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1. ভূিমকা 
  

বত�মান ডকুেমে� পিরেবশগত ও সামা�জক ি�িতশীলতার কাঠােমা (ESSF) স�েক� বণ �না করা হেয়েছ যা কুিলং 
েফিসিল�টর অধীেন অনুসরণ করা হেব। কাঠােমা অনুযায়ী:  (i) কুিলং েফিসিল�ট েথেক সাহায� েনওয়া সম� 
ে�ােজে� �েযাজ� ট�ল এবং �েসস, প�িত, ��া�ােড�র বণ �না েদয়; (ii) ওয়া�� ব�াংক এনভায়রনেম�াল অ�া� 
েসাশ�াল ে�মওয়াক� (ESF) অধীেন েপশ করা, ওয়া�� ব�াংক এনভায়রনেম�াল অ�া� েসাশ�াল ��া�াড� (ESSs) 
েমেন চলেত সম� ে�ােজে�র সােথ সংযু� পিরেবশ সং�া� এবং সামা�জক সমস�ার সমাধান করেত েদনাদারগণ 
েয পদে�প �হণ করেবন েস ব�াপাের িবশদ উে�খ করা আেছ;1 এবং (iii) স�াব� পিরেবশগত এবং সামা�জক 
ডকুেমে�র ইি�তসচূক েটমে�ট এবং আউটলাইন, যা কুিলং েফিসিল�ট অধীেন ��ািবত ে�ােজে�র জন� 
�েয়াজন হেত পাের। 
 
কুিলং েফিসিল�টর মাধ�েম েযসব অ�াি�িভ�টেত সহায়তা করা হয়, েস�িলেত স�াব� পিরেবশগত এবং সামা�জক 
ঝঁুিক থােক এবং �ভাব ৈতির কের, যা �ত�ভােব বা স��িলতভােব সামান� িকছ� , তেব তা িনিদ�� সাইট অনুযায়ী, 
অিধকাংশ ে�ে� পিরবত�নেযাগ� এবং �িতেরাধমূলক ব�ব�ার মাধ�েম সরাসির সমাধান করা হয়। তদনুযায়ী, িব� 
ব�াংেকর িবিনেয়াগ ে�ােজ� অথ �ায়েনর জন� পিরেবশগত এবং সামা�জক িনেদ�শাবলীর েসকশন III.C েত উে�িখত 
পিরেবশগত এবং সামা�জক ে�িণিবন�াস িসে�ম অনুসাের অ�াি�িভ�ট�িল কম/মধ�ম মােনর ঝঁুিকর মেধ� থাকেত 
পাের।2 এই মূল�ায়ন�ট GCF-এর পিরেবশগত এবং সামা�জক ঝঁুিকর ে�িণিবভাজন স�িক�ত: B (I-2).  
 
�িত�ট সমিথ �ত ে�ােজে�র জন� এই ডকুেমে�র 3.2 েসকশেন উে�িখত অনুযায়ী িনিদ�� এনভায়রনেম�াল অ�া� 
েসাশ�াল ��া�াড� (ESSs)-এর িনিদ�� আেবদেন েদনাদারগণেক িব� ব�াংক সাহায� করেব। িবিনেয়াগ ে�ােজ� 
অথ �ায়ন (নীিত)-এর জন� িব� ব�াংেকর পিরেবশ এবং সামা�জক নীিত অনুযায়ী ে�ােজে�র েনিতবাচক পিরেবশগত 
এবং সামা�জক ঝঁুিক ও পিরণাম এড়ােত, কমােত, �াস করেত ESS ��ত করা হেয়েছ। �িত�ট সমিথ �ত ে�ােজে�র 
জন� ব�াংেকর তরফ েথেক িনজ� পদে�প েনওয়া হেব এবং েদনাদারগণেক ESS1 অনুযায়ী পিরেবশগত এবং 
সামা�জক মূল�ায়ন ���য়া চালােত হেব (পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভােবর মূল�ায়ন ও ব�ব�াপনা)। 
ে�ােজে�র ব�াপাের পিরেবশগত এবং সামা�জক ঝঁুিক ও পিরণােমর �কৃিত এবং স�াব� তাৎপয � অনুযায়ী, ব�াংেকর 
তরফ েথেক েদনাদারেক �েযাজ� অনুসাের অিতির� ে�ােজ�-িনিদ�� পিরক�না ৈতির করেত বলা হেব (উদাহরণ 
িহসােব পিরেবশ এবং সামা�জক ব�ব�াপনা পিরক�না, ভূিম অিধ�হণ বা পুনব �াসন পিরক�না, আিদবাসী জনগেণর 
পিরক�না, সাং�ৃিতক ঐিতহ� ব�ব�াপনার পিরক�না, জীবৈবিচ�� ব�ব�াপনা পিরক�না ইত�ািদ)। �াসি�ক 
পদে�প�িল বা�বায়েনর বােজট সংি�� ে�ােজ� পিরেবশ এবং েসাশ�াল ডকুেমে� েদওয়া হেব।   
 
�স�ত পিরেবশগত এবং সামা�জক মূল�ায়েনর ফলাফেলর উপর িভি� কের, ব�াংেকর পিরেবশগত এবং সামা�জক 
যথাযথ পির�ম এবং ে�কেহা�ারেদর সােথ যু� হওয়ার ফলাফেলর ওপর িভি� কের, ব�াংক ঋণ�হীতার সােথ 
এক�ট িনিদ�� E&S কিমটেম� ��ান (ESCP) এর ওপর একমত হেব, এক�ট িনিদ�� সময়সীমার মেধ� ESSs এর স�িত 
অজ�েনর জন� �কে�র জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া এবং পদে�প েনওয়া হেব। এ�ট �কে�র স�াব� পিরেবশগত ও 
সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িল এড়ােনা, কমােনা, কমােনা বা অন�ভােব �শিমত করেত এবং ব�াংক এবং 
ঋণ�হীতার মেধ� আইিন চ� ��েত অ�ভ� �� করার জন� �েয়াজনীয় েমেটিরয়াল ব�ব�া এবং কােজর সারাংশ হেব।  
 

 
1 https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework 
2 https://ppfdocuments.azureedge.net/698faa01-d052-4eb3-a195-055e06f7f3fd.pdf 
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2. েফিসিল�টর ে��াপট 
 

2.1 মূলনীিত 

সা�য়ী কুিলংেয়র বহৃ�র ও �ত অ�াে�স উ�য়েনর জন� অপিরহায � হেয় পেড়েছ। 2019 সােল, জলবায়ু পিরবত�ন 
স�িক�ত আ�ঃসরকাির প�ােনল (IPCC) জািনেয়েছ েয উ�ায়েনর 1.5° C-এ, 2.3 িবিলয়ন মানুষ তাপ�বােহর ঘটনার 
সং�েশ � আসেত পাের ও ঝঁুিকপূণ � হেত পাের- এক�ট সীমা শী�ই 2030 সােলর িদেক �তীয়মান হেত পাের। SEforALL 
(2019) অনুমান কের েয উ�য়নশীল েদেশ 1 িবিলয়েনরও েবিশ মানুষ ইেতামেধ�ই কুিলংেয় অ�াে�েসর অভােব 
তাৎ�িণক ঝঁুিকর স�ুখীন হে�, যার মেধ� রেয়েছ 680 িমিলয়ন ব��বাসী যারা গরম-জলবায়ুর শহরা�েল বাস 
কেরন েযখােন িবদু�ৎ পিরেষবা েনই, িবরিতহীন বা খুব ব�য়ব�ল ; এবং �ায় 365 িমিলয়ন মানুষ দির� �ামা�েল বাস 
কের েযখােন খাদ� ও ওষুেধর জন� েকা� েচইেনর অ�াে�স েনই।  িব� �া�� সং�া (WHO) অনুমান কের েয, মূলত 
অপয �া� েরি�জােরশন এবং অিনভ�রেযাগ� এনা�জ� সরবরােহর কারেণ, িব�ব�াপী �টকাদােনর �েচ�া সে�ও 
আনুমািনক 19.4 িমিলয়ন িশ�েদর তাপমা�া সংেবদনশীল DPT �টকা সহ িনয়িমত �টকা �দান করা যায়িন। 
কুিলংেয়র �মবধ �মান চািহদার আেরক�ট উৎস হেলা যানবাহন শীতাতপ িনয়�ণ খােত, বা "েমাবাইল কুিলং", যা 2019 
সােল �ায় 2 িমিলয়ন ব�ােরল েতেলর সমপিরমাণ (Mboe/d) েথেক িতন�ণ ব�ৃ� েপেয় 2050 সােলর মেধ� 5.7 
Mboe/d হেত পাের বেল আশা করা হে� (IEA, 2019)।   

চ�ােলে�র মা�া তাৎপয �পূণ �। �চিলত কুিলং �যু���িল ইেতামেধ� ৈবি�ক সকল িনঃসরেণর 10% এর জন� দায়ী 
এবং যিদ অিনয়ি�ত থােক তাহেল 2030 সােলর মেধ� কুিলং িনঃসরণ কমপে� ি��ণ এবং 2100 সােলর মেধ� 
িতন�ণ হেব বেল অনুমাণ করা হে�। েসরা উপলভ� �যু��র িদেক অ�সর হেল 2030 সােলর মেধ� 38-60 GtCO2eq 
এবং 2050 সােলর মেধ� 130-260 GtCO2eq পয �� �মবধ �মান িনঃসরণ �াস পােব।  উপর�, FAO অনুমান কের েয 
িব�ব�াপী খাদ� �য় বা ন� হে� েরি�জােরশন ও েকা� েচইন অপয �া� হওয়ার কারেণ যার ফেল ি�নহাউস গ�াস 
(GHG) িনঃসরণ �িত বছর �ায় 4.4 GtCO2-eq হয়, যা GHGs এর েমাট ৈবি�ক িনঃসরেণর �ায় 8% এর সমপিরমাণ 
(FAO 2011)।   

COVID 19 এর কারেণ ৈবি�ক মহামারীর সূ�পাত এবং অথ �ব�ব�ায় এর �ভাব, েটকসই কুিলংেয়র ���েক আেরা 
বািড়েয় েতােল।  উদাহরণ��প, এ�ট �া�� (ও অন�ান�) েফিসিল�টেত উপযু� কুিলং এবং েভন�টেলশেনর �েয়াজেন 
ও িনরাপেদ �টকা সংর�েণর জন� ভােলা েকা� েচইেনর �েয়াজেন এবং ফসল সং�হ েথেক �� কের বাজারজাত 
করা পয �� ফুড ভ�ালু েচইেন সােপাট� �দােন �িতফিলত হয়।  COVID হেত আেরাগ� �েচ�ায় সহায়তার জন� কুিলং 
সিলউশেনরও ভূিমকা রেয়েছ। 

 কুিলং েফিসিল�ট এক�ট উ�াবনমূলক, ব�মুখী এবং ব�-েদশীয় কম �সূিচমূলক অথ �ায়ন ���য়া িহেসেব ��ািবত 
হেয়েছ যার ল�� হে� এক�ট দৃ�া� পিরবত�নেক সােপাট� করা যা উ�-�েরর রাজৈনিতক �িত�িত বাড়ােত এবং 
কুিলং েস�ের সরকাির-েবসরকাির খােত িবিনেয়াগ বাড়ােত সহায়তা করেব। 

নয়�ট েদশ তথা এল সালভাদর, েকিনয়া, মালাউই, উ�র েমিসেডািনয়া, পানামা, সাও েটােম অ�া� ি���েপ, 
েসামািলয়া, �ল�া এবং বাংলােদশেক কুিলং েফিসিল�টর অংশ িহেসেব ��াব করা হেয়েছ। এই েদশ�িল 
বধ �মান কুিলং চািহদার মুখােপ�ী হে� যা মূলত জনসংখ�া বৃ��, শহরায়ন এবং জলবায়ু পিরবত�েনর �ারা চািলত। 
আগামী বছর�িলেত শীতাতপ িনয়�ণ এবং েরি�জােরশন সর�ােমর ব�বহার আেরা ব�ৃ� পােব বেল ধারণা করা 
হে� যার ফেল তােদর িবদু�েতর ব�বহার বৃ�� পােব এবং তােদর ইেতামেধ�ই উে�গময় এনা�জ� িসে�েম চাপ পড়েব 
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এবং জলবায়ু পিরবত�ন েরােধর �েচ�ায় িব� ঘটেব।  কুিলংেয় সীিমত অ�াে�েসর ে�ে� িবেশষ কের দুব �ল এবং 
�ামীণ জনেগা�� কতৃ�ক এই েদশসমূেহ েযসব চ�ােলে�র স�ুখীন হেয়েছ, েসইসােথ কুিলং �যু��র ব�াপক ব�বহার 
যা এনা�জ�র অেযাগ� বা ভবেন ও েকা� সা�াই েচইেন উ� GWP েরি�জাের� রেয়েছ। এই ধরেনর পিরি�িত 
মানুেষর �া�� ও কল�াণ, খাদ� িনরাপ�া, উৎপাদনশীলতা ও অথ �ৈনিতক উ�য়ন এবং জীিবকার উপর �ভাব 
েফেল। এর মেধ� িকছ�  েদশ কুিলং এনা�জ�র চািহদা ব�ব�াপনায় এক�ট সমি�ত দৃ��ভি� �দােনর জন� কুিলং কম � 
পিরক�না ৈতির �� কেরেছ যখন তােদর েটকসই উ�য়ন ল�� ও প�ািরস চ� �� (2015) এবং মি�ল �েটাকেলর ( 
Montreal Protocol) িকগািল সংেশাধনী (2016) এর অধীেন তােদর আ�জ�ািতক জলবায়ু পিরবত�েনর �িত�িত পূরণ 
করেছ। 

তাছাড়া, এখন েদশ�িল বত�মান Covid-19 সংকট েমাকােবলায় তাৎ�িণক জ�ির �িত��য়ােক অ�ািধকার 
িদেয়েছ। COVID-19 স�বত িব�ব�াপী �া��েসবা ব�ব�ায় দীঘ ��ায়ী �ভাব েফলেব, িবেশষ কের উ�য়নশীল 
েদশ�িলেত েযখােন �া�� সুিবধার স�মতা ও উপলভ�তার অভাব রেয়েছ, েতমিন অন�ান� খাত ও 
অথ �ব�ব�ােতও। সংকট েমাকািবলায় এবং �া��, খাদ�, এনা�জ�, আবাসন এবং অন�ান� ব�ব�ার উপর চােপর সমাধান 
করেত এবং পুন��ােরর পিরক�না করেত এক�ট ব�মুখী প�িতর �েয়াজন হেব।  িব�ব�াংক �প এই চািহদা 
পূরেণর জন� সব �া�কভােব সাড়া িদে� এবং িবে�র 70 শতাংশ জনসংখ�ার 100 উ�য়নশীল েদেশ জ�ির কায ��ম 
�� কেরেছ। এই েফিসিল�টর �ারা সমিথ �ত কুিলং সিলউশন েসই �েচ�ায় অবদান রাখেব এবং �িত��য়া ও 
পুন��ারেক "�াণব�" করেত সহায়তা করেব।  

2.2 েফিসিল�টর ল�� 

কুিলং েফিসিল�টর ল�� হেলা সা�য়ী, কায �কর ও েটকসই কুিলং ব�ব�ার ব�বহার �রাি�ত করা এবং কুিলংেয়র 
অনুমােন বিধ �ত চািহদার জলবায়ু �ভাব�িল �াস করা এবং জলবায়ু পিরবত�েন ি�িত�াপকতা উ�ত করা। 

এই ল�� অজ�েনর জন�, সুিবধা�ট ি�ন �াইেমট ফা� (GCF)এবং িব�ব�াংক েথেক কুিলং �েজ� এবং অপােরশেনর 
জন� ছােড়র জলবায়ুেত অথ � েদেব যা (i) দ�, েটকসই কুিলংেয় িবিনেয়াগেক সমথ �ন কের; (ii) �াইেভট েস�র 
িবিনেয়ােগর বাধা কমােত কুিলং ভ�ালু েচইন এবং েস�র জেুড় �যু�� এবং ব�বসািয়ক উ�াবেনর অনুঘটক; এবং 
(iii) �ামা�েল কুিলং এবং েরি�জােরটেনর জন� শ��র উৎপাদনশীল ব�বহােরর জন� েটকসই, দীঘ �েময়াদী 
প�িতগত পিরবত�েনর জন� এক�ট স�ম পিরেবশ ৈতির করেত সাহায� কের, এবং িব��ং সহ সম� েস�ের দ� 
এবং জলবায়ু বা�ব কুিলং এবং েরি�জােরশন সিলউশেনর লক-ইন , খাদ�, �া��, কৃিষ, িশ�, মৎস�, েসইসােথ 
শহেরর তাপ �শমেনর জন�।  

2.3 েফিসিল�টর সংি�� িববরণ 

েফিসিল�ট যা করেব: (i) কায �করী ি�ন কুিলং িবিনেয়ােগর জন� পিলিস/ িনয়�ক/ �ািত�ািনক পিরেবশেক শ��শালী 
করার সমথ �ন করা, (ii) মূল ে�কেহা�ারেদর �মতা ব�ৃ� করা এবং (iii) দ� ি�ন কুিলং িবিনেয়ােগ অথ � েদওয়া 

উপাদান 1: নীিত , িনয়�ক এবং পিরেবশ  সােপাট� স��য়করণ। এই উপাদান�ট �ািত�ািনক, নীিত এবং িনয়�ক 
কাঠােমােক শ��শালী করার ল��যু� কায ��মেক সােপাট� করেব, সেচতনতা বৃ�� করেব এবং আচরেণর 
পিরবত�নেক উ�ীিপত করেব, পাশাপািশ মূল ে�কেহা�ারেদর স�মতা গঠন করেব।  এ�ট েফিসিল�টর িল�-
িভি�ক কম � পিরক�নার সােথ যু� ��য়াকলাপ�িলেকও সােপাট� করেব।  



7 
 

 

উপাদান 2 - কুিলং িবিনেয়ােগর  জ ন�  অথ �ায়ন এবং ঝঁু িক  �াসকরণ। শীতল অবিহত ে�ে� িবিনেয়ােগর 
সুিবধা�ট অথ � �দান করেব, যা লক ইনেক আরও ি�িতশীল, জলবায়ু - বা�ব এবং সা�য়ী মেূল�র উ�য়েনর পেথ 
সহায়তা করেব।   

উপাদান 3: �ক�  ব�ব� াপনা। এই উপাদান�ট �ক� পিরচালনার কায ��ম�িল স�াদেন িনব �াহী সং�া�িলেক 
সােপাট� করেব।  

কুিলং েফিসিল�টর অধীেন �ত�ািশত মূল ফলাফল�িল হেলা: 

a. কুিলং মােক�ট �া�ফরেমশেনর জন� অিতির� অথ �ায়ন এক��ত করা;  
b. কম কাব �ন িনঃসরণকারী কুিলং েসবায় উ�ত অ�াে�স;  
c. শ��শালী �ািত�ািনক এবং িনয়�ক ব�ব�া 

 

2.4 E&S ঝঁুিক ব�ব�াপনার প�িত 

কুিলং েফিসিল�ট পিরেবশগত এবং সামা�জক ি�িতশীলতা কাঠােমার ঝঁুিক ব�ব�াপনা প�িতর ল�� হেলা: 

- �িত�ট ��ািবত �কে�র পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক ও �ভাব মূল�ায়ন করা; 
- এই ঝঁুিক�িল এবং েস�িলর �ভাব এড়ােত, কমােত এবং/অথবা ভারসাম� র�া করেত উপযু� ব�ব�া 

��াব করা; 
- কায �পিরচালনার জন� বা�বায়ন পয �ােয় এই ব�ব�া�িলর বা�বায়ন পয �েব�ণ করা 
- �ক� চ� জেুড় ে�কেহা�ারেদর অব�াহত স�ৃ�করণ; 
- অ�ত�ািশত ঘটনা�িলর ব�ব�াপনা সরবরাহ করা এবং; 
- �কে�র মান এবং অনু�প িবষেয়র পিরেবশগত ও সামা�জক পারফম ��া� উ�ত করা। 

িব�ব�াংেকর পিরেবশগত ও সামা�জক কাঠােমা (ESF) অনুযায়ী কুিলং েফিসিল�টর অধীেন সম� �কে�র 
পিরেবশগত ও সামা�জক (E&S) ঝঁুিক ও �ভাব�িল মূল�ায়ন ও পিরচালনা করা। ESF অনুসাের, ব�াংক কুিলং 
েফিসিল�টর অধীেন �িত�ট ��ািবত �কে�র জন� ঋণ�হীতার সে� এক�ট িনিদ�� E&S �িত�িত পিরক�নায় 
(ESCP) স�ত হেব। ESCP এক�ট িনিদ�� সময়সীমার মেধ� �কে�র জন� ESSs পূরেণর �েয়াজনীয় সাম�ীর ব�ব�া ও 
পদে�প�িল িনধ �ারণ করেব, যার মেধ� িনিদ�� E&S পিরক�না বা �কে�র জন� িবকাশেযাগ� অন�ান� সর�াম�িল 
অ�ভ� �� থাকেব। �িত�ট �কে�র জন� আইিন চ� ��েত ঋণ�হীতার ESCP-এ উি�িখত ব�ব�া ও পদে�প�িল 
বা�বায়েনর বাধ�বাধকতা অ�ভ� �� থাকেব, েযখােন েসই ক�া�র এবং সাবক�া�রেদর বাধ�বাধকতা�িলও 
অ�ভূ�� থাকেব যা �য় িবিডং ডকুেম� ও চ� ��েত �িতফিলত হেব। 

ESCP-এ িনধ �ািরত সময়সীমা অনুযায়ী ESCP- এ িচি�ত ব�ব�া ও পদে�প�িল বা�বায়েনর জন� ব�াংক ঋণ�হীতােক 
�ক� বা�বায়ন সােপাট� �দান করেব এবং �ক� পয �েব�ণ ও �িতেবদেনর অংশ িহেসেব ESCP বা�বায়েনর অব�া 
পয �ােলাচনা করেব। �িত�ট �কে�র মূল�ায়েনর আেগ যত �ত স�ব ESCP খসড়া �কাশ করা হেব। 

এছাড়াও ESCP এমন এক�ট ���য়া অ�ভ� �� করেব যা ��ািবত �ক� পিরবত�ন বা অ�ত�ািশত পিরি�িতেত 
অিভেযা�জত ব�ব�াপনার সুেযাগ েদয়। এই ধরেনর পিরবত�ন বা পিরি�িত িকভােব পিরচালনা ও �িতেবদন করা হেব 
এবং ESCP ও ঋণ�হীতা কতৃ�ক ব�ব�ত ব�ব�াপনা সর�াম�িলেত িকভােব �েয়াজনীয় পিরবত�ন করা হেব তা ESCP 
িনধ �ারণ করেব। 
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একইভােব, ঋণ�হীতােক �কে�র অংশ িহেসেব ে�কেহা�ার এনেগজেম� ��ান (SEP) ৈতির করেত হেব। 

 

3. E&S ঝঁুিক ব�ব�াপনায় েফিসিল�টর প�িত 
 

3.1 স�াব� E&S ঝঁুিক ও �ভাব 

িব�ব�াংেকর ESF-এর সােথ সাম�স� েরেখ, কুিলং সুিবধার অধীেন যথাযথ অধ�বসায় পিরচালনার ে�ে� েয স�াব� 
E&S-এর ঝঁুিক এবং �ভাব�িল িবেবচনা কের েনওয়া হেব েস�িল ে�ােজ� িনিদ�� এবং িন�িলিখত�িলেক অ�ভ� �� 
কের: 

a. পিরেবশগত ঝঁুিক ও �ভাব, েযমন: (i) েয�িল িব�ব�াংক �প পিরেবশগত, �া�� ও িনরাপ�া িনেদ�িশকা 
(EHSGs) এ িচি�ত; (ii) েয�িল কিমউিন�টর িনরাপ�া স�িক�ত; (iii) জলবায়ু পিরবত�ন এবং অন�ান� সীমানা-
অিত�ম� বা ৈবি�ক ঝঁুিক ও �ভাব স�িক�ত; (iv) েয�িল �াকৃিতক আবাস এবং জীবৈবিচে��র সরু�া, 
সংর�ণ, র�ণােব�ণ এবং পুনঃ�াপেনর জন� েযেকােনা ব�গত �মিকর সােথ জিড়ত; এবং (v) 
বা�সং�ান পিরেষবা এবং জীব� �াকৃিতক িরেসােস �র ব�বহার, েযমন মৎস� ও বন স�িক�ত; এবং 

b. সামা�জক ঝঁুিক ও �ভাব, েযমন: (i) ব���গত, সা�দািয়ক বা আ�ঃরা��য় সংঘাত, অপরাধ বা সিহংসতা 
বৃ��র মাধ�েম মানব িনরাপ�ার �মিক; (ii) এমন ঝঁুিক যা �কে�র �ভাব এমন ব��� বা েগা��র উপর 
চরমভােব পিতত হেব, যারা তােদর িবেশষ পিরি�িতর কারেণ অন�সর বা দুব �ল হেত পাের; (iii) উ�য়ন 
িরেসাস � ও �কে�র সিুবধা �দান করার ে�ে� ব��� বা েগা��র �িত েকােনা ধরেনর অন�ায় বা ৈবষম�, 
িবেশষ কের যারা অন�সর বা দুব �ল হেত পাের তােদর ে�ে�; (iv) অিন�াকৃত ভূিম �হণ বা ভূিম ব�বহােরর 
উপর িনেষধা�া স�িক�ত েনিতবাচক অথ �ৈনিতক ও সামা�জক �ভাব; (v) ভূিম ও �াকৃিতক স�েদর 
েময়াদ ও ব�বহােরর সােথ স�িক�ত ঝঁুিক বা �ভাব, যার মেধ� রেয়েছ (�স��েম) �ানীয় ভূিম ব�বহােরর 
ধরন এবং েময়াদকালীন ব�ব�া, ভূিম অ�াে�স ও উপলভ�তা এবং ভূিমর মূল� ও স�াব� �� স�িক�ত 
েযেকােনা ঝঁুিক, জিম এবং �াকৃিতক স�দ িনেয় ��; (vi) কম�েদর এবং �ক�-�িত�� জনেগা��র �া��, 
িনরাপ�া এবং কল�ােণর উপর �ভাব; এবং (vii) সাং�ৃিতক ঐিতেহ�র ঝঁুিক। 

3.2 E&S মানদ� 

এই িবভােগ নীিত কাঠােমার বণ �না রেয়েছ যা E&S ঝঁুিক ব�ব�াপনায় অনুসরণ করা হেব।  এই নীিতমালার মেধ� রেয়েছ 
�াসি�ক জাতীয় আইন ও নীিত এবং িব�ব�াংক ESSs, যা ESF- এর অংশ। েযখােন ESF- এর সােথ জাতীয় আইন এবং 
নীিতর ফাকঁ রেয়েছ, েসখােন ESF অনুসরণ করেত হেব।  

পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� (ESSs) ঋণ�হীতােদর জন� শত�াবলী িনধ �ারণ কের যা িবিনেয়াগ �ক� অথ �ায়েনর 
( Investment Project Financing) মাধ�েম ব�াংক কতৃ�ক সমিথ �ত �ক��িল সং�া� পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক 
ও �ভাব শনা�করণ এবং মূল�ায়েনর সােথ স�িক�ত, যার মেধ� রেয়েছ কুিলং েফিসিল�টর অধীেন ��ািবত 
�ক��িল। পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক শনা�করণ এবং ব�ব�াপনার উপর নজর েরেখ এই মানদ�সমূেহর 
�েয়াগ ঋণ�হীতােদর দাির�� কমােত এবং পিরেবশ ও তােদর নাগিরকেদর সুিবধােথ � েটকসই উপােয় সম�ৃ� বৃ��র 
লে�� সহায়তা করার েচ�া কের। মানদ�সমূহ: (ক) পিরেবশ ও সামা�জক ি�িতশীলতা স�িক�ত ভােলা 
আ�জ�ািতক অনুশীলন অজ�েনর জন� ঋণ�হীতােদর সােপাট� করা; (খ) ঋণ�হীতােদরেক তােদর জাতীয় ও 
আ�জ�ািতক পিরেবশগত ও সামা�জক দায়ব�তা পূরেণ সােপাট� করা; (গ) ৈবষম�হীনতা, ��তা, অংশ�হণ, 
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জবাবিদিহতা এবং কতৃ�� �সািরত করা; এবং (ঘ) চলমান ে�কেহা�ারেদর অংশ�হেণর মাধ�েম �ক��িলর 
েটকসই উ�য়েনর ফলাফল বৃ�� করা।  ESSs বা�ব িবিনেয়াগ ও েটকিনক�াল সহায়তা উভয় ে�ে�ই �েয়াগ করা 
হয়। 

দশ�ট ESSs �কে�র লাইফ সাইেকেলর মাধ�েম কুিলং েফিসিল�টর অধীেন ��ািবত �ক��িলর জন� �েযাজ� 
মানদ�সমহূ �াপন কের, িন��প: 

a. পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� 1 (ESS1): পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক ও �ভােবর মূল�ায়ন 
এবং ব�ব�াপনা। ESSs এর সােথ সাম�স�পূণ � পিরেবশগত এবং সামা�জক ফলাফল অজ�েনর জন� ESS1 
িবিনেয়াগ �ক� অথ �ায়েনর মাধ�েম ব�াংক কতৃ�ক সমিথ �ত �ক��িলর �িত�ট �েরর সােথ স�িক�ত 
পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িলর মূল�ায়ন, ব�ব�াপনা এবং পয �েব�েণর জন� ঋণ�হীতার 
দািয়� িনধ �ারণ কের।  

b. পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� 2 (ESS2): �ম ও কােজর পিরেবশ। ESS2 দাির�� �াসকরণ এবং 
অ�ভ� ���মূলক অথ �ৈনিতক �বৃ��র লে�� কম �সং�ান ও আেয়র উৎস সৃ��র ���েক �ীকৃিত েদয়। 
ঋণ�হীতাগণ কম�-ব�ব�াপনার সসু�ক� উ�ীত করেত পাের এবং �কে�র কম�েদর সে� ন�ায� আচরণ 
কের এবং িনরাপদ ও স�ু কম �পিরেবেশর ব�ব�া কের এক�ট �কে�র উ�য়ন সুিবধা বৃ�� করেত পাের। 

c. পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� 3 (ESS3): িরেসাস � কায �কািরতা এবং দষূণ �িতেরাধ ও 
ব�ব�াপনা। ESS3 �ীকার কের েয অথ �ৈনিতক ��য়াকলাপ এবং নগরায়ন �ায়ই বায়ু, জল এবং ভূিমর দষূণ 
সৃ�� কের এবং সীমাব� িরেসাস � ব�বহার কের যা �ানীয়, আ�িলক এবং ৈবি�ক �ের মানুষ, বা� পিরেষবা 
এবং পিরেবশেক �মিকর মুেখ েফেল। GHG এর বত�মান এবং অনুিমত বায়ুম�লীয় ঘনে� বত�মান এবং 
ভিবষ�ত �জে�র কল�াণ �মিকর স�ুখীন। একই সমেয়, আেরা দ� এবং কায �কর িরেসাস � ব�বহার, দষূণ 
�িতেরাধ এবং GHG িনঃসরণ এড়ােনা এবং �াসকরণ �যু�� ও অনুশীলন�িল আেরা সহজলভ� এবং 
অজ�নেযাগ� হেয় উেঠেছ। 

d. পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� 4 (ESS4): কিমউিন�টর �া�� ও িনরাপ�া। ESS4 �ীকার কের েয 
�কে�র কায ��ম, সর�াম এবং অবকাঠােমা ঝঁুিক ও �ভােবর কােছ কিমউিন�টর এ�েপাজার বািড়েয় 
ত� লেত পাের। উপর�, েযসব কিমউিন�ট ইেতামেধ�ই জলবায়ু পিরবত�েনর �ভােবর িশকার হেয়েছ তারাও 
�কে�র কায ��েমর কারেণ �ভােবর গিত ও তী�তা অনুভব করেত পােরন। 

e. পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� 5 (ESS5): ভূিম অিধ�হণ, ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া এবং 
অিন�াকৃত পনুব �াসন। ESS5 িন��ত কের েয �ক�-স�িক�ত ভূিম অিধ�হণ এবং ভূিম ব�বহােরর উপর 
িনেষধা�া কিমউিন�ট ও ব���েদর উপর িব�প �ভাব েফলেত পাের। �ক�-স�িক�ত ভূিম অিধ�হণ বা 
ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া িফ�জক�াল �ানচ� �িত (�ানা�র, আবািসক জিম হারােনা বা আ�য় হারােনা), 
অথ �ৈনিতক �ানচ� �িত (জিম, স�ি� বা স�ি�র অ�াে�স, আেয়র উৎস বা অন� জীিবকার উপােয়র �িত 
হেত পাের), অথবা উভয়ই হেত পাের। “অিন�াকৃত পুনব �াসন” পিরভাষা�ট এই �ভাব�িলেক েবাঝায়। 
পুনব �াসন তখনই অিন�াকৃত বেল িবেবিচত হয় যখন �িত�� ব��� বা কিমউিন�টর ভূিম অিধ�হণ বা ভূিম 
ব�বহােরর িনেষধা�ােক �ত�াখ�ান করার অিধকার থােক না যার ফেল �ানচ� �িত ঘেট। 

f. পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� 6 (ESS6): জীবৈবিচ�� সংর�ণ এবং ৈজব-�াকৃিতক স�েদর 
েটকসই ব�ব�াপনা। ESS6 �ীকার কের েয জীবৈবিচ�� র�া ও সংর�ণ এবং ৈজব- �াকৃিতক স�দেক 
েটকসইভােব ব�ব�াপনা করা েটকসই উ�য়েনর জন� েমৗিলক িবষয়। জীবৈবিচ��েক জীব� �াণীেদর মেধ� 
পিরবত�নশীলতা িহেসেব সং�ািয়ত করা হয়, েয�িলেত রেয়েছ �স�ত �লজ, সামুি�ক এবং অন�ান� 
জলজ বা�সং�ান এবং পিরেবশগত েযৗিগকসমূহ েয�িল এর এক�ট অংশ; এ�ট �জািতর েভতের, 
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�জািতর মেধ� এবং বা�সং�ােনর মেধ� ৈবিচ��েক অ�ভ� �� কের। জীবৈবিচ�� �ায়শই মানুেষর কােছ 
মূল�বান বা�গত পিরেষবা�িলেক সমথ �ন কের। তাই জীবৈবিচে��র উপর �ভাব�িল �ায়শই বা�গত 
পিরেষবা সরবরােহ িব�প �ভাব েফলেত পাের। 

g. পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� 7 (ESS7): আিদবাসী জািত/সাব-সাহারান আি�কান 
ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট। ESS7 িচি�ত এক�ট �ত� সামা�জক ও 
সাং�ৃিতক েগা��র জন� �েযাজ�। এই ধরেনর েগা��র জন� ব�ব�ত পিরভাষা েদশ েভেদ িভ� িভ� হয় এবং 
�ায়ই জাতীয় েচতনােক বুঝায়। ESS7 "আিদবাসী জািত/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব 
অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট" পিরভাষা�ট ব�বহার কের �ীকৃিত েদয় েয ঐ ধরেনর িচি�ত 
েগা���িলেক িবিভ� েদেশ িবিভ� পিরভাষায় উে�খ করা েযেত পাের। এই ধরেনর পিরভাষা�িলর মেধ� 
রেয়েছ "সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট," "আিদবাসী 
জািতগত সংখ�ালঘ,ু" "আিদবাসী," "পাহািড় উপজািত," "দুব �ল ও �াি�ক েগা��," "সংখ�ালঘ ু জাতীয়তা," 
"তফিসিল উপজািত," "ফা�� ন�াশন" বা "উপজাতীয় েগা��।" ESS7 এই ধরেনর সব েগা��র ে�ে� �েযাজ�, 
যিদ তারা ESS7 এর িনধ �ািরত মানদ� পূরণ কেরন। এই ESS-এর উে�শ� অনুযায়ী, "আিদবাসী জািত/সাব-
সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট" পিরভাষা�ট এই ধরেনর 
সকল িবক� পিরভাষা অ�ভ� �� কের। 

h. পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� 8 (ESS8): সাং�ৃিতক ঐিতহ�। ESS8 �ীকার কের েয সাং�ৃিতক 
ঐিতহ� অতীত, বত�মান এবং ভিবষ�েতর মেধ� �� ও অ�� আকাের ধারাবািহকতা �দান কের। মানুষ 
সাং�ৃিতক ঐিতহ� �ারা তােদর �মাগত িবকিশত মূল�েবাধ, িব�াস, �ান এবং ঐিতেহ�র �িতফলন এবং 
�কাশ িচি�ত কেরন। সাং�ৃিতক ঐিতহ�, এর ব� �দশ �েন, মূল�বান ৈব�ািনক ও ঐিতহািসক তেথ�র উৎস 
িহেসেব, উ�য়েনর জন� অথ �ৈনিতক ও সামা�জক স�দ িহেসেব এবং মানুেষর সাং�ৃিতক পিরচয় ও চচ�ার 
অিবে�দ� অংশ িহেসেব ���পূণ �। ESS8 �কে�র লাইফ সাইেকল জেুড় সাং�ৃিতক ঐিতহ� র�ার জন� 
পিরকি�ত ব�ব�া িনধ �ারণ কের। 

i. পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� 9 (ESS9): আিথ �ক মধ��তাকারী। ESS9 �ীকার কের েয শ��শালী 
েদশীয় মূলধন ও আিথ �ক বাজার এবং অথ �ায়েন অ�াে�স অথ �ৈনিতক উ�য়ন, বৃ�� এবং দাির�� �াসকরেণর 
জন� ���পূণ �। ব�াংক েটকসই আিথ �ক খােতর উ�য়ন সােপাট� করেত এবং েদশীয় মূলধন ও আিথ �ক 
বাজােরর ভূিমকা বাড়ােত �িত�িতব�। ESS9 কুিলং েফিসিল�টর অধীেন ��গার হেব না। 

j. পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� 10 (ESS10): ে�কেহা�ােরর অংশ�হণ এবং তথ� �কাশ। ESS10 
ঋণ�হীতা এবং �কে�র ে�কেহা�ারেদর মেধ� উ��ু ও �� অংশ�হেণর ���েক ভােলা আ�জ�ািতক 
অনুশীলেনর অপিরহায � উপাদান িহেসেব �ীকৃিত েদয়। ে�কেহা�ারেদর কায �কর স�ৃ�তা �কে�র 
পিরেবশগত ও সামা�জক ি�িতশীলতােক উ�ত করেত পাের, �কে�র �হণেযাগ�তা বৃ�� করেত পাের এবং 
সফল �ক� নকশা ও বা�বায়েন ���পূণ � অবদান রাখেত পাের। 

ESS1 িনে�া��িলর ��� �িত�া কের: (ক) �কে�র ঝঁুিক ও �ভাব েমাকােবলায় ঋণ�হীতার িবদ�মান 
পিরেবশগত ও সামা�জক কাঠােমা; (খ) এক�ট �কে�র ঝঁুিক এবং �ভাব িচি�ত করার জন� এক�ট সমি�ত 
পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন; (গ) �ক�-স�িক�ত তথ� �কাশ, পরামশ � এবং কায �কর �িত��য়ার মাধ�েম 
কিমউিন�টর কায �কর অংশ�হণ; এবং (ঘ) �কে�র লাইফ সাইেকল জেুড় ঋণ�হীতা কতৃ�ক পিরেবশগত ও 
সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িলর ব�ব�াপনা। ESS1 অনুসাের পিরচািলত পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়েনর অংশ 
িহেসেব ব�াংেকর জন� এ�ট �েয়াজনীয় েয, �কে�র সকল পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িলর 
সমাধান হওয়া উিচত।  
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ESS2–10 পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িল িচি�ত করেত এবং েমাকােবলায় ঋণ�হীতার দায়ব�তা 
িনধ �ারণ কের যার জন� িবেশষ মেনােযােগর �েয়াজন হেত পাের। এই মানদ��িল ঝঁুিক এবং �ভাব�িল এিড়েয় 
যাওয়া, কিমেয় আনা, �াস করা এবং �শিমত করার জন� এবং েযখােন ���পূণ � অবিশ�াংেশর �ভাব�িল থােক, 
েস�িলর জন� �িতপূরণ বা অফেসট করার ল�� এবং শত�াবলী �াপন কের। 

3.3 স�াব� E&S ঝঁুিক ও �কে�র �ভাব এবং �াসকরণ 

এক�ট E&S দৃ��েকাণ েথেক িবেবিচত �ধান িদক�িলর সার-সংে�প িনে� বিণ �ত হেয়েছ। তেব, কুিলং েফিসিল�টর 
অধীেন �িত�ট �কে�র িনজ� মূল�ায়ন কনেস�/মূল�ায়ন পয �ােয় স�� হেব। ESMF স�াব� পিরেবশগত ও 
সামা�জক �ভাব�িলর এক�ট তািলকা অ�ভ� �� করেব এবং �কে�র কায ��েমর কারেণ �িত�ট স�াব� �ভােবর 
জন� �শমন এবং পয �েব�ণ ব�ব�ার সুপািরশ করেব।  

3.3.1 ESS1 

েফিসিল�টর কুিলং-�াত �ক��িল ভবন এবং েকা� েচইন অবকাঠােমােত এনা�জ�র কায �কািরতা বৃ�� এবং 
নবায়নেযাগ� এনা�জ� ব�বহার কের অফ-ি�ড কুিলং সিলউশন সহ জলবায়ু-উপেযাগী কুিলং সর�াম �াপন কের 
উে�খেযাগ� সরাসির সামা�জক ও পিরেবশগত সুিবধা ৈতির করেব বেল আশা করা হে�। পিরেবশগত সুিবধার�িলর 
মেধ� �স�ত যা অ�ভ� ��: (i) এনা�জ� স�য় ও খাদ� ন�/অপচয় �াস বা পিরহােরর কারেণ �ীনহাউস গ�াস িনঃসরণ 
�াস পায় যা চূড়া�ভােব জলবায়ু পিরবত�ন �াসকরেণ অবদান রাখেব; (ii) �ানীয় বায়ু দষূক �াস কের (স�ূ কণা, 
SOX, NOX); এবং (vi) ওেজান �াসকারী পদােথ �র িনঃসরণ �াস পায় এবং/অথবা উ� GWP রাসায়িনক কুিলং 
সর�াম�িলেত েরি�জাের� িহেসেব ব�ব�ত হয়।  

কম �সং�ান সৃ�� এবং এনা�জ� কায ��ম পণ� এবং বাজার িবকােশর মাধ�েম �ক��িল উে�খেযাগ� ইিতবাচক 
সামা�জক �ভাব সৃ�� করেব বেল আশা করা হে�; েভা�ার িবদু�ৎ িবল �াস, �য়�মতা উ�ত করা এবং 
�িতেযািগতা ও েছাট ব�বসা/কৃষকেদর আয় বৃ��; এক�ট সামি�কভােব ভােলা কম �পিরেবশ সহ বাড়িত আরাম ও 
কল�াণ বৃ��। েকা� েচইন সহ কুিলং সিলউশেনর অ�াে�স উ�ত ও �সািরত কের, �ক��িল চরম তাপ�বােহর 
ঝঁুিক �াস করেব, ভ�াকিসন ও ওষুেধর পাশাপািশ পু��কর খাবােরর অ�াে�স বাড়ােব; তাই �া�� ও খাদ� িনরাপ�ার 
উপর ইিতবাচক �ভাব সৃ�� হেব।  

িকছ�  �ক� েভৗেগািলকভােব �ত��, রাজৈনিতকভােব সংেবদনশীল এবং সামা�জকভােব �াি�ক এলাকা ও 
কিমউিন�টেক অ�ভূ�� করেত পাের। তাই �ক��িল েকবল মূলধারার কিমউিন�টেকই উপকৃত কের না, বরং 
তােদরেকও উপকৃত কের যারা �ায়শই �াি�ক বা ৈবষেম�র িশকার হেত পাের। উ�ত কুিলং েসবা এবং সা�য়ী 
এনা�জ� কায ��ম কুিলং পেণ�র অ�াে�স ও কম �সং�ােনর সুেযাগ বৃ��র ফেল মিহলােদর এবং সুিবধাব��ত বা দুব �ল 
ব��� বা েগা��েকও সুেযাগ �দান করা হেত পাের। �ক��িলর E&S ঝঁুিক ও �ভাব মূল�ায়ন িল�-িভি�ক ও 
সুিবধাব��ত বা দুব �ল ব��� বা েগা��র উপর �ভাবেক অ�ভ� �� করেব। পৃথক ব�ব�া �হণ করা হেব েযন �িতকূল 
�ভাব সুিবধাব��ত বা দুব �লেদর উপর অসাম�স�পূণ �ভােব না পেড় এবং �কে�র ফেল উ�য়ন সুিবধা এবং 
সুেযাগ�িল েশয়ার করার ে�ে� তারা েযন �িত�� না হয়, যা অ�ভ� ���, সমতা এবং ৈবষম�হীনতা �চারণার 
মাধ�েম �কে�র উ�য়ন ফলাফলেক উ�ত করেব।  েফিসিল�ট েদশ�িলর সােথ কাজ করেব েযন েডটা সং�হ করা 
এবং �েয়াজনীয় কায ��ম ও নকশা হ�ে�েপর ���পূণ � �ান অজ�ন কের িল�-িভি�ক �ভাব এবং দির� ও 
দুব �লেদর উপর �ভাব�িল এড়ােনা বা কমােনা যায়। িবেশষ কের, কায ��ম�িল িনে�া� িবষয়ািদর উপর WB �ড 
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��াক�টস েনাটস (GPNs) �ারা পিরচািলত হেব: (i) িল�; (ii) ৈবষম�হীনতা ও �িতব�ী; (iii) ৈবষম�হীনতা: েযৗন 
অিভেযাজন ও িল� পিরচয় (SOGI)3।  
 
স�ঠকভােব পিরচািলত না হেল, নত� ন ভবন ও েকা� েচইন েফিসিল�ট িনম �ােণর ফেল ভূিম অিধ�হণ বা ভূিম �পা�র 
স�িক�ত স�াব� �িতকূল পিরেবশগত এবং সামা�জক �ভাব ঘটেত পাের। ভবন িনম �াণ বা পুনিন �ম �ােণর সময়, 
সাধারণ ঝঁুিক�িল হেলা �িমক ও কিমউিন�টর উপর িনরাপ�া এবং �া�� ঝঁুিক, যা উ� শ�, ধুেলা, পুরেনা য�াংশ ও 
সর�াম ঘাটঁাঘা�ট ও িন�ি�র ফেল হয় েযখােন িবপ�নক বজ�� এবং উপকরণ অ�ভূ�্� থাকেত পাের। 

তেব, এই স�াব� �ভাব�িল তী�তা/তাৎপয � অনুসাের পিরবিত�ত হেত পাের এবং �কৃিতেত অ�ভ� �� হয়। �িত�ট 
�কে�র জন�, পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িলর জন� এক�ট মূল�ায়ন করা হেব এবং েস�িলর 
সমাধােনর ব�ব�া�িল পূব �বত� িবভােগ বিণ �ত �াসকরণ ে�িণিবন�াস অনুসাের িচি�ত করা হেব। উদাহরণ��প, ESF 
শত�ািদ মেত ভবন�িলর জন� সাইট িনব �াচনেক িনধ �ািরত কের এবং কায �পিরচালনার সময় ভােলা ��য়ামূলক 
অনুশীলন এবং ESS3 িনয়মাবলীর সােথ সাম�স� েরেখ িকছ�  �ভাব �িতেরাধ করা েযেত পাের। 

3.3.2 ESS2 

েবিশরভাগ �কে�র অধীেন �ক� কম�েদর এক��ত করা হেব বেল আশা করা হে�। এর মেধ� থাকেব সরাসির 
�িমক ও চ� ��িভি�ক �িমক। �িত�ট �কে�র জন� ��ত হেত সরকারেক �ম ব�ব�াপনা প�িতেত (LMP) 
িনধ �ািরত ESS2 শত�াবলী েমেন চলেত হেব।  েপশাগত �া�� ও িনরাপ�া (OHS) পিরক�না িব�ব�াংক �েপর EHS 
িনেদ�িশকা অনুযায়ী ��ত করেত হেব।  �ম আমদািন েকবল �ক� কম�েদর উপর নয়, বরং �ানীয় কিমউিন�টর 
উপরও �েমর শত�াবলী, �া��, িনরাপ�া, GBV, সংঘাত ইত�ািদ সহ ধারাবািহক �ভাব েফলেব।  এই ঝঁুিক�িলেক 
E&S মূল�ায়েনর অংশ িহেসেব মূল�ায়ন করেত হেব এবং LMP ও অন�ান� E&S ডকুেম� অনুসাের পিরচালনা করেত 
হেব। সকল �াসি�ক ব�ব�া িবিডং এবং চ� ��িভি�ক ডকুেমে� �কািশত হেব। �িত�ট �কে�র অধীেন �ক� 
কম�েদর জন� এক�ট িনেবিদত অিভেযাগ িন�ি�র ব�ব�া রাখা �েয়াজন।  এই ���য়া�ট �কে�র সামি�ক 
অিভেযাগ িন�ি� ���য়া েথেক িভ� হেব।  

3.3.3 ESS3 

নত� ন ভবন িনম �াণ বা িবদ�মান ভবন�িলর পুনিন �ম �ােণর ফেল সাধারণ িনম �াণ �ভাব সৃ�� হওয়ার স�াবনা আেছ 
েযমন- ধুেলা; িনম �াণ বজ�� উৎপাদন, পিরবহন, �ানা�র ও �ংস�প অপসারণ; এবং অ�াসেব�স বজ�� হ�া�িলং ও 
অপসারণ, যার ফেল বায়ুর �ণমান ও েপশাগত এবং কিমউিন�টরর �া�� ও িনরাপ�ার উপর েনিতবাচক �ভাব 
পড়েব। �িত�ট �কে�র জন� এই ঝঁুিক�িল মূল�ায়ন করা হেব। তেব, এই স�াব� �ভাব�িলর অিধকাংশই 
তী�তা/তাৎপেয � িন� েথেক মাঝাির এবং �িতবত�নেযাগ� ও �কৃিতেত �ান েদওয়া যায়, এবং তাই এ�িল �াস করা 
েযেত পাের।  

অন�ান� িবপ�নক বজ�� উৎপাদন িবেশষভােব পুরাতন কুিলং সর�াম ও েরি�জাের� গ�াস �ংসকরণ ও 
অপসারেণর সােথ জিড়ত। এই গ�াস�িল ওেজান �াসকারী পদাথ � হেত পাের বা এেত উ� GWP থাকেত পাের এবং 
যিদ স�ঠকভােব পিরচালনা না করা হয়, তাহেল এ�িল বায়ুম�েল অবমু� হওয়ার ঝঁুিক রােখ। এই �ভাব�িলর জন� 

 
3 http://pubdocs.worldbank.org/en/158041571230608289/Good-Practice-Note-
Gender.pdfhttp://documents1.worldbank.org/curated/en/573841530208492785/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-
Practice-Note-on-Disability-English.pdf 
http://pubdocs.worldbank.org/en/590671570796800429/Good-Practice-Note-SOGI.pdf 
 

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/158041571230608289/Good-Practice-Note-Gender.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/158041571230608289/Good-Practice-Note-Gender.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/573841530208492785/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Disability-English.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/573841530208492785/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Disability-English.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/590671570796800429/Good-Practice-Note-SOGI.pdf


13 
 

 

যথাযথ �াসকরণ মূল�ায়ন এবং ব�ব�াপনা পদে�প �েয়াজন এবং মি�ল ে�ােটাকল ও �াসি�ক ভােলা 
আ�জ�ািতক িশ� চচ�া (GIIP) এর অধীেন জাতীয় আইন এবং েদশ�িলর বাধ�বাধকতার সােথ সাম�স� েরেখ 
েরি�জােরে�র পয �া� ও িনরাপদ ব�ব�াপনা (েযমন- পুন��ার, পুনব ��বহার বা ে�ােরজ) অ�ভ� �� করেব। 

3.3.4 ESS4  

�কে�র কায ��ম বা�বায়েন ESS4 এর শত�াবলী িবেবচনায় েনওয়া হেব। ভবন�িলর িনম �াণ কাজ চলাকালীন (েকা� 
েচইন ভবন সহ), উ� শ�, ধুেলা, �ম িনরাপ�া এবং পুরাতন য�াংশ ও সর�াম�িলর অপসারণ েথেক স�াব� ঝঁুিক 
েদখা িদেত পাের যার মেধ� িবপ�নক বজ�� থাকেত পাের। েয ে�ে� িনম �াণ কাজ�িল কম �চারী বা �িতেবশী 
কিমউিন�টর মাধ�েম ব�ব�ত িবদ�মান েফিসিল�ট�িলেত পিরচািলত হয়, েসখােন এই ব�বহারকারীেদর জন� এক�ট 
অ�ায়ী �ান�জশনাল �ভাব হেত পাের। এই �ভাব�িল েরাধ করার জন� যথাযথ �াসকরণ মূল�ায়ন ও ব�ব�াপনা 
পদে�প থাকা �েয়াজন।   

কুিলং সর�াম�িলেত ব�ব�ত েরি�জােরে�র ধরেনর সােথ অিতির� ঝঁুিক যু� থােক। িকছ�  িবষা� এবং/অথবা 
দাহ� হেত পাের এবং েস�িল পিরচালনা ও ইন�েলশেনর সময় দুঘ �টনা ঘটেত পাের। এই সরু�া ঝঁুিক�িল যথাযথ 
�াসকরণ মূল�ায়ন এবং েস�িল িনয়�েণর ব�ব�াপনা পদে�েপর মাধ�েম কমােনা েযেত পাের। 

3.3.5 ESS5  

নত� ন ভবন বা েকা� ে�ােরজ েফিসিল�ট িনম �ােণর জন� ভূিম অিধ�হণ ESS5- এর শত�াবলী অনুযায়ী স�� করেত 
হেব- েযন যথাযথ �েচ�া ও ESS5 অনুযায়ী ��তকৃত পিরক�নার িভি�েত ভূিম অিধ�হণ কমােনা, �শমন/�াস করা 
এবং পুনব �াসন �িতপূরণ েদওয়া হয়। পুনব �াসন নীিত কাঠােমার এক�ট সচূক �পেরখা পিরিশ� 5 এ উপ�াপন করা 
হেয়েছ।  ঋণ�হীতাগণ ব�াংেকর জন� সে�াষজনকভােব এবং �কে�র িনিদ�� পুনব �াসন নীিতর কাঠােমা 
এবং/অথবা ESS5 এর শত�াবলী অনুযায়ী পুনব �াসন কম � পিরক�না ৈতিরর জন� দায়ী থাকেব 

3.3.6 ESS6  

ভিবষ�েত েকা� ে�ােরজ েফিসিল�টর জন� সাইট ও ভূিম িনব �াচন েথেক সৃ� �ভাব�িলেত �ক� ে�েলর উপর 
িনভ�র কের আবাস�েলর �িত এবং অন�ান� �িতকূল অনু�েবেশর �ভাব অ�ভ� �� থাকেত পাের। ভিবষ�েতর এই 
�ক��িলর য� েনওয়া উিচত েযন এ�ট িন��ত করা যায় েয �াকৃিতক আবাস�ল, �লজ ও জলজ বা�সং�ান এবং 
�জািতর উপর েস�িলর �ভাব ভালভােব মূল�ায়ন এবং পিরচালনা করা হয়।  

3.3.7 ESS7  

�ক��িলর জন� িচি�ত এলাকায় আিদবাসীেদর উপি�িত জাতীয় কতৃ�পে�র সােথ পরামশ � কের িব�ব�াংেকর 
তদে�র মাধ�েম িন��ত করা হেব।  যিদ এ�ট িন��ত হেয় যায়, তাহেল ESS7 এর ল�� ও শত�াবলীর সােথ সাম�স�তা 
�কে�র নকশা এবং E&S ডকুেমে�র সােথ সমি�ত করা হেব, েয�িলর মেধ� রেয়েছ আিদবাসী েগা��র পিরক�না 
বা েদশ ও �কে�র ে��াপেটর উপর িনভ�র কের অন�ান� পিরক�নার িবকাশ, এবং �াধীন, অি�ম ও ESS7 এর 
িনিদ�� অব�া মেত অবিহত স�িত। 

3.3.8 ESS8  

 �ক��ট �ক� এলাকা �দশ �ন করেব এবং সাং�ৃিতক ঐিতেহ�র উপর স�াব� মতূ� ও অমূত� উভয় �ভাব�িল 
মূল�ায়ন করেব। �িত�ট �কে�র জন� সাইট িনব �াচেন সাং�ৃিতক ঐিতেহ�র �িত নজর রাখা হেব এবং �িত�ট 
�কে�র অধীেন ESS8 এর �েয়াগ আেরা মূল�ায়ন করা হেব। িসিভল ওয়াক� সাইট�িলেত েকােনা দৃশ�মান সাং�ৃিতক 
ঐিতহ� না থাকেল, অদৃশ� খুেঁজ েবর করার প�িত�ট E&S কায ��েমর এক�ট অংশ হেব 
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3.3.9 ESS9  

কুিলং েফিসিল�টর অধীেন �ক��িলর �েয়াজন অনুসাের অথ �ায়ন করা হেব। িকছ�  �কে� আিথ �ক 
মধ��তাকারীেদর (FI) সােথ অথ �ায়ন চলার স�ানা আেছ, েযমন, এনা�জ� পিরেষবা েকা�ািন�িলেক (ESCOs) বা 
কুিলং সর�াম সরবরাহকারীেদর িনকট ে�িডট লাইন সরবরাহ করেব। এই ধরেনর �কে�র ে�ে�, ESS9 (আিথ �ক 
মধ��তাকারী) বা OP/BP 4.03 (�াইেভট েস�েরর ��য়াকলােপর জন� িব�ব�াংেকর পারফম ��া� ��া�াড�স) FI- এ 
�েয়াগ করা েযেত পাের যারা কুিলং েফিসিল�টর অধীেন আিথ �ক সােপাট� �হণ কের। 

ESS9 অনুযায়ী, FI- এ জাতীয় ও আ�িলক উ�য়ন ব�াংক সহ সরকাির ও েবসরকাির আিথ �ক পিরেষবা �দানকারী 
সং�া�িল অ�ভ� �� রেয়েছ। এই ESS- এর শত�াবলী সকল FI- এর জন� �েযাজ� যারা সরাসির বা ঋণ�হীতা বা অন�ান� 
FI- এর মাধ�েম কুিলং েফিসিল�ট েথেক সােপাট� �হণ কের, যা িন��প: (ক) েযখােন ��ভােব সং�ািয়ত FI উপ-
�ক��িলেত তহিবল �দােনর জন� FI-েক সােপাট� �দান করা হয়, েসখােন এই ESS-এর শত�াবলী �িত�ট ESS উপ-
�কে�র জন� �েযাজ� হেব; এবং (খ) েযখােন এক�ট সাধারণ উে�েশ� FI-েক সােপাট� �দান করা হয় (েযমন, 
সােপাট��ট এক�ট িনিদ�� FI উপ-�ক� বা িনিদ�� ধরেনর অথ �ায়েনর জন� পাওয়া যায় না), এই ESS-এর শত�াবলী আইিন 
চ� �� কায �কর হওয়ার তািরখ েথেক FI-এর ভিবষ�ত উপ-�ক��িলর পুেরা েপাট�েফািলওেত �েযাজ� হেব। েযখােন 
এক�ট FI কুিলং েফিসিল�ট েথেক সােপাট� �হণ কের অন� FI-েক অথ �ায়ন বা গ�ারাি� �দান কের, েসই FI এই ESS-এর 
শত�াবলী �েয়াগ করেব এবং �িত�ট পরবত� FI ও এই ESS-এর শত�াবলী �েয়াগ করেব। চলমান িভি�েত FI উপ-
�ক��িলর পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িল িচি�ত, মূল�ায়ন, পিরচালনা এবং পয �েব�ণ করার 
জন� FI=�িলর এক�ট পিরেবশগত এবং সামা�জক ব�ব�াপনা পদে�প (ESMS) �াপন এবং বজায় রাখা �েয়াজন 
হেব। েযখােন FI �মাণ করেত পাের েয এ�টর ইেতামেধ� এক�ট স��য় ESMS আেছ, েসখােন এ�ট এই ধরেনর ESMS 
এর পয �া� নিথভ� � �মাণ সরবরাহ করেব। েযখােন FI উপ�ক��িলেত নূ�নতম বা েকােনা �িতকূল পিরেবশগত 
বা সামা�জক ঝঁুিক বা �ভাব থাকার স�াবনা থােক, েসখােন FI জাতীয় আইন �েয়াগ করেব। 

OP/BP 4.03 "�াইেভট েস�েরর ��য়াকলােপর জন� িব�ব�াংেকর পারফম ��া� ��া�াড�স" �াইেভট স�া কতৃ�ক 
িডজাইনকৃত, মািলকানাভ� ্�, িনম �াণ এবং/অথবা পিরচািলত �ক��িলর জন� িব�ব�াংেকর সুর�া নীিতর পিরবেত� 
�েয়াগ করা হয়, যা েকােনা �াকৃিতক বা আইিন ব��� িহেসেব সং�ািয়ত হয়, েহাক তা ব���গত বা সরকাির 
মািলকানাধীন: (ক) যা এক�ট ব�বসািয়ক উে�েশ� পিরচািলত বা �িত��ত হয় এবং বািণ�জ�ক িভি�েত পিরচািলত 
হয়; (খ) যা আিথ �ক ও ব�ব�াপনাগতভােব �ায়�শািসত; এবং (গ) যার ৈদন��ন ব�ব�াপনা সরকার �ারা িনয়ি�ত 
নয়। OP িব�ব�াংেকর পারফম ��া� ��া�াড� �েয়াগ করার পিরেবশ, �ক� বা�বায়নকারী েবসরকাির সং�ার ভূিমকা 
ও দািয়� এবং �কে�র পিরেবশগত ও সামা�জক ি�িতশীলতার িদক�িল সােপাট� করার ে�ে� ব�াংেকর ভূিমকা 
িনধ �ারণ কের। 

3.3.10   ESS10  

�কে�র কারেণ �িত�� প��েলার মেধ� রেয়েছ জাতীয় পয �ায়, আ�িলক পয �ােয়র বা�বায়নকারী সং�া, 
অংশ�হণকারী �েদেশর �ানীয় কতৃ�প�, েবসরকাির িবিনেয়াগকারী এবং সংি�� কিমউিন�ট। তাছাড়া, অন�ান� 
সংি�� প��েলার মেধ� রেয়েছ িমিডয়া, �ানীয়/আ�জ�ািতক NGO এবং একই অ�েল কম �রত উ�য়ন 
অংশীদারগণ।  

�িত�� এবং সংি�� প��েলার সে� ��তা এবং অথ �পূণ � পরামশ � িন��ত করার জন� �িত�ট �কে�র জন� 
এক�ট ে�কেহা�ার এনেগজেম� ��ান (SEP) ৈতির করা হেব। �ক� চ� জেুড় ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণ ও 
পরামশ � পিরচািলত হেব। এর মেধ� থাকেব �েজ� িডজাইন ও �ভাব�িল স�েক� আেলাচনা এবং ��িত পেব �র 
সময় এই িবষয়�েলা িনেয় ব�-ে�কেহা�ার স�েক� আেলাচনা। SEP এবং অন�ান� সামা�জক ও পিরেবশগত 
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কায ��ম ESS10 এর শত�াবলী অনুসাের জনসাধারেণর পরামশ � ও �কাশ সােপে� হেব এবং �ক� বা�বায়ন জেুড় 
িনয়িমত আপেডট করার জন� এক�ট লাইভ ডকুেম� িহেসেব িবেবিচত হেব।  

4. েফিসিল�টর জন� E&S ঝঁুিক ব�ব�াপনা ি�ম 
 

কুিলং েফিসিল�টর অধীেন নয়�ট েদেশর �ক��িল �ক� উ�য়ন ���য়ায় িবিভ� ধােপ রেয়েছ। িনেচর িবষয়�িল 
ব�াংেকর পিরেবশগত ও সামা�জক নীিত এবং িবিনেয়াগ �কে�র অথ �ায়েনর নীিত অনুসাের �িত�ট �কে�র জন� 
�হণেযাগ� �ধান E&S-এর যথাযথ �েচ�ার পদে�প�িল উপ�াপন কের। 

4.1 �ক� ��িত  

 ব�াংক তার নীিত ও প�িত অনুসাের েফিসিল�টর অধীেন িবিনেয়াগ �ক� অথ �ায়েনর মাধ�েম সহায়তার জন� 
��ািবত সম� �কে�র পিরেবশগত ও সামা�জক যথাযথ �েচ�া পিরচালনা কের। পিরেবশগত ও সামা�জক যথাযথ 
�েচ�ার উে�শ� হেলা ��ািবত �কে�র জন� সােপাট� �দান করা হেব িকনা এর িস�া� �হেণ ব�াংকেক সহায়তা 
করা এবং যিদ তাই হয়, তাহেল �কে�র মূল�ায়ন, উ�য়ন এবং বা�বায়েন পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং 
�ভাব�িল িকভােব সমাধান করা হেব তার প�িত িনধ �ারণ হেব। ব�াংেকর পিরেবশগত ও সামা�জক যথাযথ �েচ�া 
�কে�র �কৃিত ও ে�েলর জন� উপযু� এবং �াসকরণ ে�িণিবন�াস িহেসেব পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং 
�ভােবর �েরর সমান হেব। যথাযথ �েচ�া �ক��ট ESSs অনুসাের িবকিশত এবং বা�বািয়ত হেত স�ম িকনা 
েসব�াপাের মূল�ায়ন করেব। ব�াংক তার নীিত ও প�িত অনুসাের েফিসিল�টর অধীেন িবিনেয়াগ �ক� অথ �ায়েনর 
মাধ�েম ��ািবত সকল �কে�র পিরেবশগত ও সামা�জক যথাযথ �েচ�া পিরচালনা করেব। পিরেবশগত ও 
সামা�জক যথাযথ �েচ�ার উে�শ� হেলা ��ািবত �কে�র জন� সােপাট� �দান করা হেব িকনা এর িস�া� �হেণ 
ব�াংকেক সহায়তা করা এবং যিদ তাই হয়, তাহেল �কে�র মূল�ায়ন, উ�য়ন এবং বা�বায়েন পিরেবশগত ও 
সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িল িকভােব সমাধান করা হেব তার প�িত িনধ �ারণ হেব।  

ব�াংেকর পিরেবশগত ও সামা�জক যথাযথ �েচ�া �কে�র �কৃিত ও ে�েলর জন� উপযু� এবং �াসকরণ 
ে�িণিবন�াস িহেসেব পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভােবর �েরর সমান হেব। যথাযথ �েচ�া �ক��ট ESSs 
অনুসাের িবকিশত এবং বা�বািয়ত হেত স�ম িকনা েসব�াপাের মূল�ায়ন করেব। 

ব�াংেকর যথাযথ �েচ�ার দািয়��িলেত উপযু� ে�ে� যা অ�ভ� �� থাকেব: (ক) �কে�র পিরেবশগত ও সামা�জক 
ঝঁুিক এবং �ভাব স�িক�ত ঋণ�হীতা কতৃ�ক �দ� তথ� পয �ােলাচনা করা এবং েকাথাও েকােনা ফাকঁ ব�াংকেক 
যথাযথ �েচ�া স�� করেত বাধা েদয় িকনা েসই অিতির� ও �াসি�ক তেথ�র জন� অনুেরাধ করা এবং (খ) ESSs 
অনুসাের পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব েমাকােবলায় �াসকরণ ে�িণিবন�ােসর সােথ সাম�স�পূণ � 
যথাযথ পদে�প িবকােশ ঋণ�হীতােক সহায়তা করার জন� িনেদ�িশকা �দান। ব�াংকেক সকল �াসি�ক তথ� 
�দান করা হেয়েছ িকনা তা িন��ত করার জন� ঋণ�হীতার দািয়� রেয়েছ েযন ESF অনুসাের পিরেবশগত ও 
সামা�জক যথাযথ �েচ�া করার জন� ব�াংক তার দািয়� পালন করেত পাের। 

কনেস� পয �ােয়, ব�াংক এক�ট পিরেবশগত ও সামা�জক পয �ােলাচনা সারসংে�প (ESRS) ��ত ও �কাশ করেব, 
��ািবত �কে�র ধরন ও পিরিধ, এর স�াব� ঝঁুিক ও �ভাব, পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়েনর ধরন এবং মূল�ায়ন 
পিরচালনার জন� অ�ায়ী সময়সীমার তথ� �দান করেব। এর মেধ� রেয়েছ ে�কেহা�ারেদর পিরচয় এবং 
ে�কেহা�ােরর স�ৃ�তার �কৃিত স�িক�ত েযেকােনা �াথিমক তথ�। ESRS কনেস� পয �ােয়, ব�াংক সকল 
�ক��িলেক চার�ট ESF ে�িণিবভােগর মেধ� ে�িণভ�� করেব:  
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- উ�, 

- উে�খেযাগ�,  

- মাঝাির এবং  

- িন�।  

যথাযথ ঝঁুিকর ে�িণিবভাগ িনধ �ারেণ, ব�াংক �াসি�ক িবষয়�েলা েযমন �কে�র ধরন, অব�ান, সংেবদনশীলতা 
এবং ে�ল িবেবচনা করেব; স�াব� পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িলর �কৃিত ও মা�া; এবং ESSs-এর 
সােথ সাম�স�পূণ �ভােব পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িল পিরচালনা করার জন� ঋণ�হীতার (�ক� 
বা�বায়েনর জন� দায়ী অন� েকােনা স�া সহ) স�মতা ও �িত�িত। িনিদ�� �ক� এবং েয ে��াপেট এ�ট ৈতির 
করা হে� তার উপর িনভ�র কের অন�ান� ঝঁুিকর ে���িল পিরেবশগত ও সামা�জক �াসকরণ পদে�প ও 
ফলাফেলর িবতরেণর জন� �াসি�ক হেত পাের। এ�িলর মেধ� থাকেত পাের আইিন ও �ািত�ািনক িবেবচনা; 
��ািবত �াসকরণ ও �যু��র �কৃিত; শাসন কাঠােমা ও আইন; এবং ি�িতশীলতা, সংঘাত বা িনরাপ�া স�িক�ত 
িবেবচনা। ব�াংক �কে�র ে�িণিবভাগ ও েসই ে�িণিবভােগর িভি� ব�াংেকর ওেয়বসাইেট এবং �কে�র ডকুেমে� 
�কাশ করেব। 

ব�াংক বা�বায়েনর সময় সহ �কে�র জন� িনধ �ািরত ঝঁুিকর ে�িণিবভাগ িনয়িমতভােব পয �ােলাচনা করেব, এবং 
�কে�র স�াব� পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিকর জন� এ�ট যথাযথভােব চলমান রেয়েছ তা িন��ত করার জন� 
�েয়াজেন ে�িণিবভাগ পিরবত�ন করেব। ে�িণিবভােগর েযেকােনা পিরবত�ন ব�াংেকর ওেয়বসাইেট �কাশ করা 
হেব। 

ব�াংক �িত�ট �কে�র মূল�ায়ন �� করার আেগ, ব�াংক এই ধরেনর �কে�র জন� ESRS মূল�ায়ন পয �ােয়র এবং 
�কে�র পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন স�িক�ত ঋণ�হীতা কতৃ�ক �কািশত েযেকােনা খসড়া ডকুেম� ��ত 
ও �কাশ করেব। খসড়া ডকুেম� �কে�র মূল পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িলেক িব�ািরতভােব 
িচি�ত ও িবেবচনা কের। এ�ট এই ধরেনর ঝঁুিক ও �ভাব স�েক� স�ঠক ও �াসি�ক তথ� �দান কের, যার মেধ� মূল 
অনুস�ােনর সারসংে�প এবং ��ািবত �াসকরণ পদে�প রেয়েছ। েযখােন খসড়া ডকুেমে�র িদক�িল পরবত� 
পয �ােয় িবকিশত করা হেব, েসখােন খসড়া ডকুেমে� কী করা হেব তার এক�ট �পেরখা অ�ভ� �� থাকেব, েযেকােনা 
গেবষণা বা মূল�ায়ন স�� করা হেব এবং এ�ট ESCP- এ েরকড� করা হেব। মূল�ায়েনর জন�, ঋণ�হীতােক �িত�ট 
�কে�র জন� এক�ট ESCP ও এক�ট ে�কেহা�ার স�ৃ�তা পিরক�না (SEP) ��ত এবং �কাশ করেত হেব। ESCP 
িবিভ� ব�ব�াপনা ট� েলর বণ �না েদেব েয�িল ঋণ�হীতাগণ স�ত ব�ব�া ও পদে�প�িল িবকাশ ও বা�বায়েনর 
জন� ব�বহার করেব। এই ব�ব�াপনা ট�ল�িলর মেধ� উপযু� অনুসাের পিরেবশগত ও সামা�জক ব�ব�াপনা 
পিরক�না, পিরেবশগত ও সামা�জক ব�ব�াপনা কাঠােমা, কায �পিরচালনার নীিত, কায �পিরচালনার ম�ানুয়াল, 
ব�ব�াপনা প�িত, ���য়া, অনুশীলন এবং মূলধন িবিনেয়াগ অ�ভ� �� থাকেব। সকল ব�ব�াপনা ট�ল �াসকরণ 
ে�িণিবন�াস �েয়াগ করেব এবং ব�ব�া�িলেক অ�ভ� �� করেব েযন �ক��ট ESCP অনুযায়ী �েযাজ� আইন ও 
িবিধমালার শত�াবলী এবং ESSs �কে�র লাইফ সাইেকল জেুড় শত�াবলী পূরণ কের। উভয় েটমে�ট সংযু��েত েদওয়া 
আেছ। যিদ অন� েকােনা E&S সর�াম ��ত থােক, েস�টও মূল�ায়েনর আেগ �কাশ করা হেব। 

4.2 �ক� বা�বায়ন  

 
ব�াংক নীিত �ক� এবং িবিনেয়ােগর �ক� অথ �ায়েনর প�িত অনুসরণ কের �ক� �েরর সিুবধার 
পিরেবশগত এবং সামা�জক ঝঁুিক�েলা েদখােশানা করেব, এবং �িতেবদেনর উে�েশ� সুিবধার িবিভ� 
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ধােপর ফলাফল�েলা এক��ত করেব (অথ �াৎ, GCF এর বািষ �ক কম � স�াদেনর িরেপাট�) �িত�ট 
ে�ােজে�র জন�, ব�াংক ESCP সহ আইিন চ� ��র �েয়াজনীয়তা অনুসাের পিরেবশগত এবং সামা�জক 
কম ��মতা পয �েব�ণ করেব এবং ঋণ�হীতােক যথাযথ ির� ম�ােনজেম� প�িত এবং ট�লস িচনেত 
করেত সহায়তা করেব। এ�ট ESCP- এর েযেকােনা সংেশাধন িরিভউ করেব, যার মেধ� এক�ট ে�ােজ� বা 
ে�ােজে�র অব�ার পিরবত�েনর ফেল পিরবত�ন�িলও রেয়েছ। পিরেবশগত ও সামা�জক পারফম ��াে�র 
ে�ে� ব�াংেকর পয �েব�েণর ব�াি� ও ধরন �কে�র স�াব� পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভােবর 
অনুপােত হেব।  
 �িত�ট ে�ােজে�র জন�, ঋণ�হীতা আইিন চ� �� (ESCP সহ) অনুযায়ী �কে�র পিরেবশগত এবং 
সামা�জক কম ��মতা পয �েব�ণ করেব।  পয �েব�েণর মাধ�েম সাধারণত কম ��মতা ��াক করার জন� 
েরকিড�ং তথ�েক অ�ভ� �� করা এবং স�িত এবং অ�গিত যাচাই করার জন� �াসি�ক অপােরশনাল 
কে�াল �াপন করাও অ�ভ� �� থাকেব। কম ��মতা অিভ�তা অনুযায়ী, েসইসােথ �াসি�ক িনয়�ক 
অথিরিতর অনুেরােধর িভি�েত এবং কিমউিন�টর সদস�েদর মত ে�কেহা�ারেদর মতামত অনসুাের 
পয �েব�ণ িনয়ি�ত করা হেব। পয �েব�েণর ফলাফল েদনাদার নিথব� করেবন। ESCP (েযেকােনা 
ে�ে�ই, বািষ �েকর কম নয়)-েত উে�িখত অনুযায়ী পয �েব�েণর ফলাফল ব�াংকেক েদনাদােরর তরফ 
েথেক িনয়িমতভােব িরেপাট� িদেত হেব। েসই িরেপােট�র মাধ�েম ESS এর শত� এবং ESCP এর িনয়ম সহ 
ে�ােজ� বা�বায়েনর িনভ� �ল এবং উে�েশ�র েরকড� পাওয়া যােব। এই ধরেনর িরেপােট� ESS10 অনুযায়ী 
ে�ােজ� বা�বায়েনর সময় পিরচািলত ে�কেহা�ারেদর এনেগজেমে�র তথ� অ�ভ� �� থাকেব। 
পয �েব�েণর িস�াে�র উপর িনভ�র কের, ঋণ�হীতা েযেকােনা �েয়াজনীয় সংেশাধনজিনত এবং 
�িতেরাধমূলক ��য়াকলাপ�িল িচি�ত করেত স�ম হয় এবং �াসি�কভােব এবং �েয়াজনীয়তা 
অনুযায়ী ব�াংেকর কাছ েথেক �হণেযাগ� ���য়ােত এক�ট সংেশািধত ESCP বা �াসি�ক ম�ােনজেম� 
ট�ল িহেসেব অ�ভ� �� করেত পাের। েদনাদার এই পদে�প�িলর ওপর নজর রাখেবন এবং িরেপাট� 
করেবন এবং সংেশািধত ESCP বা �াসি�ক ব�ব�াপনা ট�ল অনুযায়ী স�ত সংেশাধনমূলক এবং 
�িতেরাধমূলক পদে�প বা�বায়ন করেবন। িব�ব�াংক, তারপর �িত�ট ে�ােজে�র জন� পয �েব�েণর 
�াসি�ক সম� ফলাফল এক��ত করেব, এবং সিুবধা বা�বায়েনর �ের ে�া�াম বা�বায়েনর অ�গিত 
(পিরেবশগত এবং সামা�জক কম ��মতা সহ) GCF- েক িরেপাট� করেব।   

 

5. তথ� �কাশ, ে�কেহা�ােরর অংশ�হণ ও অিভেযাগ িন�ি� 
 

5.1 ে�কেহা�ােরর অংশ�হণ এবং তথ� �কাশ 

�াসি�ক তথ� এমন ভাষা ও গঠেন �কাশ করা হেব যা টােগ �ট কিমউিন�ট ও বৃহ�র জনতার কােছ অ�াে�সেযাগ�; 
এবং সাং�ৃিতকভােব যেথাপযু�, েযসব �প উপ-�ক� �ারা িভ�ভােব িকংবা অসমভােব �িত�� তােদর িনিদ�� 
চািহদা বা েযসব জনতার িনিদ�� তেথ�র চািহদা রেয়েছ (েযমন �িতব�ীতা, সা�রতা, িল�, ভাষার িভ�তা বা 
অ�াে�সেযাগ�তা) েস�িলেক িবেবচনায় রাখেব। �কে�র তথ� �কাশ করা হেব েযন ে�কেহা�ারগণ �কে�র 
পেরা� ঝঁুিক ও �ভাব, এবং স�াব� সুেযাগ, �ভাব কমােনার ��াব েবাঝার সেুযাগ পায়, স�াব� ঝঁুিক ও �ভাব�িল 
হাইলাইট করেব যা দুব �ল ও সুিবধাব��ত েগা���িলেক অসমভােব �ভািবত করেত পাের এবং �ভাব�িল এড়ােনা 
ও কিমেয় আনার জন� গৃহীত িবিভ� পদে�েপর বণ �না িদেব। 
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ে�কেহা�ারগণ �ক� �ারা �িত�� কিমউিন�ট বা ব��� এবং তােদর আনু�ািনক ও অনানু�ািনক �িতিনিধ, 
জাতীয় বা �ানীয় সরকার কতৃ�প�, রাজনীিতিবদ, ধম�য় বা কিমউিন�ট, িবেশষ �াথ �-সংি�� সংগঠন এবং সুশীল 
সমােজর েগা��, একােডিমক কিমউিন�ট বা অন�ান� ব�বসায় অ�ভ� �� করেত পােরন। �কে�র কারেণ �িত�� 
দল (ব��� বা েগা��) শনা�করেণ তারাও অ�ভ� �� থাকেব যারা তােদর পিরি�িতর কারেণ সুিবধাব��ত বা দুব �ল হেত 
পাের; অথ �াৎ যারা �কে�র �ভােবর কারেণ �িতকূলভােব �ভািবত হেত পাের এবং/অথবা যােদর �ক� হেত সুিবধা 
�হেণর স�মতা অন�েদর ত� লনায় সীিমত। এই ধরেনর েকােনা ব���/েগা��েকও পরামশ � ���য়ায় স�ণূ �ভােব 
অংশ�হেণ অ�ম/বাদ েদওয়া হেত পাের এবং এর জন� সুিনিদ�� পদে�প এবং/অথবা সহায়তার �েয়াজন হেত 
পাের। টােগ �ট েদশ�িলেত িস�া� �হণ ���য়া েথেক �ায়শই বাদ পড়া মিহলােদর উপর িবেশষ েফাকাস সহ �ক� 
এলাকা�িলেত কিমউিন�টর িবস্তৃত এবং অ�ভ� ���মলূক অংশ�হণ িন��ত করা �েয়াজন। এই ধরেনর অংশ�হণ 
এক�ট সাং�ৃিতকভােব সংেবদনশীল প�িতর মাধ�েম পিরচািলত হেব এবং তা ESS7-এ বিণ �ত পিরি�িতেত 
আিদবাসীেদর উপর িব�প �ভাব পড়েল এক�ট অথ �পূণ � অংশ�হণ ও �াধীন, পূেব � জানােনা এবং অবিহত স�িতর 
(FPIC) উপর িভি� কের হেব। দুব �ল েগা��র জন� এক�ট টােগ �ট �চার সহ কিমউিন�ট�িলেক �ক� সুিবধায় অ�াে�স 
করেত স�ম করার জন� িবক� সরবরাহ করা হেব।  

�িত�ট �কে�র জন� এক�ট স�ূণ � ে�কেহা�ার িবে�ষণ পিরচািলত হেব। ে�কেহা�ার শনা�করেণর জন� 
িবে�ষেণর �র স�াব� ঝঁুিক এবং তােদরেক �ভািবত করা �ভাব�িলর �র �ারা অবিহত করা হয়। �কে�র সম� 
উপাদান�িলর জন� ে�কেহা�ােরর িবে�ষণ পিরচািলত হেব।  
 
�াথিমক মূল�ায়েনর িভি�েত কুিলং �কে�র �ারা �ভািবত হেত পাের এমন ে�কেহা�ার েগা���িল িন��প: 
 
a. মানুষ, সামা�জক েগা�� এবং সংগঠন যারা �ক� েথেক �ত�� এবং/অথবা পেরা�ভােব উপকার লাভ করেব। 

এই টােগ �ট সুিবধােভাগীেদর মেধ� যারা অ�ভ� ��: (i) আিদবাসী জনেগা�� সহ কুিলং পিরেষবার স�াব� নত� ন 
ব�বহারকারী, (ii) স�াব� �ক� কম�। 

b. সংি�� েগা���িলর মেধ� রেয়েছ: (i) �ানীয় সরকাির সং�া, (ii) েবসরকাির সং�া/এন�জও, সুশীল সমােজর 
সংগঠনসমূহ/CSOs এবং অন�ান� উ�য়ন �িত�ান েয�িল কুিলং িনেয় কাজ কের, (iii) আিদবাসী �িতিনিধ 
সংগঠন এবং (iv) েবসরকাির েকা�ািন।  

c. পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক ব�ব�াপনা কতৃ�পে�র সােথ বা�বায়নকারী সং�া এবং এেজ���িলর মেধ� 
রেয়েছ এমন �িত�ান এবং সং�া�িল যারা উপ-�ক� বা�বায়েন �ভাব রােখ এবং িস�া� �হণ কের। এই 
েগা���িলর মেধ� রেয়েছ: (i) েক�ীয় সরকাির সং�া এবং (ii) উপ-জাতীয় সরকার। পিরেবশগত ও সামা�জক 
ঝঁুিক ব�ব�াপনায় সংি��েদর ভূিমকা এবং কতৃ�পে�র উপর স�ৃ�তার মা�া িনভ�র করেব। 

5.2 E&S অিভেযাগ িন�ি�র েকৗশল 

কুিলং েফিসিল�টর অধীেন ��ািবত �িত�ট �কে�র জন� �ক�-�েরর SEP-এর অংশ িহেসেব, �কে�র মাধ�েম 
�িত�� কিমউিন�টর উে�গ ও অিভেযাগ �হণ ও সমাধােনর সুিবধােথ � �িত�ট বা�বায়নকারী সং�ােক এক�ট 
অিভেযাগ িন�ি�র েকৗশল (GRM) ��ত ও বা�বায়ন করেত হেব েসইসােথ বৃহ�র ে�কেহা�ারেদর জন� একই 
ব�ব�া থাকেত হেব যারা �কে�র মাধ�েম �িত�� হেত পাের বা �কে� আ�হী, �কে�র কায ��েমর সােথ সংি��। 
GRM-এর ল�� হেলা সাধারণত (ক) সুিবধােভাগীেদর কােছ জবাবিদিহতা েজারদার করা, এবং (খ) �কে�র 
ে�কেহা�ারেদর জন� মতামত �দান এবং/অথবা �ক� কায ��ম স�িক�ত অিভেযাগ �কােশর ব�ব�া �দান 
করা। GRM এর উে�শ� হেলা এক�ট অ�াে�সেযাগ� এবং িনভ�রেযাগ� ���য়া িহেসেব কাজ করা যা সমস�া�িলেক 
এক�ট সমি�ত ও সমেয়াপেযাগী প�িতেত িচি�ত এবং সমাধান করেত েদয় এবং এ�ট িবদ�মান আনু�ািনক বা 
অনানু�ািনক অিভেযাগ ব�ব�া ব�বহার কের। েকৗশল�ট েকবল অিভেযাগ �হণ ও েরকড� করার জন� নয়, বরং 
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��তা ও জবাবিদিহতা িন��ত করার জন� সমাধান করার পের অিভেযাগকারীেদর কােছ সমাধােনর ��াটাসও 
জানােব। অিভেযােগর েকৗশেল িন�িলিখত�িল অ�ভ� �� থাকেত পাের: 

a. িবিভ� উপােয় ব�বহারকারীগণ তােদর অিভেযাগ জমা িদেত পােরন, যার মেধ� রেয়েছ ব���গতভােব, েফান, 
েট�ট ম�ােসজ, িচ�ঠ, ই-েমইল বা ওেয়ব সাইট ইত�ািদর মাধ�েম জমা েদওয়া; 

b. এক�ট লগ েযখােন অিভেযাগ িলিখতভােব িনবি�ত হয় এবং এক�ট েডটােবস িহেসেব র�ণােব�ণ করা হয়; 
c. পাবিলক িব�াপন ���য়ায় সময় িনধ �ািরত থাকায় ব�বহারকারীগণ তােদর অিভেযােগর �াি��ীকার, �িত��য়া 

এবং সমাধােনর জন� অেপ�া করেত পােরন; 
d. অিভেযাগ ���য়া, শাসন কাঠােমা ও িস�া� �হণকারীেদর ব�াপাের ��তা;  
e. এক�ট আিপল ���য়া েযখােন অস�� অিভেযাগ�িল উে�খ করা েযেত পাের যখন অিভেযােগর সমাধান 

পাওয়া যায়িন। 
f. িবক� িহেসেব এক�ট মধ��তা �দান করা হেব েযখােন ব�বহারকারীগণ ��ািবত সমাধােন স�� নন।  

 

5.3 িব�ব�াংেকর অিভেযাগ িন�ি� েসবা 

েযসব কিমউিন�ট এবং ব���গণ িব�াস কেরন েয তারা িব�ব�াংক সমিথ �ত �ক� (কুিলং েফিসিল�টর অধীেন স�াব� 
�ক� সহ) �ারা �িত�� হন, তারা িবদ�মান �ক�-�েরর অিভেযাগ িন�ি� ���য়া বা িব�ব�াংেকর অিভেযাগ 
িন�ি� েসবা (GRS)-এ অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। GRS এই িবষেয় িন��ত কের েয �ক� সং�া� উে�গ 
েমাকােবলায় �া� অিভেযাগ�িল �ত পয �ােলাচনা করা হয়। �কে� �িত�� কিমউিন�ট ও ব���গণ িব�ব�াংেকর 
�ত� তদ� প�ােনেল তােদর অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন যা িনধ �ারণ কের েয িব�ব�াংেকর নীিত ও ���য়া েমেন 
না চলার ফেল �িত হেয়েছ িক না বা স�াব� �িত হেত পাের িক না। উে�গ িব�ব�াংেকর নজের সরাসির আসার পর 
েযেকােনা সময় অিভেযাগ দােয়র করা েযেত পাের এবং ব�াংক ম�ােনজেম�েক �িত��য়া জানােনার সুেযাগ েদওয়া 
হেয়েছ। িব�ব�াংেকর কেপ �ােরট GRS-এ িকভােব অিভেযাগ দােয়র করেত হয় েস স�েক� তেথ�র জন�, অনু�হ কের 
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-andservices/grievance-redress-service এ যান। 
িকভােব িব�ব�াংক তদ� প�ােনেল অিভেযাগ দােয়র করেত হয় েস স�েক� তেথ�র জন�, অনু�হ কের 
www.inspectionpanel.orgেদখুন।   

http://www.inspectionpanel.org/


পিরিশ� 1: পরামশ �মূলক েটমে�ট E&S �িত�িত পিরক�না 
 

[ঋণ�হীতার নাম/�ক� বা�বায়নকারী সং�া] 

[�কে�র িশেরানাম ও সংখ�া] 

[খসড়া/মীমাংিসত/সংেশািধত]  

পিরেবশগত ও সামা�জক �িত�িত পিরক�না (ESCP)  

[তািরখ] 

 

1. [ঋণ�হীতার নাম] [বা�বায়ন করেব] [বা�বায়ন করেছ] [নাম] �ক� (�ক�), িন�িলিখত 
ম�ণালয়/সং�া/ইউিনেটর স�ৃ�তায়: [নাম] [স��ৃ অন�ান� ম�ণালয়/সং�া/ইউিনট যু� ক�ন]। 
[ই�ারন�াশনাল ব�াংক ফর িরক��াকশন অ�া� েডেভলপেম�/ই�ারন�াশনাল েডেভলপেম� 
অ�ােসািসেয়শন] (এই মেম � [ব�াংক/অ�ােসািসেয়শন) [�কে�র জন�] অথ �ায়েন] স�ত হয়।  

2. [ঋণ�হীতার নাম] উপকরণগত ব�ব�া ও কায ��ম বা�বায়ন করেব েযন �ক��ট পিরেবশগত ও সামা�জক 
মানদ� (ESSs ) অনুযায়ী বা�বািয়ত হয়। এই পিরেবশগত ও সামা�জক �িত�িত পিরক�না (ESCP) 
উপকরণগত ব�ব�া ও কায ��ম, েযেকােনা িনিদ�� ডকুেম� বা পিরক�না, এবং �েত�ক�টর জন� সময়সীমা 
িনধ �ারণ করেব।  

3. [ঋণ�হীতার নাম] ESF এর অধীেন এবং এই ESCP- এ উি�িখত �েয়াজনীয় অন�ান� E&S ডকুেমে�র শত�াবলী 
েমেন চলেব, েযমন- পিরেবশ ও সামা�জক ব�ব�াপনা পিরক�না (ESMP), পুনব �াসন কম � পিরক�না (RAP), 
আিদবাসী জািত পিরক�না (IPPs), এবং ে�কেহা�ার স�ৃ�তা পিরক�না (SEP ), এবং েসই E&S 
ডকুেম��িলেত বিণ �ত সময়সীমা। 

4. [ঋণ�হীতার নাম] ESCP-এর সকল শত�াবলী েমেন চলার জন� দায়ী, এমনিক উপের 1. এ বিণ �ত ম�ণালয়, 
সং�া বা ইউিনট কতৃ�ক িনধ �ািরত ব�ব�া ও কায ��েমর বা�বায়ন পিরচািলত হেলও।  

5. এই ESCP-এ িনধ �ািরত উপকরণগত ও কায ��েমর বা�বায়ন পয �েব�ণ করা হেব এবং 
[ব�াংক/অ�ােসািসেয়শন] এর িনকট [ঋণ�হীতার নাম] কতৃ�ক ESCP ও আইিন চ� ��র শত�াবলী অনুযায়ী 
িরেপাট� করা হেব, এবং [ব�াংক/অ�ােসািসেয়শন] �ক� বা�বায়ন জেুড় উপকরণগত ব�ব�া ও কায ��েমর 
অ�গিত ও সমাি� পয �েব�ণ ও মূল�ায়ন করেব।  

6. [ব�াংক/অ�ােসািসেয়শন] ও [ঋণ�হীতার নাম]এর স�িত অনুসাের, �ক� বা�বায়নকােল সমেয় সমেয় এই 
ESCP সংেশাধন করা েযেত পাের, েযন �ক� পিরবত�ন ও অ�ত�ািশত পিরি�িতর অিভেযা�জত ব�ব�াপনা 
�িতফিলত হয় বা ESCP এর অধীেন পিরচািলত �কে�র পারফম ��া� মূল�ায়েনর �িত��য়ায়। এই ধরেনর 
পিরি�িতেত, [ ঋণ�হীতার নাম/ অথবা �িতিনিধ ] [ব�াংক/ অ�ােসািসেয়শন] -এর সােথ পিরবত�েনর ব�াপাের 
স�ত হেব এবং এই ধরেনর পিরবত�ন�িল �কাশ করেত ESCP আপেডট করেব। ESCP- এ পিরবত�েনর চ� �� 
[ব�াংক/ অ�ােসািসেয়শন] ও [ঋণ�হীতার নাম/ অথবা �িতিনিধ] এর মেধ� �া�িরত িচ�ঠ িবিনমেয়র মাধ�েম 
নিথভ� � করা হেব। [ঋণ�হীতার নাম/ অথবা �িতিনিধ] অিবলে� আপেডটকৃত ESCP �কাশ করেব।  
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7. েযখােন �কে�র পিরবত�ন, অ�ত�ািশত পিরি�িত, বা �কে�র পারফম ��াে�র ফেল �ক� বা�বায়নকােল 
ঝঁুিক ও �ভােব পিরবত�ন আেস, েসখােন [ঋণ�হীতার নাম] এই ধরেনর ঝঁুিক ও �ভাব েমাকােবলার জন� 
পদে�প এবং ব�ব�া বা�বায়েনর জন� �েয়াজন হেল অিতির� তহিবল �দান করেব, েয�িলর মেধ� 
অ�ভ� �� থাকেত পাের [�কে�র �াসি�ক ঝঁুিক ও �ভাব িনিদ�� ক�ন, েযমন- পিরেবশ, �া�� ও িনরাপ�ার 
�ভাব, �ম আমদািন, িল�িভি�ক সিহংসতা]। 



উপকরণগত ব�ব�া ও কায ��ম   সময়সীমা দায়ব� কতৃ�প�  
পয �েব�ণ ও �িতেবদন 

A িনয়িমত �িতেবদন  
[পিরেবশগত, সামা�জক, �া�� ও িনরাপ�া (ESHS) পারফম ��া� পয �েব�ণ 
করা এবং িব�ব�াংেকর িনকট �িতেবদন করা �েয়াজন। এ�ট ESCP- এ 
�কাশ করা �েয়াজন, িনেচর এক�ট উদাহরণ েদখুন]  
 
�কে�র পিরেবশগত, সামা�জক, �া�� ও িনরাপ�া (ESHS) পারফম ��া� 
স�িক�ত [ব�াংক/অ�ােসািসেয়শন] িনয়িমত পয �েব�ণ �িতেবদন�িল 
��ত ক�ন এবং জমা িদন, ত�েধ� যা রেয়েছ তা ESCP বা�বায়েনর সােথ 
সীমাব� নয়, ESCP এর অধীেন �েয়াজনীয় E&S ডকুেম� ��তকরণ ও 
বা�বায়েনর ��াটাস, ে�কেহা�ারেদর স�ৃ�তা কায ��ম, অিভেযাগ 
েকৗশেলর কায ��ম। 

[�িতেবদেনর ি�েকােয়�� উে�খ ক�ন, 
েযমন- �ক� বা�বায়ন জেুড় ৈ�মািসক, 
ছয় মািসক, বািষ �ক]।  
 

 

B ঘটনা ও দঘু �টনা  
[ঘটনা ও দুঘ �টনার েনা�টিফেকশন ESS1 এর এক�ট ���পূণ � শত�। িনেচ 
উদাহরণ েদখুন]। 
 
�কে�র সােথ স�িক�ত েযেকােনা ঘটনা বা দুঘ �টনার ে�ে� 
[ব�াংক/অ�ােসািসেয়শনেক] অিবলে� অবিহত ক�ন েয�টর পিরেবশ, 
�িত�� কিমউিন�ট, জনসাধারণ বা �িমকেদর উপর উে�খেযাগ� িব�প 
�ভাব পেড়েছ বা পড়ার স�াবনা রেয়েছ [কায ��েমর ধরেনর সােথ 
উপযু� ঘটনা ও দুঘ �টনার উদাহরণ উে�খ ক�ন]। ঘটনা বা দুঘ �টনা 
স�েক� পয �া� িববরণ �দান ক�ন, এ�ট েমাকােবলার জন� 
তাৎ�িণকভােব গৃহীত বা �হেণর জন� পিরক�নাধীন পদে�পসমূহ 
উে�খ ক�ন এবং উপযু� অনুসাের েকােনা �ঠকাদার ও ত�াবধানকারী 
সং�া কতৃ�ক �দ� েযেকােনা তথ�ও �দান ক�ন। পরবত�েত, 
[ব�াংক/অ�ােসািসেয়শন] এর অনুেরাধ অনুযায়ী, ঘটনা বা দুঘ �টনা স�েক� 
এক�ট �িতেবদন ৈতির ক�ন এবং এর পুনরাবৃি� েরাধ করেত ব�ব�া 
�হেণর ��াব িদন।  

[অবিহত করার জন� এক�ট সময়সীমা িনিদ�� 
ক�ন, েযমন ঘটনা বা দুঘ �টনা স�েক� 
জানার 48 ঘ�ার মেধ� ব�াংেক অবিহত 
ক�ন] [পরবত� �িতেবদন জমা েদওয়ার 
সময় ব�াংক িনধ �ারণ করেব, েযমন অনুেরাধ 
অনুযায়ী ব�াংক/অ�ােসািসেয়শেনর কােছ 
�হণেযাগ� সময়সীমার মেধ� এক�ট 
�িতেবদন �দান করা হেব]  

 

C �ঠকাদারগেণর মািসক �িতেবদন 
[ব�াংেকর ��া�াড� �য় ডকুেম� ব�বহার কের কােজর চ� ��েত, �ক� 
বা�বায়ন ইউিনেটর িনকট �ঠকাদারগণেক মািসক পয �েব�েণর 
�িতেবদন �দান করেত হেব। �েয়াজেন, �টম�িল এমন পদে�প 
অ�ভ� �� করেত পাের যা িনেদ�শ কের েয এই ধরেনর মািসক �িতেবদন 
ঋণ�হীতা অনুেরাধ অনুসাের ব�াংেক জমা িদেব]   
 

  

ESS 1:  পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভােবর মূল�ায়ন ও ব�ব�াপনা 



23 
 

 

উপকরণগত ব�ব�া ও কায ��ম   সময়সীমা দায়ব� কতৃ�প�  
1.1 সাংগঠিনক কাঠােমা 

[িনেচর উদাহরণ�টর মেতা �কে� কাজ করার জন� অিতির� কম�েদর 
িনযু� করা/িনেয়াগ েদওয়া �েয়াজন িকনা তা উে�খ ক�ন]  
 
E&S ঝঁুিক ব�ব�াপনােক সমথ �ন করার জন� েযাগ� কম� এবং সং�ান সহ 
এক�ট সাংগঠিনক কাঠােমা �াপন ক�ন ও বজায় রাখুন [েসই সােথ] 
[েযখােন �াসি�ক, ESHS পিরচালনার জন� িনিদ�� অব�ান�িল িচি�ত 
ক�ন যা সাংগঠিনক কাঠােমার এক�ট অংশ েযমন- একজন জীবৈবিচ�� 
িবেশষ� এবং একজন �া�� ও িনরাপ�া িবেশষ�]।    

[সাংগঠিনক কাঠােমা/কম�েদর কখন 
�েয়াজন হেব তা উে�খ ক�ন েযমন- 
দুইজন (2) অিতির� িবেশষ� সহ এক�ট 
সাংগঠিনক কাঠােমা �কে�র কায �কািরতার 
পর 30 িদেনর মেধ� �িত��ত হেব। �ক� 
বা�বায়ন জেুড় িবেশষ�সহ সাংগঠিনক 
কাঠােমা�ট বজায় রাখা উিচত]   

 

1.2 পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন 
[ঋণ�হীতােদরেক পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন (ESA) পিরচালনা 
করা �েয়াজন, যােত ESS1 পিরিশে�র 1 অনুে�েদ উি�িখত িবিভ� প�িত 
ও ডকুেম� স�ৃ� থাকেত পাের। 5. যিদ ESA এমন খসড়া হয় যা আপেডট 
করা �েয়াজন, তাহেল েসই আপেডট করার �িত�িত ESCP-এ �কাশ করা 
উিচত। �কে�র ��িনং অনুযায়ী যিদ আর েকােনা মূল�ায়েনর �েয়াজন না 
হয়, তাহেল ESCP-এ েকােনা অিতির� পদে�েপর �েয়াজন েনই। িনেচ 
এক�ট পদে�েপর উদাহরণ েদখুন]। 
 
[ব�াংক/অ�ােসািসেয়শন] এর িনকট �হণেযাগ� উপােয় �কে�র জন� 
��তকৃত পিরেবশগত ও সামা�জক �ভাব মূল�ায়ন আপেডট ক�ন, �হণ 
ক�ন ও বা�বায়ন ক�ন। 

[ESA ৈতিরর জন� সময়সীমা উে�খ ক�ন 
অথবা, যিদ ইেতামেধ� ��ত থােক, তাহেল 
�ক� বা�বায়ন জেুড় ESA-েত থাকা �শমন 
ব�ব�া�িল বা�বায়েনর �েয়াজনীয়তা 
উে�খ ক�ন]। 

 

1.3 ব�ব�াপনা ট�লস ও সর�ামািদ  
[এখােন ESS1- এর অধীেন ESMF, ESMPs এর মেতা অন� েকােনা E&S 
ডকুেম� এবং/অথবা িবকিশত বা িবকিশত হেব এমন পিরক�না উে�খ 
ক�ন। িনেচ উদাহরণ েদখুন]।  
 
�কে�র জন� ��তকৃত পিরেবশগত ও সামা�জক ব�ব�াপনা কাঠােমা 
(ESMF) অনুসাের ��ািবত েযেকােনা উপ-�কে�র ��ন ক�ন, অতঃপর, 
ব�াংক/অ�ােসািসেয়শেনর কােছ �হণেযাগ� প�িতেত �েয়াজন অনুযায়ী 
উপ-�কে�র পিরেবশ ও সামা�জক ব�ব�াপনা পিরক�নার (ESMP) খসড়া, 
�হণ এবং বা�বায়ন ক�ন। 

[সর�ামািদ ��েতর সময়সীমা উে�খ 
ক�ন। ��ত হেয় েগেল, �ক� বা�বায়ন 
জেুড় ট�লস ও সর�ামািদ �েয়াগ করা হেব। 
E&S ডকুেম� এবং/অথবা পিরক�নার জন� 
ব�াংেকর পূব � পয �ােলাচনা এবং অনুেমাদেনর 
�েয়াজন িকনা তা উ�খ ক�ন, েযমন- 
সংি�� উপ-�কে�র জন� িবিডং ���য়া 
�� করার আেগ ESMPs ব�াংক/ 
অ�ােসািসেয়শেনর অনুেমাদেনর জন� জমা 
িদেয়েছ। অনুেমািদত হেয় েগেল, �ক� 
বা�বায়ন জেুড় ESMPs স�� করা হয়]। 

 



24 
 

 

উপকরণগত ব�ব�া ও কায ��ম   সময়সীমা দায়ব� কতৃ�প�  
1.4 �ঠকাদার ব�ব�াপনা  

[িকছ�  �কে�র ��য়াকলােপ �ঠকাদার/উপ-�ঠকাদারগণ শারীিরক কাজ 
করেত পােরন। েসই ে�ে�, ESCP- এর �াসি�ক িদক�িল �কাশ করার 
জন� ESCP- এর দরপে�র ডকুেম� �েয়াজন। িনেচ উদাহরণ েদখুন]।  
 
ESCP- এর �াসি�ক িদক�িল, �াসি�ক E&S ডকুেম� এবং/অথবা 
পিরক�না ও �ম ব�ব�াপনা ���য়া সহ, �ঠকাদারেদর সােথ �য় 
ডকুেমে�র ESHS িববরণীেত অ�ভ� �� ক�ন। অতঃপর িন��ত ক�ন েয 
�ঠকাদারগণ তােদর িনজ িনজ চ� ��র ESHS িববরণী েমেন চলেছন। 
 

[সময় উে�খ ক�ন: 
েযমন- �েয়র ডকুেম� ৈতিরর আেগ।  
�ক� বা�বায়ন জেুড় �ঠকাদারেদর 
তদারিক ক�ন]। 

 

ESS 2:  �ম ও কােজর পিরেবশ   
2.1 �ম ব�ব�াপনা ���য়া 

[LMP এক�ট িনিদ�� সময়সীমার মেধ� ঋণ�হীতা কতৃ�ক ৈতির হেত পাের বা 
ৈতির করার �েয়াজন হেত পাের। এ�ট ESCP-এ �কাশ করা উিচত। িনেচ 
উদাহরণ েদখুন] 
 
�ম ব�ব�াপনা ���য়া (LMP) আপেডট ক�ন, �হণ ক�ন ও বা�বায়ন 
ক�ন যা �কে�র জন� ৈতির করা হেয়েছ।  

[সময়সীমা উে�খ ক�ন েযমন- �ক� 
বা�বায়ন জেুড়]। 

 

2.2 �ক� কম�েদর জন� অিভেযােগর ���য়া  
[ESS2 এর অধীেন �েয়াজনীয় অিভেযাগ ���য়া LMP-এ বিণ �ত হওয়া 
উিচত। িনেচ উদাহরণ েদখুন]।  
 
LMP-এ বিণ �ত এবং ESS2 অনুযায়ী, �ক� কম�েদর জন� এক�ট অিভেযাগ 
���য়া �িত�া, র�ণােব�ণ এবং পিরচালনা ক�ন।   

[সময়সীমা উে�খ ক�ন- েযমন- অিভেযাগ 
���য়া�ট �ক� কম�েদর কােজ স�ৃ� 
করার পূেব � �েযাজ� এবং �ক� বা�বায়ন 
জেুড় র�া করা]। 

 

2.3 েপশাগত �া�� ও িনরাপ�া (OHS) ব�ব�া 
[জ�ির ��িত এবং �িত��য়া ব�ব�া সহ OHS ব�ব�া, ESS1 এর অধীেন 
অনুে�েদ ইেতামেধ� উি�িখত এক�ট পৃথক E&S ডকুেমে� (েযমন- 
ESMP) িনধ �ারণ করা েযেত পাের। েসে�ে�, �িত�িত�ট েসই ডকুেমে� 
উে�খ করেত পাের। িনেচ এক�ট উদাহরণ েদখুন]।  
 
ESMP- এ বিণ �ত েপশাগত, �া�� ও িনরাপ�া (OHS) ব�ব�া ��ত, �হণ ও 
বা�বায়ন ক�ন। 

[সময় উে�খ ক�ন েযমন- ESMP 
বা�বায়েনর একই সময়সীমা]। 
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ESS 3:  িরেসাস � কায �কািরতা এবং দষূণ �িতেরাধ ও ব�ব�াপনা [ESA ���য়ার সময় ESS3 এর �াসি�কতা �িত�া করা হয়। ESS3 এর এনা�জ�, জল এবং কাচঁামােলর 
ব�বহার, বায়ু দষূণ, িবপ�নক ও অিবপ�নক বজ��, রাসায়িনক ও িবপ�নক পদাথ � এবং কীটনাশেকর ব�ব�াপনা অ�ভ� �� করেত িনিদ�� ব�ব�া �হেণর �েয়াজন 
হেত পাের। �ক� েভেদ, এই ব�ব�া�িল এক�ট E&S ডকুেমে� (েযমন ESMP) ইেতামেধ� ESS1 এর অধীেন অনুে�েদ উি�িখত বা এক�ট �ত� ডকুেম� বা এক�ট পৃথক 
পদে�প িহেসেব উে�খ করা েযেত পাের। ESS3-স�িক�ত ব�ব�া�িল এক�ট িবদ�মান ডকুেমে�র আওতাভ� � বা �ত� পদে�প িক না তা উে�খ ক�ন। িনেচ 
উদাহরণ�িল েদখুন]। 

3.1 ই-বজ�� ব�ব�াপনা পিরক�না: এক�ট ই-বজ�� ব�ব�াপনা পিরক�না 
��ত ক�ন, �হণ ক�ন এবং বা�বায়ন ক�ন।   

[সময়সীমা উে�খ ক�ন েযমন- �কে�র 
কায �কািরতার িতন মাস পের ৈতির করা হয় 
এবং তারপর �ক� বা�বায়ন জেুড় �েয়াগ 
করা হয়]। 

 

3.2 িরেসাস � কায �কািরতা এবং দষূণ �িতেরাধ ও ব�ব�াপনা। িরেসাস � 
কায �কািরতা এবং দষূণ �িতেরাধ ও ব�ব�াপনা ব�ব�া�িল ESMP এর 
আওতায় আনা হেব যা উপের XX এর অধীেন ৈতির করা হেব। 

[সময় উে�খ ক�ন েযমন- ESMPs ৈতির ও 
বা�বায়েনর একই সময়সীমা] 

 

ESS 4:  কিমউিন�ট �া�� ও িনরাপ�া [ESA ���য়াকালীন ESS4 এর �াসি�কতা �িত��ত হয়। ESS3 এর মেতা, ESS4 এর িনিদ�� ব�ব�া �হেণর �েয়াজন হেত পাের যা 
ESS1 এর অধীেন অনুে�েদ ইেতামেধ� উি�িখত E&S ডকুেমে� (েযমন ESMP) িনধ �ারণ করা েযেত পাের অথবা এক�ট �ত� ডকুেম� বা এক�ট পৃথক পদে�প িহেসেব 
িনধ �ারণ করা েযেত। ESS4-স�িক�ত ব�ব�া�িল এক�ট িবদ�মান ডকুেমে�র আওতাভ� � বা �ত� পদে�প িক না তা উে�খ ক�ন। িনেচ উদাহরণ�িল েদখুন]। 

4.1 �ািফক ও সড়ক িনরাপ�া: উপেরা� XX পদে�েপর অধীেন িবকিশত 
করার জন� ESMP-এ �েয়াজনীয় �ািফক ও সড়ক িনরাপ�া ঝঁুিক মূল�ায়ন 
ও ব�ব�াপনার জন� পদে�প ও ব�ব�া �হণ এবং বা�বায়ন ক�ন। 

[সময় উে�খ ক�ন েযমন- ESMPs ৈতির ও 
বা�বায়েনর একই সময়সীমা]। 

 

4.2 কিমউিন�টর �া�� ও িনরাপ�া: �কে�র কায ��ম হেত কিমউিন�টর 
জন� সৃ� িনিদ�� ঝঁুিক এবং �ভাব�িল মূল�ায়ন ও পিরচালনা করার জন� 
পদে�প ও ব�ব�া ৈতির, �হণ ও বা�বায়ন ক�ন [যার মেধ� অন�ান� 
িবষয়�িল অ�ভ� �� রেয়েছ] [ঝঁুিকর েযেকােনা ে�� উে�খ ক�ন যার 
জন� ��� �েয়াজন হেত পাের, েযমন- �ক� কম�েদর আচরণ, �ম 
আমদািনর ঝঁুিক, জ�ির অব�ায় �িত��য়া], এবং ব�াংেকর কােছ 
�হণেযাগ� প�িতেত ESMF অনুসাের ��ত করা ESMP-এ এই ব�ব�া�িল 
অ�ভ� �� ক�ন। 

[সময় উে�খ ক�ন েযমন- ESMPs ৈতির ও 
বা�বায়েনর একই সময়সীমা]। 
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4.3 GBV (িল�-িভি�ক সিহংসতা) এবং SEA (েযৗন েশাষণ ও িনপীড়ন) 

ঝঁুিক: [মাঝাির, উে�খেযাগ� বা উ� িব�ােরর GBV ঝঁুিকযু� �ক��িলর 
জন�]  
 
িল�-িভি�ক সিহংসতা (GBV) এবং েযৗন েশাষণ ও িনপীড়ন (SEA) এর 
ঝঁুিক�িল মূল�ায়ন ও পিরচালনা করার জন� এক�ট �ত� িল�-িভি�ক 
সিহংসতা কম �পিরক�না (GBV Action Plan) ৈতির ক�ন, �হণ ক�ন এবং 
বা�বায়ন ক�ন।  

[সময় উে�খ ক�ন েযমন- �েয়র ডকুেম� 
ৈতিরর আেগ ব�াংেকর অনুেমাদেনর জন� 
GBV কম �পিরক�না জমা িদন। অনুেমািদত 
হেল, �ক� বা�বায়ন জেুড় GBV 
কম �পিরক�না বা�বায়ন করা হয়]। 

 

4.4 �ক� বা�বায়েনর সময় GBV এবং SEA ঝঁুিক: [�েয়াজন হেল, GBV 
এবং SEA ঝঁুিক এবং �ভাব�িল যা �ক� বা�বায়েনর সময় েদখা িদেত 
পাের েস�িল েমাকােবলার ব�ব�া �হেণর জন� উপলভ� অিতির� তহিবল 
িনিদ�� ক�ন।] 

  

4.4 িনরাপ�া কম�: ব�াংেকর কােছ �হণেযাগ� প�িতেত ESS4- এর শত�াবলীর 
সােথ স�িত েরেখ এক�ট �ত� িনরাপ�া কম� ব�ব�াপনা পিরক�না ৈতির, 
�হণ ও বা�বায়ন ক�ন 

[সময়সীমা উে�খ ক�ন েযমন- িনরাপ�া 
কম�েদর িনযু� করার পূেব � এবং পের �ক� 
বা�বায়ন জেুড় �েয়াগ করা হেয়েছ]। 

 

ESS 5:  ভূিম অিধ�হণ, ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া এবং েজারপূব �ক পুনব �াসন [ESA ���য়ার সময় ESS5 এর �াসি�কতা �িত��ত হয়। যিদ �ক� ��িতর 
সময় িনধ �ািরত হয় েয পুনব �াসেনর ডকুেম� ��ত করা �েয়াজন, তাহেল এ�ট ESCP-এ �কাশ করা উিচত। িনেচ উদাহরণ�িল েদখুন] 

5.1 পুনব �াসন পিরক�না: ESS 5 অনুসাের ও �কে�র জন� ��তকৃত 
পুনব �াসন নীিত ে�মওয়াক� (RPF) এর শত�াবলীর সােথ স�িত েরেখ 
পুনব �াসন পিরক�না (RAPs) ��ত ক�ন, �হণ ও বা�বায়ন ক�ন, এবং 
তারপর [ব�াংক/অ�ােসািসেয়শন] এর কােছ �হণেযাগ� প�িতেত 
�াসি�ক কায ��ম পিরচালনা করার আেগ সংি�� RAPs �হণ ও বা�বায়ন 
ক�ন।  

[সময় উে�খ ক�ন েযমন- RAPs ব�াংেকর 
অনুেমাদেনর জন� জমা েদওয়া হয় এবং, 
অনুেমািদত হেল, �কে�র কায ��ম �� 
করার পূেব � বা�বািয়ত হয় যা ভূিম অিধ�হণ 
এবং পুনব �াসেনর সােথ স�িক�ত]। 

 

5.2 অিভেযাগ ���য়া 
[পুনব �াসন সং�া� অিভেযােগর সমাধােনর জন� অিভেযাগ ���য়া (GM) 
RPF, RAPs ও SEP এ বণ �না করা উিচত। তেব, ESS5 স�িক�ত অিভেযাগ�িল 
িকভােব পিরচালনা করা যায় েস স�েক� এক�ট �ত� ৈবিশ�� থাকেল, এ�ট 
ESCP- এ এক�ট পদে�প িহেসেব বণ �না করা েযেত পাের]। 

[সময়সীমা উে�খ ক�ন েযমন- পুনব �াসন 
কায ��ম ��র পূেব �] 

 

ESS 6:  জীবৈবিচ�� সংর�ণ এবং ৈজব �াকৃিতক স�েদর েটকসই ব�ব�াপনা [ESA ���য়ার সময় ESS6 এর �াসি�কতা �িত��ত হয়। অন�ান� ESSs এর মেতা, 
ESS6 এর িনিদ�� ব�ব�া �হেণর �েয়াজন হেত পাের যা ESS1 এর অধীেন অনুে�েদ ইেতামেধ� উি�িখত E&S ডকুেমে� (েযমন- ESMP) িনধ �ারণ করা েযেত পাের অথবা 
এক�ট �ত� ডকুেম� বা এক�ট পৃথক পদে�প িহেসেব িনধ �ারণ করা েযেত পাের। ESS6-স�িক�ত ব�ব�া�িল এক�ট িবদ�মান ডকুেমে�র আওতাভ� � বা �ত� পদে�প 
িক না তা উে�খ ক�ন। িনেচ উদাহরণ�িল েদখুন]। 
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6.1 জীবৈবিচ�� ঝঁুিক ও �ভাব: [েযখােন জীবৈবিচ��-স�িক�ত ঝঁুিক ও 

�ভাব�িল ESMP- এর অংশ িহেসেব ব�াপকভােব অ�ভ� �� করা যায় না]  
 
�কে�র জন� ��তকৃত ESIA- এর িনেদ�িশকা অনুসাের এবং ব�াংেকর 
কােছ �হণেযাগ� প�িতেত এক�ট �ত� জীবৈবিচ�� ব�ব�াপনা 
পিরক�না ৈতির ক�ন, �হণ ক�ন এবং বা�বায়ন ক�ন। 

[ব�াংেকর পূব � অনুেমাদেনর জন� এই 
সমেয়র েভতের জমা িদন: [তািরখ][�কে�র 
কায �কািরতার িতন মাস পের][কাঠােমা] 
িনম �ােণর পূেব � যা জীবৈবিচ��েক �ভািবত 
করেত পাের]]।  
[অনুেমািদত হেল �ক� বা�বায়ন জেুড় 
পিরক�না�ট বা�বায়ন করা হয়]। 

 

ESS 7: আিদবাসী জািত/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব সুিবধাব��ত �ানীয় ঐিতহ�বাহী কিমউিন�ট [িনেচর স�াব� পদে�েপর উদাহরণ েদখুন, 
যিদ িনধ �ািরত হয় েয ESS7 �াসি�ক]। 
7.1 আিদবাসী জনগেণর পিরক�না: ব�াংেকর কােছ �হণেযাগ� প�িতেত 

�ক� এবং ESS7- এর জন� ��তকৃত আিদবাসী জনগেণর পিরক�না 
কাঠােমার (IPPF) শত�াবলীর সােথ স�িত েরেখ আিদবাসী পিরক�না (IPPs) 
��ত ক�ন, �হণ ক�ন এবং বা�বায়ন ক�ন। 
 
 

[সময়সীমা উে�খ ক�ন েযমন- 
IPP এর ��িতর �েয়াজন এমন েযেকােনা 
কায ��ম পিরচালনার পূেব � ব�াংেকর 
অনুেমাদেনর জন� সংি�� IPP জমা িদন। 
অনুেমািদত হেয় েগেল, �ক� বা�বায়ন 
জেুড় IPP বা�বায়ন ক�ন।]  

 

7.2 অিভেযাগ���য়া: IPPF-এর অধীেন �েয়াজন অনুযায়ী আিদবাসীেদর 
জন� অিভেযাগ ���য়ার ��িত িনন, �হণ ক�ন এবং বা�বায়ন ক�ন 
এবং সংি�� IPPs-এ এই ধরেনর ব�ব�া�িল আেরা বণ �না ক�ন (যিদ 
অিভেযাগ ���য়া�ট ESS10 এর অধীেন �িত��ত েকান�ট েথেক আলাদা 
হয়)। 

[সময়সীমা উে�খ ক�ন]   

ESS 8: সাং�ৃিতক ঐিতহ� [ESA ���য়াকালীন ESS6 এর �াসি�কতা �িত��ত হয়। অন�ান� ESSs এর মেতা, ESS6 এর িনিদ�� ব�ব�া �হেণর �েয়াজন হেত পাের যা ESS1 
এর অধীেন অনুে�েদ ইেতামেধ� উি�িখত E&S ডকুেমে� (েযমন- ESMP) িনধ �ারণ করা েযেত পাের অথবা এক�ট �ত� ডকুেম� বা এক�ট পৃথক পদে�প িহেসেব 
িনধ �ারণ করা েযেত পাের। ESS8-স�িক�ত ব�ব�া�িল এক�ট িবদ�মান ডকুেমে�র আওতাভ� � বা �ত� পদে�প িক না তা উে�খ ক�ন। িনেচ উদাহরণ�িল েদখুন]। 
8.1 সুেযাগ েখাজঁা:  �েজে�র জন� ৈতিরকৃত ESMP- এ বিণ �ত সুেযাগ 

েখাজঁার প�িত ��ত ক�ন, �হণ ক�ন এবং বা�বায়ন ক�ন। 
[সময়সীমা উে�খ ক�ন েযমন- �ক� 
বা�বায়ন জেুড়]। 

 

ESS 9: আিথ �ক মধ��তাকারী [এই মানদ� েকবল আিথ �ক মধ��তাকারীেদর (FIs) সােথ স�ৃ� �ক��িলর জন� �াসি�ক। FIs স�ৃ� থাকার সময় িবেবচনা করা 
উিচত এমন ��য়াকলােপর কেয়ক�ট উদাহরণ িনেচ েদখুন।] 
9.1 ESMS: এক�ট পিরেবশগত ও সামা�জক ব�ব�াপনা প�িত (ESMS) ��ত 

ক�ন, �হণ ক�ন এবং বজায় রাখুন।  
[সময়সীমা উে�খ ক�ন েযমন- েযেকােনা FI 
উপ-�কে�র ��িনং করার পূেব �। �িত��ত 
হেল, �ক� বা�বায়ন জেুড় ESMS বজায় 
রাখা ও পিরচালনা করা হেব। 
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9.2 FI সাংগঠিনক স�মতা: ��ভােব সং�ািয়ত ভূিমকা এবং দািয়� সহ 

ESMS বা�বায়েনর জন� সাংগঠিনক স�মতা ও দ�তা �িত�া ক�ন ও 
বজায় রাখুন [�েযাজ� ে�ে�, E&S পিরচালনার জন� িনিদ�� 
অব�ান/িরেসাস ��িল িচি�ত ক�ন যা সাংগঠিনক কাঠােমার এক�ট 
অংশ]।   
 

[সময়সীমা উে�খ ক�ন, েযমন- িনিদ�� 
তািরখ/িরেসাস � সহ সাংগঠিনক স�মতা 
থাকা �েয়াজন হেল [তািরখ] �ারা িনিদ�� 
ক�ন।   

 

9.3 িসিনয়র ব�ব�াপনা �িতিনিধ:  FI উপ-�কে�র পিরেবশগত ও 
সামা�জক পারফম ��াে�র সামি�ক জবাবিদিহতার জন� একজন িসিনয়র 
ব�ব�াপনা �িতিনিধ মেনানীত ক�ন। 

[িসিনয়র ব�ব�াপনা �িতিনিধেক কখন 
মেনানীত করা �েয়াজন তা উে�খ ক�ন]   

 

ESS 10: ে�কেহা�ােরর অংশ�হণ এবং তথ� �কাশ 
10.1 ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণ পিরক�না ৈতির ও বা�বায়ন 

[মূল�ায়েনর আেগ এক�ট খসড়া SEP ��ত ও �কাশ করা উিচত িছল। 
ESCP-এর ইি�ত করা উিচত েয পিরক�না�ট ইেতামেধ� ��ত িছল িক না 
বা আপেডট করা �েয়াজন এবং এর বা�বায়নও �েয়াজন িক না। িনেচ 
উদাহরণ েদখুন]। 
 
ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণ পিরক�না (SEP) আপেডট, �হণ এবং 
বা�বায়ন ক�ন। 

[সময়সীমা উে�খ ক�ন: েযমন- [তািরখ বা 
মাইলে�ান িলখুন]]-এর আেগ 

 

10.2 �ক� অিভেযাগ ���য়া: SEP-এ বিণ �ত এক�ট অিভেযাগ ���য়া 
��ত, �হণ, র�ণােব�ণ এবং পিরচালনা ক�ন। 

[সময়সীমা উে�খ ক�ন েযমন-  
[তািরখ িলখুন]]-এর আেগ। 

 

স�মতা সােপাট� (�িশ�ণ) 
CS1 [�দ� �িশ�ণ এবং টােগ �ট �প িনিদ�� ক�ন 

উদাহরণ��প, এেদর জন� [অথ �াৎ- PIU কম�, ে�কেহা�ার, কিমউিন�ট, 
�ক� কম�] িনেচর িবষয়�িলর উপর �িশ�েণর �েয়াজন হেত পাের: 

• ে�কেহা�ার ম�ািপং ও অংশ�হণ 
• পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়েনর িনিদ�� িদক 
• জ�ির ��িত ও �িত��য়া 
• কিমউিন�টর �া�� ও িনরাপ�া।] 

   

CS2 [জ�ির পিরি�িতেত �িতেরাধ ও ��িত এবং �িত��য়া ব�ব�া সহ 
েপশাগত �া�� ও িনরাপ�ার িবষেয় �ক� কম�েদর �িশ�ণ িনিদ�� 
ক�ন।] 

  



29 
 

 

 



পিরিশ� 2: ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণ পিরক�না েচকিল� 
 

এই েচকিল� ঋণ�হীতার জন� পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� �েয়ােগর িনেদ�শনা �দান কের, যা িব�ব�াংেকর 
2016 সােলর পিরেবশগত ও সামা�জক কাঠােমার অংশ। েচকিল��িল ESSs এর শত�াবলী ব�াখ�া করেত সহায়তা 
কের এবং ESSs এর িকছ�  শত� বা�বায়েন নমুনা প�িতর ��াব েদয়; েস�িল ব�াংেকর নীিত নয়, আবার 
বাধ�তামূলকও নয়। েচকিল��িল �কে�র িস�া� েনওয়ার ে�ে� স�ঠক িস�া� �হেণর �েয়াজনীয়তার িবক� 
নয়। েচকিল� ও ESSs-এর মেধ� েকােনা অস�িত বা �ে�র ে�ে�, ESSs-এর িবধান �হণেযাগ�। 

�কে�র অিভেযাগ িন�ি� ���য়া (GRM) এর জ�টলতার যথাযথ �র�ট �কে�র ঝঁুিক ও �ভাব এবং �কে�র 
ে��াপেটর উপর িনভ�র কের। িন�িলিখত েচকিল��ট ভােলা আ�জ�ািতক অনুশীলন েমেন চলা এক�ট জ�টল GRM 
বণ �না কের, যা সব �কে�র জন� �েয়াজন নাও হেত পাের। তবওু, এই েচকিল� এক�ট অিভেযােগর ���য়া ভােলা 
আ�জ�ািতক অনুশীলেনর সােথ স�িতপূণ � িক না তা িনধ �ারণ করেত সহায়তা কের। 

A. িসে�েমর সমস�া 

1. �ক� িক �িত��য়া/অিভেযােগর আম�ণ জানায়?  

2. সংগঠন�টর িক অিভেযাগ িন�ি�র নীিত আেছ? 

ক. নীিত�ট িক সকল কম�, সুিবধােভাগী এবং স�াব� ব�বহারকারীেদর জন� উপলভ�? 

খ. নীিত�ট িক �ানীয় ভাষায় েলখা হেয়েছ?  

3. অিভেযাগ ���য়ায় িক িন�িলিখত ৈবিশ���িল আেছ? 

 ক. েলাকেদর মতামত �দান এবং/অথবা অিভেযাগ জমা েদওয়ার জন� এক�ট সহজেবাধ� প�িত। 

খ. মতামত/অিভেযাগ েমাকােবলার জন� েক দায়ী তার বণ �না। 

গ. ��তর ও জ�টলতার উপর িনভ�র কের অিভেযােগর সমাধান বা মধ��তা এবং তদে�র প�িত। 

 ঘ. অিভেযাগকারীেদরেক ��াটাস আপেডট স�েক� অবগত রাখার এক�ট িসে�ম। 

ঙ. মতামত/অিভেযাগ এবং ফলাফল েরকড� করার এক�ট িসে�ম।  

চ. অিভেযাগকারীেদর েগাপনীয়তা র�ার ���য়া। 

  

B. কম� ব�ব�াপনা 

1. কম�েদর জন� িক েকােনা অিভেযাগ ম�ানুয়াল আেছ? 

2. অিভেযাগ নীিত এবং/অথবা ���য়া�িল িক িনে�া� িবষেয় িনেদ�িশকা �দান কের: 

ক. অিভেযাগ/মতামত কী?  

খ. অিভেযাগকারীেদর কাছ েথেক েকান তথ� সং�হ করেবন?   
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গ. অিভেযাগ িন�ি�র জন� েকান �িতকার ব�বহার করা েযেত পাের বা ব�বহার করা উিচত? 

3. অিভেযাগ নীিত ও ���য়া�িল িক সকল কম�েদর জানােনা হয়? 

4. অিভেযাগ ���য়া যথাযথভােব কায �কর করার জন� পয �া� িরেসাস � বরা� রেয়েছ িক? 

5. সংগঠন�ট িক কম�েদরেক অিভেযাগ ব�ব�াপনার উপর �িশ�ণ �দান কের? 

   

C. অিভেযাগ ���য়া ব�বহারকারীেদর সােথ েযাগােযাগ 

1. ব�বহারকারীেদরেক িক বলা হয় কীভােব অিভেযাগ/মতামত জমা িদেত হয়? 

ক. ব�বহারকারীেদর জন� অিভেযাগ ���য়া স�েক� েকােনা তথ�প� িক উপলভ� আেছ? 

খ. মতামত/অিভেযাগ ফরম�িল িক ব�বহারকারীেদর জন� উপলভ�? 

 গ. অিভেযাগ ফরম বা িচ��িল িক ��ভােব �দিশ �ত এবং সহেজই অ�াে�সেযাগ�? 

ঘ. মতামত/অিভেযাগ �হণকারী কম�েদর েযাগােযােগর িববরণ িক পাবিলক এলাকায় �কাশ ও �দিশ �ত 
হয়? 

ঙ. অিভেযাগ ব�ব�াপনার তথ� িক �ানীয় ভাষায় পাওয়া যায়? 

2. ব�বহারকারীগণ িক অিভেযাগ/মতামত জমা িদেত স�ম: 

ক. িলিখতভােব 

খ. ইেমেলর মাধ�েম  

গ. ফ�াে�র মাধ�েম  

ঘ. েটিলেফােনর মাধ�েম  

ঙ. সরাসির (ব���গতভােব) 

3. েযখােন �েয়াজন েসখােন িফডব�াক/অিভেযাগ জমা েদওয়ার জন� ব�বহারকারীেদরেক িক সহায়তা �দান 
করা হয়? 

4. অিভেযাগ ���য়া িক িবনামূেল� অ�াে�সেযাগ�? 

5. ব�বহারকারীেদর িক েগাপনীয়তার �িত�িত েদওয়া হয়? 

6. ব�বহারকারীগণেক িক আিপল ���য়া স�েক� অবিহত করা হয়? 

 

D. মতামত/অিভেযাগ েরকিড�ং 

1. সকল মতামত/অিভেযাগ িক েরকড� করা হয়? 
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ক. অিভেযাগ/মতামত�িল িক লগ ও নিথভ� � করা হয়?  

খ. অনুস�ান/পরামশ � ও সপুািরশসমূহ িক েরকড� করা হয়?  

গ. সকল অিভেযাগ/মতামেতর ফলাফল এবং �িত��য়া িক েরকড� করা হয়? 

  

 

E. ব�বসািয়ক মানদ� 

1. ���য়া ও সময়সীমার জন� িক েকােনা ব�বসািয়ক মানদ� আেছ যার মাধ�েম অিভেযাগ/মতামত 
পিরচালনা করা হয়? 

ক. এক�ট িনধ �ািরত সময়সীমার মেধ� িক �াি� �ীকৃত হয়? 

 খ. অিভেযাগ�েলা িক িনধ �ািরত সমেয়র মেধ� সমাধান করা হয়? 

2. েসখােন িক েকােনা মান িনয়�ণ ব�ব�া আেছ যা এ�িল করেব: 

ক. সকল অিভেযাগ েমাকােবলা করা হেয়েছ িক না বা তা িনেয় কাজ করা হেয়েছ িক না তা েচক করা। 

খ. অিভেযােগর সব িদক েমাকােবলা করা হেয়েছ িক না তা েচক করা।  

গ. সকল �েয়াজনীয় ফেলা-আপ পদে�প েনওয়া হেয়েছ িক না তা েচক করা। 

  

F. িবে�ষণ ও মতামত 

1. িসিনয়র ম�ােনজেমে�র জন� অিভেযাগ/মতামত স�েক� িনয়িমত অভ��রীণ �িতেবদন�িল িক ৈতির করা হয়? 

2. অিভেযাগ/মতামত �িতেবদেনর তেথ� যা অ�ভ� �� থাকেব: 

�া� অিভেযাগ/মতামেতর সংখ�া। 

ব�বসািয়ক মানদে�র সে� স�িত।  

অিভেযাগ/�িত��য়ায় উ�ািপত সমস�া।  

সমেয়র সােথ সােথ অিভেযাগ/মতামেতর �বণতা। 

অিভেযাগ/মতামেতর কারণ।  

�িতকারমূলক পদে�প �হণেযাগ� িক না।  

আসেল েকান �িতকার �দান করা হেয়িছল?  

ভিবষ�েত পুনরাবৃি� েরাধ বা কিমেয় আনার জন� সুপািরশ/েকৗশল। 

3. অিভেযাগ/মতামত স�েক� �িতেবদন�িল িক পয �ায়�েম পাবিলক করা হয়?  



পিরিশ� 3: পরামশ �মূলক েটমে�ট ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণ পিরক�না 
 

এই েটমে�ট ঋণ�হীতার জন� পিরেবশগত ও সামা�জক মানদ� (ESSs) �েয়ােগর িনিদ�� িদক �দান কের, যা 
িব�ব�াংেকর 2016 সােলর পিরেবশগত ও সামা�জক কাঠােমার অংশ। েটমে�ট�িল ESSs এর শত�াবলী ব�াখ�া করেত 
এবং শত�াবলী পূরেণর জন� নমুনা প�িতর ��াব করেত সহায়তা কের; েস�িল ব�াংক নীিত নয়, বরং �েয়াজনীয় 
এবং ে��ােসবী ট�ল িহেসেব েবাঝােনা হয়। ESSs এর সােথ েকােনা অস�িত বা �ে�র ে�ে�, ESSs এর িবিধ 
�হণেযাগ� হেব। 

পিরক�না িববরণীর পিরিধ ও �র �কে�র �কৃিত ও ে�ল, স�াব� ঝঁুিক ও �ভাব এবং �কে�র মাধ�েম �িত�� বা 
সংি�� থাকেত পাের এমন ে�কেহা�ারেদর উে�েগর সােথ সাম�স�পূণ � এবং আনুপািতক হওয়া উিচত। �কে�র 
ঝঁুিক এবং �ভােবর ে�েলর �কৃিতর উপর িনভ�র কের, পিরেবশগত ও সামা�জক �িত�িত পিরক�নার (ESCP) অংশ 
িহেসেব SEP এর উপাদান�িল অ�ভ� �� করা েযেত পাের এবং �ত� SEP ৈতিরর �েয়াজন নাও হেত পাের। 

SEP �� ও সংি�� হওয়া উিচত এবং �কে�র বণ �না ও এর ে�কেহা�ারেদর িচি�ত করার �িত নজর রাখা উিচত। 
পাবিলক েডােমইেন েকান তথ� থাকেব, েকান ভাষায় থাকেব এবং েকাথায় থাকেব তা িচি�ত করা জ�ির। এেত 
পাবিলক পরামেশ �র সুেযাগ ব�াখ�া করা উিচত, ম�েব�র জন� এক�ট সময়সীমা �দান করা উিচত এবং িকভােব নত� ন 
তথ� বা ম�েব�র সুেযাগ স�েক� মানুষেক জানােনা হেব েসস�েক� ব�াখ�া করা উিচত। এেত ব�াখ�া করা উিচত েয 
ম�ব��িল িকভােব মূল�ায়ন করা হেব এবং িবেবচনায় েনওয়া হেব। এেত �কে�র অিভেযাগ ���য়া এবং িকভােব 
এই ���য়ায় অ�াে�স পােব তা বণ �না করা উিচত। SEP-েক �কে�র পিরেবশগত ও সামা�জক পারফম ��া� স�েক� 
িনয়িমত তথ� �কােশর �িত�িত িদেত হেব, যার মেধ� রেয়েছ পরামেশ �র সেুযাগ এবং অিভেযাগ�িল িরচালনা করার 
প�িত। 

িনেচ SEP এর এক�ট আদশ � �পেরখা বণ �না করা হেলা: 

1. ভূিমকা/�কে�র িববরণ 

�ক�, �কে�র পয �ায়, এর উে�শ� এবং েকান িস�া��িল বত�মােন িবেবচনাধীন রেয়েছ যার উপর পাবিলক ইনপুট 
চাওয়া হেয়েছ তা সংি�� আকাের বণ �না ক�ন। 

অব�ান বণ �না ক�ন এবং, স�ব হেল, �ক� সাইেটর এবং আেশপােশর এলাকার ম�াপ অ�ভ� �� ক�ন, কিমউিন�ট 
ও সংেবদনশীল সাইট�িলর ৈনকট� েদখােবন, এবং েযেকােনা �িমেকর বাস�ান, েল-ডাউন ইয়াড� বা অন�ান� 
অ�ায়ী ��য়াকলাপ যা ে�কেহা�ারেদরও �ভািবত করেত পাের। �কে�র স�াব� সামা�জক ও পিরেবশগত ঝঁুিক 
এবং �ভাব�িলর এক�ট নন -েটকিনক�াল সারসংে�েপর িল� �দান বা সংযু� ক�ন। 

2. পূেব �র ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণ কায ��েমর সংি��সার 

তথ� �কাশ ও অনানু�ািনক বা আনু�ািনক ৈবঠক/অথবা পরামশ � সহ যিদ আজ পয �� পরামশ � বা �কাশ কায ��ম 
পিরচািলত হয়, তাহেল েসই কায ��ম�িলর সংি��সার (অনিধক অধ � পৃ�া), �কািশত তথ�, এবং েযখােন এই 
পূব �বত� ��য়াকলাপ�িলর িবষেয় আেরা িব�ািরত তথ� পাওয়া েযেত পাের (উদাহরণ��প, এক�ট িলংক, বা বা�ব 
অব�ান, বা অনুেরােধ উপলভ� করা) �দান ক�ন। 

3. ে�কেহা�ার শনা�করণ ও িবে�ষণ 
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ব���, েগা�� বা কিমউিন�ট�িল সহ �ক� স�েক� অবিহত করা হেব এবং পরামশ � েদওয়া হেব এমন মূল 
ে�কেহা�ারেদর িচি�ত ক�ন যারা: 

a. �কে�র মাধ�েম �ভািবত বা �ভািবত হওয়ার স�াবনা রেয়েছ (�ক�-�ভািবত প��িল); এবং 
b. �কে� সংি�� থাকেত পাের (অন�ান� সংি�� প�গণ)। 

 �কে�র �কৃিত ও পয �ায় এবং এর স�াব� ঝঁুিক ও �ভােবর উপর িনভ�র কের, অন�ান� স�াব� ে�কেহা�ারেদর 
উদাহরেণর মেধ� সরকাির কতৃ�প�, �ানীয় সং�া, এন�জও ও েকা�ািন এবং িনকটবত� কিমউিন�ট�িল অ�ভ� �� 
থাকেত পাের। ে�কেহা�ারেদর মেধ� রাজনীিতিবদ, �িমক সংগঠন, িশ�ািবদ, ধম�য় েগা��, জাতীয় সামা�জক ও 
পিরেবশগত পাবিলক-েস�র সং�া�িল এবং িমিডয়াও অ�ভ� �� থাকেত পাের। 

3.1. �ভািবত প�সমূহ 

ব���, েগা��, �ানীয় কিমউিন�ট এবং অন�ান� ে�কেহা�ারেদর িচি�ত ক�ন যারা �কে�র মাধ�েম �ত�� বা 
পেরা�ভােব �ভািবত হেত পাের, ইিতবাচক বা েনিতবাচকভােব। SEP এর িবেশষ কের �কে�র কায ��ম �ারা 
�ত�� ও িব�পভােব �ভািবত ব���েদর উপর নজর রাখা উিচত। �ভািবত কিমউিন�ট�িলেক এক�ট েভৗেগািলক 
এলাকার মেধ� েরেখ �ভািবত অ�ল�িলর ম�াপ ৈতির করা �কে�র �ভািবত এলাকা িনধ �ারণ বা সমাধােন সহায়ক 
হেত পাের। SEP-েক অন�েদর িচি�ত করেত হেব যারা মেন কেরন েয তারা �ভািবত হেত পােরন, এবং যােদর 
�কে�র �ভােবর িলিমট েবাঝার জন� অিতির� তেথ�র �েয়াজন হেব। 

3.2. অন�ান� সংি�� প�সমূহ 

বৃহ�র ে�কেহা�ারেদর িচি�ত ক�ন যারা �কে�র অব�ান, �াকৃিতক বা অন�ান� িরেসােস �র কাছাকািছ হওয়ার 
কারেণ, অথবা �কে�র সােথ জিড়ত েস�র বা প� হওয়ার কারেণ সংি�� হেত পােরন। এ�িল �ানীয় সরকাির 
কম �কত�া, কিমউিন�ট িলডার এবং সুশীল সমােজর সংগঠন হেত পাের, িবেশষ কের যারা �ভািবত কিমউিন�টর সােথ 
বা তােদর িনেয় কাজ কের। যিদও এই েগা���িল সরাসির �কে�র মাধ�েম �ভািবত নাও হেত পাের, �কে�র 
��িতর ে�ে� তােদর ভূিমকা থাকেত পাের (উদাহরণ��প, সরকােরর অনুমিত) অথবা �কে�র মাধ�েম �ভািবত 
এক�ট কিমউিন�টেত থাকেত পাের এবং তােদর ব���গত পিরবােরর েচেয় িবস্তৃত উে�গ থাকেত পাের। 

তাছাড়া, সুশীল সমাজ এবং েবসরকাির সং�া�িলর �ক� এলাকা এবং িনকটবত� জনসংখ�ার পিরেবশগত ও 
সামা�জক ৈবিশ�� স�েক� গভীর �ান থাকেত পাের, এবং ঋণ�হীতােক ঝঁুিক, স�াব� �ভাব এবং সেুযাগ�িল 
িচি�ত করেত ভূিমকা রাখার জন� সহায়তা করেত পাের েযন মূল�ায়ন ���য়ায় েস�িল িবেবচনা করা ও সমাধান 
করা যায়। িকছ�  �প �কে� সংি�� হেত পাের �াসি�ক েস�র হওয়ার কারেণ (উদাহরণ��প, মাইিনং বা 
�া��েসবা), এবং অন�রা সাধারণত তথ� েপেত আ�হী হেত পাের কারণ পাবিলক ফাইন�া�েক �ক��টেক সােপাট� 
করার ��াব েদওয়া হে�। েলােকরা বা �প�িল েকন এক�ট �ক� স�েক� তথ� জানেত চায় তার অ�িন �িহত 
কারণ�িল িচি�ত করা ���পূণ � নয় — যিদ তথ��ট সব �জনীন েডােমইেন থােক, তাহেল এ�ট সংি�� েয  কােরা জন� 
উ�ু� হওয়া উিচত। 

3.3. সুিবধাব��ত / দবু �ল ব��� বা েগা�� 

�কে�র �ভাব�িল েবাঝা এবং েস�িল অসমভােব সুিবধাব��ত বা দুব �ল ব��� বা েগা��র উপর পড়েত পাের িক না 
তা েবাঝা িবেশষভােব ���পূণ �, যােদর �ায়শই িনজ উে�গ �কাশ করার বা �কে�র �ভাব েবাঝার জন� েকােনা 
ভেয়স থােক না। িনে�া��িল এই �প�িলর দৃ��ভি� বুঝেত এক�ট প�িতর �পেরখার জন� সহায়ক হেত পাের: 
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a. দুব �ল বা সুিবধাব��ত ব��� বা েগা��েক এবং �কে�র তেথ� অংশ�হণ এবং/অথবা েবাঝার বা পরামশ � 
���য়ায় অংশ�হেণ তােদর সীমাব�তােক িচি�ত ক�ন। 

b. এই ব��� বা েগা��েক পিরকি�ত ���য়ায় অংশ�হণ করেত েকান িবষয়�ট বাধা িদেত পাের? 
(উদাহরণ��প, ভাষার পাথ �ক�, ইেভে�র জন� পিরবহন, েভনু�েত অ�াে�সেযাগ�তার অভাব, �িতব�ীতা, 
পরামশ � ���য়া েবাঝার অভাব)। 

c. সাধারণত িকভােব তারা কিমউিন�ট, �ক�, কায ��ম স�েক� তথ� পান? 
d. সব �সাধারেণর পরামেশ �র জন� তােদর িক িদেনর সময় বা অব�ান স�েক� েকােনা সীমাব�তা আেছ? 
e. এই েলাকেদর পরামশ � ���য়ায় অংশ�হেণ স�ম করার জন� েকান অিতির� সহায়তা বা িরেসােস �র 

�েয়াজন হেত পাের? (উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ সংখ�ালঘ ুভাষায়, সাংেকিতক ভাষায়, বড় অ�ের বা 
ে�ইল তেথ� অনুবাদ সরবরাহ করা; ইেভে�র জন� অ�াে�সেযাগ� েভনু� িনব �াচন করা; �ত�� এলাকার 
েলাকেদরেক িনকটতম িম�টংেয়র জন� পিরবহন সরবরাহ করা; েছাট, েফাকাস িম�টং করা েযখােন দুব �ল 
ে�কেহা�ারগণ �� করেত বা উে�গ ত� েল ধরেত েবিশ �া��� েবাধ কেরন।) 

f. যিদ �ক� এলাকায় �িতব�ী েলাকেদর মেতা দুব �ল েগা��েক িনেয় কাজ করার েকােনা সংগঠন স��য় না 
থােক, তাহেল িচিকৎসা �দানকারীেদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন, যারা �াি�ক েগা�� স�েক� এবং তােদর 
সােথ িকভােব েযাগােযাগ করেত হয় েস ব�াপাের আেরা সেচতন হেত পােরন। 

g. দুব �ল ে�কেহা�ার এবং তােদর �িতিনিধেদর সােথ �কে�র েকান সা�িতক স�ৃ�তা রেয়েছ? 

3.4. �েজ� ে�কেহা�ােরর চািহদার সারসংে�প 

উদাহরণ 

কিমউিন�ট 
ে�কেহা�ার 

�প 
�ধান ৈবিশ��াবলী �েয়াজনীয় 

ভাষা 

েনা�টিফেকশেনর 
পছ�সই মাধ�ম 
(ই-েমইল, েফান, 
েরিডও, িচ�ঠ) 

িনিদ�� চািহদা 
(অ�াে�সেযা
গ�তা, বড় 
ি��, িশ� 
য�, িদেনর 
সময় িম�টং 

�াম A েছাট িশ� 
রেয়েছ এমন 
বাবা-মা 

�ায় 180�ট পিরবার 
�িত�� হেয়েছ; 
300�ট িশ� 

অিফিস
য়াল 
ভাষা 

িলিখত তথ�, 
েরিডও 

িম�টংেয়র জন� 
িশ� য�- 
িবেকেলর েশষ 
সময়�ট 

ই �াম A শরণাথ� 38�ট বিধ �ত পিরবার, 
দাির�� �র 

ভাষার িবক� অনুবাদক এবং 
সুশীল সমােজর 
�িতিনিধর সােথ 
সা�াত 

�ািফ�, 
িশ�া 
���য়া 

 

4. ে�কেহা�ােদর অংশ�হণমূলক ে�া�াম 

4.1. ে�কেহা�ােদর অংশ�হণমূলক ে�া�ােমর উে�শ� ও সময়সূিচ 

ে�কেহা�ােদর অংশ�হণমূলক ে�া�ােমর মূল ল�� এবং তােদর অংশ�হণমূলক উে�িখত িবিভ� ��য়াকলােপর 
জন� িনধ �ািরত সময়সূিচর সারসংে�প ক�ন: �কে�র সময় জেুড় েকান পয �ােয় েস�িল সংঘ�টত হেব, েকান 
পয �ায়�েম এবং মানুেষর েকান ম�ব� ও উে�েগর উপর েকান িস�া� েনওয়া হে�। যিদ জনসভা, অব�ান এবং 
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িম�টংেয়র সময় স�েক� িস�া� এখনও গৃহীত না হয়, তাহেল তথ� পয �ােলাচনা এবং তােদর মতামত �দােনর আস� 
সুেযাগ স�েক� মানুষেক িকভােব সেচতন করা হেব েস িবষেয় সুিনিদ�� তথ� �দান ক�ন। এই ধরেনর তেথ�র অংশ 
িহেসেব ESCP অ�ভ� �� ক�ন। িকছ�  �কে�র ে�ে�, এক�ট �ত� SEP �েয়াজন নাও হেত পাের, এবং এর 
উপাদান�িল ESCP-েত অ�ভ� �� করা েযেত পাের। 

4.2. তথ� �কােশর জন� ��ািবত েকৗশল 

েকান তথ� �কাশ করা হেব, েকান ফম ��ােট এবং েকান প�িতেত যা এই ে�কেহা�ার েগা��র কােছ এই তথ� আদান-
�দােনর জন� ব�বহার করা হেব েস িবষেয় সংি��াকাের বণ �না ক�ন। ব�ব�ত প�িত কা��ত ে�াতা অনুযায়ী 
পিরবিত�ত হেত পাের। িমিডয়া িভি�ক �িত�ট উদাহরেণর ে�ে�, িনিদ�� নাম�িল িচি�ত ক�ন (উদাহরণ��প, দ� 
েডইিল িনউজ এবং দ� ই��েপনেড�, েরিডও িনউজ 100.6, েটিলিভশন চ�ােনল 44)। �কােশর ধরন িনব �াচন—
েনা�টিফেকশন ও তথ� �দান উভয় ে�ে�ই—�কে�র আেশপােশর েবিশরভাগ মানুষ িকভােব িনয়িমতভােব তথ� 
পায় তার িভি�েত এবং জাতীয় �ােথ � আেরা েক�ীয় তথ� উৎস অ�ভ� �� করেত পাের। েবিশরভাগ ে�কেহা�ারেদর 
কােছ েপৗ�ছােনার জন� েযাগােযােগর িবিভ� প�িত ব�বহার করা উিচত। �ক��টর েসই সম� ব���েদর িনব �াচন 
করা উিচত যােদর িনজ� পছে�র ে�ে� সবেচেয় উপযু� এবং এক�ট �� েযৗ��কতা রেয়েছ। এই পিরক�নায় 
��ািবত অংশ�হণ পিরক�না এবং উ�িতর জন� পরামশ � স�েক� ম�ব�েক �াগত জািনেয় এক�ট িববৃিত অ�ভ� �� 
করা উিচত। দরূবত� ে�কেহা�ারেদর জন�, অিতির� সংবাদপে�র আউটেলট বা পৃথক িম�টং, বা অিতির� 
ডকুেম� যা পাবিলক েডােমইেন রাখা উিচত তা সরবরােহর �েয়াজন হেত পাের। পাবিলক েডােমইেন যা অ�ভ� ��: 

a. সংবাদপ�, েপা�ার, েরিডও, েটিলিভশন; 
b. তথ� েক� এবং �দশ �নী বা অন�ান� চা�ুষ �দশ �ন; 
c. ে�াশার, িলফেলট, েপা�ার, নন-েটকিনক�াল সারাংশমলূক ডকুেম� ও িরেপাট�; 
d. অিফিসয়াল িচ�ঠপ�, িম�টং; 
e. ওেয়বসাইট, েসাশ�াল িমিডয়া। 

�কে� উে�খেযাগ� পিরবত�েনর ফেল অিতির� ঝঁুিক ও �ভাব পড়েল �ক�-�িত�� ে�কেহা�ারেদর সােথ 
পরামশ � করার উপায়�িল েকৗশল�টেত অ�ভ� �� হওয়া উিচত। এই ধরেনর পরামেশ �র পর, এক�ট আপেডট করা 
ESCP �কাশ করা হেব। 

উদাহরণ 

�কে�র 
�র 

�কাশেযাগ� 
তেথ�র 
তািলকা 

��ািবত 
প�িত 

সময়সূিচ: 
অব�ান/ 
তািরখ 

কা��ত 
ে�কেহা�ার 

েপৗ�ছােনা 
সেব �া� 
শতাংশ 

দািয়� 

িনম �াণ �ািফক 
ব�ব�াপনা 
পিরক�না 

েনা�টিফেকশন 
েরিডও সংবাদ 
100.6 এবং 
�ােমর হেল 
কিপ 

কিমউিন�ট 
বুেল�টন 
েবােড� 
েপা�ার 

�কাশকালীন 
স�ােহ িদেন 
দুইবার েরিডও 

পথচারী ও 
চালকসহ 
�ামবাসী 

েরিডও সংবাদ 
100.6 �ােমর 
60% পয �� 
েপৗ�েছেছ 

বুেল�টন েবােড� 
েপা�ার 
জনসংখ�ার 
বািক 
শতাংেশর 

 
 

কিমউিন�ট 
েযাগােযাগ 
কম �কত�া 
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4.3. পরামেশ �র জন� ��ািবত েকৗশল 

�িত�ট ে�কেহা�ার েগা��র সােথ পরামশ � করার জন� েয প�িত�িল ব�বহার করা হেব তা সংে�েপ বণ �না ক�ন। 
কা��ত ে�াতা অনুযায়ী ব�ব�ত প�িত�িলর পিরবত�ন হেত পাের, উদাহরণ��প: 

a. ে�কেহা�ার ও সংি�� সং�ার সে� সা�াৎকার 
b. জিরপ, েভাট ও ��প� 
c. িনিদ�� িবষেয় পাবিলক িম�টং, ওয়াক�শপ এবং/অথবা েফাকাস �প 
d. অংশ�হণমূলক প�িত 
e. পরামশ � এবং িস�া� �হেণর জন� অন�ান� �চিলত ���য়া। 

উদাহরণ 

�কে�র �র 
পরামেশ �র 
িবষয় 

ব�ব�ত প�িত 
সময়সূিচ: 
�ান ও 
তািরখ 

কা��ত 
ে�কেহা�ার 

দািয়� 

িনম �াণ �ািফক িনরাপ�া �ােমর 
�ুল�েলার 
সােথ 
আেলাচনা 

জনসভা 

ABC elementary 
school 4 েসে��র, 
িবেকল 3:00 

Village A town 
hall 8 েসে��র, 
িবেকল 5:30 

বাবা-মা ও 
�ােমর 
বা�ারা 

কিমউিন�ট 

কিমউিন�ট 
েযাগােযাগ 
কম �কত�া (CLO) 

পিরবহন 
�েকৗশলী, 
ম�ােনজার, CLO 

 

4.4. দবু �ল েগা��র দৃ��ভি� অ�ভ� �� করার ��ািবত েকৗশল 

পরামশ � ���য়া চলাকালীন িকভােব দুব �ল বা সুিবধাব��ত েগা��র মতামত চাওয়া হেব তা বণ �না ক�ন। অংশ�হেণ 
�িতব�কতা দরূ করেত েকান ব�ব�া ব�বহার করা হেব? এর মেধ� পরামশ � এবং অিভেযাগ, �কে�র সুিবধা�িলেত 
অ�াে�েসর সেুযাগ েদয় এমন ব�ব�া�িল ৈতিরর জন� পৃথক ���য়া অ�ভ� �� থাকেত পাের। 

4.5. সময়সীমা 

�কে�র পয �ায় এবং মূল িস�াে�র জন� সময়সীমা স�িক�ত তথ� �দান ক�ন। ম�েব�র জন� সময়সীমা �দান 
ক�ন। 

4.6 ম�ব� পয �ােলাচনা 

িকভােব ম�ব� সং�হ (িলিখত ও েমৗিখক ম�ব�) ও পয �ােলাচনা করা হেব তা ব�াখ�া ক�ন এবং চূড়া� িস�াে�র 
সময় ে�কেহা�ারেদর কােছ িরেপাট� করার �িত�িত এবং ম�ব��িল িকভােব িবেবচনায় েনওয়া হেয়িছল তার 
এক�ট সারসংে�প ত� েল ধ�ন। 

4.7 �কে�র ভিবষ�ত পয �ায়সমূহ 

ব�াখ�া ক�ন েয �ক� িবকােশর সােথ সােথ েলাকেদরেক অবগত রাখা হেব, েযখােন �কে�র পিরেবশগত ও 
সামা�জক পারফরম�া� স�িক�ত িরেপাট� এবং ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণ পিরক�না এবং অিভেযাগ িভি�ক 
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েকৗশেলর বা�বায়ন অ�ভ� �� থাকেব। �ক��িলর কমপে� বািষ �ক িভি�েত ে�কেহা�ারেদর কােছ িরেপাট� করা 
উিচত, িক� িবেশষ কের কায ��ম চলাকােল, যখন েলাকেদর উপর েবিশ �ভাব পড়েব বা পয �ায়�িল পিরবিত�ত হেব 
(উদাহরণ��প, িনম �ােণর সময় ৈ�মািসক �িতেবদন, তারপর বা�বায়েনর সময় বািষ �ক �িতেবদন) তখন �ায়শই 
িরেপাট� �দান করেব। 

5. ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণমূলক কায ��ম বা�বায়েনর জন� িরেসাস � ও দািয়� 

5.1. িরেসাস �সমূহ 

িবেশষ কের, ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণমূলক পিরক�না পিরচালনা ও বা�বায়েন েযসব িরেসাস � িবদ�মান থাকেব 
তা উে�খ ক�ন: 

a. েকান েলােকরা SEP-এর দািয়ে� আেছ 
b. ে�কেহা�ারেদর অংশ�হেণর জন� পয �া� বােজট বরা� আেছ তা িন��ত ক�ন 
c. �ক� বা পরামশ � ���য়া স�েক� মানুেষর ম�ব� বা �� থাকেল েযাগােযােগর তথ� �দান ক�ন; েযমন, 

েফান ন�র, �ঠকানা, ই-েমইল �ঠকানা, দািয়�শীল ব���র পদিব (ব���গত নাম পিরবত�ন হেত পাের)। 

5.2. ব�ব�াপনা কায ��ম ও দািয়� 

ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণমূলক কায ��মেক �কে�র ব�ব�াপনা কায ��েম িকভােব অ�ভ� �� করা হেব তা বণ �না 
ক�ন এবং ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণমূলক পিরক�না পিরচালনা ও বা�বায়েন েকান কম�রা িনেবিদত হেবন তা 
উে�খ ক�ন: 

a. ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণমূলক �িত�ট কায ��ম পিরচালনার জন� েক দায়ব� থাকেবন এবং েসই 
দািয়�বান ব���েদর েযাগ�তা কী? 

b. ে�কেহা�ারেদর অংশ�হেণ ম�ােনজেম� কতটা জিড়ত থাকেব? 
c. ���য়া�ট িকভােব নিথভ��, ��ািকংভ� � ও পিরচািলত হেব (উদাহরণ��প, ে�কেহা�ার েডটােবস, 

�িত�িত ের�জ�ার এবং অন�ান� আেরা িকছ� )? 

6. অিভেযাগ ���য়া 

�কে�র কারেণ �িত�� েলােকরা েয ���য়ায় তােদর অিভেযাগ ও উে�গ�েলা �ক� ব�ব�াপনার নজের আনেত 
পাের এবং েস�েলা িকভােব িবেবচনা ও সমাধান করা হেব তা বণ �না ক�ন: 

a. আনু�ািনক বা অনানু�ািনক অিভেযােগর িবদ�মান েকােনা ব�ব�া িক আেছ এবং এ�ট িক ESS10-এর শত�াবলী 
পূরণ কের? এ�ট িক অিভেযা�জত হেত পাের বা নত� ন িকছ�  �িত�ার �েয়াজন আেছ? 

b. অিভেযাগ ���য়া�ট িক সাং�ৃিতকভােব উপযু�, অথ �াৎ এ�ট িক কিমউিন�টর উে�গ েমাকােবলায় 
সাং�ৃিতকভােব উপযু� উপায় িবেবচনার জন� ��ত করা হেয়েছ? উদাহরণ��প, েযসব সং�ৃিতেত পু�ষ 
এবং মিহলােদর পৃথক িম�টংেয়র আবিশ�কতা থােক, েসখােন িক একজন মিহলা �কে�র অিভেযাগ 
���য়ায় একজন মিহলার কােছ উে�গ উ�াপন করেত পােরন? 

c. অিভেযাগ ও উে�গ নিথভ�� করেত েকান ���য়া�ট ব�ব�ত হেব? পাবিলক অিভেযাগ েক �হণ করেবন? 
িকভােব েস�িলেক লগভ�� ও পয �েব�ণ করা হেব? 

d. সমস�া�িল �ীকার এবং সমাধান করার জন� েকান সমেয় �িত�িত েদওয়া হেব? পুেরা ���য়া জেুড় িক 
অিভেযাগকারীর সােথ চলমান েযাগােযাগ বজায় থাকেব? 



39 
 

 

e. অিভেযাগ ���য়া চলমান তা সকল ে�কেহা�ার েগা��েক িকভােব জানােনা হেব? ঝঁুিকপূণ � 
ে�কেহা�ারেদর জন� িক আলাদা ���য়া �েয়াজন? 

f. যিদ েকােনা অিভেযাগ তদে�র জন� যথাযথ বেল িবেবিচত না হয়, তাহেল েকন এ�ট আমেল েনওয়া যায়িন 
েস স�িক�ত এক�ট ব�াখ�া অিভেযাগকারী বরাবর পাঠােনা হেব? 

g. অিভেযােগর ��ািবত িন�ি� সে�াষজনক মেন না হেল অিভেযাগকারী িক আিপল করেত পারেব? সব 
�কে�র জন� আবশ�কভােব আিপল ���য়া থাকেব না, তেব আেরা জ�টল �কে�র ে�ে� এক�ট ���য়া 
যু� করার পরামশ � েদওয়া হে�। সব ে�ে�, অিভেযাগকারীেদর আ�� করা �েয়াজন েয তােদর জাতীয় 
িবচার ���য়ার অধীেন এখেনা তােদর সম� আইিন অিধকার আেছ। 

h. জনসাধারেণর পিরচয় সুরি�ত রাখার জন� সনা�কারী তথ� অপসারণ করার পের অিভেযাগ ���য়া 
বা�বায়েনর সারসংে�প িনয়িমতভােব জনগেণর কােছ �কাশ করা উিচত। ���য়া�ট বা�বািয়ত তা 
�দশ �নপূব �ক িরেপাট��েলা কতবার পাবিলক েডােমইেন েদওয়া হেব?  

7. পয �েব�ণ ও �িতেবদন 

7.1. পয �েব�ণ ��য়াকলােপ ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণ 

িকছ�  �কে� �কে�র বা �কে�র সােথ স�িক�ত �ভাব পয �েব�েণর জন� তৃতীয় পে�র দািয়� থােক। �কে�র 
�ভাব এবং �াসকরণ কম �সিূচর পয �েব�েণ �কে�র ে�কেহা�ারেদর (�িত�� কিমউিন�ট সহ) বা তৃতীয় পে�র 
পয �েব�ণেক স�ৃ� করার েযেকােনা পিরক�না বণ �না ক�ন। তৃতীয় প�েক িনব �াচেনর মানদ� �� হওয়া 
উিচত। আেরা তেথ�র জন�, তৃতীয় পে�র পয �েব�েণ িব�ব�াংেকর �ড �াি�স েনাট�ট েদখুন। 

7.2. ে�কেহা�ার েগা��র কােছ পনুরায় িরেপাট� করা 

ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণমূলক কায ��েমর ফলাফল�েলা �িত�� ে�কেহা�ার ও বহৃ�র ে�কেহা�ার েগা�� 
উভেয়র িনকট িকভােব, কখন এবং েকাথায় পুনরায় িরেপাট� করা হেব তা বণ �না ক�ন। িনেদ�শনা েদওয়া হয় েয এই 
�িতেবদন�িল েযাগােযােগর একই উৎস�িলর উপর িনভ�র কের যা আেগ ে�কেহা�ারেদর অবিহত করার জন� 
ব�ব�ত হেয়িছল। ে�কেহা�ারেদর সব �দা অিভেযােগর িবদ�মান ���য়া স�েক� মেন কিরেয় েদওয়া উিচত। 



পিরিশ� 4: পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন, পিরেবশগত এবং সামা�জক 
ব�ব�াপনা যা পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়েনর ইি�ত েদয়, পিরেবশগত এবং 
সামা�জক অিডট এবং পিরেবশগত ও সমা�জক ব�ব�াপনা পিরক�না  
 

1. পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন 

ঋণ�হীতা এক�ট �কে�র পুেরা সময় জেুড় �কে�র পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব মূল�ায়েনর জন� 
এক�ট পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন কায ��ম পিরচালনা করেব। 'পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন' 
পিরভাষা�ট এক�ট সাধারণ পিরভাষা যা ঋণ�হীতা কতৃ�ক ব�ব�ত িবে�ষণ ও পিরক�না ���য়ােক বণ �না কের েযন 
এক�ট �কে�র পিরেবশগত ও সামা�জক �ভাব এবং ঝঁুিক িচি�ত, এড়ােনা, কমােনা, �াস বা �শমন িন��ত করা 
যায়।  

পিরেবশগত ও সামা�জক মলূ�ায়ন হেলা �ক��েলা পিরেবশগত ও সামা�জকভােব মানস�ত ও েটকসই তা িন��ত 
করার �াথিমক উপায় এবং এ�েলা িস�া� �হণ ���য়ায় ব�ব�ত হেব। পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন হেলা 
এক�ট নমনীয় ���য়া, যা �কে�র িববরণ ও ঋণ�হীতার পিরি�িতর উপর িনভ�র কের িবিভ� সর�াম ও প�িত 
ব�বহার করেত পাের।  

ESS1 অনুযায়ী পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন পিরচািলত হেব এবং ESS1–10 এ িবেশষভােব িচি�ত �ক��িল 
সহ �কে�র সকল �াসি�ক �ত��, পেরা� এবং সামি�ক পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব িবেবচনা 
করেব। পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়েনর অংশ িহেসেব েয সািব �ক িবে�ষণ স�� করা হেয়েছ তা �কে�র 
�কৃিত ও মানদ� এবং ফল�ত স�াব� পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভােবর উপর িনভ�র করেব। ঋণ�হীতা 
স�াব� ঝঁুিক ও �ভাব উপেযাগী িববরেণর �র ও পয �ােয় পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন পিরচালনা করেব।  

পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন েয প�িতেত পিরচািলত হেব এবং েয সমস�া�িল সমাধান করা হেব তা �িত�ট 
�কে� পৃথক হেব। ব�বহারেযাগ� ���য়া িনধ �ারেণ ঋণ�হীতা ব�াংেকর সােথ পরামশ � করেবন, েযখােন ে�ািপং, 
ে�কেহা�ারেদর স�ৃ�তা, স�াব� পিরেবশগত ও সামা�জক সমস�া এবং ব�াংক ও ঋণ�হীতার মেধ� উ�ািপত 
েযেকােনা সুিনিদ�� সমস�া সহ েবশ িকছ�  িবষয় িবেবচনায় েনওয়া হেব। পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়েন �িত�� 
মানুষ এবং অন�ান� সংি�� পে�র সােথ সম�য় ও পরামেশ �র িবষয়�ট িবেবচনায় েনওয়া হেব, িবেশষ কের �াথিমক 
পয �ােয় িন��ত করেব েয স�াব� সকল উে�খেযাগ� পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িল িচি�ত ও 
সমাধান করা হেয়েছ। 

ঋণ�হীতা কতৃ�ক পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন এবং বা�বায়েনর �শমন ব�ব�া সহ এই ধরেনর মূল�ায়েনর 
ফলাফল�িল নিথভ� � করার জন� ব�ব�ত িবিভ� প�িত এবং সর�াম�িল �কে�র �কৃিত এবং মানদ� 
�িতফিলত করেব। ESS1-এর বণ �না মেত, এ�িল যথাযথভােব িন�িলিখত�িলর সংিম�ণ বা উপাদান�িল অ�ভ� �� 
করেব:  

ক. পিরেবশগত ও সামা�জক �ভাব মূল�ায়ন (ESIA) পিরেবশগত ও সামা�জক �ভাব মূল�ায়ন (ESIA) 
হেলা েযেকােনা ��ািবত �কে�র স�াব� পিরেবশগত ও সামা�জক �ভাব িচি�ত ও মূল�ায়ন, িবক� 
মূল�ায়ন এবং উপযু� �াসকরণ, ব�ব�াপনা এবং পয �েব�ণ ব�ব�া ��ত করার এক�ট উপায়।  

খ. পিরেবশগত ও সামা�জক অিডট (িনরী�ণ) পিরেবশগত ও সামা�জক অিডট হেলা েযেকােনা 
িবদ�মান �ক� বা ��য়াকলােপ উে�েগর সকল পিরেবশগত ও সামা�জক ে�ে�র �কৃিত এবং পিরসর 
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িনধ �ারেণর এক�ট উপায়। অিডট উে�েগর ে���িলেক �শিমত করার জন� যথাযথ ব�ব�া এবং 
পদে�প�িল িচি�ত ও সমথ �ন কের, পদে�প ও ��য়াকলােপর ব�য় িনধ �ারণ কের এবং েস�িল 
বা�বায়েনর জন� এক�ট সময়সূিচ সুপািরশ কের। িকছ�  �কে�র ে�ে�, পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন 
�ধুমা� পিরেবশগত বা সামা�জক অিডট িনেয় গ�ঠত হেত পাের; অন�ান� ে�ে�, অিডট পিরেবশগত ও 
সামা�জক মূল�ায়েনর অংশ।  

গ. িবপদ বা ঝঁুিক মূল�ায়ন িবপদ বা ঝঁুিক মূল�ায়ন হেলা েকােনা �ক� সাইেট িবপ�নক উপকরণ এবং 
অব�ার উপি�িত স�িক�ত িবপদ িচি�তকরণ, িবে�ষণ এবং িনয়�েণর এক�ট উপায়। িনিদ�� দাহ�, 
িবে�ারক, �িত��য়াশীল এবং িবষা� পদাথ � স�িক�ত �ক��িলর এই পদাথ ��েলা িনিদ�� �াি�ক 
পিরমােণর চাইেত েবিশ রাখার ে�ে� ব�াংেকর িবপদ বা ঝঁুিক মূল�ায়েনর �েয়াজন হয়। িকছ�  �কে�র 
ে�ে�, পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন �ধুমা� িবপদ বা ঝঁুিক মূল�ায়ন িনেয় গ�ঠত হেত পাের; অন�ান� 
ে�ে�, িবপদ বা ঝঁুিক মূল�ায়ন পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়েনর অংশ।  

ঘ. সামি�ক �ভাব মূল�ায়ন সামি�ক �ভাব মূল�ায়ন হেলা অন�ান� �াসি�ক অতীত, বত�মান এবং 
যু��স�তভােব পূব �াভাসেযাগ� িবকােশর �ভাব�িলর সম�েয় �কে�র সামি�ক �ভাব�িল িবেবচনা 
করার এক�ট উপােয়র পাশাপািশ যা পরবত�েত বা েযেকােনা িভ� �ােন ঘটেত পাের এমন �ক� কতৃ�ক 
স��য়কৃত অপিরকি�ত িক� পূব �াভাসেযাগ� ��য়াকলাপ।  

ঙ. সামা�জক ও �� িবে�ষণ সামা�জক ও �� িবে�ষণ হেলা এমন এক�ট উপায় যা মা�ার মূল�ায়ন 
কের েয �ক��ট (ক) সমােজর মেধ� িবদ�মান উে�জনা এবং ৈবষম�েক বািড়েয় ত� লেত পাের (�ক� �ারা 
�িত�� উভয় কিমউিন�টর মেধ� এবং এইসব কিমউিন�ট ও অন�ান�েদর মেধ�); (খ) ি�িতশীলতা ও মানব 
িনরাপ�ার উপর েনিতবাচক �ভাব েফলেত পাের; (গ) িবদ�মান উে�জনা, সংঘাত এবং অি�িতশীলতার 
�ারা েনিতবাচকভােব িবেশষ কের যু�, িবে�াহ এবং নাগিরক অি�রতার পিরি�িতেক �ভািবত করেত 
পাের।  

চ. পিরেবশগত ও সামা�জক ব�ব�াপনা পিরক�না (ESMP) পিরেবশ ও সামা�জক ব�ব�াপনা 
পিরক�না (ESMP) হেলা এক�ট ব�ব�া যা বণ �না কের েয (ক) পিরেবশগত ও সামা�জক �িতকূল �ভাব দরূ 
করেত বা সিরেয় রাখেত, অথবা �হণেযাগ� মা�ায় কিমেয় আনেত এক�ট �কে�র বা�বায়ন ও পিরচালনার 
সময় েয ব�ব�া েনওয়া হেব; এবং (খ) এই ব�ব�া�িল বা�বায়েনর জন� �েয়াজনীয় পদে�প।  

ছ. পিরেবশগত ও সামা�জক ব�ব�াপনা কাঠােমা (ESMF) পিরেবশগত ও সামা�জক ব�ব�াপনা 
কাঠােমা (ESMF) হেলা এমন এক�ট উপায় যা এক�ট ে�া�াম এবং/অথবা উপ-�কে�র িসিরজ িনেয় গ�ঠত 
েকােনা �কে�র ঝঁুিক ও �ভাব পরী�া কের এবং ে�া�াম বা উপ-�কে�র িববরণ িচি�ত না হওয়া পয �� 
ঝঁুিক এবং �ভাব িনধ �ারণ করা যায় না। ESMF পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িল মূল�ায়েনর 
জন� নীিত, িনয়ম, িনেদ�িশকা এবং প�িত িনধ �ারণ কের। এর মেধ� রেয়েছ �িতকূল ঝঁুিক ও �ভাব কমােনা, 
�াস করা এবং/অথবা দরূ করার ব�ব�া ও পিরক�না, এ ধরেনর ব�ব�ার ব�য় অনুমান ও বােজট করার িবিধ, 
এবং �কে�র ঝঁুিক ও �ভাব েমাকােবলার জন� দািয়��া� সং�া বা এেজ��র তেথ�র পাশাপািশ 
পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব ব�ব�াপনায় এর স�মতা। এেত এলাকার েযেকােনা স�াব� 
পিরেবশগত ও সামা�জক দুব �লতা সহ েযসব উপ-�ক��েলা �ান পােব বেল আশা করা হে� এবং ঘটেত 
পাের এমন স�াব� �ভাব এবং �শমন ব�ব�া যা ব�বহার করা েযেত পাের বেল আশা করা েযেত পাের তার 
উপর পয �া� তথ� অ�ভ� �� রেয়েছ।  
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এক�ট �কে�র সুিনিদ�� ৈবিশ���িলেত ঋণ�হীতােক মূল�ায়েনর জন� িবেশষ প�িত এবং ট�ল ব�বহার করার 
�েয়াজন হেত পাের, েযমন- এক�ট পুনব �াসন পিরক�না, জীিবকা পুন��ার পিরক�না, আিদবাসী জািত 
পিরক�না, জীবৈবিচ�� কম � পিরক�না, সাং�ৃিতক ঐিতহ� ব�ব�াপনা পিরক�না এবং ব�াংেকর সােথ স�ত 
অন�ান� পিরক�না। 

যত �ত স�ব �কে�র ���য়াকরেণ ঋণ�হীতােদরেক পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন �� করা উিচত। যত 
�ত স�ব ঋণ�হীতারা ব�াংেকর সােথ পরামশ � করেবন, যােত ESSs-এর শত�াবলী পূরেণর জন� পিরেবশগত ও 
সামা�জক মূল�ায়ন �� েথেকই ��ত করা যায়। 

2. পিরেবশগত এবং সামা�জক ব�ব�াপনা িসে�ম  

পিরেবশগত ও সামা�জক নীিত  

FI-এর পিরেবশজিনত এবং সামা�জক পিলিস FI-এর িসিনয়র ম�ােনজেমে�র �ারা অনুেমািদত হেব এবং FI-এর 
পিরেবশজিনত এবং সামা�জক ির� ম�ােনজেমে�র িবষেয় সাংগঠিনক �িত�িত, উে�শ� এবং েম���েক 
অ�ভ� �� করেব। নীিতেত ��ভােব FI সাবে�ােজে�র জন� �েযাজ� শত��িল উে�খ করা আেছ এবং িনে�া��িল 
অ�ভ� ��:  

a) সম� FI সাবে�ােজ� �াসি�ক পিরেবশগত এবং সামা�জক জাতীয় ও �ানীয় আইন এবং ের�েলশন 
অনুযায়ী �� এবং বা�বায়ন করা হেব;  

b) সম� FI সাবে�ােজ� আইিন স�িতেত এ�ক্লুসন সােপে� পরী�া করা হেব; 
c) সম� FI সাবে�ােজ� পিরেবশগত এবং সামা�জক ঝঁুিক ও ফলাফেলর জন� পরী�া করা হেব;  
d) সম� FI-এর উপ-�ক��িল েয�িল পুনব �াসনেক জিড়ত রােখ (এই ধরেনর পুনব �াসেনর ে�ে� যিদ না তার 

�ভাব �ু� হেয় থােক), তেব আিদবাসীেদর উপর তার িব�প �িত��য়া অথবা পিরেবেশর উপর ���পূণ � 
�িত��য়া হেব, ESS-এর �াসি�ক �েয়াজনীয়তা অনুসাের কিমউিন�টর �া�� এবং িনরাপ�া, �ম এবং 
কাজকেম �র অব�া, জীবৈবিচ�� অথবা সং�ৃিতক ঐিতেহ�র উপর ���পূণ � ঝঁুিক অথবা তার �ভাব 
পড়েব।  

পিরেবশগত ও সামা�জক প�িত।  

FI েমাতােয়ন করা হেব এবং ��ভােব উে�িখত পিরেবশগত এবং সামা�জক প�িত েদখা যােব এবং FI-এর 
পিরেবশগত ও সামা�জক নীিত বা�বায়ন করেব। প�িত�িল হেব FI এর �কৃিতর এবং FI সাবে�ােজ� সহ সংযু� 
স�াব� পিরেবশগত এবং সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভােবর �েরর সমক�।  

FI এর পিরেবশগত ও সামা�জক প�িতর মেধ� েয সম� পিরমাপ রেয়েছ:  

a) আইনী স�িতেত েকােনা ব�িত�ম সােপে� সম� FI সাবে�ােজ� ত� েল ধ�ন;  
b) স�াব� পিরেবশগত এবং সামা�জক ঝঁুিক ও পিরণাম অনুযায়ী FI সাবে�ােজ� পরী�া, পয �ােলাচনা এবং 

ে�িণব� করা;  
c) ��ত করা এবং মূল�ায়ন করা সম� FI-উপ-�ক��িল �েয়াজনীয় এবং জাতীয় আইন পূরণ করার জন� 

বা�বািয়ত করা হয়, েযখােন এক�ট FI-উপ-�ক� পুনব �াসনেক জিড়ত রােখ (পুনব �াসেনর ে�ে� যিদ না তার 
ঝঁুিক বা �ভাব �ু� হেয় থােক), েসে�ে� আিদবাসীেদর উপর তার িব�প �িত��য়া অথবা পিরেবেশর 
উপর ���পূণ � �িত��য়া হেব, ESS-এর �াসি�ক �েয়াজনীয়তা অনুসাের কিমউিন�টর �া�� এবং 
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িনরাপ�া, �ম এবং কাজকেম �র অব�া, জীবৈবিচ�� অথবা সাং�ৃিতক ঐিতেহ�র উপর ���পূণ � ঝঁুিক 
অথবা তার �ভাব পড়েব। 

d) িন��ত ক�ন েয FI এবং সাব-বেরায়ােরর মেধ� হওয়া আইিন চ� ��েত উে�িখত উপেরা� (c) �েয়াজনীয় 
শত��িল েযন পূরণ করা হয়;  

e) FI সাবে�ােজে�র ব�াপাের পিরেবশগত এবং সামা�জক তথ� িনয়িমত আপেডট ক�ন, রাখুন এবং 
পয �েব�ণ ক�ন;  

f) যিদ েকােনা FI সাবে�ােজে�র ঝঁুিক উে�খেযাগ�ভােব েবেড় যায়, তাহেল ESSs12 এর �েয়াজনীয় শত��িল 
�েয়াগ ক�ন এবং এ�িল যথাযথভােব নিথব� ক�ন; এবং  

g) FI েপাট�েফািলওর পিরেবশগত এবং সামা�জক ঝঁুিক পয �েব�ণ ক�ন।  

সাংগঠিনক �মতা এবং দ�তা  

��ভােব উে�িখত সং�া এবং দািয়� সহ ESMS বা�বায়েনর জন� FI এর তরফ েথেক সাংগঠিনক �মতা এবং 
দ�তা ৈতির করা এবং বজায় রাখা হেব। FI এমন একজন �িতিনিধ অনুেমাদন করেব িযিন FI-এর িসিনয়র 
ম�ােনজেমে�র হেব, যার কােছ অনু�প বা�বায়েন সহায়তা করেত �েয়াজনীয় িরেসাস � এবং FI সাবে�ােজে�র 
পিরেবশগত এবং সামা�জক পারফরেমে�র জন� সামি�ক দায়ব�তা থাকেব।  

পয �েব�ণ ও �িতেবদন 

FI এর তরফ েথেক FI সাবে�ােজে�র পিরেবশগত এবং সামা�জক পারফরেমে� এমনভােব নজর রাখা হেব যােত 
তা FI সাবে�ােজে�র ঝঁুিক এবং পিরণােমর সমত� ল হয় এবং FI এর িসিনয়র ম�ােনজেম�েক িনয়িমত ে�াে�স 
িরেপাট� �দান কের। FI তার ESMS বা�বািয়ত করার জন� ব�াংেকর বািষ �ক পিরেবশজিনত এবং সামা�জক 
িরেপাট��িল জমা করেব, তার মেধ� তার পিরেবশজিনত এবং সামা�জক প�িত�িল এবং FI-এর উপ-�ক��িলর 
েপাট�েফািলও অনুসাের এর পিরেবশজিনত এবং সামা�জক কম ��মতা অ�ভ� �� থাকেব। বািষ �ক িরেপােট�র মেধ� 
আেছ কীভােব এই ESS এর শত� পূরণ করা হে�, ে�ােজে�র মাধ�েম ফাইনা� করা FI সাবে�ােজে�র �কৃিত এবং 
েস�র অনুযায়ী ে�াফাইল করা, সমাি�ক েপাট�েফািলওর ঝঁুিক। 

 

3. ESIA-এর পরামশ �মূলক �পেরখা 

েযখােন পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়েনর অংশ িহেসেব পিরেবশগত ও সামা�জক �ভাব মূল�ায়ন ��ত করা 
হয়, েসখােন িনে�া� িবষয়�িল অ�ভ� �� থাকেব: 

(ক) িনব �াহী সারসংে�প 

• সংি��ভােব উে�খেযাগ� ফলাফল ও সপুািরশকৃত ��য়াকলাপ আেলাচনা কের। 

(খ) আ ইিন ও  �ািত�ািনক  কাঠােমা 
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• ESS1-এ িনধ �ািরত িবষয়�িল সহ �কে�র জন� আইিন ও �ািত�ািনক কাঠােমার িবে�ষণ যা অনুসরণ কের 
পিরেবশগত ও সামা�জক মলূ�ায়ন পিরচািলত হয়1। 

• ঋণ�হীতার িবদ�মান পিরেবশগত ও সামা�জক কাঠােমা এবং ESSs-েক ত� লনা কের েস�িলর মেধ� ঘাটিত 
িচি�ত কের। 

• েযেকােনা েকা-ফাইন�া�ােরর পিরেবশগত ও সামা�জক শত�াবলী িচি�ত কের এবং মূল�ায়ন কের। 

(গ) �কে� র িববরণ 

• ��ািবত �ক� এবং এর েভৗেগািলক, পিরেবশগত, সামা�জক এবং সামিয়ক ে��াপট, �েয়াজনীয় হেত 
পাের এমন েযেকােনা অফসাইট িবিনেয়ােগর (েযমন, েডিডেকেটড পাইপলাইন, রা�াঘাট, িবদু�ৎ সরবরাহ, 
জল সরবরাহ, আবাসন, এবং কাচঁামাল ও পণ� সংর�ণাগার) পাশাপািশ �কে�র �াথিমক সরবরাহকারী 
স�েক� সংি��ভােব বণ �না �দান কের। 

• �কে�র িববরণ িবেবচনার মাধ�েম, ESS1-এর 10 এর শত�াবলী পূরেণর জন� েযেকােনা পিরক�নার 
�েয়াজনীয়তা উে�খ কের। 

• �কে�র সাইট ও �কে�র �ত��, পেরা� এবং সামি�ক �ভােব �ভািবত হেত পাের এমন এলাকা �দশ �ন 
কের পয �া� িববরেণর এক�ট ম�াপ অ�ভ� �� কের। 

(ঘ) েবসলাইন েডটা 

• �কে�র অব�ান, নকশা, কায ��ম বা �াসকরণ ব�ব�া স�েক� িস�াে�র জন� �াসি�ক েবসলাইন েডটা 
িব�ািরতভােব িনধ �ারণ কের। এেত তেথ�র িনভ� �লতা, িনভ�রেযাগ�তা ও উৎেসর পাশাপািশ �ক� সনা�করণ, 
পিরক�না এবং বা�বায়ন সং�া� তািরখ�িলর ব�াপাের তথ� অ�ভ� �� থাকেত হেব। 

• িবদ�মান তেথ�র পিরিধ ও মান, মূল তেথ�র ঘাটিত এবং পূব �াভাস স�িক�ত অিন�য়তা িচি�ত কের ও 
অনুমান কের। 

• বত�মান তেথ�র উপর িভি� কের, গেবষণােযাগ� ে�ে�র পিরসর মূল�ায়ন কের এবং �ক��ট �� হওয়ার 
পূেব � অনুিমত েযেকােনা পিরবত�ন সহ �াসি�ক শারীিরক, ৈজিবক এবং আথ �-সামা�জক অব�ার বণ �না 
কের। 

• �ক� এলাকার মেধ� চলমান ও ��ািবত উ�য়ন কায ��ম িবেবচনা কের, তেব �কে�র সােথ সরাসির 
সংযু� হয় না। 

(ঙ) পিরেবশগত  ও  সামা�জ ক  ঝঁু িক  এবং �ভাব 

• �কে�র সকল �াসি�ক পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব িবেবচনা কের। এ�িলেত ESS2–8 এ 
িবেশষভােব িচি�ত পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িল এবং ESS1- এ িচি�ত ঝঁুিক এবং �ভাব 
সহ �কে�র িনিদ�� �কৃিত এবং ে��াপেটর ফেল সৃ� অন�ান� পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব 
অ�ভ� �� থাকেব। 

(চ) �শমন ব�ব� া 

 
1 ESS1, বণ �না কের েয পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন �কে�র সােথ স�িক�ত সকল িবষয় যথাযথভােব িবেবচনা কের, েয�িলর মেধ� রেয়েছ: (ক) েদেশর 
�েযাজ� নীিত কাঠােমা, জাতীয় আইন ও িবধান, এবং পিরেবশগত ও সামা�জক সমস�া স�িক�ত �ািত�ািনক �মতা (বা�বায়ন সহ) যা পিরেবশগত ও 
সামা�জক িবষািদর সােথ স�িক�ত; েদেশর পিরি�িত ও �কে�র ে��াপেট ৈবিচ�; েদেশর পিরেবশগত বা সামা�জক গেবষণা; জাতীয় পিরেবশগত বা 
সামা�জক কম � পিরক�না; এবং �াসি�ক আ�জ�ািতক সমেঝাতা ও চ� ��র অধীেন �কে�র জন� সরাসির �েযাজ� েদেশর বাধ�বাধকতা; (খ) ESSs-এর অধীেন 
�েযাজ� শত�াবলী; এবং (গ) EHSGs ও অন�ান� �াসি�ক GIIP। 
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• �শমন ব�ব�া ও উে�খেযাগ� অবিশ� েনিতবাচক �শমনেযাগ� নয় এমন �ভাব িচি�ত কের এবং যতদরূ 
স�ব, েসই অবিশ� েনিতবাচক �ভাব�িলর �হণেযাগ�তা মূল�ায়ন কের। 

• িব��� ব�ব�া�িল িচি�ত কের েযন �িতকূল �ভাব�িল সুিবধাব��ত বা দুব �লেদর উপর অনুপযু�ভােব 
পিতত না হয়। 

• পিরেবশগত ও সামা�জক �ভাব�িল �শমন করার স�াবনা; ��ািবত �শমন ব�ব�া�িলর মূলধন এবং 
পুনরাবৃ� ব�য় এবং �ানীয় পিরি�িত অনুযায়ী েস�িলর উপযু�তা; এবং ��ািবত �শমন ব�ব�া�িলর জন� 
�ািত�ািনক �িশ�ণ, এবং পয �েব�েণর �েয়াজনীয়তা মূল�ায়ন কের। 

• এই সংকে�র িভি� �দান কের এমন িবষয়�িলেক িনিদ�� কের েয�িলর জন� গভীর মেনােযােগর �েয়াজন 
েনই। 

(ছ) িবক�  িবে�ষণ 

• স�াব� পিরেবশগত ও সামা�জক �ভােবর পিরে�ি�েত "�ক� ছাড়া" পিরি�িত সহ ��ািবত �ক� সাইট, 
�যু��, নকশা এবং কায ��েমর স�াব� িবক��িলেক প�িতগতভােব ত� লনা কের। 

• পিরেবশগত ও সামা�জক �ভাব�িল �শমন করার স�াবনা; িবক� �শমন ব�ব�া�িলর মূলধন এবং 
পুনরাবৃ� ব�য় এবং �ানীয় পিরি�িত অনুযায়ী েস�িলর উপযু�তা; এবং িবক� �শমন ব�ব�া�িলর জন� 
�ািত�ািনক �িশ�ণ, এবং পয �েব�েণর �েয়াজনীয়তা মূল�ায়ন কের। 

• �িত�ট িবকে�র ে�ে�, পিরেবশ ও সামা�জক �ভাবেক যথাস�ব পিরমাপ কের এবং েযখােন স�ব েসখােন 
অথ �ৈনিতক মূল�েবাধ সংযু� কের। 

(জ) নকশা সং�া� পদে�প 

• ��ািবত িবেশষ �ক� নকশা িনব �াচন করার জন� িভি� িনধ �ারণ কের এবং �েযাজ� ESHGs িনিদ�� কের 
অথবা যিদ ESHGs অনুপযু� িহেসেব িনধ �ািরত হয়, তাহেল ��ািবত িনঃসরণ মা�া এবং GIIP-এর সােথ 
সাম�স�পূণ � দষূণ �িতেরাধ ও �ােসর প�া�িলেক িবে�ষণ কের। 

(ঝ) পিরেবশগত  ও  সামা�জ ক  �িত�িতমূলক  পিরক� নার  (ESCP) মূল পদে�প ও  ��য়াকলাপ 

• ESSs-এর শত�াবলী পূরেণ �কে�র জন� �েয়াজনীয় পদে�প ও ��য়াকলাপ এবং সময়সীমার সারসংে�প 
�দান কের। এ�ট পিরেবশ ও সামা�জক �িত�িতমূলক পিরক�না (ESCP) ৈতিরেত ব�বহার করা হেব। 

(ঞ) পিরিশ�  

• পিরেবশ ও সামা�জক মূল�ায়েনর ��তকারী বা অবদান রেয়েছ এমন ব��� বা সং�ার তািলকা। 
• তথ�সূ�-�কািশত ও অ�কািশত উভয় ধরেনর িলিখত উপকরণ ত� েল ধরা, যা ব�ব�ত হেয়েছ। 
• �ভাব�� ব���েদর ও অন�ান� সংি�� প� সহ ে�কেহা�ারেদর সােথ ৈবঠক, পরামশ � এবং জিরেপর 

েরকড�। েরকড� এই ধরেনর ে�কেহা�ারেদর স��ৃতার উপায়�িল িনিদ�� কের যা �িত�� মানুষ ও 
অন�ান� সংি�� পে�র মতামত িনেত ব�ব�ত হয়। 

• �াসি�ক তথ� উপ�াপেনর সারিণ যা মূল েটে� উে�খ করা হেয়েছ বা সংি�� করা হেয়েছ। 
• সংি�� �িতেবদন বা পিরক�নার তািলকা। 

 
 

4. পিরেবশগত এবং সামা�জক অিডেটর ইি�তমূলক আউটলাইন 
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এই অিডেটর ল�� হল িবদ�মান ে�ােজ� বা অ�াি�িভ�টেত উে�খেযাগ� পিরেবশগত এবং সামা�জক সমস�া িচি�ত 
করা এবং েস�িলর বত�মান অব�ার মূল�ায়ন করা, িবেশষ কের ESS এর �েয়াজেনর ে��াপেট।  

(ক) িনব �াহী সারসংে�প  

• সেচতনভােব উে�খেযাগ� ফলাফেলর আেলাচনা করা হয় এবং ��ািবত কায �াবলী এবং পদে�প ও 
সময়সীমা উে�খ করা হয়।  

(খ) আইিন ও �ািত�ািনক কাঠােমা  

• িবদ�মান অথ � সরবরাহকারীর েয েকানও �েযাজ� পিরেবশগত এবং সামা�জক �েয়াজন (েযখােন �াসি�ক) 
এবং ESS1-েত উে�খ করা সমস�া�িল সহ িবদ�মান ে�ােজ� বা অ�াি�িভ�টর জন� আইিন এবং �ািত�ািনক 
কাঠােমার িবে�ষণ করা।  

(গ) �কে�র িববরণ  

• িবদ�মান �ক� অথবা ��য়াকলাপ�িল এবং েভৗেগািলক, পিরেবশজিনত, সামা�জক এবং সামিয়ক 
ে��াপট এবং সংযু� থাকা েয েকােনা সুিবধা�িল সংে�েপ বণ �না কের।  

• ইেতামেধ� েকােনা িনিদ�� পিরেবশগত এবং সামা�জক ঝঁুিক ও পিরণােমর ে�ে� ��ত করা িবদ�মান েকানও 
পিরক�না িচি�ত করা (েযমন ভূিম অিধ�হণ, সাং�ৃিতক ঐিতেহ�র পিরক�না, জীবৈবিচে��র পিরক�না)।  

• রেয়েছ পয �া� িবশেদর ম�াপ, েযখােন ��ািবত ে�ােজে�র জন� ��ািবত সাইট এবং অ�াি�িভ�ট বা 
িবদ�মান ে�ােজ� েদখােনা হয়।  

(ঘ) িবদ�মান ে�ােজ� বা অ�াি�িভ�ট সহ পিরেবশগত এবং সামা�জক সমস�া  

• পয �ােলাচনার মাধ�েম িবদ�মান ে�ােজ� এবং অ�াি�িভ�টেত স�িক�ত মূল ঝঁুিক এবং পিরণাম িবেবচনা 
করা হেব। এর মাধ�েম িবদ�মান ে�ােজ� বা অ�াি�িভ�টর ে�ে� �াসি�ক িহসােব ESSs1–10 েত িচি�ত 
ঝঁুিক এবং পিরণাম অ�ভ� �� করা হেব। এছাড়া েয সব সমস�া ESS এর আওতায় িছল না, েস�িল পয �ােলাচনা 
করা হেব, যা �েজাে�েকর বত�মান ে��াপেট অন�তম ঝঁুিক এবং পিরণাম হেত পাের। 

(ঙ) পিরেবশজিনত এবং সামা�জক িবে�ষণ  

• এছাড়া অিডেটর মাধ�েম (i) ��ািবত ে�ােজে�র স�াব� পিরণাম (িবদ�মান ে�ােজ� বা অ�াি�িভ�ট 
সােপে� অিডেটর ফলাফল িবেবচনা); এবং (ii) ESS এর শত�াবলী পূরণ করেত ��ািবত ে�ােজে�র সামথ ��।  

(চ) ��ািবত পিরেবশগত এবং সামা�জক পদে�প  

• অিডেটর ফলাফেলর উপর িনভ�র কের, এই িবভাগ�ট এই ধরেণর ফলাফল�িলর উে�েশ� ��ািবত 
ব�ব�াপনা �দশ �ন করেব। এই পদে�প�িল ��ািবত ে�ােজে�র জন� এনভায়রনেম�াল অ�া� েসাশাল 
কিমটেম� ��ান (ESCP)-এ অ�ভ� �� করা হেব। এই অংেশ থাকা পদে�প�িলর মেধ� সাধারণত থােক:  
o ESS এর শত�াবলী পূরণ করেত �েয়াজনীয় কায �াবলী; 
o সংেশাধনীমূলক কায �াবলী এবং পদে�প, যা িবদ�মান ে�ােজ� বা অ�াি�িভর সােথ সংযু� স�াব� 

উে�খেযাগ� পিরেবশগত এবং/অথবা সামা�জক ঝঁুিক এবং পিরণাম �াস কের;  
o ��ািবত ে�ােজে�র সােথ সংযু� েকানও �িতকর পিরেবশগত এবং সামা�জক ঝঁুিক বা পিরণাম �াস 

করার পদে�প �হণ। 
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5. ESMP-এর পরামশ �মূলক �পেরখা 

ESMP েযেকােনা �কে�র বা�বায়ন এবং পিরচালনার সময় েনওয়া �শমন, মিনটিরং ও �ািত�ািনক পদে�েপর 
েসট �ারা গ�ঠত হয় েযন �িতকূলতা, �িতকূল পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িল দরূ করা যায়, েস�িল 
অপসারণ বা �হণেযাগ� মা�ায় কিমেয় আনা যায়। ESMP এই ব�ব�া�িল বা�বায়েনর জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া এবং 
পদে�প�িলও অ�ভ� �� কের। ঋণ�হীতা (ক) স�াব� �িতকূল �ভােবর �িত��য়ার েসট িচি�ত করেব; (খ) েসই 
�িত��য়া�িল কায �করভােব ও সময়মেতা ৈতির করা িন��ত করার জন� শত�াবলী িনধ �ারণ করেব; এবং (গ) েসই 
শত�াবলী পূরেণর উপায় বণ �না করেব। 

�কে�র উপর িনভ�র কের, এক�ট ESMP এক�ট �ত� ডকুেম� িহেসেব ��ত করা েযেত পাের2 অথবা িবষয়ব� 
সরাসির ESCP-েত অ�ভ� �� করা েযেত পাের। ESMP-এর িবষয়ব�েত িনে�া��িল অ�ভ� �� থাকেব: 

(ক) �শমন 

• ESMP �াসকরণ ে�িণিবন�াস অনুযায়ী ব�ব�া ও পদে�প�িল িচি�ত কের যা স�াব� �িতকূল পিরেবশগত 
ও সামা�জক �ভাবেক �হণেযাগ� মা�ায় কিমেয় আেন। �েযাজ� ে�ে�, পিরক�নােত �িতপূরণমূলক 
ব�ব�া অ�ভ� �� থাকেব। িবেশষ কের, ESMP: 

i. স�াব� সকল �িতকূল পিরেবশগত ও সামা�জক �ভাব (আিদবাসী জনগণ বা েজারপূব �ক পুনব �াসন 
সংি��রাও এর অ�ভ� ��) িচি�ত কের এবং সারসংে�প �দান কের; 

ii. �যু��গত িববরণ সহ �িত�ট �াসকরণ ব�ব�া বণ �না কের, েয�িলেত রেয়েছ এ�ট স�িক�ত �ভােবর 
ধরন এবং েয শত��িলর অধীেন এ�ট �েয়াজন (েযমন, ধারাবািহক বা স�াব� অব�ায়), �েযাজ� ে�ে� 
িডজাইন, সর�ােমর িববরণ এবং অপাের�টং প�িত; 

iii. এই ব�ব�া�িলর েযেকােনা স�াব� পিরেবশগত ও সামা�জক �ভাব অনুমান কের; এবং 
iv. �কে�র জন� �েয়াজনীয় অন�ান� �শমন পিরক�না (েযমন, েজারপূব �ক পুনব �াসন, আিদবাসী 

জনগণ বা সাং�ৃিতক ঐিতেহ�র জন�) িবেবচনায় েনয় এবং এর সােথ সাম�স�পূণ � হয়। 

(খ) মিনটিরং 

• ESMP মিনটিরংেয়র ল���িল িচি�ত কের এবং পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়েনর মূল�ািয়ত �ভাব এবং 
ESMP-েত বিণ �ত �শমনমলূক ব�ব�ার সােথ মিনটিরংেয়র ধরন িনিদ�� কের 3 । িবেশষ কের, ESMP-এর 
মিনটিরং িবভাগ যা �দান কের (ক) পিরমাপ করার প�ারািমটার, ব�বহার করার প�িত, নমুনা �ান, 
পিরমােপর ি�েকােয়��, সনা�করেণর সীমা (�েযাজ� ে�ে�) সহ পয �েব�ণ ব�ব�া�িলর এক�ট িনিদ�� 
িববরণ এবং �যু��গত িববরণ, এবং পয �ায়�িলর সং�া যা সংেশাধনমূলক কেম �র �েয়াজনীয়তার সংেকত 
েদেব; এবং (খ) পয �েব�ণ ও �িতেবদেনর প�িত�িল েযন (i) শত�াবিলর �াথিমক সনা�করণ িন��ত কের 
যার িবেশষ �শমন ব�ব�া �হেণর �েয়াজন, এবং (ii) �শমেনর অ�গিত এবং ফলাফল স�েক� তথ� 
সরবরাহ কের। 

(গ) স�মতা উ�য়ন ও  �িশ�ণ 

 
2 এ�ট িবেশষভােব �াসি�ক হেত পাের েযখােন ঋণ�হীতা �ঠকাদারেক িনযু� করেছন এবং ESMP �ঠকাদারেদর জন� অনুসরণীয় শত�াবলী িনধ �ারণ কের। এই 
ে�ে� ঋণ�হীতা এবং �ঠকাদােরর মেধ� চ� ��র অংশ িহেসেব ESMP-েক যথাযথ মিনটিরং এবং �েয়ােগর িবধান সহ অ�ভ� �� করা উিচত। 
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• পিরেবশগত ও সামা�জক �কে�র উপাদান এবং �শমন ব�ব�ার সমেয়াপেযাগী এবং কায �কর বা�বায়েন 
সােপাট� করার জন�, ESMP সাইেট বা এেজ�� এবং ম�ণালয় �ের দািয়�শীল পে�র অ���, ভূিমকা এবং 
স�মতার পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়ন ত� েল ধের। 

• িবেশষ কের, ESMP �ািত�ািনক ব�ব�ার এক�ট সুিনিদ�� িববরণ �দান কের, �শমন ও পয �েব�ণ ব�ব�া 
�হেণর জন� েকান প� দািয়ে� রেয়েছ তা িচি�ত কের (েযমন, কায ��ম পিরচালনা, ত�াবধান, �েয়াগ, 
বা�বায়েনর মিনটিরং, �িতকারমূলক পদে�প, অথ �ায়ন, �িতেবদন এবং কম�েদর �িশ�েণর জন�)। 

• বা�বায়েনর জন� দািয়��া� সং�ার পিরেবশগত ও সামা�জক ব�ব�াপনা স�মতা েজারদার করার জন�, 
ESMP দািয়� পালনকারী প��িলর �িত�া বা স�সারণ, কম�েদর �িশ�ণ এবং �শমন ব�ব�াপনা 
বা�বায়েন সহায়তার জন� �েয়াজনীয় েযেকােনা অিতির� ব�ব�া এবং পিরেবশগত ও সামা�জক 
মূল�ায়েনর অন�ান� সপুািরশমালা ��াব কের। 

(ঘ) বা� বায়েনর  সময়সূিচ ও  ব�য়  অনুমান 

• িতন�ট িদেকর (�শমন, পয �েব�ণ, এবং স�মতা উ�য়ন) জন�, ESMP যা �দান কের (ক) �কে�র অংশ 
িহেসেব েয পদে�প�িল �হণ করেত হেব েস�িলর এক�ট বা�বায়ন সময়সূিচ, যা পয �ায়�েম ও সামি�ক 
�ক� বা�বায়েনর পিরক�নার সােথ সম�য় েদখােব; এবং (খ) ESMP বা�বায়েনর জন� মূলধন এবং 
পুনরাবৃ� ব�য় অনুমান এবং তহিবেলর উৎস। এই েরকড��িল েমাট �ক� খরচ সারিণসমূেহ যু� হয়। 

(ঙ) �ক�  অনুযায় ী ESMP-এর  সম�য়  

• েযেকােনা �ক� এিগেয় িনেত ঋণ�হীতার িস�া� এবং এ�টেক সমথ �ন করেত ব�াংেকর িস�া� এই 
�ত�াশার উপর িনভ�র কের েয, ESMP (হয় �ত� নত�বা ESCP-এ অ�ভ� �� িহেসেব) যথাযথভােব কায �কর হেব। 
ফল�িতেত, বা�বায়নেযাগ� �িত�ট পদে�প এবং ব�ব�া ��ভােব িনিদ�� করা হেব, যার মেধ� রেয়েছ 
ব���গত �শমন ও মিনটিরং ব�ব�া ও পদে�প এবং �িত�ট স�িক�ত �ািত�ািনক দািয়� এবং এ�প কাজ 
স�� করার ব�য় �কে�র সামি�ক পিরক�না, নকশা, বােজট এবং বা�বায়েনর সােথ সমি�ত হেব। 



পিরিশ� 5: পরামশ �মূলক পুনিব �ন�াস িভি�ক নীিতগত কাঠােমা 
 

ESS5 িন��ত কের েয �ক�-স�িক�ত ভূিম অিধ�হণ এবং ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া কিমউিন�ট ও ব���েদর 
উপর িব�প �ভাব েফলেত পাের। �ক�-স�িক�ত ভূিম অিধ�হণ1 বা ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া শারীিরক 
�ানচ� �িত (�ানা�র, আবািসক জিমর �িত বা আ�েয়র �িত), অথ �ৈনিতক �ানচ� �িত (জিম, স�ি� বা স�ি�র 
অ�াে�স, আেয়র উৎস বা অন� জীিবকার উপােয়র �িত হেত পাের), অথবা উভেয়র কারণ হেত পাের। “অিন�াকৃত 
পুনব �াসন” পিরভাষা�ট এই �ভাব�িলেক েবাঝায়। পুনব �াসন তখনই অিন�াকৃত বেল িবেবিচত হয় যখন �িত�� 
ব��� বা কিমউিন�টর ভূিম অিধ�হণ বা ভূিম ব�বহােরর িনেষধা�ােক �ত�াখ�ান করার অিধকার থােক না যার ফেল 
�ানচ� �িত ঘেট। 

 
1. ল��সমূহ 

ল��সমূহ হেলা: 

a. েজারপূব �ক পুনব �াসন এড়ােনার জন� বা, যখন অিনবায � হয়, তখন �কে�র িবক� নকশা অনুস�ান কের 
েজারপূব �ক পুনব �াসন কিমেয় আনা। 

b. েজারপূব �ক উে�দ এড়ােনা। 
c. ভূিম অিধ�হণ বা ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া েথেক অিনবায � �িতকূল সামা�জক ও অথ �ৈনিতক �ভাব 

িন�িলিখত উপােয় �শমন করা: (ক) �ানা�র ব�েয় স�েদর �য়�িতর জন� সময়মেতা �িতপূরণ �দান 
করা এবং (খ) বা�চ� �ত ব���েদর তােদর জীিবকা ও জীবনমােনর উ�িতর �েচ�ায় সহায়তা করা, �কৃত 
অেথ �, �ানচ� �িতর পূেব �র পয �ােয় বা �ক� বা�বায়েনর ��র পূেব � িবদ�মান পয �ােয়, েয�ট েবিশ ভােলা হয় 
েসই অনুযায়ী পুনব �াসন করা। 

d. পয �া� আবাসন, পিরেষবা ও সুেযাগ-সুিবধার অ�াে�স এবং েভাগদখেলর িনরাপ�া �দােনর মাধ�েম 
পুেরাপুিরভােব বা�চ� �ত দির� বা দুব �ল ব���েদর জীবনযা�ার মােনর উ�িত করা। 

e. পুনব �াসন কায ��মেক েটকসই উ�য়ন কম �সূিচ িহেসেব ধারণ করা এবং বা�বায়ন করা, �কে�র �কৃিতর 
িন��য়তা অনুযায়ী বা�চ� �ত ব���েদর �ক� েথেক সরাসির উপকৃত হেত স�ম করার জন� পয �া� 
িবিনেয়াগ িভি�ক িরেসাস � �দান করা। 

f. পুনব �াসন কায ��ম স�ঠকভােব তথ� �কাশ, গঠনমূলক পরামশ � ���য়া �ণয়ন এবং �িত��েদর ��ােন 
অংশ�হেণর মাধ�েম পিরকি�ত এবং বা�বািয়ত হয় তা িন��ত করা। 

 

2. �েয়ােগর পিরসর 

ESS1-এ বিণ �ত পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়েনর সময় ESS5-এর �েয়াগেযাগ�তা িনধ �ািরত হেয়েছ। এই ESS �ায়ী 
বা অ�ায়ী শারীিরক ও অথ �ৈনিতক �ানচ� �িতর ে�ে� �েযাজ� যা িন�িলিখত ধরেনর �ক� বা�বায়েনর সােথ 
স�িক�ত ভূিম অিধ�হণ বা ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া জাির করার ফেল হেয়েছ: 

a. ভূিম অিধকার বা ভূিম ব�বহােরর অিধকার জাতীয় আইন অনুসাের অিধ�হণ বা অন�ান� বাধ�তামূলক 
প�িতর মাধ�েম অ�জ�ত বা সীমাব�; 
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b. ভূিম অিধকার বা ভূিম ব�বহােরর অিধকার�িল স�ি� মািলকেদর সােথ বা জিমর আইনগত অিধকার আেছ 
এমন ব���েদর সােথ আেলাচনার মাধ�েম অ�জ�ত বা সংরি�ত হেব, যিদ মীমাংসায় েপৗ�ছােত ব�থ � হয় তা 
দখল বা অন�ান� বাধ�তামূলক প�িতর কারণ হেব; 

c. ভূিম ব�বহার এবং �াকৃিতক স�েদ অ�াে�েসর উপর িবিধিনেষধ যা েকােনা কিমউিন�টর মেধ� এক�ট 
কিমউিন�ট বা েগা��েক স�দ ব�বহােরর অ�াে�স হারােত বাধ� কের েযখােন তােদর ঐিতহ�গত বা �থাগত 
দখল বা ব�বহােরর �ীকৃত অিধকার রেয়েছ। এর মেধ� এমন পিরি�িত থাকেত পাের েযখােন �কে�র সােথ 
আইনগতভােব িনধ �ািরত সংরি�ত এলাকা, বন, জীবৈবিচ��পূণ � এলাকা বা বাফার েজান অ�ভ� ��; 

d. আনু�ািনক, ঐিতহ�গত, বা �ীকৃত ব�বহােরর অিধকার ব�তীত অন�েদর �ানা�র, যারা �কে�র িনিদ�� 
সময়সীমার পূেব � জিম েভাগদখল বা ব�বহার করেছন; 

e. �কে�র �ভােবর ফেল মানুেষর �ানচ� �িত যা তােদর জিম ব�বহােরর অনুপেযাগী বা অ�াে�েসর অেযাগ� 
কের েতােল; 

f. কিমউিন�টর স�ি� ও �াকৃিতক স�দ েযমন- সামিু�ক ও জলজ স�দ, কাঠ এবং কােঠর নয় এমন 
বনজাত �ব�, িব�� পািন, ঔষিধ গাছপালা, িশকার ও সং�হ�ল এবং চারণভূিম ও শস�ে�� সহ ভূিমেত 
অ�াে�স বা অন�ান� স�দ ব�বহােরর উপর িনেষধা�া;  

g. ভূিমর অিধকার বা ভূিমর দািব, অথবা স�েদর �িতপূরেণর স�ূণ � অথ � �দান ছাড়াই ব��� বা কিমউিন�ট 
কতৃ�ক পিরত�াগকৃত হয়; এবং 

h. ভূিম অিধ�হণ বা ভূিম ব�বহােরর িবিধিনেষধ �কে�র পূেব � ঘটেছ, িক� �কে�র স�াবনায়, বা ��িতর জন� 
েয�িল করা হেয়িছল বা �� হেয়িছল। 

ESS আয় বা জীিবকার উপর �ভােবর ে�ে� �েযাজ� নয় যা �ক� আেরািপত ভূিম অিধ�হণ বা ভূিম ব�বহােরর 
িবিধিনেষেধর �ত�� ফলাফল নয়। এই ধরেনর �ভাব�িল ESS1 অনুসাের সমাধান করা হেব। 

 

3. শত�াবলী 
 

3.1 সাধারণ 

 

েযাগ�তার ে�িণিবভাগ 

�িত�� ব���েদরেক িনে�া� ে�িণর ব��� িহেসেব িবেবচনা করা েযেত পাের: (ক) যােদর জিম বা স�ি�র 
আনু�ািনক আইিন অিধকার আেছ; (খ) যােদর জিম বা স�ি�র আনু�ািনক আইনগত অিধকার েনই, তেব জাতীয় 
আইন অনুযায়ী �ীকৃত বা �ীকৃিতেযাগ� জিম বা স�ি�র দািব আেছ; অথবা (গ) যােদর দখেল থাকা বা ব�বহার করা 
জিম বা স�ি�েত �ীকৃিতেযাগ� েকােনা আইিন অিধকার বা দািব েনই। 

�কে�র নকশা 

��ভােব িনিদ�� সমেয়র মেধ� ��ভােব িনধ �ািরত �কে�র উে�শ� পূরেণর জন� ঋণ�হীতা েদখােব েয েজারপূব �ক 
জিম অিধ�হণ বা ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া�িল সরাসির �কে�র শত�াবলীর মেধ� সীমাব�। ঋণ�হীতা ভূিম 
অিধ�হণ বা ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া এড়ােত বা কিমেয় আনার জন� �কে�র স�াব� িবক� নকশা িবেবচনা 
করেবন, িবেশষ কের েযখােন এর ফেল শারীিরক বা অথ �ৈনিতক �ানচ� �িত হেব, েযখােন পিরেবশগত, সামা�জক, 
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এবং আিথ �ক খরচ ও সুিবধার মেধ� ভারসাম� বজায় থাকেব এবং িল� িভি�ক �ভাব এবং দির� ও দুব �লেদর উপর 
�ভােবর ে�ে� িবেশষ মেনােযাগ েদওয়া হেব। 

�িত�� ব���েদর জন� �িতপরূণ ও সুিবধা 

যখন ভূিম অিধ�হণ বা ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া (�ায়ী বা অ�ায়ী) এড়ােনা যােব না, তখন ঋণ�হীতা 
�িত�� ব���েদর �িত�াপন (�ানা�র) ব�য় অনুযায়ী �িতপূরণ এবং জীবনযা�া বা জীিবকার অন�ান� মান 
উ�য়েন বা কমপে� পুনব �াসেনর জন� �েয়াজনীয় সহায়তা �দান করেবন। 

জিম ও �াবর স�েদর ধরন অনুযায়ী �িতপূরেণর মানদ� �কাশ করা হেব এবং সাম�স�পূণ �ভােব �েয়াগ করা 
হেব। �িতপূরেণর হার উ� �মুখী সম�য় সােপে� হেত পাের েযখােন মীমাংসার েকৗশল আমেল েনওয়া হয়। সকল 
ে�ে�, �িতপূরণ গণনার জন� এক�ট �� িভি� নিথভ� � করা হেব এবং �� প�িত অনুসাের �িতপূরণ িবতরণ 
করা হেব। 

েযখােন �ানচ� �ত ব���েদর জীিবকা ভূিম েক�ীক, অথবা েযখােন ভূিম েযৗথ মািলকানাধীন, েসখােন ঋণ�হীতা 
�ানচ� �ত ব���েদর অনুে�দ 35 (ক) অনুসাের জিম �িত�াপেনর িবক� �দান করেব, যিদ ব�াংেকর স���র জন� 
এ�ট েদখােনা না যায় েয সমত� ল� �িত�াপন জিম উপল� েনই। যিদ �কে�র �কৃিত ও ল�� অনুযায়ী সেুযাগ থােক, 
তাহেল ঋণ�হীতা �ানচ� �ত কিমউিন�ট ও ব���েদরেক �ক� েথেক যথাযথ উ�য়ন সুিবধা �াি�র সুেযাগও �দান 
করেবন।  

েকবলমা� এই ESS অনুসাের �িতপূরণ �দান এবং েযখােন �েযাজ�, �ানচ� �ত ব���েদর পুনব �াসন ও �িতপূরণ 
ছাড়াও �ানচ� �ত ব���েদর �ানা�র ভাতা �দান করার পেরই ঋণ�হীতা অিধ�হণকৃত ভূিম ও সংি�� স��� দখল 
করেব। তাছাড়াও, জীিবকা পুন��ার এবং উ�য়ন কম �সূিচ�িল সময়মেতা �� হেব েযন িন��ত করা যায় েয 
�িত�� ব���রা িবক� জীিবকার সুেযােগর সুিবধা �হেণর জন� �েয়াজন অনুসাের পয �া�ভােব ��ত থােকন। 

িকছ�  ে�ে� �িত�� ব���েদর �িতপূরণ �দােন উে�খেযাগ� অসিুবধা হেত পাের, উদাহরণ��প, েযখােন 
অনুপি�ত মািলকেদর সােথ েযাগােযােগর �েচ�া বারবার ব�থ � হেয়েছ, েযখােন �ক� �ারা �িত�� ব���রা 
�িতপূরণ �ত�াখ�ান কেরেছন যা তােদর কােছ েদওয়া হেয়েছ অনুেমািদত পিরক�না অনুযায়ী, অথবা েযখােন জিম 
বা স�েদর মািলকানার �িত��ীতাপূণ � দািব দীঘ � আইিন ���য়ার কারেণ ঝুেল আেছ। ব�িত�ম িহেসেব, ব�াংেকর 
পূব � চ� �� মেত ও েযখােন ঋণ�হীতা েদখায় েয এই ধরেনর িবষয়�িল সমাধান করার জন� সম� েযৗ��ক �েচ�া 
�হণ করা হেয়েছ, েসখােন ঋণ�হীতা পিরক�নার �েয়াজন অনুযায়ী �িতপূরণ তহিবল (সােথ এক�ট স�াব� 
অিতির� পিরমােণ) এক�ট সুদ িভি�ক এসে�া বা অন�ান� েডেপা�জট অ�াকাউে� জমা িদেত পােরন এবং 
�াসি�ক �ক� কায ��েম অ�সর হেত পােরন। সমস�ার সমাধান সােপে� এসে�ােত রাখা �িতপূরণ সময়মেতা 
েযন েযাগ� ব���রা পায় তা িন��ত করা হেব। 

কিমউিন�টর অংশ�হণ 

ESS10-এ বিণ �ত ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণ ���য়া জেুড় ঋণ�হীতা েহা� কিমউিন�টসহ �িত�� কিমউিন�টর 
সে� যু� হেব। পুনব �াসন ও জীিবকা পুন��ােরর সােথ স�িক�ত িস�া� �হেণর ���য়া�িলেত এমন অপশন ও 
িবক� অ�ভ� �� থাকেব যা েথেক �িত�� ব���রা পছ�সই অপশন ও িবক� েবেছ িনেত পােরন। িবক� �ক� 
নকশা িবেবচনা করার সময় �াসি�ক তথ� �কাশ এবং �িত�� জনেগা�� ও ব���েদর অথ �পূণ � অংশ�হণ বজায় 
থাকেব এবং তারপের �িতপূরণ ���য়া, জীিবকা পুন��ার কায ��ম, এবং �ানা�র ���য়ার পিরক�না, 
বা�বায়ন, পয �েব�ণ এবং মূল�ায়ন জেুড়ও তারা অংশ�হণ করেব। ESS7 অনুযায়ী �ানচ� �ত আিদবাসীেদর সে� 
পরামেশ �র ে�ে� অিতির� িবধান �েযাজ�। 
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পরামশ � ���য়া�টর িন��ত করেত হেব েয নারীরা তােদর দৃ��ভি� �দান কেরেছ এবং পুনব �াসন পিরক�না ও 
বা�বায়েনর সকল ে�� জেুড় তােদর �াথ � অ�ভ� �� হেয়েছ। জীিবকার �ভাব েমাকােবলার ে�ে� মিহলা এবং 
পু�ষেদর জীিবকা িভ�ভােব �িত�� হওয়ার ে�ে� অভ��রীণ িবে�ষেণর �েয়াজন হেত পাের। �িতপূরণ 
ব�ব�ার ে�ে� নারী ও পু�েষর পছ�, েযমন- �ানা�েরর ভূিম বা নগদ অেথ �র পিরবেত� �াকৃিতক স�েদর মেতা 
িবক� �েবশািধকােরর অনুস�ান করা উিচত। 

অিভেযাগ ���য়া 

ঋণ�হীতা িন��ত করেব েয �কে�র জন� ESS10 অনুযায়ী �কে�র উ�য়েন যত �ত স�ব �িতপূরণ, �ানা�র বা 
�ানচ� �ত ব���েদর (বা অন�েদর) কাছ েথেক উ�ািপত জীিবকা পুন��ােরর ব�ব�া স�েক� িনিদ�� উে�গ 
েমাকােবলা করার জন� এক�ট অিভেযাগ ���য়া িবদ�মান রেয়েছ। েযখােন স�ব, এই ধরেনর অিভেযােগর ���য়া 
�কে�র উে�েশ�র জন� উপযু� িবদ�মান আনু�ািনক বা অনানু�ািনক অিভেযাগ ���য়া ব�বহার করেব, যা 
�ক�-িনিদ�� ���য়ার সােথ �েয়াজন অনুসাের স�রূক হওয়া িনরেপ�ভােব িবেরাধ িন�ি�র জন� িডজাইন করা 
হয়। 

পিরক�না ও বা�বায়ন 

েযখােন ভূিম অিধ�হণ বা ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া অিনবায � হয়, েসখান ঋণ�হীতা, পিরেবশগত ও 
সামা�জক মূল�ায়েনর অংশ িহেসেব, �কে�র কারেণ �িত�� ব���েদর িচি�ত করেত, �িত�� ভূিম ও স�েদর 
এক�ট েরকড� �িত�ার জন� এক�ট আদম�মাির পিরচালনা করেবন, েযন �িতপূরণ ও সহায়তার জন� েক েযাগ� 
হেব তা িনধ �ারণ করা, এবং সেুযাগ স�ানী বসিত �াপনকারীেদর মেতা অেযাগ� ব���েদর সুিবধা দািব েথেক 
িন�ৎসািহত করা যায়। সামা�জক মূল�ায়ন েসই কিমউিন�ট বা েগা��র দািবেকও েমাকােবলা করেব যারা ৈবধ কারেণ, 
আদম�মািরর সময় �ক� এলাকায় উপি�ত নাও থাকেত পাের, েযমন- েমৗসমুী িরেসাস � ব�বহারকারী। 
আদম�মািরর সােথ সম�য় কের, ঋণ�হীতা েযাগ�তার জন� এক�ট সময়সীমা িনধ �ারণ করেবন। সময়সীমা 
স�িক�ত তথ� ভােলাভােব নিথভ� � করা হেব এবং িলিখত ও (উপযু� অনুসাের) অিলিখত আকাের এবং �াসি�ক 
�ানীয় ভাষায় িনয়িমত িবরিতেত �ক� এলাকা জেুড় �চার করা হেব। এর মেধ� েপা� করা সতক�তা অ�ভ� �� থাকেব 
েয �কে�র এলাকায় সময়সীমার পের বসবাসকারী ব���েদর অপসারণ করা হেত পাের। 

পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়েন িচি�ত সমস�া�িল সমাধান করার জন�, ঋণ�হীতা �কে�র সােথ স�িক�ত 
ঝঁুিক ও �ভাব�িলর অনুপােত এক�ট পিরক�না ৈতির করেবন: 

a. েছাটখােটা জিম অিধ�হণ বা ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া যু� �ক��িলর জন�, যার ফেল আয় বা 
জীিবকার উপর েকােনা উে�খেযাগ� �ভাব পড়েব না, পিরক�না�ট �িত�� ব���েদর জন� েযাগ�তার 
মানদ� �াপন করেব, �িতপূরেণর জন� প�িত ও মানদ� িনধ �ারণ করেব এবং অিভেযাগ পয �েব�ণ ও 
িন�ি�র জন� পরামেশ �র ব�ব�া অ�ভ� �� করেব; 

b. শারীিরক �ানচ� �িত সৃ��কারী �ক��িলর ে�ে�, পিরক�না�ট �িত�� ব���েদর �ানা�েরর জন� 
�াসি�ক অিতির� ব�ব�া িনধ �ারণ করেব; 

c. জীিবকা বা আেয়র ব�ব�ার উপর উে�খেযাগ� �ভাব সহ অথ �ৈনিতক �ানচ� �িত স�িক�ত �ক��িলর 
ে�ে�, পিরক�না�ট জীিবকার উ�িত বা পুন��ার স�িক�ত অিতির� ব�ব�া িনধ �ারণ করেব; এবং 

d. েসসব �কে�র ে�ে� েয�িল ভূিম ব�বহাের পিরবত�ন আনেত পাের যা আইনগতভােব িনধ �ািরত পাক� বা 
সুরি�ত এলাকায় স�েদর �েবশািধকারেক সীমাব� কের বা অন�ান� সাধারণ স�ি� িরেসাস � যার উপর 
�ানীয় মানুষ জীিবকার জন� িনভ�র করেত পাের, পিরক�না�ট ব�বহাের উপযু� িবিধিনেষধ িনধ �ারেণর জন� 



53 
 

 

এক�ট অংশ�হণমূলক ���য়া �িত�া করেব এবং এই ধরেনর িবিধিনেষেধর ফেল জীিবকার উপর িব�প 
�ভাব েমাকােবলার জন� �শমন ব�ব�া িনধ �ারণ করেব। 

ঋণ�হীতার পিরক�না অথ �ায়ন ও বা�বায়ন স�িক�ত ভূিমকা ও দািয়� �াপন করেব এবং অ�ত�ািশত ব�য় পূরেণ 
স�াবনাময় অথ �ায়েনর ব�ব�া অ�ভ� �� করেব, পাশাপািশ কা��ত ফলাফেলর অ�গিতেত বাধা েদওয়ার মেতা 
অ�স� পিরি�িতেত সময়মেতা ও সমি�ত �িত��য়ার ব�ব�া করেব। �কে�র ল�� অজ�েন �েয়াজনীয় পুনব �াসন 
কায ��েমর স�ূণ � খরচ �কে�র েমাট খরেচ অ�ভ� �� থাকেব। অন�ান� �ক� কায ��েমর খরেচর মেতা 
পুনব �াসেনর খরচ �কে�র অথ �ৈনিতক সুিবধার িবপরীেত চাজ� িহসােব িবেবিচত হয়; এবং পুনব �াসনকারীেদর জন� 
েযেকােনা েনট সুিবধা ("�ক� ছাড়াই" পিরি�িতর ত� লনায়) �কে�র সিুবধা ি�েম েযাগ করা হয়। 

ঋণ�হীতা পিরক�নার বা�বায়েনর মিনটিরং ও মূল�ায়েনর জন� প�িত �াপন করেবন এবং এই ESS-এর ল�� 
অজ�েনর জন� বা�বায়েনর সময় �েয়াজন অনুসাের সংেশাধনমূলক ব�ব�া �হণ করেবন। মিনটিরং কায ��েমর 
পিরমাণ �কে�র ঝঁুিক ও �ভােবর অনুপােত হেব। উে�খেযাগ� েজারপূব �ক পুনব �াসন �ভাব যু� সকল �কে�র 
ে�ে�, ঋণ�হীতা পুনব �াসন পিরক�না বা�বায়েনর মিনটিরং, �েয়াজনীয় সংেশাধনমূলক ব�ব�া �ণয়ন, এই ESS 
েমেন চলার িবষেয় পরামশ � �দান এবং পয �ায়�িমক মিনটিরং �িতেবদন ৈতিরর জন� স�ম পুনব �াসন িবষয়ক 
েপশাদারেদর দািয়ে� িনযু� রাখেব। মিনটিরং ���য়ার সময় �িত�� ব���েদর সে� পরামশ � করা হেব। 
পয �ায়�িমক পয �েব�ণ �িতেবদন ��ত করা হেব এবং �িত�� ব���েদর সময়মেতা মিনটিরংেয়র ফলাফল 
স�েক� অবিহত করা হেব। 

ঋণ�হীতার পিরক�নার বা�বায়ন তখনই স�� বেল িবেবিচত হেব যখন পুনব �াসেনর িব�প �ভাব�িল এমনভােব 
সমাধান করা হেব যা �াসি�ক পিরক�না ও এই ESS-এর ল���িলর সােথ সাম�স�পূণ �। সকল �শমন ব�ব�া 
যথাযথভােব স�� হওয়া সােপে� উে�খেযাগ� েজারপূব �ক পুনব �াসন �ভাব যু� সকল �কে�র ে�ে�, ঋণ�হীতা 
পিরক�নার এক�ট বািহ�ক সমাি�মূলক িনরী�া কিমশন জাির করেব। পুনব �াসন িবষয়ক েযাগ� েপশাদার কতৃ�ক 
সমাি�মূলক িনরী�া স�� করা হেব, যারা জীিবকা ও জীবনমান উ�ত করা হেয়েছ িক না বা কমপে� পুন��ার 
করা হেয়েছ িক না তা মূল�ায়ন করেবন ও ল�� পূরেণ এখন পয �� েকােনা ঘাটিত থাকেল �েয়াজন অনুসাের 
সংেশাধনমূলক পদে�েপর ��াব েদেবন। 

েযখােন �ক� ��িতর সময় শারীিরক এবং/অথবা অথ �ৈনিতক �ানচ� �িতর স�াবনাযু� এক�ট �কে�র সােথ 
স�িক�ত ভূিম অিধ�হণ বা ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�ার স�াব� �কৃিত বা মা�া অজানা থােক, েসখােন 
ঋণ�হীতা এই ESS-এর সােথ সাম�স�পূণ � সাধারণ নীিত ও প�িত �িত�ার এক�ট কাঠােমা ৈতির করেবন। যিদ পৃথক 
�কে�র উপাদান�িল সং�ািয়ত হেয় যায় এবং �েয়াজনীয় তথ� িন��ত হেয় যায়, তাহেল এই ধরেনর কাঠােমা 
স�াব� ঝঁুিক এবং �ভাব�িলর অনুপােত এক বা একািধক িনিদ�� পিরক�নায় স�সািরত হেব। এই ESS-এর 
�েয়াজনীয় পিরক�না�িল চূড়া� না হওয়া এবং ব�াংক কতৃ�ক অনুেমািদত না হওয়া পয �� শারীিরক এবং/অথবা 
অথ �ৈনিতক েকােনা �ানচ� �িত সংঘ�টত হেব না। 

3.2 �ানচ� �িত 

শারীিরক �ানচ� �িত 

শারীিরক �ানচ� �িতর ে�ে�, ঋণ�হীতা এক�ট পিরক�না ৈতির করেব যা নূ�নতম �িত�� মানুেষর সংখ�া 
িনিব �েশেষ এই ESS-এর �েযাজ� শত�াবলী অ�ভ� �� কের। এই পিরক�না�ট �ানচ� �িতর েনিতবাচক �ভাব�িল �াস 
করার জন� এবং উ�য়েনর সুেযাগ�িল িচি�ত করার জন� �েয়াজনীয় িহেসেব িচি�ত করা হেব। এ�ট এক�ট 
পুনব �াসন বােজট এবং বা�বায়েনর সময়সূিচ অ�ভ� �� করেব এবং �িত�� ব���েদর সকল ে�িণর (েহা� 
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কিমউিন�ট সহ) অিধকার �িত�া করেব। িল� িভি�ক এবং দির� ও দুব �ল ব���েদর চািহদার �িত িবেশষ নজর রাখা 
হেব। ঋণ�হীতা জিমর অিধকার, �িতপূরেণর সুিবধা এবং �ানা�র কায ��েমর সােথ স�িক�ত অন�ান� সহায়তার 
জন� সকল েলনেদন নিথভ�� করেবন। 

যিদ �ক� এলাকায় বসবাসকারী ব���েদর অন� �ােন চেল েযেত হয়, তাহেল ঋণ�হীতা িনে�া� কায ��ম�িল 
স�� কেরেবন: 

a. স�াব� পুনব �াসেনর অপশন�িলর মেধ� পয �া� �িত�াপন আবাসন বা নগদ �িতপূরণ সহ �ানচ� �ত 
ব���েদর পছ��িল অফার করেবন; এবং  

b. �ানচ� �ত ব���েদর �িত�ট েগা��র �েয়াজন অনুসাের �ানা�র সহায়তা �দান করেবন।  

নত� ন পুনব �াসন সাইট�িলেত নূ�নতম পূেব �র মেতা বসবাস করার সমত� ল�, অথবা �চিলত েকাড বা মােনর 
সাম�স�পূণ � বসবােসর অব�া, েয মানদে�র েসট�ট েবিশ উপযু� েস�ট অফার করেব। যিদ নত� ন পুনব �াসন সাইট 
��ত করেত হয়, তাহেল পিরক�নার অপশন�িলর িবষেয় েহা� কিমউিন�টর সােথ পরামশ � করা হেব এবং 
পুনব �াসন পিরক�না�িলেত নূ�নতম িবদ�মান �র বা মােন েহা� কিমউিন�টর জন� েফিসিল�ট ও পিরেষবা�িলেত 
অব�াহত �েবশািধকার িন��ত করেব। পূেব � িবদ�মান কিমউিন�ট এবং েগা��র মেধ� �ানা�েরর ে�ে� �ানচ� �ত 
ব���েদর পছ��িলর যতট� কু স�ব স�ান করা হেব। �ানচ� �ত ব���েদর এবং েযেকােনা েহা� কিমউিন�টর 
িবদ�মান সামা�জক ও সাং�ৃিতক �িত�ােনর �িত স�ান �দশ �ন করা হেব। 

অনুে�দ 10 (ক) ও (খ)-এর অধীেন শারীিরকভােব �ানচ� �ত ব���েদর ে�ে�, ঋণ�হীতা দখেলর িনরাপ�া সহ, 
সমত� ল� বা উ�ত ৈবিশ��, এবং অব�ােনর সুিবধা, বা �িত�াপন ব�য় অনুযায়ী �িতপূরণর নগদ সুিবধা সহ সমান বা 
উ� মূেল�র বা �িত�াপন স�ি� পছ� করার ��াব েদেবন। নগদ পিরমােণর িবিনমেয় �িতপূরণ িবেবচনা করা 
উিচত। 

অনুে�দ 10 (গ)-এর অধীেন শারীিরকভােব �ানচ� �ত ব���েদর ে�ে�, ঋণ�হীতা তােদর দখেলর িনরাপ�া সহ 
পয �া� আবাসন পাওয়ার সেুযাগ �দান করেবন। েযখােন এই �ানচ� �ত ব���রা কাঠােমার মািলক, েসখােন ঋণ�হীতা 
তােদর জিম ব�তীত অন� স�েদর �িতর জন� �িত�াপন ব�য় অনুযায়ী �িতপূরণ েদেবন, েযমন- বাস�ান ও 
জিমর অন�ান� উ�য়ন। এই ধরেনর �ানচ� �ত ব���েদর সােথ পরামেশ �র িভি�েত, ঋণ�হীতা এক�ট উপযু� িবক� 
�ােন জিমর �িতপূরেণর িবিনমেয় তােদর জীবনযা�ার মান পুন��ােরর জন� পয �া� �ানা�র সহায়তা �দান 
করেব। 

ঋণ�হীতােক েযাগ�তার জন� সময়সীমার পর যারা �ক� এলাকা দখেল েনয় তােদর �িতপূরণ েদওয়া বা সাহায� 
করার �েয়াজন েনই, যিদ সময়সীমা�ট ��ভােব িনধ �ািরত এবং জনসাধারেণর জন� �কাশ করা হয়। 

ঋণ�হীতা �িত�� ব���েদর েজারপূব �ক উে�েদর প�া অবল�ন করেবন না। "েজারপূব �ক উে�দ" সং�ািয়ত 
হয় যখন েকােনা ব���, পিরবার এবং/অথবা কিমউিন�টেক ই�ার িব�ে� বািড় এবং/অথবা জিম েথেক �ায়ী বা 
সামিয়কভােব উে�দ করা হয় যা তােদর দখেল রেয়েছ এবং যথাযথ আইিন এবং অন�ান� সুর�ার অ�াে�স ছাড়া 
এই ESS-এর সকল �েযাজ� প�িত ও নীিত অ�ভ� ��। ঋণ�হীতা কতৃ�ক িবিশ� েডােমইন, বাধ�তামূলক অিধ�হণ বা 
অনু�প �মতার অনুশীলন েজারপূব �ক উে�দ বেল িবেবিচত হেব না, যিদ এ�ট জাতীয় আইন এবং এই ESS-এর 
িবধান অনুসতৃ হয় এবং যথাযথ ���য়ার েমৗিলক নীিতর সােথ সাম�স�পূণ �ভােব পিরচািলত হয় (পয �া� অি�ম 
েনা�টেশর িবধান, অিভেযাগ ও আিপল করার অথ �পূণ � সুেযাগ, এবং অযথা, অনুপযু� বা অত�িধক শ��র ব�বহার 
এড়ােনা এর আওতাধীন)। 
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�ানচ� �িতর িবক� িহেসেব, ঋণ�হীতা মামলাধীন ভূিমর উ�য়ন ব�ব�ায় আেলাচনার কথা ভাবেত পােরন, যা �ারা 
�িত�� ব���রা উ�য়েনর িবিনমেয় জিমর আংিশক �িত বা �ানীয়ভােব �ানা�র �হেণর িনব �াচন করেত পােরন 
যা উ�য়েনর পের তােদর স�ি�র মূল� বৃ�� করেব। েকােনা ব��� অংশ�হণ করেত ই�� ক না হেল তার পিরবেত� 
এই ESS-এর �েয়াজন অনুযায়ী স�ূণ � �িতপূরণ এবং অন�ান� সহায়তা েবেছ েনওয়ার সুেযাগ েদওয়া হেব। 

অথ �ৈনিতক �ানচ� �িত 

জীিবকা বা আেয়র ব�ব�া ৈতিরেক �ভািবত করা �ক��িলর ে�ে�, ঋণ�হীতার পিরক�নায় �িত�� ব���েদর 
তােদর আয় বা জীিবকার উ�িত বা অ�তপে� পুন��ার করার ব�ব�া অ�ভ� �� থাকেব। এই পিরক�না�ট �িত�� 
ব��� এবং/অথবা কিমউিন�টর অিধকার �িত�া করেব, িল� িভি�ক এবং কিমউিন�টর দুব �ল ব���েদর চািহদার �িত 
িবেশষ মেনােযাগ েদেব এবং িন��ত করেব েয এ�ট ��, সাম�স�পূণ � এবং ন�ায়স�ত এক�ট প�িতেত �দান করা 
হেয়েছ। পিরক�না�ট বা�বায়েনর সময় জীিবকার ব�ব�ার কায �কািরতা পয �েব�েণর পদে�প অ�ভ� �� করার 
পাশাপািশ বা�বায়ন স�� হওয়ার পের মূল�ায়নও করা হেব। অথ �ৈনিতক �ানচ� �িত �শমেনর িবষয়�ট স�ূণ � বেল 
িবেবিচত হেব যখন সমাি�মূলক িনরী�ায় এ�ট েশষ হেব েয �িত�� ব��� বা কিমউিন�ট�িল তােদর �াপ� সকল 
সহায়তা েপেয়েছ এবং তােদর জীিবকা পুনঃ�িত�ার পয �া� সুেযাগ�া� হেয়েছ। 

অথ �ৈনিতকভােব �ানচ� �ত ব��� যারা স�েদর বা স�েদর অ�াে�েসর �িতর স�ুখীন হন, তােদরেক �িত�াপন 
ব�য় অনুযায়ী এই ধরেনর �িতর জন� �িতপূরণ েদওয়া হেব: 

a. েযসব ে�ে� ভূিম অিধ�হণ বা ভূিম ব�বহােরর উপর িনেষধা�া�িল বািণ�জ�ক ে���েলােক �ভািবত 
কের, তখন �িত�� ব�বসা মািলকেদর এক�ট কায �কর িবক� �ান িচি�ত করার ব�য় �িতপূরণ িহেসেব 
েদওয়া হেব; এর মেধ� �ানা�েরর সময় �িত হওয়া েনট আয় এবং ��া�, য�পািত, বা অন�ান� সর�াম 
�ানা�র ও পুনঃ�াপেনর ব�য়; এবং বািণ�জ�ক কায ��ম পুনঃ�িত�ার জন� ব�য় অ�ভ� ��। �িত�� 
কম �চারীরা মজিুরর সামিয়ক �িতর জন� সহায়তা পােবন এবং �েয়াজেন িবক� কম �সং�ােনর সুেযাগ 
িনধ �ারেণ সহায়তা পােবন; 

b. জাতীয় আইেনর অধীেন �ীকৃত বা �ীকৃিতেযাগ� ভূিমর দাবীদার ব���েদর �িত�� হওয়ার ে�ে� 
(অনুে�দ 10 (ক) এবং (খ) েদখুন), সমত� ল� বা অিধক মেূল�র �িত�াপন স�ি� (েযমন, কৃিষ বা বািণ�জ�ক 
সাইট) �দান করা হেব , অথবা, েযখােন উপযু�, �িত�াপন খরেচ নগদ �িতপূরণ; এবং  

c. অথ �ৈনিতকভােব �ানচ� �ত ব��� যারা আইনগতভােব �ীকৃত ভূিমর দাবীদার নয় (অনুে�দ 10 (গ) েদখুন) 
তােদরেক �িত�াপন খরেচ ভূিম ব�তীত অন�ান� �িত হওয়া স�েদর �িতপূরণ েদওয়া হেব (েযমন- 
ফসল, েসচ অবকাঠােমা এবং জিমেত অন�ান� উ�য়ন)। তাছাড়াও, ঋণ�হীতা ভূিমর �িতপূরেণর িবিনমেয় 
যেথ� সহায়তা �দান করেব েযন েসই সব ব���রা অন� েকাথাও জীিবকা পুনঃ�িত�ার সুেযাগ পায়। 
ঋণ�হীতােক েযাগ�তার জন� সময়সীমার পর �ক� এলাকা দখল করা ব���েদর �িতপূরণ বা সহায়তা 
করার �েয়াজন েনই। 

অথ �ৈনিতকভােব �ানচ� �ত ব���েদরেক তােদর আয়-উপাজ�েনর স�মতা, উৎপাদন �র এবং জীবনযা�ার মান 
উ�ত করার বা কমপে� পুন��ােরর সুেযাগ েদওয়া হেব: 

a. জিম িনভ�র ব���েদর ে�ে�, �িত�াপেনর জিম েয�টেত উৎপাদনশীল স�াবনা, �ানীয় সুিবধা, এবং 
অন�ান� িবষয়�িলর সংিম�ণ রেয়েছ েসে�ে� যিদ স�ব হয় কমপে� �িত হওয়ার সমপিরমাণ অফার 
করা হেব;  
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b. �াকৃিতক স�দ-িভি�ক জীিবকাধারী ব���েদর ে�ে� এবং েযখােন �ক�-স�িক�ত অ�াে�স িবিধিনেষধ 
�েযাজ�, তােদর জন� �িত�� স�েদর অব�াহত অ�াে�েসর সুেযাগ েদওয়া বা সমপিরমাণ জীিবকা-
উপাজ�েনর স�াবনা এবং অ�াে�সেযাগ�তার সােথ িবক� স�েদ অ�াে�স �দােনর ব�ব�া �হণ করা হেব। 
েযখােন সাধারণ স�দ িরেসাস � �িত�� হয়, েসখােন �াকৃিতক স�দ ব�বহােরর উপর িনেষধা�ার সােথ 
স�িক�ত সুিবধা এবং �িতপূরণ সমি�ত হেত পাের; এবং 

c. যিদ এটা �দিশ �ত হয় েয �িত�াপেনর জন� জিম বা স�দ অনুপল�, তাহেল ঋণ�হীতা অথ �ৈনিতকভােব 
�ানচ� �ত ব���েদর িবক� আয় উপাজ�েনর সেুযাগ েযমন- ঋণ সিুবধা, দ�তামূলক �িশ�ণ, ব�বসা �� 
করার সহায়তা, কম �সং�ােনর সুেযাগ, অথবা স�েদর �িতপূরেণ অিতির� নগদ সহায়তা �দান করেবন। 
তেব, �ধুমা� নগদ সহায়তা �ায়ই �িত�� ব���েদর জীিবকা পুন��ােরর কায �করী উপায় বা দ�তা 
�দােন স�ম হয় না। 

সকল অথ �ৈনিতকভােব �ানচ� �ত ব���েদর তােদর আয়-উপাজ�েনর �মতা, উৎপাদন �র এবং জীবনযা�ার মান 
পুন��ােরর জন� �েয়াজনীয় সমেয়ািচত েযৗ��ক অনুমােনর িভি�েত �েয়াজন অনুযায়ী সামিয়ক সহায়তা �দান 
করা হেব। 



পিরিশ� 6: পুনব �াসন কম � পিরক�নার জন� পরামশ �মূলক �পেরখা 
 

এই পিরিশ� ESS5-এ শারীিরক এবং/অথবা অথ �ৈনিতক �ানচ� �িত সং�া� পিরক�নার উপাদান�িল বণ �না কের। এই 
পিরিশে�র উে�েশ�র ে�ে�, এই পিরক�না�িল "পুনব �াসন পিরক�না" িহেসেব উে�খ করা হেব। পুনব �াসন 
পিরক�নায় এক�ট �ক� েথেক �ত�ািশত �ভােবর �কৃিতর উপর িনভ�র কের শারীিরক এবং/অথবা অথ �ৈনিতক 
�ানচ� �িত েমাকােবলার ব�ব�া অ�ভ� �� থােক। পুনব �াসন পিরক�নার পিরিধর উপর িনভ�র কের �ক��িলর িবক� 
নামকরণ ব�ব�ত হেত পাের-উদাহরণ��প, েযখােন এক�ট �কে� েকবল অথ �ৈনিতক �ানচ� �িত থােক, েসখােন 
পুনব �াসন পিরক�না�টেক "জীিবকা পিরক�না" বলা েযেত পাের অথবা েযখােন আইনগত িনধ �ািরত পাক� এবং 
সুরি�ত এলাকায় অ�াে�েসর উপর িবিধিনেষধ রেয়েছ, েসখােন পিরক�না�ট "���য়া কাঠােমার" �প িনেত পাের।  

পুনব �াসন পিরক�নার শত�াবলীর পিরিধ এবং িববরেণর �র পুনব �াসেনর মা�া এবং জ�টলতা অনুযায়ী িভ� িভ� হয়। 
পিরক�না�ট িনে�র আপ-ট� -েডট এবং িনভ�রেযাগ� তেথ�র িভি�েত ৈতির করা হেয়েছ (ক) ��ািবত �ক� এবং 
�ানচ� �ত ব��� ও অন�ান� �িতকূলভােব �িত�� েগা��র উপর এর স�াব� �ভাব, (খ) উপযু� এবং স�াব� �শমন 
ব�ব�া, এবং (গ) আইিন ও পুনব �াসন ব�ব�া কায �কর করার জন� �েয়াজনীয় �ািত�ািনক ব�ব�া। 

পুনব �াসন পিরক�নার নূ�নতম উপাদানসমূহ: 

�কে�র িববরণ। �কে�র সাধারণ িববরণ এবং �কে�র এলাকা িচি�তকরণ। 

স�াব� �ভাব। িনে�া��িল িচি�তকরণ: 

a. �কে�র উপাদান বা ��য়াকলাপ যা �ানচ� �িত সৃ�� কের, ব�াখ�া কের েকন িনব �ািচত জিম �কে�র 
সময়সীমার মেধ� ব�বহােরর জন� অিধ�হণ করেত হেব; 

b. এই জাতীয় উপাদান বা ��য়াকলােপর �ভাবভ� � অ�ল; 
c. ভূিম অিধ�হেণর সেুযাগ ও কাঠােমা এবং অন�ান� �াবর স�েদর উপর �ভাব; 
d. ভূিম বা �াকৃিতক স�েদর ব�বহার, বা অ�াে�েসর উপর �ক�-আেরািপত েযেকােনা িবিধিনেষধ; 
e. �ানচ� �িত এড়ােনা বা �াস করার জন� িবেবচ� িবক��িল এবং েস�িলর �ত�াখ�ােনর কারণ; এবং 
f. �ক� বা�বায়েনর সময় যথাস�ব �ানচ� �িত কমােনার জন� িনধ �ািরত ���য়া। 

ল��সমূহ। পুনব �াসন কম �সূিচর �ধান ল��সমূহ। 

আদম�মাির জিরপ এবং েবসলাইন আথ �-সামা�জক গেবষণা। �িত�� ব���েদর শনা� ও গণনা করার জন� 
এক�ট পািরবািরক �েরর আদম�মািরর ফলাফল, এবং, �িত�� ব���েদর স�ৃ�তায়, �ক� �ারা �ভািবত 
হওয়ার জিম, কাঠােমা এবং অন�ান� �াবর স�েদর জিরপ করা। আদম�মাির জিরেপ অন�ান� েযসব �েয়াজনীয় 
কাজ অ�ভ� �� রেয়েছ: 

a. উৎপাদন ব�ব�া, �ম এবং গৃহ�ালীর সংগঠেনর িববরণ সহ �ানচ� �ত পিরবােরর ৈবিশ�� িচি�ত করা; এবং 
�ানচ� �ত জনেগা��র জীবনধারা (�াসি�ক অনুযায়ী, উৎপাদন �র এবং আনু�ািনক ও অনানু�ািনক উভয় 
অথ �ৈনিতক ��য়াকলাপ েথেক �া� আয় সহ) এবং জীবনযা�ার মান (�াে��র অব�া সহ) স�িক�ত 
েবসলাইন স�িক�ত তথ�; 

b. দুব �ল েগা�� বা ব���েদর ব�াপাের তথ� যােদর জন� িবেশষ িবধান দরকার হেত পাের; 
c. �ভািবত হেত পাের এমন পাবিলক বা কিমউিন�ট িভি�ক অবকাঠােমা, স�ি� বা পিরেষবা�িল িচি�ত 

করা; 



58 
 

 

d. পুনব �াসন কম �সূিচর নকশা এবং বােজেটর িভি� �দান করা; 
e. সময়সীমার তািরখ অনুযায়ী সম�য় কের, �িতপূরণ ও পুনব �াসন সহায়তা েথেক অেযাগ� েলাকেদর বাদ 

েদওয়ার জন� এক�ট িভি� �দান; এবং পয �েব�ণ ও মলূ�ায়েনর উে�েশ� েবসলাইন শত� জাির করা; 
f. ব�াংক েযেহত�  �াসি�ক মেন করেত পাের, তাই আদম�মাির জিরেপর পিরপূরক বা অবিহত করার জন� 

িন�িলিখত িবষয়�িলর উপর অিতির� গেবষণার �েয়াজন হেত পাের; 
g.  �ানীয় �ীকৃত ভূিম ব�ন ���য়া �ারা িনয়ি�ত �াভািবক স�দ �াকৃিতক স�েদর এক�ট তািলকা সহ 

েযখান েথেক মানুষ তােদর জীিবকা ও ভরণেপাষণ, মািলকানািবহীন-িভি�ক ইউস�া� িসে�ম (মাছ ধরা, 
চারণভূিম বা বনভূিম ব�বহার সহ) ভূিমর দখল এবং হ�া�র ব�ব�া, এবং �ক� এলাকায় িবিভ� দখল 
ব�ব�ার �ারা উ�ািপত েযেকােনা সমস�া; 

h. সামা�জক েনটওয়াক� এবং সামা�জক সহায়তা ব�ব�াসহ �িত�� কিমউিন�টর মেধ� সামা�জক 
েযাগােযােগর ধরন এবং িকভােব তারা �ক� �ারা �িত�� হেব; এবং  

i. �ানচ� �ত কিমউিন�টর সামা�জক ও সাং�ৃিতক ৈবিশ��, যার মেধ� রেয়েছ আনু�ািনক ও অনানু�ািনক 
�িত�ােনর বণ �না (েযমন, কিমউিন�ট সংগঠন, আচার-অনু�ান িভি�ক েগা��, েবসরকাির সং�া (এন�জও)) 
যা পরামশ � েকৗশল ও পুনব �াসন কায ��েমর নকশা ও বা�বায়েনর জন� �াসি�ক হেত পাের। 

আইিন কাঠােমা। আইিন কাঠােমার িবে�ষেণর ফলাফল, িনে�া��িল আওতাভ� �: 

a. মূল�ায়ন প�িত ও অথ � �দােনর সময় উভয় ে�ে�ই বাধ�তামূলক অিধ�হণ এবং ভূিম ব�বহাের িবিধিনেষধ 
আেরােপর শ��র এবং এর সােথ যু� �িতপূরেণর �কৃিতর পিরিধ; 

b. �েযাজ� আইিন ও �শাসিনক প�িত, যার মেধ� রেয়েছ িবচািরক ���য়ায় �ানচ� �ত ব���েদর জন� িবদ�মান 
�িতকােরর িববরণ এবং এই ধরেনর প�িতর �াভািবক সময়সীমা এবং �কে�র জন� �াসি�ক েযেকােনা 
উপল� অিভেযাগ িন�ি� ���য়া; 

c. পুনব �াসন কায ��ম বা�বায়েনর জন� দািয়��া� সং�া�িল সং�া� আইন ও িবিধ; এবং 
d. বাধ�তামূলক অিধ�হণ, ভূিম ব�বহাের িবিধিনেষধ আেরাপ এবং পুনব �াসেনর ব�ব�া ও ESS5-এর আওতাভ� � 

আইন ও অনুশীলেনর মেধ� ঘাটিত, যিদ থােক, এবং এই ধরেনর ঘাটিত পূরণ করার ���য়া�িল। 

�ািত�ািনক কাঠােমা। �ািত�ািনক কাঠােমার িবে�ষেণর ফলাফেল িনে�া� িবষয়�িল আওতাভ� �: 

a. পুনব �াসন কায ��েমর জন� দািয়��া� সং�া�িলর িচি�তকরণ এবং NGOs/CSOs যা �ক� বা�বায়েন 
ভূিমকা রাখেত পাের, যার মেধ� রেয়েছ �ানচ� �ত ব���েদর সহায়তা �দান; 

b. এই ধরেনর সং�া এবং NGOs/CSOs-এর �ািত�ািনক �মতার মূল�ায়ন; এবং 
c. পুনব �াসন বা�বায়েনর জন� দািয়��া� সং�া এবং NGOs/CSOs-এর �ািত�ািনক স�মতা বৃ��র জন� 

��ািবত েযেকােনা পদে�প। 

েযাগ�তা। �ানচ� �ত ব���েদর সং�া এবং �িতপূরণ ও অন�ান� পুনব �াসন সহায়তার জন� তােদর েযাগ�তা 
িনধ �ারেণর মানদে�র পাশাপািশ �াসি�ক সময়সীমা। 

মূল�ায়ন ও �িতর �িতপূরণ। তােদর �িতপূরেণর মূল� িনধ �ারেণর জন� �িতর মূল�ায়ন করেত ব�ব�ত প�িত; 
এবং �ানীয় আইেনর অধীেন ভূিম, �াকৃিতক স�দ এবং অন�ান� স�েদর জন� ��ািবত �িতপূরেণর �কার ও 
মা�ার িববরণ এবং তােদর জন� �িত�াপন খরচ �াি�র �েয়াজনীয় পিরপূরক ব�ব�া।  

কিমউিন�টর অংশ�হণ। �ানচ� �ত ব���েদর অংশ�হণ (েহা� কিমউিন�ট সহ, �াসি�ক ে�ে�): 
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a. পুনব �াসন কায ��েমর নকশা ��ত ও বা�বায়েন �ানচ� �ত ব���েদর সে� পরামশ � এবং অংশ�হণ 
েকৗশেলর বণ �না; 

b. পুনব �াসন পিরক�না �ণয়েন �কািশত মতামত ও িকভােব এই মতামত�েলা িবেবচনায় েনওয়া হেয়েছ তার 
সারসংে�প; 

c. উপ�ািপত পুনব �াসেনর িবক��িলর এক�ট পয �ােলাচনা, এবং �ানচ� �ত ব���েদর কােছ িবদ�মান িবক��িল 
হেত তােদর পছ� িনধ �ারণ; এবং 

d. �ািত�ািনক ব�ব�া যার মাধ�েম �ানচ� �ত ব���রা পিরক�না ও বা�বায়ন জেুড় �ক� কতৃ�পে�র কােছ 
তােদর উে�েগর কথা জানােত পাের এবং এ�ট িন��ত করার ব�ব�া েয আিদবাসী, জািতগত সংখ�ালঘ,ু 
ভূিমহীন এবং মিহলােদর মেতা দুব �ল েগা���িলর পয �া� �িতিনিধ� রেয়েছ। 

বা�বায়েনর সময়সূিচ। বা�বায়েনর এক�ট সময়সূিচ যা �ানচ� �ত হওয়ার �ত�ািশত তািরখ, এবং সম� পুনব �াসন 
পিরক�না কায ��েমর জন� আনুমািনক সূচনা এবং সমাি�র তািরখ �দান কের। সািব �ক �কে�র বা�বায়েনর সােথ 
পুনব �াসন কায ��ম িকভােব সংযু� তা সময়সূিচেত উে�খ থাকেব। 

খরচ এবং বােজট। মু�া�ীিত, জনসংখ�া বৃ�� এবং অন�ান� আপদকালীন ভাতা সহ সকল পুনব �াসন কায ��েমর 
জন� ে�িণব� খরেচর অনুমান েদখােনা সারিণ; ব�েয়র সময়সূিচ; তহিবেলর উৎস; এবং বা�বায়নকারী সং�ার 
এখিতয়ার বিহভূ�ত এলাকায় সময়মেতা তহিবল �বােহর ব�ব�া, এবং পুনব �াসেনর জন� অথ �ায়ন, যিদ থােক। 

অিভেযাগ িন�ি�র েকৗশল। পিরক�না�ট �ানচ� �িত বা পুনব �াসন েথেক উদ্ভ� ত িবেরােধর তৃতীয় পে�র 
িন�ি�র জন� সা�য়ী এবং সহজলভ� প�িত বণ �না কের; এই ধরেনর অিভেযাগ ���য়ায় িবচািরক অপশেনর 
�াপ�তা এবং ও কিমউিন�টও �চিলত িববাদ িন�ি�র ���য়া িবেবচনা করা উিচত। 

মিনটিরং ও মূল�ায়ন। স�ূণ � ও ব�িন� তথ� িন��ত করার জন� ব�াংেকর �ারা যথাযথ িবেবিচত তৃতীয় পে�র 
মিনটর �ারা পিরপূরক, বা�বায়নকারী সং�া কতৃ�ক �ানচ� �িত ও পুনব �াসন কায ��ম মিনটিরংেয়র ব�ব�া; পুনব �াসন 
কায ��েমর ইনপুট, আউটপুট এবং ফলাফল পিরমােপর জন� পারফম ��া� মিনটিরং সচূক; পয �েব�ণ ���য়ায় 
�ানচ� �ত ব���েদর অংশ�হণ; সকল পুনব �াসন কায ��ম স�� হওয়ার পের এক�ট যু��স�ত সমেয়র জন� 
ফলাফেলর মূল�ায়ন; পুনব �াসন মিনটিরংেয়র ফলাফল�িল ব�বহার কের পরবত� বা�বায়নেক িনেদ�শ কের। 

অিভেযা�জত ব�ব�াপনার ব�ব�া। পিরক�নায় �কে�র অব�ার অ�ত�ািশত পিরবত�ন, বা সে�াষজনক 
পুনব �াসেনর ফলাফল অজ�েন অ�ত�ািশত �িতব�কতার �িত��য়ায় পুনব �াসন বা�বায়েনর জন� িবধান অ�ভ� �� 
করা উিচত। 

 



পিরিশ� 7: পরামশ �মূলক আিদবাসী জনেগা�� পিরক�না কাঠােমা 
 

ESS7 িচি�ত এক�ট �ত� সামা�জক ও সাং�ৃিতক েগা��র জন� �েযাজ�। এই ধরেনর েগা��র জন� ব�ব�ত পিরভাষা 
েদশ েভেদ িভ� িভ� হয় এবং �ায়ই জাতীয় েচতনােক বঝুায়। ESS7 "আিদবাসী জািত/সাব-সাহারান আি�কান 
ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট" পিরভাষা�ট ব�বহার কের �ীকৃিত েদয় েয ঐ ধরেনর 
িচি�ত েগা���িলেক িবিভ� েদেশ িবিভ� পিরভাষায় উে�খ করা েযেত পাের। এই ধরেনর পিরভাষা�িলর মেধ� 
রেয়েছ "সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট," "আিদবাসী জািতগত 
সংখ�ালঘ,ু" "আিদবাসী," "পাহািড় উপজািত," "দুব �ল ও �াি�ক েগা��," "সংখ�ালঘ ুজাতীয়তা," "তফিসিল উপজািত," 
"ফা�� ন�াশন" বা "উপজাতীয় েগা��।" ESS7 এই ধরেনর সকল েগা��র ে�ে� �েযাজ�, যিদ তারা মানদ� পূরণ 
কেরন। এই ESS-এর উে�শ� অনুযায়ী, "আিদবাসী জািত/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত 
ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট" পিরভাষা�ট এই ধরেনর সকল িবক� পিরভাষা অ�ভ� �� কের। 

1. ল��সমূহ 

ল��সমূহ হেলা:  

a. উ�য়ন ���য়া�টর মানবািধকার, ময �াদা, আকা�া, পিরচয়, সং�ৃিত এবং আিদবাসী/সাব-সাহারান 
আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট �াকৃিতক স�দ-িভি�ক জীিবকার 
�িত পূণ � ��া িন��ত করা। 

b. আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�টর 
উপর �কে�র িব�প �ভাব এড়ােনার জন�, অথবা যখন এড়ােনা স�ব হয় না, তখন এই ধরেনর 
�ভাব�িলেক কিমেয় আনা, �াস করা এবং/অথবা �িতপূরণ েদওয়া। 

c. আিদবাসী/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�টর জন� 
েটকসই উ�য়েনর সুিবধা এবং সুেযাগেক এমনভােব উ�ীত করেব, যা সহজলভ�, সাং�ৃিতকভােব উপযু� 
এবং অ�ভ� ���মূলক। 

d. �কে�র নকশা উ�ত করেত এবং �কে�র লাইফ সাইেকল জেুড় েকােনা �ক� �ারা �িত�� আিদবাসী 
জনেগা��/ সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�টর সােথ 
অথ �পূণ � পরামেশ �র িভি�েত এক�ট চলমান স�ক� �াপন এবং বজায় েরেখ �ানীয় সমথ �ন উ�ীত করা। 

e. এই ESS-এ বিণ �ত িতন�ট পিরি�িতেত �িত�� আিদবাসী/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব 
অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�টর �াধীন, পূেব � এবং অবিহত স�িত (FPIC) �াি�র জন�। 

f. আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�টর 
সং�ৃিত, �ান এবং চচ�া�িলেক �ীকৃিত, স�ান এবং সংর�ণ করা এবং তােদর পিরবিত�ত অব�ার সােথ 
মািনেয় েনওয়ার সুেযাগ েদওয়া এবং এমন এক�ট সময়সীমা িন��ত করা যা তােদর কােছ �হণেযাগ�। 
 

2. �েয়ােগর পিরসর 

এই ESS িচি�ত এক�ট �ত� সামা�জক ও সাং�ৃিতক েগা��র জন� �েযাজ�। িকছ�  েদেশ, এই ধরেনর েগা���িলেক 
'আিদবাসী জনগণ' িহেসেব উে�খ করা হয়। অন�ান� েদেশ তােদরক অন�ান� পিরভাষায় উে�খ করা েযেত পাের, 
েযমন "সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট," "আিদবাসী জািতগত 
সংখ�ালঘ,ু" "আিদবাসী," "পাহািড় উপজািত," "দুব �ল ও �াি�ক েগা��," "সংখ�ালঘ ুজাতীয়তা," "তফিসিল উপজািত," 
"ফা�� ন�াশন"  বা উপজাতীয় েগা��। েযেহত�  "আিদবাসী জনেগা��" শ��টর �েয়াগেযাগ�তা েদশ েভেদ ব�াপকভােব 
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িভ� িভ� অথ � বহন কের, তাই ঋণ�হীতা ঋণ�হীতার জাতীয় ে��াপেট যথাযথভােব আিদবাসীেদর জন� এক�ট 
িবক� পিরভাষা ব�বহার করেত ব�াংকেক অনুেরাধ করেত পােরন। েয পিরভাষাই ব�ব�ত েহাক, এই ESS-এর 
শত�াবলী এই ধরেনর সকল েগা��র জন� �েযাজ� হেব। এই ESS "আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান 
ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট" পিরভাষা�ট ব�বহার কের িবিভ� পিরভাষার �ীকৃিত 
েদয় যা জাতীয় ে��াপেট আিদবাসীেদর উে�খ করেত ব�ব�ত হেত পাের। 

এই ESS তখিন �েযাজ� হয় যখন আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত 
ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট (েযেহত�  েস�িল জাতীয় ে��াপেট উে�খ করা েযেত পাের) িবদ�মান থােক, অথবা 
এক�ট ��ািবত �ক� এলাকায় েযৗথ সংযু�� থােক, েযমন�ট পিরেবশগত ও সামা�জক মূল�ায়েনর সময় িনধ �ািরত 
হয়। এই ESS এ�ট িনিব �েশেষ �েযাজ� হয় েয আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব 
অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট ইিতবাচক বা েনিতবাচকভােব �িত�� হয়, এবং এই ধরেনর �ভাব�িলর 
তাৎপয � িনিব �েশেষ। এই ESS-এ, ”আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত 
ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট" পিরভাষা�ট (অথবা িবক� পিরভাষা ব�বহার কের জাতীয় ে��াপেট তােদর েয রকম 
উে�খ করা েযেত পাের) এক�ট সাধারণ অেথ � ব�বহার করা হয় িবিভ� িড�ীেত িন�িলিখত ৈবিশে��র অিধকারী এক�ট 
�ত� সামা�জক ও সাং�ৃিতক েগা��েক েরফার কের: 

এই ESS-এ, "আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�ট" পিরভাষা�ট (অথবা িবক� পিরভাষা ব�বহার কের জাতীয় ে��াপেট তােদর েয রকম উে�খ করা েযেত 
পাের) এক�ট সাধারণ অেথ � ব�বহার করা হয় েযন পিরবত�নশীল মা�ায় িন�িলিখত ৈবিশে��র অিধকারী এক�ট �ত� 
সামা�জক ও সাং�ৃিতক েগা��েক েরফার কের: 

a. এক�ট �ত� আিদবাসী সামা�জক ও সাং�ৃিতক েগা��র সদস� িহেসেব আ�পিরচয় ও অন�েদর �ারা এই 
পিরচেয়র �ীকৃিত; এবং 

b. েভৗেগািলকভােব �ত� বাস�ান, ৈপতৃক ভূ-খ�, বা ঋত� িভি�ক ব�বহার বা েপশার ে���িল ও এই অ�েলর 
�াকৃিতক স�েদর সােথ েযৗথ সংযু��; এবং 

c. �থাগত সাং�ৃিতক, অথ �ৈনিতক, সামা�জক, বা রাজৈনিতক �িত�ান যা মূলধারার সমাজ বা সং�ৃিত েথেক 
�ত� বা আলাদা; এবং 

d. এক�ট �ত� ভাষা বা উপভাষা �ায়ই অিফিসয়াল ভাষা বা েয েদশ বা অ�েল তারা থােক েস ভাষা েথেক 
আলাদা হয়। 

এই ESS আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�ট�িলর স�দােয়র জন�ও �েযাজ�, যারা কিমউিন�ট বা েগা��র সদস�েদর জীব�শায়, �ক� এলাকায় 
পৃথক বাস�ান বা ৈপতৃক ভূ-খে�র সােথ েযৗথ সংযু�� হািরেয় েফেলেছ, েজারপূব �ক িবে�দ, সংঘাত, সরকারী 
পুনব �াসন কম �সূিচ, তােদর জিম হেত িবতাড়ন, �াকৃিতক দুেয �াগ, অথবা এই ধরেনর অ�ল�িলেক শ�ের এলাকায় 
অ�ভ� �� করার কারেণ। এই ESS মানদে�র স��� সােপে� বেন বসবাসকারী, িশকারী-সং�হকারী, চারণভূিম বা 
অন�ান� যাযাবর েগা��র ে�ে�ও �েযাজ�। 

িব�ব�াংেকর িস�া� হেলা েয আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত 
ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িল �ক� এলাকায় উপি�ত, অথবা তােদর েযৗথ সংযু�� আেছ, ঋণ�হীতােক এই 
ESS-এর পরামশ �, পিরক�না অথবা অন�ান� শত�াবলী পূরেণর জন� উপযু� িবেশষ�েদর কাছ েথেক ইনপুট চাওয়ার 
�েয়াজন হেব। িব�ব�াংক আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী 
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�ানীয় কিমউিন�ট�িলর শনা�করেণর জন� �ক� যাচাইেয়র সময় জাতীয় ���য়া অনুসরণ করেত পাের (েযমন- 
তােদর জাতীয় ে��াপেট উে�খ করা েযেত পাের), েযখােন এই ���য়া�িল ESS.8-এর শত�াবলী পূরণ কের। 

সাধারণ  

এই ESS-এর এক�ট মূল উে�শ� হেলা এ�ট িন��ত করা েয, আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান 
ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িল যারা �ক� এলাকায় উপি�ত বা এর েযৗথ 
সংযু��েত আেছন, �ক� নকশা ও �ক� বা�বায়েনর ব�ব�া িনধ �ারেণ তােদর সােথ স�ূণ ��েপ পরামশ � করা 
হেয়েছ, এবং তােদর স��য় অংশ�হেণর সুেযাগ রেয়েছ। পরামেশ �র পিরিধ ও ে�ল, এবং পরবত� �ক� পিরক�না 
ও ডকুেমে�শন ���য়া�িল স�াব� �কে�র ঝঁুিক এবং �ভােবর পিরিধ ও ে�েলর সমানুপািতক হেব কারণ েস�িল 
আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলেক 
�ভািবত করেত পাের। 

ঋণ�হীতা আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�ট�িল যারা �ক� এলাকায় উপি�ত বা এর েযৗথ সংযু��েত আেছন তােদর উপর স�াব� �ত�� ও পেরা� 
অথ �ৈনিতক, সামা�জক, সাং�ৃিতক (সাং�ৃিতক ঐিতহ� সহ), এবং পিরেবশগত �ভােবর �কৃিত ও মা�ার মলূ�ায়ন 
করেবন। ঋণ�হীতা এক�ট পরামশ � েকৗশল �ণয়ন করেবন এবং এমন উপােয় িচি�ত করেবন যার মাধ�েম �িত�� 
আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িল 
�ক� নকশা ও বা�বায়েন অংশ�হণ করেব। পরবত�েত, কায �কর �ক� নকশা ও ডকুেমে�শন িনে�র বণ �না 
অনুযায়ী ৈতির করা হেব। 

ঋণ�হীতার ��ািবত ব�ব�া ও পদে�প�িল �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান 
ঐিতহািসকভােব অবেহিলতত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলর সােথ আেলাচনা কের ৈতির করা হেব এবং 
এক�ট সময়াব� পিরক�নায় অ�ভ� �� করা হেব, েযমন- এক�ট আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান 
ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট পিরক�না। পিরক�নার পিরিধ ও ে�ল �কে�র স�াব� 
ঝঁুিক এবং �ভােবর সমানুপািতক হেব। পিরক�নার ধরন ও িশেরানাম �ক� বা েদেশর ে��াপেটর উপযু� কের 
সমি�ত হেব এবং আিদবাসীেদর জন� েযেকােনা িবক� পিরভাষােক �িতফিলত করেব।  

িব�প �ভাব এড়ােনা 

আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলর 
উপর �িতকূল �ভাব যতট� কু স�ব এড়ােনা হেব। েযখােন িবক��িল অনুস�ান করা হেয়েছ এবং �িতকূল 
�ভাব�িল এড়ােনা যায়িন, েসখােন ঋণ�হীতা এ রকম �ভাব�িলর �কৃিত ও মা�া এবং �িত�� আিদবাসী 
জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলর দুব �লতার 
ধরন ও মা�ার অনুপােত সাং�ৃিতকভােব উপযু� উপােয় এই �ভাব�িলেক কিমেয় েদেবন এবং/অথবা �িতপূরণ 
েদেবন। 

যখন এমন পিরি�িত ৈতির হয় েযখােন �ক��িল সীিমত বািহ�ক েযাগােযােগর আওতাভ� � দরূবত� েগা���িলেক 
�িত�� কের, যােদরেক "ে��ায় িব���তার," জনগণ, "িব��� জনগণ" বা "�াথিমক েযাগােযােগ" নােমও 
পিরিচত, েসখােন ঋণ�হীতা তােদর ভূিম এবং অ�ল, পিরেবশ, �া�� এবং সং�ৃিত িচি�ত, স�ান এবং সুর�া বজায় 
রাখার জন� যথাযথ ব�ব�া �হেণর পাশাপািশ �কে�র ফেল তােদর সােথ সকল অযািচত কায ��ম বা েযাগােযাগ 
এড়ােনার ব�ব�া�িলও �হণ করেবন। �কে�র েয িদক�িলর ফেল এ রকম অযািচত েযাগােযাগ স�� হেব 
েস�িল আর ���য়া করা হেব না। 
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�শমন ও উ�য়ন সুিবধা 

ঋণ�হীতা এবং আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�ট�িল ESS1-এ বিণ �ত ে�িণিবন�ােসর সােথ সাম�স� েরেখ �শমন ব�ব�া এবং সাং�ৃিতকভােব উপযু� ও 
েটকসই উ�য়ন সুিবধার সুেযাগ�িল িচি�ত করেব। মলূ�ায়ন ও �শমেনর পিরিধেত সাং�ৃিতক �ভাব ও শারীিরক 
�ভাব অ�ভ� �� থাকেব। ঋণ�হীতা �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব 
অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলেক চ� ��ব� ব�ব�া�িলর সময়মেতা �দান িন��ত করেবন। 

�িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�িলর জন� �িতপূরণ ও বরা� সুিবধািদ িনধ �ারণ, িবতরণ, ও ব�ন এই আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান 
আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলর �িত�ান, িনয়ম এবং রীিতনীিত�িলর 
িবেবচনা ও তােদর েযাগােযােগর �র মূলধারার সমােজর সােথ করা হেব। �িতপূরেণর েযাগ�তা ব���গতভােব বা 
স��িলতভােব অথবা উভেয়র সম�েয় হেত পাের। েযখােন স��িলত িভি�েত �িতপূরণ িনধ �ারণ হয়, েসখােন যতট� কু 
স�ব সকল েযাগ� সদস�েদর কােছ �িতপূরেণর সুষ্ঠ�  িবতরণ অথবা �িতপূরেণর স��িলত ব�বহার এমনভােব 
সং�ািয়ত ও বা�বািয়ত হেব যা েগা��র সকল সদস�েদর উপকৃত কের। 

িবিভ� কারণ অ�ভ� ��, এেদর মেধ� কেয়ক�ট হেলা �কে�র �কৃিত, �কে�র ে��াপট এবং �ভািবত আিদবাসী 
জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলর দুব �লতা 
িনধ �ারণ করেব েয িকভােব আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী 
�ানীয় কিমউিন�ট�িল �ক� েথেক উপকৃত হেব। িচি�ত সুেযাগ�িল �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান 
আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলর ল�� এবং পছ��িল ত� েল ধরেব, যার 
মেধ� রেয়েছ সাং�ৃিতকভােব উপযু� উপােয় তােদর জীবনযা�ার মান এবং জীিবকার মান উ�ত করা এবং তারা 
িনভ�রশীল এমন �াকৃিতক স�েদর দীঘ �েময়াদী ি�িতশীলতার িবকাশ ঘটােনা। 

আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�ট�িলর সােথ অথ �পূণ � পরামশ � করা হয় 

কায �কর �ক� নকশা উ�ীত করেত, �ানীয় �ক� সহায়তা বা মািলকানা গেড় ত�লেত ও �ক�-স�িক�ত িবল� বা 
িবতেক�র ঝঁুিক কমােত ঋণ�হীতা �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব 
অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলর সােথ ESS10-এর �েয়াজন অনুসাের এক�ট স�ৃ�তামলূক 
���য়ার জন� চ� ��ব� হেব। এই স�ৃ�তামূলক ���য়ায় সাং�ৃিতকভােব উপযু� এবং িল� িভি�ক ও 
আ�ঃ�জে�র অ�ভ� ���মলূক প�িতেত ে�কেহা�ার িবে�ষণ এবং স�ৃ�তা পিরক�না, তথ� �কাশ এবং 
অথ �পূণ � পরামশ � অ�ভ� �� থাকেব। আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত 
ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলর ে�ে�, অথ �পূণ � পরামেশ �র ���য়ায় যা থাকেব: 

a. আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�ট�িলর �িতিনিধ দল ও সং�া�িল (েযমন, �বীণেদর পিরষদ বা �াম পিরষদ, বা সদ�ারগণ) এবং, 
�েযাজ� ে�ে�, অন�ান� কিমউিন�টর সদস�েদর অ�ভ� �� করেব; 

b. আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�ট�িলেক িস�া� �হণ ���য়ার জন� পয �া� সময় �দান করেব; এবং 
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c. আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�ট�িলেক �ক� কায ��েমর নকশা বা �শমন ব�ব�া �হেণ কায �কর অংশ�হেণর সুেযাগ েদেব 
যা তােদর ইিতবাচক বা েনিতবাচকভােব �িত�� করেত পাের। 
 

3. এমন পিরি�িত েয�িলর জন� িবনামূেল�, পেূব � এবং অবিহত স�িতর �েয়াজন (FPIC) 

আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িল 
তােদর ভূিমর �িত, িব���তা বা েশাষেণর িশকার এবং �াকৃিতক ও সাং�ৃিতক স�েদর অ�াে�েসর ে�ে� িবেশষ 
কের ঝঁুিকপূণ � হেত পাের। এই দুব �লতার �ীকৃিত��প, এই ESS (েসকশন A) এবং ESSs1 ও 10-এ বিণ �ত সাধারণ শত�াবলী 
ছাড়াও, ঋণ�হীতা �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী 
�ানীয় কিমউিন�ট�িলর FPIC পােবন যার িভি�েত �ক��ট: 

a. �চিলত মািলকানা বা �থাগত ব�বহার বা দখেলর অধীেন থাকা জিম এবং �াকৃিতক স�েদর উপর িব�প 
�ভাব েফলেব;  

b. �চিলত মািলকানা বা �থাগত ব�বহার বা দখেলর অধীেন থাকা জিম এবং �াকৃিতক স�দ েথেক আিদবাসী 
জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলর 
�ানা�র ঘটােব; অথবা 

c. আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�ট�িলর সাং�ৃিতক ঐিতেহ�র উপর উে�খেযাগ� �ভাব েফলেব যা �িত�� আিদবাসী 
জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলর 
পিরচয় এবং/অথবা জীবেনর সাং�ৃিতক, আনু�ািনক বা আধ�া��ক িদক�িলর িবেশষ উপাদান। 

এই পিরি�িতেত, ঋণ�হীতা �কে�র ঝঁুিক এবং �ভাব�িল সনা� করেত সহায়তা করার জন� িনরেপ� 
িবেশষ�েদর িনযু� করেবন। 

FPIC-এর সব �জন�ীকৃত েকােনা সং�া েনই। এই ESS-এর উে�শ� পূরেণ FPIC িন��েপ বা�বািয়ত হয়: 

a. FPIC-এর পিরিধ �কে�র নকশা, বা�বায়েনর ব�ব�া এবং �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান 
আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলর উপর ঝঁুিক এবং �ভাব 
স�িক�ত �ত�ািশত ফলাফেলর জন� �েযাজ�; 

b. FPIC-এর কাজ হেলা ESS10-এ বিণ �ত অথ �পূণ � পরামশ � ���য়া ৈতির করা ও �সািরত করা এবং তা ঋণ�হীতা 
ও �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�ট�িলর মেধ� সততাপূণ � আেলাচনার মাধ�েম �িত��ত হেব; 

c. ঋণ�হীতা েয�িল নিথভ�� করেব: (i) ঋণ�হীতা ও আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান 
ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট কতৃ�ক সততামলূক আেলাচনার জন� 
পার�িরক স�িতসচূক ���য়া; এবং (ii) ঋণ�হীতা ও আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান 
ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�টর মেধ� সততমূলক আেলাচনার ফলাফল, সকল 
চ� ��র পাশাপািশ িভ� মতামতসমূহ; এবং 

d. FPIC-এর সব �স�িতর �েয়াজন হয় না এবং এমনিক �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান 
ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�টর মেধ� ব��� বা েগা�� ��ভােব ি�মত েপাষণ 
করেলও তা অজ�ন করা েযেত পাের। 
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এই ESSএর উে�শ� পূরেণ, স�িত বলেত �কে�র ��য়াকলাপ�িলর জন� �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-
সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�টর েযৗথ সমথ �নেক েবাঝায় যা তােদর 
�িত�� কের, সাং�ৃিতকভােব উপযু� ���য়ার মাধ�েম উপনীত হেয়েছ। িকছ�  ব��� বা েগা�� �কে�র এই ধরেনর 
��য়াকলােপর আপি� করেলও তা িবদ�মান থাকেত পাের। 

যখন �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�টর FPIC ব�াংক কতৃ�ক িনণ �য় করা স�ব হয় না, তখন �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান 
আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�টর জন� �াসি�ক FPIC �কে�র িদক�িল 
িন��ত করা যােব না এবং ���য়া করাও হেব না। েযখােন ব�াংক �কে�র ���য়াকরণ অব�াহত রাখার িস�া� 
িনেয়েছ েসসব িদক�িল ব�তীত যার জন� �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব 
অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�টর FPIC িনণ �য় করা যােব না, েসখােন ঋণ�হীতা িন��ত করেবন েয �ক� 
বা�বায়েনর সময় �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী 
�ানীয় কিমউিন�টর উপর েকােনা িব�প �ভাব পড়েব না। 

ESCP-েত ঋণ�হীতা ও �িত�� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত 
ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�টর মেধ� কায �কর চ� ���িল বণ �না করা হেব এবং চ� �� স�াদেনর জন� �েয়াজনীয় 
পদে�প�িল অ�ভ� �� করা হেব। বা�বায়েনর সময়, ঋণ�হীতা িন��ত করেবন েয �েয়াজনীয় পদে�প েনওয়া 
হেয়েছ, এবং স�ত সুিবধা বা পিরেষবা�িলেত উ�িত স�াদন করা হেয়েছ, েযন �কে�র জন� আিদবাসী 
জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় জনেগা��র সহায়তা বজায় 
রাখা যায়। 

�চিলত মািলকানা বা �থাগত ব�বহার বা দখেলর অধীেন থাকা ভূিম এবং �াকৃিতক স�েদর উপর �ভাব 

আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট �ায়ই 
তােদর ভূিম ও সংি�� �াকৃিতক স�েদর সােথ ঘিন�ভােব আব� থােক। �ায়শই, জিম �চিলতভােব মািলকানাধীন 
বা �থাগত ব�বহার বা দখেলর অধীেন মািলকানাভ�� হয়। যিদও আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান 
ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট জাতীয় আইন �ারা সং�ািয়ত অনুযায়ী ভূিমর 
আইনগত িশেরানাম নাও েপেত পাের, তােদর ভূিমর ঋত�  বা চ�ীয় ব�বহার সহ, তােদর জীিবকার জন�, অথবা 
সাং�ৃিতক, আনু�ািনক এবং আধ�া��ক েয উে�শ��িল তােদর পিরচয় এবং কিমউিন�টেক সং�ািয়ত কের, তব ু
�ায়শই �মািণত এবং নিথভ� � করা েযেত পাের। েযখােন �কে�র সােথ স��ৃ হয় (ক) এমন কায ��ম যা জিম 
এবং ভূ-খে� আইনগতভােব �ীকৃত অিধকার �িত�ার উপর িনভ�র কের যা আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান 
আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট ঐিতহ�গতভােব বা �থাগতভােব ব�বহার বা 
দখল কেরেছ, অথবা (খ) এই ধরেনর জিম অিধ�হণ, েসখােন ঋণ�হীতা এই ধরেনর মািলকানা, দখল বা ব�বহােরর 
আইনগত �ীকৃিতর জন� আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী 
�ানীয় জনেগা��র রীিতনীিত, ঐিতহ� এবং ভূিমর দখল ব�ব�ার �িত যথাযথ স�ান েদখােনার জন� এক�ট 
পিরক�না ৈতির করেবন। এই ধরেনর পিরক�নার ল�� হেব িন��প: (ক) আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান 
আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�টর িবদ�মান �চিলত ভূিম দখল ব�ব�ার 
স�ূণ � আইিন �ীকৃিত; অথবা (খ) কিমউিন�ট-িভি�ক এবং/অথবা ব���গত মািলকানার অিধকাের �থাগত 
ব�বহােরর অিধকাের �পা�র। যিদ জাতীয় আইেনর অধীেন েকােনা অপশনই স�ব না হয়, তাহেল এই পিরক�নায় 
আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় জনেগা��র িচর�ায়ী 
বা দীঘ �েময়াদী পুনন �বীকরণেযাগ� েহফাজত বা ব�বহােরর অিধকােরর আইিন �ীকৃিতর ব�ব�া রেয়েছ। 
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�চিলত মািলকানা বা �থাগত ব�বহার বা দখেলর অধীেন থাকা জিম এবং �াকৃিতক স�দ েথেক 
আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় 
কিমউিন�টর �ানা�র 

ঋণ�হীতা স�াব� িবক� �কে�র নকশা িবেবচনা করেবন েযন আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান 
ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলেক �চিলত মািলকানা বা �থাগত ব�বহার বা 
দখেলর অধীেন কিমউিন�ট-িভি�ক বা সংযু� জিম এবং �াকৃিতক স�দ েথেক �ানা�র করা এড়ােনা যায়। যিদ 
এই ধরেনর �ানা�র অিনবায � হেয় যায়, তাহেল ঋণ�হীতা �কে� অ�সর হেবন না যত�ণ না উপের বিণ �ত FPIC 
পাওয়া যায়; ঋণ�হীতা েজারপূব �ক উে�দ ব�ব�া অবল�ন করেবন না, এবং আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান 
আি�কান ঐিতহািসকভােব অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িলর েযেকােনা �ানা�েরর ে�ে� ESS5-এর 
শত�াবলী েমেন চলেবন। স�াব� ে�ে�, �ানা�িরত আিদবাসী জনেগা��/সাব-সাহারান আি�কান ঐিতহািসকভােব 
অবেহিলত ঐিতহ�বাহী �ানীয় কিমউিন�ট�িল তােদর �চিলত বা �থাগত ভূিমেত িফের েযেত স�ম হেব, যিদ 
তােদর �ানা�েরর ���য়া�ট ব� হেয় যায়। 



পিরিশ� 8: এক�ট আিদবাসী জনেগা�� পিরক�নার পরামশ �মূলক TOR ও �পেরখা 
 

এক�ট IPP-এর পরামশ �মূলক TOR ও �পেরখা িন��প: 

 

িনে� এক�ট িব�ািরত IPP-এর মূল উপাদান�িল উে�খ করা হেয়েছ। এমন পিরি�িত েযখােন আিদবাসী জনেগা�� 
�ক� এবং/উপ-�কে�র ��য়াকলাপ েথেক উপকৃত হয় এবং/অথবা েছাটখাট �ভাব�িল অনুমান করা হয়, 
েসখােন IPP-এর উপাদান�িল অন�ান� উপকরণ েযমন- ভূিম অিধ�হণ ও পুনব �াসন পিরক�না বা ESMPs-েত সম�য় 
করা েযেত পাের। এই উপাদান�িলর মেধ� রেয়েছ: 

 ক. IPP িনব �াহী সারসংে�প। এই িবভােগ সংি��ভােব আেলাচনামূলক তথ�, উে�খেযাগ� ফলাফল এবং 
��ািবত ��য়াকলাপ (এক�ট �ত� IPP-এর জন� �েয়াজনীয়) বিণ �ত রেয়েছ;  

খ. আিদবাসীেদর �ভািবত কের এমন �ক� এবং/অথবা উপ-�ক�মূলক কায ��েমর মূল�ায়ন। এই 
িবভাগ�ট এ রকম �ভাব�িলর �কৃিত ও ে�েলর িবে�ষণ �দান কের, এর উিচত: 

i. �কে�র ে��াপট অনুযায়ী আিদবাসীেদর জন� �েযাজ� আইিন ও �ািত�ািনক কাঠােমা 
পয �ােলাচনা করা।  

ii. �িত�� জনেগা��র জনসংখ�াতা��ক, সামা�জক, সাং�ৃিতক এবং রাজৈনিতক ৈবিশ��; তারা 
�চিলতভােব েয জিম ও ভূ-খে�র অিধকারী হেয়েছ বা �থাগতভােব ব�বহার বা দখল কেরেছ; 
এবং েসই �াকৃিতক স�েদর যার উপর তারা িনভ�র কের েস স�িক�ত েবসলাইন তথ� সরবরাহ 
করা।  

iii. মূল �ক� ে�কেহা�ারেদর িচি�ত করা এবং �কে�র ��িত ও বা�বায়েনর �িত�ট পয �ােয় 
আিদবাসীেদর সােথ অথ �পূণ � পরামেশ �র জন� সাং�ৃিতকভােব এক�ট উপযু� এবং িল�-
সংেবদনশীল ���য়ার বণ �না েদওয়া, পয �ােলাচনা ও েবসলাইন তথ� িবেবচনায় রাখা।  

iv. �িত�� কিমউিন�টর সে� অথ �পূণ � পরামেশ �র িভি�েত �কে�র স�াব� িব�প ও ইিতবাচক 
�ভাব ও উপ-�ক� কায ��ম মূল�ায়ন করা। স�াব� িব�প �ভাব িনধ �ারেণর ে�ে� জ�টল হেলা 
আিদবাসী জনেগা��র �াসি�ক দুব �লতা এবং তােদর ঝঁুিকর িল�-সংেবদনশীল িবে�ষণ, তােদর 
পিরি�িত এবং ভূিম ও �াকৃিতক স�েদর সােথ ঘিন� স�েক�র পাশাপািশ েযসব কিমউিন�ট, 
অ�ল বা জাতীয় সমােজ তারা বাস কের তােদর অন�ান� সামা�জক েগা��র ে�ে� িবদ�মান 
সুেযাগ�িলেত অ�াে�েসর অভাব। 

v. �ক� স�েক� �িত�� আিদবাসীেদর ধারণার এক�ট িল�-সংেবদনশীল মূল�ায়ন এবং তােদর 
সামা�জক, অথ �ৈনিতক এবং সাং�ৃিতক ময �াদায় এর �ভাব অ�ভ� �� করা।  

vi. �িত�� জনেগা��র সে� অথ �পূণ � পরামেশ �র িভি�েত �িতকূল �ভাব এড়ােত �েয়াজনীয় 
ব�ব�া�িল িচি�ত করা এবং সুপািরশ করা, অথবা, যিদ এই ধরেনর ব�ব�া স�ব না হয়, তাহেল 
এই ধরেনর �ভাব�িলেক কমােনা, �শমন এবং/অথবা �িতপূরণ েদওয়ার জন� এবং 
আিদবাসী জনগেণর �কে�র অধীেন সাং�ৃিতকভােব উপযু� সুিবধা �াি� িন��ত করার জন� 
ব�ব�া�িল িচি�ত করা। 
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গ. �িতকূল �ভাব এড়ােত FPIC এবং িবক� �ক� নকশা/সাইেটর জন� �েয়াজনীয় পিরি�িতর 
মূল�ায়ন (িবনামূেল�, পূেব � এবং অবিহত স�িতর িবভাগ�ট েদখুন)।  
ঘ. তথ� �কাশ, পরামশ � এবং অংশ�হণ। এই িবভােগ:  

i. �িত�� স�দােয়র সােথ তথ� �কাশ, পরামশ � এবং অংশ�হেণর ���য়া বণ �না থাকেব যা �ক� 
ৈতিরর সময় পিরচািলত হেত পাের;  

ii. সামা�জক �ভাব মূল�ায়েনর ফলাফেলর উপর তােদর ম�ব��িলর সংি��সােরর পাশাপািশ 
পরামেশ �র সময় উ�ািপত উে�গ�িল িচি�ত করা থাকেব এবং �কে�র নকশায় এ�িল েযভােব 
সমাধান করা হেয়েছ তার উে�খ থাকেব;  

iii. FPIC �েয়াজনীয় �ক� কায ��েমর ে�ে�, �িত�� কিমউিন�ট সােথ পরামেশ �র ���য়া এবং ফলাফল 
এবং �কে�র কায ��েমর জন� এই ধরেনর পরামেশ �র ফেল স�ৃ েযেকােনা চ� �� এবং এই ধরেনর 
কায �কলােপর �ভাব েমাকােবলায় ঝঁুিক ব�ব�াপনার ব�ব�া�িল নিথভ� � থাকেব; 

iv. বা�বায়েনর সময় আিদবাসীেদর অংশ�হণ িন��ত করার জন� বা�বায়েনর সময় েযসব পরামশ � ও 
অংশ�হেণর প�িত ব�বহার করা হেব তার বণ �না থাকেব; এবং  

v. �িত�� আিদবাসীেদর কােছ খসড়া এবং চূড়া� নিথ �কাশ করা িন��ত করেব;  

ঙ. সুিবধা ভাগাভািগর ব�ব�া। এই িবভাগ�ট �িত�� জনেগা��র সাং�ৃিতকভােব উপযু�, এবং িল�-িভি�ক 
সামা�জক ও অথ �ৈনিতক সুিবধা �াি� িন��ত করার জন� ব�ব�া�িল িনিদ�� কের।  

চ. �শমন ব�ব�া। এই িবভাগ�ট আিদবাসীেদর উপর িব�প �ভাব এড়ােত ব�ব�া�িল িনিদ�� কের; এবং েযখােন 
এড়ােনা অস�ব, েসখােন �েত�ক �িত�� কিমউিন�টর জন� িচি�ত অিনবায � �িতকূল �ভাব কমােনা, �শমন 
এবং �িতপূরণ েদওয়ার ব�ব�া�িল িনিদ�� কের।  

ছ. স�মতা গেড় েতালা। এই িবভাগ�ট �ক� এলাকায় আিদবাসীেদর সমস�া সমাধােন (ক) সরকাির �িত�ােনর 
জন� সামা�জক, আইিন এবং �যু��গত স�মতা বাড়ােনার ব�ব�া �দান কের; এবং (খ) �ক� এলাকায় �িত�� 
কিমউিন�টর সংগঠন�িলর জন� েযন েস�িল কিমউিন�ট�িলেক আেরা কায �করভােব �িতিনিধ� করেত পাের 
এবং ঝঁুিক ও �ভােবর ব�ব�াপনায় অংশ�হণ করেত পাের।  

জ. মতামত ও অিভেযাগ িন�ি� ���য়া। এই িবভাগ�ট �িত�� আিদবাসী জনেগা��র অিভেযাগ িন�ি�র 
প�িত বণ �না কের। এ�ট প�িত�িল িকভােব আিদবাসীেদর কােছ সহজলভ� ও সাং�ৃিতকভােব উপযু� এবং িল� 
সংেবদনশীল তা ব�াখ�া কের। 

ঝ. মিনটিরং, �িতেবদন ও মূল�ায়ন। এই িবভাগ�ট IPP বা�বায়েনর মিনটিরং ও মূল�ায়েনর জন� �কে�র উপযু� 
���য়া এবং মানদ� বণ �না কের। এ�ট পয �েব�ণ, মূল�ায়ন �িতেবদন ��ত ও কায �করকরেণ �িত�� 
আিদবাসীেদর অংশ�হেণর ব�ব�াও িনিদ�� কের।  

ঞ. �ািত�ািনক ব�ব�া। এই িবভাগ�ট IPP-েত িবিভ� �শমন ব�ব�া �হেণর জন� �ািত�ািনক িবন�ােসর দািয়� ও 
���য়া বণ �না কের। এ�ট IPP ব�ব�া পিরচালনায় �াসি�ক �ানীয় সং�া এবং/অথবা এন�জও�িলেক অ�ভ� �� করার 
���য়াও বণ �না কের।  

ট. বােজট ও অথ �ায়ন। এই িবভাগ�ট IPP-েত বিণ �ত সকল ��য়াকলােপর জন� এক�ট আইেটমযু� বােজট সরবরাহ 
কের।  
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েযখােন FPIC-এর �েয়াজনীয়তা ESIA-এর অংশ িহেসেব িচি�ত করা হয়, েসখােন FPIC-এর সুিবধােথ � িনরেপ� 
িবেশষ� িনযু� করা হেব। ে�কেহা�ার স�িক�ত এক�ট অিভেযাগ ���য়া ৈতির করা হেব, েয�টেত আিদবাসীেদর 
েকােনা মতামত বা অিভেযাগ জমা িদেত সুেযাগ েদওয়ার �েয়াজনীয়তা অ�ভ� �� করা হেব। 

 



পিরিশ� 9: পরামশ �মূলক �ম ব�ব�াপনা ���য়া 
 

ESS2-এর অধীেন �ম এবং কােজর শত�াবলী িহেসেব, ঋণ�হীতােদর �ম ব�ব�াপনা প�িত (LMP) ৈতির করেত হেব।  
LMP-এর উে�শ� হেলা �কে�র পিরক�না ও বা�বায়ন সহজতর করা। LMP �কে�র সােথ যু� �ধান �েমর 
শত�াবলী এবং ঝঁুিক�িল িচি�ত কের এবং ঋণ�হীতােক �কে�র �ম সমস�া সমাধােন �েয়াজনীয় িরেসাস � িনধ �ারেণ 
সহায়তা কের। LMP হেলা এক�ট জীব� দিলল, যা �ক� ��িতর �থম িদেক �� করা হয়, এবং �কে�র উ�য়ন ও 
বা�বায়েনর সময় পয �ােলাচনা ও হালনাগাদ করা হয়। 

েটমে�ট�ট ঋণ�হীতােদর �ম পিরক�না ও ব�ব�াপনার মূল িদক�িল সনা� করার জন� সাহায� করেত িডজাইন 
করা হেয়েছ।  কনেট��ট (িবষয়ব�) পরামশ �মূলক: েযখােন িচি�ত সমস�া�িল এক�ট �কে� �াসি�ক, েসখােন 
ঋণ�হীতার উিচত েস�েলা LMP-এ ধারণ করা। িকছ�  সমস�া �াসি�ক নাও হেত পাের; িকছ�  �কে�র অন�ান� সমস�া 
থাকেত পাের যা এক�ট পিরক�নার দৃ��েকাণ েথেক ধারণ করা �েয়াজন। েযখােন জাতীয় আইন ESS2-এর 
শত�াবলীেক ত� েল ধের, েসখােন এ�ট LMP-এ ল�� করা যায় এবং এই ধরেনর িবিধ নকল করার �েয়াজন েনই। LMP 
এক�ট �ত� নিথ িহেসেব ��ত হেত পাের, অথবা অন�ান� পিরেবশগত ও সামা�জক ব�ব�াপনা ডকুেমে�র অংশ 
হেত পাের। 

এক�ট িনিদ�� �ম ইসু�েত কী �েয়াজন তা স�েক� ��ভােব েবাঝার জন� এক�ট সংি�� ও আপ-ট� -েডট LMP 
িবিভ� �ক�-সংি�� প� , েযমন, �ক� বা�বায়নকারী ইউিনেটর কম�, �ঠকাদার ও উপ-�ঠকাদার এবং �ক� কম� 
স�েক� সজাগ রাখেব। LMP-েত থাকা িব�ািরত িববরেণর �র �কে�র ধরন এবং িবদ�মান তেথ�র উপর িনভ�র 
করেব। েযখােন �েযাজ� তথ� পাওয়া যায় না, েসখােন এ�ট ল�� করা উিচত এবং যত�ত স�ব LMP আপেডট করা 
উিচত।  

LMP ��ত ও আপেডট করার সময়, ঋণ�হীতাগণ জাতীয় আইন এবং ESS2 ও ESS2 (GN)-এর িনেদ�িশকা েনােটর 
শত�াবলী অনুসরণ কেরন। েটমে�েট ESS2 এবং GN উভেয়র েরফাের� রেয়েছ। 

 

এক�ট LMP েটমে�েটর �পেরখা: 

1. �কে� �ম ব�বহােরর সংি�� িববরণ 

িবদ�মান তেথ�র উপর িভি� কের এই িবভাগ�ট িন�িলিখত িবষয়�িলেক বণ �না কের: 

a. �ক� কম�র সংখ�া: �কে� িনযু� েমাট �িমেকর সংখ�া এবং িবিভ� ধরেনর �িমক: �ত�� �িমক, 
চ� ��ব� �িমক এবং কিমউিন�ট �িমক। েযখােন সংখ�া এখনও িন��ত নয়, েসখােন এক�ট আনুমািনক 
সংখ�া �দান করা উিচত।  

b. �ক� কম�েদর ৈবিশ��: যতদরূ স�ব, �ক� কম�েদর স�াব� ৈবিশে��র এক�ট িব�ািরত বণ �না এবং ইি�ত 
েযমন- �ানীয় �িমক, জাতীয় বা আ�জ�ািতক অিভবাসী, মিহলা �িমক, নূ�নতম বয়স এবং 18 বছেরর 
মধ�কার �িমক। 

c. �েমর �েয়াজনীয়তার সময় িনধ �ারণ: সংখ�া, অব�ান, কােজর ধরন ও �েয়াজনীয় দ�তার পিরে�ি�েত 
�েমর �েয়াজনীয়তার সময় িনধ �ারণ এবং ধারাবািহকতা। 

d. চ� ��িভি�ক �িমক: �কে�র জন� �ত�ািশত বা পিরিচত চ� �� কাঠােমা, �ঠকাদার/উপ-�ঠকাদােদর সংখ�া ও 
�কার এবং �েত�ক �ঠকাদার/উপ-�ঠকাদােদর িনযু� বা িনেয়াগেযাগ� �ক� কম�েদর স�াব� সংখ�া সহ। 
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যিদ স�াবনা থােক েয �কে�র কম�রা দালাল, মধ��তাকারী বা এেজ�েদর মাধ�েম িনযু� হেব, তাহেল এই 
প�িতেত কতজন কম� িনেয়ােগর �ত�াশা করা যায় তা অনুমান সহ এ�ট উে�খ করা উিচত। 

e. অিভবাসী �িমক: যিদ স�াবনা থােক েয অিভবাসী �িমকরা (েদশীয় বা আ�জ�ািতক) �কে� কাজ করেব, 
তাহেল এ�ট ল�� করা উিচত এবং িব�ািরত িববরণ েদওয়া উিচত। 
 

2. মূল স�াব� �ম ঝঁুিক�িলর মূল�ায়ন 

িবদ�মান তেথ�র উপর িভি� কের এই িবভাগ�ট িন�িলিখত িবষয়�িলেক বণ �না কের: 

a. �ক� কায ��ম: �কে�র ধরন ও অব�ান এবং �ক� কম� কতৃ�ক পালনীয় িবিভ� কায ��ম। 
b. মূল �ম ঝঁুিক:  মূল �ম ঝঁুিক যা �কে�র সােথ যু� হেত পাের (ESS2 এবং GN-এ িচি�ত উদাহরণ�েলা 

েদখুন)। এ�িলর মেধ� অ�ভ� �� থাকেত পাের, উদাহরণ��প: 
- ঝঁুিকপূণ � কাজ পিরচালনা, েযমন- উ�তায় বা সীিমত �ােন কাজ করা, ভারী য�পািত ব�বহার করা বা 

িবপ�নক সাম�ীর ব�বহার  
- েস�র বা এলাকার েরফাের�সহ িশ��ম বা েজারপূব �ক �েমর স�াব� ঘটনা 
- স�াব� অিভবাসী বা েমৗসমুী �িমকেদর উপি�িত 
- �ম আমদািন বা িল�-িভি�ক সিহংসতার ঝঁুিক 
- েস�র বা এলাকার েরফাের�সহ স�াব� দুঘ �টনা বা জ�ির অব�া 
- েপশাগত �া�� ও িনরাপ�ার শত�াবলীর সাধারণ েবাঝাপড়া ও বা�বায়ন 

 

3. �িমক িবিধর সংি�� িববরণ: শত�াবলী 

এই িবভাগ জাতীয় �ম আইেনর মূল িদক�িল এবং কােজর শত�াবলী ও জাতীয় আইন িকভােব িবভাগ 1-এ িচি�ত 
িবিভ� ে�িণর �িমকেদর ে�ে� �েযাজ� তা বণ �না কের। সংি�� িববরেণ ESS2, অনুে�দ 11 (েযমন- মজিুর, কত�ন 
এবং সুিবধা)-এ িনধ �ািরত আইেটম স�িক�ত আইেন েফাকাস করা হেয়েছ। 

 

4. �িমক িবিধর সংি�� িববরণ: েপশাগত �া�� ও িনরাপ�া 

এই িবভাগ েপশাগত �া�� ও িনরাপ�া স�েক� জাতীয় �ম আইেনর মূল িদক�িল এবং জাতীয় আইন িকভােব 
িবভাগ 1-এ িচি�ত িবিভ� ে�িণর �িমকেদর ে�ে� �েযাজ� তা বণ �না কের। সংি�� িববরেণ ESS2, অনুে�দ 24-
30-এ িনধ �ািরত আইেটম স�িক�ত আইেন েফাকাস করা হেয়েছ। 

 

5. দািয়�রত কম� 

এই িবভাগ �কে� (�স� অনুযায়ী) িনে�া� দায়ব� কায ��ম এবং/অথবা ব���েদরেক িচি�ত কের:  

a. �ক� কম�েদর স�ৃ�তা ও ব�ব�াপনা 
b. �ঠকাদার/উপ-�ঠকাদারেদর স�ৃ�তা ও ব�ব�াপনা 
c. েপশাগত �া�� ও িনরাপ�া (OHS) 
d. কম�েদর �িশ�ণ 
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e. কম�েদর অিভেযাগ সমাধান 

িকছ�  ে�ে�, এই িবভাগ �ঠকাদার বা উপ-�ঠকাদারেদর কাজ এবং/অথবা ব���েদর িচি�ত করেব, িবেশষ কের এমন 
�কে� েযখােন �ক� কম�রা তৃতীয় প� কতৃ�ক িনযু�।  

6. নীিত ও প�িত 

এই িবভােগ OHS, িরেপা�ট�ং এবং মিনটিরং এবং অন�ান� সাধারণ �ক� নীিত স�েক� তথ� বিণ �ত হেয়েছ। �েযাজ� 
ে�ে�, এ�ট �েযাজ� জাতীয় আইন িচি�ত কের। 

েযখােন েসকশন 2-এর অংশ িহেসেব উে�খেযাগ� িনরাপ�া ঝঁুিক িচি�ত করা হেয়েছ, েসখােন েসকশন�ট িকভােব 
সমাধান করা হেব তা ত� েল ধেরেছ। েযখােন েজারপূব �ক �েমর ঝঁুিক িচি�ত করা হেয়েছ, েসখােন এই িবভাগ িকভােব 
এ�িল েমাকােবলা করা হেব তা বণ �না কের (ESS2, অনুে�দ 20 এবং সংি�� GNs েদখুন)। েযখােন িশ��েমর ঝঁুিক 
িচি�ত করা হেয়েছ, েসকশন 7-এ েস�িলর সমাধান বিণ �ত হেয়েছ। 

েযখােন ঋণ�হীতার একক নীিত বা প�িত রেয়েছ, েসখােন েস�িল অন� েকােনা সহায়ক নিথর সােথ LMP-েত 
উে�খ বা সংযু� হেত পাের। 

 

7. চাকিরর বয়স 

এই িবভােগ িনে�া� িবষয়�িল স�েক� িব�ািরত বণ �না রেয়েছ: 

a. �কে� চাকিরর ে�ে� নূ�নতম বয়স 
b. �ক� কম�েদর বয়স যাচাই করার জন� অনুসরণীয় ���য়া  
c. অ�া� বয়� কম�েদর �কে� কাজ করেত েদখা েগেল অনুসরণীয় প�িত 
d. নূ�নতম বয়স এবং 18 বছেরর মেধ� বয়� �িমকেদর জন� ঝঁুিক মূল�ায়ন পিরচালনার প�িত 

ESS2, অনুে�দ 17 েথেক 19 এবং সংি�� GNs েদখুন।  

 

8. শত�াবলী 

এই িবভােগ িনে�া� িবষয়�িল স�েক� িব�ািরত বণ �না রেয়েছ: 

a. িনিদ�� মজিুর, কম �ঘ�া এবং অন�ান� িবধান যা �কে�র ে�ে� �েযাজ�  
b. �কে� কাজ করার সব �ািধক সংখ�ক কম �ঘ�া 
c. �কে�র ে�ে� �েযাজ� েযেকােনা েযৗথ চ� ��। �েযাজ� ে�ে�, চ� ��র এক�ট তািলকা �দান করেব এবং 

মূল ৈবিশ�� ও িবিধ বণ �না করেব  
d. অন�ান� িনিদ�� শত�াবলী  

9. অিভেযাগ ���য়া 

এই িবভােগ �ত�� এবং চ� ��ব� �িমকেদর জন� অিভেযাগ ���য়ার িববরণ রেয়েছ এবং এই কম�েদর েযভােব 
���য়া স�েক� সেচতন করা হেব তা বণ �না কের। 
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েযখােন কিমউিন�ট কম�রা �কে� িনেয়া�জত, েসখােন এই �িমকেদর জন� অিভেযাগ ���য়া�টর িববরণ েসকশন 
11-এ েদওয়া আেছ। 

10. �ঠকাদার ব�ব�াপনা  

এই িবভােগ িনে�া� িবষয়�িল স�েক� িব�ািরত বণ �না রেয়েছ: 

a. �ঠকাদার িনব �াচন ���য়া, েযমন- ESS2, অনুে�দ 31 এবং GN 31.1-এ আেলাচনা করা হেয়েছ।  
b. ESS2, অনুে�দ 32 এবং GN 32.1-এ আেলািচত েপশাগত �া�� ও িনরাপ�া সহ �ম সং�া� সমস�া�িল 

পিরচালনার জন� �ঠকাদারেদর সােথ চ� �� স�িক�ত িবিধ �াপন করা হেব 
c. ESS2, অনুে�দ 32 এবং GN 32.1-এ আেলািচত �ঠকাদারেদর পারফম ��া� পিরচালনা ও মিনটিরংেয়র প�িত 

 

11. কিমউিন�ট কম�গণ 

েযখােন কিমউিন�ট কম�রা �কে� যু� হেব, েসখােন এই িবভাগ�ট কােজর শত�াবলীর িববরণ েদয় এবং ে��ােসবী 
িভি�েত কিমউিন�ট �ম �দান করা হয় িক না তা পরী�া করার ব�ব�া িচি�ত কের। এ�ট �েয়াজনীয় চ� ��র ধরেনর 
এবং েস�িল িকভােব নিথভ�� করা হেব তার িববরণও �দান কের। GN 34.4 েদখুন। 

এই িবভাগ�ট কিমউিন�ট কম�েদর জন� অিভেযাগ ���য়া ও এই ধরেনর কম�েদর মিনটিরংেয়র ভূিমকা ও দািয়ে�র 
িববরণ েদয়। ESS2, অনুে�দ 36 ও 37 েদখুন। 

 

12. �াথিমক সা�াই কম� 

েযখােন �াথিমক সরবরাহকারীেদর ে�ে� িশ� বা েজারপূব �ক �ম বা ��তর িনরাপ�া সমস�া�িলর এক�ট 
উে�খেযাগ� ঝঁুিক িচি�ত করা হয়, েসখােন এই িবভােগ �াথিমক সা�াই কম�েদর মিনটিরং ও �িতেবদন করার 
প�িত িনধ �ারণ করা হেয়েছ। 

 



পিরিশ� 10: িল� 
 

িল� স�েক� ব�াংেকর সামি�ক দৃ��ভি� িব�ব�াংক �েপর িল�-িভি�ক েকৗশল (FY16-23) এবং OP4.20 �ারা 
পিরচািলত হয়: েজ�ার ও েডেভলপেম�। িল�-িভি�ক েকৗশল (েজ�ার ��ােট�জ) অেনক েদশ এবং েস�র-
�েরর য� েযমন- আ�িলক েজ�ার অ�াকশন ��ান, কাি� ডায়াগনি�কস (এবং িকছ�  অ�েল, কাি� অ�াকশন 
��ান এবং ��াটফম � সহ), এবং ে�াবাল ��াক�টস েজ�ার ��ােট�জ ফেলা-আপ েনাট �ারা সমিথ �ত।  

�ক�-�ের, ESF-এ িল�-িভি�ক িবিধ�িল িল� সমতা এবং অ�ভ� ���র উপর েফাকাস কের, িবেশষ কের িল�-
িভি�ক সিহংসতার ঝঁুিকসহ সুিবধাব��ত বা দুব �ল েগা���িলর ব�াপাের। GBV-েত 2018 সােলর �ড �াি�স েনাট�ট 
েযৗন িনয �াতন ও িনপীড়ন (SEA)/েযৗন হয়রািন (SH)-এর ঝঁুিক ব�ব�াপনা স�েক� িনেদ�িশকা �দান কের যা �ধান 
নাগিরক ��য়াকলােপর সােথ জিড়ত IPFs �সে� উদ্ভূত হেত পাের1। ESF িল� জিনত মূল সমস�া�েলা সমাধান 
করার জন� �ক�-�েরর সেুযাগ�িল �চার কের।  

ব�াংক ESF-এর অধীেন যথাযথ কায ��ম পিরচালনাকালীন ESSs-এর শত�াবলী পূরেণর জন� ঋণ�হীতাগণ দায়ব�। 
ব�াংক ESF অনুসাের িবিনেয়াগ �ক� অথ �ায়েনর মাধ�েম সমিথ �ত �ক��িলেত ঋণ�হীতােদরেক তােদর ESSs 
�েয়ােগ সহায়তা করেব। ESF বা�বায়েনর সাফল� ESF-এর অধীেন িল� জিনত ঘাটিত সহ সমাধানকৃত িবষয়�িল 
ঋণ�হীতা কতৃ�ক েবাঝা ও ধারেণর উপর িনভ�র কের। এই লে��, �েয়াজন অনুসাের, ব�াংক সহায়তায় �ক� 
বা�বায়ন ইউিনেটর কম�েদর জন� �ক� লাইফ জেুড় �কে�র পারফম ��া� মিনটিরং ও িলে�র িভি�েত ESF-এর 
শত�াবলীর �যু��গত �িশ�ণ অ�ভ� �� করা হেব।  

�ক� চে�র িবিভ� পয �ায়- �ক� সনা�করণ, পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িলর মূল�ায়ন, িবেবচনা, 
বা�বায়ন এবং মিনটিরং - সব�িল পাচঁ�ট িনিদ�� ���য়ার অধীেন �ক� �ের িল�-িভি�ক সমতা এবং অ�ভ� ��� 
উ�ীত করার সুেযাগ �দান কের:  

ক. িল� ৈবষম� েথেক উদ্ভূত ঝঁুিকসহ �কে�র ঝঁুিক এবং �ভাব�িলর �াথিমক মূল�ায়ন;  

খ. পিরেবশগত ও সামা�জক ঝঁুিক এবং �ভাব�িলর মূল�ায়ন এবং �শমন ব�ব�া�িল এমনভােব িডজাইন 
করা যা িল�-িভি�ক সমস�ােক (ESIA, ESMP, RAP, LMP এবং SEP সহ যা ESSs-এ বিণ �ত) সনা� কের এবং 
যতদরূ স�ব কিমেয় েদয়। এক�ট অ�ভ� ���মূলক িল� িবে�ষেণর িন�য়তা েদওয়া েযেত পাের;  

গ. সুিনিদ�� চািহদা এবং িল� ৈবষম� ঝঁুিকেত থাকা ে�কেহা�ারেদর অথ �বহ পরামশ �, তথ� �কাশ এবং 
�িত��য়াশীল অিভেযাগ িন�ি�র ে�ে� �ক� লাইফ জেুড় স�ৃ� করা (SEP-এর িববরণ অনুযায়ী);  

ঘ. ESCP-এর িল� িবেবচনার সােথ স�িক�ত মূল �িত�িতেত স�ত হওয়া;  

ঙ. অিভেযা�জত ঝঁুিক ব�ব�াপনা এবং িল� স�িক�ত �কে�র ফলাফল মিনটিরং। 

 
1  ভােলা কােজর েনাট এখােন পাওয়া যায়: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/741681582580194727-
0290022020/original/ESFGoodPracticeNoteonGBVinMajorCivilWorksv2.pdf.  এছাড়া ে�ােজ� িডজাইন এবং বা�বায়েনর মাধ�েম িল�-
িভি�ক িহংসায় পদে�প �হণ �িতেরাধ করার উদাহরণ অনলাইন িরেসােস � পাওয়া যােব এখােন: 
https://www.worldbank.org/en/programs/violence-against-women-and-girls/resources. 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/741681582580194727-0290022020/original/ESFGoodPracticeNoteonGBVinMajorCivilWorksv2.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/741681582580194727-0290022020/original/ESFGoodPracticeNoteonGBVinMajorCivilWorksv2.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/violence-against-women-and-girls/resources
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