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সাসেটiেনবল ফাi া  িডপাট র্েম  
বাংলােদশ াংক 

ধান কায র্ালয় 
ঢাকা 

 
 

eসeফিড সাকু র্লার নং: 12/312৯ তািরখ: eি ল 15, 312৯ 
    ƣচ  32, 2536  

 

ব াপনা পিরচালক/ ধান িনব র্াহী 
বাংলােদেশ কায র্রত সকল তফিসিল াংক o আিথ র্ক িত ান 
 

ি য় মেহাদয়, 
 

Impact Fund e তফিসিল াংক o আিথ র্ক িত ানগুেলার িবিনেয়াগেক  
পিরেবশবা ব aথ র্ায়ন িহেসেব সব্ীকৃিত সে  

 
Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) কতৃর্ক িনবি ত িবেশষ uে ে  গিঠত eবং 

পুিঁজবাজাের তািলকাভু  নয় eরূপ েকান তহিবল বা তহিবলসমূেহ (Special Purpose Vehicle, Alternative 

Investment Fund বা সমজাতীয় েকান তহিবল) তফিসিল াংকগুেলার িবিনেয়ােগর জ  3126 সােল (সূ : িডoeস 
সাকু র্লার নং-13 তািরখ: 35 নেভমব্র, 3126) eবং আিথ র্ক িত ানগুেলার িবিনেয়ােগর জ  3127 সােল (সূ : 
িডeফআieম সাকু র্লার নং-15 তািরখ: 41 মাচ র্, 3127) বাংলােদশ াংক হেত নীিতমালা জাির করা হয় ।  
 

3। BSEC (Alternative Investment) Rules, 2015 eর আoতায় িনবি ত o িনে া  খাত/uে গুেলার জ  

গিঠত েযেকান Impact Fund e u  নীিতমালার আেলােক তফিসিল াংক o আিথ র্ক িত ানগুেলার িবিনেয়াগ 

পিরেবশবা ব aথ র্ায়ন (Green Finance)  িহেসেব িবেবিচত হেব: 

1. Resource Efficiency  2. Air emission and quality efficiency 
3. Resource Recycling  4. Waste (liquid and solid) Management 
5. Renewable Energy 6. Land Contamination Prevention/Mitigation  
7. Energy Efficiency 8. Land Acquisition and Resettlement 

Management  
9. Water Management and Conservation  10. Labor and Working Condition Management  
11. Water Use Efficiency 12. Community Health and Safety Management  
13. Waste Water and Effluent Treatment 

Management 
14. Indigenous People and Cultural Heritage 

15. Heat and temperature management 16. Women and Child Right Protection 
17. Air ventilation and circulation 

efficiency 
18. Environment/climate friendly Industry/ 

Building/Brick Kiln 
19. Environment/climate friendly 

transportation/ vehicle 
20. Nature conservation 

21. Environment-friendly Agriculture 22. Any others deemed eligible by BB 
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e ধরেনর তহিবেল িবিনেয়ােগর Commitment দােনর পূেব র্ তফিসিল াংকগুেলা িডoeস সাকু র্লার নং-13/3126 
েমাতােবক বাংলােদশ াংেকর িডপাট র্েম  aব aফসাiট সুপারিভশেনর িনকট eবং আিথ র্ক িত ানগুেলা িডeফআieম 
সাকু র্লার নং-15/3127 েমাতােবক বাংলােদশ াংেকর আিথ র্ক িত ান o বাজার িবভােগর িনকট আেবদন করেব।   
িডপাট র্েম  aব aফসাiট সুপারিভশন eবং আিথ র্ক িত ান o বাজার িবভাগ সব্ সব্ ে ে  aনুেমাদন দােনর পূেব র্ u  

আেবদেনর পিরেবশগত o সামািজক ভাব যাচাiেয়র জ  সাসেটiেনবল ফাi া  িবভােগর aনাপি  (NOC) হণ 
করেব।  
 

4। াংক েকা ািন আiন, 2৯৯2 (3124 সােল সংেশািধত) eর 56 ধারা o আিথ র্ক িত ান আiন, 2৯৯4 (3114 
সােল সংেশািধত) eর 29(ছ) ধারায় দ  মতাবেল e সাকু র্লার জাির করা হেলা যা aিবলেমব্ কায র্কর হেব।   

 
                     

 
আপনােদর িবশব্ , 

 
 
 
 

(খ কার েমারেশদ িম াত) 
মহা ব াপক 

েফান নং: ৯641431 
ফয্া  নং: ৯641438 

Email: morshed.millat@bb.org.bd 
gm.gbcsrd@bb.org.bd  


