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1. উ�য়েনর সােথ সরকাির েবসরকাির অংশীদারী� (PPP)-এর স�ক� িনেয়

আেলাচনা
2. সবেচেয় উপযু� PPP ধরন শনা�করণ
3. �চিলত PPP-এরকাঠােমা বণ �না করা
4. PPP-এর���পূণ �নিথ-প��েলার পিরিচিত

• েরয়াত �দােনর চ� ��
• বা�বায়ন চ� ��
• �ত�� চ� ��

5. �ে�া�র েসশন
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PPP এবং উ�য়ন
PPP-�েলা েবসরকাির খােতর পে�আদায়েযাগ� �চ�র সুিবধা এেন িদেয়েছ। িনেচর
সামথ ���েলা এরঅ�ভ� ��: 

• সীিমত বােজট িনেয়ওঅিতির�আিথ �ক তিহবল গঠন;
• ব�য় �াস করেত েবসরকাির খােতর পারফেম �ে�র সেব �া�ম ব�বহার িন��তকরা;
• জনগেণর েসবার মান বাড়ােনা; এবং
• অবকাঠােমাগত উ�য়েনর গিত বাড়ােনা।
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সবেচেয় উপেযাগী PPP-র ধরন িনব �াচন
�ধুই এক�ট PPP �ক��হেণর উে�েশ� PPP ব�ব�ারআওতায়আসা উিচত নয়। PPP 
ব�ব�ার িবষেয় চ� �� করারআেগ, দািয়�শীল কতৃ �পে�র (চ� �� স�াদনকারী
কতৃ�প�) যা করা উিচত:

• PPP যােতজনসাধারেণর সুিবধা বাড়ায় তা িন��তকরার জন� সরকাির িবকে�র
ত�লনায় েবসরকাির খােতরজিড়ত থাকার ব�য় এবং সুিবধা�িলর িবশদ পয �ােলাচনা
স�াদনকরা;

• �ক� ওজনসাধারেণর ল�� এবং �েয়াজনসমূেহর সােথ িমল েরেখ েবসরকাির
খােতর স��ৃতার মা�া িনণ �য় করা; এবং

• যথাথ �তা, ব�য়, কায �করভােব �ক��ট বা�বায়ন ও পিরচালনা করার সামথ �িবেবচনা
করা।
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সাধারণ PPP কাঠােমা
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PPP-রআওতাধীন মূল চ� ��সমহূ

�ঠকাদার কতৃ �প� েবসরকাির
অংশীদার

সরকার/ ে�জাির েবসরকাির
অংশীদার

ঋণদাতা�ঠকাদার কতৃ �প�

েরয়াত �দােনর চ� ��

বা�বায়ন চ� ��

�ত�� চ� ��
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�ঠকাদার কতৃ �প� েবসরকাির
অংশীদার

• েরয়াত�ট েবসরকাির অংশীদারেক রাজ�আদােয়রঅিধকােরর িবিনমেয়অথবা
েকােনা িনিদ�� সমেয়রজন�অথ ��হেণর িবিনমেয় েকােনা এক�ট �কে�র
অথ �ায়ন, িনম �াণ, পিরচালনা এবং তা চািলেয় েযেত স�মকের।

• েবিশরভাগ েরয়াত চ� �� BOT, BOOT অথবা DBFOM �ক��েলার জন� স�াদন
করা হয়।

• �েয়াজনীয় িবিনেয়ােগরআকােরর কারেণ, েরয়াত �ায়ই দীঘ �সমেয়রজন� �দান
করা হয়। সাধারণত 25-30 বছেরর মেধ�। এ�ট েবসরকাির অংশীদারেদরেক
িবিনেয়াগ েথেক লাভঅজ�েনরজন� পয �া� সময় েদয়।

েরয়াত �দােনর চ� ��

CLDP - IMPROVING THE LEGAL ENVIRONMENT FOR BUSINESS WORLDWIDE               



IMPROVING THE LEGAL ENVIRONMENT FOR BUSINESS WORLDWIDE U.S. Department of Commerce | CLDP

েরয়াত চ� �� -
মূল

ৈবিশ��াবলী

• উে�শ�মালা িনধ �ারণকেরএবং �কে�র ে���েলা িনধ �ারণ কের।

• �ক��টর উ�য়ন ও পিরচালনাকরারজন� েবসরকাির প�েক
�েয়াজনীয়অিধকার হ�া�র কের।

• �কে�রজন�কম �দ�তার মানদ�ওপ�ারািমটার�েলা িনধ �ারণ কের।

• েবসরকাির অংশীদারেদর জন� মুনাফাঅজ�েনর উৎস �দান কের।

• প��িলর মেধ�অিধকার ও দায়-দািয়ে�রকাঠােমা�িত�া কের।

• প��েলার মেধ� ঝঁুিক ভাগাভািগ কের।

• েবসরকাির অংশীদােরর িনয়�ণ�মতায় পিরবত�ন সাধন সীিমত কের।

• এক�টঅবসায়ন ব�ব�াঅ�ভ� ��কের।

• সরকােরর কােছস�দ পুনরায় হ�া�েরর���য়া�ট িবশদ ব�াখ�া
কের।
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েবসরকাির
অংশীদােরর
কােছঅিধকার
হ�া�র করা

েরয়াত চ� ���টর মাধ�েম চ� ��কারী কতৃ �পে�র
প� েথেক েবসরকাির অংশীদারেক িনিদ�� িকছ�
অিধকার �দান করা হয়।

িকছ� িকছ� েবসরকাির �কে�, েবসরকাির অংশীদার
চ� ��কারী কতৃ �পে�র িনকট েথেক স�ি� িকেন
িনেত পাের (এবং েরয়ােতর েময়ােদ এককালীনঅথবা
িক��েতঅথ �পিরেশাধ করেত পাের)।

অন�ান� �কে� �ঠকাদার কতৃ �প� েকােনা স�ি� বা
স�ি�র মািলকানা হ�া�রকরেব না; তেব এর
পিরবেত�, �ক��ট উ�য়ন ও ব�ব�াপনার জন�
েবসরকাির অংশীদারেক �েবশািধকার মঞ্জরু করেব।

েবসরকাির অংশীদারেক েরয়ােতরআওতায় তার
দায়দািয়� পূরণ করেত েযসব স�ি�, �েবশািধকার
এবং কম �পিরচালনার অিধকার�িল �েয়াজন হেব
েরয়াত চ� ���টর মাধ�েম েস�েলার হ�া�র িন��তকরা
জ�ির।
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�কে�র ে��
ও
মানদ�সমূহ

উ�য়ন �ক��িলেত সাধারণভােব িন�িলিখত
িবষয়�েলার সােথ স��ৃ মানদ� থাকেত হেব:

উ�য়েনর পয �ায় কম �পিরচালনার
পয �ায়

েরয়াত চ� ���টেত �কে�র কা��ত
পারফেম �ে�র মানদ��িলও সুিনিদ��

থাকেত হেব।
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উ�য়ন পয �ােয়র
মানদ�

মানদ��িল িবশদভােব সং�ািয়তকরেত
হেব না।

�কে�র জন� পারফেম �ে�র সুিনিদ�� িকছ�
মান িনধ �ারেণর জন� সাধারণ ব�ব�া �হণ
করেত হেব।

এর পের েবসরকাির অংশীদার েরয়াত
�কে�র নকশা �ণয়ন ও িনম �ােণর দািয়�
েনেব যা েরয়াত চ� ��র আওতায় িনধ �ািরত
সময়সীমার মেধ� েসইসব পারফেম �ে�র মান
পূরণ করেব।
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কম �পিরচালনার
পয �ােয় মানদ�

�ক�পিরচালনার ে�ে� িকছ� সুিনিদ��
মানদ� েমেন চলা িন��তকরেত
েরয়াত চ� ��েত িকছ� �ধান
পারফেম �ে�র সূচক িনধ �ারণ করেত
হেব।

�ঠকাদার কতৃ �প�েক�যু��গতকম �
পিরচালনার মানদ��িল বা�বস�ত
হওয়া এবং েবসরকািরঅংশীদােরর পে�
অজ�নেযাগ� হওয়া িন��তকরেত হেব।

কম �পিরচালনার মানদ��েলা সাধারণত
েবসরকািরঅংশীদার ও O&M 
অপােরটেরর মেধ� স�ািদত O&M চ� ��র
আওতায়অপােরটেরর কােছ ে�রণকরা
হয়।

কম �পিরচালনার মানদ��েলা
পূরেণর চূড়া� দায়ব�তা েবসরকাির
অংশীদােরর উপেরই বত�ােব।
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আিথ �ক শত�াবলী

�াপ�তার িভি�েতঅথ �পিরেশাধ মেডল - �ঠকাদার
কতৃ �প�কতৃ�ক েবসরকাির অংশীদারেক পিরেশািধত।

�াি�ক-ব�বহারকারী কতৃ�কঅথ �পিরেশাধ মেডল -
�াি�ক-ব�বহারকারী কতৃ �কঅথ �পিরেশাধ মেডল -
ব�বহারকারীরা �ক�কতৃ�ক সরবরািহত (বা উত্পািদত) 
পিরেষবা (বা পণ�) ব�বহােরর জন� িফ বা ���দান করেব।

শ�ােডা েটালস- শ�ােডা েটালস - িনিদ�� িকছ� পিরবহন
�কে�রজন�, �ঠকাদার কতৃ �প�কতৃ�ক মাথািপছ� িহেসেব
�েত�ক ব�বহারকারীর জন� েবসরকাির অংশীদারেকঅথ �
পিরেশাধ করার অ�ীকার ..

রয়�াল�ট িফ- উ�য়েনরঅিতির� েকােনা উপাদান ছাড়াই
িবদ�মান অবকাঠােমা সং�া� েরয়ােতর জন�, েবসরকাির
অংশীদারেক েরয়াত পিরচালনার অিধকােরর জন� �ঠকাদার
কতৃ �প�েক�দ� িফর িবিনমেয় �াি�ক ব�বহারকারীেদর
�দ� পিরেষবার জন� তােদর িনকট েথেক চাজ�আদােয়র
অিধকার।
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আইেনর দফায়
পিরবত�ন

• �কে�র জন� �েযাজ� আইেনর পিরবত�ন �কে�র
চলমান কায �কারীতার জন� এক�ট ��তর স�াব� ঝঁুিক
িহেসেব েদখা িদেব, িবেশষত িবকাশমান েকােনা বাজাের
অবি�ত �কে�রজন�।

• Why? - �ক�েক িব�পভােব �ভািবত কের আইেনর এমন
পিরবত�ন সাধেনর ে�ি�েত �কে�র আিথ �ক কম �কা�
বহাল রাখেত ও পুন��ার করেত���পূণ �ভূিমকা রােখ।

• উে�শ� - আইেন পিরবত�ন সাধেনর ফেল েকােনা �কে�র
আিথ �ক কম �কা� িব�পভােব �ভািবত হয় এমন ঝঁুিক
বরা�করা।

• ল�� - আইেন পিরবত�ন না ঘটেল েবসরকাির অংশীদার েয
অব�ায় থাকেতা তােক �ঠক একইঅব�ায় পুনব �হাল করা।

• সাধারণ দফা- আইন পিরবত�েনর ঝঁুিক �ঠকাদার
কতৃ �প�েক বরা�করা।

• বত�মান রীিত- দফা�েলা �ায়ই অন�ুপ আইন�িলর
ত�লনায় েকবলমা� েসইসব আইেনর পিরবত�েনর জন�
�েযাজ� যা �ক�েকঅসমভােব �ভািবত কের।
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অিনয়ি�ত
পিরি�িত বা েফাস �

ম�া�জউর

• অিনয়ি�ত পিরি�িতর ঘটনা - এমনসব ��য়াকলাপ,
ঘটনা বা পিরি�িত যা সংি�� প��েলার যু��স�ত
িনয়�েণর বাইের।

• েফাস � ম�া�জউর বা অিনয়ি�ত পিরি�িতর সং�া হেলা
অননুেময় ঘটনার সাধারণ িববরণ এবং সুিনিদ�� িকছ�
ঘটনারআইেটমিভি�ক তািলকা�টর িম�ণ।

• িবকাশমান এখিতয়ােরর আওতাধীন িকছ� েরয়াত চ� ��েত
“রাজৈনিতক অিনয়ি�ত পিরি�িত” অ�ভ� �� থাকেব।
এ�েলা েসইসব ঘটনা যা েকােনা সরকাির কতৃ �পে�র
কাজকম �অথবা িন��য়তার ফল��প ঘেট।

• েকােনা অিনয়ি�ত পিরি�িতর ফলাফল েকােনা �কে�র
উ�য়ন ও পিরচালনার ে�ে����পূণ �হেয় উঠেত পাের।

• সাধারণত অিনয়ি�ত পিরি�িত �ারা �ভািবত প�
অিনয়ি�ত পিরি�িত চলাকালীন কম � পিরচালনা েথেক
িবরত থাকেব। �েয়াজেন েরয়ােতর েময়াদ বাড়ােনা েযেত
পাের।
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অিনয়ি�ত
পিরি�িতর সং�া

নমুনা সং�া

অিনয়ি�ত পিরি�িতর ঘটনা- এর অথ �হেলা েকােনা পে�র যু��স�ত
িনয়�েণর মেধ� েনই এমন ঘটনা যার মেধ� িনেচর�েলা সহ আরও অেনক
িকছ� অ�ভ� �� রেয়েছ:

a) ৈদব ঘটনা, বন�া, খরা, ভূিমক�বা অন�ান� �াকৃিতক দুেয �াগ;
b) মহামারী বা অিতমারী;
c) স�াসী আ�মণ, গহৃযু�, গহৃিববাদ বা দা�া, যু�, যুে�র হ� মিক বা

��িত, সশ� সংঘাত, িনেষধা�া আেরাপ, িনেষধা�া বা কূটৈনিতক
স�ক� িছ� করা;

d) পারমাণিবক, রাসায়িনক বা ৈজিবক দষূণ বা েসািনক বুম;
e) র�ািন বা আমদািনর সীমাব�তা, েকাটা বা িনেষধা�ার সীমাব�তা বা

�েয়াজনীয় লাইেস� বা স�িত �দােন ব�থ �হওয়া সহ আরও অন�ান�
আইন অথবা সরকার িকংবা সরকাির কতৃ �প� কতৃ�ক গহৃীত েকান
পদে�প;

f) ভবন�েসপড়া, অি�কা�, িবে�ারণ বা দুঘ �টনা;
g) েয েকােনা �ম বা বািণজ� সং�া� িবেরাধ, ধম �ঘট, িশ�-কারখানার

পদে�প অথবা লকআউট (�েত�ক ে�ে� এই দফার উপর িনভ�র
করেত চায় এমন প� অথবা েসই পে�র মেতা একই গ্�েপর
েকা�ািন�েলা ব�াতীত);

h) সরবরাহকারী বা সাব-ক�া�রেদর িন��য়তা (�েত�ক ে�ে� এই
দফার উপর িনভ�র করেত চায় এমন প� অথবা েসই পে�র মেতা
একই গ্�েপর েকা�ািন�েলা ব�াতীত); এবং

i) ইউ�টিল�ট পিরেষবায় ব�াঘাত বা ব�থ �তা।
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রাজৈনিতক
অিনয়ি�ত
পিরি�িতর
উদাহরণ

রাজৈনিতকঅিনয়ি�তপিরি�িতর ঘটনা�েলার মেধ�
রেয়েছ:

a) স�াসী কম �কা�, অবেরাধ, িনেষধা�া, দা�া, গণঅসে�াষ, 
সিহংস িবে�াভ, অভূ��ান, িবে�াহ, নাগিরকআে�ালন এবং
নাশকতা;

b) রাজৈনিতকভােব অনু�ািণত, ধম �ঘট, লকআউট, কম �িবরিত, 
�ম সং�া� িববাদ অথবা �িমকেদর �ারা গহৃীত এইজাতীয়
িশ�-কারখানা পদে�প;

c) মূল স�িতেতঅ�ভ� �� সকল ব�গত ে�ে� স�িতযু�
শত�ািদ এবং শত�ািদ অনুযায়ী েকােনা স�িত �হণ বা নবায়েন
েবসরকাির অংশীদােরর ব�থ �তা বা অ�মতা;

d) েকান সরকাির কতৃ �প� �ারা ন�ায়স�তকারণ ব�তীত গহৃীত
েযেকােনা পদে�পঅথবা ব�থ �তা;

e) বােজয়া�করণ বা বাধ�তামূলকঅিধ�হণ; অথবা

f) েবসরকাির অংশীদােরর কাজকম �পিরচালনার সামেথ ��েক
বাধা��করার মেতা েযেকােনাআইিন িনেষধা�া।
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অবসায়েনর
�িবধানমালা

• েস�েলা কী? েকােনা প�েক েরয়াতঅবসায়েনর অিধকার �দান কের এমন ঘটনাবলী
এবং অবসায়ন পরবত� �েযাজ� ফলাফেলর তািলকা।

• অবসায়েনর িভি�। সাধারণভােব, িন�িলিখত কারেণ েযেকােনা প�কতৃ�ক েরয়াত
চ� ���টর অবসায়ন ঘটােনা েযেত পাের:

• অপরপে�র ত্��ট; অথবা
• দীঘ �সমেয়র জন� কাজকেম �বাধা �দানকারী দীঘ ��ায়ী েফাস �ম�া�জউর ইেভ�।

• েবসরকাির অংশীদােরর জন� �েযাজ� ঋণেখলািপর মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ: 
• পয �া� েনা�টশ; এবং
• �িতপূরেণর সময়কাল,
যােত কের েবসরকাির অংশীদার (এবং তােদর ঋণদাতা) সমস�া�ট সমাধােনর জন�
পয �া� সময় পায়।

• ঋণদাতারা যা �হণকরেব না:
• �ঠকাদার কতৃ �প�েকঅপয �া� েনা�টশ বা �িতপূরেণর সময় না িদেয় সামান�
কারণ ঋণ েখলািপ করা যা �ঠকাদার কতৃ �প�েক েরয়াতঅবসায়েনরঅনুমিত
েদয়; অথবা

• ঋণদাতার সুর�া কায �করকরার পের এমন েকােনা েরয়াত যা �য়ং��য়ভােব
অবসািয়ত হয়।
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অবসায়েনর�িতপূরণ
• েকােনা িন��তলাভজনক েরয়াত চ� ��র ে�ে� �ঠকাদার
কতৃ �পে�রজন� �থাগতভােব েবসরকাির অংশীদারেক
�িতপূরণ �দানআবশ�ক হেব:

a) অবসায়নঅনুসরণ; এবং
b) েবসরকাির অংশীদােরর ঋণ েখলািপ হওয়া সহ

অবসায়েনর িভি� িনিব �েশেষ।

• এ�ট ন�ায়স�ত হওয়ার িভি� এই েয:
• �ঠকাদার কতৃ �প��কে�রআংিশক উ�য়ন েথেক িকছ�
লাভঅজ�ন করেব; এবং

• �দ��কে�রঅংেশরজন� েকােনা অথ �পিরেশাধ না করা
হেল েস�ট হেবঅন�ায�অথ ��াি�।

• ব�াংক�েলা তােদর ঋণ পিরেশাধ িন��তকরার জন� �ায়ই
সকলপিরি�িতেতঅবসায়নজিনত�িতপূরণআদায় কের
থােক।
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�িতপূরেণর �থাগত প�িত
েবসরকাির অংশীদার কতৃ �ক ঋণ েখলািপর
জন�, �িতপূরণ হেব:

ঋণদাতার িনকট পিরেশাধেযাগ� বেকয়া (আসল, সুদ ও িফ); এবং

অবসায়ন সং�া� েযেকােনা অথ �পিরেশাধ।

উ�ত বাজার�েলােত, কখনওকখনও েকােনা �িতপূরণ �দান করা হয় না।

�ঠকাদার কতৃ �প�কতৃ�ক ঋণ েখলািপ বা
রাজৈনিতকঅিনয়ি�ত পিরি�িতরজন�
�িতপূরণ হেব:

ঋণদাতার িনকট পিরেশাধেযাগ� অবিশ� বেকয়া (আসল, সুদ ও িফ); এবং

অবসায়ন সং�া� েযেকােনা অথ �পিরেশাধ;

প�ৃেপাষকেদর �ারা �কে� িবিনেয়াগকৃত েমাট ইকু�ই�টর (এবং েশয়ারেহা�ার ঋণ) 
পিরমাণ; এবং

�কে�র প�ৃেপাষকেদর �ারা �দ� ইকু�ই�টর িভি�েত মুনাফার স�ত হারেক
�িতফিলতকের এমন পিরমাণ।

দীঘ �কালীন অিনয়ি�ত পিরি�িতর কারেণ ঘটা
অবসায়েনর ে�ে��িতপূরণ হেব:

ঋণদাতার িনকট পিরেশাধেযাগ� বেকয়া (আসল, সুদ ও িফ); 

অবসায়ন সং�া� েযেকােনা অথ �পিরেশাধ; এবং

তেব, িকছ� পিরমােণর ইকু�ই�ট �ঠকাদার কতৃ �পে�র েখলািপ ঋণ মািফক
পুেরামা�ায় �েদয় হেব না।
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�িতপূরেণর
বাজার-মূল�
প�িত

সাধারণভােব উ�ত বাজার�েলােত েবিশ েদখা যায়।

এই প�িতরঅধীেন:

ক) ঋণদাতা েকােনা পদে�পনা েনওয়া পয �� �ঠকাদার
কতৃ �প��কে�পুনঃেট�ার করা চািলেয় যােবন;
খ) যিদ েকােনা ে�তা খুেঁজ পাওয়া যায় তাহেল �ঠকাদার
কতৃ �প�পুনঃেট�ার ���য়ার ব�য়�েলা কত�ন করেব
এবং ে�তা কতৃ �ক �কে�রজন� পিরেশািধতঅবিশ�অথ �
মূল েবসরকািরঅংশীদােরর িনকট হ�া�রকরেব; এবং
গ) েবসরকািরঅংশীদার বেকয়া ঋণ সংি��অপর
প��েলােকঅথ �পিরেশােধরজন� এ�পঅথ �ব�বহার
করেব।

েকােনা ে�তা খুেঁজ পাওয়া না েগেল, েবসরকািরঅংশীদার
েকােনা �িতপূরণ পােব না।

িবঃ�ঃ: যিদ েকােনা েরয়াত চ� ��েত েরয়াতঅবসায়েনর পের
পয �া��িতপূরণ ব�ব�ার অভাব থােক, তাহেল ঋণদাতারা ঋণ
সুিবধার ে�ে��েযাজ� মূল� ব�ৃ� কের বিধ �ত ঝঁুিক সামলােনার
েচ�া করেব
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হ�া�েরর
�িবধানমালা

• �িত�ট েরয়াত চ� ��েত েময়াদাে� হ�া�েরর িবধান থাকেত হেব।
• েময়াদ েশষ হওয়ার এক বা দুই বছরআেগ হ�া�র ���য়া �� হেব।
• তদনুসাের, েরয়াত চ� ��েত যাআবশ�ক হেব তা হেলা:

a) �ঠকাদার কতৃ �পে�র কােছ স�দ িফিরেয় িদেত হেব; 
b) স�দসকলধরেনর ব�কী সুদ বা অন�ান� দায় েথেক মু�

অব�ায় েফরত িদেত হেব;
c) স�দসচলওভালঅব�ায় থাকেত হেব, সাধারণ�য়-�িত

ব�তীতসচলভােবকােজর উপযু�অব�ায় থাকেত হেব;
d) েবসরকাির অংশীদার �ঠকাদার কতৃ �প�েকপিরচালনা ও

র�ণােব�েণর সকলম�ানুয়াল সরবরাহ করেব; এবং
e) েবসরকাির অংশীদার সরকাির-খােতর কম �চারীেদর জন� পয �া�

�িশ�েণর ব�ব�া সহ (উপযু� ে�ে�) একপ� েথেকঅপর
পে�র িনকট িনিব �ে� হ�া�র করা যায় এমন যথাযথ
অ�বত�কালীন পিরেষবা �দানকরেব।
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িবেরাধ িন�ি�র
�িবধানমালা
• েকােনা েরয়াত চ� ��েত থাকা পিরচালনাআইন ও িবেরাধ িন�ি�র
�িবধানমালা চ� ��র �েয়াগেযাগ�তােক �ভািবতকরেব।

• সাধারণভােব, চ� ���ট:
a) �ক��ট েযখােনঅবি�ত েসই েদেশরআইন �ারা পিরচািলত; 

এবং
b) েযেকােনা িবেরাধ িন�ি�র কায ��ম �ানীয় িবচািরক বা

�শাসিনককায �িবিধ েমাতােবক হেত হেব।

• তেব, িবকাশমান বাজার�েলােত, িবেশষ কের PPP �ক��েলার
ে�ে�, েবসরকাির অংশীদার ও ঋণদাতার তরফ েথেক বরং েকােনা
িনরেপ�এখিতয়াের সািলেশর জন��মাগত চাপ থােক।
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িবমা
�িবধানমা

লা

• েবিশরভাগ েরয়াত চ� ��েত েবসরকািরঅংশীদােরর পে�উপযু�
িবমা বহাল রাখাআবশ�ককের �িবধান রাখা হয়।

• সাধারণভােব, এর মেধ� যািকছ� অ�ভ� �� থাকেব:
a) দঘু �টনা িবমা – িনম �াণ পয �ায় (যিদ থােক) ওকম �পিরচালনা

পয �ায় উভয় ে�ে�ই�িতর ঝঁুিক সামলােনা; এবং
b) দায় িবমা - তৃতীয় পে�রআহত হওয়ার ঝঁুিক সামলােনা।

• প��েলােক িন��তকরেত হেব েয, িবমা�েলা �কে�রজন�
পয �া� এবং উপলভ�।

• িবমা�েলার িকছ� িকছ� বা সব�েলা�ানীয় িবমা�দানকারীেদর
সােথ রাখারআবশ�কতাআেছ িকনা তা যাচাই করা। �েয়াজনীয়
িবমা�েলা �ানীয়ভােব না করা হেয় থাকেল তােত সুিবধা অজ�েনর
ে�ে� সমস�া েদখা িদেত পাের।
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হ�া�রেযাগ�
তার

�িবধানমালা

• েরয়ােতর চ� �� অপর পে�র স�িত ব�তীত েকােনা
প�কতৃ�ক �ানা�রেযাগ� হেব না।

• তেব, ঋণদাতারা তহিবল ছােড়রআেগ শত� িহসােব
েয িবষয়�েলােত েজার �দান কের তা হেলা:

a) েবসরকাির অংশীদার েরয়াত চ� ��র আওতায়
তার অিধকার�েলার িবষেয় যােত সুর�া
পায়; এবং

b) েবসরকাির অংশীদার, �ঠকাদার কতৃ �প� এবং
ঋণদাতারা যােত এক�ট �ত�� চ� �� স�াদন
কের।
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�ঠকাদার কতৃ �প� ঋণদাতা

•�ত�� চ� �� হেলা েবসরকাির প�, PPP �কে�র ঋণদাতা (বা সুর�া �াি�
(ঋণদাতার পে�)) এবং �ঠকাদার কতৃ �পে�র মেধ� স�ািদত এক�ট ��প�ীয় চ� ��।

•�ত�� চ� �� েরয়াত চ� ��র ে�ি�েত �দ� সুর�ার পিরপূরক িহেসেব কাজকের।

�ত�� চ� ��
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�ত�� চ� �� - মূল
ৈবিশ��াবলী

•েরয়াত চ� ��র সুর�ার �মতাবেল েবসরকাির অংশীদার কতৃ �ক িনযু��র
িবষেয় �ঠকাদার কতৃ �পে�র িনকট েথেক স�িত এবং তােদর �ীকৃিত
�াপন।

•েরয়াত চ� ��র আওতায় েবসরকাির অংশীদার ঋণ েখলািপ হেল
ঋণদাতােদর জন� �িগতােদশ বা িবরিতকাল ও�িতপূরেণর অিধকার।

•ঋণদাতা অথবা তােদর িনেয়াগকারীেদরেক সীিমত সমেয়র জন� েরয়াত
চ� ��র আওতাধীন েবসরকাির অংশীদােরর অিধকার �েয়াগ করেত
েদওয়ার জন� �েয়াজনমািফক�েয়াগ করার অিধকার।

•েকােনা নত�ন পে�র িনকট েরয়াত চ� ���ট হ�া�র করার সুিবধােথ �
হ�া�র �িবধানসমূহ।

•�ক� ও েরয়াত চ� ��র িবষেয় �মসাধ� িবেবচনায় �ণীত অন�ান�
�িবধানমালা।
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�ত�� চ� ��েত
�েয়াজনমািফক
�েয়াগ করার
অিধকার

• কখনওকখনওঅবসায়েনর অিধকার�েলা ঋণ েখলািপ
েবসরকাির অংশীদােরর পে� সমস�া সমাধােনর সীিমত
�মতা বা এেকবােরই েকােনা �মতা না থাকার কারেণ স�ৃ�
হয়

• এক�ট �ত�� চ� �� �ঠকাদার কতৃ �পে�রজন� ঋণদাতােক
��েত িলিখত েনা�টশ না িদেয় তার অবসায়েনরঅিধকার
�েয়াগ করেত বাধা �দান করেত পাের এবং ল�ন েথেক
হওয়া �িতপূরেণর জন� তােদরেক সময় িদেত পাের।

• এক�ট �ত�� চ� �� এই সুিবধা �দান করেব েয, যিদ েবসরকাির
অংশীদার েরয়াত চ� ��রআওতায় ঋণ েখলািপ হয়, তাহেল
ঋণদাতারা েকােনাআনু�ািনকআইিন ব�ব�া �হেণরআেগ
ঋণদাতারা "�মতা �হণ" করেত পাের এবং েবসরকাির
অংশীদােরর অিধকার�েলা �েয়াগ করেত পাের।

• ঋণদাতারা কখনও "�মতা �হণ" করেল তােদর পে� েরয়াত
চ� ��র "�মতা ত�াগ" করার অিধকারও থাকেব।

• েবসরকাির অংশীদােরর িনকট েথেকআদায়েযাগ� বেকয়া
দায়ব�তা থাকেল �ঠকাদার কতৃ �পে�র পে��েয়াজনমািফক
অিধকার �েয়ােগর িবষেয় িকছ� সংি��তা থাকেব
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িব�য় ও চ� ��
�িত�াপেনর
অিধকার

সবেচেয় খারাপ পিরি�িত: �ত�� চ� �� �কে�র িব�য়েক
সহজতর করেব:

• এক�ট �ত�� চ� �� েকােনা নত�ন েবসরকাির অংশীদােরর
িনকট �ক��ট হ�া�র করার সুিবধােথ �এক�ট ���য়া
�দান কের

• �ঠকাদার কতৃ �প� েযেকােনা হ�া�েরর িবষেয়
সহেযািগতা করেত বাধ� থাকেব

• চ� �� �িত�াপেনর মাধ�েম �ায়ী হ�া�েরর ে�ে�:
• নত�ন প��টেক "�িত�ািপত দায়�হীতা" িহসােব

উে�খ করা হেব এবং েরয়াত চ� ��রঅধীেন
েবসরকাির অংশীদারেদর দায়ব�তার চলমান কায �
স�াদেনর জন� তারাই এক��ভােব দায়ব�
থাকেব

• অতীেতর িকছ� দায়ব�তার জন�ও তারা দায়ী থাকেব
যা েকােনা অবিশ� বেকয়া পিরেশােধর িবষয়ও হেত
পাের

• নত�ন প��টর কায �পিরচালনার সুিবধা িবধােনর জন�
�ঠকাদার কতৃ �পে�র সংি��তা থাকেব
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�মসাধ�
িবেবচনায় �ণীত
অিতির��িবধান
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�ত�� চ� ���েলােত সাধারণত �ায়ই ঋণদাতােদর �ারা �মসাধ�
িবেবচনায় কৃত���করণ ও সংেশাধনঅ�ভ� �� হেয় থােক

�ত�� চ� ��:

• অ�ােসট েলেভেলঅথবা েশয়ার িসিকউির�টরআইিন ে���েলােত
হ�ে�পকরেত পাের এমন েকানও পূব �-অিধকার অিধকারেক
বািতল করেত পের।

• েশয়ার িসিকউির�ট েযেকােনাআইিন �েয়ােগরফেল েবসরকাির
অংশীদােরর িনয়�েণ পিরবত�েনর জন� �ঠকাদার কতৃ �পে�র িনকট
েথেক �েয়াজনীয় স�িত �হণ।

• ঋণদাতা, তােদর িনেয়াগকারী ও তােদর দািয়� �হণকারীেদর জন�
�ক�পিরচালনার ে�ে�আবশ�ক েযেকােনা লাইেস� বা অন�ান�
আইিপঅিধকার�েলার শত�ািদ িনধ �ারণ।



�মসাধ�
িবেবচনায় �ণীত
অিতির��িবধান

চলমান
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• �ঠকাদার কতৃ �প�কতৃ�ক েবসরকাির অংশীদােরর প� হেয় ঋণদাতােদর
জন� েখালা েকােনা সুরি�তঅ�াকাউে� পিরেশাধেযাগ� েযেকােনা অথ �
ে�রণ করা এবং েরয়াত চ� ��রআওতায় �ঠকাদার কতৃ �প� েযসবঅথ �
পিরেশাধ অিধকার েপেত পাের েসসেবর ে�ে� েযেকােনা িনধ �ািরত
অিধকার খব �করা।

• ঋণদাতােদর পূব �ানুমিত ব�তীত েরয়াত চ� ��র েয েকােনা সংেশাধনীর
িবষেয় একমত হওয়া েথেক েবসরকাির অংশীদার ও �ঠকাদার
কতৃ �প�েক িবরত রাখা।

• �কে�র সামি�ক িন��ত লাভেক �ভািবত কের েরয়াত চ� ��েত থাকা
এমন েকােনা অ�িন �িহত সাব �জনীন ���পূণ �শত�সংেশাধন করা।



বা�বায়ন চ� ��

এক�ট বা�বায়ন চ� ��েত সরকাির (�ঠকাদার কতৃ �প� ব�তীত) এবং েবসরকাির
অংশীদারেদর মেধ� �ত�� চ� ��গত বাধ�বাধকতা এবংঅ�ীকার�েলা �হেণর
ব�ব�া করা হয়।
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বা�বায়ন চ� �� চলমান
সরকার েযখােন েরয়াত চ� ��র েকােনা প� িহেসেব থােক না অথচ PPP �ক��েলার পে� িন�িলিখত উপােয় সরকােরর
প� েথেক ইনপুটআবশ�ক হয় তখনই সাধারণভােব বা�বায়ন চ� ��র �েয়াজন হয়:

• �েয়াজনীয় স�িত �াি�েত সহায়তা

• �ঠকাদার কতৃ �প� েরয়ােতরআওতায় তার দািয়� পালন করেব তা িন��তকরার এক�টঅ�ীকার

• এমন এক�ট িন�য়তা েযখােন েবসরকাির অংশীদােরর প� েথেক এই মেম �উে�গ থােক েয, িনেজর দািয়� পালেনর
পে� �ঠকাদার কতৃ �পে�রআিথ �ক সং�ান না-ও থাকেত পাের; এবং

• র�ািন ওআমদািন ��ওকর িবষেয় েবসরকাির অংশীদােরর িনকট েথেকঅ�ীকার �হণ।

বা�বায়ন চ� ��েত সাধারণভােব েবসরকাির অংশীদার কতৃ �ক পিরেবশগত আইন েমেন চলার িবষেয় এবং েয েকােনা
পিরেবশগত বা সামা�জক ব�ব�াপনার পিরকাঠােমা েমেন চলার িবষেয় সরকােরর কােছ কৃত এক�টঅ�ীকার থােক।
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��এবং ম�ব�?
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