত্ত প্ৰণাল্ীি উবেশযবব্াি ব্িাই িাৰখব্ ল্াবগ আৰু বসইবব্াি প্ৰাপ্ত কৰিব্লল্ বচষ্টা কৰিব্ ল্াবগ। 

অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত প্ৰণাল্ীি প্ৰািৰমক উবেশযবব্াি হৈবে: 

সকবল্া প্ৰকল্পি ব্াবব্ অৰভবৰ্াগ সমািানি ব্াবব্ এক সুল্ভ, স্বচ্ছ, দে আৰু অনুমানবৰ্াগয প্ৰণাল্ী 

প্ৰদান কৰিব্: 
 

o অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত প্ৰণাল্ী িনৰপ্ৰয় কিা আৰু ইয়াক বকবনদবি ৰব্নামূল্ীয়ালক প্ৰবৱশ কৰিব্ 

পাৰি। 

o ৰব্ৰভন্ন সাম্ভাব্য প্ৰপত্ৰি অৰভবৰ্াগ প্ৰাপ্ত কিা (ৰল্ৰখি, বমৌৰখক, ইবল্ক্ট্ৰৰনক, ইবমইল্, 

সামাজিক মািযম, বটৰল্বিান, বিক্স, পিামশ ি ব্াকচ) 

o প্ৰৰিকািি ব্াবব্ েষ্ট প্ৰজিয়া স্থাপন কিা ৰৰ্ আৱৰি িাবক: 

• অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত প্ৰণাল্ীি পঞ্জীয়ন  সকবল্া অৰভবৰ্াগ ল্গ কিক (সৰু আৰু বমৌৰখক 

সৈ)। 

• অৰভবৰ্াগকািীক স্বীকৃৰি, সমািানি ব্াবব্ প্ৰিযাৰশি মযাদ ব্যাখযা কিা। 

• অৰভবৰ্াগি অনুসন্ধান, অৰভবৰ্াগকািীি সমািানি প্ৰস্তাৱ ৰদয়া আৰু ৰ্ৰদ অৰভবৰ্াগবটা 

গ্ৰৈণবৰ্াগযভাবৱ ব্ন্ধ কিা ৈয়, ব্া 

• ৰদ্বিীয় স্তিলল্ অৰভবৰ্াগ বৃ্জি ৰৰ্বটা অৰভবৰ্াগি হসবি অৱগি কৰিব্ ল্াবগ। 



*কেৱল অফিফিয়েল ব্যৱহাৰ 

পাৰৰপাৰবক্ আৰু সামাজিক প্ৰভাৱ মূল্যায়ন - পাৰৰপাৰবক্ আৰু সামাজিক বযৱস্থাপনা পৰৰকল্পনা (ৰিৰনটা ৰবদ্যমান  পৰৰবাহী 

ল্াইনক  উচ্চ-িাপমাত্ৰা-ৰনম্ন-চেগ ল্াইনলল্ পুনৰ গাাঁথৰন উন্নীিকৰণ, পেকেজ: এল),  অসম আন্তঃৰাজিযক সঞ্চাৰণ প্ৰণাল্ী সুদৃ্ঢ়কৰণ 

প্ৰকল্প 
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• অৰভবৰ্াগি অনুসন্ধান, অৰভবৰ্াগকািীি সমািানি প্ৰস্তাৱ। 

• অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত প্ৰণাল্ী  ল্গি মিামি িখা আৰু অৰভবৰ্াগ ব্ন্ধ কিা। 
 

o অৰভবৰ্াগবটা অৱগি কৰিব্ ল্াবগ বৰ্: 

• অৰভবৰ্াগকািীসকল্ি ব্াবব্ বকাবনা প্ৰৰিবশাি ব্া ভাবু্ৰক নাই। 

• অৰভবৰ্াগকািীসকল্ি ব্াবব্ অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত প্ৰণাল্ীি প্ৰবৱশাৰিকাি ৰব্নামূল্ীয়া। 

• অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত প্ৰণাল্ী  নযাৰয়ক ব্যৱস্থাি স্থান নল্য়। 

• ৰৰ্বকাবনা ব্ািম্বাি অৰভবৰ্াগি ব্াবব্ পৰ্ িবব্েণ কিক আৰু বিওঁবল্াকি প্ৰণাল্ীব্ি 

সমািানি ব্াবব্ প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনা একক (PMU) এবন ৰব্ষবয় অৱগি কিক। 

• এবন এক পৰিবৱশ প্ৰদান কিা ৰৰ্িিয, দৃষ্টষ্টভেংগী আৰু িািণাসমূৈি মুি আৰু সৎ 

আদান-প্ৰদান হিয়াি কবি। 
 

o অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত প্ৰণাল্ী   ৰনম্নৰল্ৰখি িিযবব্ািি িৰিয়বি প্ৰবৱশ কৰিব্ পাৰি: 

• প্ৰকল্প ৰচহ্ন বব্াডি। 

• প্ৰকল্প ৰূপায়ণ একক (PIU) কাৰ্ িাল্য়/ষ্টট এণ্ড ষ্টট চাকিল্ কাৰ্ িাল্য়ি প্ৰদশ িন । 

• এ.ই.জি.ৰচ.এল্. বৱব্ োইটি আপবল্াড কৰিব্ ল্াৰগব্। 
 

 

ৰৰ্ সকল্ প্ৰকল্প-প্ৰভাৰৱি বল্াবক (PAP) ৰব্বাস কবি বৰ্ প্ৰকল্প-স্তিি অৰভবৰ্াগ ৰনষ্পৰত্ত প্ৰণাল্ী  

(GRM) ব্া  AIIBি ব্যৱস্থাপনা প্ৰজিয়াি িৰিয়বি পাৰিপাৰব িক আৰু সামাজিক নীৰি (ESS) 

কাৰ্ িযকিী কিাি ৰব্িল্ বৈাৱাি িল্ি বিওঁবল্াক ৰব্ৰূপভাবৱ প্ৰভাৰৱি হৈবে ব্া বৈাৱাি সম্ভাৱনা 

আবে, বসইসকল্ বল্াবক  AIIBএ প্ৰৰিৰস্থি কিা “প্ৰকল্প-প্ৰভাৰৱি মানুৈি প্ৰণাল্ীি”ঁ (PPM)ঁ

অৰভবৰ্াগ দাৰখল্ কৰি স্বিন্ত্ৰ আৰু ৰনিবপে পৰ্ িাবল্াচনা কিাি সুবৰ্াগ প্ৰদান কিাি ব্াবব্ স্থাপন 

কিাি সুবৰ্াগ পাব্ । প্ৰকল্প-প্ৰভাৰৱি মানুৈি প্ৰণাল্ী ি ৰব্ষবয় িিয ইয়াি উপল্ব্ধ:  

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

