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পিরেবশগত ছাডপ়
ছাডপ় নং: ২০-৫১৮৯৯

পিরেবশগত ববাপনা িনিতকরণ সােপে সংযু শেত িনবিণত িতান/কের অনকূুেল পিরেবশগত ছাডপ়
দান করা হেলা :

িতান/কের নাম : OSMAN INTERLININGS LTD
উেদাার নাম : SAYEEFUL ISLAM
সনাকরণ নং : ১০৮১৮৫

িতান/কের কাযম : ইারলাইিনং তরীকরণ

িতান/কের ণী : Orange-B
িতান/কের িঠকানা : PLOT #81, DEPZ (WEST), GANAKBARI, ASHULIA,

SAVAR, DHAKA-1349
দােনর তািরখ : ২৩/১২/২০২০ িঃ

ময়াদ উীেণর তািরখ : ২২/১২/২০২১ িঃ

এ ছাডপ় সনেদর সােথ পথৃকভােব সংযু দ শতাবলী যথাযথভােব িতপালন করেত হেব,
অনথায় ছাডপ় বািতল/িতপরূণ আদায়সহ য কান আইনানগু ববা হণ করা হেব।

িবঃঃ এিট একিট িসেম জনােরেটড ছাডপ় এবং এেত কােনাপ ােরর েয়াজন নই।
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পিরেবশগত ছাডপ় জন েযাজ শতাবলী:

১ . কারখানািটর কান কমকা ও উৎপাদন িয়া ারা কানভােবই পিরেবশ দূষণ করা যােব না।
২ . কারখানািটেত সৃ সকল বজ পিরকিত উপােয় সংহ অথবা পিরেশাধনপবূক তা া ও পিরেবশসতভােব অপসারেণর ববা িনিত করেত হেব।
৩ . কারখানািটর িবে ভিবষেত পিরেবশ দূষণ মলূক কান অিভেযাগ উৎথািপত এবং তা  অ দর কত ৃক মািণত হেল অ দেরর িনেদিশত
িনয়ণ/সংেশাধনমলূক ববািদ (ানার/কাযম বসহ) হণ করেত আপনার িতান বাধ থাকেব।
৪ . এ ছাড়প গােমস এেসিরজ (ইারলাইিনং) েতর কাযম পিরচালনার ে েযাজ হেব।
৫ .  িতানিটর উৎপাদন িয়ার পিরবতন/বিৃর ে পিরেবশ অিধদেরর অনমুিত হণ করেত হেব।
৬ . বাংলােদশ পিরেবশ সংরণ আইন ১৯৯৫ (সংেশািধত ২০১০) এবং পিরেবশ সংরণ িবিধমালা ১৯৯৭ (সংেশািধত ২০০২) এর সকল িবিধ-িবধান
িতপালন করেত হেব।
৭ . ইএমিপ িতেবদেন উেিখত সকল িমিটেগশন মজাস যথাযথভােব বাবায়নপবূক সাবিণক কাযকরী রাখেত হেব।
৮ . অি িনবাপনকে কারখানায় যেথাপযু ববািদ সাবিণক কাযকরী রাখেত হেব।
৯ . কারখানায় উৎপাদন িয়ায় সৃ কিঠন বজ কৃিত অনসুাের পথৃকভােব সংহ কের recycle & reuse করেত হেব অথবা পিরেবশ অিধদর হেত
ছাড়প হণকারী recycling কারখানার কােছ িবয় করা যােব। 
১০ . কারখানার শ এবং তরল/বায়বীয় বজ িনঃসরণ/িনগমন মাা যথােম শ দূষণ (িনয়ণ) িবিধমালা-২০০৬ এবং পিরেবশ সংরণ িবিধমালা,
১৯৯৭-এ বিণত মানমাার মেধ হেত হেব।
১১ . কারখানার কমকা ারা মািট, পািন ও বায় ুও দূষণ করা যােব না এবং কারখানা সৃ কিঠন বজ পিরেবশসতভােব অপসারণ করেত হেব যােত কান
দূষণ বা উপব (Nuisance) সিৃ না হয়।
১২ . কারখানার উু ােনর নূনতম ৩৩% জায়গায় বৃেরাপন কের সবজুায়ন হেব।
১৩ . িতানিটেত পারদ িবহীন এনািজ সিভং বা যমন LED Bulb ববহার করেত হেব।
১৪ . কমরত িমকেদর জন Personal Protection Equipment যমন-হালেমট, ইয়ারাগ, নাজ মা, সফিট াস ইতািদ ববহার িনিত
করেত হেব।
১৫ . এই ছাড়প জারীর তািরখ হেত পরবতী ১(এক) বৎসেরর জন বহাল থাকেব এবং ময়াদ শষ হবার অতঃ ৩০(িশ) িদন পেূব নবায়েনর জন
আেবদন করেত হেব।
১৬ . এ পযােয় া ও পিরেবিশত তেথর িভিেত এ ছাড়প দান করা হেলা। পরবতীেত কান তথ অসূণ, িটপণূ, অসত িকংবা গাপন করা হেয়েছ
মেম মািণত হেল এ ছাড়প বািতল করা হেব।
১৭ . এ ছাড়পের মািলকানা হারেযাগ নয়।
১৮ .  এই ছাড়প ভিূমর মািলকানা  িনধারণ কের না।
১৯ . ছাড়পের মলূকিপ কারখানায় সংরন করেত হেব এবং পিরেবশ অিধদেরর এনেফাসেম টীম বা কান কমকতা কারখানা পিরদশেন গেল তােদরেক
কারখানার কাযম পিরদশনকােল সবাক সহেযািগতা দান করেত বাধ থাকেব।
২০ . উপেরা অনেুেদ বিণত শেতর কানিট ভংগ করেল এ ছাড়প বািতল বেল গণ হেব এবং আপনার িতােনর িবে বাংলােদশ পিরেবশ সংরণ
আইন ১৯৯৫(সংেশািধত ২০১০)  এবং  পিরেবশ  সংরণ  িবিধমালা ১৯৯৭ ( সংেশািধত ২০০২)  এবং  শ দূষণ  (িনয়ণ)  িবিধমালা-২০০৬, 
অনসুাের আইনগত ববা হণ করা হেব।
২১ . ঢাকা আিলক কাযালেয়র পিরেবশগত ছাড়প িবষয়ক কিমিটর ৩৫৫ তম সভার িসা নং ক-১৮, মাতােবক এ পিরেবশগত ছাড়পিট  জারী করা
হেলা।


