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পষিষশষ্ট-১০:  র্ার্দটইবল ফাইন্যান্স ইউষনট এবাং কষেটি 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

List of Abbreviations 
 

SL Abbreviate World Elaborative World 

1 BDT Bangladeshi Taka 
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অোয়-১ 

ভূষেকা 

১.০০ ভূষেকাোঃ   

 বাাংলাদেদশ ব্াাংক ও আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি েদে কদপ যাদিট োয়বিিা এবাং পষিদবশ ও র্োদজি উপি ব্বর্াষয়ক প্রভাদবি স্বেিা 

আনয়দনি জন্য পষিদবশ ও র্াোষজক ঝুঁষক ব্বস্থাপনাি (ESRM) নুিন আেশ য োন এবাং আচিণ ষবষধ প্রবিযন/উন্নয়ন কিা িদয়দে। আষর্ যক 

খাদিি দৃষষ্টদকান দর্দক পষিদবশ ও র্াোষজক ঝুঁষক ব্বস্থাপনাি ভূষেকা িদে ব্াাংক ও আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি ঋণ/ ষবষনদয়াদগি দেদে পষিদবশ ও 

র্াোষজক ঝুঁষকি কািদণ র্ম্ভাব্ দখলাপী িওয়াি িাি কোদনা, র্াদি কদি মূল ব্বর্াষয়ক েদডলটি দটকর্ই িয়। গি দুই েশক ধদি পষিদবশ 

ষবিদয় র্াোষজক র্দচিনিা, আইনী বােবাধকিা ও র্াোষজক চাপ বৃষি ইিযাষে কািদণ আন্তজযাষিক ব্াাংষকাং দর্ক্টদি পষিদবশ ঝুঁষক ব্বস্থাপনা 

দকৌশলপে এবাং প্রষিয়া গুরুত্বপুণ য কার্ যিে ষিদর্দব ষবদবষচি িদে। ব্াদর্ল-৩ কযাষপটাল এযাদকাড য এ ব্াাংদকি প্রদয়াজনীয় মুলধন র্াংিেণ 

(Capital requirement) এি দেদে ঋণ ঝুঁষকি র্াদর্ পষিদবশ ঝুঁষকও অন্তভূ যি কিা িদয়দে। বাাংলাদেদশ ব্াাংদকি র্ােষগ্রক ঋণ দপাটফষলওি 

পষিচালনাি দেদে দটকর্ই অজযনদক র্াংিি কিাি জন্য বাাংলাদেশ ব্াাংক ষবআিষপষড র্াকুযলাি নাং-০১ িাষিখ ৩০/০১/২০১১ এি োেদে 

পষিদবশগি ঝুঁষক ব্বস্থাপনা (ERM) গাইডলাইন ইসুয কদিদে; র্া দকন্দ্রীয় ব্াাংক বা আষর্ যক খাদিি ষনয়ন্ত্রক র্াংস্থাি জন্য ২য় অগ্রণী পেদেপ। 

বাাংলাদেশ ব্াাংদকি এ গাইডলাইন জািীি উদদ্দশ্য ব্াাংষকাং খাদি ঋণ ও ষবষনদয়াদগি দেদে র্ম্ভাব্ ঋণ দখলাপী ষনণ যদয়ি জন্য পষিদবশগি ও 

র্াোষজক ইসুযগুদলাি র্ষিয় মুল্যায়ন অন্তভূ যিকিদণি লদেয নুযনিে োন স্থাপন কিা, র্াদি কদি বাাংলাদেদশ দটকর্ই ব্বর্াষয়ক অনুশীলন শুরু 

িয়। ERM ষনদে যষশকা প্রার্ষেক ভাদব পষিদবশগি ঝুঁষকি প্রষি আদলাকপাি কদি এবাং অল্প ষকছু র্াোষজক ঝুঁষকও এদি অন্তভূ যি িয়। 

পষিদবশগি ঝুঁষকি দিটিাং এি এদপ্রাচ গুনগি। ERM গাইডলাইন এি প্রদয়াগদর্াগ্যিা ঋণ/ষবষনদয়াদগি পষিোণগি র্ীো এবাং ঋদণি ষবভাজন 

দর্েন ক্ষুদ্র  ও েেে উদযাগ (SME), কদপ যাদিট ফাইনাষন্সাং এবাং ষিদয়ল এদষ্টট ফাইনাষন্সাং এি উপি ষভষে কদি র্াংজ্ঞাষয়ি কিা িদয়দে। 

 

 ERM ষনদে যষশকাি মুল নীষিোলাগুদলাি অন্যিে গাইডলাইনটিি প্রকৃষি গষিশীল এটা স্বীকাি কদি দনয়া এবাং প্রষি ৩ বৎর্ি অন্তি 

অর্বা র্খন প্রদয়াজন িদব গাইডলাইনটি িালনাগাে কিাি সুপাষিশ িদয়দে। এই ERM গাইডলাইদনি আপদডটই ESRM টাইদটল যুি 

গাইডলাইন, র্া ERM গাইডলাইদনি সুপাষিশ অনুর্ায়ী বাস্তবাষয়ি। বাাংলাদেশ ব্াাংদকি অভযন্তিীণ গদবিণা এবাং ইন িাউর্ স্টাষডি েীঘ য প্রষিয়াি 

োেদে আষর্ যক খাদিি জন্য ESRM দবর্লাইন জষিপ এবাং IFC (International Finance Corporation) এি প্রযুষিগি র্িায়িাি ফল 

ষিদর্দব ব্াাংক ও আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদন ষিন স্তি ষবষশষ্ট কনর্ালদটশন (দেইল/ইদেইল ষভষেক/ওদয়ব ষভষেক/লাইভ কনর্ালদটশন) এি প্রবিযন 

িদয়দে। ষবদশি কদি আষর্ যক খাদি Environmental & Social (E & S) ইসুয ষনদয় কাজ কিা উন্নয়ন অাংশীোিদেি র্াদর্ পিােশ য, নাে 

প্রস্তাব কিা এবাং ঝুঁষক ষনধ যািণ কিাি জন্য র্াোষজক প্যািাষেটাি এি র্াদর্ পষিদবশগি প্যািাষেটাি এি পষিচয় ঘটাদনা।  
 

 বাাংলাদেশ ব্াাংদকি Sustainable Finance Department কর্তযক দফব্রুয়ািী, ২০১৭ র্াদল ব্াাংক ও আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি জন্য 

Environmental & Social Risk Management Guideline জািী কিা িয় । এই গাইডলাইনটিদি Environmental ঝুঁষকি র্াদর্ 

Social ঝুঁষক দর্াগ কদি ঝুঁষক ব্বস্থাপনাি ষবষভন্ন ষেক র্ম্পদকয ষবস্তাষিি ভাদব আদলাকপাি কিা িদয়দে। র্াধািণ E & S ঝুঁষক এবাং ঋণ  

 



০২ 

ব্বস্থাপনাি র্াদর্ র্মৃ্পি E & S ঝুঁষক এবাং E & S ঝুঁষক ব্বস্থাপনা গাইডলাইদনি প্রদর্াজযিা এবাং প্রাদয়াষগক ষেক োড়াও পষিদবশ ষবিয়ক 

আইন ও নীষিোলা র্মূি অন্তর্ভ যি কিা িদয়দে। গাইডলাইদনি পষিষশদষ্ট ষবষভন্ন ধিদণি দচকষলষ্ট র্াংযুি কিা িদয়দে। বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংদকি 

কে যকিযা/কে যচািীদেি োপ্তষিক কাদজি জন্য এবাং ঋণ র্াংিান্ত নষর্ প্রষিয়াকিণ ও ঋণ েঞ্জুিীকিদণি জন্য ব্বিাি এি লদেয E & S ঝুঁষক 

ব্বস্থাপনা গাইডলাইনটি প্রণীি িদলা। ঋণ প্রষিয়াকিদণি র্েয় ব্াাংদকি অন্যান্য ষনদে যশনাি পাশাপাষশ গাইডলাইদনি ষনদে যশনাও পষিপালন 

কিদি িদব। এই গাইডলাইন ব্বিাি কিা িদব ঋণ গ্রিীিাি র্াদর্ ব্াাংকাদিি র্ম্পকয উন্নয়দনি জন্য, দকাদনা অষস্থিিা বা র্েস্যা সৃষষ্ট কিাি জন্য 

নয়। গাইডলাইদনি মুল ষবিয় িদব ঋণ ঝুঁষক ব্বস্থাপনা, ঝুঁষক বজযন নয়।  

 

 র্েয়, চাষিো ও পািস্পষিক অবস্থাি দপ্রোপদট পষিদবশ ও র্াোষজক ঝুঁষক ব্বস্থাপনা গাইডলাইনটি র্েয় র্েয় আপদডট কিা িদব 

এবাং ভষবষ্যদি জািীকৃি ষনদে যশনা ও  র্াংদশাধনী র্মুি এই গাইডলাইদন র্াংদর্াজন কদি ব্বিাি উপদর্াগী কিা িদব। 

 

 বাাংলাদেশ ব্াাংক এবাং IFC (International Finance Corporation) এি ষবষভন্ন ষবদশিজ্ঞদেি র্িায়িায় একটি েীঘ য প্রষিয়াি 

োেদে দর্দিতু ঐ গাইডলাইনটি প্রণয়ন কিা িদয়দে দর্ কািদণ এই গাইডলাইনটিি র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনি জন্য বাাংলাদেশ ব্াাংক পুদিাপুষি র্িায়িা 

প্রোন কিদব। এ োড়া দর্দিতু বাস্তবায়ন অষভজ্ঞিাি উপি ষভষে কদি এদক র্াংদশাধন কিাি সুদর্াগ উম্মুি িদয়দে দর্কািদণ এই গাইডলাইনটিি 

র্র্ার্র্ প্রদয়াগ কদি আেিা দটকর্ই উন্নয়দনি র্াোদক আদিা দবগবান কিদি র্েে িদবা। 

 

 

১.০১:  গাইডলাইদনি  র্াংষেপ্ত ষববিণ (Overview of the Guidlines): 
 

 ESRM (Environmental and Social Risk Management) গাইডলাইদনি মুখ্য উদদ্দশ্য িদে ষবদকষবদক পষিদবশ এবাং 

র্াোষজক ঝুঁষকি র্াদর্ ঋণ ব্বস্থাপনাি র্ােষগ্রক ঝুঁষক হ্রাদর্ি পিষিগি র্েিদয়ি ষবিদয় উপলষি কিাদনা। র্াদি কদি ঋণ/ষবষনদয়াগ দপাট যফষলও 

র্ম্প্রর্ািণ কিা র্ায় এবাং উচ্চ ঝুঁষকপুণ য পষিদবশ এবাং র্াোষজক (E & S) ষবষনদয়াগ এড়াদনা র্ায়। অিএব, পুব যবিী ERM ষনদে যশনাবলীি 

তুলনায় ESRM ষনদে যশনাবলীি ষনম্নবষণ যি ববষশষ্টযাবলী আিও র্িজদবাে, র্াবলীল এবাং স্বােদে ব্বিাি উপদর্াগী: 
 

 * ESRM ষনদে যশনাবলীদি উপস্থাষপি ষনদে যষশকার্মুি শষিশালী, স্বয়াংষিয়, পষিোণগি ঝুঁষক দিটিাং পিষি ব্বিাি কদি  

 এবাং এদি বষণ যি গুনগি ঝুঁষক মুল্যায়ন পিষিি ববিষয়ক ষেকর্মূি র্াংকুষচি কদি র্া ERM গাইডলাইনস্ এ অন্তভূ যি ষেল। 

 * বাাংলাদেদশি জন্য প্রার্ষিক ও গুরুত্বপূণ য র্াোষজক ও জলবায়ুগি ঝুঁষকি উপি ESRM ষনদে যশনাবলী ষবদশি গুরুত্বাদিাপ 

 কদি। 

* ESRM ষনদে যশনাবলীদি র্ব যজনীন এবাং দর্ক্টি ষনধ যাষিি পষিদবশ এবাং র্াোষজক কিনীয় র্াচাই িাষলকা [ E & S Due 

Diligence (ESDD)] (পষিষশষ্ট-২) একীভূি গাইদডন্স ষিদর্দব নষর্ভূি র্াকদব র্া ষিদলশনশীপ ম্যাদনজািদেি (RM) ব্বিাি 

উপদর্াগী ষনদে যশনা প্রোন কিাি কাদজ র্িায়িা কিদব। 
 

 * ESRM ষনদে যশনাবলী ষবষনদয়াদগি সুেপাি কিা োড়াও দর্ক্টি ষনধ যাষিি পষিদবশ এবাং র্াোষজক প্রভাদবি প্রাদয়াষগক র্াংজ্ঞা 

 প্রোন কদি এবাং ষবষভন্ন খাদি দর্েন- কৃষি, খুচিা, বাষণজয, ক্ষুদ্র অর্ যায়ন, SME, কদপ যাদিট অর্ যায়ন এবাং প্রকল্প অর্ যায়দনি পর্ 

 প্রর্াষিি কদি। 
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 * ব্াাংক বা আষর্ যক প্রষিষ্ঠান র্মুদিি র্ােষগ্রক ঋণ নীষিোলায় E & S এি ঝুঁষকগুদলা অন্তভূ যি কিাি লদেয ESRM 

 ষনদে যশনাবলীি র্াাংগঠষনক ভূষেকা ও োষয়ত্ব ষনধ যািণ কিা িদয়দে। E & S এি ঝুঁষক মুল্যায়ন ও ঝুঁষক ষনধ যািদণি উপি ষভষে 

 কদি ষর্িান্ত দনওয়াি প্রষিয়ায় একটি ব্াাংদকি ষবষভন্ন কাজ ও োষয়ত্বদক ESRM এ র্ঠিকভাদব ষচষেি/উপস্থাষপি কিা িদয়দে। 

 * নতুন ESRM ষনদে যশনাবলীদি একটি র্াব যজনীন ESDD র্াচাই িাষলকা এবাং েশটি উচ্চ ঝুঁষক র্ম্পন্ন সুষনধ যাষিি দর্ক্টি 

 অন্তভূ যি আদে। সুিিাাং, এটাি দেে ষবস্তৃি ষকন্তু একই র্াদর্ আষর্ যক খাদিি ব্বিািকািীদেি জন্য র্িজিি ও সুর্াংিি। 

 

 

অোয়-২ 

 

 বাাংলাদেদশ ব্াাংদকি E & S ঝুঁষক র্মূি: 

আষর্ যক দলনদেন অনুদোেদনি র্েয় র্ম্ভাব্ E & S ঝুঁষকর্মুি উদেখদর্াগ্য বা প্রার্ষিক না েদন িদলও, বাস্তবায়দনি র্েয় উপলষি কিা 

র্ায়; ফলাফলস্বরুপ উচ্চিি ষনয়ন্ত্রদণি োনেে এবাং প্রদয়াদগি োো বৃষি পায়। অন্যান্য E & S ঝুঁষকপুণ য দেদে, দর্েন- অষিকাে বা 

আকষিক ষবদফািণ, র্চিাচি না ঘটদলও র্ষে ঘদট, িদব E & S এি ঝুঁষকি প্রভাব োিাত্বক িয়। গ্রািদকি E & S এি ঝুঁষকর্মূি 

প্রশেদনি জন্য ব্াাংকদক ষনষিি িদি িদব দর্ন গ্রািকদেি অর্ যননষিক ও পষিচালনগি কে যকােদক ষস্থষিশীলভাদব বাস্তবায়দনি কািদণ 

পষিদবশ ও পাষিপাষবযক র্ম্প্রোদয়ি উপি প্রষিকূল প্রভাব না পদড়। গ্রািকদেি র্াদর্ দলনদেদনি পুদব যই  িাদেি  কে যকাে িদি উিুি 

র্ম্ভাব্ E & S এি ঝুঁষক ও এি প্রভাবগুদলা র্ম্পদকয ব্াাংকদক সুষ্ষ্ট ধািণা িাখদি িদব। E & S এি  ঝুঁষকর্মুি গ্রািকদেি জন্য  

প্রষিকূল ফলাফল বদয় আনাি পুদব যই ঝুঁষকগুদলা র্ষিয়ভাদব র্নািকিণ, মুল্যায়ন ও পষিচালনা কিা প্রদয়াজন। ব্াাংক বা আষর্ যক 

প্রষিষ্ঠানর্মুদিি পষিদবশগি ও র্াোষজক ব্বস্থাপনা পিষি (Environmental and Social Management System-

ESMS) উ ন্নয়ন এবাং বাস্তবায়দনি োেদে এবাং গ্রািকদেি কে যকাদেি ফদল উিুি E &  S ঝুঁষক এবাং সুদর্াগগুদলা িাৎেষণক 

মুল্যায়ন এি োেদে র্দব যাচ্চ সুফল অজযন কিদি পাদি। 
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অোয়-৩ 

 ঋণ ব্বস্থাপনায় E & S ঝুঁষক র্মৃ্পি ঝুঁষকর্মুি: 

 

৩.০০: ব্াাংক িাি গ্রািকদেি োেদেও ষবষভন্ন স্তদিি E & S ঝুঁষকি র্ম্মুষখন িদি পাদি। র্র্ার্র্ভাদব ব্বস্থাপনা না িদল ঝুঁষকর্মূি ব্াাংক বা 

আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি ভাবমূষিয নষ্ট, োেলাি ব্য় বৃষি ও িাজস্ব হ্রার্ কিদি পাদি। ব্াাংদকি দর্ দকান দলনদেদনি ঝুঁষক ষনভযি কদি E & 

S এি প্রকাি, পষিোণ ও িীব্রিাি উপি; র্া ষবষভন্ন ফযাক্টি, দভৌগষলক উপাোন, ষশল্প কািখানা এবাং দলনদেদনি প্রকািদভে দর্েন- 

কদপ যাদিট, আবার্ন, বীো, লীষজাং, ক্ষুদ্র ঋণ, প্রকল্প ঋণ, খুচিা ব্বর্া, স্বল্প দেয়ােী ঋণ, োইদিা, ক্ষুদ্র ও োঝাষি এন্টািপ্রাইজ এি উপি 

ষনভযি কদি। ষবষভন্ন দেদে দলনদেদনি র্াদর্ র্ম্পষকযি ঝুঁষক ষনদে যশনাি জন্য ঋদণি প্রকািদভে অনুর্াদি E & S ঝুঁষক উদেখ কিা 

িদয়দে (পষিষশষ্ট-৪)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Credit Risk (দিষডট ঝুঁষক)ঃোঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রািক 

 
পষিচালনাি দেদে ব্বস্থাপনাি 

অদর্াগ্য E & S ষবিয় র্মূি 

ঝুঁষক র্মূি 

 
 পষিচালনা 

কাদর্ য ব্াঘাি 

 জষিোনা ও েে 

 োদকযট দশয়াদি 

েষি 

 োয় জষনি 

কািদণ বাজাি 

অবমূল্যায়ন  

ষবদকষব 
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প্রিযে ঝুঁষক 

 

 
গ্রািক/ষবষনদয়াগকািীি 

কািদণ E & S    
েষি জষনি োয় 

পদিাে ঝুঁষক 

 ঋণ ঝুঁষক: পষিদশাধ 

েেিাি হ্রার্ জষনি 

কািদণ 

 বাজাি ঝুঁষক:     

র্িায়ক জাোনদিি 

মূল্য হ্রাদর্ি কািদণ; 

 সুনাদেি ঝুঁষক: 

দনষিবাচক প্রচািণা 
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৩.০১:  ঋণ ঝুঁষক (Credit Risk): 

 একটি ব্াাংক  িখনই ঋণ ঝুঁষকি র্ম্মুখীন িয় র্খন একজন গ্রািক অষনোয় অর্বা অেেিাি কািদণ E & S দলনদেদনি  চুষি  

র্ম্পষকযি ষবিয়াবষলি বােবাধকিা পূিদণ ব্র্ য িয়। উোিিণ স্বরুপ- র্ষে একজন গ্রািদকি  E & S এি গুনগি োন বজায় িাখদি 

মুলধন বা পষিচালনগি খিচ বৃষি পায় অর্বা পষিচালনগি এবাং ষনগ যেন/ষনোঃর্িণ অনুদোেন অনুপষস্থি র্াদক অর্বা দেয়াদোেীণ য িয় 

িািদল ষনয়ন্ত্রণমূলক জষিোনা বৃষি পায়; এর্ব ঝুঁষক গ্রািকদেি আষর্ যক বােবাধকিা পূিদণ অন্তিায়। আবাি ব্াাংদক E & S র্েস্যা 

িদি উিুি দলনদেদনি র্াদর্ র্ম্পষকযি র্িায়ক/জাোনদিি মুল্য হ্রার্ দর্দকও ঋণ ঝুঁষক উিিু িয়। উোিিণ স্বরূপ- র্ষে উৎপােন দকন্দ্র 

দুিণযুি িয়, দর্দেদে মূল র্িায়ক জাোনদিি বাজাি মূল্যও হ্রার্ পাদব। বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংদক ২.০০ (দুই) দকাটি টাকাি উদবয নতুন 

েঞ্জুিী ও বষধ যি নবায়ন েঞ্জুিীি দেদে বাাংলাদেশ ব্াাংদকি র্াদর্ র্ম্পাষেি MoU/২০১৭ এি ৪(এর্) অনুদেদেি ষনদে যশনা অনুর্ায়ী ঋণ 

ঝুঁষক প্রশেদনি জন্য অভযন্তিীণ ষনয়ন্ত্রণ ও পষিপালন েিাষবভাদগি েিাব্বস্থাপক, ির্া দিড অব আইষর্ষর্ি েিােি গ্রিণ র্ম্পষকযি 

নীষিোলা, পষিকল্পনা ও পষিচালন পষিপে ২২/২০১৮ িাষিখ: ০১/১০/২০১৮ জািী কিা িদয়দে (পষিষশষ্ট-৫)। 

 

 

৩.০২:  আইষন ঝুঁষক (Legal Risk):  

 ব্াাংক গ্রািকদেি র্িায়ক/অষিষিি জাোনষি র্ম্পষে অষধগ্রিদণি কািদণ গ্রািদকি আইষন বােবাধকিা দর্দক সৃষ্ট োয় ঝুঁষকি র্ম্মুখীন 

িদি পাদি। গ্রািদকি পষিচালন এবাং দুিণ দূিীকিণ জষনি কািদণ E & S ঝুঁষক ব্বস্থাপনাি অবদিলাজষনি েষিি ফদল র্তিীয় পে 

জষিোনা, েে এবাং ব্য় োবী কিদি পাদি। পষিদবশ ষবিয়ক আইনর্মুি পষিপালন না কিদল ব্াাংক ঝুঁষকি র্ম্মুখীন িদি পাদি। 

র্াংিাষেি ভূষে (Contaminated Land) জাোনি ষির্াদব গ্রিণ কিদল বা দর্ ব্বর্া/প্রকল্প ঋণ প্রোন কিা িদয়দে িা িদি 

পষিদবদশ ঝুঁষকপূণ য আবজযনা ষনোঃসৃি িদল িাি জন্য আইনগিভাদব ব্াাংকদক িা দূিীকিণ খিচ (Clean up cost) বিন কিদি িদি 

পাদি।  র্ষে ব্াাংক গ্রািকদেি ব্বর্া পষিচালদন প্রধান অাংষশোি িয়, িদব এ র্ম্পষকযি র্েস্ত E & S ঝুঁষকগুদলাি জন্য র্িার্ষি 

োয়বি িদি পাদি।  

 

 

৩.০৩:   পষিচালনগি ঝুঁষক (Operational Risk): 

 E & S র্েস্যাি কািদণ গ্রািকদেি কে যকাে ব্ািি িদল ব্াাংক বা আষর্ যক প্রষিষ্ঠান আষর্ যক ঝুঁষকি র্ম্মখুীন িদি পাদি। র্র্ার্র্ 

ব্বস্থাপনাি অভাদব এ র্েস্যাগুদলা ব্াাংদকি র্াদর্ গ্রািদকি আষর্ যক বােবাধকিা পুিদণি এবাং দৃঢ় অবস্থাদনি প্রভাব দফলদি পাদি 

অর্বা দলনদেদনি দেদে গ্রািদকি র্িায়ক জাোনি এি মূল্য কোদি বাে কদি। গ্রািক কার্ যকিভাদব E & S ষবিয়ক ঝুঁষকর্মুি ষনণ যদয় 

ব্র্ য িদল উি গ্রািদকি ব্বর্াষয়ক কে যকাে ষবপন্ন িদি পাদি, এেনষক দলনদেন র্িায়ক ব্াাংকও েষিগ্রস্থ িদি পাদি। 

 

৩.০৪:   িািল্য ঝুঁষক (Liquidity Risk): 
 ব্াাংক/আষর্ যক প্রষিষ্ঠান র্মূিদক পষিদবশ ও র্াোষজক (E&S) র্েস্যাি র্াদর্ জষড়ি র্িায়ক জাোনি িদি উিূি িািল্য ঝুঁষকি 

র্ম্মুখীন িদি িয়। উোিিণ স্বরূপোঃ র্িকাদিি পষিেন্নিা কার্ যিে র্ম্পূণ য কিাি জন্য ব্াাংকদক অভযন্তিীণ র্ম্পে ব্বিাি কিদি িয়; 

অর্বা র্িায়ক জাোনি দূষিি িদল ষবিদয়ি পূদব য িা দূিণ দূিীকিণ কিদি িয়। 
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৩.০৫ :  সুনাে ক্ষুন্ন িওয়াি ঝুঁষক (Reputational Risk): 
সুনাে ও ভাবমুষিয ব্াাংদকি ব্বর্া পষিচালনাি জন্য খুবই গুরুত্বপুণ য। গ্রািদকি দুব যল পষিদবশ ও র্াোষজক (E&S) অনুশীলদনি র্ম্ভাব্ 

দনষিবাচক প্রচািণাি কািদণ ব্াাংকদক সুনাে ক্ষুন্ন িওয়াি ঝুঁষকি র্ম্মুখীণ িদি িয়। এটা প্রচাি োেে, জনর্াধািণ, ব্বর্া এবাং আষর্ যক 

র্াংস্থা, এেনষক ষনজস্ব কেীদেি োদঝ ব্াাংদকি ব্রাে ভযালু ও ভাবমুষিযদক ক্ষুন্ন কদি। উোিিণ স্বরূপোঃ র্ষে পষিচালন কার্ যিদেি কািদণ 

একজন গ্রািক শষিশালী জনদিাদিি র্ম্মখুীণ িয় িদব ঐ ষনষে যষ্ট গ্রািকদক র্িায়িাি জন্য ব্াাংদকি সুখ্যাষি ষবনষ্ট িয়। 

 

 
 

অোয়-৪ 

 

৪.০০:  গাইডলাইন গুদলাি প্রদয়াগ (Applicability of the Guidelines): 
 ESRM গাইডলাইন গুদলা দর্ ধিদণি ঋদণি জন্য প্রদয়াগদর্াগ্য িা িলোঃ কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্র ব্বর্া, বাষণজয, ক্ষুদ্র অর্ যায়ন, এর্এেই, 

কদপ যাদিট ফাইন্যান্স এবাং প্রকল্প অর্ যায়ন। র্কল ঋণ প্রস্তাব (নতুন/নবায়ন/পুনোঃিফষর্লীকিণ/পুনোঃগঠন) উপযু যি প্রদর্াজয দর্ক্টদিি আদলাদক বজযন 

িাষলকাি োেদে র্াচাই কিদি িদব (পষিষশষ্ট-১)। 

 

৪.০১:  কৃষি ঋণ (Agriculture):   
      কৃষি দেদে র্ষে একটি ঋণ আদবেন (নতুন/নবায়ন/পুনোঃিফষর্লীকিণ/পুনোঃগঠন) খাোি/শস্য উৎপােন, দপাষি এবাং দডইিী উৎপােন 

কার্ যিদেি র্াদর্ র্াংষিষ্ট িয় িদব বজযন িাষলকা োড়াও র্াব যজনীন ESDD র্াচাই িাষলকা োিা র্াচাই কিদি িদব (পষিষশষ্ট-২); র্ষে দর্খাদন 

পষিদবশগি অর্বা র্াোষজকভাদব প্রষিকূল দকান কৃষি পিষি জষড়ি র্াদক। দর্েন: কীটনাশক প্রদয়াগ, োটি েয়কািক কৃষি ির্ায়দনি প্রদয়াগ,  

ভূ-গভযস্থ পাষন দূিণ, বজব-র্াদিি পষিবদিয নাইদরাদজন র্াদিি ব্বিাি র্া নাইরার্ অক্সাইড ষনগ যেদণি জন্য োয়ী ইিযাষে। কৃষি ব্বর্াি র্াদর্ 

জষড়ি বাোই কিণ, দোড়কজাি কিণ, ষবিিণ এবাং ষবিয় প্রভৃষিদেদে ESDD র্াচাই িাষলকা োিা র্াচাই কিাি প্রদয়াজন দনই। 

 

৪.০২:  এর্এেই (SME):  
 ক্ষুদ্র উদযাগ দর্ক্টি র্াংিান্ত ১০.০০ (েশ) লে টাকাি উপদি র্কল ঋণ আদবেদনি (নতুন/নবায়ন/ পুনোঃিফষর্লীকিণ/পুনোঃগঠন) দেদে বজযন 

িাষলকা োড়াও র্াব যজনীন ESDD র্াচাই িাষলকা (পষিষশষ্ট-২) োিা র্াচাই কিদি িদব; এেনষক ঋদণি পষিোণ আদিা কে িদলও র্ষে উি 

দর্ক্টিটি ষনম্নবষণ যি কে যকাদেি র্ষিি জষড়ি র্াদক: 

(১)   বিিী দপািাক দর্ক্টদি ওয়াষর্াং, ডাইাং, ষফষনষশাং র্াংিান্ত (পাষন ও িার্ায়ষনক দূিণ); 

(২)   ক্ষুদ্র ইস্পাি ষি-দিাষলাং কািখানা (পষিদবশগি স্বাস্থয ও ষনিাপো ঝুঁষক, িাপ ও বায়ূ দূিণ); 

(৩)   ইট ভাটা (ষশশুেে, বায়ূ দূিণ ও জীবাষ্ম জ্বালানী দপাড়াদনা র্াংিান্ত দূিণ): 

(৪)   চােড়া ও পশে প্রষিয়াকিণ ইউষনট এি ট্যাষনাং, দেষর্াং ও ডাইাং (বায়ূ , পাষন ও ির্ায়ষনক দূিণ); 

(৫)   কীট নাশক, কৃষি ির্ায়ন ও নাইদরাদজন উৎপােন ইউষনট ( ভূষে, পাষন ও বায়ু দূিণ); 

(৬)   িার্ায়ষনক পোর্ য ও িার্ায়ষনক পণ্য উৎপােন ইউষনট (ষনিাপো ঝুঁষক ও দূিণ); 

(৭)   িাবাি ও প্লাষষ্টক পণ্য উৎপােন ইউষনট (দূিণ) এবাং 

(৮)   ব্াটািী এবাং ষবদুযৎ র্ােয়ী র্ন্ত্রর্মূদিি (Accumulators) উৎপােন ইউষনট (িার্ায়ষনক দূিণ)। 
 

োঝাষি উদযাগ দর্ক্টি র্মূদিি র্কল ঋণ (নতুন/নবায়ন/পুনোঃিফষর্লীকিণ/পুনোঃগঠন) আদবেন দেণীগি অর্বা ষনষে যষ্ট দর্ক্টদিি ESDD র্াচাই 

িাষলকা অনুর্াদি ষডউ ষডষলদজন্স এি োেদে প্রষিয়া র্ম্পন্ন কিদি িদব (পষিষশষ্ট-২)। 
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৪.০৩:  কদপ যাদিট ফাইন্যান্স (Corporate Finance): 
কদপ যাদিট ফাইন্যান্স র্াংিান্ত র্কল ঋণ (নতুন/নবায়ন/পুনোঃিফষর্লীকিণ/ পুনোঃগঠন) আদবেন পষিদবশ ও র্াোষজক (E&S) অনুর্ায়ী 

র্াব যজনীন অর্বা প্রদর্াজয দেদে ষনষে যষ্ট দর্ক্টদিি ESDD র্াচাই িাষলকা অনুর্াদি র্র্ার্র্ পেদেপ ষনদি িদব (পষিষশষ্ট-২)। 
 

৪.০৪:   বাষণজয, খুচিা ব্বর্া ও ক্ষুদ্র অর্ যায়ন (Trade, Retail and Microfinance): 
বাষণজয, খুচিা ব্বর্া ও ক্ষুদ্র অর্ যায়ন এি র্কল দেদে শুধুোে বজযন িাষলকাি ষবিদয় পর্ যাদলাচনা কিদি িদব। বজযন িাষলকায় অন্তর্ভ যি 

দর্ দকান দলনদেন বাষিল কিদি িদব।   

৪.০৫:  প্রকল্প অর্ যায়ন (Project Finance): 
র্কল প্রকল্প অর্ যায়ন জষনি দলনদেদনি দেদে বজযন িাষলকা এবাং র্াব যজনীন ষনষে যষ্ট দর্ক্টদিি ESDD র্াচাই িাষলকা োড়াও র্তিীয় 

পদেি পষিদবশ ও র্াোষজক প্রভাব জষনি মূল্যায়ন (ESIA) পষিচালনা কিদি িদব। ESIA (Environmental & Social 

Impact Assessment) র্াধািণি ঋণ গ্রিীিা স্ব-উদযাদগ ষনদজি খিদচ এবাং ঋণ আদবেদনি র্াদর্ জো ষেদয় র্াদক। এই উদদ্দদশ্য 

বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক ষনষে যষ্ট োপকাঠি অনুর্ায়ী র্তিীয় পে উপযুি ষকনা দর্টি ষবদকষব ষনষিি কিদব। 

        
দটষবল-১:       দলনদেদনি ধিণ অনুর্ায়ী গাইডলাইদনি প্রদয়াগ দর্াগ্যিা: 
 

 

িষেক 

নাং 

দলনদেদনি ধিণ এক্সক্লুর্ন ষলষ্ট  

বা বজযণ িাষলকা 
ESDD দচকষলষ্ট ৩য় পে ESIA 

১ খাোি ও শস্য উৎপােনর্ি কৃষি কাজ √ √  

২ অন্যান্য কৃষি র্াংিান্ত কাজ √   

৩ খুচিা, বাষণজয, ক্ষুদ্র অর্ যায়ন √   

৪ উপযু যি ৪.০২.১ িদি ৪.০২.৮ র্ভি দর্দকাদনা একটি 

ক্ষুদ্র দর্ক্টি 

 

√ 
 

√ 
 

৫ ৪.০২.১ িদি ৪.০২.৮ র্ভি উপযু যি দকাদনা 

কযাটাগষির্ভি িয়ষন এেন ক্ষুদ্র দর্ক্টি 

 

√ 
  

৬ োঝাষি প্রকল্প √ √  

৭ কদপ যাদিট অর্ যায়ন √ √  

৮ প্রকল্প অর্ যায়ন √ √ √ 
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অোয়-৫ 

 প্রদর্াজয আেশ য োন (Applicable Standards):   

 E & S গভদন যন্স র্াংিান্ত র্কল জািীয় নীষিোলা দর্ দকান E & S ষডউ ষডষলদজন্স অনুর্ায়ী ষবদশি দলনদেদনি দেদে প্রদর্াজয িদব। 

এি োদন িদে র্কল প্রার্ষিক E & S ঋণ আদবেন মুল্যায়ন কিাি জন্য জািীয় প্রষবধানোলা দেদন E & S এি প্যািাষেটাি অনুর্ায়ী 

েষনটষিাং, র্ম্মষি, লাইদর্ন্স ষবদবচনা কিা বােিামুলক। প্রদর্াজয জািীয় প্রষবধানোলা এবাং আন্তজযাষিক চুষিি দর্খাদন বাাংলাদেশ স্বােি কদিদে 

িাি একটি িাষলকা দিফাদিন্স ষিদর্দব দেয়া িদলা (পষিষশষ্ট-৯)। 

 

 আন্তজযাষিকভাদব ISO 14001 অনুর্ায়ী গ্রািকগণ পষিদবশ ব্বস্থাপনা, OHSAS 18001 অনুর্ায়ী দপশাগি স্বাস্থয ষনিাপো,     

SA 8000 অনুর্ায়ী র্াোষজকভাদব গ্রিণদর্াগ্য কে যদেে র্ষে র্াদক িািদল এ র্ব ষকছুই একটি ভাল ব্বস্থা ষিদর্দব ষবদবষচি িদব। বড় প্রকদল্প 

অর্ যায়ন একটি শষিশালী ভাল অনুশীলন ও ঐষেক প্রদয়াজন ষিদর্দব IFC(International Finance Corporation) পািফিদেদন্সি 

োনেদে ষবদবষচি িদব। ঋণ প্রোদনি দেদে E & S ঝুঁষক র্নািকিণ, পষিচালনা ও হ্রার্কিদণি জন্য র্কল ব্াাংক ও আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি জন্য 

একটি শষিশালী পষিদবশ ও র্াোষজক ব্বস্থাপনা ব্বস্থাি (ESMS) ষবকাশ ঘটাদি িদব।  

 

 

অোয়-৬ 

 

 ব্াাংক ও আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি জন্য পষিদবশগি ও র্াোষজক ব্বস্থাপনা পিষি:  

Environmental & Social Management System(ESMS) For Bank/FIs িদে ব্াাংক এবাং আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি 

গ্রািকদেি E & S ঝুঁষকগুদলাি এক্সদপাজাি ব্বস্থাপনা, র্নািকিণ, নজিোষি কিাি অভযন্তিীণ েেিা এবাং নীষিোলা, পিষি ও িাষিয়াি 

র্মূদিি র্েিয়। ESMS ব্াাংক এবাং আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি E & S ব্বস্থাপনাি প্রষি অাংগীকাি ষববৃি কদি এবাং আষর্ যক দলনদেদনি দেদে   
E & S ঝুঁষকর্মুি র্নািকিণ, মুল্যায়ন ও ব্বস্থাপনাি পিষি ব্াখ্যা কদি; ষর্িান্ত দনয়াি প্রষিয়া র্াংজ্ঞাষয়ি কদি, দর্ইর্াদর্ এই কাজগুদলা 

কিাি ষবিদয় কেীদেি র্ভষেকা, োষয়ত্ব এবাং োয়বন্ধিাি ষবিদয়ও বণ যনা কদি; েষললায়ন ও দিকড য র্াংিেদণি প্রদয়াজনীয়িাি ফলাফল উদেখ কিা 

িয়। E & S ঝুঁষকি উপি ষভষে কদি E & S ষডউ ষডষলদজন্স অনুর্ায়ী পষিচালনা কদি এবাং গ্রািদকি  E & S কে যকাে পর্ যদবেণপুব যক দলনদেন  

মুল্যায়ন এবাং দেণীকিদণি ষবিদয় ষনদেশ যনা প্রোন কদি। ESMS এ আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি পষিদবশগি র্াোষজক নীষিোলা এবাং িাি কেীদেি 

ষনষে যষ্ট ভূষেকা ও োষয়ত্বর্মূি অন্তভূ যি র্াদক। কদয়কটি পিষিদি এটি বাস্তবাষয়ি িয়োঃ 

*   দলনদেন পিীোকিণ; 

 *  পষিদবশগি ও র্াোষজক ষডউ ষডষলদজন্স পষিচালন কিা; 

 *  পষিদবশগি ও র্াোষজক ঝুঁষকি ষভষেদি দলনদেনগুদলাদক দেণীষবন্যাষর্ি কিা; 

 *   ষর্িান্ত গ্রিণ প্রষিয়া; 

 *   গ্রািক/ষবষনদয়াগকািীি পষিদবশগি ও র্াোষজক কে যকাে পর্ যদবেণ কিা এবাং 

      *   ব্াাংদকি পষিদবশগি ও র্াোষজক আেশ য োদনি র্াদর্ অর্িষিপুণ য ষবিয়গুদলাদি গ্রািক/ষবষনদয়াগকািীি োদঝ র্েিয় র্াধন কিা। 

       



০৯ 

ESMS এি উপাোন 

(Componants of an ESMS) 

 

 ESMS ও বষণ যি পিষিগুদলা ব্াাংদকি প্রষিটি দলনদেদনি উপি র্ােষগ্রক ঝুঁষক ব্বস্থাপনা কাঠাদোি একটি অাংশ ষিদর্দব প্রদয়াগ কিা 

আবশ্যক। প্রষিটি দলনদেদনি দেদে একটি আষর্ যক প্রষিষ্ঠানদক িাি দিকড য র্াংিেণ পিষিি অাংশ ষিদর্দব আনুষ্ঠাষনকভাদব পষিদবশগি ও 

র্াোষজক পর্ যাদলাচনা নষর্বি কিা প্রদয়াজন। ষর্িান্ত গ্রিদণি র্েয় পষিদবশগি এবাং র্াোষজক ষবিয়গুদলা ষবদবচনা কিা এবাং পষিদবশগি  ও 

র্াোষজক প্রদয়াজনীয়িা গুদলাি র্াদর্ গ্রািক/ষবষনদয়াগকািীি আইনী চুষিি ধািার্মূদিি র্াংদশাষধি কে যপষিকল্পনাও অন্তভূ যি কিদি িদব। র্েগ্র 

পষিচালন কে যকাে জুদড় কার্ যকিভাদব ESMS বাস্তবায়ন ষনষিি কিদি িদল ষবদকষব’ি অভযন্তিীণ দর্াগাদর্াগ ও প্রষশেদণি জন্য প্রদয়াজনীয় 

র্ম্পে বিাদদ্দি প্রদয়াজন । ভাল কদপ যাদিট অভযাদর্ি প্রষি প্রষিশ্রুষিি অাংশ ষিদর্দব ব্াাংক দলনদেদনি দেদে পষিদবশগি ও র্াোষজক ঝুঁষক 

র্াংষিষ্ট র্ােষগ্রক এক্সদপাজাি হ্রার্ কিাি জন্য গৃিীি পেদেপ র্ম্পদকয র্েয় র্েয় ষিদপাট য কিদব। 

 

ব্াাংক/আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদন ESMS পিষির্মূদিি উপদর্াষগিা: 
 

* গ্রািক/ষবষনদয়াগকািীদেি র্াদর্ র্ম্পষকযি পষিদবশগি ও র্াোষজক ঝুঁষক ষচষিি কিা ও িাি দপাট যদফাষলওদি র্ম্ভাব্ প্রভাব অনুধাবন 

কিা; 

 * ষনয়েিাষন্ত্রকভাদব পষিদবশগি ও র্াোষজক ঝুঁষকগুদলা পষিোপ ও র্েিয় কিা; 

 * েষললায়ন ও দিকড য র্াংিেণর্ি ঝুঁষক ব্বস্থাপনা পিষিি প্রদয়াজনীয় পেদেপগুদলাি প্রদয়াগ; 

 * জািীয়, পষিদবশগি ও র্াোষজক দেদে ষবষধ-ষবধান/ প্রষবধানগুদলা এবাং আন্তজযাষিক আেশ যোন অনুর্ায়ী গ্রািক/ষবষনদয়াগকািীি 

 পর্ যদবেণ কিা; 

 * পষিদবশগি ও র্াোষজক দেদে ষচষিি ঝুঁষক প্রশেদন গ্রািক/ষবষনদয়াগকািীগদণি কার্ যকিী পেদেপ গ্রিণ; 

 *  র্াোষজক ও পষিদবশগি ব্বর্াষয়ক সুদর্াগগুদলা ষচষিি কিা এবাং 

 * ফাইন্যানষর্য়াল োদকযদটি গ্রািক, ষবষনদয়াগকািী এবাং অন্যান্য প্রার্ষিক পেগুদলাি র্াদর্ ও গ্রািক/ষবষনদয়াগকািীগদণি োদঝ       

  সুনাদেি/সুখ্যাষিি ষবকাশ ঘটাদনা। 
 

Policy (নীষি) 

আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি পষিদবশগি 

এবাং র্াোষজক অাংগীকাি এবাং 

আেশ যোন 

E&S Capacity 

E&S র্েেিা 

ভূষেকা এবাং োয় োষয়ত্ব প্রষশেণ 

 

 

Reporting 
প্রষিদবেন দপশ কিা 

আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি এবাং 

গ্রািদকি  E&S 

পািফিদেন্স 

Procedures (পিষির্মূি) 

E&S ঝুঁষকি মুল্যায়ন 

 
দলনদেন র্াচাই 

     
ঝুঁষক দেণীকিণ 

    

E&S ষডউষডষলদজন্স 

    
অর্ যায়দনি শিযর্মূি 

 

 

 
E&S ঝুঁষকি েষনটষিাং 

গ্রািদকি E&S পািফিদেন্স পর্ যাদলাচনা 

  
অপষিপাষলি ষবিয় ব্বস্থা কিা 

 

 

 

 

 

 



১০ 

 ESMS এি মুল উপাোনগুদলা ষনদম্ন বণ যনা কিা িদলা: 

৬.০১:   E & S নীষিোলা:  

 E & S নীষি পষিদবশ, র্োজ এবাং দটকর্ই উ ন্নয়দনি অবোদনি ষবিয়টি ষবদবচনায় ষনদয় একটি লেয ও উদদ্দশ্য বণ যনা কদি। এটি 

একটি র্াংষেপ্ত ষলষখি ষববৃষি র্া ব্াাংদকি ব্বর্াষয়ক কার্ যিদেি র্াদর্ দটকর্ই উন্নয়দন অবোন র্মুিদক একষেি কিাি প্রষিশ্রুষি 

প্রকাশ কদি। এটি ব্াাংদকি ষভষে ষিদর্দব কাজ কদি র্াি েদে ESMS এি উদদ্দশ্য ও পিষিগুদলা ষলষপবি কিা আদে। E & S নীষি 

উবযিন কর্তযপে কর্তযক অনুদোষেি ও র্েষর্ যি িওয়া বাঞ্চনীয়। এি েদে ষনম্নষলষখি ষববৃষি ও অিীকাি অন্তভূ যি িদি পাদি- 

 * র্কল আষর্ যক কার্ যিদেই E & S ঝুঁষক ষবদবচনা অন্তভূ যি কিা; 

 * দকৌশলগি E & S উদদ্দশ্য ষনধ যািণ কিা দর্েন- E & S এি  র্দম্বাধন কদি নতুন পণ্য র্িবিাি; 

 * দর্র্কল গ্রািকদেি ব্বর্াষয়ক কার্ যিে ব্াাংদকি আেশ য ষবদিাধী, িাদেি অর্ যায়ন দর্দক ষবিি র্াকা; 

 * জািীয় E & S প্রষবধান এবাং আন্তজযাষিক আেশ যোন অনুর্িণ কিাি ষবিদয় গ্রািকগদণি জন্য E & S নীষি প্রষিষ্ঠা কিা; 

 * E & S প্রিযাশাি ষবিদয় র্কল কেী, গ্রািক ও বষিিাগি সুষবধা দভাগীদেি োদঝ দর্াগাদর্াগ স্থাপন; 

 * ঝুঁষক ব্বস্থাপনা বষধ যিকিদণি োেদে র্ােষগ্রকভাদব E & S পািফিদেন্স উন্নয়ন কিা এবাং 

 * কেীগদণি E & S ঝুঁষক ষচষিি কিার্ি E & S ও ষবষনদয়াগ কে যকিযা/ষবদিিকদেি িোগিভাদব েেিা বৃষি কিা। 
 

 র্ষেও E & S নীষিি দকান প্রচষলি উপাোন দনই, ির্াষপ এটি অবশ্যই ব্াাংদকি ষনষে যষ্ট উদদ্দশ্য দেদন চলদব এবাং E & S োন 

অনুর্ায়ী প্রধান E & S অগ্রাষধকািগুদলা এবাং পাশাপাষশ উদেগগুদলাদকও প্রষিফষলি কিদব র্াদি কদি গ্রািকগণ এি পষিপালন কিদি 

পাদি। ঋণ কে যকিযাগণ ব্াাংদকি র্াদর্ র্ম্পষকযি E & S ঝুঁষক বুঝাি জন্য ব্াাংদকি দপাট যদফাষলও পর্ যাদলাচনা কদি E & S নীষিি 

উন্নয়ন ঘটাদি পাদিন। 

      

৬.০২:   র্াাংগঠষনক কাঠাদো:  

 ESMS র্র্ার্র্ভাদব কার্ যিে চালাদনাি জন্য প্রদয়াজনীয় পিষির্মুি পষিচালনা এবাং ষর্িান্ত গ্রিদণি ভূষেকা ও োষয়ত্ব সুষ্ষ্ট ভাদব 

র্াংজ্ঞাষয়ি কিা অপষিিার্ য। ESMS এি ষবষভন্ন ষেক বাস্তবায়দনি কাদজ ব্াাংদকি ষনদম্নাি কে যকিযাগণ জষড়ি র্াকদবন- 

 

 *  ষিদলশনশীপ কে যকিযা (কদপ যাদিট, ষিদটইল, এর্এেই অর্বা কৃষি ঋণ ষবভাদগি কে যকিযা): 

 দকান ঋণ গ্রিীিাি কার্ যিদে E & S ঝুঁষক ষচষিি কিা ষিদলশনশীপ কে যকিযাি োষয়ত্ব। ঋণ গ্রিীিা/প্রার্ষিক কে যকিযাি র্াদর্ আলাপ 

আদলাচনা, র্াইট ষভষজট, নষর্ র্াংগ্রদিি োেদে প্রস্তাষবি দলনদেদনি উপযুিিা অনুদোেন কিাও িাি োষয়ত্ব। অনুদোেন পর্ যাদয় ঋণ 

গ্রিীিাি র্াংদগ আদলাচনা কদি ESDD দচকষলষ্ট পুিণ, অষিষিি িথ্য র্াংগ্রি, প্রদয়াজনীয় দেদে ঋণ ষবিয়ক ষবষভন্ন অনুর্ন্ধাদনি জবাব 

দেয়া  এবাং প্রদয়াজন িদল ঋণ গ্রিীিাি দকান প্রাক ষবিিণ র্াংিান্ত কার্ যাষে র্ম্পন্ন িদল দর্গুদলা ফদলাআপ কিাও ষিদলশনশীপ 

কে যকিযাি োষয়ত্ব। 
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 *   দিষডট ঝুঁষক ব্বস্থাপনা ষবভাদগি কে যকিযা:  

 প্রধান কার্ যালয়/শাখাি ঋণ/ষবষনদয়াগ ঝুঁষক ব্বস্থাপনা ষবভাদগি কে যকিযাগণ (দকন্দ্রীভূি বা ষবদকন্দ্রীকৃি ঋণ ব্বস্থাপনা ব্বস্থাি উপি 

ষনভযি কদি) ষিদলশনশীপ কে যকিযা কর্তযক ESDD র্ম্পন্ন িওয়াি পি দর্ দকান দলনদেদনি দেদে প্রর্ে দফাকাল পদয়ন্ট। ঝুঁষকি োোি 

উপি ষনভযি কদি কে যকিযাগণ ধাদপ ধাদপ ঋণ ঝুঁষক ব্বস্থাপনা প্রধাদনি ষনকট প্রস্তাব দপ্রিণ কদিন। ঋণ ঝুঁষক ব্বস্থাপনা ষবভাদগি অধীন 

ESRM এি জন্য একটি স্বিন্ত্র ইউষনট র্াকদব দর্খাদন নুযনিে একজন র্াব যেষনক (Dedicated) কে যকিযা কাজ কিদবন। 

 

*   ঋণ ঝুঁষক ব্বস্থাপনা প্রধান: 

 ঋণ ঝুঁষক ব্বস্থাপনা  প্রধান ষনষিি কিদবন দর্ প্রষিটি দলনদেদনি দেদে দকান জটিল E & S ইসুয উদপো কিা িয়ষন এবাং ঋণ 

গ্রিীিাি E & S ঝুঁষক পষিচালনাি কে যেেিাি র্ের্ যন কিাি জন্য পর্ যাপ্ত িথ্যষচে িদয়দে। এটাও ষিষন ষনষিি কিদবন দর্ ষচষিি 

ঝুঁষক ব্বস্থাপনাি জন্য পর্ যাপ্ত পেদেপ গ্রিণ কিা িদয়দে। 

 

 *    ষর্ষনয়ি ম্যাদনজদেন্ট/ পষিচালকবৃে: 

 E & S এি উদদ্দশ্যগুদলাি ষবিদয় র্ােষগ্রক প্রষিশ্রুষিি জন্য ষবদকষব’ি উবযিন ব্বস্থাপনা কর্তযপে মুলিোঃ োয়ী র্াকদবন। ষবদকষব’ি 

দেদে ব্বস্থাপনা পষিচালক এবাং দবাড য/পি যে ষর্ষনয়ি ম্যাদনজদেন্টদক ষিদপ্রদজন্ট কদিন। ব্াাংদকি উবযিন ব্বস্থাপনা কর্তযপে িাি 

গ্রািকদেি জন্য E & S প্রদয়াজনীয়িা এবাং শিযাষে বিিী কদিন। অষেোাংষর্ি E & S ইসুযি দেদে অর্বা CRM/IRM প্রধান 

কর্তযক র্োধানদর্াগ্য নয় এেন দকান দলনদেন র্ম্পষকযি অপষিপাষলি ষবিয়গুদলাি ষবিদয় উবযিন ব্বস্থাপনা কর্তযপে E & S ঝুঁষকি 

র্ম্ভাব্ এক্সদপাজাি কোদনাি জন্য র্ঠিক ষেক ষনদে যশনা ষনধ যািণ কদিন, র্া ব্াাংক অনুর্িণ কিদব, র্াদি ষকনা গ্রািকদেি ষবিদয় আইনী 

ব্বস্থা গ্রিদণি ষবিয়টিও অন্তভূ যি। দলনদেন শুরু িওয়াি আদগই র্ােষগ্রকভাদব ঝুঁষকি এক্সদপাজাি অনুর্ায়ী র্ষে উচ্চ োোয় E & S 

ঝুঁষক যুি দকান প্রকল্প ব্াাংদকি ষনকট গ্রিণদর্াগ্য িয়, দর্দেদে এেন ষর্িান্ত দনয়াি জন্য পি যে/ষনব যািী কষেটি োয়ী। প্রকদল্পি ঝুঁষকি 

স্তদিি উপি ষভষে কদি এেন দলনদেন ষকছু দেদে পি যে বাষিল কিাি ষর্িান্ত গ্রিণ কিদি পাদিন। পি যে ঝুঁষক ব্বস্থাপনা কষেটি 

(RMC) ব্াাংদকি র্ােষগ্রক ESRM কার্ যিে পর্ যাদলাচনা, পষিধািণ এবাং িত্বাবধান এি োষয়ত্ব পালন কিদবন।  

  
 *  আইন ষবভাগ: 

 প্রষিটি দলনদেদনি জন্য ব্াাংদকি E & S প্রদয়াজনীয়িার্মূি আইনী চুষিদি অন্তভূ যি কিা িদয়দে, র্া আইন ষবভাগ ষনষিি কিদব। 

গ্রািদকি E & S ধািাগুদলাি নন কেপ্লযায়াদন্সি কািদণ র্ষে চুষি লাংষঘি িয়, দর্টি আইনী চুষিি শিযাবলী ভি কিাি ঘটনা ষিদর্দব 

ষবদবষচি িদব। দর্দেদে আইন ষবভাগ উবযিন ব্বস্থাপনা কর্তযপেদক ষবিয়টি দেখাি জন্য পিােশ য প্রোন কিদি পাদি। 

 
 

 *  দটকর্ই আষর্ যক ইউষনটোঃ Sustainable Finance Unit (SFU):   
দটকর্ই আষর্ যক ইউষনট (SFU) [১লা ষডদর্ম্বি ২০১৬ র্াদলি বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক জািীকৃি পষিপে নম্বি ০২/২০১৬ এি 

ষনদে যশনায় গঠিি] ব্াাংদকি ষবষভন্ন ষবভাগ, শাখাি র্েিদয়ি োেদে ESRM পষিপালন ষনষিি কিা এবাং ESRM এি র্র্ার্র্ 

বাস্তবায়দনি জন্য োয়ী। ব্াাংদকি ESRM র্ম্পদকয দপাট যদফাষলওি অবস্থা িালনাগাে কিাি োষয়ত্ব SFU এি উপি বিযায়। E & S 

র্ম্পষকযি অষেোাংষর্ি বা অপষিপাষলি ষবিয়গুদলা দবাড য/ঝুঁষক ব্বস্থাপনা কষেটিি ষর্িান্ত দনওয়াি দেদে সুষবধা প্রোন কদি। এই 

ইউষনট বাাংলাদেশ ব্াাংক বা র্খন দর্খাদন প্রদয়াজন অনুর্ায়ী পর্ যায়িষেক প্রষিদবেন প্রোদনি জন্য োয়ী র্াদক। দবাড য এি আিবাদন 

দটকর্ই আষর্ যক কষেটিি প্রধান একটি ষবদশি দলনদেদনি দেদে র্োদলাচনামুলক E & S র্ম্পষকযি ষবিদয় েিােি প্রোন কিদবন। 

ষেষডয়াদি র্ব যদশি E & S ইসুযর্মূি রাষকাং এবাং ঋণ প্রোদনি র্েয় E & S ঝুঁষক র্নািকিদণ োঠকার্ যালয় র্মূি এবাং ব্বস্থাপনাদক 

র্াদপাট য দেয়াও SFU এি োষয়ত্ব ।  
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দটকর্ই আষর্ যক ইউষনট 

Sustainable Finance Unit 

  
 

 

 

 

 

 ব্াাংষকাং ও আষর্ যক প্রষিষ্ঠানগুদলাদি র্ার্দটইনবল ফাইন্যান্স ইউষনট গঠন ও কে যপষিষধ প্রণয়ন এি লদেয বাাংলাদেশ ব্াাংক এি  

র্ার্দটইনবল ফাইন্যান্স ষডপাট যদেন্ট এি ১ লা ষডদর্ম্বি ২০১৬ এি এর্এফষড র্াকুযলাি নাং: ০২ এি অনুদেে ২.১ এবাং  ২.২ অনুর্াদি  

ঝুঁষক ব্বস্থাপনা ষবভাদগি উপেিাব্বস্থাপকদক র্ভাপষি কদি ০৭ র্েস্য ষবষশষ্ট “বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক র্ার্দটইনবল ফাইন্যান্স 

ইউষনট’’ এবাং উপব্বস্থাপনা পষিচালক ০১’দক র্ভাপষি কদি ১৬ র্েস্য ষবষশষ্ট “বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক র্ার্দটইনবল ফাইন্যান্স 

কষেটি’’ গঠন কিা িদয়দে (পষিষশষ্ট-১০)।  
 

*   কষেটিি কে যকাে ষনদমাি ষর্িান্ত অনুর্ায়ী পষিচাষলি িদবোঃ 

১)  দটকর্ই ব্াাংষকাংদয়ি োেদে আষর্ যক খাদিি ষস্থষিশীলিা ষনষিি কিাি লদেয ব্াাংদকি পষিদবশবান্ধব ব্াাংষকাং ও CSR 

কার্ যিে র্েষিিভাদব এবাং অষধকিি ফলপ্রসু ও েেিাি র্াদর্ পষিচালনা কিদি িদব এবাং বাাংলাদেশ ব্াাংদক বেোষর্ক প্রষিদবেন 

র্ঠিকভাদব পূিণ কদি র্র্ার্েদয় দপ্রিণ ষনষিি কিদি িদব। 

২)  বেোষর্ক ষভষেদি র্ার্দটইনবল ফাইন্যান্স কষেটি’ি র্ভা আদয়াজন কিদি িদব এবাং র্ভাি কার্ যষববিণী ঝুঁষক ব্বস্থাপনা কষেটিদি 

উপস্থাপন কিদি িদব । 

 দবাড য অব ষডদিক্টির্ 

ঝুঁষক ব্বস্থাপনা কষেটি 

ব্বস্থাপনা পষিচালক 

উচ্চ E & S 

িাদিি ঋণ 

অনুদোেন 

ব্াাংক এি 

পর্ যায়িষেক 

ESRM 
প্রষিদবেন 

ঋণ ষবষনদয়াগ ঝুঁষক 

ব্বস্থাপনাি প্রধান 

দটকর্ই আষিযক ইউষনট 

প্রধান 
কদপ যাদিট / বাষণষজযক/SME   

/খুচিা ব্াাংষকাং এি প্রধান 

ঋদণি E & S দিটিাং এি পর্ যায় 

ষভষেক প্রষিদবেন 

E & S দিটিাং পষিপালন পর্ যদবেণ 



১৩ 

৬.০৩: দলনদেন র্াচাইকিণ (Screening Transaction):  

 একটি র্ম্ভাব্ আষর্ যক দলনদেন র্াচাইকিদণি প্রার্ষেক পর্ যাদয় গ্রািকদেি কার্ যিে বজযন িাষলকাভূি ষকনা িা RO (Relationship 

Officer) কর্তযক ষনধ যািণ কিা উষচি। র্ষে কার্ যিে ব্াাংদকি বজযন িাষলকাভূি িয়, িদব আষর্ যক দলনদেন ষবদবচনা কিা িদব না । 

প্রার্ষেক র্াচাইকিদণি এি দেদে RO বষণ যি দলনদেনটি পষিদবশ অষধেপ্তদিি উচ্চ ঝুঁষক দলনদেন এি দেণীষবভাদগ পদড় ষকনা িা 

ষবদবচনা কদি দেখদব। ঝুঁষকপূণ য দর্ক্টি বুঝদি পষিদবশ অষধেপ্তদিি দেণীষবভাগ গুরুত্বপুণ য, ষকন্তু ব্াাংক বা আষর্ যক প্রষিষ্ঠান র্মুদিি 

সুষনষে যষ্ট দলনদেন ঝুঁষক র্নািকিদণ ESDD প্রদয়াগ কিা প্রদয়াজন। 

 

৬.০৪:   দলনদেন দেণীকিণ (Categorizing Transaction): 

 ষবষভন্ন ধিদণি আষর্ যক দলনদেন এবাং ষশল্প খাদি E & S ঝুঁষক োোি ব্াপক পষিবিযন িয়। প্রষিটি দলনদেদনি E & S ঝুঁষক দেণীকিণ 

কিা উষচি। ব্াাংক বা আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি কেীগদণি ESDD প্রদয়াদগি োেদে প্রষিটি দলনদেদনি E & S ঝুঁষক দেণীকিণ কিা উষচি। 

দলনদেদনি র্াদর্ র্ম্পকযযুি E & S ঝুঁষক র্ম্পদকয এদি প্রার্ষেক ধািণা পাওয়া র্ায়। E & S ষডউষডষলদজন্স এি ফলাফল এি র্াদর্ 

একদে E & S ঝুঁষকি দেণীষবভাগ একটি দলনদেদনি র্ােষগ্রক মুল্যায়ন এবাং কার্ যকিী ষর্িান্ত গ্রিণ প্রষিয়ায় অন্তভূ যি কিা দর্দি পাদি। 

এই প্রার্ষেক দেণীকিণ পষিদবশ অষধেপ্তদিি দেণী ষবভাগ অনুর্ায়ী র্বুজ, কেলা A, কেলা B  এবাং লাল দেণীদি ষবভি কিা দর্দি 

পাদি। পষিদবশ র্াংিেণ নীষি Environmental Conservation Rules  (ECR), ১৯৯৭ এ ব্বর্া দেণীকিণ এি একটা িাষলকা 

িদয়দে। ব্াাংক ঝুঁষক দেণীকিদণ আষর্ যক েেস্থিাকািী ষিদর্দব গ্রািক োইদিাষফন্যান্স ইষনষষ্টটিউশন, প্রাইদভট ইকুইটি ফাে, ষলষজাং 

এবাং ইন্সুদিন্স দকাম্পানীি দলনদেদনি র্াদর্ জষড়ি র্াদক, র্াি ফদল আষর্ যক েেস্থিাকািীগণ অন্যান্য গ্রািকদেি জন্যও অর্ যায়ন 

প্রাপ্যিাি সুদর্াগ এদন দেয়। আষর্ যক েেস্থিাকািী প্রষিষ্ঠাদনি োষয়ত্ব র্াদক পষিদবশ ও র্াোষজক ঝুঁষক র্ম্পষকযি দলনদেন র্র্ার্র্ভাদব 

পষিচালনা কিাি। একটি ব্াাংক পষিদবশ ও র্াোষজক ঝুঁষক দেণীকিদণি োেদে দপাট যদফাষলও দলদভদল পষিদবশ ও র্াোষজক ঝুঁষকি 

র্ােষগ্রক েষনটষিাং এবাং মুল্যায়ন কদি । ষশদল্পি খাি ও দলনদেদনি প্রকৃষি অনুর্ায়ী পষিদবশ ও র্াোষজক ঝুঁষক ষবদবচনায় ব্াাংক ঋদণি 

প্রাষন্তক র্ীো ষনধ যািণ কিদি পাদি। র্াি োেদে একটি আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি দপাট যদফাষলও র্মূদিি ঝুঁষক দোকাদবলা এবাং পষিবষিযি 

পষিষস্থষিদি র্াংষিষ্ট গ্রািক বা ষবষনদয়াগকািীদেি উপদি পষিদবশগি ও র্াোষজক প্রভাব ষবদিিণ কিা র্ায়। এোড়াও এই িথ্যগুদলা 

ব্বিাি কদি র্ােষগ্রক পষিদবশগি এবাং র্াোষজক কে যেেিাি ষবিদয় অভযন্তিীণভাদব ব্াাংক/আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি উবযিন ব্বস্থাপনা 

কর্তযপেদক এবাং বাষিযকভাদব অন্যান্য দষ্টক দিাল্ডািদেি  ষিদপাট য কিা র্াদব।  

 

৬.০৫:   ESDD পষিচালনা (Conducting ESDD): 

 ব্াাংদকি ESMS (Environmental & Social Management System) এি দেদে দলনদেদন ESDD 

(Environmental & Social Due Diligence) পষিচালনা কিা একটি গুরুত্বপুণ য উপাোন এবাং পিবিীদি দলনদেন এষগদয় ষনদয় 

র্াওয়াি জন্য ষর্িান্ত গ্রিদণ  ESDD  এি ফলাফল প্রভাষবি কিদব। ESDD  এি উদদ্দশ্য িদে দকান গ্রািদকি ব্বর্াষয়ক কে যকাদেি 

ফদল ESMS সৃষষ্ট িদব না, িা ষনষিি কিাি জন্য পষিদবশ ও র্াোষজক ঝুঁষকর্মূি পুনষব যদবচনা কিা। পষিদবশ ও র্াোষজক ঝুঁষকর্মূি 

ব্াাংদকি জন্য োয় িদয় োঁড়াদি পাদি।  
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 E & S এি মুল্যায়ন এি উদদ্দশ্য িদলাোঃ 

* একটি প্রস্তাষবি ষবষনদয়াগ প্রকদল্পি র্াদর্ যুি র্ম্ভাব্ প্রষিকূল এবাং অনুকূল E & S ইসুয এবাং এি প্রভাব র্নাি ও ষনধ যািণ কিা। 

* জািীয় আইন অনুর্ায়ী প্রকদল্পি অপষিপাষলি দেে র্মুদি ত্রুটি ষবদিিণ (gap analysis) কিা। 

* ষচষিি প্রভাব এবাং প্রদয়াজন অনুর্ায়ী র্াংদশাধনমূলক ব্বস্থা গ্রিদণি দেদে গ্রািদকি অিীকাি/প্রষিশ্রুষি এবাং দর্াগ্যিা ষনধ যািণ। 

* গ্রািদকি E & S ব্বস্থাপনা পিষিি গ্রিনদর্াগ্যিা ও পর্ যাপ্তিা ষনধ যািণ কিা এবাং ষবরুপ প্রভাব এড়াদনা, কোদনা বা দুি কিা এবাং 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী েষিপুিদণি ব্বস্থাগুদলা ষচষিি কিা। 

* কে যচািী, েষিগ্রস্থ কষেউষনটি ও পষিদবদশি উপি প্রষিকূল প্রভাব এড়াদনা, হ্রার্ কিা এবাং র্াোল দেয়াি পেদেপগুদলা ষচষিি কিা 

বা েষিপুিণ কিা। 

* র্কল গুরুত্বপুণ য ত্রুটি দূি কিাি জন্য ষনষে যষ্ট কে য ষভষেক মুল্যায়ন কিদি িদব র্াদি কদি র্কল ত্রুটি  এবাং অপষিপাষলি ষবিয়গুদলা 

তুদল ধদি একটি পষিদবশগি এবাং র্াোষজক কে য পষিকল্পনাি (ESAP or action) রুপদিখা প্রণয়ন কিা র্ায়। 

* ষবষনদয়াগ চুষিদি (দর্েন- ঋণ েষললায়ন) র্র্ার্র্ র্াংজ্ঞা, উপদর্াষগিা, ধািা, আনুর্াষিক ষবিয়াবলী এবাং E & S আইন এবাং 

ষবষধোলা, অাংশীোিী ঋণ গ্রিীিাি র্কল বােবাধকিাি র্াংদগ যুি উপাোনগুদলা অন্তভূ যি আদে ষকনা, ESAP এবাং র্াধািণ ও 

দর্ক্টি ষভষেক ষনষে যষ্ট দচকষলষ্ট এবাং প্রদর্াজয দর্কশনগুদলা এবাং শিযাধীন উন্নষি বা পািফিদেন্স ষিদপাট য কিাি বােবাধকিা প্রভৃষি 

ষবিদয় ষনষিি কিদি িদব।  

* E & S পািফিদেন্সদক উন্নি কিাি জন্য সুষবধাগুদলা ষচষিিকিণ (উোিিণোঃ দুিণষবিীন উৎপােন এবাং জ্বালানী র্ােদয় েেিা)।  

* িোিকী পর্ যদয় ষনষে যষ্ট প্রষিদবেদনি প্রদয়াজনীয়িাগুদলাি কাঠাো ষনধ যািণ কদি ব্াাংদকি দটকর্ই পষিচালন কাদর্ যি আইন র্ম্পদকয 

গ্রািকদক স্বে  দৃষষ্টভষি ও ধািনা প্রোন কিদি িদব। 

 

E & S ষডউ ষডষলদজন্স এি র্াদর্ E & S ঝুঁষক যুি প্রস্তাষবি দলনদেন এি পিষিগি র্নািকিণ, পষিোন ষবদিিণ এবাং মুল্যায়ন 

জষড়ি। এই প্রষিয়া ষচষিি দর্ দকান E & S ঝুঁষক হ্রার্ কিাি জন্য প্রদয়াজনীয় দর্ দকান হ্রার্কিণ পেদেপ র্নািকিদণও র্ািায্য কদি 

র্াদক। E & S ষডউ ষডষলদজন্স এি পষিোণ এবাং ষবস্তাষিি োো E & S ঝুঁষক ষবভাদগি দলনদেদনি উপি ষনভযি কদি এবাং  

দলনদেদনি ধিদণি র্াদর্ এি পষিবিযনও িয়। 

 

দর্ক্টি ষনষে যষ্ট ESDD দচকষলষ্ট পাওয়া না দগদলও ব্াাংক ষনষে যষ্ট দর্ক্টদিি জন্য একটি দজদনষিক ESDD দচকষলষ্ট দিফাি কিদব। দর্ 

দর্ক্টদিি জন্য দর্ক্টি ষনষে যষ্ট দচকষলষ্ট বিযোন আদে দর্দেদে ব্াাংক দর্ই র্াংষিষ্ট দর্ক্টিদক ESDD পালন কিাি উদদ্দদশ্য ষনষে যষ্ট 

দচকষলষ্ট ব্বিাি কিাি জন্য ষনদে যশ প্রোন কিদব। ESDD দচকষলদষ্ট র্ষন্নদবষশি প্রদেি জবাদবি উপি ষনভযি কদি (দজদনষিক এবাং 

ষনষে যষ্ট দর্ক্টি), স্বয়াংষিয়ভাদব  E & S ঝুঁষক দিটিাং- উচ্চ, েেে, ষনম্ন ষনধ যাষিি িদব । 

            

 E & S ষডউ ষডষলদজন্স প্রষিয়া, ESDD দচকষলষ্ট পুিণ র্াধািণভাদব দডস্কটপ পর্ যাদলাচনায় অন্তভূ যি । ব্বর্াষয়ক কে যকাদেি র্াদর্ 

র্ম্পকযযুি র্ম্ভাব্ E & S ঝুঁষক র্মুি বুঝাি জন্য প্রযুষি ষবদশিজ্ঞদেি ষনদয় একটি র্াইট দেখাি প্রদয়াজন িদি পাদি; র্ষে প্রদয়াজন 

পদড় অর্বা ব্াাংদকি E & S প্রদয়াজনীয়িা গ্রািক কর্তযক পষিপালন িদে ষকনা িা পর্ যাদলাচনা কিা েিকাি িয়। E & S র্াংিান্ত 

িথ্যগুদলাদক র্ের্ যন কিাি জন্য প্রার্ষিক নষর্ র্মুি র্াংগ্রি কিা আবশ্যক। ব্াাংকািদেি প্রোনক র্াংগ্রি কিাি কাদজ র্িায়িাি জন্য 

ESDD দচকষলষ্ট এি প্রার্ষিক ষনদে যষশকা িদয়দে। ষনদম্ন ESDD পষিচালনাি র্াধািণ ধাপগুদলা ষববৃি কিা িদলা। 
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* ধাপ ১- বজযন িাষলকা: আষর্ যক প্রষিষ্ঠান োিা স্বীকৃি বজযন িাষলকাভূি কে যকাে অনুর্ায়ী প্রকল্পদক র্াচাই কিা। 

* ধাপ ২- পষিদবশ অষধেপ্তদিি দেণীকিণ: এই ধিদণি অপাদিশন এি র্াংদগ র্াধািণিোঃ যুি ষশল্প খাি এবাং পষিদবশ ও র্াোষজক 

ইসুযগুদলাি পর্ যাদলাচনা। 

* ধাপ ৩- ESDD: 
০  প্রদর্াজয জািীয় পষিদবশগি ও র্াোষজক ষবষধ ষবধানগুদলাি ষবপিীদি প্রকল্পটিি পষিপালন কার্ যিে পর্ যাদলাচনা।  

০ পষিদবশগি এবাং র্াোষজক ইসুয র্াংিান্ত জািীয় প্রষবধানোলা বা দনষিবাচক প্রচাদি র্ম্ভাব্ অপষিপাষলি ষবিয়র্মুদিি প্রকদল্পি 

স্পনর্িদেি রযাক দিকড য পর্ যাদলাচনা। 

০ পষিদবশগি এবাং র্াোষজক ইসুয র্াংিান্ত ষবিদয় র্দব যােে ষশল্প এবাং আন্তজযাষিক োদনি অনুশীলন র্ম্পদকয প্রকদল্পি পষিপালন 

কার্ যিদেি পর্ যাদলাচনা। 

০ র্কল প্রদয়াজনীয় িথ্যাষেি েষললায়ন। প্রষিটি ঋণ নষর্দি E & S দচকষলষ্ট র্ম্পুণ য র্াকা, র্কল লাইদর্ন্স/পািষেদটি কষপ, 

োড়পে  (পষিদবশগি োড়পে, ফায়াি লাইদর্ন্স, দিিাি অষডট ষিদপাট য) ESAP, E & S শিয, অাংগীকাি র্ম্বষলি ঋণ চুষি 

এবাং ষবিিণ পিবিী িোিকী প্রষিদবেন। 

*  ধাপ ৪- ঝুঁষক ষনধ যািণ:  র্ম্ভাব্ দচকষলষ্ট র্ম্পন্ন কিাি পি স্বয়াংষিয়ভাদব ঝুঁষক দিটিাং (উচ্চ, োঝাষি, ষনম্ন) ষনণ যয় িদব। 

* ধাপ ৫- ESAP( Environmental & Social Action Plan): উচ্চ ও েেে োদনি ঝুঁষক যুি দলনদেদনি দেদে ঋদণি 

ডকুদেদন্টশদন একটি র্েয় দেঁদধ দেয়া কে যপষিকল্পনা এবাং প্রার্ষিক চুষিগুদলাও অন্তভূ যি র্াকদব। 

* ধাপ ৬- পর্ যায়িে: ঝুঁষক ষনধ যািদণি উপি ষনভযি কদি দলনদেন পর্ যায়িদে র্াংষিষ্ট কর্তযপদেি ষনকট দপৌুঁোদব। এই প্রষিয়ায় 

Escalation Matrix অনুর্িণীয় (পষিষশষ্ট-৩)। 

* ধাপ ৭- পষিধািণ: প্রকদল্পি র্েগ্র জীবন চদিি র্দি জষড়ি র্ম্ভাব্ পষিদবশগি ও র্াোষজক র্েস্যাগুদলা কোদনাি জন্য প্রস্তাষবি 

কে যকাদেি পর্ যাদলাচনা।  

* ধাপ ৮- ষিদপাটি যাং: ব্াাংক অভযন্তিীণভাদব ষনজস্ব উবযিন ব্বস্থাপনা কর্তযপদেি এবাং বাষিযকভাদব বাাংলাদেশ ব্াাংক, দশয়াি 

দিাল্ডািদেি দটকর্ই মুল্যায়দনি জন্য ষিদপাট য কিদব। 

 

 একটি দলনদেন শুরু কিাি পুদব যই ষর্িান্ত গ্রিণ প্রষিয়াি র্েয় আষর্ যক প্রষিষ্ঠান ষডউ ষডষলদজন্স অনুর্ায়ী র্েস্ত প্রাপ্ত ফলাফল ষলষপবি 

কিাি ষবিয়টি ষবদবচনা কিদব। উচ্চ ঝুঁষকপুণ য প্রকদল্প অর্ যায়ন ষিদর্দব দেণীবি দলনদেদনি দেদে আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি পষিদবশগি ও 

র্াোষজক ষডউ ষডষলদজন্স পষিচালনা কিাি জন্য বষিিাগি ষবদশিজ্ঞ/পিােশ য োিাি র্াষভ যর্ প্রদয়াজন পদড়। এটা কার্ যকি কিাি জন্য 

খুবই গুরুত্বপুণ য একটা ষবিয় িদে গ্রািক/ ষবষনদয়াগকািী কর্তযক পষিদবশগি এবাং র্াোষজক প্রদয়াজনীয়িা গুদলা দেদন চদল দর্ র্ব 

ষবিয়গুদলা বষিিাগি ষবদশিজ্ঞ/পিােশ য োিাদেি আষর্ যক প্রষিষ্ঠান জাষনদয় ষেদব। এোড়া আষর্ যক প্রষিষ্ঠানদক প্রাপ্ত ফলাফল পর্ যাদলাচনা 

ষনষিি এবাং ষর্িান্ত গ্রিণ প্রষিয়াি উপাোন ষিদর্দব গণ্য কিা প্রদয়াজন। ষনদম্নাি দলাচাট য ESDD র্ম্পন্নকিদণি জন্য ষক ষক পেদেপ 

অনুর্িণ কিদি িদব িাি র্াংষেপ্ত ষববিণ ষনদম্ন প্রেে িদলাোঃ 
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  প্রকল্প কার্ যাবলীদি বজযন িাষলকার্ভি দকান উপাোন িদয়দে ষক না ?  

    

   

  িযাঁ   না 
      

  ঋণ প্রিযাখান   
পষিদবশ অষধেপ্তদিি দেণীকিণ অনুর্ায়ী প্রকদল্পি 

দেণীকিণ  এবাং  ষশল্পখাদিি  র্াদর্  র্ম্পষকযি  র্াধািণ 

E & S ইসুযগুদলা অনুধাবন কিা। 

       

      
ESDD পষিচালনা কিা এবাং প্রার্ষিক দচকষলস্ট 

র্ম্পূণ যকিণ, এদি কদি স্বয়াংষিয়ভাদব ঝুঁষক ষনণ যয় িদব- 

উচ্চ, েেে, ষনম্ন ।  

       

      
র্েয় দেঁদধ দেওয়া কে যপষিকল্পনা (ESAP) এবাং উচ্চ, 

েেে ঝুঁষক যুি দলনদেদনি জন্য প্রার্ষিক চুষিপে 

প্রস্তুিকিণ।    

       

      
ঝুঁষকি ধিদনি উপি ষনভযি কদি escalation matrix 

অনুর্ায়ী ঋণ অনুদোেন এবাং ষবিিদণি জন্য দলনদেন কার্ য 

ধাদপ ধাদপ স্থানান্তি কিা । 
       

      
প্রকদল্পি জীবনচি এবাং িোিষকি োেদে দচকষলস্ট 

অনুর্ায়ী প্রাপ্ত েষললায়ন এি োেদে প্রস্তাষবি ESAP 

(র্ষে র্াদক) অগ্রগষি পর্ যাদলাচনা এবাং েষনটি কিা। 

       

      
ব্াাংদকি দটকর্ই অজযদনি কে য র্েেিা এবাং 

দপাট যদফাষলও প্রষিষ্ঠাদনি অভযন্তিীণ ও বষিোঃ দস্টক 

দিাল্ডািদেি ESG কে যর্েেিাি প্রষিদবেন প্রস্তুি।   
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৬.০৬:   ষর্িান্ত গ্রিণ প্রষিয়াোঃ 

            একবাি ESDD র্ম্পন্ন িদল দচকষলষ্টটি স্বয়াংষিয়ভাদব ঝুঁষক দিটিাং উচ্চ, েেে ও ষনম্ন বিিী কিদব। 

* উচ্চ ঝুঁষকোঃ   র্াধািণি এ ধিদণি গ্রািক এেন ব্বর্াষয়ক কার্ যিেযুি দলনদেদনি র্াদর্ জষড়ি দর্খাদন গুরুত্বপুণ য প্রষিকূল E & S 

প্রভাব িয় র্াংদবেনশীল, বহুমূখী অর্বা নষজিষবিীন। একটি র্ম্ভাব্ প্রভাব র্াংদবেনশীল ষবদবচনা কিা র্ায় র্ষে এটি অপষিবিযনীয় 

(দর্েন একটি প্রধান প্রাকৃষিক বার্স্থাদনি েষি), দুব যল দগাষষ্টদক েষিগস্থ কদি অর্বা জাষিগি র্াংখ্যালঘুদেি অষনোকৃি স্থানচুযষি 

বা পুনব যার্ন অন্তভূ যষি কদি এবাং গুরুত্বপুণ য র্াাংস্কৃষিক ঐষিিযগি ষেকদক প্রভাষবি কদি। 

  * েেে ঝুঁষকোঃ  র্াধািণি এেন ব্বর্াষয়ক কে যকাে যুি দলনদেদন জষড়ি গ্রািকগণ দর্খাদন ষনষে যষ্ট E & S প্রভাব িদয়দে র্া 

র্াংখ্যায় খুবই স্বল্প, র্াধািণি ষনষে যষ্ট র্াইটভূি, প্রধানি পষিবিযনীয় এবাং র্িদজই প্রশেদনি ব্বস্থা দনয়া র্ায় এবাং 

আন্তজযাষিকভাদব র্া ষকনা উেে অনুশীলদনি োেদে দোকাষবলা কিা র্ায়। জনর্াংখ্যাি উপি পষিদবশগি র্ম্ভাব্ প্রষিকুল প্রভাব 

অর্বা গুরুত্বপুণ য পষিদবশগি এলাকায় উচ্চ ঝুঁষক যুি দলনদেদনি চাইদি কে প্রষিকূল প্রভাব। 

* ষনম্ন ঝুঁষকোঃ    র্াধািণি  এেন  ব্বর্াষয়ক  কার্ যিেযুি দলনদেদন  জষড়ি  গ্রািকগণ দর্খাদন নুযনিে বা দকাদনা প্রষিকূল E & S 

প্রভাব দনই।  

 

৬.০৭:   র্ঠিক কে যপষিকল্পনা ও চুষিপে:  

 েেে ও উচ্চ ঝুঁষক র্ম্পন্ন প্রকল্পর্মুদিি জন্য ষচষিি ঝুঁষকর্মুি প্রশষেি কিদি িদব। ঝুঁষক ষচষিি কিা, ঝুঁষক প্রশেদনি োপকাঠি 

ষনধ যািণ, বাস্তবায়দনি র্েয়র্ীো এবাং কাি উপি বাস্তবায়দনি োষয়ত্ব অষপ যি িওয়া উষচি, একটি র্ঠিক কে যপষিকল্পনা এর্ব ষকছুি 

উন্নয়ন ঘটাদি পাদি । দলনদেন সুষনষে যষ্ট ও র্ঠিক কে যপষিকল্পনা এবাং চুষির্মূি ববধ ঋদণি েষললায়দনি অাংশ িদি পাদি। 

র্াংদশাধণমূলক কে যপষিকল্পনাি একটি রূপদিখা (পষিষশষ্ট-৬) এবাং ষবষভন্ন ধিদণি চুষিি রুপদিখা (পষিষশষ্ট-৯) বষণ যি আদে।  

 

৬.০৮:   পষিধািণ (Monitoring): 

 একজন গ্রািদকি E & S কে যর্েেিা পষিধািদণি উদদ্দশ্য িদলা ষবযোন ও উেীয়োন E & S ঝুঁষকর্মুি একজন গ্রািদকি দলনদেদনি 

পষিচালনাি র্েয় পষিোপ কিা। একবাি দলনদেন অনুদোষেি িদল, ব্াাংক/আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি প্রদয়াজন একজন গ্রািদকি চলোন        

E & S  চুষিি আইনগি বােবাধকিাি ষবিদয় পষিপালনীয় ষবিয়গুদলা পর্ যদবেণ কিা। দলনদেদনি অনুদোেদনি দপ্রষেদি E & S 

ঝুঁষক এবাং এি পষিপালন দেণী পষিবিযন িদি পাদি । 
 

            দলনদেন অনুদোেদনি র্েয় দর্দক E & S  ষনয়োবলী আদিা কদঠাি িওয়াি প্রদয়াজন িদি পাদি; গ্রািক উৎপােন প্রষিয়া এেনভাদব 

পষিবিযন কিদি পাদি র্াদি পূব যষনধ যাষিি ঝুঁষক অর্বা নতুন E & S ঝুঁষক দবদড় দর্দি পাদি। দলনদেন পর্ যাদয় উেীয়োন E & S ঝুঁষক 

ব্বস্থাপনাি োেদে দপাট যদফাষলও পর্ যাদয় কার্ যকিী E & S ঝুঁষক ব্বস্থাপনা ষনষিি কিা র্ায়। 

      

 



১৮ 

 

 একটি ব্াাংদকি ESMS পর্ যায়িদে ষনয়ষেি পর্ যদবেদণি প্রষিয়াটি ব্াখ্যা কিদি িদব, দর্েন, E & S প্রদয়াজনীয়িাি র্াংদগ 

পষিপালন র্াচাই কিাি পিষি বাস্তবায়ন ষির্াদব অপষিপাষলি ষবিয়গুদলা র্োধান কিাি জন্য র্াংদশাধনমুলক কে য পষিকল্পনা বাস্তবায়ন 

প্রদয়াজন। গ্রািদকি ব্বর্াষয়ক কে যকাদেি র্াদর্ যুি E & S ষবিয়গুদলাি জটিলিাি উপি ষিদকাদয়ন্সী এবাং পষিধািণ োো 

(Monitoring status) ষনভযি কদি। পষিধািণ প্রষিয়াটি র্াধািণিোঃ গ্রািক কর্তযক োষখলকৃি পর্ যায়িষেক E & S কে যেেিাি 

ফলাফল পর্ যদলাচনা এবাং গ্রািদকি কার্ যিে ষনয়ষেি পষিবীেণ োিা জষড়ি। ষবদশিভাদব লেয িাখদি িদবোঃ 

* র্াংদশাধনমূলক কে য পষিকল্পনায় উদেষখি র্াংদশাধণমূলক পেদেপ বাস্তবায়দনি মুল্যায়ন। 

* ববধদেয়াদে E & S পািষেট বা লাইদর্ন্স পষিধািণ। 

* E & S প্রষবধানগুদলা অপষিপালদনি জন্য আদিাষপি জষিোনা। 

* প্রার্ষিক ষনয়ন্ত্রক বা পষিেশ যন কর্তযপে দর্দক র্াম্প্রষিক ষিদপাট য র্া আইনগিভাদব পষিপালনীয়। দর্দকান ষনগ যেন পষিোপ র্া 

ষনষে যষ্ট আইদন অনুদোষেি ষনম্নর্ীোয় অবস্থান কদি। 

* বড় ধিদণি দুঘ যটনা বা ঘটনা র্া গ্রািদকি অপাদিশন এি ফদল দর্েন কেী আিি বা েষিগ্রস্থ ষির্াদব E & S র্ম্পষকযি 

ঘটনাগুদলাি র্মৃ্পিিা। 

* গ্রািক র্ম্পষকযি ইসুযগুদলাদি প্রচাি োেদে প্রষিদবেন। 

* দকাদনা গ্রািক র্ম্পদকয  দষ্টক দিাল্ডািদেি োিা দকান অষভদর্াগ োষখল। 

 র্ষে ব্াাংক বা আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি কেীিা E & S ইসুযগুদলা র্নাি কদি, দর্েন  গ্রািকদেি আইনী চুষিদি ষনধ যাষিি E & S ধািা 

অপষিপাষলি র্াদক, িখন এগুদলা র্োধান কিদি গ্রািকদেি যুষির্িি র্েয়র্ীো অনুর্িণ কিা উষচি। গ্রািকদেি পষিচালন 

কার্ যিদেি র্াদর্ যুি E & S ষবিদয়ি জটিলিাি  উপি  ষনভযি কদি, ব্াাংদকি কেীদেি দলনদেদনি  র্েয়  জুদড়  E & S কে যেেিা 

পর্ যায়িষেক প্রষিদবেন এবাং নতুন র্াংদশাধনমুলক কে যপষিকল্পনা প্রদয়াজন। স্বাধীন র্তিীয়পে র্ম্পদকয অর্বা ষনয়ন্ত্রক কর্তযপে োিা 

ষিদপ যাটিাং ষিদকাদয়ষন্স প্রষিটি পৃর্ক দলনদেদনি ষভষেদি এবাং গ্রািক কর্তযক পষিধািদণি উপি ষভষে কদি কিা উষচি।  

 

৬.০৯:    ষবষনদয়াগ প্রকল্পগুদলাদি ইদভন্ট পষিচালনা:  

 নন-রুটিন ইদভন্টগুদলা ব্বর্াষয়ক উন্নয়দনি র্াদর্ একদে নতুন গ্রািক এবাং ষবষনদয়াগ প্রকল্পর্মুিদক মুল্যায়ন র্েয় এবাং বাস্তবায়ন 

পিবিী িত্ত্বাবধান চদি ষবদবচনা কিদব। ষকছু র্াধািণ ঘটনা অন্তভূ যি িদি পাদিোঃ 

* পষিদবশগি বা র্াোষজকভাদব েষিকি প্রকদল্পি ষবষনদয়াদগি জন্য ব্াাংকদক র্িার্ষিভাদব অষভযুি কিা িদয়দে। 

*  এেন দেদে ব্াাংক অর্ যায়ন কদিদে র্াি ষবিদয় প্রচাি োেদে ষবরূপ প্রষিদবেন প্রকাষশি িদয়দে বা দকান এনষজও কর্তযক 

অষভদর্াগ োদয়ি কিা িদয়দে। 

* গুরুিি দুঘ যটনা, মৃতুযি ঘটনা। 

* কেীদেি অষস্থিিা, োিা, িাস্তায় ষবদোভ।  
 

 র্ি দ্রুি ষিদলশনশীপ অষফর্াি (RO) এই ধিদণি ঘটনা র্ম্পদকয অবষিি িদবন, RO িাৎেষনকভাদব ব্বস্থাপনা কর্তযপেদক অবষিি 

কিদবন। ইদভন্ট োঠকেীদেি র্ম্পদকয িথ্য র্াংগ্রি, র্াইট পষিেশ যন, ভষবষ্যদি এেন ঘটনাি দপ্রষেদি ষক ঘটদি পাদি িা দুি কিাি জন্য 

কে যপষিকল্পনা ষনদি িদব এবাং গ্রািকদক জানাদি িদব ও এ ঘটনাি কািদণ ষক প্রভাব পড়দি পাদি িা বুঝদি িদব। আবাি র্াম্প্রষিক 

ঘটনাি আদলাদক ঝুঁষক দিটিাংও পুনিায় দেখাি প্রদয়াজন িদি পাদি। 

 



১৯ 

 

৬.১০:    অভযন্তিীণ/বাষিযক দর্াগাদর্াগোঃ  

 একটি ব্াাংদকি পষিদবশগি ও র্াোষজক ব্বস্থাপনা পিষিি েদে E & S দলনদেদনি র্েেিাি উপি পর্ যায়িষেক প্রষিদবেন র্াকা 

উষচি। এোড়াও র্ােষগ্রক ঋণ প্রবাদিি েদে E & S ঝুঁষকভূি ঋণগুদলা হ্রার্কিদণি লদেয গৃিীি পেদেপর্মূি অন্তভূ যি কিা উষচি। 

একটি ব্াাংদকি উষচি পর্ যদবেণ েদলি আষবস্কৃি E & S এবাং দপাট যফষলও স্তদিি র্ােষগ্রক E & S এি র্াদর্ র্েিয় কদি একীভূি 

কিা। এ র্েস্ত িথ্য পর্ যাদলাচনাি োেদে ব্াাংদকি িাি দপাট যফষলওভূি র্ােষগ্রক ঋদণি েদে E & S ঝুঁষকপূণ য ঋণগুদলা র্ম্পদকয 

অষধকিি ধািণা লাভ কিদি র্েে িয়।  

 

E & S কে যেেিা প্রষিদবেদন র্াধািণিোঃ ষনম্নবষণ যি িথ্যর্মূি অন্তভূ যি িদি পাদি: 

* ব্বর্াি দেণী, ষশল্প খাি এবাং E & S ঝুঁষক দেণীকিদণি ষভষেদি দপাট যদফাষলও ষবভাজন। 

* E & S ঝুঁষক এবাং র্েেিাি উপি র্ােষগ্রক ঋণ প্রবাি। 

* ঝুঁষকপূণ য ও E & S ষডউ ষডষলদজন্স পিষিি ষবিদয় দলনদেদন পূব যানুদোেন গ্রিণ। 

* প্রধান প্রধান E & S ঝুঁষকর্মূি ষচষিি কিা র্ি অপষিপাষলি ষবিয়র্মূি প্রষিটি স্বিন্ত্র দলনদেদন অন্তভূ যিকিণ। 

* দলনদেদনি র্াদর্ র্মৃ্পি প্রষিটি গুরুত্বপূণ য E & S ঘটনাপ্রবাি অন্তভূ যিকিণ। 

* ব্াাংদকি পষিদবশগি ও র্াোষজক ব্বস্থাপনা পিষিি প্রদয়াগ এবাং পষিবিযনগুদলা অন্তভূ যিকিণ। 

 

 ব্াাংদকি E & S ঝুঁষক এবাং দপাট যদফাষলওি র্ােষগ্রক প্রভাদবি ষভষেদি অভযন্তিীণ ও বাষিযক প্রষিদবেন প্রণয়ন কিা দর্দি পাদি। 

 

অোয়-৭ 

 ESMS বাস্তবায়নোঃ 

 ESMS একবাি প্রস্তুি এবাং ব্বস্থাপনা কর্তযপে/পষিচালনা পি যে োিা আনুষ্ঠাষনকভাদব অনুদোষেি িদল,  এটি ষবদকষব’দি আবষিযি 

এবাং প্রাষিষ্ঠাষনকীকিণ িদব।  ESMS বাস্তবায়দনি জন্য ব্াাংক একটি বাস্তবায়ন পষিকল্পনা বিিী কিদব, র্াি েদে ESMS পিীোমূলক পর্ যায়, 

প্রষিটি কাজ র্ম্পুণ য কিাি জন্য ষনধ যাষিি র্েয়র্ীো ষনধ যািণ এবাং ষনষে যষ্ট োষয়ত্বপ্রাপ্ত কেীিা অন্তভূ যি র্াকদব। E & S প্রষবধানগুদলাি পর্ যাদলাচনায় 

অন্তভূ যি কিা, ব্াাংক পষিচালনা, পিীোমুলক পর্ যায়, কেীদেি জন্য দর্াগাদর্াগ এবাং প্রষশেণ পষিকল্পনা, প্রদর্াজয কেীদেি োষয়ত্ব বিাদ্দ, 

গ্রািকদেি জন্য প্রদর্াজয র্বচাইদি উেে আন্তজযাষিক অনুশীলদনি পর্ যাদলাচনা এবাং একটি পর্ যায়িষেক ষভষেদি ষনয়ষেি উন্নয়দনি জন্য ESMS 

ধািাবাষিক পর্ যাদলাচনা কিদি িদব। ESMS র্ঠিকভাদব পষিকষল্পি এবাং বাস্তবাষয়ি িদল ESMS এি র্াদর্ যুি কে যকিযা কে যচািীদেি 

অষিষিি কাজ এবাং দলনদেদনি খিচ র্ীষেি িদব, ষবদশি কদি র্খন E & S ঝুঁষক ব্বস্থাপনা পিষি র্ম্পুণ যরুদপ ব্াাংক বা আষর্ যক প্রষিষ্ঠাদনি 

ষবযোন ঝুঁষক ব্বস্থাপনা কাঠাদোি র্াদর্ র্েষিি র্াকদব। 

 

 ব্াাংক এি E & S ম্যাদনজদেন্ট ষর্দষ্টে বাস্তবায়দনি র্াদর্ যুি চযাদলঞ্জ, র্ফলিা এবাং অন্যান্য গুরুত্বপুণ য ষবিয়গুদলা ব্বস্থাপনা 

কর্তযপেদক অবষিিকিণ আবশাক। ব্াাংক এি SFU প্রার্ষিক ব্বর্ায়ী েল এবাং দিষডট র্ম্পষকযি ষবভাদগি র্াদর্ আদলাচনাি োেদে 

ESMS বাস্তবায়দন অগ্রণী ভূষেকা পালন কিদব। বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রষিটি ব্াাংদকি দটকর্ই উন্নয়ন র্ম্পষকযি অগ্রগষিি উপি নজি িাখদে। 

এইভাদব ব্াাংক শষিশালী ESMS বাস্তবায়দনি জন্য প্রদয়াজনীয় পষিবিযন ঘটাদব এবাং অগ্রগষিি প্রষিদবেন প্রষি বেোষর্ক বাাংলাদেশ ব্াাংদকি 

ষনকট ষিদপাট য কিদব। 
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      অোয়-৮ 

উদ্দীপনা ও ষনরুৎর্াষিিকিণ ষবধান: 

 

 ঋণ গ্রিীিাি এবাং ষবদকষব’ি র্াদর্ উ চ্চ ESRR দলনদেন র্ম্পষকযি কে যেেিাি ষভষেদি উদ্দীপনা ও ষনরুৎর্াষিিকিণ ষনম্নষলষখি 

দেদে ষবদবচনা কিা প্রদয়াজন। 
 

৮.০১:   আদবেন/প্রস্তাব/দলনদেন পর্ যাদয়ি উচ্চ ESRR (Environmental Social Risk Rating): 

ব্াাংক পষিচালনা পি যে প্রাক-ষবিিণকািী ESRR প্রকল্পগুদলাি উৎর্ািক ও ষনরুৎর্ািক উদ্দীপক সুষবধাগুদলা ষবদবচনা কিাি জন্য 

অনুদোষেি । ষবিিণ পিবিীদি েষনটষিাং কিাি র্েয় প্রকল্পটিি কে যেেিায় র্ষে ESRR এি পষিবিযন দৃষষ্টদগাচি িয়, িদব 

ষনম্নষলষখি ষবকল্পগুদলা ষবদবচনা কিদি িদব। সুদেি িাি এবাং পষিদশাদধি দেয়াদে দকান পষিবিযন কিা িদল ঋণচুষিি অাংশ ষিদর্দব 

দর্টি ESRR পষিবিযন এ অন্তভূ যি কিদি িদব। 

দটষবল-২:  উৎর্াি মুলক এবাং ষনরুৎর্াি মুলক ষবধান এি ষবকল্পোঃ 

িষেক নাং ববষশষ্টয/ষববিণ র্ম্ভাব্ ষবকল্প 

১। উৎর্াি(গুদলা) র্ষে ESRRদক পষিবিযন কদি 

দর্টি ইষিবাচক। 

* উচ্চ মুল্যায়নসূচক র্নে প্রোন এবাং ব্াাংক এি ওদয়বর্াইদট 

প্রকদল্পি  নাে আপদলাড কিা; 

*  সুদেি িাি হ্রার্কিণ; 

*  ঋণ গ্রিীিাি জন্য উচ্চ ঋণ ইকুইটি অনুপাি; 

*  ঋণ শদিয নেনীয়িা; 

*  ঋণ গ্রিীিাি অবস্থাি দপ্রষেদি তুলনামূলক অনুকূল ঋণ। 

২। ষনরুৎর্াি(গুদলা) র্ষে ESRRদক পষিবিযন 

কদি দর্টি দনষিবাচক। 

*  সুদেি িাি বৃষি; 

*  ঋণ গ্রিীিাি জন্য ষনম্ন ঋণ ইকুইটি অনুপাি; 

*  কঠিন ঋণ চুষি/শিযাবলী; 

*  ঋণ গ্রিীিাি অবস্থাি দপ্রষেদি তুলনামুলক কঠিন ঋণ। 
 

৮.০২:   দপাট যফষলও পর্ যাদয় উচ্চ ESRR: 
এই গাইডলাইন এি মুল উদদ্দশ্য িদে (ব্াাংক এবাং আষর্ যক প্রষিষ্ঠান র্মূিদক) E & S ঝুঁষকগুদলা আিও ভালভাদব দবাঝাি জন্য 

উৎর্াষিি কিা। র্াদি কদি উচ্চ E & S ঝুঁষক ষবষনদয়াগ এড়াদনাি চাইদি উ পযুি ঝুঁষক হ্রার্কিণ ব্বস্থাি অন্তভূ যষিকিদণি োেদে 

বিাং দপাট যফষলও র্ম্প্রর্ািণ, র্াদি ঋণ ষস্থষি বৃষি পায়।  

বাাংলাদেশ ব্াাংক, প্রষিটি ব্াাংদকি দোট ঋণ দপ্রাফাইদল উচ্চ ESRR দলনদেদন এি অাংশদক েষনটষিাং কিদব এবাং এি জন্য ব্াাংদকি 

পষিচালনা পি যে উচ্চ ESRR দলনদেদনি ষবিদয় কে যপষিকল্পনা গ্রিণ কিদব। বাাংলাদেশ ব্াাংক উচ্চ ESRR প্রকদল্পি েঞ্জুিীি 

লেযোো অজযদণি জন্য ব্াাংদকি উপি ষনম্নষলষখি প্রভাবর্মূি ষবদবচনা কিদবোঃ  

 *  CAMELS দিটিাং এি েদে প্রভাব; 

 *  িািল্য এবাং মুলধদনি প্রদয়াজনীয়িাি উপি প্রভাব; 

 *  ঋণ বৃষিি উপি প্রভাব; 

 *  মুনাফা বন্টদনি উপি প্রভাব। 

 
=======০======= 



 
পষিষশষ্ট-১ 

Exclusion List (বজযন িাষলকা) 
 

Sl. No. Sector / Activities 

 

 

 

1 

Production or trade in any product or activity deemed illegal under host country laws or 

regulations or international conventions and agreements,  or  subject  to  international 

bans, such  as  pharmaceuticals,  pesticides/herbicides,  ozone  depleting  substances, 

PCB's, wildlife or products regulated under the Convention on International Trade in 

Endangered Species (CITES). 

Links: United Nations (UN) list of banned chemicals and products: 

http://www.un.org/esa/coordination/Consolidated.list-13FinalFinal.pdf 

CITES list of endangered species: http://www.cites.org/eng/app/E-Apr27.pdf. 

 

2 

Ship breaking/ trading activities which include: 

1. Ships with prevalent asbestos use (for e.g. passenger cruise); 

2. Ships listed on the Greenpeace blacklist*; 

3. Ships not certified “gas free” for hot work 

3 
Drift net fishing, deep sea bottom trawling, or fishing with the use of explosives or 

cyanide 

4 Operations impacting UNESCO World Heritage Site and/or Ramsar site 

5 
Illegal  logging,  and  logging  operations  or  conversion  of  land  for  plantation  use  in 

primary tropical moist forests 

6 Production or activities involving forced labour/ child labour 

 

 
7 

Production or trade in: 

1. Weapons and munitions 

2. Tobacco 

3. Gambling, casinos 

4. Pornography  (goods/stores/web-based) 

8 
Production or activities that impinge on the lands owned, or claimed under adjudication, 

by Indigenous Peoples, without full documented consent of such peoples 

* http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/pirate-fishing/Blacklist1/ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/esa/coordination/Consolidated.list-13FinalFinal.pdf
http://www.un.org/esa/coordination/Consolidated.list-13FinalFinal.pdf
http://www.cites.org/eng/app/E-Apr27.pdf
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/pirate-fishing/Blacklist1/


 

পষিষশষ্ট-২ 

Environmental and Social Due Diligence (ESDD)  
Risk Assessment Tool 

   
Userguide for Environmental and Social Due Diligence (ESDD) 
   

This E&S risk assessment tool contains 13 tabs - user guide; one Generic and 10 sector 

specific Environment and Social Due Diligence (ESDD) checklists; and glossary of terms. 

The user guide provides guidance to Risk Managers (RMs) on how to use this auto 

generating risk assessment tool. The generic and sector specific checklists contain questions 

under three categories - General; Environment, Health & Safety; and Social. Based on the 

responses provided to these questions, the tool will generate a quantitative risk rating. A 

guidance note is provided for each of the questions to help the RMs in providing their 

responses. The technical terms used in the checklist (including guidance notes) are further 

defined and explained in the tab called "glossary of terms". For ease of reference, these 

terms are shown in italics. For further detailed explanation on all types of E&S risks please 

refer to Annexure 10.D of the Environmental and Social Risk Management (ESRM) 

Guidelines. The RMs are also advised to use the comments section in the checklist to 

provide their comments in accordance to the guidance notes instructions and wherever 

necessary.         

Step 1 Exclusion List: Please consult the Exclusion list provided below for activities and 

services that the Bank/FI will not finance. If your client's business is not in the Exclusion 

list please proceed to fill in the generic ESDD checklist OR wherever applicable sector 

specific ESDD checklist. 

Step 2 ESDD: Please note that the RO needs to fill in ESDD for transactions defined under 

section 4 "Applicability of the guideline" in the ESRM guideline. Choose responses from 

the drop down list. Based on the reponses provided, the tool will generate a risk rating 

(High, Medium & Low Risk) to determine the overall escalation catogery. Please refer to 

the chart below for the escalation matrix. Please use the correct ESDD in accordance with 

the industry your client is in. Please use an Industry-specific ESDD 

Step 3 ESDD: Please choose an answer for each question from the drop-down list. The 

ESDD checklist will then automatically genrate the transaction's overall risk rating.  

   Answer Interpretation 

(a) would normally mean that every criteria is met 

(b) would mean that criteria has been mostly met and further action underway for rest 

(c) would mean that some of the criteria has not been met and no concrete action 

identified 

(d) would mean “not applicable” 

 
 



Environmental and Social Risk Assessment - Generic Checklist  
 

Basic Information 

Date   

Name of Client/Account 
  

Transaction ID   

Location   

Industry / Sector 
  

Product Manufactured / Traded 
  

Core Market 
  

Name of Relationship Official 
  

Business line (Sub-sector) 
  

DOE Categorisation (Red, Orange A, Orange B, Green) 
  

Transaction Type as Table 1 of Guidelines 
  

Please ensure that there is a record of relevant documents and references in order to support all 

responses.  In the absence of documentary evidence, the RM needs to obtain verbal 

 

S.NO. Question Answer Comments 

General Risks 

1.1 

Are there any 

legal issues 

associated with the 

client’s E&S 

performance? 

a) Client has all valid permits AND has not faced 

any legal claims or any serious environmental/social 

incident in last three years 
 

b) Client does not have all valid permits but has 

taken definite steps to  acquire them in next six 

months AND/OR client has  faced legal claims but 

has addressed or has definite plan  to address all of 

them 
 

c) Client does not have all valid permits and has not 

taken any definite step to acquire them AND/OR 

client has  faced legal claims and  has no definite 

plan  to address them 
 

d) Not applicable 

O
p

tio
n

 (a
)/(b

)/(c)/(d
) 

  



1.2 

Have operations 

ever been affected 

by local 

stakeholder 

grievances, media 

or non-

governmental 

organization 

(NGO) campaigns 

over E&S issues? 

a) There is no evidence of  stakeholder grievances, 

negative media or NGO protest 
b) There is evidence of  stakeholder grievances, 

negative media or NGO protest for a particular 

operation AND client has taken adequate steps to 

address the issue 
c) There is evidence of  stakeholder grievances, 

negative media or NGO protest and client has not 

taken any step to address the issue 
d) Not applicable 

O
p

tio
n

 (a
)/(b

)/(c)/(d
) 

  

1.3 

Is project site 

and/or its routing 

likely to have 

impacts on 

ecological 

sensitivity present 

on project site 

and/or within an 

area of 5 km 

radius surrounding 

project site)?  

a) No eco-sensitive areas observed 

b) There are a few eco-sensitive areas AND the 

client has taken adequate measures to mitigate the 

impact of their operation on the eco-sensitive areas 

as per regulations 

c) There are eco-sensitive areas observed and 

mitigation measures are not adequate as per 

regulations and the client may face legal challenge 

in future 

d) Not applicable 

O
p

tio
n

 (a
)/(b

)/(c)/(d
) 

  

1.4 

Does the client 

have robust/ 

adequate 

Environmental 

and Social 

Management 

system (ESMS)?  

a) Client has robust ESMS, resources both people 

and budget to implement. 
b) Client does not have robust ESMS yet, however 

definite steps have been taken to ensure one. 
c) Client does not have any ESMS, neither are there 

any plans of setting up one. Different ad-hoc 

activities are carried out to manage E&S issues. 
d) Not applicable 

O
p

tio
n

 

(a
)/(b

)/(c)/(d
) 

  

Environmental Health and Safety Risks 

2.1 

Is there any 

evidence of air 

and noise 

pollution due to 

client’s operation?  

a) There is no evidence of air /noise pollution and/or 

all mitigation measures and monitoring systems are 

in place 
 

b) There is evidence of air/ noise emission AND 

partial mitigation measure,  monitoring system is in 

place AND client is addressing or has a definite plan 

to address the remaining issues 
 

c) There is evidence of air emission/noise AND 

there is no mitigation measure/monitoring system in 

place AND client has no  definite plan to address the 

issues 
 

d) Not applicable 

O
p

tio
n

 (a
)/(b

)/(c)/(d
) 

  



2.2 

Is there any 

evidence of water 

pollution due to 

client’s operation?  

a) There is no evidence of water pollution  and /or 

all mitigation measures and monitoring systems are 

in place 

b) There is evidence of water pollution AND partial 

mitigation measure,  monitoring system is in place 

AND client is addressing or has a definite plan to 

address the remaining issues 

c) There is evidence of water pollution AND there is 

no mitigation measure/monitoring system in place 

AND client has no  definite plan to address the 

issues 

d) Not applicable 

O
p

tio
n

 (a
)/(b

)/(c)/(d
) 

  

2.3 

Is there any 

evidence of land 

pollution and lack 

of waste handling 

mechanism in the 

project operation?  

a) There is no evidence of land contamination  OR 

all mitigation measures and monitoring systems 

are in place 

b) There is evidence of land contamination AND 

partial mitigation measure,  monitoring system is in 

place AND client is addressing or has a definite plan 

to address the remaining issues 

c) There is evidence of land contamination AND 

there is no mitigation measure/monitoring system in 

place AND client has no  definite plan to address 

the issues 

d) Not applicable 

O
p

tio
n

 (a
)/(b

)/(c)/(d
) 

  

2.4 

Are there any 

Climate Change 

related risks 

(flood, drought, 

cyclone etc.) and 

opportunities 

(GHG emission 

reduction) 

associated with the 

client’s operation? 

a) Client has a robust disaster management plan to 

combat climatic risks AND client has procedures in 

place to measure, disclose, set targets and mitigate 

its GHG emissions 

b) Client has a disaster management plan but it is 

not robust AND there is evidence that client has 

intention to measure, disclose, set targets and 

mitigate its GHG emissions in near future 

c) No disaster management plan AND no definite 

plan to measure, disclose, set targets and mitigate 

its GHG emissions in future 

d) Not applicable 

O
p

tio
n

 (a
)/(b

)/(c)/(d
) 

  

Social Risks 

3.1 

Is there any 

evidence of 

occupational 

health & safety 

(OHS) risk?  

a) The client does not have any OHS concern or 
have mitigated them adequately 

b) The client has some OHS concern but has taken 
definite steps to correct them 

c) The client has OHS concern in its operation and 

have no plans of correcting them 

d) Not Applicable 

O
p

tio
n

 

(a
)/(b

)/(c)/(d
) 

  



3.2 

Are the labor and 

working 

conditions poor 

and breaching 

local regulations / 

standards?   

a) There is proper working condition and labor 

practice AND there is no evidence of poor working 

condition or labor practice for which client may face 

legal challenge or labor unrest or negative media 

coverage or protest from activist 

b) There are a few evidences of  poor working 

conditions  BUT no significantly poor labor practice 

such as child/forced labor  is present AND the client 

has a definite plan to improve the working condition 

to ensure there is no legal challenge or labor unrest 

or negative media coverage or protest from activist 

in future 

c) Working condition is very poor AND/OR there is 

presence of significantly poor labor practice such as 

child labor/forced labor AND client is not 

addressing/has no definite plan to address the issues 

d) Not applicable 

O
p

tio
n

 (a
)/(b

)/(c)/(d
) 

  

3.3 

Does the project 

pose a threat to 

Community 

Health, Safety and 

Security?  

a) Presence of a robust plan for community health & 

safety which is developed in consultation with the 

local community AND there is no evidence of issues 

that may create nuisance/accidents/injuries to local 

community  in future 

b) There is a plan for community health & safety 

but it is not robust or it is not developed in 

consultation with the community AND/OR there are 

a few evidences of issues that may create 

nuisance/accidents/injuries to local community 

AND the client intends to address the gaps 

c) Absence of a community health & safety plan 

AND/OR there is evidence of significant issues that 

can create  nuisance/accidents/injuries to local 

community   AND client has no definite plan to 

address the gaps 

d) Not applicable 

O
p

tio
n

 (a
)/(b

)/(c)/(d
) 

  

3.4 

Is there any 

evidence of 

community 

consultation with 

key stakeholders 

including 

indigenous 

people?  

a) There is evidence that the client consults /engages 

with the stakeholders including local community, 

indigenous people on all relevant issues (such as 

rehabilitation, compensation, their expectations as 

the case may be) 

b) There is limited /inadequate consultations with 

the stakeholders 

c) No consultations with the stakeholders 

d) Not applicable 

O
p

tio
n

 (a
)/(b

)/(c)/(d
) 

  

  
    

  
Risk Rating of the Project High /Medium /Low Risk 

 
 



Glossary 

        Below are the definitions provided by the International Labour Organization (ILO) for some of the key terms 

with regard to labor practices, used in this check list:   

         Child labor  Minimum Age Convention, 1973 sets the general minimum age for admission to employment or 

work at 15 years (13 for light work) and the minimum age for hazardous work at 18 (16 under 

certain strict conditions). It provides for the possibility of initially setting the general minimum 

age at 14 (12 for light work) where the economy and educational facilities are insufficiently 

developed. 

Forced labor Forced labor is defined as "all work or service which is exacted from any person under the 

menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily." 

Minimum 

Wage 

Bangladesh has national minimum wage and industry specific minimum wages. Minimum wage 

rates are declared by the Government on an industry basis following recommendations by the 

Wages Board. The national minimum wage  is 1500 Bangladeshi Taka (BDT) per month. Ready 

Made Garment industry, for example, has a minimum wage of 5300 BDT per month. 

Discrimination Discrimination can be defined as any distinction, exclusion or preference made on the basis of 

race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin, which has the 

effect of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or 

occupation. 

         Brief defibnition of few other terms are given below: 

 
        

GHG 

As per IPCC, Greenhouse Gases (GHGs) are those gaseous constituents of the atmosphere that 

absorb and emit radiation at specific wavelengths within the spectrum of infrared radiation. 

This process is the fundamental cause of the greenhouse effect. There are six principal GHGs 

(carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, and sulphur 

hexafluoride)  

CITES 

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora) is an international agreement between governments. Its aim is to ensure that 

international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. 

Unbonded 

asbestos 

Unbonded asbestos is where the raw mineral is used as lagging or insulation – in this form it is 

friable and easily gives off dust.  Friable describe any asbestos-containing material that when 

dry, can be easily crumbled or pulverized to powder by hand. 

Grievance 

mechanism 

A grievance mechanism is a formal complaint process that can be used by individuals, 

workers, communities and/or civil society organisations that are being negatively affected by 

certain business activities and operations. 

ISO 14001 

The ISO 14001 Environment Management System (EMS) standard is an internationally 

recognised environmental management standard. It is a systematic framework to manage the 

immediate and long term environmental impacts of an organisation's products, services and 

processes. 

SA 8000 
SA8000 is an auditable social certification standard for decent workplaces that encourages 

organizations to develop, maintain, and apply socially acceptable practices in the workplace. 

OHSAS 

Occupational Health and Safety Management Systems (OHSAS 18001) is an internationally 

applied British Standard for occupational health and safety management systems.  It provides a 

framework for organisations to instigate proper and effective management of health & safety 

in the workplace. 

ILO 

The International Labour Organization (ILO) is a United Nations agency dealing with labour 

issues, particularly international labour standards, social protection, and work opportunities for 

all. It sets labour standards, develops policies and devises programmes promoting decent work 

for all women and men. 

UNESCO World 

Heritage site 

A World Heritage Site is a place (such as a building, city, complex, desert, forest, island, lake, 

monument, or mountain) that is listed by the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) as being of special cultural or physical significance. 



পষিষশষ্ট-৩ 

Escalation Matrix 
 

 

Risk 

rating Proposing Stage Approval Stage 
Disbursement 

Stage 

 

 

Low 

 ESDD Checklist is to be completed by RO, approved by official(s) of 
CRM/IRM in head office/branch and processed as per normal credit process 

for both existing and new clients 

 If all (d -Not Applicable) are checked, state reasons why 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medium 

RO & ESRM  Unit  

Head of to sign off 

jointly for new or 

existing clients with 

proposals to: 

 PROCEED with 

ESDD submission 

(despite (b) being 

checked) but proper  

justification  is to be 

provided 

Escalation Process if CRM/IRM 

official feels the transaction needs 

to be escalated: 

1. CRM/IRM official will be the 

first point of review 

2. If identified risk(s) is unresolved, 

proceed for review by Sustainable 

Finance Department and 

approval by Country/ Region 

Head of Credit 

3. Credit approval can only be 
granted subsequent to resolution  

via above steps 

4. Time-bound action plan to 
mitigate risks may form part of 

approval conditions 

If there are any 

conditions to be 

fulfilled as part of 

approval,  Credit 

Risk Management 

Committee 

(CRMC) will 
check for the 

same before 

disbursing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High 

RO & ESRM  Unit  

Head to sign off jointly 

for new or existing 

clients with proposals 

to: 

 REJECT (with 

reasons documented

 for record); or 

 PROCEED with 
ESDD submission 

(despite (c) being 

checked) but proper  

justification  is to be 

provided 

Escalation Process: 

1. CRM/IRM official will be the 
first point of review 

2. If identified risk(s) is unresolved, 

proceed for review by Country/ 

Region Head of Credit and Head 

of Sustainable Finance 

Department 

3. All high risk projects are to be 

escalated to Board/ EC with a 

recommendation from Head of 

Credit. 

4. Credit approval can only be 
granted subsequent to resolution  

via above steps 

5. Time-bound action plan to 

mitigate risks may form part of 

approval conditions 

If there are any 

conditions to be 

fulfilled as part of 

approval, CRMC 

will check for the 

same before 

disbursing 



পষিষশষ্ট-৪ 

 

ঋদণি ধিণ অনুর্ায়ী E&S ঝুঁষক 
Risk in Trade - The E&S risks of trade finance are associated with the production of those goods 

being traded and vary by industry sector and location. Companies selling to foreign markets are 

required to comply with local and international social and environmental regulations and in many 

cases also face public scrutiny. Importing and exporting companies are therefore exposed to some 

level of reputational risk. 

Given the short-term nature of trade finance, a Bank/FI will have limited leverage to manage E&S 

risks once it has approved a transaction. However, a Bank/FI can have simple transaction screening 

procedures to avoid supporting the trade of products and substances that are subject to bans and 

international phase-outs. 

Risk in SME - Investments in small and medium enterprises focus on a particular set of clients, 

usually defined by annual sales but also by loan amount.  Small  and  medium  enterprises  have 

specific funding needs in terms of their business growth. The monetary cut-off for classifying a 

company as a small and medium enterprise generally varies greatly by country, by market, and by 

Bank/FI. 

Although less complex than for large corporate and project investments, the E&S issues associated 

with small and medium enterprises can be quite significant and are primarily related to worker 

health and safety and pollution. These E&S issues may not be closely monitored and the risks will 

vary depending on company size and its capacity to manage E&S risks, as well as by industry 

sector, and location. 

Bank/FIs that lend or invest in small and medium enterprises generally try to develop long-term 

relationships, which may further expose lenders/investors to E&S issues associated with the 

enterprise, posing financial and liability risks. Due to the visibility of small and medium enterprises 

in a community, reputational risk is also a factor. 

Risk in Retail - E&S issues associated with retail transactions that target individuals are generally 

non-existent, although there may be concerns associated with mortgage  finance  and  potentially certain 

investment options that may involve controversial or high-risk projects/companies. 

There is usually no credit, liability or reputational risks due to E&S issues for Bank/FIs involved in 

retail banking. However, in some cases, there may be concerns with corporate accounts that are 

linked to companies or individuals whose activities are viewed as harmful, such as arms 

manufacturing, money laundering, and terrorism, which may represent a legal and reputational risk 

to the Bank/FI. 

Risk in Microfinance - These transactions are typically of smaller amounts and shorter tenure than 

corporate loans and target small business owners or commercial clients whose operations are 

generally small. 

The E&S risks associated with microfinance are typically low partly due to the small size of the 

operation and the industry sector. However, in some cases clients may be involved with handling 

dangerous substances such as pesticides that can pose health or environmental risks, but frequently 

they lack the necessary E&S management capacity to do so safely. 

Although at the individual transaction level the E&S risks associated with microfinance are low, 

given the smaller size and shorter tenure of transactions, there are credit or liability risks for the 

microfinance  institution  in  cases  where  E&S  issues,  such  as  an  accident,  affect  a  micro- 



entrepreneur’s ability to repay a loan. Microfinance institutions often consider the E&S impacts 

associated with their transactions in the context of the developmental role they play in their 

communities and are therefore concerned with reputational risks. In addition, many see the 

promotion of good E&S practices as part of their role in the community. 

 

Risk in Corporate Finance - Loans (debt) can be used by the commercial operation to finance a 

specific aspect of the operation, such as the purchase of equipment, or for renovation/expansion of 

the operation. Equity investments in a commercial operation provide operating capital for an 

operation in exchange for shares (equity) in the company/project. 

The E&S risks associated with a corporate transaction will vary greatly and can be significant as a 

function of the operation’s industry sector, size, location, and company commitment and capacity to 

managing E&S risks. E&S risks will be more significant for medium and high-risk industry sectors 

and large-scale operations such as mining, oil and gas, and heavy manufacturing, which may result 

in loss of life, health impacts, and water contamination, among others, if not managed properly. For 

low-risk industry sectors such as retail operations and other services, the E&S risks will usually be 

low and mainly related to labour standards and life and fire safety, which can readily be addressed. 

Regardless of the industry sector, there may also be E&S risks, especially related to labour and 

working conditions, in the supply chain of raw materials and goods. 

E&S issues may threaten the financial and operational viability of a commercial operation. For a 

commercial operation, the source of repayment of a loan or payment of dividends on an investment is 

from the operation itself, backed by its entire balance sheet, rather than a  specific  asset.  A corporate 

transaction exposes a Bank/FI to the entire commercial operation of the client’s company, which 

presents a liability, reputational, and credit risk. When a loan is backed by a specific asset as 

collateral, the liability risk for the Bank/FI may be increased if there are associated E&S issues. 

 

Risk in Project Finance - The financing is usually secured by the project assets such that the 

Bank/FI providing the funds will assume control of the project if the sponsor has difficulties 

complying with the terms of the transaction. 

Project finance is generally used for large, complex and sizable operations, such as roads, oil and 

gas explorations, dams, and power plants. Due to their complexity, size, and location, these projects 

often have challenging E&S issues, which may  include  involuntary  resettlement,  loss  of 

biodiversity, impacts on indigenous and/or local communities, and worker safety, pollution, 

contamination, and others. Because these projects generally face high scrutiny from regulators, civil 

society, and financiers, the project’s sponsoring companies allocate more resources to managing 

E&S risks. 

If not managed properly, the E&S risks can result in disrupting or halting project operations and 

lead to legal complications and reputational impacts that threaten the overall success of the project. 

Because anticipated project cash flows typically generate the necessary resources to repay the loan, 

any disruption to the project itself, regardless of the financial standing of the sponsoring companies 

involved, poses a direct financial risk to the Bank/FI. 

 

 

 

 



পষিষশষ্ট-৫ 

বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক 

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা। 

দিষডট ষবভাগ-১ 
 

পষিকল্পনা ও পষিচালন পষিপে নাং ২২/২০১৮                                                          িাষিখোঃ ০১/১০/২০১৮  ষরোঃ 

ষবিয়োঃ  ২.০০ (দুই) দকাটি টাকাি  উদবয নতুন ঋণ েঞ্জুষি এবাং বষধ যি নবায়ন েঞ্জুষিি দেদে 

েিাব্বস্থাপক / দিড অব আইষর্ষর্’ি েিােি গ্রিণ নীষিোলা প্রর্দি। 

 
ব্বস্থাপনা র্েিয় কষেটিি ২৯.০৫.২০১৮ িাষিদখ অনুষষ্ঠি ৩৯৩ িে র্ভায় গৃিীি ষর্িান্ত অনুিদে ২৫-০৯-২০১৮ িাষিদখ অনুষষ্ঠি 

ব্বস্থাপনা র্েিয় কষেটিি ৩৯৮ িে র্ভায় ২.০০ (দুই) দকাটি টাকাি উদবয নতুন ঋণ েঞ্জুষি এবাং বষধ যি নবায়ন েঞ্জুষিি দেদে েিাব্বস্থাপক / 

দিড অব আইষর্ষর্’ি েিােি গ্রিণ নীষিোলা ষনদম্নািভাদব অনুদোষেি িদয়দেোঃ 

 

বাাংলাদেশ ব্াাংদকি র্াদর্ বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক কর্তযক স্বােষিি র্েদঝািা িািক নাং ষডওএর্ (ষবএর্এর্-১) ১১৬৩/ ১০১/ ২০১৭/৫১৯৬ 

িাষিখ ১৭.১২.২০১৭ (Memorandum of Understanding/2017) এি ৪(এর্) নাং অনুদেদে ষনদম্নাি ষনদে যশনা প্রোন কিা িদয়দেোঃ 

‘‘a requirement that all new loans/enhancement with outstanding principal balance over Tk 2 crore, 

be signed off by the Chief Internal Auditor, certifying that they comply with the Bank Company Act, 

1991 (amended up to 2013), prudential regulations of Bangladesh Bank, credit policy of Bank, 

customer identification requirements and other relevant laws and regulations.’’ 

 

স্বােষিি উি র্েদঝািা িািক অনুর্ায়ী শাখাি ২.০০ (দুই) দকাটি টাকাি উদধ য নতুন/বষধ যি ঋণ েঞ্জুষিি দেদে দিড অব আইষর্ষর্ এি 

েিােি গ্রিণ আবশ্যকীয়।  

 

০২। এখন দর্দক ঋণ প্রস্তাব প্রষিয়াকাদল ২.০০ (দুই) দকাটি টাকাি উদবয নতুন ঋণ েঞ্জুষি এবাং বষধ যি নবায়ন েঞ্জুষিি দেদে আইষর্ষর্’ি 

েিােি গ্রিদণ ষনম্নরূপ শিযাষে পষিপালন কিদি িদবোঃ 

(1) ২.০০ (দুই) দকাটি টাকাি উদবয নতুন ঋণ েঞ্জুষি এবাং বষধ যি নবায়ন েঞ্জুষি প্রস্তাব দিষডট কষেটিদি উপস্থাপদনি পূদব য  ব্াাংদকি 

Head of Internal Control & Compliance কর্তযক Borrower Identification, CRG & CIB র্ি র্াষব যক ষবিদয় 

েিােি গ্রিণ কিদি িদব। উি েিােদিি ষবিয়টি কার্ যপদে এবাং পি যে িািদক উদেখ কিদি িদব;  

 

(2) প্রধান কার্ যালদয়ি র্াংষিষ্ট ষবভাগ র্মূি ও স্থানীয় মুখ্য কার্ যালয়, ঢাকা কর্তযক  এ ধিদণি র্কল ঋণ প্রস্তাব র্মূি প্রধান কার্ যালদয়ি 

দিষডট কষেটি র্ভায় উপস্থাপদনি পূদব য অভযন্ত্রিীণ ষনয়ন্ত্রণ ষবভাদগ (বিযোন পষিধািণ ষবভাগ) দপ্রিণ পূব যক Head of Internal 

Control & Compliance এি েিােি গ্রিণ কিদি িদব; 

 

(3) পষিচালনা পি যদে িািক উপস্থাপনকাদল িািদক র্াংষিষ্ট কার্ যালয়/ষবভাগ কর্তযক এ েদে য প্রিযয়ন কিদি িদব দর্, প্রস্তাবটি 

বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক Memorandum of Understanding (MoU) এবাং অর্ য েন্ত্রণালদয়ি ষনদে যশনাি র্াদর্ 

র্াংগষিপূণ য; 

 

(4) বাাংলাদেশ ব্াাংদকি ষনয়োচাি ও ব্াাংদকি ষবযোন নীষিোলা এবাং প্রার্ষিক ষবষধ ষবধান পষিপালন কিা িদয়দে েদে য প্রিযয়ন 

কিদি িদব; 

 

চলোন পািা-০২ 



পািা-০২ 

 

(5) র্াংযুি দচকষলষ্ট (পষিষশষ্ট ‘ক’) দোিাদবক ঋণ প্রস্তাব পর্ যাদলাচনা পূব যক  েিােি প্রোন কিদি িদব। 

 

০৩। অভযন্তিীণ ষনয়ন্ত্রণ ষবভাদগ (বিযোন পষিধািণ ষবভাগ) দপ্রষিি ২(দুই) দকাটি টাকাি উদবয নতুন ঋণ েঞ্জুষি এবাং বষধ যির্ি নবায়ন েঞ্জুষি 

র্াংিান্ত ঋণ প্রস্তাদবি উপি দিড অব আইষর্ষর্ কর্তযক অনষধক ১০(েশ) কে য ষেবদর্ি েদে িাি েিােি প্রোন কিদি িদব। 

০৪। এেিাবস্থায়, নীষিোলা অনুর্িণ পূব যক ঋণ ষবিিণ কার্ যিে র্ফলভাদব বাস্তবায়ন কিাি জন্য র্াংষিষ্ট র্কলদক অনুদিাধ কিা িদলা। 

      অনুদোেনিদে- 

স্বােষিি 

 (দোোঃআষজজুল বািী) 

েিাব্বস্থাপক 

 

প্রকাোঃ/দিোঃ ষবোঃ-১/১৫(৯১)/২০১৮-২০১৯/ ২১৫(১২০০)                                                       িাষিখোঃ        ঐ 

র্েয় অবগষি ও প্রদয়াজনীয় ব্বস্থা গ্রিদণি জন্য অনুষলষপ দপ্রিণ কিা িদলাোঃ 

০১। চীফ স্টাফ অষফর্াি, ব্বস্থাপনা পষিচালক েদিােদয়ি র্ষচবালয়, বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা। 

০২। স্টাফ অষফর্াি, উপ-ব্বস্থাপনা পষিচালক ১/২/৩ েদিােদয়ি র্ষচবালয়, ষবদকষব, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা। 

০৩। স্টাফ অষফর্াি, র্কল েিাব্বস্থাপক েদিােদয়ি েপ্তি,ষবদকষব,প্রধান কার্ যালয়/ষবভাগীয় কার্ যালয়র্মূি/ স্থানীয় মুখ্য কার্ যালয়। 

০৪। অেে, ষবদকষব স্টাফ কদলজ, ষেিপুি, ঢাকা। 

০৫। র্কল উপ-েিাব্বস্থাপক/র্ষচব, বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা।  

০৬। উপেিাব্বস্থাপক, আইষর্টি ষর্দস্টেস্, কাড য ও দোবাইল ব্াাংষকাং  ষবভাগ, বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা। উপদিাি 

পষিপেটি ব্াাংদকি অষফষর্য়াল ওদয়ব র্াইদট আপদলাড কিাি প্রদয়াজনীয় ব্বস্থা গ্রিদণি জন্য অনুদিাধ কিা িদলা। 

০৭। ষবভাগীয় ষনিীো কে যকিযা, বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক, ষবভাগীয় ষনিীো কার্ যালয়র্মূি। 

০৮। উপ-েিাব্বস্থাপক, র্কল কদপ যাদিট শাখার্মূি। 

০৯। র্কল মুখ্য আঞ্চষলক/আঞ্চষলক ব্বস্থাপক, বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক, মুখ্য আঞ্চষলক/আঞ্চষলক কার্ যালয়র্মূি। 

১০। র্কল আঞ্চষলক ষনিীো কে যকিযা, বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক, আঞ্চষলক ষনিীো কার্ যালয়র্মূি। 

১১।  র্কল শাখা ব্বস্থাপক, (মুখ্য আঞ্চষলক/আঞ্চষলক ব্বস্থাপদকি োেদে) বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক। 

১২। নষর্ / েিানষর্। 

 

স্বােষিি 

(েষনি উষদ্দন) 

উপ-েিাব্বস্থাপক 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



(পষিষশষ্ট ‘ক’) 

পষিকল্পনা ও পষিচালন পষিপে নাং ২২/২০১৮ 

২.০০ (দুই) দকাটি টাকাি উদবয নতুন ঋণ েঞ্জুষি এবাং বষধ যি নবায়ন েঞ্জুষিি দেদে  

েিাব্বস্থাপক/দিড অব আইষর্ষর্’ি েিােি গ্রিণ এি জন্য দচক ষলস্টোঃ 
 

২.০০ (দুই) দকাটি টাকাি উদবয নতুন ঋণ েঞ্জুষি এবাং বষধ যি নবায়ন েঞ্জুষিি দেদে েিাব্বস্থাপক/দিড অব আইষর্ষর্’ি েিােি 

র্র্ার্র্ভাদব প্রণয়দনি লদেয ঋণ প্রস্তাদবি জন্য প্রদয়াজনীয় কাগজপদেি র্াদর্ ষনদম্ন বষণ যি িথ্যাষে/কাগজ পোষে (প্রদর্াজয দেদে) শাখা কর্তযক 

দপ্রষিি নষর্ি র্াদর্ আবষশ্যকভাদব দপ্রিণ কিদি িদবোঃ 
 

০২.০০ র্কল ঋদণি দেদে প্রদর্াজয (Common):  
২.০১ গ্রািক প্রষিষ্ঠাদনি ঋণ আদবেন পদেি কষপ (প্রষিষ্ঠাদনি প্যাদড)। 

২.০২ প্রষিষ্ঠানটিি অে ব্াাংদক ঋণ ষবযোন র্াকদল েঞ্জুষিপদেি ও বন্ধষক েষলদলি ফদটাকষপ। 

২.০৩ প্রষিষ্ঠাদনি প্যাদড দকাম্পাষনি পষিচালনা পষিিে কর্তযক ঋণ গ্রিণ র্াংিান্ত ষর্িান্ত র্মূি (Board Resolution) এি কষপ 

(ষলষেদটড দকাম্পাষনি দেদে)। 

২.০৪ র্কল গ্রািক/উদযািাগদণি ষনজ স্বােিকৃি জীবন বৃোন্ত, শাখা কর্তযক র্িযাষয়ি পার্দপাট য র্াইদজি ১ কষপ েষব, ষভষজটিাং 

কাড য, জািীয় পষিচয় পে এবাং e-TIN এি ফদটাকষপ। 

২.০৫ শাখা কর্তযক র্ঠিকভাদব উদযািা ষচষিিকিণ কিা িদয়দে েদে য প্রিযয়নপে। উি প্রিযয়নপদে ৬ষর্ (6C) অর্ যাৎ   

১। দকাম্পাষনি উদযািাগদণি চষিে (Character), 

২। ঋণ পষিদশাদধি র্ােথ্যয (Capacity),  

৩। পর্ যাপ্ত মূলধন আদে ষকনা (Capital),  

৪। পর্ যাপ্ত জাোনি ষেদি পািদব ষকনা (Collateral), 

৫। ঋণ গ্রিণ ও পষিদশাদধি শিয পষিপালদনি র্ােথ্যয আদে ষকনা (Condition), 

৬। পাষিপাষবযক র্ম্পদকয র্ঠিক ধািণা আদে ষকনা (Common Sense) উদেখ কিদি িদব। 

২.০৬ আয়কি কর্তযপে কর্তযক অনুদোষেি র্কল উদযািাগদণি িালনাগাে আয়কি প্রিযয়নপে এবাং োয় ও পষির্ম্পে র্ম্বষলি IT 

10B এি কষপ। 

২.০৭ আয়কি কর্তযপে কর্তযক অনুদোষেি গ্রািক প্রষিষ্ঠাদনি িালনাগাে আয়কি ষিট যাণ য (Income Tax Return) এবাং আয়কি 

প্রিযয়ন পদেি কষপ। 

২.০৮ দকাম্পাষনি দেদোদিোে অব এযাদর্াষর্দয়শন, আটি যদকল অব এযাদর্াষর্দয়শন এি কষপ এবাং র্াটি যষফদকট অব ইনকদপ যাদিশন 

(প্রদর্াজয দেদে) এি কষপ। প্রদর্াজয দেদে দশয়াি োষলকানা িস্তান্তি, দশয়াি মূলধন র্াংিান্ত দিষজষ্ট্রাি অব জদয়ন্ট ষ্টক 

দকাম্পানীজ এে ফাে যর্ (RJSC) এি ষনদম্ন বষণ যি ফিে র্মূদিি কষপোঃ 

 ফিে-IX: পষিচালকদেি পষিষচষি (Consent of Directors to Act) 

 ফিে-X: পষিচালকদেি নাদেি িাষলকা (List of personal consenting to be directors) 

 ফিে-XII: পষিচালকদেি পষিবিযন (Particulars of Directors) 

 ফিে-XV: দশয়াি বন্টন (Return of Allotment) 

 ফিে-117: দশয়াি িস্তান্তি (Transfer of Share) 

 ফিে-X: দশয়াি দিাল্ডািদেি িাষলকা (List of Shareholders) 

২.০৯ বাাংলাদেশ ব্াাংদকি িাষলকার্ভি Chartered Accountants কর্তযক গ্রািক প্রষিষ্ঠাদনি র্ব যদশি ০৩(ষিন) বেদিি 

ষনিীষেি আষর্ যক ষববিণী (Audited Financial Statement) (ক) ব্াদলন্স র্ীট (প্রদয়াজনীয় দনাদটি ব্াখ্যার্ি), (খ) 

লাভ-েষিি ষববিণী, (গ) কযাশ-দলা দস্টটদেন্ট, (ঘ) দস্টটদেন্টর্ অব দচদঞ্জর্ ইন ইকুযইটি, (ঙ) ফাইন্যাষন্সয়াল দস্টটদেন্ট এি 

র্াদর্ র্াংষিষ্ট প্রদয়াজনীয় র্কল দনাদটি ব্াখ্যা র্ি (র্কল প্রষিষ্ঠাদনি দেদে)। িদব নতুন প্রদজক্ট এি দেদে শুধুোে দপ্রাদজক্ট 

দপ্রাফাইল এবাং ষফষজষবষলটি ষিদপাট য  (দর্ অাংদশি জন্য দর্ ষবদশিজ্ঞ মূল্যায়ন কিদবন িাি অাংদশি জন্য আলাো আলাো 

প্রিযয়ন পে)। 

২.১০ অে ব্াাংক পষিচাষলি ষর্ষর্, প্রকল্প ঋণ এবাং চলষি ষির্াব ষববিণী (ষবগি ১ বেদিি)। 

 



 (পষিষশষ্ট ‘ক’-০২) 

২.১১ গ্রািক প্রষিষ্ঠাদনি ব্বর্াষয়ক কার্ যর্ম্পােন র্াংিান্ত:  
(ক) দরষডাং ব্বর্া িদল িয়/আেোষন ও ষবিয়/িপ্তাষন ষববিণী,  

(খ) উৎপােনমুখী ব্বর্া িদল স্থানীয়ভাদব িয় ও আেোষনকৃি কাঁচাোদলি ষববিণী এবাং প্রষিষ্ঠানটি িপ্তাষন 

কার্ যর্ম্পােন কিদল ষবগি এক বেদিি িপ্তাষন ষববিণী। 

২.১২ গ্রািক প্রষিষ্ঠান Stock Exchange এ িাষলকার্ভি িদল অনুদোেন র্াংিান্ত প্রদয়াজনীয় র্কল কাগজ পোষেি ফদটাকষপ। 

২.১৩ উদযািাদেি ইকুইটি র্াংস্থাদনি ষবস্তাষিি ষববিণ। 

২.১৪ ষর্ষর্ ঋণ ও এলষর্ ষলষেট এি দেদে গ্রািক প্রষিষ্ঠান ও শাখা কর্তযক পৃর্ক পৃর্ক চলষি মূলধন চাষিো ষনরূপদনি কষপ 

(ফাদেড ও নন-ফাদেড র্ি)। 

২.১৫ প্রষিষ্ঠানটি বাষণষজযক উৎপােন কিদল চলষি মূলধন র্াংস্থাদনি ষবস্তাষিি ষববিণ। 

২.১৬ গ্রািক প্রষিষ্ঠান ও িাি র্িদর্াগী প্রষিষ্ঠাদনি অে ব্াাংক ও অন্যান্য ব্াাংদকি এক বা একাষধক শাখায় ষবযোন ঋদণি বিযোন 

োয়ষস্থষি। 

২.১৭ িালনাগাে ষর্আইষব ষিদপাট য (র্দব যাচ্চ ৬০ ষেদনি পুিািন) 

২.১৮ িালনাগাে ষর্আিষজ ষিদপাট য ষবদিিণর্ি র্কল কাগজপে এবাং র্ব যদশি ঋদণি দেদে ষর্আিষজ ষিদপাট য। 

২.১৯  প্রস্তাষবি র্িদর্াগী জাোনি ও ষবযোন জাোনি র্ম্পদকয শাখাি মূল্যায়ন কষপ (২৪ কলাে ষবষশষ্ট)। উদেখ্য জাোনদিি মূল্য 

২০.০০ লে টাকা বা িাি অষধক িদল র্াংষিষ্ট কষেটি কর্তযক আবষশ্যকভাদব মূল্যায়ন ও প্রষিদবেন স্বােষিি িদি িদব। 

২.২০ প্রস্তাষবি র্িদর্াগী জাোনি র্ম্পদকয ব্াাংদকি অনুদোষেি আইনজীবীি েিােদিি ফদটাকষপ। 

২.২১ প্রস্তাষবি র্িদর্াগী জাোনি লীজ র্ম্পষে িদল লীজ এষগ্রদেন্ট র্ম্পষে েট যদগজ কিাি েেিা দেয়া আদে ষকনা এবাং এ 

ব্াপাদি লীজ োিাি পূব যানুদোেন এি কষপ। 

২.২২ Letter of Disclaimer র্ি গুোে/দোকান ভাড়া চুষি নাোি ফদটাকষপ। 

২.২৩ গ্রািক প্রষিষ্ঠাদন কে যিি ষবভাগ অনুর্ায়ী জনবদলি নাে, পেবী ও ষশোগি দর্াগ্যিা উদেখ পূব যক িাষলকা। 

২.২৪  প্রস্তাষবি/ষবযোন জাোনদিি বায়া েষলল, মূল েষলল, ষর্এর্, আিএর্, এর্এ, ষবআিএর্ পচ যা, র্াংষিষ্ট র্াব-দিষজষ্ট্রাি অষফর্ 

িদি িাল র্ন পর্ যন্ত ষনে যায় র্নেপে, িাল র্দনি খাজনা িষর্ে, ষেউদটশন পচ যা, ষডষর্আি এি ফদটাকষপ। 

২.২৫ মূলেষলল র্াব-দিষজষ্ট্রাি অষফদর্ি িোর্ী প্রষিদবেনর্ি শাখায় র্াংিেণ কিা িদয়দে েদে য প্রিযয়নপে (ষবযোন জাোনদিি 

দেদে)। 

২.২৬ র্াংষিষ্ট কর্তযপে কর্তযক ভূষে ব্বিাদিি োড়পে। 

২.২৭ প্রকদল্পি এবাং র্িদর্াগী জাোনি ষির্াদব গৃিীি জষে ও ভবদনি ষস্থি ষচে। 

২.২৮ ষর্ষভল ষডদফন্স ও ফায়াি ষব্রদগড কর্তযক ইসুযকৃি ফায়াি লাইদর্ন্স কষপ এবাং দোট ষবষনদয়াদগি উপি ১০% বীো পষলষর্ি 

কষপ (প্রদর্াজয দেদে)। 

২.২৯ বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক এি অনুদোেন োড়া গ্রািক প্রষিষ্ঠাদনি োষলকানা পষিবিযন কিা র্াদব না েদে য গ্রািক কর্তযক 

অিীকািনাো। 

২.৩০ র্িবিািকৃি েক (র্াংযুি ‘খ’) দোিাদবক গ্রািক প্রষিষ্ঠাদনি ঋণ প্রস্তাবনাি দেদে শাখাি প্রিযয়ন পে। 

২.৩১ িালনাগাে পষিদবশ অষধেপ্তদিি োড়পে (প্রদর্াজয দেদে)। 

২.৩২ ষবযোন দকাম্পাষনি উপি পষিদবশ অষধেপ্তি কর্তযক আদিাষপি শিয র্মূি পষিপালদনি কষপ (প্রদর্াজয দেদে)।  

২.৩৩ গ্রািক প্রষিষ্ঠাদনি োেদে পষিদবদশি দকান েষি িয় না এই েদে য গ্রািক প্রষিষ্ঠান কর্তযক অিীকািনাো (প্রদর্াজয দেদে)।  

২.৩৪ ঋণগ্রিীিা প্রষিষ্ঠান এবাং পষিচালকবৃে এি নাদে ব্ষি োষলকানা, অাংশীোিীত্ব ও অন্য দকান প্রষিষ্ঠাদন স্বার্ য র্াংষিষ্ট অাংদশি 

ষববিণ র্ম্বষলি শাখাি প্রিযয়নপে। 

২.৩৫ দকাম্পাষনি কদপ যাদিট গ্যািাষন্ট এবাং পষিচালকদেি ব্ষিগি জাষেননাো (প্রদর্াজয দেদে)। 

২.৩৬ িালনাগাে দকাম্পাষনি র্ম্পষে ও োয় র্ম্বষলি ষববিণী। 

২.৩৭ িালনাগাে স্টক ষিদপাট য। 

২.৩৮ িালনাগাে IRC/ERC, VAT Registration Certificate, E-TIN Certificate ও দরড লাইদর্ন্স নবায়দনি কষপ 

(আেোষন ও িপ্তাষনি দেদে প্রদর্াজয)। 

২.৩৯ গ্রািক প্রষিষ্ঠাদন ষবদেষশ কেী ষনদয়াগ র্াকদল র্াংষিষ্ট দেদশি েে ও কে যর্াংস্থান েন্ত্রণালয় দর্দক অনুদোেদনি কষপ এবাং 

BOI/র্াংষিষ্ট Authority দর্দক ওয়াকয পািষেদটি কষপ (প্রদর্াজয দেদে)। 

 

 



(পষিষশষ্ট ‘ক’-০৩) 

 
২.৪০ ঋণ গ্রািদকি প্রষিষ্ঠাদন ষবদেষশ দকাম্পাষনি ষবষনদয়াগ র্াকদল ঐ ষবদেষশ দকাম্পাষনি দেদোদিোে অব এযাদর্াষর্দয়শন, 

আটি যদকল অব এযাদর্াষর্দয়শন, র্াটি যষফদকট অব ইনকদপ যাদিশন এি কষপ এবাং র্কল গ্রািক/উদযািাগদণি ষনজ স্বােিকৃি 

জীবন বৃোন্ত, প্রদিযদকি ষনজ স্বােিকৃি পার্দপাট য র্াইদজি ৩ কষপ েষব ও ষভষজটিাং কাড য। 
 

০৩.০০ প্রকল্প ঋদণি দেদে প্রদর্াজয (Project Loan): 
উপদি ২ নাং অনুদেদে বষণ যি প্রদয়াজনীয় িথ্য উপাে োড়াও অধীকন্তু Project Loan এি দেদে ষনম্নবষণ যি িথ্য উপাে োষখল কিদি 

িদবোঃ 

৩.০১ প্রকল্প ভূষেি িফষর্ল, জষেি পষিোণ, ফযাক্টিী ভবনর্ি অন্যান্য ইউষনদটি ষনকটস্থ এষিয়া দর্কশন, এষলদভশন, (উপযুি 

প্রদকৌশলী/আষকযদটক্ট, উদযািাি স্বােি এবাং অনুদোষেি কর্তযপে কর্তযক স্বােষিি)। প্রদজক্ট দল-আউট প্লযান স্থানীয় 

কর্তযপে/িাজউক অনুদোষেি (অনুদোেনপের্ি)। 

৩.০২ গ্রািক প্রষিষ্ঠানটি িপ্তাষন প্রষিয়াকিণ অঞ্চদলি (EPZ) এি আওিায় িদল Bonded were house License এি কষপ। 

৩.০৩ দবাড য অব ইনদভষ্টদেন্ট/র্াংষিষ্ট Authority এি অনুদোেদনি কষপ। 

৩.০৪ ট্যাক্স িষলদড এি ষবিদয় NRB এি অনুদোেন এি কষপ। 

৩.০৫ প্রকদল্পি অবস্থান নকশা এি কষপ। 

৩.০৬ প্রস্তাষবি প্রকল্প ভূষেি অষিষজনাল দেৌজাম্যাপ, দচৌিষদ্দ এি কষপ। 

৩.০৭ প্রকদল্পি/ব্বর্া প্রষিষ্ঠাদনি প্রদয়াজনীয় ষবদুযৎ, গ্যার্, পাষন র্াংদর্াগ প্রোদনি ষবিদয় র্াংষিষ্ট কর্তযপদেি অনুদোেন ও 

িালনাগাে পষিদশাষধি ষবদলি কষপ। 

৩.০৮ র্দয়ল দটষ্ট ষিদপাট য এি কষপ। 

৩.০৯ উদযািা কর্তযক ষনদয়াষজি উপদেষ্টা প্রষিষ্ঠাদনি আষকযদটক্ট এি স্বােষিি ষবস্তাষিি আষকযদটকচািাল েইাং এি কষপ। 

৩.১০ বাাংলাদেশ ন্যাশনাল ষবষল্ডাং দকাড (BNB Code) এবাং আদেষিকান কনষিট ইনষষ্টটিউট (ACI Code) এ উদেষখি গাইড 

লাইন অনুর্ায়ী ভবন র্মূদিি ষ্ট্রাকচািাল ষডজাইন, েইাং/ওয়াষকযাং েইাং এি কষপ। 

৩.১১ প্রকদল্পি ভবনর্মূদিি বন্যা, জদলাচ্ছ্বার্র্ি ভূষেকম্প প্রষিদিাধকমূলক Factor ষবদবচনায় এদন ষনষে যি িদয়দে- এ েদে য 

ষনদয়াষজি কনর্ালট্যান্ট প্রদকৌশলী কর্তযক ইসুকৃি প্রিযয়ন পে। 

৩.১২ প্রকল্প ভবন/পয়ষনস্কাশন/দেদনজ ষর্দস্টে ইিযাষেি েইাং ও ষডজাইন এি কষপ। 

৩.১৩ দস্পষর্ষফদকশন, দিইট, ষবল অব দকায়ানটিটি এি কযালকুদলশনর্ি র্ম্পন্ন ও অর্ম্পন্ন কাদজি ষবস্তাষিি প্রাক্কলন ব্য় এি 

Statement। 

৩.১৪ প্রকদল্পি দেষশন ব্বিািকািী প্রষিষ্ঠান কর্তযক র্িবিািকৃি দেষশন দল-আউট প্লযান অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পষির্ি ‘‘প্রডাকশন 

কদনাগ্রাফ’’ এি কষপ। 

৩.১৫ উদযািা কর্তযক োষখলকৃি কনর্ালট্যাষন্স ষফ এি ষবপিীদি কাদজি পষিষধর্ি অফাি দলটাি এবাং একদর্দেন্স দলটাি এি 

কষপ। 

৩.১৬ উদযািা কর্তযক োষখলকৃি প্রকল্প ভবন ষনে যাণ কাদজি সুপািষভশন ষফ এি ষবপিীদি কনষ্ট্রাকশন দকাম্পাষনি গৃিীি 

অনুদোষেি েিপে এি কষপ। 

৩.১৭ পূিয কাদজি/প্রকদল্পি র্ম্পূণ য কাদজি টাইে ষর্ষডউল/বাি চাট য, ষর্ষপএে (ষিটিকযাল পার্ দেদর্াড) এি কষপ। 

৩.১৮ ষবদেশ দর্দক আেোষনিব্ ও স্থানীয়ভাদব র্াংগৃিীিব্ দেষশনািীদজি মূল্য ষবযোন বাজাি মূদল্যি র্াদর্ র্িষিপূন য আদে 

েদে য মূল্যায়ন কষেটিি প্রিযয়দনি  কষপ। 

৩.১৯ আেোষনিব্ র্ন্ত্রপাষিি দেদে ম্যানুফযাকচাষিাং/র্িবিািকািী র্ম্পদকয আন্তজযাষিক খ্যাষি র্ম্পন্ন দিটিাং দকাম্পানী কর্তযক 

দিষডট ষিদপাট য এি কষপ। 
 

এোড়াও উপদি উদেষখি িথ্যাষে োড়া (র্ষে অন্য দকান িথ্য ও উপাে প্রদয়াজন িয়) ঋদণি / দকাম্পাষনি প্রকৃষি অনুর্ায়ী 

প্রদর্াজয র্কল িথ্য র্িবিাি কিদি িদব। 

NB: উদেষখি িথ্য/উপাে োড়া দকান ঋণ প্রস্তাব আইষর্ষর্দি দপ্রিদণি ফদল দিড অব আইষর্ষর্ এি েিােি প্রোদন ষবলম্ব িদল িাি 

োয় োষয়ত্ব র্াংষিষ্ট শাখা ব্বস্থাপদকি উপি বিযাদব। 

 



র্াংযুষি ‘খ’ 

পষিকল্পনা ও পষিচালন পষিপে নাং ২২/২০১৮ 

 

প্রিযয়ন পে 

 

 
এই েদে য প্রিযয়ন কিা র্াদে দর্, বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক, ... ... ... ... ... শাখাি ঋণ গ্রিীিা প্রষিষ্ঠান ... ... ... ... ... ... ... এি অনুকূদল ... ... 

... ... ... ... েঞ্জুষি প্রস্তাদবি দপ্রষেদি পষিকল্পনা ও পষিচালন পষিপে নাং -------- িাষিখ --------- এি ষনদে যশনা অনুর্ায়ী ... ... ... ... ... 

শাখাি ঋণ ষবভাদগি কে যকিযা কর্তযক ঋণ প্রস্তাব গ্রিণ, বাোই, ঋণ চাষিো ষনরূপন, িোিকী, েঞ্জুষি, ষবিিণ ও আোয় র্ম্পষকযি জািীকৃি 

ষনয়োবলী, পিষি, প্রচষলি ষবষধষবধান এবাং েঞ্জুষি পদেি শিযাষে র্র্ার্র্ভাদব পষিপালন কিা িদয়দে/িদব। এোড়া ব্াাংদকি ষবষভন্ন 

পষিপে/ষনদে যশ পষিপদেি োেদে র্েয় র্েয় জাষিকৃি এ র্ম্পষকযি ষনয়োবষল ও পিষি এবাং েঞ্জুষি পদেি শিযাবলীি র্র্ার্র্ভাদব পষিপাষলি 

িদয়দে/িদব। বন্ধষক জষেি োয়মুষিি র্নে, র্িদর্াষগ জাোনদিি মূল েষলল র্াংষিষ্ট র্াব-দিষজষ্টাি অষফর্ িদি র্াচাই কদি শাখায় র্াংিেণ কিা 

িদয়দে/িদব। গৃিীি জাোনদিি জষে ও ভবদনি ষস্থি ষচে বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংদকি ষনকট োয়বি এ েদে য র্াইন দবাড য টাাংগাদনাি ষবিদয় এবাং 

গ্রািদকি র্ম্পষেি স্থাদন র্াইন দবাড য স্থাপন কিা র্াংিান্ত ষবিদয় ও অন্যান্য িথ্য উপাে শাখাি নষর্দি র্াংিষেি আদে/িদব। 

 

 

 

অষফর্ািোঃ স্বােি 

নাে ও পেবী র্ি র্ীল। 

ব্বস্থাপক/শাখা প্রধানোঃ স্বােি 

নাে ও পেবী র্ি র্ীল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পষিষশষ্ট-৬ 

 

র্াংদশাধনমুলক কে যপষিকল্পনা (Corrective Action Plan) 

 

Bank/FI staff may develop a corrective action plan with a timeframe for the client to implement 

appropriate mitigation measures to comply with the Bank/FI's E&S requirements. 

Depending on the nature of E&S risks associated with a client’s operations, Bank/FI staff may 

develop a corrective action plan with a timeframe for the client to implement appropriate mitigation 

measures  to  comply  with  its  E&S  requirements.  The  purpose  of  a  corrective  action  plan  is  to 

mitigate potential E&S risks in the context of a transaction to an acceptable level for the Bank/FI. 

Bank/FI staff should tailor the scope of a corrective action plan to each client according to the 

specific risks  identified  during  the  E&S  due  diligence process  or  during  subsequent transaction 

monitoring. Corrective action plans range from simple mitigation measures to detailed management 

plans with actions that can be measured quantitatively or qualitatively. The corrective action plan 

should include a description of the specific mitigation actions to be taken by the client, a timeframe for 

implementation and a reporting requirement to inform the Bank/FI on the status of completion. Bank/FI 

staff will need to discuss the corrective action plan with the client and agree on its scope and 

timeframe for completion. If the corrective action plan is developed as part of the transaction 

appraisal process, it should be included in the legal agreement. The timeframe for implementation of 

specific mitigation measures will vary according to the E&S risk and may range from being a 

condition of transaction approval to a reasonable timeframe from disbursement or when E&S issues 

were identified during transaction monitoring. 

The following template can be used for documenting the corrective action plan agreed with the 

client. The template also contains few examples for guidance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Table-I: Corrective Action Plan template with examples 

 
 

Area of E&S 

concern as 

identified 

through ESDD 

Corrective Actions 

required 

Time 
frame 

Action completion indicator Responsibility 

(Client staff, 

management 

or board) 

 

Cost 

involved 

 

 

 

 
 

Evidence of 

land pollution 

due to discharge 

of untreated 

effluent 

 
Action plan may 

include: 

 Removal and 

treatment of 

contaminated ground 

soil 

 Construction of 

sewage system for 

industrial wastewater 

 Construction of 

wastewater treatment 

facility and discharge  

system  for treated 

water 

6 

months 

 Installation of Effluent 

Treatment Plant (ETP). The ETP 

should be operational and the 

qualitative parameters of treated 

effluent  should be within limits 

 The discharge of treated 

effluent should be through the 

constructed discharge system and 

no other modes of discharge and 

leakages 

 Qualitative parameters of 

treated contaminated ground soil 

should be within limits 

 

 

 

 

 

 

Board 

 

 
Absence   of   

grievance 

redressal 

mechanism 

 
Establish a grievance 

redressal mechanism 

3 

months 

Well established grievance 

redressal mechanism which is 

appropriately communicated to the 

external stakeholders 

 
 

Board 

 

Displacement of community structure Restoration of 
community structure 

for common benefits 3 

months 

 
Management 

 

Loss   of   trees,   

crops, perennials 

Compensating for 
standing crops and 

trees 
1 year 

Plantation of trees Management 
 

 
 
 
 



 

 

 

পষিষশষ্ট-৭ 

 

েষনটষিাং দচকষলষ্ট(Monitoring Checklist): 
 

Sl. No. Question /Issues to check Response 

Project Summary Information 

1 Reporting period covered by this supervision report  

2 
Specification  of  project  stage  (design,  construction,  operation  or 

closure stage) 

 

 
3 

Key developments and any major changes in project location and 

design, if any from the time of loan disbursement or from the last 

supervision period. 

 

General Information 

 

 

 

 
4 

Status of implementation of covenants/corrective action plan. Is it in 

line with  the agreed timeframe? (i.e.,if all covenants are 

implemented or partially implemented  or  not  implemented  or 

delayed implementation). 

If partially implemented or not implemented or delayed 

implementation, RO to please mention the reason in the response 

column along with a timeline for completion of implementation as 

committed by the client during supervision. 

 

EHS Management 

 

 
5 

If there was any incidence of accidents, spills, leakages, 

explosionetc. during the reporting period. 

If yes, what was the scale of damage (e.g. if there was any fatality, 

monetary loss etc.)? 

What was the action taken in response to the incident? 

 

 

 
6 

If there were any recent fines or penalties issued by the regulatory 

body. 

If yes, RO to please mention the nature of violation, amount of 

fine/penalty paid, action taken by the client to address the issue to 

avoid any such fine/penalty in future. 

 

 
7 

If there was any health & safety incident. 

If yes, what was the extent of injury – minor, major or fatal? 

What was the action taken in response to the incident? 

 

 

 
 

8 

If there are any new E&S risks or adverse impacts observed due to 

client’s operation. 

 
RO to please mention the types of new E&S risks, the reason for 

such new E&S risks, mitigation measures undertaken by the client to 

address the E&S risks. 

 

Permits and Compliance Certificates 

 
9 

All the required permits, licenses and clearances in place. 

RO to please mention the issuance dates and duration of validity of 
 



 

 

Sl. No. Question /Issues to check Response 

 all such permits, licenses and clearances.  

 
10 

Other international management systems (for e.g.  ISO 14000, 

OHSAS 18001, SA8000) followed by the client and if they have 

valid certifications for those management systems? 

 

Grievance Redressal 

 

 
 

11 

If there have been any recent complaints, grievance or protest 

received from local communities. 

 
If yes, RO to please specify the nature of grievances; actions taken 

by the client to resolve grievances and if there any outstanding issues 

and measures proposed by the client to resolve them. 

 

 

 
12 

If  there were concerns  raised  during  the stakeholder  consultations 

carried out by the client during the reporting period. 

 
If yes, what was the approach undertaken by the client to address 

those concerns? 

 

Other Information 

 

 

 

13 

Any other information pertaining to environmental matters, 

management approach, community, media or NGO  coverage  that 

need to be mentioned. 

 
If there are any environment friendly initiatives, energy saving 

equipment etc. that might be relevant for the Bank/FI. 

 



 

 

পষিষশষ্ট-৮ 

 

ESMS উন্নিকিণ (Developing an ESMS) 

Developing an ESMS requires senior management support and needs to be integrated 

with  the Bank/FI's existing risk management framework. Developing an ESMS is most effective 

and efficient if it is supported by senior management and integrated with the Bank/FI’s existing 

risk management framework. A Bank/FI can initiate the process for developing an ESMS by 

establishing a Working Group. 

An ESMS includes  a policy, a set of procedures to identify, access and manage  E&S risks in 

financial transactions and internal capacity of staff responsible for E&S management and 

investments. 

It should be designed to manage the level of E&S risk that the Bank/FI is exposed to through its 

portfolio, both in terms of the industry sector of its clients and the type of financial transactions. 

The management of these risks should be tailored to the organizational needs of each Bank/FI, 

which are different for banking institutions, leasing companies, microfinance  institutions,  and 

private equity funds. 

 

ESMS Template 

An ESMS is anchored in a banks/FIs environmental and social policy and depends on the 

environmental and social management capacity of its staff and, as applicable, external experts. The 

ESMS includes the banks/FIs environmental and social policy and designated roles  and 

responsibilities of its staff. It is implemented through a set of procedures for: 

 Screening transactions, 

 Categorizing transactions based on their environmental and social risk, 

 Conducting environmental and social due diligence, 

 Decision-making process, 

 Monitoring the client’s environmental and social performance, and 

 Managing   a   client’s   non-compliance   with   the   banks/FIs   environmental   and   social 

standards. 

The procedures outlined in the ESMS should be applied to each transaction as part of a banks/FIs 

overall risk management framework. For each transaction, this also requires a bank/FI to formally 

document its environmental and social review as part of its record-keeping process, consider 

environmental and social findings during the decision-making process, and incorporate 

environmental and social requirements such as a corrective action plan as clauses in legal 

agreements with clients. 

To ensure the effective implementation of the ESMS across operations, the bank/FI needs to allocate 

the necessary resources for internal communication and training. 

As part of its commitment to good corporate practices, a bank/FI can periodically report on the 

environmental and social performance of transactions and measures taken to reduce overall 

exposure to environmental and social risk. 

A standard ESMS template is provided below for the guidance which can be customized as per 

organization’s requirements. 



 

 

1. Background 

This Environmental & Social Management System (ESMS) details the policy, procedures and 

workflow that will be followed for investments made by (“the Company”) under the management 

and administration of  (“the Environmental Coordinator (or other designated officer)” 

 
2. Environmental & Social Management System 

2.1. Policy 

The  Company  continually  endeavors  to  ensure  effective  Environmental  &  Social  management 

practices in all its activities, products and services with a special focus on the following: 

 Ensuring that all activities undertaken by the Company are consistent with the Applicable 

Requirements outlined later in this document 

 Ensuring that all projects are reviewed against the Applicable Requirements 

 Financing projects only when they are expected to be designed, built operated and 

maintained in a manner consistent with the Applicable Requirements 

 Making best efforts to ensure that all projects are operated in compliance with the 

Applicable requirements on an ongoing basis, during the currency of the Company’s 

financing 

 Ensuring transparency in its activities 

 Ensuring that the management and the shareholders of the client companies understand the 

policy commitments made by the Company in this area. 

This Policy will be communicated to all staff and operational employees of the Company. Signed Effective Date 

  

 

2.2. Applicable Requirements 

The  Company  will  ensure  that  all  projects  are  reviewed  and  evaluated  against  the  following 

Environmental & Social requirements 

 The Exclusion List for all projects 

 The applicable national  laws on environment, health, safety  and social issues and any 

standards established therein 

 The IFC Performance Standards 

 

2.3. Procedures 

 At an initial stage of inquiry, the Environmental Coordinator (or other 

designated officer) will apply Exclusion List to the project. If the project involves an excluded 

activity, the prospective client will be so informed, and further consideration of financing for 

the project will be terminated. Otherwise, the  Environmental coordinator will indicate the  

Applicable Requirements for the project. 

 When the Environmental Coordinator (or other designated officer) indicates that  the 

project does not involve an excluded activity, the prospective client will be informed that the 

Company will undertake (if required) an Environmental & Social Due Diligence (ESDD) as 

part of the appraisal process. 



 

 

 The Environmental Coordinator or other designated officer will undertake (or appoint a 

consultant to undertake) an ESDD. Depending on the complexity of the project, the ESDD 

can be a desk review, based on a credit officer’s site visit or require a full scale review 

conducted by a technically qualified person or consultant. 

 The client company must be able to demonstrate compliance to  the  Applicable 

Requirements. Demonstration of compliance must be to the Environmental Coordinator (or 

other designated officer)’s satisfaction, although the opinion of third parties such as regulatory 

agencies can be sought. Where compliance cannot be demonstrated, a Corrective Action Plan 

must be agreed to in order for the investment to proceed. The plan must specify all of the 

necessary actions to bring a project into compliance. A target completion  date  for  each 

specified action must also be agreed. 

 Prospective clients must provide all requested information and Environmental Coordinator 

(or other designated officer) must have concluded that the Project is expected to meet the 

Applicable Requirements (with Corrective Action if required) prior to the Company’s 

decision to make an investment. 

 Environmental and Social performance will be evaluated on an annual basis, including 

status of implementation of the Corrective Action. The benchmark for performance will be 

the ongoing compliance against the Applicable Requirements. Performance evaluation will be 

undertaken by: 

a) The Company’s client companies, who will provide annual reports to the 

Environmental Coordinator (or other designated officer), who may follow up as required 

with further queries or site visits; and 

b) The Environmental Coordinator (or other designated officer), who will provide 

Performance Reports to the Management, to be prepared on the basis of the Client annual 

reports provided to the Environmental Coordinator (or other designated officer) and the 

ESDD and supervision conducted. 

 All investment agreements will contain appropriate environmental representations, 

warranties, and covenants requiring that projects are in compliance in all material respects 

with host country environmental, health, safety and social requirements embodied by state 

general laws and implementing agencies and conducted in accordance with any Applicable 

Requirements. 

 
2.4. Organization and Responsibilities 

 [FIRST AND LAST NAME] is the Environmental Manager. The Environmental Manager 

will have oversight for environmental and social issues, will ensure resources are  made 

available for environmental management, and will sign the Company’s annual environmental 

performance report. 

 The Environmental Coordinator is [FIRST AND LAST NAME]. 

 The responsibilities of the Environmental Coordinator include: 

a) During due diligence, the evaluation of environmental compliance of a target client 

company with Applicable Requirements; 

b) Supervising   projects   in   the   portfolio   against   on-going   compliance   with   the 

Applicable Requirements. 

c) The preparation of an annual environmental performance report, based on the annual 

performance report prepared by the client companies. 



 

 

 The Environmental Coordinator will ensure that these  procedures  are  implemented  for 

each project, and that records of environmental reviews are maintained. 

 The Environmental Coordinator (or other designated  officer)  will  ensure  that  all 

investment decisions are supported by appropriate due diligence documentation (including, 

but not limited to, an environmental section in each final Investment Memorandum). 

 Legal Counsel will ensure that appropriate environmental representations, warranties, and 

covenants are incorporated in each stock purchase agreement. 

 
2.5. Resources and Capabilities 

 The Environmental Manager will work with management to ensure that adequate 

Company resources have been committed to allow for the effective implementation of the 

environmental policy and procedures of the Company. 

 The Environmental Coordinator (or other designated officer) will need to be technical 

qualified to be able to carry out the due diligence or review work carried out by a consultant. 

 The Environmental Coordinator will maintain a file of qualified environmental consultants 

who can be called upon to assist in conducting environmental reviews. 

 
2.6. Records to be maintained 

 Environnemental& Social Due diligence (ESDD) - This is the record of the Company’s 

E&S review of a project at the time of considering of the project for investment and forms 

 E&S Supervision records for projects being supervised 

 Reports to be provided to Company management 

 
3. Annexure 

3.1. Exclusion List 

 
4. IFC performance Standards 

(Available at the IFC Website) 
 

5. Carrying out the Environmental & Social Due Diligence (ESDD) 

An ESDD is the record of the Company’s review of a project at the time of appraisal that ensures 

that a project is meeting and is expected to continue to meet the Applicable Performance 

Requirements. An ESDD is based on all or some of the following: 

 Review of information in the public domain to check for any social and/or environmental 

controversies/news related to the project 

 Review of project and environmental and social documents of the project 

 Discussions with the Project Officials 

 Site visit and discussions there 

 Some technical/and E&S knowledge will be required along with knowledge of the 

technical issues in the project’s industrial sector and may require the use of an external 

consultant if the project is large and complex. Industry sector-wise E&S information in 

available at the following locations 

 World Bank Pollution Prevention and Abatement Handbook 

 IFC Sector guidelines 



 

 

 

6. Suggested ESDD report outline 

Cover issues as applicable 

 Background: Project Description, Site and Environment Setting, Land requirement, 

 Compliance with Applicable Requirements: Exclusion list, National Regulatory 

requirements, (Performance Standards if required) 

 Environment Issues: Air Pollution, Water Pollution, Solid and Hazardous Wastes, Noise, 

Site Health and Safety, Chemical Hazards and Emergency Management, 

 Resources Utilization : Water, Construction material, Other 

 Sensitive Receptors: Local Human settlements, Local Ecologically sensitive areas, Sites of 

cultural importance 

 Social  Issues:  Land  Acquisition,  Rehabilitation  and  Resettlement,  Indigenous  Peoples, 

Impact on local livelihood, Public Opinion and Consultation 

 Labor Relations: No Child or forced labor, Compliance with national labor laws 

 Project consultation and local Disclosure 

 Other project specific issues 

 Environnent Management /Corrective Action Plan 

 Summary and Recommendations 

 Financing  Covenants/Conditions 



 

 

পষিষশষ্ট-৯ 

 

প্রার্ষিক জািীয় প্রষবধানোলা এবাং আন্তজযাষিাক চুষি  

(List of Relevant National Regulations and International Treaties) 

 

Key E&S Areas 

 

Relevant local regulation 

Relevant international 

treaties and conventions 

for which Bangladesh is a 

signatory 

Assessment and 

management of E&S 

risks and  impacts 

 National Environmental Policy, 

1992 

 Environment Pollution Control 

Ordinance, 1977 

 Environmental Quality  Standards 

for Bangladesh, 1991 

 National Environment 

Management Action Plan 

(NEMAP), 1995 

 Environment Conservation Act, 

1995 and amended in 2002 

 Environment Conservation Rules, 

1997 and amended in 2003 

 EIA Guidelines For Industry, 1997 

 

Management of labour 

related issues such as 

recruitment, wages, 

occupational health and 

safety and others 

 Labour Policy 2012 

 Bangladesh Labour Act, 2006 

 Labour   Welfare   Foundation   law 

2006 

 Bangladesh Labour 

(Amended)Law, 2013 

 Labour   Relations   under   Labour 

Laws, 1996 

 National Child Labour Elimination 

Policy, 2010 

 Bangladesh Factory Act, 1965 

 Bangladesh Factory Rules, 1979 

 OSH Policy, 2011 

 The   Employees   State   Insurance 

Act, 1948 

 The Employer’s Liability Act, 

1938 

 Maternity Benefit Act, 1950 

 Workmen's Compensation Act, 

1923 

 The Employment of Children Act, 

1938 

 Bangladesh Industrial Act 1974 

 Occupational  Hazards 

Due to Air Pollution, 

Noise and Vibration 

(Geneva), 1977 

 Prevention  and  Control 

of Occupational Hazards 

(Geneva), 1974 

 Occupational Safety and 

Health in Working 

Environment (Geneva), 

1981 

 Occupational Health 

Services (Geneva), 1985 

Resource   efficiency 

and pollution 

prevention 

 The Environment Pollution 

Control Ordinance, 1977 

 National  3-R  Strategy,  2010  (3R: 

Reduce, Reuse and Recycle) 

 Ship-Breaking and Hazardous 

 International Convention 

on Climate Change 

(Kyoto Protocol), 1997 

 UN Framework 

Convention   on   Climate 



 

 

 

 

Key E&S Areas 

 

Relevant local regulation 

Relevant international 

treaties and conventions 

for which Bangladesh is a 

signatory 

 Waste Management Rules, 2010 

 Biomedical Waste Management 

Rules, 2008 

 Draft National Solid Waste 

Management Rules, 2010 

 Draft National River Conservation 

Act, 2011 

Change (New York), 

1992 

 International Convention 

on Civil Liability for Oil 

Pollution Damage 

(Brussels), 1969 

 Convention on  Oil 

Pollution (London), 1990 

 UN Convention on the 

Law of the Sea 

(Montague Bay), 1982 

Community health, 

safety and security 
 Disaster Management Act, 2012 

 Public Health Emergency 

Provisions Ordinance, 1994 

 Biomedical Waste Management 

Rules, 2008 

 Climate Change Act, 2010 

 Draft National Solid Waste 

Management Rules, 2010 

 National Plan for Disaster 

Management 2010-2015 

 Sound Pollution Law, 2006 

 Ship Breaking and Hazardous 

Waste Management Rules, 2010 

 Water Supply and Sewerage 

Authority Ordinance, 1963 

 Noise Control Rules 

 National Health Policy, 2011 

 International Convention 

on Climate Change 

(Kyoto Protocol), 1997 

 UN Framework 

Convention on Climate 

Change (New  York), 

1992 

 International Convention 

on Civil Liability for Oil 

Pollution Damage 

(Brussels), 1969 

 Civil Liability on 

Transport of Dangerous 

Goods (Geneva), 1989 

Land   acquisition   and 

Involuntary resettlement 
 National Land Use Policy 

 The Land Acquisition Act, 1894 

 The Acquisition and  Requisition 

of Immovable Property Ordinance, 

1982 

 

Biodiversity 

conservation and 

sustainable 

management  of  living 

natural resources 

 National Biodiversity Strategy 

and Action plan (2004) 

 Bangladesh Wildlife 

Conservation and Security  Act, 

2012 

 Bangladesh Wild Life 

(Preservation) Act, 1974 

 Bio Safety Rules, 2012 

 Forest (Amendment) Act, 2012 

 Forest Policy, 1994 

 Social Forestry Rules, 2004 

 National Forest Policy and Forest 

 Protocol on Biological 

Safety (Cartagena 

Protocol), 2000 

 UN Framework 

Convention on Climate 

Change (New York), 1992 

 International Plant 

Protection Convention 

(Rome), 1951 

 International Convention 

on  Climate  Change 

(Kyoto Protocol), 1997 

 Convention Relative to 

 

 

  
 

 



 

 

 

 

Key E&S Areas 

 

Relevant local regulation 

Relevant international 

treaties and conventions 

for which Bangladesh is a 

signatory 

 Sector Review (1994,2005) 

 Draft Tree Conservation Act, 

2012 

 The   Private   Forests   Ordinance 

Act, 1959 

 Forest Transit Rule, 2011 

 Climate Change Act, 2010 

 Deer Rearing Policy, 2009 

 The  Protection  and  Conservation 

of Fish Act 1950 

 Draft Wetland Policy, 1998 

 The  Protection  and  Conservation 

of Fish Rules (1985) 

 The  Protection  and  Conservation 

of Fish Act, 1950 

 National   Conservation   Strategy, 

1992 

 Private  Fisheries  Protection  Act 

1889 

 Marine Fisheries ordinance 1983 

 Revised National    Conservation 

Act, 2010 

the Preservation of Fauna 

and Flora in Their Natural 

State (London), 1933 

 International Convention 

for the Protection of Birds 

(Paris), 1950 

 Convention on Wetlands 

of International 

Importance Especially as 

Waterfowl  Habitat 

(Ramsar), 1971 

 Convention on The 

Conservation of 

Migratory Species of Wild 

Animals (Bonn), 1979 

 Convention on Biological 

Diversity (Rio de Janeiro), 

1992 

 Convention on 

International Trade in 

Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora 

 UN Convention on The 

Law of The Sea 

(Montague Bay), 1982 

Indigenous peoples  Social Forestry Rules, 2004 

 The Acquisition and  Requisition 

of Immovable Property Ordinance 

1982 

 The Land Acquisition Act, 1894 

 

Cultural heritage  The Antiquities Act, 1968  World Cultural  and 

Natural Heritage (Paris), 

1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

পষিষশষ্ট-১০ 
 

০৭ র্েস্য ষবষশষ্ট “বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক র্ার্দটইনবল ফাইন্যান্স ইউষনট’’: 

ি: নাং  পেনাে   কষেটিদি অবস্থান 

০১. উপেিাব্বস্থাপক, ঝুঁষক ব্বস্থাপনা ষবভাগ ইউষনট প্রধান 

০২. উধ যিন মুখ্য কে যকিযা, দিষডট ষবভাগ Focal Point 

০৩. উধ যিন কে যকিযা, এদস্টট এে ইষঞ্জষনয়াষিাং ষবভাগ র্েস্য 

০৪. উধ যিন কে যকিযা, গদবিণা ও পষির্াংখ্যান ষবভাগ র্েস্য 

০৫. মুখ্য কে যকিযা, ঋণ আোয় ষবভাগ র্েস্য 

০৬. মুখ্য কে যকিযা, শাখা ষনয়ন্ত্রণ ও ব্বর্া উন্নয়ন ষবভাগ র্েস্য 

০৭. মুখ্য কে যকিযা, দিষডট ষবভাগ র্েস্য ও Fallback Person 

 

১৮ র্েস্য ষবষশষ্ট “বাাংলাদেশ কৃষি ব্াাংক র্ার্দটইনবল ফাইন্যান্স কষেটি’’: 

ি: নাং ষবভাদগি নাে পেনাে  কষেটিদি অবস্থান 

০১ উপব্বস্থাপনা পষিচালক-০১ েদিােদয়ি র্ষচবালয় উপ-ব্বস্থাপনা পষিচালক-০১ র্ভাপষি 

০২ উপব্বস্থাপনা পষিচালক-০২ েদিােদয়ি র্ষচবালয় উপ-ব্বস্থাপনা পষিচালক-০২ র্েস্য 

০৩ আন্তজযাষিক ও ষির্াব েিাষবভাগ েিাব্বস্থাপক র্েস্য 

০৪ আইষর্টি েিাষবভাগ েিাব্বস্থাপক র্েস্য 

০৫ স্থানীয় মুখ্য কার্ যালয় েিাব্বস্থাপক র্েস্য 

০৬ ঝুঁষক ব্বস্থাপনা ষবভাগ উপ-েিাব্বস্থাপক র্েস্য 

০৭ দিষডট ষবভাগ উপ-েিাব্বস্থাপক র্েস্য 

০৮ ঋণ আোয় ষবভাগ উপ-েিাব্বস্থাপক র্েস্য 

০৯ আন্তজযাষিক বাষণজয ষবভাগ উপ-েিাব্বস্থাপক র্েস্য 

১০ ষিউম্যান ষিদর্ার্ য ম্যাদনজদেন্ট ষবভাগ-১ উপ-েিাব্বস্থাপক র্েস্য  

১১ দকষন্দ্রয় ষির্াব ষবভাগ উপ-েিাব্বস্থাপক র্েস্য  

১২ পষিধািণ ষবভাগ  উপ-েিাব্বস্থাপক র্েস্য 

১৩ প্রষকউিদেন্ট এবাং কেী কল্যান ও পষিবিন ষবভাগ উপ-েিাব্বস্থাপক র্েস্য 

১৪ এদস্টট এে ইষঞ্জষনয়াষিাং ষবভাগ উপ-েিাব্বস্থাপক র্েস্য 

১৫ শাখা ষনয়ন্ত্রণ ও ব্বর্া উন্নয়ন ষবভাগ উপ-েিাব্বস্থাপক র্েস্য 

১৬ আইষর্টি অপাদিশন ষবভাগ উপ-েিাব্বস্থাপক র্েস্য  

১৭ আইষর্টি ষর্দস্টেস্, কাড য ও দোবাইল ব্াাংষকাং ষবভাগ উপ-েিাব্বস্থাপক র্েস্য  

১৮ র্ার্দটইনবল ফাইন্যান্স ইউষনদটি Focal Point কে যকিযা উবযিন মুখ্য কে যকিযা র্েস্য র্ষচব 

 

=০= 


