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েসাশয্াল েডেভলপেমÈ ফাউেন্ডশন (এসিডএফ) 
 

পিরেবশ ও সামািজক অঙ্গীকার পিরকল্পনা 
(Environmental and Social Commitment Plan) 

 
১। বাংলােদশ সরকােরর অথর্ মন্তৰ্ণালেয়র আিথর্ক পৰ্িতষ্ঠান িবভােগর অধীেন েসাশয্াল েডেভলপেমÈ ফাউেন্ডশন  
নামক একিট সব্ায়তব্শািসত পৰ্িতষ্ঠােনর মাধয্েম েরিজিলেয়ন্স, অনটৰ্ােপৰ্িনয়ারশীপ অয্ান্ড লাইভিলহুড ইমপৰ্ুভেমÈ 
(Resilience, Entrepreneurship and Livelihood Improvement) পৰ্কল্প বাস্তবায়ন করেব। িবশব্ বয্াংক এই 
পৰ্কেল্পর জনয্ আিথর্ক সহায়তা পৰ্দান করেব।  
 
২। বাংলােদশ সরকার পৰ্েয়াজনীয় বয্বস্থাএবং পদেক্ষপ গৰ্হণ করেব েযন পৰ্কল্পিট পিরেবশ ও সামািজক মানদন্ড 
(Environmental and Social Standards) অনুসাের হেয় থােক। এই পিরেবশ ও সামািজকঅঙ্গীকার 
পিরকল্পনায়বস্তুগত বয্বস্থা এবং পদেক্ষপ, েকােনা সুিনিদর্ষ্ট দিলল িকংবা পিরকল্পনা এবং েসগুেলার সময়কাল িক 
হেব তা িনধর্ািরত হয়।  
 
৩। বাংলােদশ সরকার পিরেবশ ও সামািজক অঙ্গীকার পিরকল্পনা এবং পিরেবশ ও সামািজক কাঠােমার অধীেনর 
েয েকােনা দিলেল উেল্লিখত িনধর্ািরত সময় এবং অনয্ সকল িনয়মনীিত েমেন চলেব, েযমন-পিরেবশ ও সামািজক 
বয্বস্থাপনা কাঠােমা, পিরেবশ ও সামািজক ফলাফল মূলয্ায়ন, পিরেবশ ও সামািজক বয্বস্থাপনা পিরকল্পনা, 
অংশীদার অংশগৰ্হেণর পিরকল্পনা, কু্ষদৰ্ নৃ-েগাষ্ঠী এবং িবপদগৰ্স্ত জনেগাষ্ঠীর উন্নয়ন কাঠােমা, কু্ষদৰ্ নৃ-েগাষ্ঠী এবং 
িবপদগৰ্স্ত জনেগাষ্ঠীর উন্নয়ন পিরকল্পনা, শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধান, ৈলিঙ্গক সমতায় পদেক্ষপ এবং িলঙ্গিভিত্তক 
সিহংসতা পৰ্িতেরােধ বয্বস্থাপনা/ গৃহীত পদেক্ষপ এবং সময়কাল যা উক্ত দিললসমূেহ উেল্লখ করা হেয়েছ। 
 
৪। বাংলােদশ সরকার পিরেবশ ও সামািজক অঙ্গীকার পিরকল্পনা-এর সকল শতর্াবলী যথাযথভােব মানা হেচ্ছ িক 
না তা খিতেয় েদখেব, এমনিক উপেরর ১ নমব্র অনুেচ্ছেদ উেল্লিখত িবেশষেকােনা িবেশষ বয্বস্থা এবং পদেক্ষপ 
সংিশ্লষ্ট করতৃপক্ষ গৰ্হণ করেলও।  
 
৫। পিরেবশ ও সামািজক অঙ্গীকার পিরকল্পনা িনধর্ািরত েকােনা বয্বস্থা এবং পদেক্ষপ বাস্তবায়ন করার সময় 
বাংলােদশ সরকার পিরেবশ ও সামািজক অঙ্গীকার পিরকল্পনার আইিন চুিক্তর শতর্ েমাতােবক সরকার (সংিশ্লষ্ট 
কতৃর্পেক্ষর মাধয্েম) তা িনরীক্ষা করেব এবং িবশব্ বয্াংক এর কােছ তার পৰ্িতেবদন আকাের পৰ্কাশ করেব, এবং 
িবশব্ বয্াংক পৰ্কেল্পর বাস্তবায়েনর সময়কার বয্বস্থা এবং পদেক্ষপ পযর্ােলাচনা এবং মূলয্ায়ন করেব।  
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৬। পৰ্কল্প বয্বস্থাপনায় সমনব্েয়র সুেযাগ রাখা, িকংবা ভিবষয্ত েকান অনিভেপৰ্ত ঘটনা ঘটা িকংবা পিরেবশ ও 
সামািজক অঙ্গীকার পিরকল্পনা-এর অধীেনই পৰ্কেল্পর অগৰ্গিত পযর্ােলাচনার পিরেপৰ্িক্ষেত সরকার এবং িবশব্ 
বয্াংেকর েযৗথ সম্মিতেত পৰ্কল্প বাস্তবানয়েনর সময় পৰ্েয়াজেন এই ইএসিসিপিট সংেশাধন করা েযেত পাের। এ 
েক্ষেতৰ্, সরকার িবশব্ বয্াংেকর সম্মিতেত পিরেবশ ও সামািজক অঙ্গীকার পিরকল্পনা সংেশাধন করেব। সংেশািধত 
পিরেবশ ও সামািজক অঙ্গীকার পিরকল্পনা-এর চুিক্তসমূহ সরকার এবং িবশব্ বয্াংেকর মােঝ সব্াক্ষিরত িচিঠর 
মাধয্েম নিথভুক্ত করা হেব। সরকার পিরেবশ ও সামািজক অঙ্গীকার পিরকল্পনা-এর হালনাগাদ সংস্করণ িনয়িমত 
পৰ্কাশ করেব।    
 
৭। পৰ্কল্প পিরবতর্ন, অনিভেপৰ্ত ঘটনা, িকংবা পৰ্কল্প বাস্তবায়েনর সময় পৰ্কেল্পর ঝুঁিক িকংবা ফলাফেলর েকােনা 
পিরবতর্ন হেল, েসই ঝুঁিক িকংবা ফলাফল েযমন পিরেবশগত, সামািজক, সব্াস্থয্ ও িনরাপত্তা, কু্ষদৰ্ নৃ-েগাষ্ঠী এবং 
িবপদগৰ্স্ত জনেগাষ্ঠী, এবং িলঙ্গিভিত্তক সিহংসতা ইতয্ািদর পিরেপৰ্িক্ষেত সরকার পৰ্েযাজনীয় বয্বস্থা এবং 
পদেক্ষেপর জনয্ অিতিরক্ত তহিবল পৰ্দান করেব।  


