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COMMUNIQUÉ          
 

িচএঅ’-এ কাশ কিৰেছ এমালেগেমেটড নেটশ নছ াইেভট িলিমেটড, ইি য়াত কৰা আইএফিচ 
িবিনেয়াগৰ সমাকৰণ িতেৱদন 

 
28 জানুৱাৰী, 2019 – িব  বংক পৰ আ ঃৰা ীয় িব ীয় পিৰষদ (আইএফিচ)ৰ ত  জবাবিদিহ ব ৱ া কম ােয়  
এডভাইজৰ অ’মবাডছেমন (িচএঅ’)এ উ ৰ পূব ভাৰতত এমালেগেমেটড লেটশ নছ াইেভট িলিমেটড (এিপিপএল, 
াহক)ত আইএফিচ-এ কৰা িবিনেয়াগৰ সং া ত এক বাধ তামূলক সমাকৰণ িতেৱদন কাশ কিৰেল। 

এিপিপএল হেছ ভাৰতত চাহৰ ি তীয় সববৃহৎ তকতা তথা যাগান ধেৰাঁতা আৰু অসম তথা পি ম ব ত থকা 
ইয়াৰ 25 খন চাহ বািগচাত 30,000েৰা অিধক কমচাৰী আেছ। আইএফিচৰ 2009 বষৰ ই ই  িবিনেয়াগ এক বহন ম 
কমচাৰী- ািধকাৰযু  নেটশ ন আিহৰ ৰূপায়ণত সহায় কৰাৰ বােব িডজাইন কৰা হিছল। কমচাৰীসকলক 
এিপিপএলত য়াৰ য় কৰাৰ সুিবধা দান কৰা হিছল। এই িবিনেয়াগৰ অংশ িহচােপ, এিপিপএল যােত আইএফিচ-ৰ 
দশন মানদ  অনুযায়ী পিৰচািলত হয় তাক আইএফিচ-এ িনেজই সুিনি ত কৰােটা েয়াজন আিছল। 

এই সমাকৰণ িতেৱদন এিপিপএল-ত কৰা আইএফিচ-ৰ িবিনেয়াগৰ ওপৰত িচএঅ’-ৰ বাধ তামূলক অনুস ানৰ ওপৰত 
কৰা হেছ, িযেটা 2016 বষত কাশ পাইিছল। িচএঅ’-ৰ অনুস ানত এিপিপএল-ৰ িবিনেয়াগৰ সেত জিড়ত আইএফিচ-
ৰ মূল ায়ন তথা পিৰেৱশজিনত আৰু সামািজক দায়ব তাৰ ব ৱ াপনা সং া ীয় িবষয়সমূহ মািন নচলাৰ কথা 
পাহৰৈল আিহিছল। িবেশষৈক, িচএঅ’-এ গম পাইিছল য কম সকলৰ জীৱন যাপনৰ অৱ া, িতপূৰণ, সংঘব  হাৱা 
তথা অিভেযাগ িনয় ণৰ অিধকাৰ, িশ  িমক, কীটনাশকৰ ব ৱহাৰ, সুৰ া, অথৈনিতক অপসৰণ, িখল ীয়া লাকসকলৰ 
ওপৰত েজ ৰ ভাৱ আৰু এজন কমচাৰীৰ য়াৰ য় আঁচিনৰ স ভত পৰামশ দানৰ সেত জিড়ত দশন 
মানসমূহ মািন চলাৰ ত াহকৰ বাধ বাধকতা মািন চলােটা আইএফিচ-এ সুিনি ত কিৰব পৰা নাই।  

িচএঅ’-ৰ অনুস ানৰ িত সহঁািৰ জনাই, আইএফিচ-এ উে খ কিৰিছল য মানুহৰ া , কম সকলৰ া  তথা সুৰ া, 
আবাসগৃহ আৰু অনাময় ব ৱ াৰ আ ঃগাঁথিনৰ দেৰ অৱেহিলত তথা যুগ যুগ ধিৰ চিল থকা সমস ােবাৰৰ সমাধান 
কিৰবৈল এিপিপএল-এ এখন কম আঁচিন ৰূপািয়ত কিৰিছল। তােৰাপিৰ, আইএফিচ-এ এিপিপএল-ৰ 25 খন চাহ বািগচা 
সামিৰ বািষক িহচাপ পৰী া তথা কম বৃ ৰ আশা আকাং াৰ সমী া কিৰবৈল এটা তৃতীয় প ক দািয়  অপণ কৰাৰ 
িত িত িদিছল। আইএফিচ-এ ৰা ীয় নু নতম মজৰুী েয়াজনীয়তা সং া ত াহেক মািন চিলবলগীয়া বাধ বাধকতাৰ 
ওপৰত বধ মতামত আগবেঢ়াৱাৰ িত িতও দান কিৰিছল, আৰু উপেভা াৰ কম আঁচিন কম বৃ ৰ আগত সদৰী 
কৰাৰ লগেত আেলাচনা কৰােৰা িন য়তা দান কিৰিছল। 

িচএঅ’-ৰ তদ  িতেৱদন কাশ পাৱাৰ িপছেৰপৰা, এিপিপএল-এ িত িত িদয়া কতেবাৰ কম আঁচিন ৰূপায়ণৰ 
অ গিতৰ িবষেয় অৱগত কিৰেছ। অিভেযাগকাৰীসকেল জনাইেছ য কম আঁচিনৰ স ভত তথা কামৰ অ গিতৰ 
ওপৰত দখা িদয়া িচ াসমূহ আৰু ইয়াৰ ৰূপায়ণৰ মানদ ৰ স ভত কম সকলৰ সেত আেলাচনা কৰা হাৱা নাই। 

পযেৱ ণ ি য়াৰ এটা অংশ িহচােপ, িচএঅ’-এ ক ৰ নিথভু কৰণ ি য়াৰ পুনৰী ণ কিৰিছল আৰু ক েটাৰ 
ত াৱধানৰ দািয় ত থকা আইএফিচ-ৰ কমচাৰীসকলৰ সেত আেলাচনা িবেলাচনা কিৰিছল। িচএঅ’-এ অিভেযাগকাৰী 
তথা আইএফিচ উপেভা াৰ িতিনিধসকলৰ সেতও কথাবাতা পািতিছল। িচএঅ’-এৰ সমাকৰণ িতেৱদনত এটা িস া  
িদয়া হিছল য আইএফিচ-এ ক েটাৰ সীিমত ত াৱধান স ূণ কিৰেল আৰু িচএঅ’-ৰ তদ ত ওেলাৱা নীিত-
িনেদশনা মািন নচলাৰ সমস ােটাৰ সে াষজনক সমাধান লাভ নকিৰেল। মূল তদ ত উ াপন কৰা মেত, িচএঅ’ এইেটা 
িবষয় ল িচি ত হ থািকল য আইএফিচ-ৰ দশন মানৰ লগেত িনজৰ উপেভা া বাধ বাধকতা মূল ায়ন কৰাৰ বােব 
েয়াজনীয় তথ পািতেবাৰ উ ত তথা ধাৰণ কৰাৰ েয়াজনীয়তাৰ বােব ক েটাৰ ওপৰত আইএফিচেয় লাৱা 
ত াৱধানৰ অভাৱ হিছল। ফল ৰূেপ, িচএঅ’ এটা িস া  উপনীত হেছ য দশন মানসমূহ মািন চলাত সফলতা 
লাভ কিৰবৰ বােব তওঁেলাকৰ উপেভা াসকল স ক পথত থকােটাৰ ওপৰত আইএফিচ-ৰ কােনা িন য়তা নাই। 

এই স ভত সিৱেশষ www.cao-ombudsman.org.ত লাভ কিৰব। 

 
ৱাি ংটন িডিচৰ যাগােযাগ: 
এিমিল হগান 

ইেমইল: ehorgan@worldbankgroup.org; টিল: +1 202-473-8353 
 
িচএঅ’ৰ িবষেয়ঃ 
িচএঅ’ হেছ িব  বংক পৰ সদস  আ ঃৰা ীয় িব ীয় পিৰষদ (আইএফিচ) আৰ ু
মাি েলটােৰল ইনেভ েম  গ াৰা ী এেজ ী (এমআইিজএ)ৰ ত  জবাবিদিহ ব ৱ া। িচএঅ’ৰ 
অধ ােদশ হেছ পৃ ভূিমত পিৰবিধত পিৰেৱশজিনত তথা সামািজক ফলাফলসমহূ লাভ কৰাৰ 



 
 
ল েৰ িনৰেপ , ব িন  তথা গঠনমলূক ধৰেণেৰ আইএফিচ আৰ ু এমআইিজএ ক সমূহত 
ভািৱত লাকসকলৰপৰা লাভ কৰা অিভেযাগসমূহ দৰূ কৰা। িচএঅ’-এ িব  বংক পৰ 
অধ ৰ হাতত িতেৱদন দািখল কেৰ। িচএঅ’ৰ আনুগত  মািন চলা ঘটনাৱলীেয় 
আইএফিচ/এমআইিজএৰ দশনৰ ওপৰত মেনািনেৱশ কেৰ আৰ ু আইএফিচ/এমআইিজএ 
উপেভা াসকল বা তওেঁলাকৰ বািণিজ ক ি য়াকলাপসমূহৰ সেত স ক থকা বাধ বাধকতাৰ 
অনুস ান নকেৰ। 


