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সরকাণর ববসরকাণরঅংশীদাণরত্ব: 
সাবকন্ট্র্িাটসএবং ণিনান্স

ডকুছমন্টস



CLDP সম্পছকম

• লক্ষ্ি: ববশ্ব জডু়ে বযবসাডয়র আইনী পবরডবডের উন্নয়ন 

- 1992 সাডে প্রবিষ্ঠিি

- মাবকিন যুক্তরাডের বাবিজয অবিদপ্তডরর পক্ষ থেডক আইনী ববষয়ক কাবরগবর সহায়িা সরবরাহ কডর

• আমরা কী কছর থাণক: মাবকিন যুক্তরাডের ববডদবেক নীবি েক্ষয সমে িন কডর এমন বাবিজ্জযক আইনী সংস্কার 

বাস্তবায়ন করডি CLDP উন্নয়নেীে এবং সংঘাি-পরবিী থদেসমূডহর সাডে অংেীদার হয়।

- সরকার-থেডক-সরকার কাবরগবর সহায়িা স্বাগবিক রােডক যা যা করডি সাহাযয কডর:

1) িাডদর বাবিজ্জযক আইনী পবরডবেডক আিুবনকীকরি করডি 

2) িাডদর অে িননবিক উন্নবিডি সহায়িা করডি
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আজডকর উপস্থাপক

বযমসডণিউ. বেড
- আডমবরকা, আবিকা, এবেয়া, ইউডরাপ এবং মিয প্রাডযযর অযাটবন িডদর সমবিি একষ্ঠটআন্তজিাবিকআইন সংস্থা হান্টনঅযান্ড্রুজ কুিিএেএেবপ (Hunton 

Andrews Kurth LLP)-এর েজ্ক্ত ওঅবকাঠাডমা দে (Energy & Infrastructure Team)-এঅংেীদার
- মাবকিন যুক্তরাে ও িার বাইডর সরকাবর-থবসরকাবর অংেীদাবরডের উপর থ াকাসসহ প্রকল্পঅে িায়ন ওঅবকাঠাডমা বনডয় কাজকরার এক দেডকর
অবিজ্ঞিা

জ্িসঅল্ডারমিান
- আডমবরকা, আবিকা, এবেয়া, ইউডরাপ এবং মিয প্রাডযযর অযাটবন িডদর সমবিি একষ্ঠটআন্তজিাবিকআইন সংস্থা হান্টনঅযান্ড্রুজ কুিিএেএেবপ (Hunton 

Andrews Kurth LLP)-এর েজ্ক্ত ওঅবকাঠাডমা দে (Energy & Infrastructure Team)-এ সহডযাগী
- থদেীয় এবংআন্তজিাবিক প্রকল্পঅে িাবয়িঅবকাঠাডমা প্রকল্পগুডোর ববষডয় পরামে িপ্রদান কডর
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আজডকরআডোযয ববষয়িাবেকা

3) ণিনিান্সডকুছমন্ট

• স্পনসর এবং কডপ িাডরট ডকুডমন্ট

• আবে িকঅবকাঠাডমা এবং থহজ্জং

• ঋিদািাডদরঅে ি-প্রবাহ বনয়ন্ত্রি, সুরক্ষা এবং
প্রডয়াগ

1) পয মাছলািনা – ণপণপণপ এবংঅথ মায়ন মছডল

• সরকাবর থবসরকাবর অংেীদাবরে কী?

• সরকার বকিাডব অবকাঠাডমাডিঅে িায়ন
করডি পাডর?

• স্বাগবিক সরকাডররঅে িায়ন

• সম্পদ-বিবিকঅবকাঠাডমা অে িায়ন

• প্রকল্পঅে িায়ন

2) সাবকন্ট্র্াক্ট

• থলা-ডাউন (Flow-Down) ববিান সািারিিাডব

• আইবপবপ-রজনয সাবকন্ট্রাক্ট

• স়েকসুববিার (Road Concessions) জনয
সাবকন্ট্রাক্ট

• PFI সু্কে প্রকডল্পরজনয সাবকন্ট্রাক্ট
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• সব মযনীনভাছব গৃেীত বকাছনা সংজ্ঞা বনই, তছব িারিাটট ভালভাছব উপলব্ধ।

• ণবশ্ববিাংক PPP-বক ণনছনাক্তভাছব সংজ্ঞাণয়তকছর:

6

সরকাবর থবসরকাবর অংেীদাবরে কী?

বকাছনা সরকাণর সম্পদবা পণরছষবা সরবরাে করার উছেছশি বকাছনা সরকাণর সত্তা বা কতৃমপক্ষ্

এবং বকাছনা ববসরকাণর সত্তার মছিি বযছকাছনা িুজ্ক্ত ণভণত্তকসমছ াতা বযখাছন ববসরকাণর

পক্ষ্টট উছেখছযাগি  ুুঁ ণক এবং পাশাপাণশ বিবস্থাপনা ওকায মপণরিালনার দাণয়ত্ব বেনকছর।

1. একটট িুজ্ক্ত-ণভণত্তকসমছ াতা
অংশীদারছদর মিিকার সম্পকম এবংঅংশীদাণরছত্বর মছিি তাছদরঅণিকার w দায়বদ্ধতা মূলত
িুজ্ক্তদ্বারা ণনি মাণরত েয়, আইনদ্বারা নয়।

2. বকাছনা সরকাণর সত্তা বা কতৃমপক্ষ্এবং বকাছনা ববসরকাণর সত্তার মছিি
3. সরকাণর সম্পদবা পণরছষবা সরবরাে

সরবরােকৃত সম্পদবা পণরছষবা –প্রায়শইযাঅবকাঠাছমা –যনসািারছির উপকাছরর উছেছশি।
4. ববসরকাণরঅংশীদার উছেখছযাগি  ুুঁ ণক বেনকছর

ববসরকাণরঅংশীদার প্রিানতউন্নয়নও ণবতরছিরযনি দায়বদ্ধথাছক এবং সািারিতআণথ মক

ক্ষ্ণতর  ুুঁ ণকসে বিথ মতার  ুুঁ ণক বেনকছর।

ববসরকাণরঅংশীদারছক সািারিতগ্রেিকরাআণথ মক  ুুঁ ণকর ণবছবিনায়অথ মপণরছশািকরা েছয়

থাছক।
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সরকাবর থবসরকাবর অংেীদাবরে কী?
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বশয়ারছোল্ডার / ইকুিইটট 
ণবণনছয়াগকারী

িুজ্ক্তকারী কতৃমপক্ষ্ ববসরকাণর অংশীদার ঋিদাতা

অপাছরটটং ও পণরিালনা কন্ট্র্িাক্টর ণনম মাি কন্ট্র্িাক্টর

ইকুযইষ্ঠট/অিীনস্ত ঋি

PPP যুজ্ক্ত

অে িায়ন

অপাডরষ্ঠটং ও 
পবরযােনা যুজ্ক্ত

বনম িাি যুজ্ক্ত প্রিযক্ষ যুজ্ক্ত

বসবকউবরষ্ঠট

প্রিযক্ষ যুজ্ক্ত

প্রিযক্ষ যুজ্ক্ত



আবে িক মডডে

সরকাডররঅে িায়ন

• অবকাঠাডমাগি প্রকডল্পরঅে িায়ডনর

প্রযবেি পদ্ধবি

• বসবকউবরষ্ঠট ইসুয করার মািযডম

সরকার ঋি উডিােনকরডব বা

বাডজডটরআওিার মিয থেডক

থকাডনা উদরবডৃির মািযডম বববনডয়াগ

করডব

• প্রকল্পগুডো সরকাডরর বযাডেন্স বেডট

োডক, পাববেক বযাডেন্স বেডটর
উপর ববি িি যাপ

• বযাডেন্স বেডটর দায়বদ্ধিা বজৃ্দ্ধ

থপডি োকায় এষ্ঠটআরওঋি থনয়ার

সামে িয হ্রাস কডর

সম্পদ-বিবিকঅে িায়ন

• পুুঁজ্জ-ঘনপ্রকডল্পরজনয থবসরকাবর
অে িায়ডনর প্রাযীনিম িরি

• 1880-এর দেডক বাকু থিে থক্ষত্র
উন্নয়ডনরঅে িায়ডনর উডেডেয প্রেম

বযবহৃি হডয়বিে

• উডিােন থেডক সরকার একষ্ঠট

রয়যােষ্ঠট পায় যাআরও

অবকাঠাডমারঅে িায়ডন বযবহৃি

হডি পাডর

• বাজার যাবহদা ও থবসরকাবর

অংেীদাডরর সাডে কায িকর

সম্পডকির উপর বনিিরিা

প্রকল্পঅে িায়ন

• স্বিন্ত্র ববদুযৎ থকডে (Independent 
Power Plant) অে িায়ডনর মািযডম
1970-এর দেডকর থেষ বদডকশুু
হয়

• সরকাবর, থবসরকাবর ওআবে িক
অংেীদারডদর মডিয একষ্ঠট সুস্পষ্ট

যুজ্ক্তবদ্ধ সম্পকি বযাখ্যা কডর

• সরকাবর বযাডেন্স বেডট প্রিাব

সীমাবদ্ধকডর নিুনঅবকাঠাডমা

বিবরর জনয সরকারডক একষ্ঠট

উপাডয়র প্রস্তাব কডর

• অবকাঠাডমাডি থবসরকারী

বববনডয়াডগরজনযস্ট্যান্ড্াডডি পবরিি

হয়
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প্রকল্পঅে িায়ন

এই ব গুডো সািারিি

প্রাপযিা বিবিক

থপডমন্ট বা

বযবহারকারীর ব 

(থযমন থটাে) হয়

সরকারী খাছতর

দাতা

প্রকল্প

বকাম্পাণন

প্রকডল্পর বনম িাি ও পবরযােনারজনয সুববিার থময়াদকাে

িডর প্রকল্প থকাম্পাবনডক ব প্রদানকডর

ণসণনয়র

ঋিদাতা

ইকুিইটট

ণবণনছয়াগকারী

("স্পনসর")

100%
মাবেকানা

অপাছরটরণনম মাি বকাম্পাণন

প্রকল্প যুজ্ক্ত

20-50 বিডরর সুববিা

বসবনয়রঅে িায়ডন

(থমাটঅে িায়ডনর 70-
90%)  ঋিপ্রদানকডর
প্রকডল্পর থময়াদকাে

িডর প্রিযপ িি পায়

বনম িাডির

যুজ্ক্ত

পবরযােন এবং

রক্ষিাডবক্ষি যুজ্ক্ত

অে িায়ন

ডকুডমন্ট

প্রকৃত

বিবোরকারী
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প্রকল্প যুজ্ক্ত – যুজ্ক্তর পবরসর

বাম থেডক ডাডন যাওয়া থবসরকাবর খ্াডির

দায়বদ্ধিার মাত্রা, সংহি থডবেিাবর, ঝুুঁ বক
স্থানান্তর এবং থবসরকাবর অে িায়ডনর

পবরমাি বজৃ্দ্ধকডর

উৎস: Squire Patton Boggs
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ণডযাইন, ণবড, ণনম মাি

ণনম মাি 
বিবস্থাপক-
সািারি 
কন্ট্র্িাক্টর

ণডযাইন-
ণনম মাি

ণডযাইন
, ণনম মাি, 
অথ মায়ন

ণডযাইন, 
ণনম মাি, 

পণরিালনা ও 

রক্ষ্িাছবক্ষ্ি 
করুন

DBFOM-উপলভিতা
বপছমন্ট

(Availability 
Payment)

DBFOM*-
আয় ঝুুঁ বক

(Revenue 
Risk)

ববসরকাণরকরি



ণবশ্ব যু ছ়ে বিবসা ছয়র আইনী প ণর ছবশ উন্নত করা মাণকমন যুক্তরাছের বাণিযিঅণিদপ্তর | CLDP

সরকাণর ববসরকাণরঅংশীদাণরত্ব: 
সাবকন্ট্র্াক্ট
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সাবকন্ট্রাক্ট

প্রকল্প বকাম্পাণন

সুণবিা ণবষয়ক িুজ্ক্ত

সরকাণর

কতৃমপক্ষ্

ইকুইটট ঋিপণরছষবা

ঋিদাতা

পণরছবশন

ণবণনছয়াগকারী

ণিনিান্স

প্রকল্প-অথ মায়ন
ঋি

ণডযাইন ও ণনম মাি

িুজ্ক্ত

D&B কন্ট্র্াক্টর

অপাছরটটং

িুজ্ক্ত

বটাল-স়েক
অপাছরটর

রক্ষ্িাছবক্ষ্ি িুজ্ক্ত

রক্ষ্িাছবক্ষ্ি বকাম্পাণন

সাবকন্ট্রাক্ট

ণবশ্ব যু ছ়ে বিবসা ছয়র আইনী প ণর ছবশ উন্নত করা মাণকমন যুক্তরাছের বাণিযিঅণিদপ্তর | CLDP



সাবকন্ট্রাক্ট

• বলা-ডাউন ণবিানকী?
• প্রকল্প ণিনাছন্সর নীণতমালারঅিীছন, প্রকল্প
বকাম্পাণনঅবশিই বকাছনা প্রকাছরর বিণতিম
ো়োই, সকল ণডযাইন, ণনম মাি, অপাছরশনএবং
রক্ষ্িাছবক্ষ্ছির বািিবািকতা ণনভমরছযাগি সাব-
কন্ট্র্াক্টছররকাছে বিাক-টু-বিাক ণভণত্তছতপাস-
ডাউনকরছব।

• বলা-ডাউন ণবিান এই প্রছয়াযনীয়তাঅযমছনর
যনি বাযার-পরীণক্ষ্তএবংঅনুছমাণদতপদ্ধণত
সরবরােকছর।

• ণিিাছরর মছিি রছয়ছে:
• আক্ষ্ণরকভাছব িুজ্ক্তণভণত্তকভাষা
• সেছযাণগতারযনিআবশিক ণবষয়াবলী
• তথি সরবরাে
• বেকছোল্ডারছদর সাছথ সম্পকম বযায় রাখা
• প্রকল্প বকাম্পাণন এবং সাব-কন্ট্র্াক্টরসম্মত না
েছল সরকাণরকতৃমপছক্ষ্রকাছেকীযমা বদয়া
েছব তা ণনি মারিকরার পদ্ধণত

• শুিুমাত্র গ্রেিকরছলইপ্রদান (Pay-if-Paid)

13

প্রকল্প িুজ্ক্ত

সাব-অপাছরটটং
িুজ্ক্ত

মাবেক

প্রকল্প থকাম্পাবন

সাব-
কন্ট্রাক্টর

ণবশ্ব যু ছ়ে বিবসা ছয়র আইনী প ণর ছবশ উন্নত করা মাণকমন যুক্তরাছের বাণিযিঅণিদপ্তর | CLDP



সাবকন্ট্রাক্ট

• সমতুলি প্রকল্পঅবিােণত (Equivalent 
Project Relief) কী?

• প্রকল্প বকাম্পাণনরযনি প্রছযক্টকতৃমপছক্ষ্রকাছে
সাব-কন্ট্র্াক্টরছদর বযছকাছনা দাণব েস্তান্তরকরার
একটট উপায়

• সরকাণরকতৃমপক্ষ্ বথছকপ্রকল্প বকাম্পাণনছক বদয়া
অবিােণতর মািিছম প্রকল্প বকাম্পাণন বথছক সাব-
কন্ট্র্াক্টরছক বিাক-টু-বিাকশছতম বদওয়াঅবিােণত

• বয পণরসছর প্রকল্প বকাম্পাণন একইঅবিােণত
সরকাণরকতৃমপক্ষ্ বথছকপায় এবং প্রকল্প বকাম্পাণন
টঠক বযপণরমাছি পায় বকবলমাত্র বসইপয মন্তইসাব-
কন্ট্র্াক্টরএটট পাছব

• সাব-কন্ট্র্াক্টরকতৃমকআণনত দাণব সরাসণর প্রকল্প
বকাম্পাণনকতৃমক তদন্তকরা বযছতপাছর বা প্রকল্প
বকাম্পাণন সাব-অপাছরটরছক তার পছক্ষ্তদন্তকরার
অনুমণত ণদছতপাছর

• সাব-কন্ট্র্াক্টরকতৃমকআণনত দাণবরযনি প্রকল্প
বকাম্পাণনর এককওএকছিটটয়া দায়বদ্ধতা সমতুলি
প্রকল্পঅবিােণতরআওতািীন

14

দাণব

অবিাে
ণত

সরকাবর

কিৃ িপক্ষ

প্রকল্প থকাম্পাবন

সাব-
কন্ট্রাক্টর

ণবশ্ব যু ছ়ে বিবসা ছয়র আইনী প ণর ছবশ উন্নত করা মাণকমন যুক্তরাছের বাণিযিঅণিদপ্তর | CLDP
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প্রকল্প বকাম্পাণন

ণবদিুৎিয় িুজ্ক্ত

ণবদিুৎ ণবতরি

বকাম্পাণন

(Offtaker)

ইকুইটট ঋিপণরছষবা

ঋিদাতা

পণরছবশন

ণবণনছয়াগকারী

ণিনিান্স

প্রকল্প-অথ মায়ন
ঋি

ইজ্িণনয়াণরং, সংগ্রে
এবং ণনম মাি িুজ্ক্ত

EPC কন্ট্র্াক্টর

জ্বালাণন সরবরাে

িুজ্ক্ত

জ্বালাণন

সরবরােকারী

অপাছরশনও

রক্ষ্িাছবক্ষ্ি িুজ্ক্ত

O&M কন্ট্র্াক্টর

সাবকন্ট্রাক্ট

সাবকন্ট্রাক্ট (IPPs)

ণবশ্ব যু ছ়ে বিবসা ছয়র আইনী প ণর ছবশ উন্নত করা মাণকমন যুক্তরাছের বাণিযিঅণিদপ্তর | CLDP



IPP সাবকন্ট্রাক্ট
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• প্রকল্প বকাম্পাণন ণবদিুৎিয় িুজ্ক্ত (ণপণপএ)-র
আওতািীন তার সমস্তমুখি  ুুঁ ণকগুছলাছকতার
সাবকন্ট্র্াক্টরছদর ণদছক িাণপছয় বদছব

• EPC কন্ট্র্াক্টর –একটট ণনি মাণরত মূলি ও
সময়সূণির ণভণত্তছতউৎপাদনিিাণসণলটট
ণডযাইন, ণনম মাি, এবংকণমশনকরা

• বিয় বৃজ্দ্ধ, যথাসমছয় সম্পূি মকরি

• জ্বালাণন সরবরােকারী –উৎপাদন
িিাণসণলটটরযনি যথাযথজ্বালাণন
সরবরাে করা

• অপয মাপ্ত পণরমাছিরযনি বিয়  ুুঁ ণক, 
যণরমানা প্রদান

• O&M কন্ট্র্াক্টর –কণমশছনরপরউৎপাদন
িিাণসণলটটরঅপাছরশন এবং রক্ষ্িাছবক্ষ্ি

• কম মদক্ষ্তার প্রণমত মান, অপাছরশছনর
বিয়

প্রকল্প বকাম্পাণন

EPC কন্ট্র্াক্টর

জ্বালাণন

সরবরােকারী

O&M কন্ট্র্াক্টর

ণবদিুৎ ণবতরি

বকাম্পাণন

(Offtaker)
ঋিদাতা

ণবশ্ব যু ছ়ে বিবসা ছয়র আইনী প ণর ছবশ উন্নত করা মাণকমন যুক্তরাছের বাণিযিঅণিদপ্তর | CLDP
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সাবকন্ট্রাক্ট (সুববিা)

প্রকল্প বকাম্পাণন

সুণবিা ণবষয়ক িুজ্ক্ত

সরকাণর

কতৃমপক্ষ্

ইকুইটট ঋিপণরছষবা

ঋিদাতা

পণরছবশন

ণবণনছয়াগকারী

ণিনিান্স

প্রকল্প-অথ মায়ন
ঋি

ণডযাইন ও ণনম মাি

িুজ্ক্ত

D&B কন্ট্র্াক্টর

অপাছরটটং

িুজ্ক্ত

বটাল-স়েক
অপাছরটর

রক্ষ্িাছবক্ষ্ি িুজ্ক্ত

রক্ষ্িাছবক্ষ্ি বকাম্পাণন

সাবকন্ট্রাক্ট

ণবশ্ব যু ছ়ে বিবসা ছয়র আইনী প ণর ছবশ উন্নত করা মাণকমন যুক্তরাছের বাণিযিঅণিদপ্তর | CLDP



সুববিা বিবিক সাবকন্ট্রাক্ট (Concession 
Subcontracts) 
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• প্রকল্প বকাম্পাণন সুণবিা ণভণত্তক িুজ্ক্তর (Concession 
Agreement) আওতািীন তার সমস্তমুখি  ুুঁ ণকগুছলাছক
তার সাবকন্ট্র্াক্টরছদর ণদছক িাণপছয় বদছব

• D&B কন্ট্র্াক্টর – ণনণদমষ্ট মূলি ও সময়সূণির ণভণত্তছত
স়েকওসংণিষ্টকাছযর (বযমন, বটাল) ণডযাইন ও
ণনম মাি

• বিয় বৃজ্দ্ধ, যথাসমছয়সম্পূি মকরি
• বটাল-স়েকঅপাছরটর – বটালিিাণসণলটটর
পণরিালনা

• পণরিালন বিয় (বটাল সংগ্রে), ণকেু বমরামত
• রক্ষ্িাছবক্ষ্ি বকাম্পাণন –স়েছকর রক্ষ্িাছবক্ষ্ি

• ণভন্ন ণভন্নপণরছষবারযনি পৃথকপৃথক িুজ্ক্ত
েছতপাছর (স়েক বমরামত, ধ্বংসাবছশষ
সংগ্রে, মূল রক্ষ্িাছবক্ষ্ি)

• রক্ষ্িাছবক্ষ্িবিয়, পারিছম মন্সেিান্ডাডম
যণরমানা (ঘটনারপ্রণতজ্িয়া)

• িাণেদা ণভণত্তকমূলি ণনি মারি বিবস্থা (ণভ়ে-ণভণত্তক
মূলি ণনি মারি)

• যানবােছনর ণভ়েএবং বটাছলর মূলি ণনি মারি
প্রকল্প বকাম্পাণনরকাছে থাকছব

প্রকল্প বকাম্পাণন

সরকাণর

কতৃমপক্ষ্
ঋিদাতা

D&B কন্ট্র্াক্টর

বটাল-স়েক
অপাছরটর

রক্ষ্িাছবক্ষ্ি

বকাম্পাণন

ণবশ্ব যু ছ়ে বিবসা ছয়র আইনী প ণর ছবশ উন্নত করা মাণকমন যুক্তরাছের বাণিযিঅণিদপ্তর | CLDP
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সাবকন্ট্রাক্ট (PFI - Schools)

প্রকল্প বকাম্পাণন

প্রকল্প

িুজ্ক্ত

সরকাণর কতৃমপক্ষ্

ইকুইটট ঋিপণরছষবা

ঋিদাতা

পণরছবশন

ণবণনছয়াগকারী

ণিনিান্স

প্রকল্প-অথ মায়ন
ঋি

ণডযাইন ও ণনম মাি

িুজ্ক্ত

D&B কন্ট্র্াক্টর

‘সিট’ িিাণসণলটট
রক্ষ্িাছবক্ষ্ি িুজ্ক্ত

সাণভমস বকাম্পাণন

‘োডম’ িিাণসণলটট
রক্ষ্িাছবক্ষ্ি িুজ্ক্ত

রক্ষ্িাছবক্ষ্ি

বকাম্পাণন

সাবকন্ট্রাক্ট

ণবশ্ব যু ছ়ে বিবসা ছয়র আইনী প ণর ছবশ উন্নত করা মাণকমন যুক্তরাছের বাণিযিঅণিদপ্তর | CLDP



PFI সাবকন্ট্রাক্ট
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• প্রকল্প বকাম্পাণন সুণবিা ণভণত্তক িুজ্ক্তর (PFI 
Model) আওতািীন তার সমস্তমুখি
 ুুঁ ণকগুছলাছক তার সাবকন্ট্র্াক্টরছদর ণদছক
িাণপছয় বদছব
• D&B কন্ট্র্াক্টর –একটট ণনণদমষ্ট মূলি ও
সময়সূিীছত সু্কছলর নকশা ও ণনম মাি

• বিয় বৃজ্দ্ধ, যথাসমছয় সম্পূি মকরি
• সাণভমস বকাম্পাণন – ণনণদমষ্ট পণরছষবাসমূছের
সরবরাে (ণনরাপত্তা, পণরষ্কার-পণরচ্ছন্নতা
এবংকিাটাণরং)
• কম মদক্ষ্তার প্রণমত মান, অপাছরশছনর
বিয়

• রক্ষ্িাছবক্ষ্ি বকাম্পাণন –ভবন
রক্ষ্িাছবক্ষ্ি, মূলিনীয় উন্নণত এবং
প্রণতস্থাপন

• কম মদক্ষ্তার প্রণমত মান, অপাছরশছনর
বিয়

প্রকল্প বকাম্পাণন

সরকাণর

কতৃমপক্ষ্
ঋিদাতা

D&B কন্ট্র্াক্টর

সাণভমস বকাম্পাণন

রক্ষ্িাছবক্ষ্ি

বকাম্পাণন
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স্পনসর এবংঅনযানয বববনডয়াগকারী

স্পন্সররা

আবে িক

বববনডয়াগ

কারীগি

প্রকল্প

থকাম্পাবন

পবরযােনা

গি

বববনডয়াগ

কারীগি
ইকুইটট ইকুইটট

ইকুইটট
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• বকাছনাস্পন্সর বিবসা মছডলপ্রকল্পসম্পন্নও
আয়শুরুেবার পরপ্রকল্প বকাম্পাণনছত থাকা
ণবণনছয়াগ ণবজ্ির উপছর ণনভমর করছতপাছর

• সম্ভাবি ণবণনছয়াগকারীছদর মছিি রছয়ছে:
• অবকাঠাছমা ণবণনছয়াছগর বপাটমছিাণলও ততণর করছে
এমনকন্ট্র্াক্টররা

• PPP ণবণনছয়াগ তেণবল

• ণবমা বকাম্পাণনগুছলা

• সরকাণর কতৃমপক্ষ্ওঋিদাতারা প্রায়শই এইশতম
বদয় বয ণনম মাি বশষ না েওয়া পয মন্তস্পনসররা
তাছদর ণবণনছয়াগ বযায় রাখছব

• সবিাইছত  ুুঁ ণকপূি মপয মায় - ণনম মাি -এরসময়কাছল
প্রকল্পপণরিালনা করারযনিস্পন্সরছদর উপছর ণনভমর
করা

• দীঘ মছময়াদী অপাছরশছনরযনি প্রছয়াযনীয় দক্ষ্তা
থাকাস্পনসরছদরছকতাছদর স্বাথ মদীঘ মসমছয়রযনি
বযায় রাখার প্রছয়াযন েছতপাছর
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• প্রকল্পটট ণকপয মাপ্ত মুনািাআনছব?
• ণবণনছয়াগকারীছদর ণনযস্বমূলিন বিয় (Cost of Capital) 
কী?

• মূলিাণয়ত মূলিন বিয় (WACC) – ণনছযর ইকুিইটট
এবংঋিতেণবছলর মূলিাণয়ত মূলিন বিয়

• ইকুিইটট বিয়কী?
• সরকাণর ঋছি  ুুঁ ণক মুক্ত ণবণনছয়াছগর ণবপরীছত
তুলনা কছর বযছকাছনা সংস্থার উপছর প্রছয়াগকৃত
সািারি  ুুঁ ণক ণপ্রণময়াম এবং ণবছশষ  ুুঁ ণক
ণপ্রণময়াম (বযটটেকমাছকমট বকাম্পাণনর বিবসার
উপছরআছরাপকছর) ণবছবিনা করছত েছব।

• ইকুিইটট IRR –
• বযখান বথছকউদ্ভুত

• প্রকল্প বকাম্পাণনর বশয়ার মূলিছনপ্রাথণমক
ণবণনছয়াগ

• প্রকছল্পর বময়াদকাছলএই মূলিছনর লভিাংশ

• বযছকাছনা অবণশষ্ট মূলি (উদাাঃ, PPP িুজ্ক্তর বশছষ
প্রকছল্পরযণম ণবজ্ি বথছক)

• E = বকাম্পাণনর ইকুিইটটর বাযার মূলি
• D = বকাম্পাণনর বছকয়া ঋি
• Re = ইকুিইটটর ণরটান ম, ণরটাছন মর োর ণেছসছবপ্রকাশ

করুন

• Rd = ঋছির ণরটান ম(ঋছির বিয় সুছদর োর ণেছসছব
প্রকাণশত)

• T% = কায মকরকছরর োর

মূলিনঅিাছসট ণভণত্তকমূলি ণনি মারি মছডল

(Capital Asset Pricing Model)
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প্রকল্প থকাম্পাবন

• সরাসণরস্পনসর বা একটট

বোজ্ল্ডং বকাম্পাণনর মািিছম

মাণলকানািীন েছতপাছর

• ঋিদাতাছদর শতম েছত

পাছর

• সম্ভাবি টিাক্সসুণবিাণদ

• প্রায়শই সীণমত দায় বকাম্পাণন

বা অংশীদাণরত্ব ণেছসছব গটঠত

েয়

• স্পনসররা সীণমত

অংশীদার েছব

• প্রকছল্পর মূল িুজ্ক্ত ওআণথ মক

সম্পছকমরঅংশীদার

• প্রকল্পঅথ মায়ছন একটট পৃথক –
Special Purpose Vehicle (SPV) –
গটঠত েয়

• ইকুিইটট ণবণনছয়াছগর

বাইছরস্পন্সরছদরযনি

বকাছনাক্ষ্ণতপূরি বনই

• ঋিদাতারা প্রকছল্পর নগদ

অথ মপ্রবাছে প্রথম

অগ্রাণিকার পায়

• অসম্পণকমত বিবসা ণনছয়

সমসিা বথছক রক্ষ্া কছর
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• একাণিকস্পনসর থাকছল বশয়ারছোল্ডারছদর
মছিি একটট বশয়ার বোল্ডার িুজ্ক্ত বাস্তবায়ন
করা েছব

• প্রকল্প বকাম্পাণন প্রণতটিত েছয় বগছলপ্রায়শইআণথ মক
সমাণপ্তর সময় বা তারআছগকরা েয়

• প্রায়শইপূছব মসম্পাণদতপ্রকল্পউন্নয়ন িুজ্ক্তছক রণেত
কছর

• বশয়ারছোল্ডার িুজ্ক্তর মছিি থাকছব:

• ইকুিইটট এবং বশয়ারছোল্ডাছররঅিীনস্তঋছি সাবজ্ক্রিপপশন

• ববাছডম প্রণতণনণিত্ব

• স্বাথ মণবষয়কসংঘাছতর মছতা পণরিালনার ণবষয় (বযমন, 
বকাছনা সাবকন্ট্র্াক্টরএকযনস্পনসর েছলএবং বসই
সাবকন্ট্র্িাকটছরর সাছথ বভাট সংণিষ্ট থাকছল
সাবকন্ট্র্াক্টছরর পণরিালক বভাট বদয়ারঅনুমণত নাও
বপছতপাছর।)

• পণরিালনার ণনছয়াগ ওকতৃমত্ব

• বাছযট ণনি মারি

• ণবতরি নীণত

• প্রকল্প বকাম্পাণনর সভায় বশয়াছরর বভাট

• স্পন্সরকতৃমক বশয়ার ণবিয়
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ণনন

 ুুঁ ণক

উচ্চ

 ুুঁ ণক

• বকাছনা স্থায়ী কমী

বনই

• মূলিাংশনগুছলা

সাবকন্ট্র্াক্টকরা

েয়

• তত্ত্বাবিান এবং

কছপ মাছরট কায মিম

তৃতীয় পক্ষ্দ্বারা

পণরিাণলত েয়

• পণরিালকগি

শুিুমাত্র স্থায়ী

উপণস্থণত

• প্রকছল্পর সকল

ণদকঅভিন্তরীি

রাখা

• বকবলমাত্র ণনম মাি

সাবকন্ট্র্াক্টকরছত

পাছর

• পদছক্ষ্পযা

প্রায়শই সুণবিার

যনি বিবহৃত

• প্রকল্প-উন্নয়নপয মাছয়র বশছষর ণদছক নাআসা
পয মন্ত প্রকল্প বকাম্পাণন গটঠত নাও েছতপাছর

• প্রকল্প বকাম্পাণন গঠছনরআছগআনুিাণনকপণরিালনা
কাঠাছমারঅজ্স্তত্ব নাও থাকছতপাছর।

• প্রকল্প বকাম্পাণনর নূিনতমকমী রাখাই বেয়

• মোবিবস্থাপক (পণরিালনা পষ মছদরকাছেযবাবণদণে
কছর)

• একযন বা দযুন সেকারী

• পণরিালকসািারিত সরকাণর কতৃমপক্ষ্ওপ্রকল্প
বকাম্পাণনর "সম্মুখভাগ" এর বযাগাছযাছগর স্থান
ণেসাছবকাযকছর
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• ণবডকরা ওপ্রকল্প-উন্নয়ছনরপয মাছয়
স্পনসররা ণবণভন্নউপছদষ্টা ণনছয়াগ
করছতপাছর
• আইনী উপছদষ্টা

• কাণরগণর উপছদষ্টা

• পণরকল্পনা ও পণরছবশ ণবষয়কপরামশ মক

• বাযার ণবষয়কপরামশ মক

• ণেসাবরক্ষ্ক

• ণবমা উপছদষ্টা

• আণথ মক উপছদষ্টা
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• আণথ মক মছডলএমনএকটট সরিাম যা ণবড
এবং প্রকল্প-উন্নয়ছনর পয মাছয় ণনযকু্ত েয়

• RFP বটন্ডার করার পূছব মমাণলকপ্রকছল্পর
সম্ভাবিতা ণনি মারছির উছেছশিআণথ মক
মছডল বিবোর করছতপাছরন

• দরদাতারা ণবডকরার সময় মূলআউটপুট -
যা েছচ্ছএর মূলি -তা ণনি মারছিরযনি
একটটআণথ মক মছডল বিবোর করছবন

• ঋিদানকারীর মূলিায়ছনরঅংশ ণেছসছব
পয মাছলাণিত েছব

• প্রকল্প বকাম্পাণন বাছযট ণনি মারছি এবং যণদ
প্রছযাযি েয়তােছলপুনরায় বযছকাছনা
অথ মায়ছনর লাভ গিনা করছত মছডলটট
বিবোর করছত থাকছব
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• বিণডট মাজ্যমন -ঋিদাতার
তেণবছলর বিয় (LIBOR বাঅনি
বকাছনা মানদণ্ড) এর বিছয় 0.75%-
1.5% ববণশ, প্রায়শইপ্রকছল্পর  ুুঁ ণক
বপ্রািাইছলরউপর ণভণত্তকছর

• ঋিদাতারঅণতণরক্ত বিয়
• তারলি বা মূলিন বিয়

• আয়কর

• বাযার বিােতকরি

• অঙ্গীকার ণি -উছত্তালন না করা
তেণবল উপলভি রাখছতপ্রকল্প
সংস্থা কতৃমক প্রদত্ত

• সম্পূি মঋি মাজ্যমন উপাযমন না েছলও
এটটঋিদাতাছদরছক ণনম মাি িলাকাছল
 ুুঁ ণকর উপর যুজ্ক্তসঙ্গত ণরটান মসরবরাে
কছর

অথ মণি েয় না –ঋিদাতারা তেণবছলর প্রাপিতা ও এর বিবোছররযনি এবং পাশাপাণশ ণনযস্ব বিয়ছকও
কভারকরারযনি প্রকল্প বকাম্পাণনরকাে বথছক ণপ্রণময়াম সংগ্রেকরছব

• ণি – ণননণলণখত ণবষয়গুছলার
উপর ণভণত্তকছরঋিদাতারা
অছথ মর বিবস্থা ও দায়গ্রেছির
যনি ণিগ্রেিকরছব:

• আকারএবংযটটলতা

• সম্পৃক্তসময়ওকাযকম ম

• বযছকাছনা সিলতা-ণভণত্তক ণিএর
 ুুঁ ণক

• কাছযর ণবপরীছত বিাছের ণরটান ম
লক্ষ্িমাত্রা

• ণসজ্ন্ডছকশন  ুুঁ ণক বেছনর সমছয়র
তদঘ মি

• সাব-আন্ডাররাইটটং বা
অংশগ্রেিকারী বিাংকগুছলাছক
অংশগ্রেছন রাজ্যকরাছনারযনি ণি
এরপুনরায়অনুছমাদন
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• বন্ডএবংঅনিানি ণনণদমষ্ট োছররঅথ মায়ন
• একইমিািুণরটটর সরকাণর বছন্ডরউপছর ণভণত্ত
কছর বছন্ডর মূলি ণনি মারি েয়

• ইসুি বেড (Issue Spread) –সরকাণর-বছন্ডর
োছরর উপছরর মূলি ণপ্রণময়াম

• বছন্ডরঋি বরটটং এবং সািারি বাযার
সরবরাে ও িাণেদার সংণমেছির ণভণত্তছত

• প্রায়শইশুিুমাত্র বন্ডরাখার সময় ণনি মাণরত
েয়, অগ্রীম বকাছনা সীমা (Cap) ণনি মারিকরা
বযছতপাছর

• বন্ড ণি –আণথ মক পরামশ মমূলক এবং দায়গ্রেছির
ণিএরসংণমেি

• আণথ মক পরামশ মণি বিাংছকরঋি বনয়ার
যনি বয ণিতারঅনুরূপ েছত েছব

• দায়গ্রেছির ণি দায়গ্রেছিরযনি
প্রণতছযাণগতার মাত্রা দ্বারা প্রভাণবত েছত
পাছর

• দায়গ্রেিকারীছদরআস্থা রছয়ছে বযতারা
দায়গ্রেছির ণিকছমআসার (প্রায়শই 0.5% 
এরকম) পূছব মবন্ড ণবজ্িকরছতপারছব
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• ঋি বময়াদ –এইপ্রকছল্পরস্বাভাণবক বময়াদ
পূরিকরারযনি প্রায়শই 20 বের বা তারও
ববণশ সময়প্রছয়াযন যা সরকাণর কতৃমপছক্ষ্র
যনি সােয়ী

• ঋিদাতারা সংণিষ্ট  ুুঁ ণকসমূছের সাছথ পণরণিত েবার
আগপয মন্ত তুলনামূলক নতুন PPP বাযারগুছলারঋছির
বময়ার প্রায়শইস্বল্পেয়

• দীঘ মবময়াদী ঋছিরঋিপণরছষবাদ বপছমন্টপণরমাি
কমথাছক যা কভারঅনুপাতছকআরওভালকছর

• প্রতিাপ মি বপ্রািাইল –ঋছির সম্পূি মবময়াদ িছর
“স্তরীকৃত (Levelized)” ঋিপণরছষবা বপছমন্ট

• প্রকছল্পর নগদপ্রবাছের ওঠানামারকারছি এটট একটট
বাণষ মক সময়সূণির উপর ণভণত্তকছর ততণরকরা েছব যা
ঋছির বময়াদকাল িছর "উপছযাগী (Sculped)" েছব

• গ়ে বময়াদ –ঋি ণপ্রজ্ন্সপাল বছকয়া থাকা গ়ে
বেছরর সংখিা

• ঋছির বময়াদকাছলতাছদর  ুুঁ ণককতদ্রতু হ্রাস েয়তা
পুনণব মছবিনা করার এবংঋিপণরছশাছির সময়সিূী বৃজ্দ্ধ
বপছয়ছেতা ণনজ্িতকরারযনিঋিদাতাছদর উপায়।

• ঋিদাতাছদরঋি নীণতরঅংশ ণেছসছব গ়ে-বময়াছদর
সীমাবদ্ধতা থাকছতপাছর
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• নগদ-প্রবাছের বটইল - ণনি মাণরত িূ়োন্ত
প্রতিাপ মছির সময়সূণি এবং PPP িুজ্ক্তর সমাণপ্তর
মিিকার সময়কাল

• সাণভমস ণি িারাবাণেকভাছব বদয়া েছচ্ছ

• প্রকছল্পর যখন নগদপ্রবােকমথাছক বাঅনিানি
সমসিার মুছখামুণখ েয়তখনকারযনি ণবল্ট-ইন সুরক্ষ্া
মাজ্যমন

• নগদ-প্রবাে বটইল ণকেুটাআশ্বাসপ্রদানকরছতপাছর বয
প্রতিাশার বিছয় পছরঋিপণরছশাি করা েছয়ছে

• প্রকছল্প রাযছস্বর  ুুঁ ণক যত ববণশ েছব, নগদ-প্রবাে
বটইলতত ববণশ প্রছয়াযন

• সংণক্ষ্প্ত বময়াছদঋিপণরছশাছিরযনি উচ্চতর
পণরছষবা ণি

• ণবণনছয়াগকারীছদরছক ণবতরছির ণবষয়টট নগদ
প্রবাছেরআরও ণপেছন বনয়া েছব

• দরদাতারা সংণক্ষ্প্ততমনগদ-প্রবাে বটইল িাইছব

• সরকাণর কতৃমপক্ষ্ছক দীঘ মনগদ-প্রবাে বটইল থাকা PPP 
িুজ্ক্ত এণ়েছয় বযছত েছব

PPP প্রকল্প বময়াদ – 30 বের

ঋি বময়াদ – 25
বের

নগদ-প্রবাে বটইল – 5
বের

PPP প্রকল্প বময়াদ – 30 বের

ঋি বময়াদ – 29
বের

নগদ-প্রবাে বটইল – 1
বের

অণিক  ুুঁ ণকপূি ম

কম  ুুঁ ণকপূি ম
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• ঋি বৃজ্দ্ধ (Debt Accretion) –ঋিহ্রাস ওঋছির
পণরমাি বৃজ্দ্ধছকসমথ মকছর (মূল পণরমাছি সুছদ
যুক্তকরা েয়)

• PPP িুজ্ক্তর বময়াদঅছনকণদন না েওয়া পয মন্ত প্রতিাপ মি
শুরুেয় না

• প্রায়শই দীঘ মসুণবিায় বিবহৃত েয় (50 বের বা তার
ববণশ)

• আপৎকালীনঅথ মায়ন –অপ্রতিাণশত
ঘটনাবলীরযনি োছতঅণতণরক্ততেণবল

• মূলিন বিছয়র বাছযছট একটটঅণনিয়তা যুক্তকরা

• প্রছয়াযন না েছলউছত্তালন না করা তেণবল বাণতল েছয়
যাছব

• যণদঅণতণরক্ত "েিান্ডবাই" ইকুিইটট বা ঋিসরবরাে
করা েয়তােছলআকজ্িকপণরমাি উছত্তাণলত েবার
পূছব মএটট বিবহৃত েছব
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• নমনীয়প্রতিাপ মি - বপছমছন্টর 2টট সময়সূিী
• টাছগ মট প্রতিাপ মিসমূে

• সব মণনন প্রতিাপ মি

• ববলুন প্রতিাপ মি (Balloon Repayments) –
পণরছষবা ণি এর সাছথ সমন্বয়করারযনিঋি
পণরছষবা কমাছনার একটট উপায়

• 25 বেছরর PPP িুজ্ক্ত 15 বের িছরঅথ মায়নকরা েছব
তছব 25 বেছরর বপছমন্টকাঠাছমাছত

• প্রায়শই িছর বনয়া েয় বয ববলুন বপছমছন্টরপূছব মঋিছক
পুনরায়অথ মায়নকরা েছব

• কিাশ সুইপ (Cash Sweep) – ণবণনছয়াগকারীছদর
মছিি ণবতরি না কছরঋছিরআগাম বপছমছন্টর
যনি নগদপ্রবাছের ণকেু বা সমস্তবিবোর
প্রছয়াযন েয়

• প্রায়শই ববলুন প্রতিাপ মছির সাছথ একছত্র বিবহৃতেয়

• ববলুন বপছমছন্টরপূছব মঋছিরপ্রতিাপ মি
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• প্রথাগত দীঘ মছময়াদী কছপ মাছরটঋিঅনুপাতপ্রকল্পঅথ মায়ছনর
যনি উপযুক্ত নয়

• স্বল্পছময়াদী তারলি ণরযাভমঅিাকাউন্টগুছলার মািিছম ণনজ্িতকরা েয়

• দীঘ মছময়াদী কছপ মাছরটঋি বকবলসুদ বদওয়ারক্ষ্মতাছক ণবছবিনা কছর, ঋি
পণরছশাছিরক্ষ্মতাছক নয়

• মূলতপ্রকল্প িুজ্ক্তর ণভণত্তছত েবারকারছি বকাছনা প্রকল্প বকাম্পাণনর
অিাছসছটর বশষ মূলি (Residual value) অনুমান করা যায় না।

• বযঋিউছত্তালনকরছত েছব তার পণরমাি প্রাথণমকভাছব একটট
আরামদায়কসুরক্ষ্া মাজ্যমনসেঋিপণরছষবা প্রদাছনরঅনুণমত
ক্ষ্মতা দ্বারা ণনি মাণরত েয়।

• ঋিপণরছষবারযনি নগদপ্রবাে উপলভি

• বাণষ মকঋি-পণরছষবার কভার োর

• ঋি-বময়াদকভার োর

• ঋি-বময়াদকভার োর
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• প্রকল্প বকাম্পাণনছত থাকা ইকুিইটট েল
স্পনসরছদর একমাত্রআণথ মক বািিবািকতা

• প্রকল্পটট সম্পন্নেছয়ছেতা ণনজ্িতকরছত
সরকারী কতৃমপক্ষ্স্পনসর বা সাবকন্ট্র্াক্টছরর
কাে বথছকগিারাণন্ট বা পারিরমিান্স বজ্ন্ডং
িাইছত পাছর

• প্রায়শই সরবরাে করা কটঠন -ঋিদানকারীরা এই
িরছির বযছকাছনা সুরক্ষ্ায় প্রথমঅগ্রাণিকার িায়

• সরকাণর কতৃমপক্ষ্ছকপ্রাথণমকভাছবস্পন্সরও
সাবকন্ট্র্িাকটরছদরগুিমান ও সামছথ মির ণবষছয় ণনযস্ব
মূলিায়ছনর উপছর ণনভমর করছত েছব

• PPP িুজ্ক্তছতআণথ মক প্রছিাদনাও একটট পয মাছয়রআশ্বাস
প্রদানকছর

• স্পন্সররা মাছ মাছ সীণমত-ক্ষ্ণতপূরছির
ণনিয়তা বদয়

স্পন্সররা

আবে িক

বববনডয়াগকা

রীগি

প্রকল্প

থকাম্পাবন

পবরযােনাগ

ি

বববনডয়াগকা

রীগি
ইকুইটট

ইকুইটট

ইকুইটট
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• সুদ-োর  ুুঁ ণক
• বাণিজ্যিক বিাংকগুছলা সািারিতঋছির বময়াছদ ণস্থর
োছরঋি বদয় না (মিািকরা ণডছপাজ্যছটর সাছথঋি
অথ মায়নকরছতপাছর না)

• “বলাটটং” সুছদর োর –ঋছির সুদ ণনি মাণরত বিবিাছন
(বযমন, প্রণত 6মাছস) বতমমান বাযাছরর সাছথ বিণডট
মাজ্যমন থাকা স্বল্প-বময়াদীআমানছতরযনি সমন্বয়করা
েয়

• আণথ মক বেজ্যং সুছদর োছরর  ুুঁ ণক হ্রাসকছর
• বলাটটং-সুছদর োছর ন়োি়োরযনি পণরছষবা ণি
সমন্বয়করা বযছতপাছর

• সুণবিাসমূে - বিবোরকারীরা মূলি ণনি মারছি
িারাবাণেকপণরবতমন পেন্দকরছব না

• সুছদর-োছরর বসায়াপ – ণনণদমষ্ট োছরর ণভণত্তছত সুদ
বদওয়ার বািিবািকতার সাছথ বলাটটং-োছরর ণভণত্তছত
সুদ প্রদাছনর বািিবািকতার ণবণনময়

• প্রকল্পবকাম্পাণন বেয বপ্রাভাইডারছক বলাটটং
োর ও সম্মত-ণস্থর োছরর পাথ মকি প্রদানকরছব যণদ
বলাটটং োর ণস্থর োছরর বিছয়কমেয়

• বেয বপ্রাভাইডার প্রকল্প বকাম্পাণনছক বলাটটং
োর ও ণস্থর োছরর পাথ মকি প্রদানকরছব যণদ ণস্থর
োর বলাটটং োছরর বিছয়কমেয়

সুছদর-োছরর বসাপারকরার িুজ্ক্ত

বেয

বপ্রাভাইডার
প্রকল্প

বকাম্পাণন

থলাষ্ঠটং

হার
বস্থর হার

বস্থর হার
থলাষ্ঠটং

হার

প্রকল্প

বকাম্পাণন

বেয

বপ্রাভাইডার
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• মুদ্রাস্ফীণত ইসুি
• নামমাত্র বনাম বাস্তব

• নামমাত্র –এছত রছয়ছে (যণদ থাছকতােছল) 
মুদ্রাস্ফীণত প্রভাব (বকাছনা বপছমছন্টরপ্রসছঙ্গ
‘ভণবষিছতরঅথ ম’-বত বযপণরমাি বদয়া েছয়ছে (বা
বদয়া েছব বছলপ্রতিাণশত))

• বাস্তব –মুদ্রাস্ফীণতর প্রভাব বনই (বকাছনা
বপছমছন্টরপ্রসছঙ্গ, আযঅথ মপ্রদানকরা েছয়ছে, 
এমনণকভণবষিছতর তাণরছখ েছলও)

• দরদাতারা বাস্তব ণভণত্তছত সাণভমস ণি বকৌটকরছতপাছর
যা মুদ্রাস্ফীণতরযনি সমন্বছয়র (Indexation) সাছপক্ষ্

• ঋিপণরছষবা সািারিত নামমাছত্রর ণভণত্তছত বপনছটর
একটট ণনণদমষ্ট ণসণরয

• মুদ্রাস্ফীণত সূিক

• PPP বপছমন্টইছন্ডক্সকরারযনি সরকাণর
কতৃমপক্ষ্ছকসব মাণিক উপযুক্ত মুদ্রাস্ফীণত সূিক
ণবছবিনা করছত েছব

• সূিকছক বিবসাণয়ক বসই খাছতর সাছথ
সম্পণকমত েছত েছব বযটটছতপ্রকল্প
বকাম্পাণন কাযকরছে

• একটট সািারি বভাক্তা-মূলি সূিক (বযমন, 
CPI) বিবোর করা উণিত
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• প্রকল্প বকাম্পাণনর নগদপ্রবাে প্রকছল্পর সমস্ত
পয মাছয়ঋিদাতাছদর দ্বারা ণনণব়েভাছব ণনয়ন্ত্রিকরা
েয়।

• ণনম মাি পয মায় -পণরকল্পনাঅনুযায়ী তেণবল বিয় েছচ্ছতা
ণনজ্িতকরছত

• অপাছরশনপয মায় -সম্মতঅগ্রাণিকারঅনুযায়ী নগদ প্রবাে
প্রছয়াগকরা েছচ্ছতা ণনজ্িতকরছত

• ণডসবাস মছমন্টঅিাকাউন্ট
• প্রকল্প বকাম্পাণন তেণবল বযণদনপ্রছয়াযন বসইতাণরছখর
পূছব মই একটট উছত্তালনঅনুছরািযমা বদছব, এছতঅন্তভুমক্ত
থাকছতপাছর:

• কাণরগণর পরামশ মদাতার দ্বারা প্রতিণয়ত েছয়
সাবকন্ট্র্াক্টরছদরকাে বথছক বপছমছন্টরঅনুছরাি

• অনিানি প্রছয়াযনীয় উছত্তালছনরউছেছশির
সংণক্ষ্প্তসার

• ণকভাছব বিয়গুছলারঅথ মায়নকরছত েছব (অথ মাৎ
ইকুিইটট বা ঋি)

• ণনম মাি বাছযছটর সাছথ মাণসকএবং সমটষ্টগতভাছব
প্রকছল্পর বিছয়র তুলনা কছর

• প্রকল্পটট সম্পন্নকরারযনি পয মাপ্ত পণরমাি তেণবল
উপলভি রছয়ছেতা প্রদশ মন কছর

• অনিানি উছত্তালন শতমাবলীর সাছথ সম্মণত প্রদশ মন
কছর
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• নগদ-প্রবােকিাসছকড
• পণরিালনার সময়, ঋিদাতারা "ওয়াটারিল" 

(বপছমছন্টরঅগ্রাণিকাছররিম) এর মািিছম নগদ
প্রবােছক ণনয়ন্ত্রিকরছব

• ণরযাভমঅিাকাউন্ট
• ওয়াটারিল বপছমন্টগুছলা ণরযাভমঅিাকাউছন্টরপ্রদান
করা েয় বযটট বরণভণনউছত সামণয়ক ঘাটণত বা
অপাছরটটং বিয় বৃজ্দ্ধ বপছলপ্রকল্প বকাম্পাণনর তারলি
রক্ষ্া করছতপাছর, ণনণদমষ্ট উছেছশি তেণবল গঠছনর
কাযকছর, ণবছশষ তেণবলছকপৃথককছর (উদাাঃ, ণবমা
আয়)

• ঋিপণরছষবা ণরযাভমঅিাকাউন্ট (DSRA)

• ঋি বপছমন্ট ণরযাভমঅিাকাউন্ট

• রক্ষ্িাছবক্ষ্ি ণরযাস মঅিাকাউন্ট

• আইছনপণরবতমন ণরযাস মঅিাকাউন্ট

• ণবমাআয়অিাকাউন্ট

• ণবণনছয়াগকারীগিছক ণবতরছির উপছর ণনয়ন্ত্রি
• ণবণনছয়াগকারীছদর কাছেতেণবল ণবতরছির পূছব মপ্রকল্প
বকাম্পাণনছক ণকেু ণনণদমষ্ট কভার োর পূরিকরছত েছব

ওয়াটার ে থপডমন্ট

পণরিালনা বিয়

(সাবকন্ট্র্াক্টরএবং
করসে) 

এছযন্টবিাংক ও

ণসণকউণরটট ট্রাণেরযনি

ণিও বিয়

ঋিও বসায়াপ/বেজ্যং
বপছমছন্টরউপরসুদ

ঋিপ্রতিাপ মি

ণরযাভম

অিাকাউন্ট

বপছমন্ট

কিাশ সুইপ

ণবণনছয়াগকারী

বদর ণবতরি
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• ঋিদাতার ণসণকউণরটট ণনজ্িতকছর বয: 
• প্রকছল্পসমসিা েছতশুরুকরছলঋিদাতারা প্রাথণমক
পয মাছয়যণ়েতথাছক

• ঋিদাতারা প্রছয়াযছন প্রকল্পটটর দাণয়ত্বগ্রেিকছর
িালাছতপাছর

• তৃতীয় পক্ষ্গুছলা (বযমনযামানতণবেীন পাওনাদার) 
প্রকছল্পরঅিাছসছটর উপছর বকাছনা prior বা pari passu
পায় না

• ঋিদাতাছদর সম্মণতো়ো প্রকছল্পরঅিাছসছটর
িয়সালা েয় না

• সমসিায় প়েছলপ্রকল্প বকাম্পাণনরকতৃমক
সেছযাণগতাছকঋিদাতারা ‘উৎসাণেত’ করছতপাছর।

• িুজ্ক্ত ওআণথ মকঅিাছসছটর সুরক্ষ্া
• বযগুছলার উপছরঋিদাতারাঅিাসাইনছমন্টঅণিকার
আশাকরছব:

• PPP িুজ্ক্ত

• সাবকন্ট্র্াক্টএবং এই িুজ্ক্তরযনি বযছকাছনা বন্ড
বা গিারাণন্ট

• ণবমা

• বযছকাছনা অবিােতপরামশ মমূলক িুজ্ক্ত

নগদপ্রবাে ণনয়ন্ত্রি

িুজ্ক্তওআণথ মকঅিাছসট

প্রকল্প বকাম্পাণনর বশয়ার

বেপ-ইনঅণিকার (প্রতিক্ষ্
িুজ্ক্ত)

ঋিদাতার ণসণকউণরটট

পিাছকয

• ঋিদানকারীরা প্রকল্প বকাম্পাণনরআণথ মক

সম্পছদরউপছরও ণসণকউণরটট বনছব:
• প্রকল্প বকাম্পাণনর বিাংকঅিাকাউন্টগুছলার

প্রণতশ্রুণত

• স্পন্সরছদরকাে বথছক ইকুিইটটর বপছমন্টপাওয়ার

প্রকল্প বকাম্পাণনরঅণিকাছরর েস্তান্তর

• অিীনস্তঋছিরআওতায় বশয়ারছোল্ডারছদর দাণবর

েস্তান্তর

• আণথ মক বেযটট যণদ বভছে যায়তােছল বযছকাছনা

অথ মগ্রেিকরারযনি প্রছযক্ট বকাম্পাণনরঅণিকার

েস্তান্তর

• ণবমা পণলণসর েস্তান্তর
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• প্রকল্প বকাম্পাণনর বশয়াছরর ণবপরীছত
ণসণকউণরটট

• প্রকল্প বকাম্পাণনর ণবণনছয়াগকারীছদর বশয়াছরর বদছল
ঋিদাতা ণসণকউণরটট গ্রেিকছর

• ঋিদাতাছক িুজ্ক্তর েস্তান্তছরর বিছয়আরওদ্রতু
প্রকল্পপণরিালনার দাণয়ত্ব ণনছত সক্ষ্মকছর

• বনণতবািকঅঙ্গীকার (Negative Pledge) ণবিান

• বোজ্ল্ডং বকাম্পাণন

• প্রকল্প বকাম্পাণনর পছক্ষ্একটট মিিস্থতাকারী
বোজ্ল্ডং বকাম্পাণনর মাণলকানািীন থাকাটট
স্বাভাণবকযার বশয়ারগুছলা ণবণনছয়াগকারীর
মাণলকানািীন এবংঋিদাতাছদরপ্রণতশ্রুণতবদ্ধ

• প্রতিক্ষ্ িুজ্ক্তসমূে

• ঋিদাতাছদরঅবস্থান স্বীকারকছর এবং ণসণকউণরটট
ণেছসছবঋিদাতারা িুজ্ক্তরকতমবি গ্রেিকরছেতাছত
সম্মণতপ্রদানকছরঋিদাতা, প্রকল্প বকাম্পাণন এবং
সরকাণর কতৃমপছক্ষ্র মছিি জ্ত্র-পক্ষ্ীয় িুজ্ক্ত
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• বযঅিাছসটগুছলাছকসরকাণর কতৃমপক্ষ্ বা
সাবকন্ট্র্িাকটরছদর বদওয়া যায় না প্রকল্প
সংস্থাছক বসগুছলার  ুুঁ ণকরযনি ণবমা ণনছত েছব

• সরকাণর কতৃমপক্ষ্গুছলা প্রায়শইস্ব-ণবমা কছর
এবং ণনণদমষ্ট পণরণস্থণতছত প্রকল্প বকাম্পাণনছকও
তারআওতায়আনছতপাছর

• ণবমারঅনুপলভিতা

• PPP িুজ্ক্তছতপ্রকল্প বকাম্পাণনরকভাছরছযর
িরি ওপণরমাি সরকাণর কতৃমপক্ষ্ছক সুণনণদমষ্ট
কছর উছেখকরছত েছব

• ণবমা দছুটা পয মায়: ণনম মাি এবং পণরিালনা

• ণনম মাি-পয মায় ণবমা:
• সকল  ুুঁ ণক ণনম মািকারীর

• তৃতীয়-পছক্ষ্র দায়

• োটম-আছপ ণবলম্ব

• বিাস মমাছযার

• অপাছরশন-পয মায় ণবমা:
• সকল  ুুঁ ণকসমূে

• তৃতীয়-পছক্ষ্র দায়

• বিবসা প্রণতবন্ধক

• অণনজ্িত বিবসায় ণবঘ্ন

• আইনতভাছবআবশিকঅনিানি নীণতমালা

• ণনছয়াগকতমার দায়বদ্ধতা

• গাণ়ের ণবমা

• ণবমারঅছযাগিতা

• ণনণদমষ্ট িরছির ণবনা উপলভি নাও থাকছত বা থাকছল
ববণশ দাণম েছতপাছর

• PPP িুজ্ক্তর এইপণরণস্থণতটটর ণদছক বদখা উণিত

• সরকাণর কতৃমপক্ষ্  ুুঁ ণকর ণবরুছদ্ধপ্রকল্প বকাম্পাণনছক
দায় মুজ্ক্ত ণদছতপাছর

• সাণভমস ণিযা কম েছব তা ণপ্রণময়াছম সঞ্চয় েছব

• ঋিদাতার শতমাবলী
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• পণরছশাছিঅক্ষ্মতা (EoDs) প্রকল্প বকাম্পাণনর
ণবরুছদ্ধঋিদাতাছক বিবস্থা গ্রেিকরায় সমথ মকছর

• আণথ মকডকুছমন্টগুছলাছত টট্রগাছরর সংজ্ঞাণয়ত বসটএবং
প্রায়শই PPP িুজ্ক্তরআওতায় EoD-রযনি একটট 'কিাি-অল' 
অন্তভুমক্ত থাছক (অথ মাৎ PPP িুজ্ক্তরঅিীছন একটট ণডিল্ট = 
আণথ মকডকুছমছন্টরঅিীছন একটট ণডিল্ট

• যতক্ষ্িনা সমািান করারযনি প্রকল্প বকাম্পাণনছক একটট
সুছযাগ বদয়া েছচ্ছততক্ষ্ি বকাছনা EoD একটট ণডিল্ট
টট্রগারকছর না (ণকেু ণকেু EoD-র বকাছনা সমািান সময়কাল
বনই – বযমন, বদউণলয়া)

• প্রকল্পএবংআণথ মকডকুছমন্টগুছলাছতএমন ণবিানঅন্তভুমক্ত
করা উণিত যা ভণবষিছত বকাছনা EoD প্রণতছরাছিরযনি
প্রকল্প বকাম্পাণনছক ণনণদমষ্ট পদছক্ষ্প ণনছত বছল (উদাাঃ, 
প্রণতকাছররপণরকল্পনা) 

• বকাছনা EoD-রপছরঋিদাতার কাছে থাকা
ণবকল্পসমূে:

• মওকুি

• প্রকল্পটট ণনম মািািীন থাকছলঋি বন্ধকছর বদয়া (Drawstop)

• ণবণনছয়াগকারীছদর ণবতরি না কছরঋিদাতারঅিীছন পৃথক
অিাকাউছন্টঋিহ্রাসকরারযনি বনট নগদপ্রবাে প্রছয়াগ
করছত েছব

• ঋিদাতার ণসণকউণরটট প্রছয়াগ
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• প্রণতটটঋিদাতার প্রকল্পসংস্থার সাছথ ণনযস্বঋি িুজ্ক্তথাকছব

• আণথ মক বলনছদনগুছলা একসাছথকাযকরছেএবংঋিদাতাছদর মিিকার ল়োইছয়র মা খাছন প্রকল্প বকাম্পাণন
পছ়ে যাছচ্ছ না তা ণনজ্িতকরারযনি একটট সািারি শতম িুজ্ক্ত (CTA) বিবহৃত েছব

• CTA প্রকল্প বকাম্পাণনছতঅথ মায়ন পণরিালনা করছতঋিদাতাছদরযনি একটট সািারি পদ্ধণতপ্রদানকছর

• ওয়াটারিল

• সংছশািনী ণনছয় বভাট

• ঋিডকুছমন্টমওকুি

• প্রকল্প িুজ্ক্ত সংছশািন

• যামানতএছযছন্টর দাণয়ত্ব

• প্রকল্প বকাম্পাণনর সািারি

প্রণতণনণি এবং ওয়িাছরণন্ট

(Reps and Warranties) 
• প্রকল্পসংস্থার িুজ্ক্তপত্র
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