
Mahbub Khan_AD_EIA/Orange_B/Term Conditions & documents needed                                                                                         Page 1 of 5 

 

কমলা-খ শ্রেণির ণিল্প প্রণিষ্ঠান/ প্রকল্পল্পর শ্রেল্পে অবস্থানগি/ 

পণরল্পবিগি ছাড়পে/ নবায়ল্পনর জন্য প্রল্পয়াজনীয় কাগজপে: 

 

 *(ল্প াল্পেল, বহুিলাণবণিষ্ট বাণিণজিক ও অিাপাে টল্পমন্ট ভবন এবং ইেভাো ব্যিীি) 

 

(ক) প্রস্তাণবি প্রণিষ্ঠান: (অবস্থানগি ছাড়পে)  

1. ণনর্ টাণরি ফরল্পম আল্পবদন (ফরম-৩) ও অনলাইল্পন আল্পবদন (ecc.doe.gov.bd); 

2. উল্পযাক্তার জািীয় পণরচয়পে; 

3. প্রাথণমক পণরল্পবিগি সমীো (Initial Environmental Examination বা IEE) প্রণিল্পবদন অথবা যথাযথভাল্পব পূরিকৃি 

আইইই শ্রচকণলস্ট; 

4. িরল বজটি পণরল্পিার্নাগার বা ইটিণপ’র ণিজাইন, কিালকুল্পলিনস  শ্রল-আউে প্ল্িান এবং পণরল্পিার্ন প্রণিয়ার ণববরি (প্রল্পযাজি 

শ্রেল্পে); 

5. পণরল্পিাণর্ি িরল বজটি শ্রকাথায়, কীভাল্পব অপসাণরি  ল্পব িার শ্রেল্পনল্পজ শ্রল-আউে প্ল্িান (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে); 

6. বায়বীয় বজটি ণনয়ন্ত্রি ব্যবস্থা এবং উ ার পণরল্পবিসম্মি ব্যবস্থাপনার ণববরি (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে); 

7. উৎপাদন প্রণিয়ার প্রল্পসস শ্রলা-িায়াগ্রাম; 

8. ণনর্ টাণরি ফরম্যাল্পে স্থানীয় কর্তটপল্পের অনাপণিপে (ইউ.ণপ শ্রচয়ারম্যান/ শ্রপৌরসভার শ্রময়র/ কাউণিলর/ উপল্পজলা শ্রচয়ারম্যান); 

9. সাইে শ্রলাল্পকিন ম্যাপ (ল্পচৌ দ্দী ও আল্পিপাল্পির উল্পেখল্পযাগ্য স্থাপনা, রাস্তাঘাে ণচণিিকরিস  দূরত্ব ণনল্পদ টণিি শ্রলাল্পকিন ম্যাপ); 

10. শ্রল-আউে প্ল্িান (বজটি পণরল্পিার্নাগাল্পরর অবস্থান ণচণিিপূব টক); 

11. কঠিন ও পয়বজটি ব্যবস্থাপনার ণববরি; 

12. জণমর মাণলকানা দণলল/ খণিয়ান/ ভাড়ার চুণক্তপে; 

13. ণিল্প প্রণিষ্ঠান বা প্রকল্পল্পর ণবণনল্পয়াগ ণবভাজন/ BIDA/ BSCIC / বস্ত্র অণর্দপ্তল্পরর ণনবন্ধনপে (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে); 

14. ণিল্প প্রণিষ্ঠান বা প্রকল্পল্পর অবস্থান ণচণিিপূব টক খণিয়ান ও দাগ নম্বরস  পূি টাঙ্গ শ্রমৌজা ম্যাপ; 

15. পণরল্পবিগি ছাড়পে ণফ এবং ভিাে; 
16. প্রল্পয়াজনীয় অন্যান্য িথ্যাবলী (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে)। 

 

(খ) অবস্থানগি ছাড়পে পাওয়ার পর (পণরল্পবিগি ছাড়পে) 

1. অনলাইল্পন আল্পবদন (ecc.doe.gov.bd); 

2. অবস্থানগি ছাড়পে নবায়ন ণফ এবং ভিাে (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে); 

3. অবস্থানগি ছাড়পল্পের িল্পিটর পণরল্পপ্রণেল্পি প্রল্পদয় কাগজপেসমূ ; শ্রযমন:  

 BIDA/ BSCIC / বস্ত্র অণর্দপ্তল্পরর ণনবন্ধনপে; 

 ফায়ার সাণভ টস ও ণসণভল ণিল্পফি অণর্দপ্তল্পরর লাইল্পসি; 

 BSTI এর লাইল্পসি; 

4. প্রল্পয়াজনীয় অন্যান্য িথ্যাবলী (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে)। 
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(গ) ণবযমান প্রণিষ্ঠান: (পণরল্পবিগি ছাড়পে) 

1. ণনর্ টাণরি ফরল্পম আল্পবদন (ফরম-৩) ও অনলাইল্পন আল্পবদন (ecc.doe.gov.bd); 

2. উল্পযাক্তার জািীয় পণরচয়পে; 

3. পণরল্পবিগি ব্যবস্থাপনা পণরকল্পনা (Environmental Management Plan বা EMP) প্রণিল্পবদন অথবা যথাযথভাল্পব 

পূরিকৃি ইএমণপ শ্রচকণলস্ট; 

4. িরল বজটি পণরল্পিার্নাগার বা ইটিণপ’র ণিজাইন, কিালকুল্পলিনস  শ্রল-আউে প্ল্িান এবং পণরল্পিার্ন প্রণিয়ার ণববরি (প্রল্পযাজি 

শ্রেল্পে); 

5. পণরল্পিাণর্ি িরল বজটি শ্রকাথায়, কীভাল্পব অপসাণরি  ল্পব িার শ্রেল্পনল্পজ শ্রল-আউে প্ল্িান (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে); 

6. বায়বীয় বজটি ণনয়ন্ত্রি ব্যবস্থা এবং উ ার পণরল্পবিসম্মি ব্যবস্থাপনার ণববরি (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে); 

7. উৎপাদন প্রণিয়ার প্রল্পসস শ্রলা-িায়াগ্রাম; 

8. ণনর্ টাণরি ফরম্যাল্পে স্থানীয় কর্তটপল্পের অনাপণিপে (ইউ.ণপ শ্রচয়ারম্যান/ শ্রপৌরসভার শ্রময়র/ কাউণিলর/ উপল্পজলা শ্রচয়ারম্যান); 

9. সাইে শ্রলাল্পকিন ম্যাপ (ল্পচৌ দ্দী ও আল্পিপাল্পির উল্পেখল্পযাগ্য স্থাপনা, রাস্তাঘাে ণচণিিকরিস  দূরত্ব ণনল্পদ টণিি শ্রলাল্পকিন ম্যাপ); 

10. শ্রল-আউে প্ল্িান (বজটি পণরল্পিার্নাগাল্পরর অবস্থান ণচণিিপূব টক); 

11. ণনর্ টাণরি ফরম্যাল্পে স্থানীয় কর্তটপল্পের অনাপণিপে (ইউ.ণপ শ্রচয়ারম্যান/ শ্রপৌরসভার শ্রময়র/ কাউণিলর/ উপল্পজলা শ্রচয়ারম্যান); 

12. সাইে শ্রলাল্পকিন ম্যাপ (ল্পচৌ দ্দী ও আল্পিপাল্পির উল্পেখল্পযাগ্য স্থাপনা, রাস্তাঘাে ণচণিিকরিস  দূরত্ব ণনল্পদ টণিি শ্রলাল্পকিন ম্যাপ); 

13. শ্রল-আউে প্ল্িান; 

14. কঠিন ও পয়বজটি ব্যবস্থাপনার ণববরি; 

15. জণমর মাণলকানা দণলল/ খণিয়ান/ ভাড়ার চুণক্তপে; 

16. ণিল্প প্রণিষ্ঠান বা প্রকল্পল্পর ণবণনল্পয়াগ ণবভাজন/ BIDA/ BSCIC / বস্ত্র অণর্দপ্তল্পরর ণনবন্ধনপে (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে); 

17. শ্রেি লাইল্পসি; 

18. খণিয়ানস  দাগ নম্বর ণচণিিপূব টক পূি টাঙ্গ শ্রমৌজা ম্যাপ; 

19. ফায়ার সাণভ টস ও ণসণভল ণিল্পফি অণর্দপ্তল্পরর লাইল্পসি; 

20. BSTI এর লাইল্পসি (খায প্রস্তুিকারী প্রণিষ্ঠাল্পনর শ্রেল্পে প্রল্পযাজি) 

21. পণরল্পবিগি ছাড়পে ণফ এবং ভিাে; 
22. প্রল্পয়াজনীয় অন্যান্য িথ্যাবলী (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে)। 
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কমলা-খ শ্রেণির ণিল্প প্রণিষ্ঠান/ প্রকল্পল্পর অবস্থানগি/ 

পণরল্পবিগি ছাড়পল্পের অণভন্ন িিটসমূ  

 

 *(ল্প াল্পেল, বহুিলাণবণিষ্ট বাণিণজিক ও অিাপাে টল্পমন্ট ভবন এবং ইেভাো ব্যিীি) 

 

কমলা-খ শ্রেণির ণিল্প প্রণিষ্ঠান/প্রকল্পল্পর অনুকূল্পল অবস্থানগি ছাড়পে: 
 

(ক) ণবল্পিষ িিটসমূ : 

১. এই ছাড়পে ণনম্নবণি টি িফণসলভুক্ত জণমল্পি স্থাণপি ণিল্প কারখানা/ প্রকল্পল্পর জন্য প্রল্পযাজি: 

শ্রমৌজার নাম 
দাগ নম্বর (ণস.এস/ আর.এস/এস.এ/ 

ণব.এস/ ণসটি জণরপ) 
জণমর পণরমাি 

শ্রমাে জণম 

১.   
 

২.   

   

২. এই ছাড়পে ণনম্নবণি টি দ্রব্য/ পণ্য উৎপাদন বা কায টিম পণরচালনার লল্পেি অবকাঠাল্পমাগি উন্নয়ল্পনর জন্য প্রল্পযাজি: 

িণমক 

নম্বর 
উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কায টিল্পমর নাম 

উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কায টিল্পমর পণরমাি 

(ঘণ্টা/ দদণনক/ মাণসক/ বাণষ টক) 

1.    

2.    

 

৩. এই ছাড়পে ণনম্নবণি টি বজটি ব্যবস্থাপনার অবকাঠাল্পমাগি উন্নয়ল্পনর জন্য প্রল্পযাজি: 

িণমক 

নম্বর 
বজটি ব্যবস্থাপনার র্রন 

পণরল্পিার্ন েমিা 

(ঘণ্টা/ দদণনক/ মাণসক/ বাণষ টক) 

1.  িরল বজটি পণরল্পিার্নাগার বা ইটিণপ  

2.  বায়বীয় বজটি ব্যবস্থাপনা বা এটিণপ  

3.  কঠিন বজটি ব্যবস্থাপনা/ Sludge management  

4.    

 

(খ) সার্ারি িিটসমূ : 

1. প্রণিষ্ঠানটির অবকাঠাল্পমা উন্নয়ন কায টিম দ্বারা শ্রকাল্পনাভাল্পবই পণরল্পবি (মাটি, পাণন, বায়ু) দূষি করা যাল্পব না। 

2. পণরল্পবি অণর্দপ্তল্পর পূব টানুমণি ব্যিীি উৎপাদন প্রণিয়া বা কায টিম বৃণি, নতুন যন্ত্রপাণি স্থাপন, জায়গা সম্প্রসারি বা িৎসংণিষ্ট 

শ্রকাল্পনা প্রকার পণরবিটন করা যাল্পব না। 

3. প্রণিষ্ঠানটির কায টিম দ্বারা সৃষ্ট িল্পের মাো িে দূষি (ণনয়ন্ত্রি) ণবণর্মালা, ২০০৬-এর িফণসল-১ এ বণি টি মানমাোর মল্পে রাখল্পি 

 ল্পব। 

4. প্রণিষ্ঠানটিল্পি সৃষ্ট কঠিন বজটি ব্যবস্থাপনার শ্রেল্পে কঠিন বজটি ব্যবস্থাপনা ণবণর্মালা, ২০২১ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্র ি করল্পি 

 ল্পব। 

5. প্রণিষ্ঠানটিল্পি সৃষ্ট বায়বীয় দূষি ণনয়ন্ত্রল্পি বায়ু দূষি (ণনয়ন্ত্রি) ণবণর্মালা, ২০২২ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্র ি করল্পি  ল্পব। 

6. প্রণিষ্ঠানটির ণনম টাি কায টিল্পমর ফল্পল সম্ভাব্য বায়ুদূষি ণনয়ন্ত্রল্পি বায়ু দূষি ণনয়ন্ত্রি ণবণর্মালা, ২০২২ ণনম টাি সামণগ্র শ্রেল্পক রাখল্পি  ল্পব 

এবং উন্মুক্ত স্থান  ল্পি সৃষ্ট ধুলা-বাণল ণনয়ন্ত্রল্পি ণনণদ টষ্ট সময় পর পর পাণন শ্রে করল্পি  ল্পব;  

7. কাব টন ণনিঃসরি হ্রাল্পসর লল্পেি প্রণিষ্ঠানটিল্পি শ্রসালার পাওয়ারস  ও লাইটিং কাল্পজ এনাণজট শ্রসণভং বাল্ব ব্যব ার করল্পি  ল্পব। 

8. ভূগভটস্থ পাণনর ব্যব ার হ্রাসকল্পল্প Rain water harvesting System গল্পড় তুলল্পি  ল্পব। 

9. প্রণিষ্ঠাল্পনর খাণল জায়গায় শ্রদণিয় প্রজাণির গাছ লাণগল্পয় সবুজায়ন করল্পি  ল্পব। 

10. প্রণিষ্ঠাল্পনর কম টরি স্টাফ/ কম টচারী/ েণমকল্পদরল্পক শ্রপিাগি স্বাস্থি রোল্পথ ট সকল ব্যবস্থা সাব টেণিক চালু রাখল্পি  ল্পব।  

11. প্রণিষ্ঠানটিল্পি কম টরি েণমক কম টচারীল্পদর জন্য সুল্পপয় পানীয় জল্পলর ব্যবস্থা ণনণিি করল্পি  ল্পব এবং প্রণিষ্ঠানটিল্পি স্বাস্থিসম্মি 

েয়ল্পলে ব্যবস্থা গল্পড় তুলল্পি  ল্পব এবং িা সব টদা পণরষ্কার পণরচ্ছন্ন রাখল্পি  ল্পব। 

12. অবস্থানগি ছাড়পল্পের মূলকণপ প্রণিষ্ঠানটিল্পি সংরেি করল্পি  ল্পব এবং পণরল্পবি অণর্দপ্তল্পরর শ্রকাল্পনা কম টকিটা পণরদি টল্পন শ্রগল্পল িা 

প্রদি টন করল্পি   ল্পব। 

13. প্রণিষ্ঠানটির অবকাঠাল্পমা ণনম টাি, যন্ত্রপাণি স্থাপন এবং পণরল্পবি দূষি ণনয়ন্ত্রিমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ল্পনর পর পণরল্পবিগি ছাড়পল্পের 

জন্য আল্পবদন দাণখল করল্পি  ল্পব। 
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14. পণরল্পবিগি ছাড়পে গ্র ি ব্যণিল্পরল্পক ণিল্প প্রণিষ্ঠান বা প্রকল্পল্পর উৎপাদন কায টিম শুরু বা প্রকল্প চালু করা যাল্পব না।  

15. প্রণিষ্ঠাল্পনর কায টিম পণরচালনার জন্য প্রল্পযাজি অন্যান্য দপ্তর বা সংস্থার প্রল্পয়াজনীয় লাইল্পসি/ অনাপণি/ ছাড়পে গ্র ি করল্পি  ল্পব। 

16. এ ছাড়পে ০১(এক) বছল্পরর জন্য প্রল্পযাজি। ছাড়পল্পের শ্রময়াদ শ্রিষ  ওয়ার অন্তি ৩০(ণেি) ণদন পূল্পব ট নবায়ল্পনর জন্য আল্পবদন 

দাণখল করল্পি  ল্পব। 

17. এ ছাড়পে প্রণিষ্ঠানটির ভূণমর মাণলকানা/ স্বত্ব ণনর্ টারি কল্পর না। 
18. এ পয টাল্পয় প্রাপ্ত ও পণরল্পবণিি িল্পথ্যর ণভণিল্পি এ ছাড়পে প্রদান করা  ল্পলা। পরবিীল্পি শ্রকাল্পনা িথ্য অসম্পূি ট, ত্রুটিপূি ট, অসিি 

ণকংবা শ্রগাপন করা  ল্পয়ল্পছ মল্পম ট প্রমাণিি  ল্পল এ ছাড়পে বাণিল  ল্পি পাল্পর।  

19. উপর্য টক্ত িিট এবং অবস্থানগি ছাড়পল্পের প্রদি অন্যান্য িিটাবলী প্রণিপালল্পন ব্যথ ট  ল্পল ছাড়পে বাণিল  ল্পি পাল্পর এবং বাংলাল্পদি 

পণরল্পবি সংরেি আইন ১৯৯৫ (সংল্পিাণর্ি-২০১০) এবং িদর্ীন প্রিীি ণবণর্মালা অনুযায়ী আইনগি ব্যবস্থা গ্র ি করা  ল্পব। 

 

 

কমলা-খ শ্রেণির ণিল্প প্রণিষ্ঠান/প্রকল্পল্পর অনুকূল্পল পণরল্পবিগি ছাড়পে: 

 

(ক) ণবল্পিষ িিটসমূ : 

১. এই ছাড়পে ণনম্নবণি টি িফণসলভুক্ত জণমল্পি স্থাণপি ণিল্প কারখানা/ প্রকল্পল্পর জন্য প্রল্পযাজি: 

শ্রমৌজার নাম 
দাগ নম্বর (ণস.এস/ আর.এস/এস.এ/ 

ণব.এস/ ণসটি জণরপ) 
জণমর পণরমাি শ্রমাে জণম 

   
 

   

 

২. এই ছাড়পে ণনম্নবণি টি দ্রব্য/ পণ্য উৎপাদন বা কায টিম পণরচালনার জন্য প্রল্পযাজি: 

িণমক 

নম্বর 
উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কায টিল্পমর নাম 

উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কায টিল্পমর পণরমাি 

(ঘণ্টা/ দদণনক/ মাণসক/ বাণষ টক) 

1.    

2.    

 

৩. এই ছাড়পে ণনম্নবণি টি বজটি ব্যবস্থাপনা কায টকরীভাল্পব চালু রাখার জন্য প্রল্পযাজি: 

িণমক 

নম্বর 
বজটি ব্যবস্থাপনার র্রন 

পণরল্পিার্ন েমিা 

(ঘণ্টা/ দদণনক/ মাণসক/ বাণষ টক) 

1.  িরল বজটি পণরল্পিার্নাগার বা ইটিণপ  

2.  বায়বীয় বজটি ব্যবস্থাপনা বা এটিণপ  

3.  কঠিন বজটি ব্যবস্থাপনা/ Sludge management  

4.    

৪. কারখানার উৎপাদন প্রণিয়ায় ণবণভন্ন ইউণনে  ল্পি সৃষ্ট িরল বজটি ৪৮০০ ঘনণমোর/দদণনক েমিাসম্পন্ন িরল বজটি 

পণরল্পিার্নাগার (ইটিণপ)-এর মােল্পম পণরল্পিার্ন করল্পি  ল্পব। পণরল্পিাণর্ি িরল বজটি ণনগ টমল্পনর জন্য ণনর্ টাণরি শ্রেল্পনজ লাইন 

ব্যিীি অন্য শ্রকাল্পনা বাইপাস লাইল্পনর মােল্পম ণনগ টমি করা যাল্পব না। ইটিণপ  ল্পি ণনগ টি িরল বল্পজটির িাৎেণিক সংগৃ ীি 

নমুনার মানমাো পণরল্পবি সংরেি ণবণর্মালা, ১৯৯৭-এ উণেণখি মানমাোর মল্পে থাকল্পি  ল্পব। শ্রকাল্পনা সময় ইটিণপ বা এর 

শ্রকাল্পনা ইউণনে অকায টকর  ল্পল সাল্পথ সাল্পথ সংণিষ্ট উৎপাদন ইউণনে বন্ধ করল্পি  ল্পব। (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে) 

৫. কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রণি ০৩ (ণিন) মাস অন্তর অথ টাৎ বছল্পর ০৪(চার) বার ইটিণপর িরল বল্পজটির (পণরল্পিার্নপূব ট ও 

পণরল্পিার্ল্পনাির) গুিগিমান (pH, BOD5, COD এবং TSS) সংগ্র পূব টক পণরল্পবি অণর্দপ্তল্পর দাণখল করল্পি  ল্পব। (প্রল্পযাজি 

শ্রেল্পে) 

৬. কারখানার িরল বজটি ণনগ টমল্পির ইনল্পলে ও আউেল্পলে পল্পয়ল্পন্ট শ্রলা শ্রমজাণরং ণিভাইস স্থাপন করল্পি  ল্পব এবং িার শ্ররকি ট 

সংরেি করল্পি  ল্পব। ETP’র স্ল্িাজ Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসাল্পর 

ব্যবস্থাপনা করল্পি  ল্পব। (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে) 

৭. উৎপাদন প্রণিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় ণনিঃসরি ইএসণপ (Electrostatic precipitator) এবং স্ক্রাবাল্পরর মােল্পম পণরল্পিার্ন করল্পি 

 ল্পব এবং কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রণি ০৩ (ণিন) মাস অন্তর অথ টাৎ বছল্পর ০৪ (চার) বার পণরল্পবষ্টক বায়ুল্পি (Particulate 

Matters/ NOX/ SO2 এর পণরমান পরীোপূব টক উ ার ফলাফল দাণখল করল্পি  ল্পব। (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে) 

৮. কারখানার পণরল্পবিগি ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ণিণগ্রর্ারী প্রণিণেি জনবল রাখল্পি  ল্পব। কারখানার ইটিণপ পণরচালনার লল্পেি 

প্রণিটি ণিফল্পের জন্য অপাল্পরের এবং ETP Performance মণনেণরং-এর জন্য প্রল্পয়াজনীয় যন্ত্রপাণিস  কারখানায় ণনজস্ব 

গল্পবষিাগার স্থাপনপূব টক দে জনবল ণনল্পয়াগ করল্পি  ল্পব। (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে) 
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৯. কারখানার উৎপাদন প্রণিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বজটি ণনয়ন্ত্রল্পির জন্য Dust collector-সমূ  সাব টেণিক কায টকরীভাল্পব চালু রাখল্পি 

 ল্পব।(প্রল্পযাজি শ্রেল্পে) 

১০. কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রণি ০৩(ণিন) মাস অন্তর অথ টাৎ বছল্পর ০৪(চার) বার Down wind direction-এ কারখানার 

পণরল্পবষ্টক বায়ুর (SPM, PM10) অে দপ্তল্পর দাণখল করল্পি  ল্পব।(প্রল্পযাজি শ্রেল্পে) 

 

(খ) সার্ারি িিটসমূ : 

1. প্রণিষ্ঠানটির শ্রকাল্পনা কম টকাণ্ড ও উৎপাদন প্রণিয়া দ্বারা শ্রকাল্পনাভাল্পবই পণরল্পবি (মাটি, পাণন, বায়ু) দূষি করা যাল্পব না। 

2. পণরল্পবি অণর্দপ্তল্পর পূব টানুমণি ব্যিীি উৎপাদন প্রণিয়া বা কায টিম বৃণি, নতুন যন্ত্রপাণি স্থাপন, জায়গা সম্প্রসারি বা 

িৎসংণিষ্ট শ্রকাল্পনা প্রকার পণরবিটন করা যাল্পব না। 

3. প্রণিষ্ঠানটির কায টিম দ্বারা সৃষ্ট িল্পের মাো িে দূষি (ণনয়ন্ত্রি) ণবণর্মালা, ২০০৬-এর িফণসল-১ এ বণি টি মানমাোর মল্পে 

রাখল্পি  ল্পব। 

4. প্রণিষ্ঠানটিল্পি সৃষ্ট কঠিন বজটি ব্যবস্থাপনার শ্রেল্পে কঠিন বজটি ব্যবস্থাপনা ণবণর্মালা, ২০২১ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থাপনা গ্র ি 

করল্পি  ল্পব। 

5. প্রণিষ্ঠানটিল্পি সৃষ্ট বায়বীয় দূষি ণনয়ন্ত্রল্পি বায়ু দূষি (ণনয়ন্ত্রি) ণবণর্মালা, ২০২২ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্র ি করল্পি  ল্পব। 

6. প্রণিষ্ঠানটির কায টিল্পমর ফল্পল সৃষ্ট পচনিীল ও অপচনিীল বজটি পৃথকভাল্পব সংরেি করল্পি  ল্পব। পচনিীল বজটি দজবসার 

উৎপাদন কাল্পজ ব্যব ার করল্পি  ল্পব অথবা স্থানীয় কর্তটপল্পের মােল্পম পণরল্পবিসম্মিভাল্পব অপসারি ণনণিি করল্পি  ল্পব। 

7. প্রণিষ্ঠানটি সব টদা পণরষ্কার পণরচ্ছন্ন রাখল্পি  ল্পব। 

8. কাব টন ণনিঃসরি হ্রাল্পসর লল্পেি প্রণিষ্ঠানটিল্পি শ্রসালার পাওয়ারস  ও লাইটিং কাল্পজ এনাণজট শ্রসণভং বাল্ব ব্যব ার করল্পি  ল্পব। 

9. ভূগভটস্থ পাণনর ব্যব ার হ্রাসকল্পল্প Rain water harvesting System গল্পড় তুলল্পি  ল্পব। 

10. প্রণিষ্ঠাল্পনর খাণল জায়গায় শ্রদণিয় প্রজাণির গাছ লাণগল্পয় সবুজায়ন করল্পি  ল্পব। 

11. প্রণিষ্ঠাল্পনর কম টরি স্টাফ/ কম টচারী/ েণমকল্পদরল্পক শ্রপিাগি স্বাস্থি রোল্পথ ট সকল ব্যবস্থা সাব টেণিক চালু রাখল্পি  ল্পব।  

12. প্রণিষ্ঠানটিল্পি কম টরি েণমক কম টচারীল্পদর জন্য সুল্পপয় পানীয় জল্পলর ব্যবস্থা ণনণিি করল্পি  ল্পব এবং প্রণিষ্ঠানটিল্পি 

স্বাস্থিসম্মি েয়ল্পলে ব্যবস্থা গল্পড় তুলল্পি  ল্পব এবং িা সব টদা পণরষ্কার পণরচ্ছন্ন রাখল্পি  ল্পব। 

13. ছাড়পল্পের মূলকণপ এবং পরবিীল্পি প্রাপ্ত নবায়ল্পনর সব টল্পিষ কণপ প্রণিষ্ঠানটিল্পি সংরেি করল্পি  ল্পব এবং পণরল্পবি 

অণর্দপ্তল্পরর শ্রকাল্পনা কম টকিটা পণরদি টল্পন শ্রগল্পল িা প্রদি টন করল্পি   ল্পব। 

14. এ ছাড়পে ০১(এক) বছল্পরর জন্য প্রল্পযাজি। ছাড়পল্পের শ্রময়াদ শ্রিষ  ওয়ার অন্তি ৩০(ণেি) ণদন পূল্পব ট নবায়ল্পনর জন্য আল্পবদন 

দাণখল করল্পি  ল্পব। 

15. প্রণিষ্ঠাল্পনর কায টিম পণরচালনার জন্য প্রল্পযাজি অন্যান্য দপ্তর বা সংস্থার প্রল্পয়াজনীয় লাইল্পসি/ অনাপণি/ ছাড়পে গ্র ি করল্পি 

 ল্পব। 

16. এ ছাড়পে প্রণিষ্ঠানটির ভূণমর মাণলকানা/ স্বত্ব ণনর্ টারি কল্পর না। 

17. এ পয টাল্পয় প্রাপ্ত ও পণরল্পবণিি িল্পথ্যর ণভণিল্পি এ ছাড়পে প্রদান করা  ল্পলা। পরবিীল্পি শ্রকাল্পনা িথ্য অসম্পূি ট, ত্রুটিপূি ট, অসিি 

ণকংবা শ্রগাপন করা  ল্পয়ল্পছ মল্পম ট প্রমাণিি  ল্পল এ ছাড়পে বাণিল  ল্পি পাল্পর।  

18. উপর্য টক্ত িিট এবং পণরল্পবিগি ছাড়পল্পের প্রদি অন্যান্য িিটাবলী প্রণিপালল্পন ব্যথ ট  ল্পল ছাড়পে বাণিল  ল্পি পাল্পর এবং 

বাংলাল্পদি পণরল্পবি সংরেি আইন ১৯৯৫ (সংল্পিাণর্ি-২০১০) এবং িদর্ীন প্রিীি ণবণর্মালা অনুযায়ী আইনগি ব্যবস্থা গ্র ি 

করা  ল্পব। 

 

 

কমলা-খ শ্রেণির ণিল্প প্রণিষ্ঠান/প্রকল্পল্পর অনুকূল্পল অবস্থানগি/পণরল্পবিগি ছাড়পে নবায়ন) 

1. অনলাইল্পন আল্পবদন (ecc.doe.gov.bd); 

2. অবস্থানগি/ পণরল্পবিগি ছাড়পে নবায়ন ণফ এবং ভিাে; 

3. অবস্থানগি/ পণরল্পবিগি ছাড়পল্পে প্রদি িিটানুযায়ী প্রল্পদয় কাগজপেসমূ ; শ্রযমন: 

 বজটি ব্যবস্থাপনার গুিগিমান পরীোর ফলাফল; 

 ণব.এস.টি.আই এর লাইল্পসি; 

  ালনাগাদ ফায়ার সাণভ টস ও ণসণভল ণিল্পফি অণর্দপ্তল্পরর লাইল্পসি; 

4.  প্রল্পয়াজনীয় অন্যান্য িথ্যাবলী (প্রল্পযাজি শ্রেল্পে)। 

 

https://ecc.doe.gov.bd/

