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় 
পিরেবশগত ছাডপ
়  নং: ২১-৬৫৮৪৯
ছাডপ

় 
পিরেবশগত ববাপনা িনিতকরণ সােপে সংয
ু শেত িনবিণত িতান/কের অনক
ু ূ েল পিরেবশগত ছাডপ
দান করা হেলা :
িতান/কের নাম

: Space Sweater Ltd

উেদাার নাম

: Syed Sadek Ahmed

সনাকরণ নং

: ১১৭৭৮৫

িতান/কের কাযম

: সােয়টার ত ও ওয়ািশং

িতান/কের ণী

: Orange-B

িতান/কের িঠকানা

:

Holding no-Shi-145/1, Jogitala, Gazipur Sadar,
Gazipur-1700

দােনর তািরখ

: ২৮ অোবর ২০২১

ময়াদ উীেণর তািরখ

: ২৭ অোবর ২০২২
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়  সনেদর সােথ প ৃথকভােব সংয
এ ছাডপ
ু দ শতাবলী যথাযথভােব িতপালন করেত হেব,
়  বািতল/িতপূরণ আদায়সহ য কান আইনানগু ববা হণ করা হেব।
অনথায় ছাডপ
়  এবং এেত কােনাপ ােরর েয়াজন নই।
িবঃঃ এিট একিট িসেম জনােরেটড ছাডপ
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পিরেবশগত ছাড়প জন েযাজ শতাবলী:
১ . আপনার দািখলকৃত আেবদনপ ও অনান কাগজপ, ইএমিপ িতেবদন, পিরদশন িতেবদন এবং সংি আিলক দেরর মতামত অনযু ায়ী পিরেবশ
অিধদর, ঢাকা অল কাযালেয়র পিরেবশগত ছাড়প িবষয়ক কিমিটর ৩৬৫তম সভার কাযিববরণীেত বিণত িসা (ক-২৭) মাতােবক যািগতলা, বাসন,
গাজীপরু সদর, গাজীপেু র অবিত “স সােয়টার িলঃ” নামক সােয়টার ত ও ওয়ািশং কাযম পিরচালনাকারী কারখানািটর অনক
ু ূ েল পিরেবশগত
ববাপনা িনিত করণসহ িনিলিখত িবেশষশত সােপে পিরেবশগত ছাড়প দান করা হেলা
শতসমহু :
২ . িতানিটর কান কমকা ও উৎপাদন িয়া ারা কানভােবই পিরেবশ দূষণ করা যােব না।
৩ . িতানিটর স ৃ সকল বজ পিরকিত উপােয় সংহ অথবা পিরেশাধনপূবক তা া ও পিরেবশসতভােব অপসারেণর ববা িনিত করেত হেব।
৪ . িতানিটর িবে ভিবষেত পিরেবশ দূষনমূলক কান অিভেযাগ উািপত হেল ও অ দর কতকৃ তা মািণত হেল অ দেরর িনেদিশত
িনয়ণ/সংেশাধনমূলক ববািদ (ানার/কাযম বসহ) হণ করেত আপনার িতান বাধ থাকেব।
৫ . অ দেরর পূবানমু িত বিতত দািখলকৃত তথািদ যমন-কারখানািটর অবান, উৎপাদন িয়া ও উৎপাদন মতার কানপ পিরবতন করা যােব না।
৬ . এ ছাড়প ১,৫৬,৬৬৮.৯৩ বগফটু জায়গায় অবিত কারখানােত সােয়টার িনিটং ও সােয়টার ওয়ািশং কাযম পিরচালনার ে েযাজ হেব।
কারখানািটেত দিনক ১৫,০০০ (পেনর হাজার) িপস সােয়টার ত এবং ওয়ািশং করা হেব।
৭ . কারখানািটেত ঘায় ৬ থেক ৮ ঘনিমটার তরল বজ স ৃি হয় যা ১০ ঘনিমটার/িতঘা মতার বােয়া-কিমকাল ইিটিপর মাধেম পিরেশাধন বিতত
পিরেবেশ িনগমন করা যােব না। পিরেশাধেনর পর চড়
ূ া িনগমনেলর পূেব নমনু া সংেহর জন একিট িপট াপন করেত হেব এবং নকশা অনযু ায়ী
কারখানার ইিটিপর জন িনধািরত িনগমনল পিরবতন করা হেল িনগমনল পিরবতন করার যিু সংগত কারন বাখাসহ পিরেবশ অিধদেরর পূবানমু িত
হণ করেত হেব। চড়
ূ া িনগমনেল তরলবজ িনগমেণর লাইন উ
ু রাখেত হেব।
৮ . িনয়িমতভােব িত ৪ (চার) মাস অর কারখানা িনগত তরল বেজর ণগত মান (যথাঃ িপএইচ, িটএসএস, িডও, িবওিড ও িসওিড) িবেষণপূবক অ
দের দািখল করেত হেব।
৯ . কান অবােতই তরলবজ কৃিষজিমেত/উ
ু জিমেত িনগমন করা যােব না।
১০ . অি িনবাপনকে কারখানায় যেথাপয
ু ববািদ যথা ফায়ার এিট, ফািমং কাউসহ ফায়ার হাইে, য়ার কইস, ইমারেজী লাইট াপন,
জলাধাের সবদা পযা পািন সংরণ ইতািদ ববািদ সাবিণক কাযকর রাখেত হেব। ফায়ার সািভস এবং িসিভল িডেফ কতকৃ দ সকল ধরেনর
িনেদশনার িতপালন িনিত করেত হেব।
১১ . বাংলােদশ পিরেবশ সংরণ আইন ১৯৯৫ (সংেশািধত ২০১০) এবং পিরেবশ সংরণ িবিধমালা ১৯৯৭ এর সকল ধারা ও িবিধর িতপালন করেত
হেব।
১২ . কারখানার ইিটিপ কাযকর না থাকেল বা িনগত তরল বেজর মান পিরেবশ সংরণ িবিধমালা, ১৯৯৭ অনযু ায়ী িনধািরত মানমাার মেধ না থাকেল
সােথ সােথ ওয়ািশং কাh©ম ব রাখেত হেব। অতপর ইিটিপ সংার কের ওয়ািশং কাযম চালু এবং পিরেশািধত তরল বেজর মানমাা িবিধব
মানমাায় এেন তা পিরেবেশ িনগমন করা যােব।
১৩ . ছাড়প জারীর ১ (এক) মােসর মেধ ইিটিপ স ৃ তরল বেজর িবেিষত ফলাফল দািখল করেত হেব।
১৪ . ইিটিপর ইনেলট এবং আউটেলট পেয়ে া মজািরং িডভাইস াপন করেত হেব এবং তার িরিডং রকড সংরণ করেত হেব। ইিটিপর জন প ৃথক
বিতক িমটার াপন করেত হেব এবং তার িমটার িরিডং রকড করেত হেব।
১৫ . তরল বজ পিরেশাধেনর পর িফার েসর মাধেম স ৃ াজ িনজ চের কমপে ৬ মাস ধারণ করার পর  মৗসেু ম তা পিরেবশসতভােব
অপসারণ করেত হেব এবং এেে রিজার মইনেটইন করেত হেব। এছাড়া কারখানার তরল বজ ইিটিপর মাধেম িনগমন বতীত কান বাইপাস লাইেনর
মাধেম অপসারণ করা যােব না।
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১৬ . কারখানার পিরেবশগত ববাপনার জন পিরেবশ িবষেয় যথাযথ িডীধারী িশিত জনবল রাখেত হেব। কারখানা/িতােনর বজ ববাপনা
সেক দিনক িভিেত রকড সংরণ করেত হেব।
১৭ . কারখানা কতপৃ  আগামী ১ (এক) মােসর মেধ িজেরা িডসচাজ ান দািখল করেত হেব। অনথায় কারখানার অনক
ু ূ েল জারীকৃত পিরেবশগত ছাড়প
নবায়ন করা হেব না।
১৮ . কারখানার কমকা ারা মািট, পািন ও বায়ু দূষণ করা যােব না। কারখানােত কানভােবই পিরেবশ অিধদর কতকৃ িনিষ ঘািষত পিলিথন শিপং বাগ
উৎপাদন, িবপনন, বাজারজাতকরণ বা পিরবহণ করা যােব না।
১৯ . কারখানার চার পাের খািল যায়গায় উপয
ু জািতর ব ৃ রাপনপূবক সবজ
ু বনী গেড় তুলেত হেব।
২০ . িতানিটেত এনািজ সিভং LED বা ববহার করেত হেব।
২১ . কমরত িমকেদর জন Personal Protection Equipment যমন াভস, নাজ মা, সফিট াস ইতািদ ববহার িনিত করেত হেব।
২২ . কারখানা স ৃ কিঠন বজ পিরকিত উপােয় সংহপূবক পনু ববহার অথবা পিরেবশসতভােব অপসারণ করেত হেব।
২৩ . কারখানার স ৃ 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।
২৪ . কারখানিটর অবকাঠােমা পিরবতন/পিরবধন িকংবা উৎপাদন িয়ার পিরবতন/ ব ৃির ে পিরেবশ অিধদেরর অনমু িত ও ছাড়প হণ করেত
হেব।
২৫ . ইএমিপ িতেবদেন উিিখত সকল িমিটেগশন মজাস যথাযথভােব বাবায়নপূবক সাবিণক কাযকরী রাখেত হেব।
২৬ . কারখানার উৎপাদন িয়ায় মানবাের জন িতকর কান উপাদান ববহার করা যােব না।
২৭ . এ পযােয় া ও পিরেবিশত তেথর িভিেত এ ছাড়প দান করা হেলা। পরবতীেত কােনা তথ অসূণ, িটপূণ বা অসত িকংবা গাপন করা
হেয়েছ মেম মািণত হেল এ ছাড়প বািতল বেল গণ হেব।
২৮ . এই ছাড়প জারীর তািরখ হেত পরবতী ১ (এক) বছেরর জন বহাল থাকেব এবং ময়াদ শষ হবার অতঃ ৩০ (িশ) িদন পূেব নবায়েনর জন
আেবদন করেত হেব।
২৯ . িতানিটর অবকাঠােমার পিরবতন/পিরবধন িকংবা উৎপাদন িয়ার পিরবতন/ব ৃির ে পিরেবশ অিধদেরর অনেু মািত হন হন করেত হেব।
৩০ . ছাড়পের মূলকিপ কারখানায় সংরণ করেত হেব। পিরেবশ অিধদেরর এনেফাসেম িটম বা কান কমকতা িতানিট পিরদশেন গেল তােদরেক
ছাড়প দশনসহ কারখানার কাযম পিরদশেন সবাক সহেযািগতা দান করেত হেব। অনথায় ইসু কৃত ছাড়প বািতলসহ আইনগত ববা নয়া হেব।
৩১ . অনেু েদ বিণত শেতর কানিট ব করেল এ ছাড়প বািতল বেল গণ হেব এবং আপনার কারখানার িবে বাংলােদশ পিরেবশ সংরণ আইন,
১৯৯৫ (সংেশািধত ২০১০) ও পিরেবশ সংরণ িবিধমালা, ১৯৯৭ (সংেশািধত ২০০২) অনসু াের আইনগত ববা হণ করা হেব।
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