
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

এডিডি’র ডিষেধাজ্ঞা 
ডিেয়ক  

সচরাচর ডিজ্ঞাসা 

 

 
 

 

 

 

এডিডি’র ডিষেধাজ্ঞা িা অস্থায়ী স্থডিতাষেশ কী? 

• *শুদ্ধাচার লঙ্ঘিকারী (িাডলয়াডত, দুিনীডত, য ািসািশ, 

িিরেডি, অপিযিহার, িাধাোি, িা স্বাষথনর সংঘাতসহ) 

প্রডতষ্ঠাি িা িযডির ওপর আষরাডপত প্রডতকারমূলক িযিস্থা 

• ডিডেদ্ধ িা সামডয়ক স্থডিতাষেশ-প্রাপ্ত যকাি সংস্থা এডিডি’র 

অথনায়ি, প্রশাসি িা সহায়তার আওতাভুি যকাি কমনকাষে 

অংশগ্রহষের য ািয হষি িা। 

 

ডিষেধাজ্ঞা ডক যকাি িযডির ওপরও আষরাডপত হষত 
পাষর? 

• স্বতন্ত্র িযডিও ডিডেদ্ধ িা সামডয়কভাষি স্থডিত হষত পাষরি। 

• শুদ্ধাচার লঙ্ঘষি িযডির ভূডমকার কারষে এডি হষত পাষর অথিা 

ডিষেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাষির কমনী ডহষসষি স্বতন্ত্র িযডিও 

ডিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ষত পাষরি। 

 

প্রডতষ্ঠাষির ওপর আষরাডপত ডিষেধাজ্ঞা ডক এর কমনী িা 
সহষ ািী প্রডতষ্ঠাষির িন্যও প্রষ ািয? 

• ডিষেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাষির য সকল কমনী সরাসডর অডভ ুি 

হষয়ষেি এিং ডিষেধাজ্ঞার আওতায় পষড়ষেি তারা এডিডি’র 

অথনায়ি, পডরচালিা িা সহায়তার আওতাভিু যকাি কমনকাষে 

অংশগ্রহে করষত পারষিি িা। 

• সুস্পষ্টভাষি ডিষেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত হিডি, তষি ডিষেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত 

প্রডতষ্ঠাষি ডি ুি আষেি এমি কমনীরাও এডিডি’র অথনায়ি, 

পডরচালিা িা সহায়তার আওতাভুি যকাি কমনকাষে অংশগ্রহে 

করষত পারষিি িা। 

• সুস্পষ্টভাষি িাম আষসডি, তষি ডিষেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাষির 

ডিয়ন্ত্রে িা মাডলকািাধীি রষয়ষে এমি সহষ ািী 

প্রডতষ্ঠািগুষলাও এডিডি’র অথনায়ি, পডরচালিা িা সহায়তার 

আওতাভুি যকাি কমনকাষে অংশগ্রহে করষত পারষি িা। 
 

 
* সংিঠি/সংস্থা/প্রডতষ্ঠাি (Entity) িলষত 

প্রডতষ্ঠািষক (অন্যতম, তষি শুধু কষপনাষরশি, 

অংশীোডর প্রডতষ্ঠাি িা ফাউষডিশষির মষধযই 

সীমািদ্ধ িয়) ও িযডিষক যিাঝায়।  

 

 

 

 

 

যকি এডিডি’র প্রকল্প িািিায়িকারী প্রডতষ্ঠাষির কমনকতনাষের 
িন্য সমূ্পেন ডিষেধাজ্ঞা তাডলকা যেখার সুষ াি প্রষয়ািি? 

• শুধ ুউপ ুি সংস্থা ও িযডিিিন  াষত এডিডি’র সাষথ কাি করার িন্য 

প্রাক-য ািয ডিষিডচত, মূলযাডয়ত, সংডিপ্ত তাডলকাভুি ও চুডিিদ্ধ হষত 

পাষর যসিা ডিডিত করা। 

• সামডয়কভাষি স্থডিতাষেশপ্রাপ্ত িা ডিষেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাি  াষের সাষথ 

এডিডি’র চলমাি চুডি রষয়ষে এমি প্রডতষ্ঠািগুষলাষক প নষিিে করা। 

• সুষ্ঠু ও প্রডতষ াডিতামূলক ক্রয় প্রডক্রয়া ডিডিত করা এিং ত্রুডিপূেন ক্রয় 

কমাষিা। 

• সামডয়কভাষি স্থডিত িা ডিডেদ্ধ প্রডতষ্ঠাি িা িযডির সাষথ ভুলক্রষম 

কাষির চুডি করার ফষল সৃষ্ট িািিায়ি ডিলম্ব এড়াষিা। 

প্রকল্প িািিায়িকারী প্রডতষ্ঠাষির িন্য কখি এডিডি’র পূেনাঙ্গ 
ডিষেধাজ্ঞা তাডলকা পরীিা কষর যেখা আিশ্যক? 
প্রাক-য ািযতা ডিরূপে, েরপত্র/প্রিািিা মূলযায়ি, সংডিপ্ত তাডলকা করার 

পূষিন, চুডি সম্পােি কাষল, কাষির ডিল প্রাডপ্তর আষিেষির সময় এিং 

যসইসাষথ চুডির আওতায় কাষির সুষ াি পডরিতনি, সম্প্রসারে িা পডরিতনি 

প্রডক্রয়াকরষের সময়সহ েরপত্র প্রডক্রয়া চলাকাষল  াচাই করুি। 

প্রকল্প িািিায়িকারী প্রডতষ্ঠাি কতৃনক এডিডি’র পূেনাঙ্গ 
ডিষেধাজ্ঞা তাডলকা যেখার সুষ াষির িযিস্থাপিা কীভাষি 
করষিি? 
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠাননর উডচত 

• “িািার প্রষয়ািষির” ডভডিষত সংস্থা/প্রডতষ্ঠাষির পি যথষক তাডলকা 

যেখার সুষ াি পািার িন্য উপ ুি িযডি(যের) মষিািীত করা। 

• িযিহারকারীর অযাকাউডি িা পাসওয়ািন কাউষক িা যেয়া - প্রষতযক 

িযিহারকারীষক একডি অিন্য িযিহারকারী আইডির িন্য আষিেি 

করষত হষি। 

• সডঠক ও ডিিাডরত তথয িমা ডেি  াষত এর দ্বারা িযিহারকারী আইডির 

ডিপরীষত একক িযিহারকারীষক সিাি করা সম্ভি হয়। 

• প্রাথডমক অনুষরাষধর পর যথষক িযিহারকারীর যপ্রাফাইষলর ডিিরষে 

পডরিতনি এষস থাকষল অথিা আইডি ডিডিয় করার প্রষয়ািি হষল 

(িযিহাষরর সুষ াি আর েরকার িা থাকষল িা িযিহারকারী কা নডিিনাহী 

সংস্থার সাষথ আর সম্পৃি িা থাকষল) এডিডি (integrity@adb.org) 

িা এডিডি প্রকল্প কমনকতনাষক অিডহত করুি। 

 
 
দুিনীডত েমি ও শুদ্ধাচার কা নালয় 
এশীয় উন্নয়ি িযাংক, ৬ এডিডি এডভডিউ, মান্দালুয়ং ডসডি 
১৫৫০ যমষরা মযাডিলা, ডফডলপাইি 
যিডল: +৬৩ ২ ৮৬৩২ ৫৫০৪; ফযাক্স: +৬৩ ২ ৮৬৩৬ ২১৫২ 
integrity@adb.org | anticorruption@adb.org 
www.adb.org/integrity 
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mailto:anticorruption@adb.org
http://www.adb.org/integrity


ডিষেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত সংস্থাষক যেয়া পূষিনকার ও িতনমাষি 
চলমাি চুডিগুষলার কী হষি? 

• ডিষেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত পষির সাষথ ডিেযমাি যকাি চুডি সামডয়ক 

স্থডিতাষেশ িা ডিষেধাজ্ঞা দ্বারা প্রভাডিত হষি িা। 

• শুদ্ধাচার তত্ত্বািধাি কডমডি ডিেযমাি চুডির িাধযিাধকতাগুষলা 

সংষশাধষির িন্য কা নক্রম পডরচালিা ডিভাষির কাষে সুপাডরশ 

করষত পাষর। 

• চুডির য ষকাষিা পডরিতনি িা সম্প্রসারে অথিা চুডির আওতায় 

কাষির সুষ াি পডরিতনি হষল তা দুিনীডত েমি ও শুদ্ধাচার কা নালয় 

(OAI) কতৃনক অনুষমাডেত হষত হষি  াষত ডিডিত করা  ায় য , 

যসগুষলা সংডিষ্ট প্রডতষ্ঠাি িা িযডির অস্থায়ী স্থডিতাষেশ িা 

ডিষেধাজ্ঞা এড়াষিার প্রষচষ্টা িয়। 

• সামডয়ক স্থডিতাষেশ িা ডিষেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাি িা িযডি তার 

ডিরুষদ্ধ িৃহীত িযিস্থা সম্পষকন প্রকল্প িািিায়িকারী প্রডতষ্ঠািষক 

িািাষি এিং চুডির আওতায় যকাি কাষির সুষ াি পডরিতনষির 

িন্য এডিডি’র অনুষমােষির প্রষয়ািি হষি। 

 

ডিষেধাজ্ঞার যময়াে যশে হওয়ার পর কী হষি? 

• কাি করার সুষ াি পুিরুদ্ধাষরর িন্য ডিষেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত পিষক 

পুিিনহাল হওয়ার আষিেি করষত হষি। 

• পুিিনহাষলর আষিেি অিশ্যই ডলডখতভাষি দুিনীডত েমি ও শুদ্ধাচার 

কা নালষয়র (OAI) তেন্ত ডিভাষির পডরচালক িরাির করষত হষি 

এিং পুিিনহাষলর ডিেয়ডি ডিষিচিায় ডিষত এডিডি’র িন্য মূল 

ডিষিচয ডিেয়ডি তুষল ধরষত হষি। 

দুিনীডত েমি ও শুদ্ধাচার কা নালয় (OAI) ডিষনাি ডিডভন্ন 
ডিেয় (তষি এগুষলার মষধযই সীমািদ্ধ িয়) ডিষিচিায় 
ডিষয় পুিিনহাষলর য ষকাষিা আষিেষির ডিশ্বাসষ ািযতা ও 
য ৌডিকতা মূলযায়ি করষি:* 

• পুিিনহাষলর শতনািলী পডরপালি 

• ডিষেধাজ্ঞার কারে 

• পুিিনহাল 

• প্রডতষ্ঠাষির িযিস্থাপিা িা মাডলকািায় পডরিতনি 

• িৃহীত অন্যান্য পেষিপ। 

 
* সম্পূেন ডিিরষের িন্য এডিডি’র শুদ্ধাচার মূলিীডত ও ডিষেনডশকার (২০১৫, 
ডিডভন্ন সমষয় সংষশাডধত) ১০৪ অনুষেে যেখুি। 
(www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines) 
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এডিডি’র পূেনাঙ্গ ডিষেধাজ্ঞা তাডলকা কী? 

সমষিাত্রীয় প্রডতষ্ঠাি কতৃনক ডিষেধাজ্ঞা ডিেয়ক চুডিপত্র 

(www.crossdebarment.org) অনুসাষর এডিডি কতৃনক 

সামডয়কভাষি স্থডিত িা অন্যান্য প্রডতষ্ঠাি কতৃনক ডিষেধাজ্ঞার ফষল 

এডিডি’র ডিষেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাি ও িযডিিষের তাডলকা। 

এডিডি’র ডিষেধাজ্ঞা তাডলকা কারা যেখষত পাষরি? 

• প্রকাডশত ডিষেধাজ্ঞা তাডলকা – সকষলর িন্য উনু্মি 

• পূেনাঙ্গ ডিষেধাজ্ঞা তাডলকা - এর মষধয রষয়ষে প্রকাডশত ডিষেধাজ্ঞা 

তাডলকা  া এডিডি’র সকল কমনী ও এডিডি কা নক্রম সম্পৃি 

িযডিিিন এিং প্রকল্প িািিায়িকারী সংস্থাসহ এডিডি অনুষমাডেত 

প্রডতষ্ঠাষির য সি িযডির এডি যেখার প্রষয়ািি রষয়ষে তাষের িন্য 

উনু্মি। 
 

 

এডিডি’র ডিষেধাজ্ঞা তাডলকা কীভাষি যেখা  াষি? 

১   http://sanctions.adb.org-এ প্রষিশ করুি। 
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প্রকাতিি তননেধাজ্ঞার িাতিকা ও পূর্ণাঙ্গ তননেধাজ্ঞা 
িাতিকার মনধে পার্ণকে কী? 

• প্রকাতিি তননেধাজ্ঞা িাতিকা (নকান িগইন প্রনয়াজন ননই) 

• অন াগে র্াকাকািীন তননেধাজ্ঞা িঙ্ঘন 

• তিিীয় ও পরবিণী িঙ্ঘন 

• তননেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও বেতি  াষের সাষথ য ািাষ াি 

সম্ভি হয়ডি 

• সমনগাত্রীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কিতণক তননেধাজ্ঞা-প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান 

ও বেতি 

• পূর্ণাঙ্গ িাতিকার অংিতবনিে 

• পূর্ণাঙ্গ তননেধাজ্ঞা িাতিকা (অনুনমাতিি বেবহারকারীনির জন্য) 

• প্রকাতিি িাতিকা 

• প্রর্ম িঙ্ঘন 

• অস্থায়ী স্থতগিানিি। 

 

 
  

  ৩      ফরমডি পরূে করুি। 

 

 

প্রষিষশর সুষ াষির িন্য আষিেি 
করষত সাইি-আষপ ডিক করুি। 

আপডি এডিডি’র যকাি প্রকল্প কমনকতনার িাম ও 
ইষমইল ডঠকািা পূরে ডিডিত করুি  াষত ডতডি 
এডিডি’র যকাি প্রকষল্প আপিার সম্পৃিতা 
 াচাই করষত পাষরি। 

সাইি-আপ যপইি সম্পন্ন করার পর আপিার আষিেি 

িমা ডেষত “Accept Terms”-এ ডিক ডেি। আপডি 

একডি ই-যমইল যিাডিশ পাষিি। অিলাইষি আষিেি 

িমা ডেষত যকাি সমস্যা হষল অনুগ্রহ কষর ফরমডি 

িাউিষলাি করুি এিং integrity@adb.org ডঠকািায় 

ই-যমইল করুি। 

৪ 

http://www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines
http://www.crossdebarment.org/
http://sanctions.adb.org/
mailto:integrity@adb.org



