বিশ্বব্যাংক তদন্ত প্যানেল
যেখানে আপনার সমস্যার কথা শ�োনা হয়

কী

প্যানেল কী?
বিশ্বব্যাংকের কার্যনির্বাহী ব�োর্ড দ্বারা ১৯৯৩ সালে এই প্যানেলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এটি মূলত একটি স্বতন্ত্র অভিয�োগ
ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; ক�োন ব্যক্তি যদি মনে করেন তিনি বিশ্বব্যাংক-অর্থায়ন প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত
হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে তিনি এখানে অভিয�োগ জানাতে পারেন। এই প্যানেলটি বিভিন্ন দেশের ম�োট তিন জন সদস্যের
সমন্বয়ে গঠিত, বৈশ্বিক উন্নয়নে বহুমখু ী অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের স্বতন্ত্রতা ও ন্যয়পরায়ণতার ওপর ভিত্তি করে সদস্যদের
নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেক সদস্য পাঁচ-বছর মেয়াদী অনাবয়নয�োগ্য পদে দায়িত্বরত থাকেন। প্যানেলটি সচিবালয়ের সহায়তায়
পরিচালিত হয় এবং এটি বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় – যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে অবস্থিত। প্যানেলটি বিশ্বব্যাংকের
কার্যনির্বাহী ব�োর্ডে র কাছে সরাসরি জবাবদিহি করে এবং বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনার অধীনস্থ নয়।

িকভােব প্যােনল �ি�য়া কাজ কের?

িকভােব

দুই বা তেতািধক বয্ি�, যােদর “আেবদনকারী” িহেসেব অিভিহত করা হে�, এই পয্ােনেল অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন।

এর িনজ� �ি�য়ার মাধয্েম, পয্ােনল িনরূপণ কের েদেখ েয বয্াংক এর অভয্�রীণ নীিতমালা এবং �ি�য়ার অনুসাের জনগণ
ও পিরেবেশর সুর�া িনি�ত কেরেছ িকনা। এিট আরও িনরূপণ কের েয, অিভেযােগ বিণৰ্ত �িত বা েলাকসান হওয়ার
জনয্ এখােন েকান নীিতমালার ল�ন করা হেয়েছ িকনা, িকংবা ভিবষয্েত করা হেত পাের িকনা। পয্ােনেলর পিরচালনা
�ি�য়ায় (at www.inspectionpanel.org) পয্ােনেলর প�িতর িভ� িভ� ধাপগুেলা বণৰ্না করা রেয়েছ; েকান
অিভেযাগ তদে�র জনয্ �হণেযাগয্ ও উপযু� িকনা তা পয্ােনল িকভােব িনধৰ্ারণ কের েস প�িতও এখােন বিণৰ্ত আেছ।
সংি�� সকল পে�র সুিবধােথৰ্ সমসয্া িনণৰ্য় এবং সমাধােনর লে�য্, পয্ােনল প�িতিট আেবদনকারী ও িব�বয্াংেকর মেধয্
একিট গঠনমূলক েযাগােযােগর সুেযাগ কের েদয়। �াথিমক অিভেযাগসহ সকল ��তকৃ ত �িতেবদনসমূহ সাবৰ্জনীনভােব �কাশ
করা হয়, তেব আেবদনকারীরা যিদ অনুেরাধ কেরন তেব তাঁেদর পিরচয় েগাপন রাখা হয়।
িপছেনর ��েদ �দ� িচে� পয্ােনল প�িতর একিট সারসংে�প েদখােনা হেয়েছ।

েক অিভেযাগ দােয়র করেত পারেবন?

েক

েযসব েদেশ বয্াংক-সহায়তায় �ক� চলমান রেয়েছ, েসসব েদেশর দুই বা তেতািধক �িত�� বয্ি� একিট অিভেযাগ দােয়র

করেত পাের (আনু�ািনকভােব বলা হয় “তদে�র জনয্ আেবদন”)আেবদনকারী এিট সরাসির পাঠােত পােরন িকংবা েকান
�িতিনিধর মাধয্েমও পাঠােত পােরন।

কী

কী কী িবষেয় আেবদনকারীরা অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন?
তদে�র আেবদেনর সাড়াদান িহেসেব, এই তদ� পয্ােনল বয্ি� বা পিরেবেশর ওপর অেনক ধরেণর �িত বা স�াবয্ �য়�িতর সমসয্ার সমাধান কেরেছ। িকছু িকছু অিভেযােগ েদখা েগেছ, অবকাঠােমাগত উ�য়ন সংি�� �কে�র ফল�রূপ
মানুেষর জীবনযা�া বা পিরেবশগত অবমূলয্ায়ন ঘেটেছ। পয্ােনেল এমন �ক� িনেয়ও তদ� হেয়েছ েযখােন বািস�ােদর
বলপূবকৰ্ �ানা�র করা হেয়েছ (উদাহরণ�রূপ, বাঁধ, সড়ক, পাইপলাইন, ভূ িমভরাট বা িবদুয্ত্ উত্পাদনেক� িনমৰ্াণ করার
জনয্); �ানীয় বািস�ােদর অিধকার ও চািহদার ওপর �ভাব পেড়েছ (েযমন, �থাগত ভূ িম অিধকার, ঐিতহািসক গুরেু �র
�ান, বা জীবনযা�া); এবং েযখােন পিরেবশ, ঐিতহািসক �ান ও �াকৃ িতক ৈবিচ�য্ �িত�� হেয়েছ (উদাহরণ�রূপ,
বায়ু ও পািন দূষণ, পািন স�েদর ওপর অিতির� চাপ, জলাভূ িমর ওপর িবরূপ �ভাব, বৃ�িনধন, িকংবা জীবৈবিচ�য্
হািরেয় যাওয়া)।
পয্ােনেল �িত�� জনগেণর অিধকার সংি�� সমসয্ার িনেয়ও তদ� হয়, েযখােন জনগণেক তথয্াবলী �দান করার
সুিবধাসহ িবিভ� �কে�র পিরক�না ও বা�বায়েন তাঁেদর অথৰ্পূণৰ্ পরামশৰ্ এবং অংশ�হণ করার সুেযাগ ৈতির কের েদওয়া
হয়। এসকল �য়-�িত বা স�াবয্ �য়-�িত পয্ােনেল পযৰ্ােলাচনা করা হয়, েযিট িব�বয্াংক পিরচালনার নীিতমালা ও
�ি�য়ার কাঠােমার অ�ভুৰ্ �।
পয্ােনেলর আেদশপ� অনুসাের েকান ব� বা েসবা �য়, দুন�িত বা সমসয্া িনেয় পিরবিধৰ্ত তদ� করা হয় না েযিট
পূেবৰ্র েকান েকেস ইেতামেধয্ সমাধান করা হেয়েছ, যিদ না েকান নতু ন �মাণপ� বা নতু ন পিরি�িত উপ�াপন করা হয়।
েকান িব�বয্াংক-অথৰ্ায়ন �কে� সে�হজনক জািলয়ািত বা দুন�িত, �েয় অসংগিত সংি�� সমসয্া থাকেল, িকংবা
জািলয়ািত এবং দুন�িতর অিভেযাগ সংি�� েকান বয্াংক কমৰ্কতৰ্ ার অসদাচরণ িবষেয় অিভেযাগ থাকেল তা বয্াংেকর
জািলয়ািত ও দুন�িতর হটলাইেন (Fraud and Corruption Hotline) িরেপাটৰ্ করুন: www.worldbank.
org/integrity.
পয্ােনেলর আেদশপে� অ�ভুৰ্ � রেয়েছ েসসব �ক� েযগুেলা িব�বয্াংক �েপর ই�ারনয্াশনাল বয্াংক ফর িরক��াকশন
অয্া� েডেভলপেম� (IBRD) এবং ই�ারনয্াশনাল েডেভলপেম� অয্ােসািসেয়শন (IDA) �ারা অথৰ্ায়েনর সহায়তা পায়,
এবং েসই সােথ িব�বয্াংক �ারা পিরচািলত �া� ফা�ও এর অ�ভুৰ্ �। ই�ারনয্াশনাল ফাইনয্া� কেপৰ্ােরশন (IFC) এবং
মাি�লয্ােটরাল ইনেভ�েম� গয্ারাি� এেজি� (MIGA) �ারা সমিথৰ্ত �ক�গুেলা অিফস অফ দয্ কম�ােয়� অয্াডভাইসর
অ�াডসময্ান (CAO) �ারা পিরচািলত হয়। CAO স�েকৰ্ আরও তথয্ জানেত পারেবন এখােন www.caoombudsman.org

িকভােব আিম অিভেযাগ দােয়র করেবা?

িকভােব

একিট অিভেযাগ (তদে�র জনয্ আেবদন) িচিঠ বা ই-েমইেলর মাধয্েম দােয়র করেত পােরন। অনু�হ কের ল� করুন,
েযেকান নাগিরকই এিট েকান িবেশষ� বা আইনজীবীর সহায়তা ছাড়াই িলখেত পারেবন। িচিঠ বা ই-েমইেল �া�র করা
থাকেত হেব এবং এেত িনে�া� তথয্াবলী অ�ভুৰ্ � থাকা আবশয্ক।
• আপনােদর নাম (দুই বা তেতািধক আেবদনকারী থাকা আবশয্ক), এবং আপনােদর িঠকানা। আপিন যিদ েকান বয্ি�

বা সং�ার �িতিনিধ� কেরন, তাহেল তাঁেদর নাম, এবং সােথ তাঁেদর �া�রসহ িববৃিত েয তারা আপনােক �িতিনিধ
িহেসেব অনুেমাদন িদে�ন - তাও অ�ভুৰ্ � থাকা দরকার।
• েয িব�বয্াংক-অথৰ্ায়েনর �ক� িনেয় আপিন িচি�ত েসিটর িশেরানাম (যিদ আপিন েজেন থােকন)।
• আপিন বা আপনার চারপােশর পিরেবশ �িত�� হওয়ার বণৰ্না িকংবা �কে�র ফলাফল িহেসেব আপনার েয স�াবয্
�য়-�িত হেব বেল মেন কেরন তার িববরণ।
• আপনার �ানানুসাের – েকন আপিন মেন কেরন েয বয্াংক এর নীিতমালা ও �ি�য়া অনুসরণ করেত বয্থৰ্ হেয়েছ
তার একিট িববরণ, এবং িকভােব আপিন মেন কেরন েয এর ফেল �য়�িত হে� (তেব অনু�হ কের ল� করুন,
তদে�র জনয্ আেবদেন েকান সুিনিদৰ্ � বয্াংক নীিতমালা সনা� করা আবশয্ক নয়)।
• আপনার উে�গ স�েকৰ্ আপিন বয্াংকেক কেব এবং িকভােব অবগত কেরেছন এবং বয্াংেকর �িতি�য়া িনেয় আপিন
েকন স�� নন তার বয্খয্া।
• আপিন চাইেল, আপনার উে�েগর সমাধান�রূপ পদে�েপর বণৰ্নাও িদেত পােরন।
পয্ােনল প�িতর জনয্ আনু�ািনক ভাষা ইংেরিজ, তেব আপিন আপনার িনজ ভাষােতও অিভেযাগ দােয়র করেত পারেবন।
এর হাডৰ্ কিপ আমােদর িঠকানায় পাঠােত পােরন (িপছেনর ��েদ আমােদর েযাগােযােগর িঠকানা েদখুন) িকংবা
ইেলক�িনকয্ািল পাঠােত পােরন এই িঠকানায় ipanel@worldbank.org।
পয্ােনেলর ওেয়বসাইট www.inspectionpanel.org-এ িগেয়, আপিন একিট অিভেযাগ ফরেমর নমুনা েপেত পােরন,
েসখােন পয্ােনল স�েকৰ্ অনয্ানয্ তথয্ও েদওয়া আেছ। আপনার যিদ আরও �� থােক, তেব আপিন ওেয়বসাইেট িগেয়
েসসেবর উ�র পােবন, িকংবা সরাসির ই-েমইল বা েফান কের পয্ােনল সিচেবর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন (িপছেনর
��েদ আমােদর েযাগােযােগর িঠকানা েদখুন)। এছাড়া, অিভেযাগপ� �হণেযাগয্ হওয়ার জনয্ মূল শতৰ্ গেু লা বুঝেতও পয্ােনল
সিচব আপনােক সহায়তা করেত পারেবন।

কী

প্যােনল �ি�য়ার ফলাফল�রূপ আপিন কী �ত্যাশা করেত পােরন?
প্যােনেল অিভেযাগ দােয়র করেল িনে�া� িবষয়গেলা ঘটেত পাের:
• �ি�য়ার �থমিদেক িকংবা পয্ােনল তদে�র েশেষ বয্ব�াপনা পদে�েপর পিরক�না এবং েবােডৰ্ র িনধৰ্ারন ও িনেদৰ্ শনার
ফল�রূপ, �য়-�িত সংেশাধেনর জনয্ িব�বয্াংক পদে�প েনেব;
• িব�বয্াংেকর নীিতমালা ও �ি�য়া ল�েনর সােথ �য়-�িত স�কৰ্ যু� িকনা তা পয্ােনল িনধৰ্ারণ কের েদখেব;
• �য়-�িত বা স�াবয্ �য়-�িতর িদেক নজর েদেব এবং এর েথেক িশ�া েনেব যােত ভিবষয্েত েকান বয্াংক সংি��
�কে� এ ধরেণর �য়-�িত এড়ােনা যায়।

প্যােনেল অিভেযাগ দােয়র করেলই িনে�া� িবষয়গেলা িনি�ত করা যায় না:
• েযেহতু এই পয্ােনল আইন �েয়ােগর �মতাসহ েকান আইিন আদালত নয়, তাই িব�বয্াংক-অথৰ্ায়ন �ক� �ারা সৃ�
�য়-�িতর সমাি� ঘটেব না বা �িতেরাধ করা যােব না। তেব, েযেহতু পয্ােনল সরাসির বয্াংেকর কাযৰ্িনবৰ্াহী েবােডৰ্
জবাবিদিহ কের, তাই পয্ােনেলর তদে�র ফলাফল পযৰ্ােলাচনা করা এবং সাড়াদান করা বয্াংক পিরচালনার দািয়�।
• পৃথক বয্াংক কমৰ্কতৰ্ া বা সদসয্ অপরাধী বা িনরপরাধী তা িনধৰ্ারণ করেব না; বর� এই পয্ােনল সামি�কভােব
বয্াংক পিরচালনার নীিতমালা অনুসরণ করার িবষয়িট পরী�া কের েদেখ।
• অথৰ্�হীতা সরকােরর তদ� কের না, েকননা পয্ােনল শুধমু া� বয্াংেকর তদ� কের, অথৰ্�হীতার নয়।

েকন

েকন এই প্যােনল?
িব�বয্াংেকর ল�য্ হেলা েদশ েথেক দাির�য্ িবেমাচন করা এবং সকল েদেশ সমৃি� িনেয় আসা। উ�য়ন �ক� ও কমৰ্সিূ চগুেলার
উে�শয্ হেলা ইিতবাচক পিরবতৰ্ ন আনয়ন, তেব �কে�র বা�বায়েন িকছু ঝুঁ িক থােক। সকেলর সেবৰ্া�ম �য়াস সে�ও,
জনগণ বা পিরেবশ �িত�� হেত পাের। িব�বয্াংক এধরেণর েকান ফলাফল এড়ােনার জনয্ নীিতমালা �ণয়ন কের, তেব
এতদাসে�ও িকছু সমসয্া েথেক যায় েসগুেলা সমাধান করা হয় না বা অনুধাবন করা যায় না। এই রকম পিরি�িতেত,
সমসয্াগুেলার সমাধান করার একিট উপায় হেলা জনগেণর েসা�ার হওয়া। একিট সহেযাগী �ি�য়ার মাধয্েম, পয্ােনল �িত��
জনগণেক সহায়তা করেত পারেব এবং তাঁেদর সমসয্াগুেলা সমাধােনর িদেক এিগেয় িনেত পারেব।
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