
পূ�র্ব� দক্ষি�ণ এক্ষি�য়ায়া পূক্ষি�র্বহন ও র্বক্ষিণজ্য� সং�যো�গ ত্ব�ক্ষি�ত ক�ণ প্রো�গ্রাম
(ACCESS)-  র্ব�লাযোদ� পূ��য়া-১
   প্রো#কযোহল্ডা� সংম্পৃ&ক্তক�ণ পূক্ষি�কল্পন (এসংইক্ষিপূ/ SEP)

ক্ষিনর্ব�হ* সং�-সং�যো�পূ

প্রস্তা�বি�ত পূ	�
 দবি�ণ এবি�য়া�য়া পূবি��হন ও ��বিণজ্য� সং�যো��গ ত্ব��বি�তক�ণ প্রোপ্র�গ্রা�ম (ACCESS) উপূআঞ্চবি%ক

��বিণজ্য� ও পূবি��হযোন�  প্রো�যো& আন্তঃ(সং)ম�ন্তঃ  চ%�চযো%� উচ্চম�&�য়া  ��যোয়া� প্রধা�ন ক��ণসংম	হ,  প্রো�মন ��বিণজ্য�

সং-বি�ধা�য়া বি�বি.ন্ন ধা�যোন� নত- ন প্র�-বি0 গ্রাহণ �� ���হ�যো�� অবিত নগণ� হ��,  অপূ�
�প্ত পূবি��হন ও %বিজ্যবি3ক

অ�ক�ঠা�যোম�গত অ�স্থা�,  এ�� বিনয়ান্ত্রণ পূদ্ধবিত সং�ক্রা�ন্তঃ বি�বি.ন্ন প্রবিত�ন্ধকত� প্রোম�ক�যো�%� ক��� প্রো�যো& ক�জ্য

ক�যো�। ���%�যোদ� %��ন্ড প্রোপূ�র্ট
  অথবি�বির্ট  (বি�এ%বিপূএ),  জ্য�ত)য়া ��জ্যস্ব প্রো��র্ড
  (এনবি�আ�)  এ�� সংড়ক ও

মহ�সংড়ক  বি�.�গ  (আ�এইচবির্ড)  ���%�যোদযো�দ  আঞ্চবি%ক  পূবি��হন  ও  ��বিণযোজ্য��  জ্যন�  ��বিণজ্য�-সং�ম

অ�ক�ঠা�যোম�, প্র�-বি0 এ�� পূ	যো�
 উযোBবিCত বি�দ�ম�ন অ�স্থা�� উন্নবিত� জ্যন� প্রকল্পবির্ট ��স্তা��য়ান ক�যো�।  

এই প্রোপ্র�গ্রা�ম প্রোর্ডযো.%পূযোমযোE� উযোF�� হ% পূ	�
 দবি�ণ এবি�য়া ��ষ্ট্রগুযো%�� মযোধা� দ� এ�� বিস্থাবিতস্থা�পূক আঞ্চবি%ক

��বিণজ্য� এ�� পূবি��হন ���স্থা�� বি�ক�� ক��। প্রোপ্র�গ্রা�মবির্ট ম	%ত বিনম্নবি%বিCত বিতনবির্ট স্তাযো�� উপূ� বি.বিJ কযো�

এবিগযোয়া ��যো� ��   পূ	�
  দবি�ণ এবি�য়া�� ��যোষ্ট্র  ACCESS  প্রোপ্র�গ্রা�যোম� আওত�য়া ��স্তা��বিয়াত হযো� এমন সংক%

প্রকযোল্প� প্রো�যো& অপূবি��বিত
 ত থ�কযো�।
   

i ��বিণযোজ্য�� সং-বি�ধা�যোথ
 বির্ডবিজ্যর্ট�% ও স্বয়া�বিক্রায়া ���স্থা� গ্রাহণ ও ��স্তা��য়ান;

ii.  আঞ্চবি%ক পূবি��হণ অ�ক�ঠা�যোম�,  এক প্র�ন্তঃ প্রোথযোক অপূ� প্র�ন্তঃ পূ�
ন্তঃ বিন��বিKন্ন আন্তঃ:প্রো��গ�যো��গ ���স্থা�  ,

এ�� ��বিণযোজ্য�� প্রযোয়া�জ্যযোন অগ্রা�বিধাক�� বি.বিJযোত বি�বি.ন্ন সংম্পৃM0 সং-বি�ধা�  ��  প্রবিতষ্ঠা�নসংম	যোহ� আধা-বিনক)ক�ণ

(স্থা% �ন্দ� এ�� ক�3মসং হ�উসং); এ��

iii.  উপূ-অঞ্চযো% ��বিণজ্য� সং�ক্রা�ন্তঃ সংমসং�মবিয়াক ন�ন� বি�ষয়া�বিদ� সং�যোথ পূবি�বিচবিত �� প্রোসংগুযো%�যোক ���হ�� ক���

পূবি�যো�� �� সং-যো��গ তৈত�)� প্রো�যো& প্রযোয়া�জ্যন)য়া প্র�-বি0গত সংহ�য়াত� এ�� সং�মত� �Mবিদ্ধ।

প্রোক�বি.র্ড-১৯ মহ�ম��)� ক��যোণ বি�যোT� ক�যোU উপূ-আঞ্চবি%ক ��বিণজ্য� সং-বি�ধা�� আধা-বিনক)ক�যোণ� প্রযোয়া�জ্যন)য়াত�

অন-ধা�বি�ত হয়া।  মহ�ম��)�  ক��যোণ আন্তঃজ্য
 �বিতক ��বিণযোজ্য�  পূবি�চ�%ন�য়া  প্রো�  সং�কর্ট পূবি�%বি�ত হয়া ত�  বিU%

��ষ্ট্রগুযো%�� ধা��ণ��ও ��ইযো� এ�� এ� ফ%শ্রুবিতযোত সং)ম�ন্তঃ পূযোথ ��বিণযোজ্য�� প্রো�যো& চ�ম অসংমন্নয়াহ)নত� স্থা�ন

কযো� প্রোনয়া এ�� পূ	�
 দবি�ণ এবি�য়া প্রোদ�গুযো%�যোত পূণ���হ) পূবি��হন ক��
ক্রাযোম বিনযোষধা�জ্ঞা� আযো��পূ ক��� প্রো�যো&ও

প্র.�� ��যোC। ��জ্য�যো� পূযোণ�� প্রো��গ�যোন� স্ব�.�বি�ক গবিত ��হত হয়া,  চ�বিহদ� হ্রা�সং পূ�য়া,  ��� ফযো% ��বিণযোজ্য��

পূবি�ম�ণ সং)বিমত হযোয়া আযোসং। পূ	�
  দবি�ণ এবি�য়া প্রোদ�গুবি%যোত এই ক�ঠা�যোম�গত প্র�% পূবি��ত
 ন �বি0��%),

1



বিস্থাবিতস্থা�পূক এ�� প্রোর্টকসংই অথ
নৈনবিতক পূ-নরুদ্ধ�যো�� বি.বিJ হযোত পূ�যো�। উপূ-অঞ্চযো% ��বিণজ্য� সং�ক্রা�ন্তঃ বি�বি.ন্ন

ক�জ্য ক�গজ্যপূ& �� র্ডক- যোমE বিন.
 �  এ�� প্র�য়া�ই ��বিণজ্য� সং�বি\ষ্ট  প্রোক�যোন� সং�ক��) �� প্রো�সং�ক��) প্রবিতষ্ঠা�যোন�

বিনয়ামন)বিত� আওত�য়া থ�ক- ক �� ন� থ�ক- ক একজ্যন ��বি0 �� প্রবিতষ্ঠা�নযোক বি�বি.ন্ন প্রযোয়া�জ্যন)য়া নবিথ �� র্ডক- যোমE

ম-দ্রণকM ত আক�যো� জ্যম�দ�ন ক�যোত হয়া । প্রোক�বি.র্ড-১৯ মহ�ম��)� এই পূবি�বিস্থাবিতযোত ��বি0� স্ব��)যো� উপূবিস্থাবিত ��

এযোক অপূযো�� সং�যোথ সং���  ক��� বি�ষয়াবির্ট অযোনক প্রো�যো&ই অসংম্ভ� হযোয়া উযোঠাযোU �� এবিড়যোয়া চ%�� একবির্টৎ

অ.��সং �প্ত হযোত প্রোদC� ��যোK। প্রো�সং�ক��) C�যোত ��বিণজ্য� পূবি�চ�%ন�� প্রো�যো& এই বি�ষয়াগুযো%� সংময়া অপূচয়া,

অবিতবি�0 C�চ �Mবিদ্ধ ক��� C�ত ইত��বিদ পূবি�বিস্থাবিত� উযোদ্রক ঘর্ট�য়া �� ��বিণযোজ্য�� সং-ষ্ঠা-  পূবি�চ�%ন� ও প্রসং�যো��

প্রো�যো& প্রবিত�ন্ধকত� বিহযোসংযো� ক�জ্য কযো�।

প্রস্তুতকM ত প্রো3কযোহ�ল্ডা�� এনযোগজ্যযোমE প্ল্যা��নবির্ট (SEP) সংমগ্রা প্রকল্প ��স্তা��য়াযোন� সংময়াক�%���পূ) অন-সং�ণ ক��

হযো�। এই এসংইবিপূ প্রকযোল্প� চ��বির্ট ��স্তা��য়ানক��) প্রবিতষ্ঠা�ন (BLPA, NBR এ�� RHD) এ� জ্যন�ই "প্রকল্প

দ্বা���  �বিতগ্রাস্থা  পূ�",  "প্রকযোল্প�  সং�যোথ  স্ব�থ
  জ্যবিড়ত  আযোU  এমন  অন��ন�  পূ�"  এ��  "ঝুঁ- fবিকপূ	ণ 
   ��

সং-বি�ধা��বিঞ্চত প্রোগ�ষ্ঠা)"  এমন দ% �� প্রোগ�ষ্ঠা)যোক  বিচবিgত কযো�। এযোত প্রকযোল্প� সং	চন� প্রোথযোক শুরু কযো� প্রকযোল্প�

সংম�বিপ্ত পূ�
ন্তঃ  এ�� প্রকযোল্প� বিনম
�ণ-পূ��ত
 )/পূবি�চ�%ন�ম	%ক পূ�
�যোয়া  সংক% প্রো3কযোহ�ল্ডা��যোদ� জ্যবিড়ত ক���

প্র�সংবিiক বি�ধা�ন �যোয়াযোU। এই এসংইবিপূ� %�� হযোK প্রকযোল্প� সংম্ভ��� প্রো3কযোহ�ল্ডা��যোদ� বিচবিgত ক��,  পূ���পূ�বি�

প্রকযোল্প� পূ-যো��  সংময়া জ্য-যোড় ক).�যো�  প্রো3কযোহ�ল্ডা��যোদ�  প্রকযোল্প� সং�যোথ �-0 ��C�  ��য়া ত�� একবির্ট বি�স্তা�বি�ত

পূবি�কল্পন� প্রদ�ন এ�� এই প্রবিক্রায়া� ��স্তা��য়াযোন�  অ�� বিহযোসংযো� প্রোক�ন প্রোক�ন উপূ�য়া অ�%ম্বন ক�� ��য়া প্রোসং বি�ষযোয়া

বিনযোদ
 �ন�  প্রদ�ন  ক��।  উপূ�ন্তু,  প্রকল্প  পূবি�কল্পন�  প্রণয়ান  এ��  ��স্তা��য়ান  প্রোকl�%  বিনধা
��যোণ�  প্রো�যো&

প্রো3কযোহ�ল্ডা��যোদ�  মত�মযোত�  প্রবিতফ%ন  প্রোদC�  ��য়া  এসংইবিপূ  প্রোত।   প্রকযোল্প�  জ্যন�  প্রো3কযোহ�ল্ডা��যোদ�  সংমথ
ন

প্রোজ্য�গ�ড় ও ত� �জ্য�য়া ��C� এ�� প্রকযোল্প� সং�বি�
ক %��গুবি%যোক এবিগযোয়া প্রোনওয়া�� জ্যন� �থ��থ সংমযোয়া এ��

প্রকল্প ও প্রো3কযোহ�ল্ডা�� উ.য়া পূযো�� মযোধা� তথ� আদ�ন-প্রদ�ন এ�� প্রো��গ�যো��যোগ� ���স্থা� গ্রাহণ ক�� হযো�। এই

এসংইবিপূ প্রো3কযোহ�ল্ডা�� এনযোগজ্যযোমE অ��ন্ড ইনফ�যোম�ন বির্ডসংযোm�জ্য�� (ESS-10) সংম্পৃবিক
 ত বি�T����ক এ�

এন.�য়া�নযোমE�% অ��ন্ড প্রোসং����% প্রোnমওয়া�ক
  (ESF)  অন-��য়া) প্রস্তুত ক�� হযোয়াযোU,  �� এই প্রকযোল্প� জ্যন�

প্রযো��জ্য� ।

এসংইবিপূ এমন একবির্ট নবিথ প্রো�C�যোন, প্রকযোল্প� প্রো� প্রোক�যোন� পূবি��ত
 যোন� সং�যোপূযো� বি�T����যোক� অন-যোম�দন অন-��য়া)

প্রযোয়া�জ্যন)য়া পূবি��ত
 ন সং�ধান কযো�  হ�%ন�গ�দ ক�� হযো�। সং�
যো�যোষ �%� ��য়া, এই এসংইবিপূ চ��বির্ট ��স্তা��য়ানক��)

প্রবিতষ্ঠা�যোন� জ্যন�ই একবির্ট প্রকল্প বিনবিদ
 ষ্ট  বিজ্যআ�এম প্রোকও বিনযোদ
 � কযো�।  ���%�যোদযো� চ%ম�ন প্রোক�বি.র্ড-১৯

পূবি�বিস্থাবিত বি�যো�চন� কযো� এই SEP বি�ক�যো�� জ্যন� সং��সংবি� এ�� .�চ-
 য়া�% উ.য়া ম�ধা�যোমই প্রো�� বিকU-  আযো%�চন�

অন-ষ্ঠা�ন সংম্পৃন্ন ক�� হযোয়াবিU%।

প্রকল্প ��স্তা��য়ানক��)  চ��বির্ট  সং�স্থা��  (IAs); NBR, RHD,  এ��  BLPA  স্বতন্ত্র বিজ্যআ�এম  (GRM)

প্রবিক্রায়া� �যোয়াযোU। প্রকল্প পূবি�কল্পন� ও ��স্তা��য়ানক�%)ন পূ-যো��  সংময়া জ্য-যোড় প্রকল্প-বিনবিদ
 ষ্ট বি�বি.ন্ন অবি.যো��গ ��

সংমসং�� বিন�সংযোন� প্রো�যো& ��স্তা��য়ানক��) প্রবিতষ্ঠা�নগুযো%�� বি�দ�ম�ন বিজ্যআ�এম (GRM) প্রবিক্রায়া� প্রোথযোক বি�বি.ন্ন
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সংমযোয়া সংহ�য়াত� প্রোনয়া� হযো�। বিজ্যআ�এম (GRM) ২বির্ট পূ�
�যোয়া ক�জ্য ক�যো�; একবির্ট প্রকযোল্প� সং�ইর্ট পূ�
�যোয়া, এ��

অপূ�বির্ট প্রকল্প ��স্তা��য়াযোন দ্বা�বিয়াত্বপূ�%নক��) ইউবিনর্ট (PIU) পূ�
�যোয়া। প্রবিতবির্ট পূ�
�যোয়া একবির্ট অবি.যো��গ বিন�সংন

কবিমবির্ট  (GRC)  থ�কযো�।  অবি.যো��গ বিন�সংন কবিমবির্ট  (GRC)  এ� সংদসং�যোদ� মযোধা� ন��) এ�� প্রকল্প দ্বা���

�বিতগ্রাস্থা ��বি0যোদ�ও (PAPs) অন্তঃ.-
 0 ক�� হযো�। ���� অবি.যো��গ �� সংমসং�� বিন�সংযোন ক�জ্য ক�যো� প্রোসং সংক%

কম
)যোদ� প্রযোয়া�জ্যন)য়া প্রবি��ণ প্রদ�ন ক�� হযো�।

প্রকযোল্প� সং�ইর্ট এ�� ��স্তা��য়ানক��) ইউবিনর্ট এই দ-ই পূ�
�যোয়াই বিজ্যআ�এম (GRM) প্রবিক্রায়া�বির্টযোক এমন.�যো� গঠান

ক�� হযো� প্রো�ন ত� প্রো�lনযো��ষণ ও বিনপূ)ড়ন এ�� প্রো�lন হয়া��বিন সং�ক্রা�ন্তঃ প্রো� প্রোক�যোন� ঘর্টন�� সংবিঠাক সংম�ধা�যোন�

প্রো�যো&ও  ক��
ক�)  .	 বিমক�  পূ�%ন  ক�যোত  পূ�যো�।  প্রো�lনযো��ষণ  ও  বিনপূ)ড়ন  এ��  প্রো�lন  হয়া��বিন  সং�ক্রা�ন্তঃ

(SEA/SH)  প্রো� প্রোক�যোন� অবি.যো��গ প্রোগ�পূন)য়াত�� সং�যোথ বিন�সংযোন উযোদ��গ প্রোনয়া� হযো�। এ প্রো�যো& বিন�
�তন ��

হয়া��বিন� স্ব)ক�� ��বি0� অবিধাক��, প্রযোয়া�জ্যন ও ত�� আ��-আক�ঙ্খা�� প্রো�ন প্রবিতফ%ন ঘযোর্ট এমন.�যো�ই ত�যোক

সংহযো��গ)ত� ক��� প্রো�যো& ’সং�.
 �ই.�-প্রোসংE��র্ড অ��যোপ্র�চ’ ন)বিতযোত ক�জ্য ক�� হযো�। একই সং�যোথ  বি%iবি.বিJক

সংবিহ�সংত�  বি�ষয়াক  বি�T����যোক�  ‘গুর্ড  প্র��কবির্টসং  প্রোন�র্ট’ (good  practice  note)  এ  উযোBবিCত

বি�ষয়াগুযো%�ও প্রো�lনযো��ষণ ও বিনপূ)ড়ন এ�� প্রো�lন হয়া��বিন সং�ক্রা�ন্তঃ অবি.যো��গ/ সংমসং�� বিন�সংযোন বি�যো�চন�য়া ��C�

হযো�।  প্রকল্প ��স্তা��য়ানক��) প্রবিতষ্ঠা�নসংম	হ  (IA),  প্রকল্প ��স্তা��য়ানক��) ইউবিনর্ট  (PIU)  এ�� প্রকযোল্প� ক�যোজ্য

বিন�-0 বিঠাক�দ��) প্রবিতষ্ঠা�ন প্রোক�যোন� ধা�যোন� অবি.যো��গ �� সংমসং�� বিন�সংযোন এ�� প্র�সংবিiক পূবি�যোষ�� প্রদ�যোন� জ্যন�

সং�ম নয়া। প্রকল্প ��স্তা��য়ানক��) প্রবিতষ্ঠা�নসংম	যোহ� (IA) প্রকল্প ��স্তা��য়ানক��) ইউবিনযোর্ট� (PIU) বিন�-0 প্রোজ্যন্ড��

এক্সপূ�র্ট
  এ�� মযোন�ন)ত প্রো�lনযো��ষণ ও বিনপূ)ড়ন এ�� প্রো�lন হয়া��বিন বি�ষয়াক প্রোফ�ক�% পূ�সং
ন প্রো� প্রোক�যোন� ধা�যোন�

অবি.যো��গ �� হয়া��বিনম	%ক ঘর্টন� ম	%��য়ান ক�যো�ন এ�� প্রোসংই সং�যোপূযো� প্রো�ই সংক% প্র�বিতষ্ঠা�বিনক প্রোসং�� প্র�সংবিiক

এ�� প্রকল্প এ%�ক�য়া সংহজ্য%.� হয়া; প্রো�মন; স্ব�স্থা� সং-বি�ধা�, আইন প্রযোয়া�গক��)� সং�স্থা�� প্রোজ্যন্ড�� বি�যো�ষ�বিয়াত

ইউবিনর্ট ইত��বিদ, প্রোম�ত�যো�ক অবি.যো��গক��)যোক প্রো�ফ�� ক�যো�।

প্রকল্প এ%�ক�য়া বিজ্যআ�এম  (GRM)  সংম্পৃবিক
 ত তথ� প্রকল্প দ্বা��� �বিতগ্রাস্থা ��বি0  (PAPs)  এ�� প্রকযোল্প�

সং�যোথ জ্যবিড়ত �MহJ� প্রো3কযোহ�ল্ডা��যোদ� মযোধা� ���পূক.�যো� প্রোপূrযোU প্রোদওয়া� হযো�। বিজ্যআ�এম  (GRM) প্রবিক্রায়া�

সং�
জ্যন বি�দ)ত হযো� এ�� প্রকল্প এ%�ক�য়া উদ্ভূ	 ত প্রো� প্রোক�যোন� অবি.যো��গ �� সংমসং�� ১৪ বিদযোন� সংম�ধা�ন ক�� হযো�।

প্রো� প্রোক�যোন� অবি.যো��গ �� সংমসং��ই �থ��থ.�যো� নবিথ.- 0 ক�� হযো� এ�� ত� ��স্তা��য়ানক��) প্রবিতষ্ঠা�নসংম	যোহ�

ম�ধা�যোম প্রকযোল্প� প্রো3কযোহ�ল্ডা�� এ�� বি�T����ক এ� বিনকর্ট বি�যোপূ�র্ট
  আক�যো� প্রোপূ� ক�� হযো�।

এই প্রোপ্র�গ্রা�ম পূবি�যো��গত ও সং�ম�বিজ্যক বি�ষয়া সং�বি\ষ্ট সংক% তথ� ও নবিথ এ�� উপূ-প্রকল্প সং�ক্রা�ন্তঃ সংক% তথ�

প্রকল্প ��স্তা��য়ানক��) সং�স্থা�গুবি% ত�যোদ� বিনজ্যস্ব ওযোয়া�সং�ইযোর্ট ই�যো�বিজ্য এ�� স্থা�ন)য়া .�ষ�য়া প্রক�� ক�যো� এ��

প্রকযোল্প� সংম্পৃ	ণ
 সংময়াক�% জ্য-যোড় এ সংক% তযোথ�� ম-বিদ্রত কবিপূ প্রকল্প অবিফযোসং সং���ণ ক�� হযো�।

তথ�  প্রচ�যো��  পূদ্ধবিতবির্ট  হযো�  সংহজ্য এ�� সংকযো%� জ্যন�  সংহজ্য%.�।  অদ���বিধা  এ প্রো�যো& প্রো�  পূদ্ধবিতগুযো%�

অন-সং�ণ ক�� হযোয়াযোU ত�� মযোধা� দ-বির্ট গুরুত্বপূ	ণ 
 উপূ�যোয়া� একবির্ট হযোK তথ� প্রোপূrU�যোন�� জ্যন� বি�বি.ন্ন উপূক�ণ
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প্রস্তুতক�ণ এ�� কবিমউবিনবির্ট পূ�
�যোয়া মতবি�বিনময়া সং.�� আযোয়া�জ্যন ক��। জ্যনগযোণ� ক�যোU প্রকল্প সংম্পৃবিক
 ত

গুরুত্বপূ	ণ 
 তথ� প্রোপূrU�যোন�� প্রো�যো& স্থা�ন)য়া .�ষ� অথ
�  ���%� .�ষ�য়া ম-বিদ্রত  ৎ (ক)  প্রোu�বি�য়া�� তৈত�) ক�� প্রো�যোত

পূ�যো�। প্রোu�বি�য়া�� গুযো%�যোত প্রকল্প সং�ক্রা�ন্তঃ তথ�, �বিতপূ	�ণ �� সংহযো��গ)ত� সংম্পৃযোক
  বি�স্তা�বি�ত তথ�, অবি.যো��গ/

সংমসং�� বিন�সংন প্রবিক্রায়া� ইত��বিদ তথ� সংবিন্নযো�� ক�� প্রো�যোত পূ�যো� �� প্রকল্প দ্বা��� �বিতগ্রাস্থা ��বি0 �� জ্যনগযোণ�

বিনকর্ট তথ� প্রোপূrযোU বিদযোত সংহ�য়াক হযো�। স্থা�ন)য়া সং�ক�� অবিফযোসং (প্রো�মন; ইউবিনয়ান পূবি�ষদ অবিফসং) এ�� প্রকল্প

অবিফযোসং এই সংক% প্রোu�বি�য়া�� ��C� প্রো�যোত পূ�যো�।  (C) বি�বি.ন্ন জ্যন�হু% এ%�ক� �� পূযোয়াযোE প্রকল্প সং�বি\ষ্ট তথ�

সংম্ববি%ত প্রোপূ�3��গুবি% প্রদ�
ন ক�� প্রো�যোত পূ�যো� এ�� (গ) প্রকল্প এ%�ক�য়া বি%ফযো%র্টগুবি% বি�ত�ণ ক�� প্রো�যোত

পূ�যো�।  বিনম্নবি%বিCত বি�ষয়াগুযো%�যোক জ্য�ন�যোন�� স্ব�যোথ
 বিনয়াবিমত.�যো� একবির্ট বিনবিদ
 ষ্ট সংময়া অন্তঃ� প্রকল্প এ%�ক��

কবিমউবিনবির্ট, সংম্ভ��� উপূক��যো.�গ) র্ট�যোগ
র্ট গ্রুপূ এ�� প্রকল্প দ্বা��� �বিতগ্রাস্থা ��বি0যোদ� সং�যোথ মতবি�বিনময়া সং.��

আযোয়া�জ্যন ক�� প্রো�যোত পূ�যো�:

  কযোম্পৃ�যোনEবি.বিJক প্রকল্প ও উপূ-প্রকযোল্প� র্ট�ইম%�ইন এ�� ক�যোজ্য� অগ্রাগবিত সংম্পৃযোক
  অ�বিহত ক��

 উপূক��যো.�গ)যোদ� আযো%�চন�য়া অ��গ্রাহণ সং�ক্রা�ন্তঃ বি�বি.ন্ন তথ�

 প্রকযোল্প� স্ব�যোথ
  ��বি0 ��  কবিমউবিনবির্ট�  এক স্থা�ন প্রোথযোক অন� স্থা�যোন  গমন,  এই সং�ক্রা�ন্তঃ �বিতপূ	�ণ

প্রদ�যোন� ন)বিতম�%� সংম্পৃযোক
  তথ� প্রদ�ন

 বি�বি.ন্ন উপূ-প্রকযোল্প� ক��যোণ পূবি�যো��গত ও সং�ম�বিজ্যক সংম্ভ��� বি�বি.ন্ন �বিত� ঝুঁ- fবিক এ�� প্রোসংগুযো%��

প্র.�� সংম্পৃযোক
  জ্য�ন�যোন�। 

তথ�  প্রক�যো��  প্রো�যো&  প্রো�  বি�ষয়াবির্ট  গুরুত্বপূ	ণ 
 ত�  হযোK,  প্রকল্প সং�ক্রা�ন্তঃ  সংক% তথ�  প্রো�ন  জ্যনগযোণ�  জ্যন�

প্রযোয়া�জ্যন)য়া �� ত�যোদ� স্ব�থ
 ��� কযো� এ�� প্রচ��কM ত তথ� দ্বা��� একজ্যন ��বি0 �� ন�গবি�ক প্রো�ন প্রো� প্রোক�যোন�

সংমসং��� সংম�ধা�যোন� পূথ C- fযোজ্য পূ�য়া।  সংবিঠাক.�যো� তথ� প্রচ�যো�� ফযো% প্রকযোল্প� স্বKত� ও জ্য���বিদবিহত� �Mবিদ্ধ

পূ�যো� এ�� একই সং�যোথ এবির্ট বি�T����কযোক প্রকল্প সংম্পৃবিক
 ত বি�বি.ন্ন চ- বি0� �থ��থ ম	%��য়ান ও মবিনর্টবি��যোয়া�

ম�ধা�যোম প্রকযোল্প� প্রো� ফ%�ফ% আসংযোত পূ�যো� ত�� প্র.�� ��চ�ই ক��� সং-যো��গ তৈত�) হযো�।
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