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ইস্তাহাৰ    

ভাৰতৰ এমালগেগমগেড প্লাগেচন প্ৰাইগভে লললমগেডত (Amalgamated Plantations Private Limited,  APPL) IFC এ কৰা 

লনগেশ সম্বন্ধীয় লিষয়ত CAOৰ অনুসন্ধান  

৭ নগম্বেৰ, ২০১৬-সন্মলত উপগেষ্টা নযায়পালৰ কাৰ্যয্লগয়(CAO) ভাৰতৰ নৰ্-্ইষ্টত ভাৰতৰ এমালগেগমেড প্লাগেচন 

প্ৰাগভে লললমগেডত (Amalgamated Plantations Private Limited,  APPL) আন্তৰাষ্টীয় লিত্ত লনেমৰ(International Finance 

Corporation, IFC) লনগেশ সম্বন্ধীয় লিষয়ত কৰা অনসুন্ধানৰ লৰপে্ মুকলল কগৰ| APPLই ভাৰতৰ লভতৰত লিতীয় 

সিি্ৃহত চাহ উত্পােক আৰু সৰিৰাহকাৰী সংস্থা| অসম আৰু পশ্চিমিংেত মুঠ ২৫ খন চাহ িালেছাত ৩০,০০০ 

কমচ্াৰীক লনৰ্যুক্ত কলৰগছ| 

 

IFC ইকুইটে লনগেশ এগন ৰুপত কৰাৰ পলৰকল্পনা কৰা হহগছ, ৰ্যাগত িাোনসমূহত কমচ্াৰীসকলক িহন কলৰি পৰা 

ক্ষমতা ৰ্াগক| কমচ্াৰীসকগল APPL শ্বেয়াৰ লকলন ইয়াৰ অংশোৰীত্ব ল’ি পাগৰ| লনগেশৰ লনয়ম অনুসলৰ, IFC এইয়া 

লনশ্চিত কলৰি লালেি শ্বৰ্য, APPL এ IFC ৰ পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক (E&S)  িহন ক্ষমতাৰ ওপৰত ৰ্কা প্ৰেশক্ 

মানেণ্ডৰ লনয়ম অনসুলৰ কাম কলৰি|  

 

এই অনসুন্ধানত এইয়াও শ্বচাো ৰ্যাি শ্বৰ্য, APPLত কমৰ্ত কমচ্াৰীসকলৰ িীেন-প্ৰণালী তৰ্া কমৰ্ িাতািৰণৰ ওপৰত 

IFC লকমান গুৰুত্ব লেগছ| তেপুলৰ ২০০৯ আৰু ২০১০ ত শ্বহাো সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় ঘেনাটেৰ প্ৰলত আৰু কমচ্াৰীৰ শ্বেয়াৰৰ 

অংশোৰীত্বৰ ওপৰত পৰামশ ্লেয়াৰ িযেস্থাৰ ওপৰত IFC লকমান লচলন্তত আৰু মগনাগৰ্যাে লেগছ, শ্বসইয়া লক্ষণীয় হ’ি|  

 

ৰ্যলেও এইয়া শ্বপাো হেগছ শ্বৰ্য, APPL ৰ েলতশীল উন্নয়নত IFC ৰ ইকুইটে লনগেশৰ িৰঙলণ আগছ, CAO এ IFCৰ 

মূলযায়ন সম্বন্ধীয় লিষয়ত লকছুমান অনুজ্ঞাসূচক লেশ পলৰললক্ষত কলৰগছ| তৰ্া পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক (E&S) িহন 

ক্ষমতািলনত লিষয়ত িহুত লিপেমূলক িযেস্থা শ্বপাো হেগছ|  

 

CAO এ এইয়াও অনুসন্ধানত পাইগছ শ্বৰ্য, কমচ্াৰীসকলৰ লিপোপন্ন অেলস্থলত আৰু APPL এ তাৰ িাগি শ্বৰ্যাোন ধলৰি 

লেীয়া প্ৰাৰ্লমক প্ৰগয়ািনসমূহৰ শ্বক্ষত্ৰত IFCৰ পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক (E&S) িহন ক্ষমতািলনত লিষয়ত পূিি্তী আৰু 

পৰিতী লনগেশৰ মূলযাংকনত শ্বকাগনা সলমল নাই|  IFCৰ পূিি্তী লনগেশৰ মূলযাংকনত ৰ্কা ত্ুটেসমূহৰ িাগি 

অপ্ৰগয়ািনীয় ভাগে প্ৰশমনৰ িযেস্থাসমূহ শ্বলাো হ’ল আৰু প্ৰকৃত লিপেসংকুল শ্বক্ষত্ৰসমূহ লচলিত কৰা নহ’ল| লিগেষণৰ 

সময়ত CAO এইয়া িালনিলল সক্ষম হহগছ শ্বৰ্য, IFC এ লনগিও প্ৰেশক্মূলক মানেণ্ড নযায় পালন কৰাৰ লনশ্চিয়তা 

লেলছল| ফলস্বৰুগপ, অলভগৰ্যােকাৰীসকগল লেয়া পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক নযায় সম্বন্ধীয় লিষয়্সমূহ উগেখই কৰা নহ’ল|     

 

CAO এ অনুসন্ধানত IFCৰ মূলযাংকণত লিলভন্নধৰণৰ অনুজ্ঞামূলক লেশ প্ৰেশন্ কলৰগছ,  িাোনত িীেন-প্ৰণালী আৰু 

কম-্প্ৰণালী েুগয়াোগৰ শ্বক্ষত্ৰত অনুজ্ঞামূলক কাৰ্যয্ শ্বৰ্যগন- লনলষদ্ধ লকে-নাশকৰ িযেহাৰ, মুক্তভাগে তাৰ িযেহাৰ, সুৰক্ষা 

সম্বন্ধীয় লিষয়ত আগলাচনা আৰু পৰামশ ্ইতযালে সম্বন্ধীয়ৰ শ্বক্ষত্ৰত লকছূ ক্ৰটে পাইগছ|(তলত উগেখ কৰা হহগছ) 

 

IFC এ CAO ৰ লৰপে্ৰ ওপৰত িনসাধাৰণৰ প্ৰলতশ্চক্ৰয়া িনাইগছ| CAO এ অনুসন্ধানৰ লপছত প্ৰকাশ শ্বপাো ক্ৰটেসমূহৰ 

ওপৰত IFC শ্বকগনেগৰ কাৰ্যয্পন্থা হাতত ল’ে তাৰ ওপৰগতা নিৰ ৰালখি| আৰু এিছৰৰ লভতৰত উপগেষ্টামূলক পত্ৰ 

িালৰ কলৰি|  

 

www.cao-ombudsman.org এই শ্বেিচাইেত CAO অনুসন্ধানমূলক লৰপে্ আৰু IFC ৰ প্ৰলতশ্চক্ৰয়া সম্বগন্ধ সলেগশষ িালনে 

পালৰি|  

 
 
Contact in Washington, DC:  
Emily Horgan  
Email: ehorgan@worldbankgroup.org; Tel: +1 202-473-8353 
____________________________________________________________________________ 

CAO ৰ লিষগয়: 

CAO হ’ল লিে শ্বিংক সংস্থাৰ সেসয, IFCৰ আৰু িহুপালক্ষক লনগেশ শ্বেৰালে,Multilateral Investment Guarantee 

Agency (MIGA), সংস্থাৰ এক স্বাধীন িিািোহী তন্ত্ৰ| CAOএ IFC আৰু MIGA লিলভন্ন প্ৰকল্পৰ কমগ্ক্ষত্ৰত কমচ্াৰীগয় 

পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক শ্বক্ষত্ৰত সন্মুখীন শ্বহাো সমসযাসমূহক সটঠক ৰুপত আৰু সতযতাগৰ োটঙ ধলৰিলল িাধয| 

CAO এ লিে শ্বিংক সংস্থাৰ সভাপলতক লৰপে্ লেি লাগে| CAO এ িালহৰােত লিগষশজ্ঞৰ সহায়ত IFC ৰ কাৰ্যয্ৰ ওপৰত 

C O M P L I A N C E  A D V I S O R  O M B U D S M A N  

I 

https://d.docs.live.net/aff720900a67f0b6/preetha/adarsh/www.cao-ombudsman.org
https://d.docs.live.net/aff720900a67f0b6/preetha/adarsh/ehorgan@worldbankgroup.org


অনুসন্ধান কলৰলছল আৰু পাইলছল শ্বৰ্য, IFC ৰ ক্লাগয়ণ্ট আৰু শ্বতওঁগলাকৰ িযােসালয়ক কাৰ্যয্কলাপত অনুজ্ঞাসূচক লেশ 

আগছ|  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

CAO ৰ লৰপে্ৰ তৰ্যসমূহ 

 

E আৰু S (Environment and Social Risk review) মূলযাংকনত IFC এ মগনাগৰ্যাগেগৰ কাম কলৰলছল শ্বন 

 

APPL ত IFC ৰ লনগেশ, েলতশীল ধনাত্মক উন্নয়নৰ ফল প্ৰালিৰ িাগি এক প্ৰতযাহ্বানমূলক কাৰ্যয্|  
 

এগন শ্বক্ষত্ৰত IFC এ ২০০৬ িহনক্ষমতা নীলত(শ্বপৰা ১৩) অনুসলৰ প্ৰগয়ািনীয় পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক নযায় সম্বন্ধীয় 

লিষয়ত িা পলৰগেশ আৰু সমািৰ িাগি লিপেসংকূল শ্বক্ষত্ৰসমূহ লনৰীক্ষণ কলৰিলল শ্বকাগনা ধৰণৰ পূিি্তী লিগেষণ 

নকলৰগল|  

 

CAO লচনাক্ত কৰা লক্ছুমান কৰট্েসমূহ হ’ল-(a) অঞ্চলটেত চাহিাোন সমূহত িহুলেনৰ পৰা চলল আলহ ৰ্কা িা সন্মুখীণ 

হহ ৰ্কা সমসযাসমূহৰ লিষগয় শ্বকাগনা উগেখ নকলৰগল| (b) চাহ িাোনসমূহত িীেন-প্ৰণালী আৰু কম-্প্ৰণালীৰ লিগেষণ 

সটঠক ৰুপত নহ’ল| (c) ক্লাগয়ণ্ট সমূগহ প্ৰোন কৰা পলৰগেশ আৰু সমািৰ িাগি লিপেসংকূল শ্বক্ষত্ৰসমূহ লনৰীক্ষণ 

সম্পূণ ্ৰুগপ নকলৰগল| (d) কমচ্াৰী আৰু শ্বতওঁগলাকৰ প্ৰলতলনলধৰ লেত পলৰগেশ আৰু সমািৰ িাগি লিপেসংকূল 

শ্বক্ষত্ৰসমূহৰ লিষগয় সটঠকভাগে আগলাচনা নকলৰগল| 

 

গুৰুত্বপূণ ্ভাগে IFCৰ পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক (E&S) িহন ক্ষমতািলনত লিষয়ত নযায় 

সম্বন্ধীয় মূলযাংকণত ইয়াৰ ক্লাগয়ণ্টসমূহৰ ক্ষমতা আৰু িযেসালয়ক মূলক স্বাৰ্ত্ লকমানেৰূলল সমসযাসমূহ লনোৰণ কৰাত 

সমৰ্ ্হ’ি, শ্বসইয়া ভালেগৰ মূলযাংকন কৰা নহ’ল|  

 

IFC এ ভালে ল’শ্বল শ্বৰ্য, লনগেশত লৰ্য কম পলৰমাণত পলৰগেশ আৰু সমািৰ িাগি লিপেসংকূল শ্বক্ষত্ৰসমূহ আগছ, 

শ্বসইয়া সুকলগম প্ৰশমন িযেস্থাগৰ সমাধান কলৰি পালৰি|(B শাখাৰ িাগি প্ৰগয়ািনীয় শ্বক্ষত্ৰসমূহ) 

 

পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক একচন প্লান (ESAP), অপ্ৰগয়ািনীয় ভাগে লেঘলীয়া কৰা হ’ল, লকন্তু লিপেসংকুল শ্বক্ষত্ৰসমূহ 

উগেখ কৰা নহ’ল|  

 

ফলস্বৰুগপ, IFC এ প্ৰেশক্ মানেণ্ডৰ িাগি প্ৰগয়ািনীয় কাৰ্যয্সমূহ পূৰাি শ্বনাোলৰগল|  

 

IFC এ পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক মূলযাংকনৰ শ্বক্ষত্ৰত মগনাগৰ্যাগেগৰ কাৰ্যয্ কলৰলছলগন 

 

ESRP ৰ িহনক্ষমতা নীলত অনুসলৰ IFCৰ লনগেশত APPL এ প্ৰগয়ািনীয় সাগপগক্ষ সফল হ’ি শ্বনাোলৰগল|  

 

প্ৰৰ্মগত, লনগেশ চুশ্চক্তত পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক একচন প্লান (ESAP) ত ৰ্কা আৰু ক্লাগয়ণ্টৰ লেত শ্বহাো সংলিতৰণৰ 

চুশ্চক্তসমূহ উগেখ নকলৰগল| শ্বসইয়া লপছৰ পৰ্যয্ায়ত, ৰাসায়লনক দ্ৰেযৰ সংৰক্ষণ আৰু িযেহাৰ সম্বন্ধীয় প্ৰগয়ািনীয়তাৰ 

লিষগয় আলছল| CAO এইয়াও পাইগছ শ্বৰ্য, ESRPৰ চুশ্চক্তঅনসুলৰ 

 

IFC এ পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক মূলযাংকনৰ কমচ্াৰীসকল সংলিতৰণৰ চুশ্চক্তসমূহৰ লেত িলিত নহয়|  
 

লিতীয়গত, IFCৰ সাধাৰণ লিগেষণৰ তৰ্য অনুসলৰ ESRPৰ চুশ্চক্ত অনুসলৰ প্ৰেশক্ মানেণ্ডৰ িাগি ক্লাগয়ণ্টৰ নযায় সম্বন্ধীয় 

তৰ্যসমূহৰ লিষগয় IFC সম্পণূৰ্ুগপ জ্ঞাত নহয়| 

শ্বৰ্যলতয়া IFC এ নযায়ৰ শ্বক্ষত্ৰত িহুত অন্তৰায় পাগল, শ্বতলতয়াও IFC এ এইয়া লনশ্চিত নহয় শ্বৰ্য, শ্বসইয়া PS1 ৰ লৰচচ্ 

একচন প্লানলল পলৰেতন্ কৰা হ’ি| ফলস্বৰুগপ, পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক মূলযাংকনৰ অলভগৰ্যাে সমূহ গুৰুত্ব লেয়া 

নহ’ল|  

 

অলভগৰ্যােকাৰীসকলৰ লিলভন্ন লিষয়সমূহত পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক মূলযাংকনৰ লেশসমূহ সমাধান কলৰিলল IFC লকমান 

আগ্ৰহ আলছল আৰু CAO লেয়া IFC অেজ্ঞামূলক লৰপে্ত িৰঙলণ শ্বৰ্যাগোো কাৰকসমূহ হ’ল: 

 

a. ক্লাগয়ণ্টৰ চাহিাোনত কমচ্াৰীসকলৰ িীেন-প্ৰণালী; 

নৰ্-্ইষ্টৰ চাহ-িােনত ৰ্কা কমচ্াৰীসকলৰ িীেন-প্ৰণালীৰ অেস্থা সিি্নলিলেত, লকন্তু IFC এ ৰাষ্ট্ৰীয় আইন অনুসলৰ 

কমচ্াৰীক লেি লো িাসস্থান আৰু অনয সুলিধাসমূহৰ লিষগয় ক্লাগয়ণ্টৰ লেত ভালেগৰ িযেস্থা নল’শ্বল| এগকধগৰগনগৰ, 

IFC এ লনগিও লনশ্চিত নহয় শ্বৰ্য PS2 মানেণ্ড অনসুলৰ কমচ্াৰীক লেিলেীয়া সুৰলক্ষত পলৰগেশ আৰু কমৰ্ িাতােৰণ 

লেয়াত সক্ষম হহগছগন|  

 

PS2 মানেণ্ড অনসুলৰ কমচ্াৰীক লেিলেীয়া সুৰলক্ষত পলৰগেশ আৰু কমৰ্ িাতােৰণ লেয়াত CAO এ শ্বপাো ম’শ্বত IFC 

ৰ কমচ্াৰীৰ স্বাস্থযসম্বন্ধীয় তৰ্য অসম্পূণ|্  

  



লনৰীক্ষণৰ সময়ত IFC এ অলভগৰ্যােকাৰীসকগল োটঙ ধৰা িাসস্থান আৰু িীেন-প্ৰণালী সুৰক্ষাৰ লেত িলিত তৰ্য সমূহ 

গুৰুত্ব সহকাগৰ নল’শ্বল| শ্বসইয়া শ্বকেল ২০১৪ চনত TGB এ কলম্বীয়া আইন সু্কলৰ লৰপে্ োটঙ ধগৰাগতগহ উলাই 

পলৰল| আৰু িাসস্থান আৰু িীেন-প্ৰণালীৰ লিলভন্ন অসুলিধা সমূহ ধৰা পলৰল| তৰ্া একচন প্লান শ্বলাো হ’ল|  

TGB এ কলম্বীয়া আইন সু্কলৰ লৰপে্এ অলভগৰ্যােকাৰীসকলৰ লিলভন্ন সমসযাসমূহ োটঙ ধৰাত সফল হহগছ, লকন্তু CAO 

ৰ মগত, ক্লাগয়ণ্টৰ সুলিধা আৰু উন্নলত অনসুলৰ একচন প্লানৰ কাৰ্যয্পন্থা সময়মগত কলৰ উললয়াই লেয়াগো সম্ভে নহ’ি| 

CAO ৰ মগত, 

IFC এ ক্লাগয়ণ্টৰ লেত লমলল িহনক্ষমতাৰ নীলতসমূহ ফলপ্ৰসূ কলৰিলল অসমৰ্ ্হহগছ|  

 

b. ক্ষলতপূৰণ িযেস্থা; 

অলভগৰ্যােকাৰীসকলৰ মগত শ্বতওঁগলাগক নূনযতম ক্ষলতপূৰণ লখলনও নাপায়| IFC এ িলহৰােত আইন লিগশষজ্ঞৰ পৰা এই 

শ্বক্ষত্ৰত পৰামশ ্হলগছ| অেগশয, এই পৰামশ ্শ্বসই সময়ত কাৰ্যয্ৰত নহ’ল|  

IFC এ এই লিষয়গো লনশ্চিত নহয় শ্বৰ্য, ক্লাগয়গণ্ট শ্বতওঁগলাকৰ কমচ্াৰীৰ লেত শ্বতওঁগলাকৰ প্ৰাপয ধনৰ লিষয়ত সহি-

সৰল ভাষাত, শ্বতওঁগলাকৰ লনিা ভাষাত সুন্দৰ ভাগে ভাঙলন কলৰ িুিাই লেগয় শ্বন লনলেগয়| 

 

IFC এ এই লিষয়গোও লনশ্চিত নহয় শ্বৰ্য, ক্লাগয়গে কমচ্াৰীৰ স্বাস্থয সুৰলক্ষত কলৰ েলৰদ্ৰতা লনমূল কৰাৰ পলৰকল্পনাগৰ 

লনগয়াে কৰা স্থায়ী আৰু অস্থায়ী কমচ্াৰীৰ েৰমহা আৰু কম-্পলৰগেশ IFC ৰ চুশ্চক্ত অনসুলৰ লেি পালৰগছগন নাই| 

 

c. সংেঠনৰ স্বাধীনতা আৰু শ্বতওঁগলাকৰ লিলভন্ন সমসযাসমূহৰ লেত িলিত লিষয়্সমূহ; 

অসমৰ চাহ িাোনত সংেঠনমূলক লিষয়সমূহ লিিাোস্থপে| IFC ৰ পূিে্তী লনগেশত ক্লাগয়ণ্টৰ এগন লিষয়ত উত্থাপন 

কৰা লিষয়সমূহ শ্বমগনিগমেত অন্তভূশ্্চক্ত নকলৰগল| 

 

সাংেঠলনক লেশত িলত ্ৰ্কা সমসযাসমূহ আৰু অলভগৰ্যােকাৰীসকলৰ লিলভন্ন োমেৰসমূহ, ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা আৰু ক্লাগয়ণ্টৰ 

এই শ্বক্ষত্ৰত কৰা অনগুমােনসমূহৰ শ্বক্ষত্ৰত PS2 চতস্মূহ পূৰণ হহগছগন, এই শ্বক্ষত্ৰগো IFC লনশ্চিত নহয়|  

PS1 আৰু PS2 ৰ লিলভন্ন সমসযাসমূহ লনৰীক্ষণ আৰু পৰ্যয্গিক্ষণ কলৰিলল শ্বলাো IFC ৰ পেগক্ষপসমূহ অসম্পূণ|্  

চাহ িাোনত উটঠ অহা লিলভন্ন ধৰণৰ অলভগৰ্যােসমূহ িাৰাম্বাৰ অহাৰ লপছগতা IFC এ ভালেগৰ তৰ্য সমূহ সংগ্ৰহ কলৰ 

সমসযা সমাধানৰ প্ৰয়াস নকলৰগল|  

ক্লাগয়ণ্ট সমূগহ এই শ্বক্ষত্ৰত লিফল শ্বহাো স্বগতও, IFC এ (২০০৯-২০১২) ৰ সময়গচাোত শ্বহাো লনৰীক্ষণত এই লিষয়টে 

অেগহলা কলৰগল| 

২০১৩ ৰ পৰা IFC আৰু ক্লাগয়গে অলভগৰ্যােকাৰীৰ লিলভন্ন সমসযাসমূহ সমাধান কৰাৰ লিষয়ত আগলাচনা কলৰলছল ৰ্যলেও 

CAO লৰপে্ অনুসলৰ IFC এ এই লিষয়ত লনশ্চিত নহয় শ্বৰ্য, ক্লাগয়গণ্ট PS1/PS2 ৰ অলভগৰ্যােসমূহ সুকলগম সমাধান 

কলৰগলগন| 

 

d. ক্লাগয়েৰ চাহ িাোনৰ লশশু শ্ৰলমক লনৰ্যুশ্চক্তত ৰ্কা সমসযাসমূহ; 

অসমৰ লিলভন্ন শ্বক্ষত্ৰত তৰ্া চাহ িাোনত লশশু শ্ৰলমক লনৰ্যুক্ত কৰাগো প্ৰচললত পৰম্পৰা| এই শ্বক্ষত্ৰত, IFC এ 

শ্বতওঁগলাকৰ ক্লাগয়েৰ চাহ িাোনত লনৰ্যকু্ত িাল শ্ৰলমকৰ লিপোপন্ন পলৰলস্থলতৰ শ্বক্ষত্ৰত তৰ্য সটঠক ভাগে সংগ্ৰহ নকলৰগল| 

এগকধৰগনগৰ CAO লৰপে্ লেয়াৰ পাছগো IFC এ এইয়া লনশ্চিত নহয় শ্বৰ্য, শ্বতওঁৰ ক্লাগয়ণ্ট সকগল িাল শ্ৰলমকৰ শ্বক্ষত্ৰত 

ল’ে লো সােধানতা হলগছগন নাই| 

 

e. ক্লাগয়গণ্ট িযেহাৰ কৰা কীে নাশকৰ শ্বক্ষত্ৰত ৰ্কা লিপেসমূহ; 

IFC এ এই প্ৰকল্পত ল’ে লেীয়া কীে নাশক সমূহৰ িযেহাৰ আৰু প্ৰগয়ােৰ শ্বক্ষত্ৰত ল’ে লো িযেস্থাসমূহ ভালেগৰ 

শ্বনাগলাোৰ িাগি কমচ্াৰীসকগল অলত লিপেসংকূল ৰাসায়লনক দ্ৰেযৰ সংস্পশল্ল আলহি লো হহগছ| লিগশষলক, IFC 

চুশ্চক্ত অনসুলৰ লনলষদ্ধ কৰা কীে-নাশকগিাৰৰ লিষগয় ক্লাগয়েক সময়ত নিনাগল| তেুপলৰ IFC এ ক্লাগয়েক এগন 

কীে-নাশকৰ ফলত উত্পন্ন শ্বহাো সমসযা সমূহ শ্বকগনেগৰ সন্মুখীণ হ’ি লালেি, শ্বসই লিষগয় সময় মগত উপগেশ 

লনলেগল| 
 

অলত গুৰুত্বপূণ ্ভাগে IFC এ কীে-নাশকৰ শ্বক্ষত্ৰত শ্বিআইনী নীলত সমূহৰ লিষগয় সলেগশষ নিনাগল| ২০১০ চনৰ 

ৰ পৰা অংশোৰী সকগল িযশ্চক্তেত প্ৰলতৰক্ষামূলক সৰঞ্জামসমূহৰ(Personal protective equipment, PPE) অসম্পণূ ্

জ্ঞান সম্বন্ধীয় লিষয় সমূহ উঠাই আগছ, লৰ্যগো ২০১১ আৰু ২০১৪ লনৰীক্ষাত প্ৰলতপন্ন হহগছ, তৰ্ালপও IFC শ্বকাগনা 

গুৰুত্ব লনলেগল| 

 

f. ক্লাগয়েৰ সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় লিষয়ত ৰ্কা লিপেসমূহ; 

 

CAO লিগেষণ কৰা মগত, IFC ৰ পূিি্তী লনগেশৰ সমীক্ষাত ক্লাগয়গণ্ট সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় লিষয়ত ল’ে লো সােধানতাৰ 

তৰ্য সমূহ অসম্পূণ ্আলছল| লিগশষলক লহংসাত্মক ঘেনা সংঘটেত হহ ৰ্কা ঠাই এখনত, ক্লাগয়গণ্ট সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় 

লিষয়ত শ্বকেল চৰকাৰৰ ওপৰত লনভৰ্শীল হহ ৰ্কা লিষয়টে IFC এ গুৰুত্ব সহকাগৰ নল’শ্বল|     

 

এগকধগৰগনগৰ, ক্লাগয়ণ্টৰ িাোনৰ ওচৰগত লহংসাত্মক ঘেনা সংঘটেত হহ ৰ্কাৰ লপছগো, IFC এ ক্লাগয়ে শ্বৰ্য, 

সুৰক্ষা িযেস্থাৰ শ্বক্ষত্ৰত প্ৰেশক্ মানেণ্ড ৪ ৰ মগত কাৰ্যয্ কলৰগছগন নাই, শ্বসইয়া অেজ্ঞা কলৰগল|   

  

g. প্ৰকল্পৰ িাগি অৰ্ল্নলতক স্থানচুযত শ্বহাোৰ আগৰাপ;  

 



IFC এ এই শ্বক্ষত্ৰত লনশ্চিত নহয় শ্বৰ্য, ক্লাগয়ণ্টসকগল কমচ্াৰীসকলৰ িযশ্চক্তেত ভাগে চলল ৰ্কা িা পৰম্পৰা ভাগে 

চলাই লনয়া কৃলষ-কাৰ্যয্সমূহৰ লিষয়ত PS 5 চতস্মূহ মালন চললগছগন নাই শ্বসইয়া লক্ষয নকলৰগল| 

 

h. প্ৰকল্পত প্ৰেশক্ মানেণ্ড ৭(আলেিাসী মানুহ)প্ৰগয়াে;   

 

  CAO এ শ্বপাো মগত, IFC এ প্ৰকল্পত প্ৰেশক্ মানেণ্ড৭ (আলেিাসী মানুহ)প্ৰগয়াে হহগছগন নাই শ্বসইয়া লনশ্চিত নহয়| 

 

i. শ্বেয়াৰ সম্বন্ধীয় প্ৰোমত প্ৰগয়ািনীয় পৰামশ ্আৰু প্ৰকাশ; 

 

এই লিষয়্সমূহ গুৰুত্বপূণ ্হয়, -(a) প্ৰকল্পত সৰহ সংখযক কমচ্াৰীৰ প্ৰগয়ািন (b) শ্বেয়াৰ লকলনগল লিপেও ৰ্াগক| 

(c) চাহ কমচ্াৰীসকল িহু লপচপৰা আৰু লিপোপন্ন 

CAO প্ৰকাশকৰামগত- 

IFC ৰ পূিে্তী লনগেশৰ সমীক্ষাত অংশীোৰীসকলৰ শ্বেয়াৰৰ শ্বলন-শ্বেনৰ ফলত কমচ্াৰীসকলৰ ওপৰত পলৰি পৰা 

সমসযাসমূহৰ সলেগশষ উগেখ নালছল| 

IFC প্ৰৰ্ম লিতৰণৰ শ্বক্ষত্ৰত িা সমীক্ষাৰ শ্বক্ষত্ৰত শ্বকাম্পানীসকগল কমচ্াৰীসকলৰ লেত এই প্ৰোমৰ লিষগয় ফলপ্ৰসূ 

আগলাচনা কলৰগছ নাই, শ্বসইয়া লনশ্চিত নহয়| 

IFC এ শ্বকাম্পানীসকগল কমচ্াৰীসকলৰ লেত এই প্ৰোমৰ লিষগয় ফলপ্ৰসূ আগলাচনা কৰা নাই িলুল অলভগৰ্যাে 

তুললগলও শ্বসইয়া সমাধান কৰাত লনশ্চিত নহয়| 

২০১৪ত IFC এ কমচ্াৰীসকলৰ অংশীোৰীত্বৰ ওপৰত ৰ্কা অলধকাৰসমূহৰ লিষয়ত অংশগ্ৰহণ কৰা কালৰ্যয্ 

কমচ্াৰীসকলৰ অংশীোৰীত্বৰ মূলযৰ ওপৰত ধনাত্মক প্ৰভাে শ্বপলাে| এই শ্বক্ষত্ৰত, PS1 প্ৰগয়ািন সাগপগক্ষ IFC এ 

ভুক্তগভােী কমচ্াৰীসকলৰ লেত আগলাচনা কলৰিলল ক্লাগয়েৰ লেত আগলাচনা কৰাৰ েৰকাৰ নাই| 

 

j. সাধাৰণভাগে পৰামশ ্আৰু প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰগয়ািনীয়তা|  

 

    IFC এ প্ৰকল্পটেত PS1 পৰামশ ্আৰু প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰগয়ািনীয়তাসমূহ সটঠক ৰুপত  প্ৰগয়াে হহগছ শ্বন নাই শ্বসইয়া 

লনশ্চিত নহয়| 

 

  লিগশষলক, IFC এ শ্বসইয়া লনশ্চিত নহয় শ্বৰ্য, ক্লাগয়ণ্টসকগল পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক সমীক্ষাৰ তৰ্যসমূহ, একচন 

প্লান আৰু মলনেলৰং লৰপে্সমূহ কমচ্াৰীৰ সুলিধাগৰ্ ্সহিলভয কলৰগছগন নাই| 

 

এইেগৰ, IFC এইয়াও লনশ্চিত নহয় শ্বৰ্য, পলৰগেশ আৰু সামাশ্চিক সমীক্ষাৰ তৰ্যসমূহ, একচন প্লানসমূহ কমচ্াৰীৰ 

সুলিধাগৰ্ ্আৰু শ্বতওঁগলাকৰ লেত আগলাচনা কলৰ কলৰগছগন নাই|       
  

      
 
 

 
  

  

 
  

         


