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লব্দ সাংয়ে্ িাসকা
তএও(CAO)

কভপ্লাবেন্স এডবাাআজায ওভফাডবভন

াঅাআ এপ ত (IFC)

াআন্টাযন্ানার পাাআনান্স কযবযন

এভাাআতজএ(MIGA)

ভাতিবরটাযার াআনববস্টবভন্ট গ্াযাতন্ট এবজতন্স

াআউএাআএর(UAEL)

াআউনাাআবটড াঅশুগঞ্জ এনাতজপ তরতভবটড

এতএতএর(APSCL)

াঅশুগঞ্জ াওোয প্রস্টন প্রকাম্পাতন তরতভবটড

তজওতফ (GOB)

ফাাংরাপ্রদ যকায

তফততডতফ(BPDB)

ফাাংরাপ্রদ াওোয প্রডবরবভন্ট প্রফাডপ
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১ সারাাংল
২০১৬ বনয প্রভ ভাব
CAO, IFC ’য এয ােিাে UAEL দ্বাযা তনতভপি ও
তযচাতরি তফদু্ৎ প্রকন্দ্র ম্পতকপ ি একটি াতববমাগ গ্রন কবয। তফদু্ৎ প্রকবেয
াশ্বপফিী এরাকায ফাতন্দাবদয ক্ষ প্রথবক াতববমাগটি দাবেয করা হয়। অডিস াগ
করা হয় য , তফদু্ৎ প্রকন্দ্রটি উি এরাকায ফাতন্দাবদয জন্ ফােু ও ব্দ দূলে
 স্বাস্থ্্ ম্পতকপ ি ভ্ায কাযন এফাং িায াবথ তফজ্জনক ফজপ্ ফ্ফস্থ্ানা
ম্পবকপ ও উবদ্বগ প্রকা কযা ে। ২০১৬ বনয জুন ভাব তএও াতববমাবগ
উবেতখি ভ্াভূবক মপাবরাচনা প্রমাগ্ তাবফ গ্রন কবয। তএও কিৃপ ক
তযচাতরি মপাবরাচনা প্রতক্রো চরাকাতরন ভে ফাতদ ও াআউএাআএর উবোআ প্রচ্ছাে
তফবযাধ ভীভাাংা দ্ধতিবি াাং গ্রবন ম্মি ে। এাআ ভূর্ােন প্রতিবফদনটি
ভূর্ােন প্রতক্রো, প্রকল্পটিয ফেপনা, াতববমাগ ভূ এফাং যফিী দবক্ষ ম্পতকপ ি
একটি াযাংবক্ষ প্রদান কবয।
২ ্েভূ সম
২.১ প্রকল্প
IFC’য এাআ প্রকল্পটি ফাাংরাবদ যকায এয াবথ প্রকল্প ফাস্তফােন চু তিয াধীবন
একটি ১৯৫ প্রভগা ওোট কম্বাাআন্ড াাআবকর প্রযতপ্রবকটিাং গ্া াআতঞ্জন তফদু্ৎ প্রকন্দ্র
তনভপাে, উন্নেন, তযচারনা ও যক্ষোবফক্ষে এয উবেব এফাং ফাাংরাবদ তফদু্ৎ
উন্নেন প্রফাডপ এয াবথ ১৫ ফবযয তফদু্ৎ ক্রে াংক্রান্ত চু তিয াধীবন গৃীি
বেবছ (মা এখাবন প্রকল্প নাবভ তযতচি বফ)।
UAEL এাআ ফুজােন প্রকল্পটি
উন্নেন কবযবছ মায ৭১% াআউনাাআবটড গ্রু এফাং ২৯% এতএতএর াাংতদায।
এতএতএর, ফাাংরাবদ তফদু্ৎ উন্নেন প্রফাডপ এফাং ফাাংরাবদ যকায এয প্রমৌথ
ভাতরকানা প্রকাম্পাতন । IFC এাআ প্রকবল্প UAEL প্রক ২০.৫ তভতরেন ভাতকপ ন ডরায ঋে
প্রদাবন ম্মি বেবছ তকন্তু মা এখন মপন্ত ছাড়কযন কযা েতন।
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এয তফদু্ৎ প্রকন্দ্রটি
তফদু্ৎ উৎাদন ে।
UAEL

APSCL

কভবপ্লবেয াব্ন্তবয াফতস্থ্ি প্রমখাবন ূফপ বিাআ

২.২ অসভয়যাগ
প্রভ ২০১৬ াবর CAO াঅশুগবঞ্জ UAEL এয কামপক্রভ াংক্রান্ত একটি াতববমাগ গ্রন
কবয। াতববমাগটি APSCL এয াঅফাতক এরাকাে ফফাযি ৫ জন ফাতন্দায ক্ষ
বি দাবেয কযা ে।
UAEL তফদু্ৎ প্রকবন্দ্রটি APSCL াঅফাতক ভোয তন্নকবট
াফতস্থ্ি। াতববমাগকাতযগন িাবদয নাবভয প্রগানীেিা ফজাে যাখায ানুবযাধ
কবযন। াতববমাগকাযীগে উবদ্বগ প্রকা কবযন প্রম, তফদু্ৎ প্রকন্দ্র বি ভাত্রাতিতযি
ব্দ ও ফাষ্প তনগপি ে এফাং এরাকাফা
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কিৃপ ক ফ্ফহৃি একটি যাস্তায াব UAEL তফদজনক ফজপ্ দাথপ তযি্ি াফস্থ্াে
প্রপবর প্রযবখবছ। ভূর্ােন প্রতিবফদনকারীন ভে
APSCL
াঅফাতক ভোে
ফফাকাযী াঅযও ১০ জন ফাতন্দাবক াতববমাগকাযী তববফ িাবদয নাভ ান্তবুপ ি
কবয এফাং এয পবর ফপবভাট াতববমাগকাযীয াংখ্া দাড়াে ১৫ জন। এছাড়াও
ভূর্ােনকারীন ভে ১৫ জবনয কবরাআ CAO প্রক িাবদয তযচে প্রকা কযবি
ম্মতি প্রদান কবযন, মায াথপ র িাবদয তযচে প্রগান যাখায াঅয প্রকান
প্রবোজন প্রনাআ। উযন্তু াতববমাগকাযীগে উবেখ কবযন প্রম, উি াঅফাতক
এরাকাে ফফাকাযী ান্ান্ ফাতন্দাবদয উবদ্বগবক িাাঁযা প্রতিতনতধত্ব কযবছন এফাং
উি ভোে ফফা কবয না তকন্তু ান্ান্ জনবগাষ্ঠীয উবদ্বগ এয কথা উবেখ
কবযন।
৩ মূযােন সারসাংয়ে্
CAO কিৃপ ক তযচাতরি ভূর্ােন এয উবে্ বচ্ছ াতববমাগকাযীগে কিৃপ ক উত্থাতি
ভ্া ও উবদ্বগ ভূ ম্পবকপ স্বচ্ছ ধাযনা াজপন কযা এফাং
UAEL ও ান্ান্
াাংগ্রেকাযীগে এাআ উবদ্বগ ভুবক তকবাবফ প্রদবখন প্র ম্পবকপ িথ্ াংগ্র কযা।
এাআ ভূর্ােন প্রতক্রোয াঅযও একটি উবে্ বচ্ছ াতববমাগকাযীগে এফাং UEAL,CAO
এয ােিাে তফবযাধ তনষ্পতি প্রতক্রোে াাংগ্রন কযবি াআচ্ছুক তকনা াথফা এাআ
াতববমাগটি CAO এয কভবপ্লাআন্স দ্ধতিয
মাধ্যসম IFC এয কামপক্রভ ভূর্ােন
মপাবরাচনা কযায জন্ প্রপ্রযন কযা বফ তকনা িা তফবফচনা কযা (
CAO এয
াতববমাগ তনষ্পতি প্রতক্রোয জন্ াংমুতি ‘ক’ প্রদখুন)। এাআ ভূর্ােন প্রতিবফদবনয
জন্ াংগৃীি িথ্ CAO কিৃপ ক প্রাপ্ত াতববমাবগয মথাথপিা তনরুবন প্রকান রু
তদ্ধান্ত গ্রবন ফ্াফায কযা ে না।
৩.১ মূযােন ্দ্ধসি
প্রাপ্ত াতববমাগ ভূর্ােবনয জন্ CAO তনম্ন তরতখি ন্থাগুবরা াফরম্বন কবযবছ –

প্রকল্প নতথ ভূবয মপাবরাচনা

াতববমাগকাতযবদয াবথ বা

ভো ফাতবদয াবথ াক্ষাৎ কযা

IFC প্রকল্প দবরয াবথ াক্ষাৎ, UAEL এয প্রতিতনতধ, ভ্াবনতজাং তডবযক্টয এয
াক্ষাৎ এফাং APSCL এয ভ্াবনতজাং তডবযক্টয এয াক্ষাৎ

২০১৬ বনয ২৫-২৯ প্রবেম্বয িাতযবখয ভবধ্ তফদু্ৎ প্রকন্দ্র কভবপ্লে,
UAEL তফদু্ৎ প্রকন্দ্র এফাং াঅবাবয এরাকা ভূবয তযদপন
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৩.২ সমসযা সমূয়ের সার সাংয়ে্
এাআ াাংব াতববমাগকাযীগে এফাং UAEL কিৃপ ক প্রদি তফতবন্ন াআু্ ভূবয একটি
তফস্তাতযি াযাংবক্ষ প্রদান কযা র। এয ভাধ্বভ াতববমাগ এয প্রমৌতিকিা
ম্পবকপ CAO প্রকান প্রকায তদ্ধাবন্ত উতনি ে না।
CAO ভূর্ােন কামপক্রভ এয
াাং তববফ ভূর াতববমাগ এফাং ান্ান্ প্রস্টকবাল্ডাযবদয াবথ াঅবরাচনায
তবতিবি তনম্ন তরতখি াআু্ ভুবক তচতিি কযা বেবছ মা এাআ াতববমাগটি
তনস্পতিবি গুরুত্বূেপ বূ তভকা ারন কযবফ।

UAEL এফাং স্থ্ানীে ফাতন্দাগন তকবাবফ একাবথ কাজ কবয বব্দয ভাত্রা
হ্রা কযবি ক্ষভ বফ মা
APSCL এয াঅফাতক ফাতন্দাবদয এফাং
াঅবাবয ান্ান্ জনবগাষ্ঠীয জন্ নীে বফ।

ফাষ্প তনগপভন, কঠিন ফজপ্ ফ্াফস্থ্ানা এফাং ঝড় ফৃতিয াতনয ফ্ফস্থ্ানা
ম্পতকপ ি ভোফাতয উবদ্বগ ভূবক তফবফচনাে তনবে তকবাবফ ভাধান কযা
মাে প্র ফ্াাবয উবে বক্ষয বূ তভকা।

স্থ্ানীে ফাতন্দাগন এফাং UEAL তকবাবফ যস্পবযয াবথ প্রমাগাবমাগ এফাং
ভবঝািায তবতিবি দীঘপস্থ্ােী ম্পকপ তিতয কযবি ক্ষভ বফ মায পবর
স্থ্ানীে জনবগাষ্ঠীয উবদ্বগ হ্রা াবফ, প্রৌাদপ ূেপ ম্পকপ ফজাে থাকবফ এফাং
UEAL এয তফদু্ৎ প্রকবন্দ্রয কামপকয কামপক্রবভয ােক বূ তভকা ারন কযবফ।
অসভয়যাগকারীয়দর প্রপ্রো্ে
১ উচ্চ ভাত্রায ব্দাঃ
াতববমাগকাযীবদয ভবি UAEL তফদু্ৎ প্রকন্দ্র ানুবভাতদি ীভায াতিতযি ব্দ
তনাঃযে কযবছ মা উি এরাকাে ফফাকাযী ৬০০ তযফায এয উয তফরূ
প্রতিতক্রো প্রপরবছ। াতববমাগকাযীবদয ভবন কবযন এয পবর িাাঁযা ভাথা প্রফথা,
বাযাভ্ীনিা, তফতল্ডাং ও জানারায কাাঁুতন এফাং তদনতন্দন জীফবনয তফতবন্ন প্রক্ষবত্র
িাবদয াতন্ত তফতিি বচ্ছ।াতববমাগকাযীগে দাফী কযবছ প্রম, উচ্চভাত্রায ব্দ প্রকান
াস্থ্ােী াআু্ নে এফাং UAEL কিৃপ ক গৃীি াংবাধন ভূরক ফ্ফস্থ্া ভূ ফাষ্প ফন্ধ
কযবি ক্ষভ বরও বব্দয ভাত্রা কভাবি কামপকয নে।
২ ফাষ্প তনাঃযোঃ
াতববমাগকাযীগে উবেখ কবযবছন প্রম, UEAL এয তফদু্ৎ প্রকন্দ্র বি প্রম ফাষ্প প্রফয
ে িা APSCL াঅফাতক ভোয াভবনয যাস্তাে ভাবঝ ভবধ্ দৃতি ীভাবক াঅচ্ছন্ন
কবয প্রপবর মা ড়ক দুঘপটনা ঘটায ম্ভাফনা ফাতড়বে প্রদে।িাাঁযা াঅযও াতববমাগ
কবযন প্রম, ফাষ্প তনাঃযেকাবর ঘন ঘন প্রচণ্ড উচ্চ ভাত্রায ব্দ প্রফয ে এফাং
ফাবস্পয যঙ াদায তযফবিপ রুদ ে, মা এক ধযবনয ক্ষতিকয যাােতনক

ৃষ্ঠা ৫

দাবথপয উতস্থ্তিয প্রভান কবয। িাাঁযা স্বীকায কবযন প্রম UEAL এাআ াআু্ ভাধাবন
াঅাংতক দবক্ষ গ্রন কবযবছ তকন্তু িাাঁযা এাআ াআু্টি
ম্পূেপরূব ভীভাাংা কযায
জন্ াঅগ্রী।
৩ তযি্ি কঠিন ফজপ্
াতববমাগকাযীবদয ভবি, ক্ষতিকয দাথপ প্রমভন- গ্লা উর এফাং ান্ান্ দাথপ
ভূ স্থ্ানীে জনবগাষ্ঠী কিৃপ ক ফ্ফায কযা একটি যাস্তায াব একটি প্রখরায ভাবঠ
UAEL তযবিি াফস্থ্াে প্রপবর প্রযবখবছ মা স্থ্ানীে জনবগাষ্ঠীয জন্ স্বাস্থ্্ ঝু তক
তিতয কযবছ।
াতববমাগকাযীগন স্বীকায কবযবছন প্রম, UEAL এাআ াআু্টি ম্পূেপ রুব ভাধাবনয
জন্ প্রবোজনীে দবক্ষ গ্রন কবযবছ। তকন্তু এাআ ধযবনয ঘটনা বতফল্বি াঅয
ঘটবফ না এ ফ্াাবয ম্পূেপ বাবফ তনতিি বি চাে।
৪ ঝড় ফৃতিয াতনয ফ্ফস্থ্ানা
াতববমাগকাযীগে দাফী কবযন প্রম, UEAL তফদু্ৎ প্রকবন্দ্রয ফাাআবযয প্রেবনজ তবস্টবভয
কাযবন ফৃতিয ভে ভাযাত্মক প্রেবনজ ভ্ায ৃতি ে। িাবদয ভবি প্রেন ভূ
মথামথবাবফ যক্ষোবফক্ষে কযা ে না মায পবর তফদু্ৎ প্রকন্দ্র এফাং াঅফাতক
এরাকায ভধ্ফিী যাস্তা ফৃতিয ভে াতনয তনবচ চবর মাে।
উবয উবেতখি ফকটি াআু্ প্রি াতববমাগকাযীগে UEAL এয াবথ তম্মতরিবাবফ
ভাধান খুাঁবজ প্রফয কযায াঅগ্র প্রকা কবযবছন মাবি িাাঁযা প্রতিবফী তববফ
াতন্তূেপ বাবফ ফফা কযবি াবয।
UAEL এর প্রপ্রো্ে

১ উচ্চ ভাত্রায ব্দ
UAEL
এয প্রতিতনতধযা স্বীকায কবযবছন প্রম ওোবযতন্ট ততযেবড ফেরায
রূান্তযকারীন ভে (২০১৬ বনয প্রথভ বাবগ) বব্দয ভাত্রা প্রফবড় তগবেতছবরা
তকন্তু এটিবক একটি াভতেক ফ্াায তববফ িাাঁযা প্রজায দাফী িু বরবছন এফাং
তফদু্ৎ প্রকবন্দ্রয স্বাবাতফক কামপক্রভ এফাং যক্ষোবফক্ষেকারীন ভবে এ ঘটনায
ুনযাফৃতি বফ না। UAEL প্রতিতনতধগন বব্দয ভাত্রা কভাবনায জন্ িাবদয গৃীি
দবক্ষ ভূ, প্রমভনাঃ APSCL াঅফাতক এরাকাভুখী উাঁচু প্রদোর উবিারন, ফেরায
ভূব াাআবরন্সায রাগাবনা এফাং প্রদোবরয গাবে গাছ রাগাবনায প্রতি দৃতি াঅকলপে
কবযন।UAEL দাফী কযবছ প্রম APSCL কভবপ্লে এয ভবধ্ প্রফকটি াওোয প্ল্ান্ট
কামপক্রভ চারাবচ্ছ মায পবর UAEL তফদু্ৎ প্রকন্দ্র উচ্চভাত্রায বব্দয জন্ এককবাবফ
দােীনে।
ৃষ্ঠা ৬

২ ফাষ্প তনাঃযে
UAEL এযভবি এটিও একটি াভতেক ফ্াায তছর মা ফেরায রূান্তযকারীন ভে
ঘবটবছ এফাং প্রকান তদফদুতফপাক ফ্িীি এ ঘটনায ুনযাফৃতি বফ না। উসেখ্য য
বর্ত মাসে UAEL ডবদ্যযৎ যকন্দ্র হসর্ যখ্ালা বার্াসে যকাে রকম বাষ্প ডেগতমে হয়
ো। তনেতভি াাবযন এয ফাষ্প াাআবরনায এফাং প্রেন দ্বাযা ডেগতমে হয়
৩ তযি্ি কঠিন ফজপ্
UAEL এাআ স্থ্ানটি APSCL এয কনট্রাকটয প্রক রীজ প্রদান কবয তন। APSCL এয
ুাতযব APSCL এয কনট্রাকটয
স্থ্ানটি ফ্ফায কযতছর।
তকন্তু, UAEL
জােগাটিয দখর প্রপযি তনবেবছ, তযষ্কায কবযবছ এফাং দখর ফজাে প্রযবখবছ প্রমন
বতফল্বি এাআযকভ তযতস্থ্তি াঅয না ে।
৪ ঝড়ফৃতিয াতনয ফ্ফস্থ্ানা
UAEL এয ভবি াতববমাগকাযীবদয দ্বাযা উবেতখি ঝড়ফৃতিয াতনয ফ্াফস্থ্ানা
দ্ধতি িাবদয ীভানা প্রাচীয এয ফাাআবয। UAEL এয ভবি িাবদয তনজস্ব প্রেবনজ
তবস্টভ িাবদয তনজস্ব ীভানা প্রাচীয এয ভবধ্ এফাং প্রাচীয এয ফাাআবযয প্রেবনজ
তবস্টভ ম্পূেপরূব APSCL এয এখতিোযাতধন।
এয প্রতিতনতধগন উবয উবেতখি াআু্ ভূ ভাধান কবল্প াতববমাগকাযীবদয
াবথ াঅবরাচনা কযবি াঅগ্রত। UAEL কিৃপ ক্ষ াআতিভবধ্ IFC এয াবথ এফ ভ্া
ভাধাবন যফিী কযনীে দবক্ষ ভূ তনবে াঅবরাচনা শুরু কবযবছন।
UAEL

৩.৩ প্রস্টকয়োল্ডারয়দর েয ও আগ্রয়ের সার সাংয়ে্
উবযাতেতখি প্রস্টকবাল্ডাযবদয াবথ াঅবরাচনা বি CAO ভূর্ােন দর তনম্নতরতখি
রক্ষ্ ও াঅগ্রগুরবক তচতিি কবযবছন মা ফাাআ একভি বেবছনাঃ







স্থ্ানীে ফাতন্দাবদয স্বাবস্থ্্য উয ক্ষতিকয প্রবাফ এড়াবনা ;
IFC এয ভান ও নীতিভারা ানুমােী প্রকবল্পয কামপক্রভ তনতিি কযা;
স্থ্ানীে ফাতন্দা ও UAEL এয ভবধ্ দীঘপস্থ্ােী প্রৌাদপ ্ূেপ ম্পকপ তিতয কযা;
ফাাংরাবদবয জন্ তনযাদ ও দক্ষ তফদু্ৎ উৎাদবনয ফ্াাবয ভথপন
প্রদান;
কর প্রস্টকবাল্ডায এয াবথ তক্রে প্রমাগাবমাগ যক্ষা কযা মাবি
UAEL
তফদু্ৎ প্রকন্দ্র ম্পবকপ ঠিক িথ্ প্রফা তনতিি ে।

ৃষ্ঠা ৭

৪ ্রবিী ্দয়ে্সমূে
াতববমাগকাযীগে এফাং UAEL উবোআ প্রস্বচ্ছাে তফবযাধ তনষ্পতি প্রতক্রো (াংরা)
াাংগ্রবন ম্মি বেবছন। CAO দুাআ ক্ষবক াংরাবয জন্ প্রুি কযা, দুাআ বক্ষয
ভবধ্ ভূর তনেভগুবরা ঠিক কযা এফাং াযস্পতযক বমাতগিায ভাধ্বভ ভ্া
ভাধাবন ােিা কযবফ।

ৃষ্ঠা ৮

সাংযুসি ‘ক’- সসএও কিৃি ক অসভয়যাগ সামায়নার প্রসিো
এয তফবযাধ তনষ্পতি কামপক্রবভয াধীবন প্রাথতভক ভূর্ােন এয কাজ ে। CAO
এয ভূর্ােন এয উবে্ বচ্ছাঃ

াতববমাগকাতয কিৃপ ক উত্থাতি াআু্ ও উবদ্বগ ভূ স্পিকযন,

ান্ান্ প্রস্টাকবাল্ডাযবদয ভবনাবাফ ম্পবকপ িথ্ াংগ্র, এফাং

প্রস্টাকবাল্ডাযবদয জন্ তক তক তফকল্প াঅবছ িা ফুঝবি ােিা কযা এফাং
িাাঁযা CAO এয তফবযাধ তনষ্পতি প্রতক্রোয ভাধ্বভ ভাধান কযবফন াথফা
তফলেটি IFC এয কভপ্লাবেন্স প্রতক্রো দ্বাযা মপাবরাচনা কযা।
CAO

এাআ ডকুবভন্টটি CAO টিভ মা মা শুবনবছন িায একটি তফফযে এফাং তফতবন্ন দবক্ষ
ভূ ফ্াখ্া কযা বেবছ মাবি উবেক্ষ প্রমন তফবযাধ তনষ্পতি াথফা কভপ্লাবেন্স
প্রতক্রোবক প্রফবছ তনবি াবয। এাআ তযবাটপ াতববমাবগয প্রমৌতিকিা তনবে প্রকানরূ
তদ্ধাবন্ত প্রৌাঁছােনা।
াআু্ভূবয ভাধান এফাং ভূর্ােনকাবর ও তফবযাধ তনস্পতি প্রতক্রোয ভে তচতিি
নিু ন প্রকান াআু্ এয ভাধান কযা মা দুাআ বক্ষয তনকট গ্রেবমাগ্।
াথফা
কভপ্লাবেন্স/ানুন্ধান প্রতক্রো
মতদ ক্ষভূ কভপ্লাবেন্স প্রতক্রো তনফপাচন কবযন িাবর
CAO এয কভপ্লাবেন্স
কামপক্রবভয াধীবন IFC/MIGA এয তযবফগি ও াভাতজক ভান তনতিিকযে
প্রতক্রোয জন্ প্রকল্পটিয উমুিিা মাচাাআ কযা ে। এাআ উমুিিা মাচাাআ প্রতক্রো
ানাতধক ৪৫ কভপতদফবয ভবধ্ ম্পন্ন কযা ে। মতদ প্রকল্পটিয কভপ্লাবেন্স
প্রতক্রোয উমুি ফবর তফবফতচি ে িবফ CAO এয কভপ্লাবেন্স তফবাগ IFC/MIGA এয
প্রকল্প ম্পতকপ ি কভপকাবণ্ডয ফ্াাবয ুগবীয ানুন্ধান কামপক্রভ তযচারনা কযবফ।
এাআ ানুন্ধান প্রতিবফদনটি প্রকান প্রকায কভপ্লাবেন্স তফচু ্তিয িথ্ এফাং
IFC/MIGA
কিৃপ বক্ষয প্রতিতক্রো জনভবক্ষ প্রকা কযা বফ।
াাবযনার তনতিভারা ানুমােী প্রকান াতববমাগ াওোয বয তনম্নতরতখি
দবক্ষ ভূ গ্রন কযা োঃ
CAO

দবক্ষ-১- াতববমাগ এয প্রাতপ্তস্বীকায
দবক্ষ-২- প্রমাগ্িা – াতববমাগ ভূর্ােন প্রমাগ্িা তনধপাযে (ানতধক ১৫ তদন)
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দবক্ষ-৩- CAO ভূর্ােন- াআু্ ভূ ভূর্ােবনয ভাধ্বভ প্রস্টাকবাল্ডাযবদয জন্
তদ্ধান্ত গ্রবন ােিা প্রদান কযা ে, প্রস্টাকবাল্ডাযগন
CAO
এয ােিাে
তফবযাধ তনষ্পতি াথফা
IFC/MIGA এয তযবফগি ও াভাতজক ভাবনয াবথ
াভঞ্জ্ূেপ CAO কভপ্লাবেন্স প্রতক্রোয ভাধ্বভ াতববমাগ তনষ্পতি কযবি াবযন। এাআ
ভূর্ােন প্রতক্রো ানতধক ১২০ তদন ভবেয ভবধ্ ম্পন্ন ে।
দবক্ষ-৪- তনষ্পতি ােক কামপক্রভ- মতদ দুাআক্ষ ভবঝািাভূরক প্রতক্রো তনফপাচন
কবযন িবফ CAO এয তফবযাধ তনষ্পতি প্রতক্রো শুরু ে। তফবযাধ তনষ্পতি প্রতক্রো
াধাযেবাবফ দুাআ বক্ষয ম্মতিক্রবভ প্রনেনতক্রি তনেবভয তবতিবি তযচাতরি ে।
এাআ প্রতক্রোয ভবধ্ ােিা/ ভদ্ধস্তিা, প্রমৌথ িথ্ ানুন্ধান াথফা ান্বকান
তনষ্পতি প্রতক্রো ান্তবুপ ি মা দুাআবক্ষয ম্মতিয তবতিবি তযচাতরি ে। এাআ
প্রতক্রোয ভাধ্বভ দুাআ ক্ষ ভবঝািাে প্রৌছবি াবয াথফা প্রকান তফবল রক্ষ্
াজপন কযবি াবয।এাআ ধযবনয ভবঝািা প্রতক্রোয ভূর উবে্ বরা াতববমাগকৃ ি
দবক্ষ-৫- ভতনটতযাং এফাং পবরাাঅ
দবক্ষ-৬- গৃীি াতববমাগ এয তনস্পতি/ভা
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