বিররোধ বিষ্পবি সমোবি/উপসংহোর বররপোর্ট
ইউিোইরর্ড আশুগঞ্জ – ০১/ আশুগঞ্জ, িোংলোরেশ
আগস্ট ২০১৭
এই বররপোর্টবর্ CAO বিররোধ বিষ্পবি প্রবিয়ো এিং িোংলোরেশ এ অিবিত IFC সমবথটত ইউিোইরর্ড আশুগঞ্জ
প্রকরে বিররোধ বিষ্পবি প্রবিয়ো থথরক প্রোি ফলোফরলর সংবিি বিিরি।

সোরসংরিপ
IFC প্রকেঃ
IFC’র এই প্রকেবর্ িোংলোরেশ সরকোর এর সোরথ প্রকে িোস্তিোয়ি চুবির অধীরি একবর্ ১৯৫ থমগো
ওয়োর্ কম্বোইন্ড সোইরকল থরবসপ্ররকবর্ং গযোস ইবঞ্জি বিেুযৎ থকন্দ্র বিমটোণ, উন্নয়ি, পবরচোলিো ও
রিণোরিিণ এর উরেরশয এিং িোংলোরেশ বিেুযৎ উন্নয়ি থিোডট এর সোরথ ১৫ িৎসররর বিেুযৎ িয়
সংিোন্ত চুবির অধীরি গৃহীত হরয়রে।

UAEL একবর্ বিরশষোবয়ত প্রকে যোর ৭১% ইউিোইরর্ড গ্রুপ এিং ২৯% এবপএসবসএল
মোবলকোিোধীি। IFC এই প্রকরে UAEL থক ২০.৫ বমবলয়ি মোবকটি ডলোর ঋণ প্রেোরি সম্মত হরয়রে
যো বকিো প্রকরের সম্পূ ণট বিবিরয়োরগর ১২.০৫ শতোংশ।

বির োধ বিষ্পবি সমোবি/উপসংহো
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UAEL বিেুযৎ থকন্দ্রবর্ APSCL কমটচোরী আিোবসক করলোবির বিপরীরত অিবিত। এই করলোবিরত
APSCL এর করয়কশ কমটচোরী স্বপবরিোরর িসিোস কররি। করলোবিবর্ আশুগঞ্জ এ বিবমটত APSCL
কমরেক্স িোরম পবরবচত বিেুযৎ উৎপোেি থকন্দ্র/কমরেক্স এর বিতর অিবিত থযখোরি স্কুল, স্বোিয
থকন্দ্র, িো োর এিং মসব েসহ একবর্

িরগোী ী গরঠ উর রে।

অবিরযোগঃ
থম ২০১৬ সোরল CAO APSCL আিোবসক করলোবির পোাঁচ (৫)

ি িোবসন্দোর পি থথরক, UAEL এর

কোযটিম সংিোন্ত একবর্ অবিরযোগ গ্রহি করর।

অবিরযোগকোরীগণ বিেুযৎ থকন্দ্র হরত মোত্রোবতবরি শব্দ ও িোষ্প বিগটত হওয়ো সহ এলোকোিোবস কতৃটক
িযিহৃত একবর্ রোস্তোর পোরশ UAEL কতৃক
ট বিপে িক ি টয পেোথট পবরতযি অিিোয় থফরল রোখোর
বিষয় উরেগ প্রকোশ কররি।
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CAO কতৃক
ট মূ লযোয়িঃ
CAO ু ি ২০১৬ থত অবিরযোগবর্ উপযু ি বহরসরি বিণটয় করর এিং অবিরযোগবর্ বিরসরি পিগরণর
সরে আরলোচিোর লরিয মূ লযোয়ি পবরচোলিো করর। থসরেম্বর ২০১৬ থত CAO সর বমি এ যোয় এিং
পিগরণর সরে সোিোৎ করর।

মূ লযোয়ি প্রবতরিেিকোলীি সময় APSCL আিোবসক মহল্লোয় িসিোসকোরী আরও ১০

ি িোবসন্দোরক

অবিরযোগকোরী বহরসরি তোরের িোম অন্তিুি
ট করর এিং এর ফরল সিটরমোর্ অবিরযোগকোরীর সংখযো
েোঠোয় ১৫

ি। উপরন্তু অবিরযোগকোরীগণ উরল্লখ কররি থয, উি আিোবসক এলোকোয় িসিোসকোরী

অিযোিয িোবসন্দো সহ উি মহল্লোয় িসিোস করর িো বকন্তু অিযোিয িরগোী ীর উরেগরক তোাঁরো প্রবতবিবধত্ব
কররেি মরমট উরল্লখ কররি। এই পযটোয় অবিরযোগকোরীগণ প্রোথবমক উরেগসমূ রহর পোশোপোবশ ঝঠ
িৃ বির পোবির িযিিোপিো বিষয় উরেগ প্রকোশ কররি।

যোচোই প্রবিয়ো চলোকোলীি সময় UAEL এিং অবিরযোগকোরী পি, CAO সমবথটত একবর্ ঐবিক
/ থস্বিোকৃত বিররোধ বিষ্পবি প্রবিয়োয় অংশগ্রহরণ সম্মত হয়। তোরো বিররোধ বিষ্পবি প্রবিয়োয় মোধযরম
বিম্নিবিটত বতিবর্ বিষয় আরলোচিোর বসদ্ধোন্ত থিিঃ

১। APSCL আিোবসক করলোবির উপর শব্দ মোত্রো এিং প্রিোি কমোরত বকিোরি িোিীয় িোবসন্দোগণ
এিং UAEL একরযোরগ কো

কররত পোররি?
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২। বকিোরি পিেয়(অবিরযোগকোরী পি এিং UAEL) িোষ্প বিগটমি, কব ি ি টয িযিিোপিো এিং
ঝঠ িৃ বির পোবি িযিিোপিো সম্পরকট উি সম্প্রেোরয়র উরেগ সরম্বোধি কররত পোররি?

৩। বকিোরি িোিীয় িোবসন্দোগণ এিং UAEL েীর্ট সময়িযোপী আরলোচিোর মোধযরম সম্পকট িোপি ,
সম্প্রেোরয়র উরেগ সরম্বোধি, সমন্বয়/সু সম্পকট রোখো এিং UAEL েোরের কোযটকর পবরচোলিো বিবিত
কররত পোররি?

বিররোধ বিষ্পবি প্রবিয়োঃ
পিেরয়র বিররোধ বিষ্পবি প্রবিয়োয় অংশগ্রহরণর িমতো িৃ বদ্ধর লরিয, িরিম্বর এিং বডরসম্বর ২০১৬
এর মরধযিতটী সমরয়, CAO প্রবতবর্ পরির সরে একবর্ করর িমতো িৃ বদ্ধ অবধরিশরির আরয়ো ি
করর। পিগরণর মধযকোর থযোগোরযোগ িৃ বদ্ধ এিং স্বোথটসংবিি করথোপকথরি কোযটকোরী অংশগ্রহণ
বিবিত করোর

রিয প্ররয়ো িীয় েিতো উন্নয়রির লরিয এই বমথবিয় অবধরিশরির আরয়ো ি করো

হয়। এর ফলশ্রুবতরত উদ্ভূত বিষয় সমূ হ আরলোচিো এিং সকল পরির বিকর্ গ্রহিরযোগয সমোধোি
বিণটরয়র লরিয CAO আরয়োব ত থযৌথ এিং পৃথক অধীরিশি অিু বী ত হয়। এই প্রবিয়োর অংশ
বহরসরি, উদ্ভূত উরেগ সমূ হ এিং তোরের সম্ভোিয সমোধোি সম্পরকট স্বি ধোরিো অ ি
ট এর লরিয
পিগণ UAEL কোযটিম এিং সংবিি এলোকো পবরেশটি কররি।
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উদ্ভূত উরেগ সমূ হ বিররির লরিয প্ররয়ো িীয় পেরিপ বিণটয় করর পিগণ বডরসম্বর ২০১৬ থত
একবর্ সমরঝোতোয় থপৌঁেোি। এই সমরঝোতো উিয়পি কতৃটক স্বোিবরত একবর্ সমরঝোতো চুবির
মোধযরম আিু ী োবিকিোরি বলবপিদ্ধ করো হয়। উিোয়পরির বসদ্ধোন্ত অিু যোয়ী এই সমরঝোতোবর্
থগোপিীয়।

করথোপকথি (DIALOGUE) প্রবিয়োর ফলোফলঃ
িোস্প বিঃসরণ এিং কব ি ি টয িযিিোপিোর বিষয়গুরলো পিগণ CAO বিররোধ বিষ্পবি প্রবিয়োর
িোইরর পৃথক িোরি সমোধোি কররি। পিগণ CAO থক অিবহত কররি থয CAO এর প্রোথবমক
মূ লযোয়ি পবরেশটি এর পর UAEL কোযটকোরী িযিিো গ্রহরির মোধযরম অবিরযোগকোরী পরির
সন্তুবিিরম উি বিষয় সমূ হ সমধোি করররেি।

CAO প্রবিয়োর অংশ বহরসরি, উিয়পরির সম্মবতিরম থযৌথ এিং একক কোযটকর পেরিপ গ্রহরির
মোধযরম শরব্দর মোত্রো, থেরি / ঝঠ িৃ বির পোবির িযিিোপিো এিং পিগরণর মধযকোর িতটমোি এিং
িবিষযৎ থযোগোরযোগ িৃ বদ্ধসহ অিবশি বিষয় সমূ রহর কোযটকরী সমোধোি অব টত হয়।
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পযটরিিণঃ
সমঝতো স্মোররকর অংশ বহরসরি UAEL এিং অবিরযোগকোরীগণ এই মরমট সম্মত হি থয, CAO
বিররোধ বিষ্পবি েল (Dispute Resolution Team) সমরঝোতো স্মোরক স্বোিররর পরিতটী ৬ (েয়)
মোস, সমরঝোতো স্মোররকর িোস্তিোয়ি পযটরিিণ কররিি। অতঃপর CAO বিররোধ বিষ্পবি েল িবণটত
সমরয় উিয়পিরক সহোয়তো প্রেোি অিযোহত রোরখি।

ু লোই ২০১৭ থত CAO অবিরযোগকোরীগণ এিং UAEL এর অংশগ্রহরণ আশুগরঞ্জ একবর্ চূ ঠোন্ত
সমোবি অবধরিশরির আহ্বোি করর। উি অবধরিশরি অংশগ্রহণকোরীগণ CAO এর কোরে বিররোধ
বিষ্পবি প্রবিয়োর উপর তোরের প্রবতবিয়ো/ বফডিযোক িযোি কররি এিং এই মরমট বিবিত কররি
থয তোরের সন্তুবিরত উদ্ভূত সকল বিষয়/ উরেগ এর বিষ্পবি হরয়রে এিং এই বিষয় CAO এর
আর থকোি িূ বমকো থিই। উিয়পি পযটরিিি কররি থয মধযিতো প্রবিয়ো তোরের একবর্ কোযটকরী
এিং সমরয়োবচত সফল সমোধোরি থপৌেোরত সহোয়তো করররে। উিয়পি স্বীকোর কররি থয প্ররতযক
পরির অেীকোর/প্রবতশ্রুবত এিং সবিয় অংশগ্রহণ তোরের সফলতোর বপেরি গুরুত্বপুিট িূ বমকো
রোরখ।
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প্রবতিন্ধকতো এিং অবিজ্ঞতোঃ
উিয়পি বিররোধ বিষ্পবি উপর তোরের সন্তুবি প্রকোশ কররি এিং বকিোরি এই প্রবিয়োর সহোয়তোয়
তোরো তোরের থযোগোরযোরগর অন্তরোয় এিং পরস্পবরক সম্পকট উন্নয়রি িোধো অবতিম কররত সম্ভি
হরয়রেি তো িযি কররি। তোরো িোংলোরেরশ CAO এর সহয়তোয় পবরচোবলত প্রথম বিররোধ বিষ্পবি
প্রবিয়োয় অংশগ্রহি কররত থপরর তোরের থগৌরি প্রকোশ কররি।

িমতো িৃ বদ্ধ অবধরিশিগুরলো, পিগণরক বকিোরি কোযটকোরীিোরি বিররোধ বিষ্পবি প্রবিয়োয় অংশগ্রহণ
করো যোয় তো িযোখযো করোর মোধযরম এই থপ্রবিরত গুরুত্বপুণট িূ বমকো রোরখ; এিং তোরের উপলবি
কররত সহোয়তো করর থয বিররোধ কোউররো িয উপকোবর িয় , সহরযোবগতোই সিোর িয কলযোণকর।

ইংররব

িোষোর যথোযথ এিং শোবব্দক িোংলো অিু িোে বেল এই থকইরসর একবর্ েুরূহ চযোরলঞ্জ।

উিয়পি এই মরমট সম্মত হি থয CAO বররপোর্ট এিং মধযিতো চুবির িোংলো অিু িোে শোবব্দক
অিু িোে িো হরয় তোরের উরেশয/অবিপ্রোয় এিং িোিোরথটর প্রবত মিরযোগী হরি। অরিক CAO থকইস
েুই অথিো তরতোবধক িোষোয় হরয় থোরক এিং এই থকইরস গুরুত্বপূ ণট বশিণীয় বিষয় বেল থকোি
িোষোয় চুবি সমূ হ বলবপিদ্ধ হরি এিং বকিোরি কবথত এিং বলবখত অিু িোে পবরচোবলত হরি, প্রবিয়োর
প্রোথবমক পযটোয় অিু িোেকোরী এিং পিগরির সরে আরলোচিো সোরপরি/ আরলোচিোর মোধযরম তো
বিিটয় করর থিয়ো।

বির োধ বিষ্পবি সমোবি/উপসংহো
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চূ ঠোন্ত মধযিতো চুবির িোইরর অপ্রতযোবশত র্র্িোিবল িযিিোর
থক আহ্বোি

িয পযটরিিি পযটোরয় পিগণ CAO

োিোি। CAO এর পযটরিিিমূ লক িূ বমকো এিং মধযিতো

চুবির িোস্তিোয়িকরে

পিগরণর অগ্রীম পবরকেিো এিং সংজ্ঞোবয়ত উপোয় অগ্রসর হিোর থয গুরুত্ব, এই থকসবর্ তোর মূ খয
উেোহরণ।

এই থকইরসর সরে সংবিি সকল ডকুরমরেশি ‘ www.cao-ombudsman.org ’ CAO
ওরয়িসোইরর্ পোওয়ো যোরি।

