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পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি ৪৮৮ তি সভাি কার্ যরেেিণী 

 
 গত ২০-২২ সসবেম্বি ২০২২ তারিবে পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি আহোয়ক ও পরিবেশ অরিদপ্তবিি পরিচালক 

(পরিবেশগত ছাড়পত্র) জনাে িাসুদ ইকোল সিাোঃ শািীি এি সভাপরতবে অরিদপ্তবিি সভাকবে পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি 

৪৮৮ তি সভা অনুরিত হয়। সভায় উপরিত সদস্যবৃবেি স্বােি সশষ পৃিায় দ্রষ্টব্য।  

 

 সভাি আবলাচযসূরচ অনুর্ায়ী করিটিি সদস্য সরচে পরিবেশ অরিদপ্তবিি সদি দপ্তি, রেরভন্ন রেভাগীয়, িহানগি ও অঞ্চল কার্ যালয় 

হবত প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক প্রস্তােনা/নরিসমূহ পর্ যায়ক্রবি সভায় উপিাপন কবিন। প্রবতযকটি রেষবয় করিটিি উপরিত 

সদস্যবৃে রেস্তারিত আবলাচনায় অংশগ্রহণ কবিন। সভায় উপিারপত রেরভন্ন রেষবয়ি ওপি আবলাচনা ও পর্ যাবলাচনাি পি সে যসম্মরতক্রবি 

রনম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়: 

 

(ক) পরিবেশগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত রশল্প/ প্রকল্পসমূহ 

 

১.  Construction of Bridge over the Dakatia River at chainage 12076 m on Latifganj Bazar-Pashchim 

Subidpur UP (Uttali) Via Guher Bazar Road under Faridganj Upazila, Chandpur District by LGED 

(রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সসতু রনি যাণ): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও ইআইএ প্ররতবেদন সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল সদি দপ্তি হবত উপযুক্ত শতয আবিাপ কবি ইআইএ 

প্ররতবেদন অনুবিাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

২. র্ততীয় নগি পরিচালন ও অেকাঠাবিা উন্নরতকিণ প্রকল্প (UGIIP-III) এি আওতায় Solid Waste & Sanitation 

Management উপ-প্রকল্প;  শাহজাদপুি সপৌিসভা, শাহজাদপুি, রসিাজগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: স্যারনটারি ল্যান্ড রিল্ড রনি যাণ ও 

পয়:েজযয ব্যেিাপনা): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, িাজশাহী রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত ও 

ইআইএ প্ররতবেদন সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল সদি দপ্তি হবত উপযুক্ত 

শতয আবিাপ কবি ইআইএ প্ররতবেদন অনুবিাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৩. Repalacement of Existing Gas Network of Titas Gas Transmission & Distribution Company Limited 

along the Joydebpur-Mymensingh 4-Lane Highway (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: গ্যাস সনটওয়াকয প্ররতিাপন): উবযাক্তা 

কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও ইআইএ প্ররতবেদন সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি 

পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল সদি দপ্তি হবত উপযুক্ত শতয আবিাপ কবি ইআইএ প্ররতবেদন অনুবিাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র 

জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৪. Rupkalpa-2 Well drilling Project at Zakiganj-1, Zakiganj, Sylhet by BAPEX (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

অনুসন্ধাবন প্রাপ্ত কূপ হবত সতল/গ্যাস উবতালন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও ইআইএ প্ররতবেদন 

সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল সদি দপ্তি হবত উপযুক্ত শতয আবিাপ কবি 

ইআইএ প্ররতবেদন অনুবিাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৫. র্ততীয় নগি পরিচালন ও অেকাঠাবিা উন্নরতকিণ প্রকল্প (UGIIP-III) এি আওতায় Solid Waste & Sanitation 

Management উপপ্রকল্প; পঞ্চগড় সপৌিসভা, পঞ্চগড় (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: স্যারনটারি ল্যান্ড রিল্ড রনি যাণ ও পয়:েজযয ব্যেিাপনা): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, িংপুি রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত ও ইআইএ প্ররতবেদন সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল সদি দপ্তি হবত উপযুক্ত শতয আবিাপ কবি ইআইএ 

প্ররতবেদন অনুবিাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৬. আশুগঞ্জ নদীেেি-সিাইল-েিোি-আোউড়া িলেেি িহাসড়কবক চািবলবন জাতীয় িহাসড়বক উন্নীতকিণ শীষ যক প্রকল্প; সড়ক ও 

জনপি অরিদপ্তি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সড়ক উন্নয়ন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, রসবলট রেভাগীয় 

কার্ যালবয়ি িতািত ও ইআইএ প্ররতবেদন সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল 

সদি দপ্তি হবত উপযুক্ত শতয আবিাপ কবি ইআইএ প্ররতবেদন অনুবিাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৭. র্ততীয় নগি পরিচালন ও অেকাঠাবিা উন্নরতকিণ প্রকল্প (UGIIP-III) এি আওতায় Solid Waste & Sanitation 

Management উপপ্রকল্প; শ্রীপুি, সদি, িাজোড়ী (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: স্যারনটারি ল্যান্ড রিল্ড রনি যাণ ও পয়:েজযয ব্যেিাপনা): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও ইআইএ প্ররতবেদন সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল সদি দপ্তি হবত উপযুক্ত শতয আবিাপ কবি ইআইএ 

প্ররতবেদন অনুবিাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 
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৮. রসবলট গ্যাস রিল্ডস রলরিবটড কর্তযক োস্তোয়নািীন রসবলট-০৮, রেয়ানীোজাি-০১ ও ককলাশটিলা-০৭ নং কূপ ওয়াকযওভাি প্রকবল্পি 

আওতায় রেয়ানীোজাি-০১ নং কূপ উপপ্রকল্প (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: অনুসন্ধাবন প্রাপ্ত কূপ হবত গ্যাস উবতালন): উবযাক্তা কর্তযক 

দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও ইএিরপ প্ররতবেদন সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি 

আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল সদি দপ্তি হবত উপযুক্ত শতয আবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৯. রসবলট গ্যাস রিল্ডস রলরিবটড কর্তযক োস্তোয়নািীন রসবলট-০৮, রেয়ানীোজাি-০১ ও ককলাশটিলা-০৭ নং কূপ ওয়াকযওভাি প্রকবল্পি 

আওতায় রসবলট-০৮ নং কূপ ওয়াকযওভাি উপপ্রকল্প (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: অনুসন্ধাবন প্রাপ্ত কূপ হবত গ্যাস উবতালন): উবযাক্তা কর্তযক 

দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও ইএিরপ প্ররতবেদন সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি 

আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল সদি দপ্তি হবত উপযুক্ত শতয আবিাপ কবি ইআইএ প্ররতবেদন অনুবিাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি 

সুপারিশ গৃহীত হয়। 

১০. রিবলরনয়াি সেশালাইজড হসরপটাল রলরিবটড; আশিাি টাওয়াি, ৪/১, ওয়াল্টাি সিাড, সূত্রাপুি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ৫০ 

শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা িহানগি 

কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ঢাকা িহানগি 

কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতয আবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি 

সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ৫০(পঞ্চাশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি ছাড়পত্র গ্রহণ কিবত হবে। 

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে। 

গ)  েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ)  েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ)  েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি েবে সংগ্রহ কিবত হবে। 

ছ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১.২৫ ঘনরিটাি/ঘন্টা েিতাসম্পন্ন এসটিরপি িাধ্যবি পরিবশািন কবি রনগ যিন কিবত হবে। 

জ)  হাসপাতাবলি রচরকৎসা েজযয পরিবশািন ও পরিতযাজবনি জন্য রপ্রজি এি রনকট হস্তােি কিবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা  

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঞ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ট) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঠ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ড) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ঢ) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ণ) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

ত) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

দ) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

১১. রদ আল-োিাকা হসরপটাল এন্ড ডায়াগনরষ্টক সসন্টাি; ৯৪৭, সিৌলভীপাড়া (রসিাজ ম্যানশন), ব্রাহ্মণোরড়য়া সপৌিসভা, সদি, 

ব্রাহ্মণোরড়য়া (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, 

পরিদশ যন প্ররতবেদন, চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয 

প্রকবল্পি অনুকূবল ব্রাহ্মণোরড়য়া সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতযাবিাপ 

কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 
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ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি পরিেতযবনি 

জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

ঞ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ি) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

দ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ন) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

১২. আধুরনক হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনরিক সসন্টাি; রললু ম্যানশন, এি এ গরন সিাড, উতি োজাি, বুরড়চং, কুরিিা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, চট্টগ্রাি অঞ্চল 

কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল কুরিিা সজলা 

কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতযাবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি 

সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি পরিেতযবনি 

জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl যুক্ত 

তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 
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ঞ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ি) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

দ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ন) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

১৩. েিগুনা কুবয়ত প্রোসী হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনরিক সসন্টাি; েরলশাোলী োজাি, রিজযাগঞ্জ, পটুয়াোলী (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ 

শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, েরিশাল রেভাগীয় 

কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল পটুয়াোলী সজলা 

কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতয আবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি 

সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি পরিেতযবনি 

জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কিবত হবে। 

ছ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

জ) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ঞ) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ট) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ঢ) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  
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ণ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ত) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ি) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

১৪. এস.এস.রজ এবগ্রা রলরিবটড; অরগউন, কাগােলা, সদি, সিৌলভীোজাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: িাছ চাষ): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত 

আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, রসবলট রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। 

পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল সিৌলভীোজাি সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক 

প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতয আবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র ৪৭.৩৩৩৫ একি জরিবত িৎস্য চাষ ও সিণুবপানা উৎপাদবনি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি জায়গা সম্প্রসািণ, 

উৎপাদন প্ররক্রয়া ো তৎসংরিষ্ট সর্ সকাবনা প্রকাি পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

L) CHj¢f cÖwZ‡e`‡b ewY©Z mKj wgwU‡Mkb †gRvm© phÑc¡ L¡kÑLl£i¡h Q¡m¤ l¡Ma qhz 

গ) উৎপাদন প্ররক্রয়ায় সৃষ্ট কঠিন েবজযর্ি জন্য Environmentally Sound Disposal-এি ব্যেিা কার্ যকিীভঅবে চালু িােবত 

হবে এেং ডবিরিক কাবজ সৃষ্ট তিল েজযয র্বিাপযুক্ত সসটরলং ট্াবে সিবে সসপটিক ট্াে ও সসাক রপবটি িাধ্যবি রনগ যিন 

কিবত হবে। 

ঘ) হযাচারি হবত সপানা েন্যা ো অন্য সকাবনা কািবণ প্রাকৃরতক জলাশবয় রেস্তাি লাভ কিবত না পাবি সসই জন্য প্রবয়াজনীয় 

প্ররতবিািমূলক ব্যেিা গ্রহণ কিবত হবে।  

ঙ) সদবশি িৎস্য জীেবেরচবত্রযি জন্য েরতকি সকাবনা রেবদরশ প্রজারতি িাবছি সপানা হযাচারিবত উৎপাদন ও রেতিণ কিা র্াবে না।  

চ) এ প্রকবল্প কি যিত শ্ররিক/কি যচািীবদি সে যদা সহলি অযান্ড হাইরজরনক পদ্ধরত অনুসিবণ জীোনুমুক্ত পরিবেবশ উৎপাদন কার্ যক্রি 

পরিচালনা কিবত হবে।  

ছ) হযাচারি এলাকাি উন্মুক্ত জায়গা উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লারগবয় সবুজায়ন কিবত হবে।  

জ) প্রকবল্পি পরিবেশগত ব্যেিাপনাি জন্য প্ররশরেত জনেল িােবত হবে।   

ঝ) প্রকবল্পি কার্ যক্রবিি িবল সৃষ্ট তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু 

দূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ঞ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ট) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা-এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 
কিা হবে।  

১৫. গ্রাউন্ড সটক রলরিবটড; িিিিা, সতরলজুিী, দিেস্ত, কজোপুি, রসবলট (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেরভন্ন প্রকাি স্যান্ড সপপাি প্রস্তুত): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং রসবলট রেভাগীয় দপ্তবি 

িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল রসবলট সজলা কার্ যালয় কর্তযক 

রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু কদরনক ১,২০,০০০ রশট স্যান্ড সপপাি প্রস্তুত কার্ যক্রবিি জন্য প্রবর্াজয হবে। কািোনাি উৎপাদন বৃরদ্ধ, জায়গা 

সম্প্রসািণ, উৎপাদন প্ররক্রয়া ো তৎসংরিষ্ট সর্ সকাবনা প্রকাি পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ ছাড়পবত্রি 

প্রবয়াজন হবে।   

ে) ইএিরপ িিম্যাবট েরণ যত সকল রিটিবগশন সিজাস য সে যদা কার্ যকিীভাবে চালু িােবত হবে। 

গ) কািোনায় সৃষ্ট কঠিন েজযয Environmentally Sound Disposal এি ব্যেিা কিবত হবে। 

ঘ) কািোনায় সকরিকযাল েহনকািী োরল ড্রাি/কনবটইনাি পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত না কবি রেরক্র কিা র্াবে না। 

ঙ) কািোনাি সিবঝ সিৌত/সিরশনারিজ/ইউবটনরসল ওয়ারশং পারন সকাবনা অেিাবতই পরিবেবশ রনগ যিন কিা র্াবে না, তিল েজযয 

পরিবশািনপূে যক রেরিেদ্ধ রনগ যিন িাত্রা রনরিত হওয়া সাবপবে পরিবেবশ রনগ যিন কিবত হবে। 

চ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ছ) কািোনায় কি যিত শ্ররিকবদিবক কািোনাি অভযেবি সাে যেরণক উপযুক্ত িাস্ক, হযান্ডগ্লাভস, সসিটিগ্লাস, বুট, সহলবিট ব্যেহাি 

কিবত হবে। এ ছাড়া সপশাগত স্বািয িোবি য সকল ব্যেিা সাে যেরণক চালু িােবত হবে। 

জ) কািোনা চেবিি নুযনতি ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লারগবয় সবুজায়ন কিবত হবে।  

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ঞ) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ 

Enforce কিা হবে। 
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১৬. ইউনাইবটড এলরপরজ রলরিবটড; িাঙারদয়া, আবনায়ািা, চট্টগ্রাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: এলরপরজ িজুদকিণ, সোতলজাতকিণ ও 

পাইপলাইন রনি যাণ): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং 

চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল চট্টগ্রাি 

সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ 

গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু এলরপরজ িজুদকিণ (২০,০০০ িবেরক টন), সোতলজাতকিন ও পাইপলাইন রনি যাণ কার্ যক্রবিি জন্য প্রবর্াজয। 

প্রকল্প সম্প্রসািণ ো তৎসংরিষ্ট সকাবনা প্রকাি পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ ছাড়পত্র গ্রহণ কিবত হবে। 

ে) ট্াংকাি হবত পাইবপ গ্যাস সিেিাহ রকংো পাইবপ গ্যাস সঞ্চালনকাবল গ্যাস রলবকজ পরিহাবিি জন্য প্রবয়াজনীয় 

প্ররতবিািমূলক ব্যেিা কার্ যকি িােবত হবে। 

গ) প্রকবল্পি কার্ যক্রবিি িাধ্যবি জলজ উরিদ, প্রাণী এেং সে যপরি প্ররতবেশব্যেিা েরতগ্রি কিা র্াবেনা। 

ঘ) প্রকল্প সিবক সৃষ্ট কঠিন েবজযযি জন্য পরিবেশোন্ধে পদ্ধরতবত পরিতযাজবনি ব্যেিা গ্রহণ কিবত হবে। 

ঙ) গ্যাসোহী ট্াোি হবত সকাবনা তিল ো কঠিন েজযয পারনবত রনগ যিন কিা র্াবে না। 

চ) দূঘ যটনাজরনত Oil pollution সিাি কিাি জন্য প্রবয়াজনীয় উপকিণ (Equipment) সংগ্রহ ও প্ররশেবণি ব্যেিা কিবত হবে। 

ছ) ইএিরপ প্ররতবেদবন উরিরেত ও পিেরতযবত োস্তোরয়ত সকল Mitigation Measures সাে যেরণক কার্ যকিীভাবে চালু িােবত 

হবে। 

জ) সর্ সকাবনা িিবনি দূঘ যটনাবিািকবল্প দারেলকৃত Emergency Response plan র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে। 

ঝ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হে। 

ঞ) সপশাগত স্বািয িোবি য সকল ব্যেিা সাে যেরণক চালু িােবত হবে।  

ট) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ঠ) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ 

Enforce কিা হবে। 

 

১৭.  ঢাকা হাসপাতাল; ১৭, রডরস িায় সিাড, রিটবিাড য, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ৫০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক 

দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা িহানগি কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ঢাকা িহানগি কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি 

সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতয আবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ৫০(পঞ্চাশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি ছাড়পত্র গ্রহণ কিবত হবে। 

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে। 

গ)  েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ)  েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ)  েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি েবে সংগ্রহ কিবত হবে। 

ছ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১.২৫ ঘনরিটাি/ঘন্টা েিতাসম্পন্ন এসটিরপি িাধ্যবি পরিবশািন কবি রনগ যিন কিবত হবে। 

 জ)  হাসপাতাবলি রচরকৎসা েজযয পরিবশািন ও পরিতযাজবনি জন্য রপ্রজি এি রনকট হস্তােি কিবত হবে। 

 ঝ) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঞ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ট) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঠ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ড) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ঢ) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 



7 

EC Meeting Minutes_488 
 

ণ) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

ত) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

দ) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

১৮. প্রাইি সজনাবিল হাসপাতাল; নাহাি প্লাজা, সহাবসন িাবকযট, টঙ্গী, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য 

কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গাজীপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ 

শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতযাবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

  ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

  ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

  গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

  ঘ)  েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

  ঙ)  েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

  চ)  সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কিবত হবে। 

  ছ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

  জ)  হাসপাতাবলি রচরকৎসা েজযয পরিবশািন ও পরিতযাজবনি জন্য রপ্রজি এি রনকট হস্তােি কিবত হবে। 

  ঝ) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

  ঞ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

  ট) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

  ঠ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

  ড)  হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

  ঢ) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

  ণ) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

  ত) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

  ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

  দ) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ 

Enforce কিা হবে। 

১৯.  িহিান রেরনক এন্ড িাবজন্দ্রপুি প্যািলরজকযাল ল্যােবিটিী ও িাবজন্দ্রপুি এেবি; িাবজন্দ্রপুি সিলবগট, িাবজন্দ্রপুি, শ্রীপুি, গাজীপুি 

(রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন 

প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি 

অনুকূবল গাজীপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতয আবিাপ কবি 

পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০ (দশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবে লযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 
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ঘ)  েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ)  েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ)  িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ২০০ রলটাি/ঘন্টা েিতাসম্পন্ন ইটিরপি িাধ্যবি পরিবশািন কবি রনগ যিন কিবত হবে। 

ঞ)   হাসপাতাবলি রচরকৎসা েজযয পরিবশািন ও পরিতযাজবনি জন্য রপ্রজি এি রনকট হস্তােি কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ)  হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

ি) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না।  

দ) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ি) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

২০. রনউ দীপ রেরনক এন্ড ডায়াগনরিক সসন্টাি; ১/২, পাে যতী নগি, িানা সিাড, সাভাি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ২০ শয্যারেরশষ্ট 

হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত 

ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ঢাকা সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত 

রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতযাবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২০(রেশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

ঞ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 
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র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ি) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

দ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ন) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

২১. রসিাে রডরজটাল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনরিক সসন্টাি; রসিাে প্লাজা, কাওয়ালীপাড়া োজাি, িািিাই, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল 

কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ঢাকা সজলা কার্ যালয় 

কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতযাবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ 

গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি পরিেতযবনি 

জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

ঞ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ি) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

দ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 
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ন) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

২২.   সানফ্লাওয়াি ডায়াগনরিক এন্ড হাসপাতাল; িাওনা সচৌিাস্তা, শ্রীপুি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য 

কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গাজীপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ 

শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতয আবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

  ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

  ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

  গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

  ঘ)  েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

  ঙ)  েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

  চ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

  ছ) হাসপাতাবলি রচরকৎসা েজযয পরিবশািন ও পরিতযাজবনি জন্য রপ্রজি এি রনকট হস্তােি কিবত হবে। 

  জ) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

  ঝ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

  ঞ) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

  ট) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

  ঠ)  হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

  ড) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

  ঢ) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

  ণ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

  ত) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

  ি) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ 

Enforce কিা হবে। 

২৩. আল িাজী হাসপাতাল (প্রা:) রলরিবটড; ১৪/এ, ৩১/এ, সতজকুনীপাড়া (কনকড য রেরল্ডং), িাি যবগইট, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ৪০ 

শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা িহানগি 

কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ঢাকা িহানগি 

কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতয আবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি 

সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ৪০(চরিশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি ছাড়পত্র গ্রহণ কিবত হবে। 

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে। 

গ)  েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ)  েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ)  েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি েবে সংগ্রহ কিবত হবে। 

ছ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ০.১ ঘনরিটাি/ঘন্টা েিতাসম্পন্ন ইটিরপি িাধ্যবি পরিবশািন কবি রনগ যিন কিবত হবে। 
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জ)  হাসপাতাবলি রচরকৎসা েজযয পরিবশািন ও পরিতযাজবনি জন্য রপ্রজি এি রনকট হস্তােি কিবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা  

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঞ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ট) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঠ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ড) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ঢ) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ণ) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

ত) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

দ) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

২৪. গাজীপুি আধুরনক হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনরিক সসন্টাি; সক-২৩০, ব্যাংকাস য সিাড, পরিি জয়বদেপুি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প 

কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা 

অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গাজীপুি 

সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতয আবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র 

জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ)  েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

ঞ) হাসপাতাবলি রচরকৎসা েজযয পরিবশািন ও পরিতযাজবনি জন্য রপ্রজি এি রনকট হস্তােি কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) হাসপাতাবল সকাবনা প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 
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ি) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

দ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ন) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ 

Enforce কিা হবে। 

২৫. িাদািীপুি আধুরনক চক্ষু হাসপাতাল; িরিক সুপাি িাবকযট, ইবটিপুল, সদি, িাদািীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট চক্ষু 

হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত 

ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল িরিদপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক 

রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতযাবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

ঞ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ি) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

দ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ন) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ 

Enforce কিা হবে। 

২৬. লাইি সকয়াি রডরজটাল ল্যাে এন্ড হসরপটাল; আোরসক সিাড, সটবকিহাট, িাবজি, িাদািীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট 

হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত 

ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল িরিদপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক 

রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতযাবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  



13 

EC Meeting Minutes_488 
 

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

ঞ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ি) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

দ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ন) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ 

Enforce কিা হবে। 

২৭. কনরিে কনস্ট্রাকশন এযাডরিোি রলরিবটড; ব্রাহ্মণকাো, সদি, িরিদপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: কনস্ট্রাকশন এযাডরিোি প্রস্তুত): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল িরিদপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ 

শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতয আবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়:  

ক) এ ছাড়পত্র কদরনক ২টন কনস্ট্রাকশন এযাডরিোি প্রস্তুত কার্ যক্রি পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয। প্রকবল্পি উৎপাদন বৃরদ্ধ, জায়গা 

সম্প্রসািণ, উৎপাদন প্ররক্রয়া ো তৎসংরিষ্ট সকাবনা প্রকাি পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি ছাড়পত্র গ্রহণ কিবত হবে। 

ে) কািোনাটিি উৎপাদন প্ররক্রয়ায় এযাডরিোি কতরিি িাসায়রনক পদাবি যি কবন্টইনািসমূহ Tripple Rinse পদ্ধরতবত দূষণমুক্ত 

কিবত হবে। ব্যেহৃত সভবসল সিৌতকিণ পারন ও Rinsate সিাসরি পরিবেবশ রনগ যিন কিা র্াবেনা, পরিবশািণপূে যক রেরিেদ্ধ 

রনগ যিন িানিাত্রা রনরিত হবয় পরিবেবশ রনগ যিন কিা র্াবে।   

গ) ইআইএ প্ররতবেদবন উরিরেত সকল Mitigation Measures সাে যেরণক কার্ যকারিভাবে চালু িােবত হবে। 

ঘ)  ডবিরিক তিল েজযয পরিবশািন ও অপসািবণি সেবত্র সসপটিক ট্াংক ও সসাকওবয়ল ব্যেহাি কিবত হবে। 

ঙ) সজনাবিটবিি Spent lubricating oil এেং Oil Filter পরিবেশ অরিদপ্তবিি ছাড়পত্র গ্রহণকািী প্ররতিান ব্যরতবিবক অন্য 

সকান Vendor এি কাবছ রেক্রয় কিা র্াবে না। 

চ)   কািোনা চেবি উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লারগবয় সবুজায়ন কিবত হবে।     

ছ) কািোনায় কি যিত শ্ররিকবদিবক কািোনাি অভযেবি সাে যেরণক উপযুক্ত িাস্ক, হযান্ডগ্লযাভস, সসিটিগ্লযস, বুট, সহলবিট ব্যেহাি 

কিবত হবে। এ ছাড়া সপশাগত স্বািয িোবি য সকলব্যেিা সাে যেরণক চালু িােবত হবে। শ্ররিকবদি রনয়রিত স্বািয পিীো 

কিবত হবে এেং এতদসংক্রাে সিকড য সংিেণ কিবত হবে। 

জ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ঝ) কািোনাি শবব্দি িাত্রা শব্দ দূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০০৬-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য িােবত হবে। 
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ঞ) কািোনাি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ট) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না।  

ঠ) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

 

২৮. সহিাবয়তপুি চক্ষু হাসপাতাল; র্াদুিচি (োনোড়ী), সহিাবয়তপুি, সাভাি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট চক্ষু 

হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত 

ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ঢাকা সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত 

রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতযাবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

ঞ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ি) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

দ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ন) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

 

২৯.  এন আি এস (প্রা:) হাসপাতাল; সিকািী হাসপাতাল সংলি,িবনাহিদী, নিরসংদী (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ২০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য 

কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল নিরসংদী সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ 

শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতযাবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২০(রেশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 
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ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

ঞ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ি) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

দ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ন) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

৩০. হারুন সজনাবিল হাসপাতাল (প্রা:) রলরিবটড; কালািপুি োজাি, িািিাই, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য 

কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ঢাকা সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ 

শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতযাবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি পরিেতযবনি 

জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

ঞ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 
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ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ি) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

দ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ন) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

৩১. সক.সক. হসরপটাল এন্ড ডায়াগনরিক ল্যাে; শহীদ তাজউরিন হাসপাতাল সিাড, িিবোলা, জয়বদেপুি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প 

কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা 

অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গাজীপুি 

সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতয আবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র 

জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি পরিেতযবনি 

জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

ঞ) হাসপাতাবলি রচরকৎসা েজযয পরিবশািন ও পরিতযাজবনি জন্য রপ্রজি এি রনকট হস্তােি কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) হাসপাতাবল সকাবনা প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ি) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

দ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 
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ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ন) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

৩২.  নূি সজনাবিল হাসপাতাল; গাল যস স্কুবলি রেপিীবত, সদি সিাড, সদি, শিীয়তপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য 

কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল শিীয়তপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ 

শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতযাবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয হবে। প্রকবল্পি সম্প্রসািণ ো সকাবনাপ্রকাি পরিেতযবনি 

জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।  

ে) েজযয উৎবস আলাদাভাবে Colour coded এেং সলবেলযুক্ত রেন/পুরু রছদ্ররেহীন ব্যাবগ রচরকৎসা েজযয সংগ্রহ কিবত হবে।  

গ) েজযয সংগ্রহপাবত্রি ২/৩ ভাগপূণ য হবল তা Collection কিবত হবে। 

ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এেং apron পরিিান কিবত হবে। 

ঙ) েজযয প্ররক্রয়াকিবণি পূবে য একটি রনিাপদ তালােদ্ধ জায়গায় সংিেণ কিবত হবে। তবে তা সকাবনা অেিায় ২৪ ঘন্টাি সেরশ 

সিয় সংিেণ কিা র্াবেনা। 

চ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

ছ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

জ) Body parts, Tissue ইতযারদ িাটিি গবতয পু ুঁবত সিলবত হবে। 

ঝ) হাসপাতাবলি তিল রচরকৎসা েজযয ১% NaOCl দ্বািা পরিবশািন কবি সিাসরি সসাকরপবট রনগ যিন কিবত হবে। NaOCl 

যুক্ত তিল েজযয সসপটিক ট্াংবক রনগ যিন কিা র্াবেনা। 

ঞ) সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািন কবি গভীি িাটিচাপা রদবয় রেনষ্ট কিবত হবে। 

ট) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি পরিচালনাি কািবণ হাসপাতাল সমু্মেি িাস্তায় র্ানজবটি সৃরষ্ট না হয় সস জন্য রনজস্ব সলাকেল দ্বািা 

র্ানজট রনিসবনি কার্ যকিী কার্ যক্রি সাে যেরণকভাবে চালু িােবত হবে। 

ঠ) হাসপাতাল ভেবনি চািরদবক উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লাগাবত হবে। 

ড) হাসপাতাবল Radioactive পদাি য ব্যেহাি এেং এি সিবক সৃষ্ট Radioactive েজযয ব্যেিাপনাি সেবত্র োংলাবদশ পিিাণু 

শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপে কর্তযক পািিানরেক রনিাপতা ও রেরকিণ রনিাপতা রেরিিালা, ২০১২-এি আওতায় প্রদত রনবদ যশনাসমূহ 

র্িার্িভাবে অনুসিণ কিবত হবে এেং োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স ব্যরতত ক োন ো িিবনি এেবি 

কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ণ) হাসপাতাবলি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিনিাত্রা র্িাক্রবি শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬, োয়ু দূষণ 

(রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২ এেং পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ত) হাসপাতাবল ক োন ো প্রকাি ওয়ারশং (কাপড় সিৌতকিণ) কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ি) প্ররতিানটিি রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় দারয়েপ্রাপ্ত কি যকতযা ও কি যচািী িাকবত হবে এেং উক্ত কি যকতযা ও কি যচািীগণ 

রচরকৎসা েজযয ব্যেিাপনায় প্ররশরেত হবত হবে।  

দ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ি) হাসপাতাবলি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে। 

ন) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

৩৩. জতুন োংলাবদশ রলরিবটড; প্লট # ৮, সিঘনা ইন্ডারস্ট্রয়াল ইবকানরিক সজান রলরিবটড, সিাগড়াপাড়া, সসানািগাঁও, নািায়ণগঞ্জ 

(রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সপইন্টস, সিরজন, ইিালশন, পাউডাি সকাটিং উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, পরিদশ যন 

প্ররতবেদন এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি 

পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল নািায়ণগঞ্জ সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত 

শতয আবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়:  

ক) এ ছাড়পত্র োৎসরিক সবে যাচ্চ Acrylic Emulsion Primer 6250 Liter, Texo Compound (Spray Texture Ext) 

800 Liter, Easy Coat 6458 Liter, Jotashield CL Matt 2917 Liter, Jotashield CL Silk 3750 Liter, 

Jotashield Water Extreme TC 1167 Liter, Profile Décor 3MM 1667 Liter, Durosan 02 Int Matt 13792 

Liter, FM My Home Smooth Silk 5208 Liter, FM Pure Colour Matt 1333 Liter, FM Hygiene 1875 

Liter, Jollyfix 5833 Liter, PVA Primer 10417 Liter, Stucco Putty 16667 Liter উৎপাদন কার্ যক্রি 
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পরিচালনাি জন্য প্রবর্াজয। প্রকবল্পি উৎপাদন বৃরদ্ধ, জায়গা সম্প্রসািণ, উৎপাদন প্ররক্রয়া ো তৎসংরিষ্ট সকাবনা প্রকাি 

পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবি পূে যানুিরত/ ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে। 

ে)  কািোনাি উৎপাদন প্ররক্রয়ায় রেরভন্ন ইউরনট হবত সৃষ্ট তিল েজযয ইবকানরিক সজাবনি সকরন্দ্রয় তিল েজযয পরিবশািনাগাি 

(রসইটিরপ)-এি িাধ্যবি পরিবশািন কিবত হবে। কািোনাি তিল েজযয রসইটরপবত প্রবেবশি পূবে য ১.৫ ঘনরিটাি/রদন 

েিতাসম্পন্ন রপ্র-ইটিরপি িাধ্যবি পরিবশািন কবি রসইটিরপবত রনগ যিন কিবত হবে। তিল েজযয রনগ যিবনি জন্য রনি যারিত 

সড্রবনজ লাইন ব্যতীত অন্য সকাবনা োইপাস লাইবনি িাধ্যবি রনগ যিন কিা র্াবে না। 

গ) ইআইএ প্ররতবেদবন উরিরেত সকল Mitigation Measures সাে যেরণক কার্ যকারিভাবে চালু িােবত হবে। 

ঘ) উৎপাদন প্ররক্রয়ায় সৃষ্ট োয়েীয় েজযয ডাি কাবলক্টবিি িাধ্যবি পরিবশািনপূে যক রচিনীি িাধ্যবি রনোঃসিণ কিবত হবে। 

ঙ) ডবিরিক তিল েজযয পরিবশািন ও অপসািবণি সেবত্র সসপটিক ট্াংক ও সসাকওবয়ল ব্যেহাি কিবত হবে।  

চ) সজনাবিটবিি Spent lubricating oil এেং Oil Filter পরিবেশ অরিদপ্তবিি ছাড়পত্র গ্রহণকািী প্ররতিান ব্যরতবিবক অন্য 

সকান Vendor এি কাবছ রেক্রয় কিা র্াবে না।  

ছ) কািোনা চেবি উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লারগবয় সবুজায়ন কিবত হবে। 

জ) কািোনাি পরিবেশগত ব্যেিাপনাি জন্য র্িার্ি রডরগ্রিািী প্ররশরেত জনেল িােবত হবে। কািোনাি দূষণ রনয়ন্ত্রণ ব্যেিা 

পরিচালনাি লবেয প্ররতটি রশিবটি জন্য অপাবিটি এেং ETP Performance িরনটরিং-এি জন্য সকরিি রনবয়াগ কিবত 

হবে। 

ঝ) কািোনাি েজযয ব্যেিাপনা সম্পবকয কদরনক রভরতবত সিকড য সংিেণ কিবত হবে।  

ঞ) কািোনায় কি যিত শ্ররিকবদিবক কািোনাি অভযেবি সাে যেরণক উপযুক্ত িাস্ক, হযান্ডগ্লযাভস, সসিটিগ্লযস, বুট, সহলবিট ব্যেহাি 

কিবত হবে। এ ছাড়া সপশাগত স্বািয িোবি য সকলব্যেিা সাে যেরণক চালু িােবত হবে। শ্ররিকবদি রনয়রিত স্বািয পিীো 

কিবত হবে এেং এতদসংক্রাে সিকড য সংিেণ কিবত হবে। 

ট) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে।  

ঠ) কািোনাি শব্দ রনগ যিন িাত্রা শব্দ দূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০০৬-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য িােবত হবে। 

ড) েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে।  

ঢ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ণ) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ 

Enforce কিা হবে। 

 

৩৪.  আসরতয়া সপপাি রিলস রলরিবটড; সগায়ালোলী, পাটুরিয়া, রশোলয়, িারনকগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রসিবপ্লে সপপাি ো কাগবজি 

সোড য উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি 

িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল িারনকগঞ্জ সজলা অরিস সিবক রনম্নেরন যত রেবশষ 

শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয রজবিা রডসচাজয প্লযান অনুবিাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ 

গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু কদরনক সবে যাচ্চ ৪ টন রসিসপ্লে সপপাি ো কাগবজি সোড য উৎপাদসনি জন্য প্রবর্াজয। কািোনাি উৎপাদন বৃরদ্ধ, 

জায়গা সম্প্রসািণ, উৎপাদন প্ররক্রয়া ো তৎসংরিষ্ট সকাবনাপ্রকাি পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি 

প্রবয়াজন হবে।   

ে) ইএিরপ প্ররতবেদবন সুপারিশকৃত সকল রিটিবগশন সিজাস য সাে যেরণক কার্ যকিীভাবে চালূ িােবত হবে।  

গ) সফ্লাি ওয়ারশং ও ডবিরিক তিল েজযয পরিবশািন ও অপসািবণি সেবত্র সসপটিক ট্াংক ও সসাকরপট ব্যেহাি কিবত হবে।   

ঘ) উৎপাদন প্ররক্রয়ায় সৃষ্ট তিল েজযয ৩ ঘনরিটাি/ঘন্টা েিতাসম্পন্ন ইটিরপি িাধ্যবি পরিবশািন কিবত হবে এেং পরিবশারিত 

তিল েজযয কািোনাি উৎপাদন প্ররক্রয়ায় ব্যেহাি কিবত হবে, োইবি রনগ যিন কিা র্াবেনা। এজন্য র্িার্ি পদবেপ গ্রহণপূে যক 

তা সাে যেরণক চালু িােবত হবে।  

ঙ) কািোনাি কার্ যক্রি ো অেিাবনি িাধ্যবি সকান প্রকাি নদী/জলাশয়/োল ভিাট/দেল কিা র্াবে না। 

চ) ইটিরপ’ি ইনবলট ও আউটবলট পবয়বন্ট সফ্লাবিজারিং রডভাইস িাপন কিবত হবে এেং তাি সিকড য সংিেণ কিবত হবে। 

ছ)   তিল েজযয পরিবশািন প্ররক্রয়াি রেরভন্ন িাবপ সৃষ্ট স্লাজ পুন:ব্যেহাি কিবত হবে। 

জ) কািোনা সৃষ্ট কঠিন েবজযযি জন্য Environmentally Sound Disposal এি ব্যেিা কিবত হবে। কঠিন েজযয Open 

burning কিা র্াবেনা। কঠিন েজযয ব্যেিাপনা রেরিিালা, ২০২১ অনুসাবি কািোনা পরিচালনা কিবত হবে।  

ঝ) সিকাি অনুবিারদত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীরত ও সকল প্রকাি Resource Conservation Plan 
োস্তোয়ন কিবত হবে। এছাড়া, রজবিা রডসচাজয প্লযান র্িার্িভাবে োস্তোয়বনি কিবত হবে। 

ঞ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 
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ট) সপশাগত স্বািয িোবি য সকল ব্যেিা সাে যেরণক চালু িােবত হবে।  

ঠ) কািোনা চতবিি নূযনতি ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজারতি িলজ ও েনজ গাছ লারগবয় সবুজায়ন কিবত হবে।  

ড) কািোনাি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিন িাত্রা র্িাক্রবি শব্দ দূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬ এেং পরিবেশ 

সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যতিাত্রাি িবধ্য হবত হবে।   

ঢ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ণ) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা-এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 
কিা হবে।  

৩৫. আধুরনক সপপাি রিলস্ রলরিবটড; আনািপুিা, ভবেিচি, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ক্রািট লাইনাি সপপাি, রিরডয়া 

সপপাি ও েে কাট যন উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা অঞ্চল 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গত ০২/০৬/২০১৫ তারিবে 

২২.০২.৫৯০০.১৪৪.০৪.১০১৮৭.০৬/ছাড়-০৫ সংখ্যক স্মািবক জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র োরতলপূে যক মুন্সীগঞ্জ সজলা অরিস 

সিবক রনম্নেরন যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) এ ছাড়পত্র শুধু কদরনক সবে যাচ্চ ১৪ টন ক্রািট লাইনাি সপপাি ও রিরডয়া সপপাি এেং ৪০০ রপস েে কাট যন উৎপাদবনি জন্য 

প্রবর্াজয। কািোনাি উৎপাদন বৃরদ্ধ, জায়গা সম্প্রসািণ, উৎপাদন প্ররক্রয়া ো তৎসংরিষ্ট সকাবনাপ্রকাি পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ 

অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে।   

ে) ইএিরপ প্ররতবেদবন সুপারিশকৃত সকল রিটিবগশন সিজাস য সাে যেরণক কার্ যকিীভাবে চালূ িােবত হবে।  

গ) সফ্লাি ওয়ারশং ও ডবিরিক তিল েজযয পরিবশািন ও অপসািবণি সেবত্র সসপটিক ট্াংক ও সসাকরপট ব্যেহাি কিবত হবে।   

ঘ) উৎপাদন প্ররক্রয়ায় সৃষ্ট তিল েজযয ৬০ ঘনরিটাি/ঘন্টা েিতাসম্পন্ন ইটিরপি িাধ্যবি পরিবশািন কিবত হবে এেং পরিবশারিত 

তিল েজযয কািোনাি উৎপাদন প্ররক্রয়ায় ব্যেহাি কিবত হবে, োইবি রনগ যিন কিা র্াবেনা। এজন্য র্িার্ি পদবেপ গ্রহণপূে যক 

তা সাে যেরণক চালু িােবত হবে।  

ঙ) কািোনাি কার্ যক্রি ো অেিাবনি িাধ্যবি সকান প্রকাি নদী/জলাশয়/োল ভিাট/দেল কিা র্াবে না। 

চ) ইটিরপ’ি ইনবলট ও আউটবলট পবয়বন্ট সফ্লাবিজারিং রডভাইস িাপন কিবত হবে এেং তাি সিকড য সংিেণ কিবত হবে। 

ছ)   তিল েজযয পরিবশািন প্ররক্রয়াি রেরভন্ন িাবপ সৃষ্ট স্লাজ পুন:ব্যেহাি কিবত হবে। 

জ) কািোনা সৃষ্ট কঠিন েবজযযি জন্য Environmentally Sound Disposal এি ব্যেিা কিবত হবে। কঠিন েজযয Open 

burning কিা র্াবেনা। কঠিন েজযয ব্যেিাপনা রেরিিালা, ২০২১ অনুসাবি কািোনা পরিচালনা কিবত হবে।  

ঝ) সিকাি অনুবিারদত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীরত ও সকল প্রকাি Resource Conservation Plan 
োস্তোয়ন কিবত হবে। এছাড়া, রজবিা রডসচাজয প্লযান র্িার্িভাবে োস্তোয়বনি কিবত হবে। 

ঞ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে। 

ট) সপশাগত স্বািয িোবি য সকল ব্যেিা সাে যেরণক চালু িােবত হবে।  

ঠ) কািোনা চতবিি নূযনতি ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজারতি িলজ ও েনজ গাছ লারগবয় সবুজায়ন কিবত হবে।  

ড) কািোনাি শব্দ এেং তিল/োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ/রনগ যিন িাত্রা র্িাক্রবি শব্দ দূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬ এেং পরিবেশ 

সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যতিাত্রাি িবধ্য হবত হবে।   

ঢ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ণ) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা-এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 
কিা হবে।  

৩৬. রিভারিন পাওয়াি এন্ড সজনাবিশন রলরিবটড; নেোলী (সটালপ্লাজা), সেঁতুলবঝাড়া, সহিাবয়তপুি, সাভাি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

কেদুযরতক োন্সিি যাি, এইচটি সুইচ রগয়াি, এল টি সুইচরগয়াি, রপএিআই (পাওয়াি িযাক্টি ইিপ্রুভবিন্ট), রিটাি সোড য, রডরে সোড য, 

এলরেএস, রিটারিং ইউরনট প্রস্তুত): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, পরিদশ যন 

প্ররতবেদন এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ঢাকা সজলা 

কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদাবনি সুপারিশ 

গৃহীত হয়: 

ক) এ কািোনা িারসক ১০ ইউরনট কেদুযরতক োন্সিি যাি, ১০ ইউরনট এইচটি/ এল টি সুইচ রগয়াি, ১০ ইউরনট রপএিআই (পাওয়াি 

িযাক্টি ইিপ্রুভবিন্ট), এেং ১৫ ইউরনট রিটারিং ইউরনট প্রস্তুত কার্ যক্রবিি জন্য প্রবর্াজয। প্রকবল্পি উৎপাদন বৃরদ্ধ, জায়গা 

সম্প্রসািণ, উৎপাদন প্ররক্রয়া ো তৎসংরিষ্ট সকাবনাপ্রকাি পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে। 

ে) ইএিরপ প্ররতবেদবন উরিরেত সকল Mitigation Measures সাে যেরণক কারিভাবে চালু িােবত হবে। 

গ) কািোনাটিবত Polychlorinated Biphenyls (PCBs) ো অন্য সকাবনা িিবনি POPs সকরিকযাল োন্সিিিাি অবয়ল 

রহবসবে ব্যেহাি কিা র্াবে না।  
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ঘ)   ডবিরিক তিল েজযয পরিবশািন ও অপসািবণি সেবত্র সসপটিক ট্াংক ও সসাকওবয়ল ব্যেহাি কিবত হবে। 

ঙ) সজনাবিটবিি Spent lubricating oil এেং Oil Filter পরিবেশ অরিদপ্তবিি ছাড়পত্র গ্রহণকািী প্ররতিান ব্যরতবিবক অন্য 

সকান Vendor এি কাবছ রেক্রয় কিা র্াবে না। 

চ) কািোনাি উৎপাদন প্ররক্রয়ায় সকাবনা িিবনি এরসড ওয়াশ, গ্যালভানাইরজং ো ইবলক্ট্রবপ্লটিং কার্ যক্রি পরিচালনা কিা র্াবে না।  

ছ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে।   

জ) সপশাগত স্বািয িোবি য সকল ব্যেিা সাে যেরণক চালু িােবত হবে। কি যিত শ্ররিকবদি সপশাগত স্বািয সুিোি জন্য ব্যরক্তগত 

সুিোসািগ্রী (সর্িন: সহলবিট, িাস্ক, ইয়াি িািলাি, বুট) পরিিান কিবত হবে।  

ঝ) কািোনা চেবিি নূযনতি ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লারগবয় সবুজায়ন কিবত হবে।  

ঞ) কািোনাি শব্দ এেং োয়েীয় েবজযযি রনোঃসিণ িাত্রা র্িাক্রবি শব্দ দূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা-২০০৬ এেং পরিবেশ সংিেণ 

রেরিিালা, ১৯৯৭-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। 

ট) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না।   

ঠ) কািোনাি েজযয ব্যেিাপনাি জন্য 3R (3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অেলম্বন কিবত হবে।  

ড) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতা েবল উপরিরিরেত শতযসমূহ Enforce 

কিা হবে। 

 

৩৭.   সিরলরসটি আইরডরস রলরিবটড; ওয়াড য নং-৩, সহারল্ডং নং-রে-২, েঙ্গেন্ধু হাইবটক রসটি, কারলয়াবকি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

রেদুযৎ উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং 

ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গাজীপুি সজলা কার্ যালয় 

কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শতয আবিাপ কবি পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ 

গৃহীত হয়: 

ক)  এ ছাড়পত্র রডবজলচারলত ৪টি সজনাবিটবিি িাধ্যবি ৫০০০ রকবলাওয়াট (৪ x ১২৫০ রকবলাওয়াট) রেদুযৎ উৎপাদবনি জন্য 

প্রবর্াজয। প্রকবল্পি উৎপাদন বৃরদ্ধ, জায়গা সম্প্রসািণ, উৎপাদন প্ররক্রয়া ো তৎসংরিষ্ট সকাবনাপ্রকাি পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ 

অরিদপ্তবিি ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে। 

ে) সজনাবিটি হবত গ্যাসীয় পদাবি যি রনোঃসিণ (SO2, NOx এেং CO) এেং েস্তুকণাি (Particulate Matters) রনগ যিন 

োয়ুদূষণ রনয়ন্ত্রণ রেরিিালা, ২০২২-এি তিরসল-৫(১) এ উরিরেত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে। সর্ ক োন ো সিয় তাৎেরণক 

সংগৃহীত নমুনায় এই িানিাত্রা অরতক্রি হবত পািবে না।  

গ) সজনাবিটবিি সীিানা প্রাচীবিি সরন্নকবট শবব্দি িাত্রা শব্দদূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০০৬ এি তিরসল-১ এ উরিরেত 

িানিাত্রায় িাকবত হবে। 

ঘ) গ্যাসীয় রনোঃসিবণি জন্য িারপত রচিনী সাে যেরণক কার্ যেি িােবত হবে।  

ঙ) সজনাবিটবিি Spent lubricating oil পরিবেশ অরিদপ্তবিি ছাড়পত্র গ্রহণকািী প্ররতিান ব্যরতবিবক অন্য ক োন ো Vendor 

এি কাবছ রেক্রয় কিা র্াবে না। 

চ) রেদুযৎ সকন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অিো সতলরিরশ্রত েজযয ক োন ো জলাশবয় সিলা র্াবে না। 

ছ) ইএিরপ িিবিবট উরিরেত সকল রিটিবগশন সিজাস য সাে যেরণক কার্ যকিীভাবে চালু িােবত হবে।  

জ) সপশাগত স্বািয িোবি য সকল ব্যেিা সাে যেরণক চালু িােবত হবে। কি যিত শ্ররিকবদি সপশাগত স্বািয সুিোি জন্য ব্যরক্তগত 

সুিোসািগ্রী (সর্িন: সহলবিট ও ইয়াি িািলাি) পরিিান কিবত হবে। 

ঝ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে।   

ঞ) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতােবল উপরিরিরেত শতযসমূহ 

Enforce কিা হবে। 

 

৩৮. সটে টাউন রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); সদওয়ান ইরদ্রস সিাড, েড় িাঙািাটিয়া, আশুরলয়া, সাভাি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প 

কার্ যক্রি: রেদুযৎ উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন 

এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ২.৪৮৭ সিগাওয়াট 

(গ্যাসচারলত ৫০৩+১৫০০ রকবলাওয়াট + রডবজলচারলত ৪৮৪ রকবলাওয়াট) েিতাসম্পন্ন সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক 

নং-৩৭ এ উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয ঢাকা সজলা কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত 

ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়।  
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৩৯. আিবক নীট ডাইং রিলস রলরিবটড (সজনাবিটি); রজিানী োজাি, কারশিপুি, জয়বদেপুি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ 

উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা 

অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গত ২১/০৬/২০২১ তারিবে 

অনলাইন ছাড়পত্র নং:২১-৫৯৮১৮ এি িাধ্যবি জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র োরতলপূে যক ৬.২৩২ সিগাওয়াট (গ্যাসচারলত ১৫০০ 

রকবলাওয়াট + রডবজলচারলত ২x১৫০০+২০০+২৮৮+২৪৪+১০০০ রকবলাওয়াট) েিতাসম্পন্ন সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি 

ক্ররিক নং- ৩৭ এ উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয গাজীপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক 

পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়।  
 

৪০. োন্সওয়াল্ডয সসাবয়টাি রলরিবটড; োহাদুিপুি, ভাওয়াল রিজযাপুি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক 

দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত 

সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গত ২৩/০১/২০২২ তারিবে অনলাইন ছাড়পত্র নং:২২-

৭১২৫৩ এি িাধ্যবি জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র োরতলপূে যক ১.৪৮০ সিগাওয়াট (২ x ৫০০ + ৪৮০ রকবলাওয়াট) েিতাসম্পন্ন 

রডবজলচারলত সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- ৩৭ এ উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও 

প্রচরলত শবতয গাজীপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

  

৪১. সজ এল িযাশনস রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); োরনয়ািচালা, ভোনীপুি, সদি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ 

উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা 

অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ১.৮৪৮ সিগাওয়াট (৩ x ৭৭০ 

সকরভএ) েিতাসম্পন্ন রডবজলচারলত সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- ৩৭ এ উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি 

সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয গাজীপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়।  
   

৪২. সকয়া কসবিটিকস রলরিবটড (রেরনং রডরভশন) (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); জরুন, সকানাোড়ী, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

রেদুযৎ উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং 

ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ৪.৫ সিগাওয়াট (৫ x ৯০০ 

রকবলাওয়াট) েিতাসম্পন্ন গ্যাসচারলত সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- ৩৭ এ উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি 

সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয গাজীপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়।  
 

৪৩. আব্দুল সিাবনি রলরিবটড (সজনাবিটি); ১৮ নং িাজউক ২য় পে য, শ্যািপুি-কদিতলী রশল্প এলাকা, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

রেদুযৎ উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং 

ঢাকা িহানগি কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ২১২২ রকবলাওয়াট 

(১০৬৩+৫২৩+৫৩৬ রকবলাওয়াট) েিতাসম্পন্ন রডবজলচারলত ৩টি সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- ৩৭ এ উরিরেত 

রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয ঢাকা িহানগি কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি 

সুপারিশ গৃহীত হয়।  
 

৪৪. সাবলক সটেটাইল রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); িাহনা, ভোনীপুি, সদি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ উৎপাদন): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা অঞ্চল 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ২.৭৯৪ সিগাওয়াট (গ্যাসচারলত 

১.০৩০+১.৫ সিগাওয়াট + রডবজলচারলত ০.২৬৪ সিগাওয়াট) েিতাসম্পন্ন সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- ৩৭ এ 

উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয গাজীপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত ছাড়পত্র 

জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়।  
 

৪৫. কণ যফুলী সুজ ইন্ডারস্ট্রজ রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); ব্লক-রজ-১ ও রজ-২, সকারিয়ান ইরপবজড, আবনায়ািা, চট্টগ্রাি 

(রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, 

পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল 

গত ২৮/১১/২০১৯ তারিবে অনলাইন ছাড়পত্র নং: ১৯-৩২৯৫৮ সংখ্যক স্মািবকি িাধ্যবি জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র 

োরতলপূে যক ৯.৬০৭২ (৩ x ১.৫ + ৫ x ১.০ সিগাওয়াট + ৯০ সকরভএ + ৪৪ সকরভএ) সিগাওয়াট েিতাসম্পন্ন রডবজলচারলত 

সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- ৩৭ এ উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয 

চট্টগ্রাি সজলা কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়।  

 

৪৬. িাস ইরন্টবিটস োংলাবদশ (প্রা:) রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); এিএসএিরে: ০১, কণ যফুলী ইরপবজড, চট্টগ্রাি (রশল্প/প্রকল্প 

কার্ যক্রি: রেদুযৎ উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন 
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এেং চট্টগ্রাি িহানগি কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গত ০৫/১০/২০১৫ 

তারিবে পঅ/চি/ছাড়পত্র-১৭৮/২০১৪/২০৫ সংখ্যক স্মািবকি িাধ্যবি জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র োরতলপূে যক ১.৯৬ সিগাওয়াট 

(৬৪০ + ৫২০ + ২ x ৪০০ রকবলাওয়াট) েিতাসম্পন্ন রডবজলচারলত ৪টি সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- ৩৭ এ 

উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয চট্টগ্রাি িহানগি কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত ছাড়পত্র 

জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়।  
 

৪৭. আবুল োবয়ি রসিারিকস ইন্ডারস্ট্রজ রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); োলীগাঁও, কালীগঞ্জ, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ 

উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা 

অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ৪ সিগাওয়াট (১.৫ + ১.৫ + 

১.০  সিগাওয়াট) েিতাসম্পন্ন গ্যাসলচারলত ৩ টি সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- ৩৭ এ উরিরেত রেবশষ শতযােলীি 

সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয গাজীপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়।  
 

৪৮. সড্রসবডন সটেটাইল রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); গুরজয়াি, আরিিাোড়ী, রত্রশাল, িয়িনরসংহ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ 

উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং 

িয়িনরসংহ রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গ্যাসচারলত 

১৫০০ রকবলাওয়াট  েিতাসম্পন্ন সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- ৩৭ এ উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি 

সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয িয়িনরসংহ সজলা কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৪৯. ম্যাি ফুটওয়যাি রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); প্লট নং-২৯৬, নারসিাোদ রশল্প এলাকা, পরলবটকরনক সিাড়, োবয়রজদ, 

চট্টগ্রাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, 

পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং চট্টগ্রাি িহানগি কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি 

অনুকূবল ৩.০৭০ সিগাওয়াট (গ্যাসচারলত ২ x ১৫০০ রকবলাওয়াট + রডবজলচারলত ০.০৭০ সিগাওয়াট) েিতাসম্পন্ন ৩টি 

সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- ৩৭ এ উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয 

চট্টগ্রাি িহানগি কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৫০. জালালাোদ িাগীে-িাবেয়া সিরডবকল কবলজ ও হাসপাতাল (সজনাবিটি); পাঠানটুলী, রসবলট (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ 

উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং রসবলট 

রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ১৭৫০ সকরভএ (৭৫০+২x৫০০ 

সকরভএ) েিতাসম্পন্ন রডবজলচারলত ৩টি সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- ৩৭ এ উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি 

রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয রসবলট সজলা কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৫১. টিএি সটেটাইলস এন্ড গাবি যন্টস রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); কাশি, ভালুকা, িয়িনরসংহ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ 

উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং 

িয়িনরসংহ রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গত ১৭/১২/২০১৮ 

তারিবে অনলাইন ছাড়পত্র নং:১৮-১৫৯৪৯ এি িাধ্যবি জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র োরতলপূে যক ৭.২০৬ সিগাওয়াট (গ্যাসচারলত 

৩ x ১০৩০ + ৬০০ + ১৫০০ রকবলাওয়াট + রডবজলচারলত ১৩৩৬ + ৬১৬ + ৬৪ রকবলাওয়াট) েিতাসম্পন্ন ৮টি সজনাবিটবিি 

জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- ৩৭ এ উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয িয়িনরসংহ 

সজলা কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়।  
 

৫২. মুলতারজি রেরনং রিলস রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); ভিাবডাো, ভালুকা, িয়িনরসংহ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ 

উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং 

িয়িনরসংহ রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ৮.৬৫৪ 

সিগাওয়াট (৪ x ১৪১৩ + ২ x ১৫০১ রকবলাওয়াট) েিতাসম্পন্ন ৬টি গ্যাসচারলত সজনাবিটবিি জন্য কার্ যরেেিণীি ক্ররিক নং- 

৩৭ এ উরিরেত রেবশষ শতযােলীি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয িয়িনরসংহ সজলা কার্ যালয় কর্তযক পরিবেশগত 

ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়।  
 

৫৩.  িাশ যাল এবগ্রাবভট সকরিকযাল ইন্ডারস্ট্রজ; ভাওয়ািরভটি, দরেণ সকিাণীগঞ্জ, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: োলাইনাশক িমু যবলশন ও 

রিপ্যারকং): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ওঅন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা 

অঞ্চল দপ্তবিি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ঢাকা রেভাগীয় 

কার্ যালয় সিবক গত ২১/১০/২০১২ তারিবে পরিবেশ/ঢারে/১৭০৪৫/ঢাকা/লাল/ছাড়-৩৫ সংখ্যক স্মািবক জািীকৃত পরিবেশগত 

ছাড়পত্রটি োরতলপূে যক ঢাকা সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতযি সাবি রেরি সিাতাবেক প্রবর্াজয ও প্রচরলত শবতয 

পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়: 
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ক) এ ছাড়পত্র শুধুিাত্র রেরভন্ন িিবনি দানাদাি ও তিল কীটনাশক রিপ্যারকং ও িমু যবলশন-এি জন্য প্রবর্াজয। প্রকবল্পি উৎপাদন 

বৃরদ্ধ, জায়গা সম্প্রসািণ, উৎপাদন প্ররক্রয়া ো তৎসংরিষ্ট সর্ সকাবনাপ্রকাি পরিেতযবনি জন্য পরিবেশ অরিদপ্তবিি পূে যানুিরত/ 

ছাড়পবত্রি প্রবয়াজন হবে। 

ে) কািোনাি উৎপাদন প্ররক্রয়ায় রেরভন্ন ইউরনট হবত সৃষ্ট তিল েজযয ঘণ্টায় ৩০০ রলটাি েিতাসম্পন্ন তিল েজযয পরিবশািনাগাি 

(ইটিরপ)-এি িাধ্যবি পরিবশািন কিবত হবে। ইটিরপ হবত রনগ যত তিল েবজযযি তাৎেরণক সংগৃহীত নমুনাি িানিাত্রা পরিবেশ 

সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭-এ উরিরেত িানিাত্রাি িবধ্য িাকবত হবে। সকাবনা সিয় ইটিরপ ো এি সকাবনা ইউরনট অকার্ যকি 

হবল সাবি সাবি সংরিষ্ট উৎপাদন ইউরনট েন্ধ কিবত হবে। ইটিরপ সংস্কাি কবি এি কার্ যেিতা সম্পবকয রনরিত হওয়া 

সাবপবে েন্ধ ইউরনট পুনিায় চালু কিা র্াবে। 

গ) কািোনাি রেরভন্ন উৎস হবত সৃষ্ট তিলেজযয পরিবশািন কবি পুনব্যেহাি কিবত হবে। পুনব্যেহাবিি অনুপবর্াগী তিলেজযয 

োষ্পীভেবনি িাধ্যবি অপসািণ কিবত হবে। ইটিরপি স্লযাজ রনয়রন্ত্রত ইনরসনাবিটবিি িাধ্যবি পুরড়বয় পরিতযাজন কিবত হবে।  

ঘ) কািোনাটি চালু অেিায় প্ররত রতনিাস অেি অি যাৎ েছবি ৪ োি ইটিরপি তিল েবজযযি (পরিবশািনপূে য ও পরিবশািবনাতি) 

গুণগতিান (pH, COD ও TSS) পিীোি িলািল পরিবেশ অরিদপ্তবি দারেল কিবত হবে। 

ঙ) ইএিরপ িিম্যাবট েরণ যত সকল রিটিবগশন সিজাস য সে যদা কার্ যকিীভাবে চালু িােবত হবে। 

চ) কীটনাশক িমু যবলশন ও রিপ্যারকং স্বয়ংরক্রয় পদ্ধরতবত কিবত হবে, ম্যানুয়ারল কিা র্াবে না। 

ছ) িাসায়রনক দ্রব্য পরিেহন, গুদািজাতকিণ ও ব্যেহাবিি জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়যাল অনুসিণ কিবত 

হবে। 

জ) কািোনায় িাসায়রনক দ্রবব্যি ব্যেহাি সংক্রাে সিকড য সংিেণ কিবত হবে। পরিবেশ অরিদপ্তবিি কি যকতযা কর্তযক 

পরিদশ যনকাবল উক্ত সিরজিাি প্রদশ যন কিবত হবে। 

ঝ) রেশ্বরেযালবয়ি রডরগ্রপ্রাপ্ত িসায়নরেদ ো Chemical Engineer ছাড়া কািোনাি উৎপাদন পরিচালনা কিা র্াবে না। 

ঞ) উৎপাদন প্ররক্রয়ায় সৃষ্ট োয়েীয় েজযয ডাি কাবলক্টবিি িাধ্যবি সংগ্রহ কিবত হবে এেং তা ইনরসনাবিটবিি িাধ্যবি পুরড়বয় 

সিলবত হবে। এ সেবত্র োয়েীয় রনোঃসিণিাত্রা োয়ু দূষণ (রনয়ন্ত্রণ) রেরিিালা, ২০২২-এ েরণ যত িানিাত্রাি িবধ্য হবত হবে।   

রনগ যিবনি িাত্রা রেরিেদ্ধ িানিাত্রাি অরিক হবল কািোনায় স্ক্র্যাোি িাপন ও সাে যেরণক কার্ যকিীভাবে চালু িােবত হবে। 

কািোনাি সিবঝ ভযারকউি রেনাি দ্বািা পরিষ্কাি কিবত হবে। 

ট) কািোনায় িারপত সজনাবিটবিি Spent lubricating oil এেং Oil Filter পরিবেশ অরিদপ্তবিি ছাড়পত্র গ্রহণকািী প্ররতিান 

ব্যরতবিবক অন্য সকাবনা Vendor এি কাবছ রেরক্র কিা র্াবে না। 

ঠ) কািোনায় উৎপারদত পবেি গুণগতিান র্িার্ি কী না সস রেষবয় কৃরষ সম্প্রসািণ অরিদপ্তি সিবক ছাড়পত্র গ্রহণ কিবত হবে। 

কৃরষসম্প্রসািণ অরিদপ্তি-এি ছাড়পত্র ব্যরতবিবক পরিবেশগত ছাড়পত্র নোয়ন কিা র্াবেনা। 

ড) কািোনাি কাঁচািাল েহনকািী োরল ড্রাি ো কনবটইনাি Tripple rinse পদ্ধরতবত দূষণমুক্ত ও পুনোঃব্যেহাবিি অনুপবর্াগী 

কবি এেং প্রবর্াজয সেবত্র স্ক্র্যাপকবি (িাতে ড্রাবিি সেবত্র) পুনোঃপ্ররক্রয়াকিণকািী প্ররতিাবনি রনকট রেরক্র কিবত হবে। 

ঢ) অরি রনিাপতা ব্যেিা রনরিত কিাি লবেয োংলাবদশ ন্যাশনাল রেরল্ডং সকাড এেং িায়াি লাইবসবন্সি শতযানুসাবি উপযুক্ত 

ব্যেিারদ সাে যেরণক কার্ যকিী িােবত হবে।  

ণ) কািোনায় কি যিত শ্ররিকবদিবক কািোনাি অভযেবি সাে যেরণক উপযুক্ত িাস্ক, হযান্ডগ্লযাভস, সসিটিগ্লাস, বুট, সহলবিট ব্যেহাি 

কিবত হবে। এ ছাড়া সপশাগত স্বািয িোবি য সকল ব্যেিা সাে যেরণক চালু িােবত হবে। 

ত) কািোনা চেবিি নুযনতি ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লারগবয় সবুজায়ন কিবত হবে।  

ি) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

দ) োংলাবদশ পরিবেশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ এেং তদিীন প্রণীত রেরিিালা এ প্রদত েিতা েবল উপরিরিরেত শতযসমূহ 

Enforce কিা হবে। 

 

৫৪.  এভািলাি রিনাবিলস রলরিবটড; গাইোন্ধা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: কূপ েনন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য 

কাগজপত্র ও িংপুি রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি 

অনুকূবল সদি দপ্তি হবত গত ১১.০৪.২০২২ তারিবেি ২২.০২.০০০০.০১৮.৭২.০০২.২১.৫১ সংখ্যক স্মািবক জািীকৃত পরিবেশগত 

ছাড়পত্র োরতল কবি সংবশারিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জািীি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

ে) ইআইএ অনুবিাদন: সুপারিশকৃত রশল্প/ প্রকল্পসমূহ 

 

১. সক রস রেরনং রিলস রলরিবটড; ১১৭, সগাদনাইল, রসরদ্ধিগঞ্জ, নািায়ণগঞ্জ। (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেরনং কার্ যক্রবিি সাবি ডাইং 

সংবর্াজন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, সংবশারিত ইআইএ প্ররতবেদন এেং অন্যান্য কাগজপত্র ও ঢাকা অঞ্চল 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্ররতিাবনি অনুকূবল নািায়ণগঞ্জ সজলা 

কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতয ইআইএ প্ররতবেদন নীরতগতভাবে অনুবিাদবনি সুপারিশ গৃহীত হয়: 
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ক)  ইআইএ অনুবিারদত হওয়ায় ভূরি উন্নয়ন ও অেকাঠাবিা উন্নয়ন কার্ যক্রি গ্রহণ কিা র্াবে এেং আিদানীতব্য র্ন্ত্রপারতি জন্য 

L/C সোলা র্াবে, র্াবত সকল দূষণ রনয়ন্ত্রণ সংক্রাে র্ন্ত্রপারত অের্ভ যক্ত িাকবে। 

ে)  পরিবেশ অরিদপ্তবি দারেলকৃত রডজাইন সিাতাবেক ২৫০ ঘনরিটাি/ঘন্টা েিতাসম্পন্ন ইটিরপ রনি যাণ কিবত হবে;  

গ) Sound Engineering Practice অনুসিণ কবি ইটিরপ রনি যাণ কিবত হবে; 

ঘ) আগািী ০৬(ছয়) িাবসি িবধ্য STP-এি Drawing, design, calculation দারেল কিবত হবে; 

ঙ)  ইটিরপ’ি কার্ যকারিতা পরিেীেবণ কািোনাটিবত ল্যাে িাপন ও পরিচালনাি জন্য প্ররশরেত জনেল রনবয়াগ কিবত হবে। 

চ)   Bangladesh Standard & Guidelines for Sludge Management Plan অনুসাবি স্লাজ ব্যেিাপনা কিবত হবে; 

পরিকল্পনা দারেল কিবত হবে; 

ছ) ইআইএ প্ররতবেদবন উরিরেত সকল রিটিবগশন সিজািস োস্তোয়ন কবি পরিবেশগত ছাড়পবত্রি জন্য আবেদন কিবত হবে। 

জ) প্রকবল্পি পরিবেশগত ব্যেিাপনাি জন্য পরিবেশ রেষবয় প্ররশেবণি প্রবয়াজনীয় ব্যেিা গ্রহণ কিবত হবে।  

ঝ) প্রকল্প এলাকায় সদশজ প্রজারতি গাছ লারগবয় সবুজায়ন কিবত হবে। 

ঞ) সিকাি অনুবিারদত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীরত োস্তোয়ন কিবত হবে। 

ট) এ ইআইএ অনুবিাদন ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ঠ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত কািোনাি উৎপাদন কার্ যক্রি শুরু কিা র্াবে না। 

 

২. সগ্রাবটক এবগ্রা; রেরসক রশল্প এলাকা, িািিাই, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি কার্ যক্রি: কীটনাশক (Pymetrozine) রিপ্যারকং):  
উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। 

সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্ররতিাবনি অনুকূবল ঢাকা সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত রেবশষ শবতয ইআইএ প্ররতবেদন 

নীরতগতভাবে অনুবিাদবনি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) ইআইএ অনুবিারদত হওয়ায় ভূরি উন্নয়ন ও অেকাঠাবিা উন্নয়ন কার্ যক্রি গ্রহণ কিা র্াবে এেং আিদানীতব্য র্ন্ত্রপারতি জন্য 

L/C সোলা র্াবে, র্াবত সকল দূষণ রনয়ন্ত্রণ সংক্রাে র্ন্ত্রপারত অের্ভ যক্ত িাকবে।  

ে)  রিপ্যারকং এি জন্য স্বয়ংরক্রয় সিরশন িাপন কিবত হবে। 

গ)  কীটনাশবকি পাত্র দূষণমুক্ত কিাি জন্য Tripple Rinse ব্যেিা িাপন কিবত হবে।  

ঘ)  Rinsate পুনোঃব্যেহাবিি প্রবয়াজনীয় র্ন্ত্রপারত িাপন কিবত হবে। 

ঙ)  Pesticide Spill রনয়ন্ত্রণ, িািণ এেং পরিষ্কাি পরিচ্ছন্ন কিাি প্রবয়াজনীয় ব্যেিা গ্রহণ কিবত হবে। 

চ)   ইআইএ প্ররতবেদবন উরিরেত সকল রিটিবগশন সিজািস োস্তোয়ন কবি পরিবেশগত ছাড়পবত্রি জন্য আবেদন কিবত হবে। 

ছ) সপশাগত স্বািয সুিোি লবেয প্রবয়াজনীয় সুিো সািগ্রী (িাস্ক, বুট, গ্লাভস, সহলবিট ইতযারদ), Eye Shower এেং antidote 

সংগ্রহ কিবত হবে। 

জ) প্রকবল্পি পরিবেশগত ব্যেিাপনাি জন্য পরিবেশ রেষবয় প্ররশেবণি প্রবয়াজনীয় ব্যেিা গ্রহণ কিবত হবে।  

চ) প্রকল্প এলাকায় সদশজ প্রজারতি গাছ লারগবয় সবুজায়ন কিবত হবে। 

ছ) সিকাি অনুবিারদত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীরত োস্তোয়ন কিবত হবে। 

জ) এ ইআইএ অনুবিাদন ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত কািোনাি উৎপাদন কার্ যক্রি শুরু কিা র্াবে না। 

 

(গ) ইআইএ-ি কার্ যপরিরি (ToR) অনুবিাদন: সুপারিশকৃত রশল্প/ প্রকল্পসমূহ 
 

১. Site Preparation, Drilling of One (1) well (Bibiyana-28), Installation of Surface Facilities for 

Producing Wells including gathering Lines and Production of Wells at Bibiyana North Pad of 

Nabiganj Upazila in Habiganj District (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি:গ্যাস কুপ অনুসন্ধান): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত 

আবেদনপত্র এেং ইআইএ-ি কার্ যপরিরি সভায় আবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি জন্য আইইই 

প্ররতবেদন প্রণয়ন সিবক অব্যহরতপূে যক ইআইএ-ি কার্ যপরিরি প্রবয়াজনীয় সংবশািন সাবপবে নীরতগতভাবে অনুবিাদবনি সুপারিশ 

গৃহীত হয়। রেষয়টি সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তাবক পত্র দ্বািা অেরহত কিা হবে। 

২. Tangail Economic Zone; Bhuapur, Tangail (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: অি যবনরতক অঞ্চল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত 

আবেদনপত্র ও ইআইএ-ি কার্ যপরিরি সভায় আবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি জন্য আইইই 

প্ররতবেদন প্রণয়ন সিবক অব্যহরতপূে যক ইআইএ-ি কার্ যপরিরি প্রবয়াজনীয় সংবশািন সাবপবে নীরতগতভাবে অনুবিাদবনি সুপারিশ 

গৃহীত হয়। রেষয়টি সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তাবক পত্র দ্বািা অেরহত কিা হবে। 

৩. 635 MW Coal based Thermal Power Plant, Orion Power Unit-2 Dhaka Limited at Matarbari, 

Maheshkhali, Cox’s Bazar (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-ি 
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কার্ যপরিরি সভায় আবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি জন্য আইইই প্ররতবেদন প্রণয়ন সিবক 

অব্যহরতপূে যক ইআইএ-ি কার্ যপরিরি প্রবয়াজনীয় সংবশািন সাবপবে নীরতগতভাবে অনুবিাদবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি সদি 

দপ্তি সিবক উবযাক্তাবক পত্র দ্বািা অেরহত কিা হবে। 

৪. The Chattogram Sewerage Improvement Project under Chattogram Water Supply and Sererage 

Authority (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: পয়েজযয সশািনাগাি): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-ি কার্ যপরিরি সভায় 

আবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি জন্য আইইই প্ররতবেদন প্রণয়ন সিবক অব্যহরতপূে যক ইআইএ-

ি কার্ যপরিরি প্রবয়াজনীয় সংবশািন সাবপবে নীরতগতভাবে অনুবিাদবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তাবক 

পত্র দ্বািা অেরহত কিা হবে। 

৫. আি রে-কনকাি এন্ড রি-সিারলং রিলস রলরিবটড; র্ভলতা, রুপগঞ্জ, নািায়ণগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেবলট উৎপাদন): উবযাক্তা 

কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-ি কার্ যপরিরি সভায় আবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি 

জন্য আইইই প্ররতবেদন প্রণয়ন সিবক অব্যহরতপূে যক ইআইএ-ি কার্ যপরিরি প্রবয়াজনীয় সংবশািন সাবপবে নীরতগতভাবে অনুবিাদবনি 

সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তাবক পত্র দ্বািা অেরহত কিা হবে। 

 

(ঘ) অেিানগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত রশল্প/ প্রকল্পসমূহ 

১. আবনায়াি সডরনি রলরিবটড; রসরকিগাঁও, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সডরনি কাপড় প্রস্তুত): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত 

আবেদনপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। 

পর্ যোন োচ োনে আন োচয প্র নের অনুকূবল মুন্সীগঞ্জ সজলা কার্ যালয়  র্তয  ন ম্নবনণ যত নবনেষ েনতযর সোনে নবনি ক োতোনব  প্রনর্োজ্য ও 

প্রচন ত েনতয অবস্থো গত ছোড়পত্র প্রদোন র সুপোনরে গৃহীত হয়: 

ক) অেকাঠাবিাগত উন্নয়বনি আওতায় অন্যান্য রেষবয়ি িবধ্য আইইই প্ররতবেদবন েরণ যত সকল রিটিবগশন সিজািস র্িার্িভাবে 

োস্তোয়ন কিবত হবে। 

ে) আইইই প্ররতবেদবনি সাবি দারেলকৃত ToR-এি রভরতবত ইআইএ প্ররতবেদন প্রণয়ন কিবত হবে এেং উক্ত ইআইএ প্ররতবেদন 

পরিবেশ অরিদপ্তবি অনুবিাদবনি জন্য সপশ কিবত হবে।  

গ) ইআইএ প্ররতবেদবন অন্যান্য রেষবয়ি িবধ্য রনবম্নাক্ত রেষয়সমূহ অেযর্ভক্ত কিবত হবে: 

(১) কাঁচািাল, িাসায়রনক পদাি য  এেং র্ন্ত্রপারতি রেেিণ।  

(২) Break-upসহ পারন ব্যেহাবিি রেেিণ। 

(৩) Process-flow diagramসহ উৎপাদন প্ররক্রয়াি রেস্তারিত রেেিণ। 

(৪) Waste water receiving জলাশবয়ি পারনি গুণগতিান (Discharge Piont এি উজান ও ভাটিি ৮ টি পবয়ন্ট)। 

(৫) প্রকবল্পি চািপাবশি ৫ রক.রি. ব্যাপী এলাকাি রেযিান পরিবেশগত অেিাি রেেিণ।  

ঘ) ইআইএ প্ররতবেদবন ইটিরপ সংক্রাে রনবম্নাক্ত তথ্যারদ সংযুক্ত কিবত হবে: 

(১) প্রকল্প সাইবটি সল-আউট প্লযান র্াবত জরিি সীিানা, প্রস্তারেত ও রেযিান ইিািত, সসড, ইটিরপ, স্লাজ সংিেণ সসড, 

রডপটিউেওবয়ল, পুকুি/জলাশয় ইতযারদ ১:২০০ সস্কবল প্রদশ যন; 

(২)  ইটিরপবত ব্যেহৃতব্য প্রিান র্ন্ত্রপারতি েিতা উবিেসহ তারলকা; 

(৩) ইটিরপ রসবিি সলআউট প্লযাবন ডাইবিশনসহ ট্াে, সচম্বাি ও কবরাল প্যাবনল, ইনবলট ও আউটবলট এেং তিল েজযয 

রনগ যিন পবয়ন্ট উবিেকিণ; 

(৪) ইটিনপ-এর ক -আউট প্ল্যো  ও হোইনরোন   কলো ডোয়োগ্রোন  প্রনসস ইউন টসমূনহর ডোইন  ে ; প্রনসস কলো পোে; হোইনরোন   

স্ট্রো চোর, চযোন  , পোইপ োই , উইয়োর ও  নরো  ভো ভসমূনহর অবস্থো  এবং এন নভে  প্রদে য   নরনত হইনব; 

(৫) প্রকবল্পি পারন সিেিাহ লাইন, িি য ওয়াটাি সড্রন লাইন, ইটিরপবত আগত এেং ইটিরপ হবত রনগ যত তিল েবজযযি লাইন, 

তিল েবজযযি চূড়াে রনগ যিন িল এেং তিল/পারন প্রোবহি রদক প্রদশ যনযুক্ত সড্রবনজ সল-আউট প্লযান দারেল। 

ঙ) ইআইএ প্ররতবেদবন STP এি ড্রইং, রডজাইন, কযালকুবলশন অের্ভ যক্ত কিবত হবে। 

চ) ETP ও STP'ি স্লযাজ ব্যেিাপনাি জন্য Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসাবি 

Sludge Management Plan ইআইএ প্ররতবেদবন অের্ভ যক্ত কিবত হবে। 

ছ) প্রকবল্পি সপশাগত স্বািয ও রনিাপতা এেং পরিবেশগত ব্যেিাপনাি জন্য প্ররশেবণি প্রবয়াজনীয় ব্যেিা গ্রহণ কিবত হবে।  

জ) ইআইএ প্ররতবেদবন দূষণ রনয়ন্ত্রণ ব্যেিা গবড় সতালাি রেষবয় প্রবয়াজনীয় কারিগিী ও আরি যক প্রস্তােনা অের্ভ যক্ত কিবত হবে। 

ঝ) ইআইএ অনুবিারদত না হবল ইটিরপ রনি যাণ এেং আিদানীতব্য র্ন্ত্রপারতি অনুকূবল L/C সোলা র্াবে না। 

ঞ) প্রকল্প চেবি উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লারগবয় সবুজায়ন কিবত হবে। 

ট) কি যিত শ্ররিকবদি সপশাগত স্বািয িোবি য সকল ব্যেিা সর্িন: হাড য সহলবিট, সনাজ িাস্ক, বুট, চশিা ইতযারদি ব্যেিা কিবত 

হবে। 
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ঠ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ড) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যরতবিবক প্রকল্প চালু কিা র্াবে না। 

 

২. সিসাস য ন্যাশনাল রসবিন্ট রিলস রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); ইছানগি, কণ যফুলী, চট্টগ্রাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ 

উৎপাদন): উনযোক্তো  র্তয  দোনি কৃত আনবদ পত্র, আইইই প্রনতনবদ  ও অন্যোন্য  োগজ্পত্র এবং চট্টগ্রো  অঞ্চ   োর্ যো নয়র  তো ত 

সভোয় পর্ যোন োচ ো  রো হয়। পর্ যোন োচ োনে আন োচয প্র নের অনুকূবল চট্টগ্রাি কজ্ ো অনিস  র্তয  ন ম্নবনণ যত নবনেষ েনতযর সোনে 

নবনি ক োতোনব  প্রনর্োজ্য ও প্রচন ত েনতয অবস্থো গত ছোড়পত্র প্রদোন র সুপোনরে গৃহীত হয়: 

ক) অেকাঠাবিাগত উন্নয়বনি আওতায় অন্যান্য রেষবয়ি িবধ্য আইইই প্ররতবেদবন েরণ যত সকল রিটিবগশন সিজািস র্িার্িভাবে 

োস্তোয়ন কিবত হবে। 

ে) আইইই প্ররতবেদবনি সাবি দারেলকৃত ToR-এি রভরতবত ইআইএ প্ররতবেদন প্রণয়ন কিবত হবে এেং উক্ত ইআইএ প্ররতবেদন 

পরিবেশ অরিদপ্তবি অনুবিাদবনি জন্য সপশ কিবত হবে।  

গ) ইআইএ প্ররতবেদবন অন্যান্য রেষবয়ি িবধ্য র্ন্ত্রপারতি তারলকা, জ্বালানীি পরিিাণ ও গুণগতিান, উৎপাদন েিতা, পারনি 

চারহদা, গ্যাসীয় রনোঃসিণ, শবব্দি িাত্রা এেং সৃষ্ট তিল েবজযযি পরিিান ইতযারদ উবিে কিবত হবে। 

ঘ) প্রকবল্পি চািপাবশি ৫ রকবলারিটাি ব্যাপী এলাকাি রেযিান পরিবেশগত অেিাি রেেিণ ইআইএ প্ররতবেদবন অের্ভ যক্ত কিবত 

হবে। 

ঙ) প্রকবল্পি সম্ভাব্য ও তাি প্রশিনমূলক ব্যেিা, পরিবেশগত ব্যেিাপনা পরিকল্পনা, িরনটরিং প্লযান, োয়ুদূষণ ও শব্দদূষণ রনয়ন্ত্রণ, 

তিল েজযয পরিবশািন, কঠিন েজযয ও রেপজ্জনক েজযয ব্যেিাপনা, জরুরি অেিা সিাকাবেলা পরিকল্পনা ইতযারদ রেস্তারিত রেেিণ 

ইআইএ প্ররতবেদবন অের্ভ যক্ত কিবত হবে।      

চ) কঠিন েজযয ব্যেিাপনা, েজযয চক্রায়ন, পরিতযাজন ব্যেিা সংক্রাে তথ্য ইআইএ প্ররতবেদবন অের্ভ যক্ত কিবত হবে।   

ছ) প্রকবল্পি সপশাগত স্বািয ও রনিাপতা এেং পরিবেশগত ব্যেিাপনাি জন্য প্ররশেবণি প্রবয়াজনীয় ব্যেিা গ্রহণ কিবত হবে।  

জ) ইআইএ প্ররতবেদবন দূষণ রনয়ন্ত্রণ ব্যেিা গবড় সতালাি রেষবয় প্রবয়াজনীয় কারিগিী ও আরি যক প্রস্তােনা অের্ভ যক্ত কিবত হবে। 

ঝ) ইআইএ অনুবিারদত না হবল আিদানীতব্য র্ন্ত্রপারতি অনুকূবল L/C সোলা র্াবে না। 

ঞ) প্রকল্প চেবি উপযুক্ত প্রজারতি িলদ ও েনজ গাছ লারগবয় সবুজায়ন কিবত হবে। 

ট) কি যিত শ্ররিকবদি সপশাগত স্বািয িোবি য সকল ব্যেিা সর্িন: হাড য সহলবিট, সনাজ িাস্ক, বুট, চশিা ইতযারদি ব্যেিা কিবত 

হবে। 

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূরিি িারলকানা স্বে রনি যািণ কবি না। 

ড) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যরতবিবক প্রকল্প চালু কিা র্াবে না। 

 
 

ঙ)   অেিানগত/পরিবেশগত/ইআইএ নোয়ন অনুবিাদন: সুপারিশকৃত রশল্প/ প্রকল্পসমূহ 

 

১.  Construction of Dual Gauge Double Line between Joydebpur and Ishurdi Section of Bangladesh 

Railway Project by Bangladesh Railway (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সিল লাইন রনি যাণ) উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত 

আবেদনপত্র এেং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল সদি 

দপ্তি সিবক গত ২৬/০৬/২০২০ তারিবেি ২২.০২.০০০০.০১৮.৭২.০১৭.২০.১২৫ সংখ্যক স্মািবকি িাধ্যবি জািীকৃত পরিবেশগত 

ছাড়পবত্রি প্রদত শতযসমূহ অপরিেরতযত সিবে পিেতী সিয়াবদি জন্য ছাড়পত্র নোয়বনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

(চ) ইটিরপ/এসটিরপ/রসইটিরপ এি রডজাইন অনুবিাদন: সুপারিশকৃত রশল্প/ প্রকল্পসমূহ 

 

১.   শািাি ওয়ারশং এন্ড ডাইং ইন্ডারস্ট্রজ রলরিবটড; নিরসংহপুি, আশুরলয়া, সাভাি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ওয়ারশং, ডাইং ও 

সডরনি ওয়ারশং): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, ৩০০ ঘনরিটাি/ঘণ্টা েিতাসম্পন্ন ইটিরপি ড্রইং, রডজাইন এবং ঢো ো 

অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ঢাকা সজলা কার্ যালয় কর্তযক 

রনম্নেরণ যত শবতয ইটিরপ’ি রডজাইন অনুন োদন র জ্ন্য সভোয় সুপোনরে গৃহীত হয়:  

ক) পরিবেশ অরিদপ্তবি দারেলকৃত রডজাইন সিাতাবেক ৩০০ ঘনরিটাি/ঘণ্টা েিতাসম্পন্ন ইটিরপ রনি যাণ কবি সাে যেরণক চালু 

িােবত হবে;  

ে) Sound Engineering Practice অনুসিণ কবি ইটিরপ রনি যাণ কিবত হবে; 

গ) আগািী ০৬ (ছয়) িাবসি িবধ্য ইটিরপ’ি কার্ যকািীতা প্রিাবণি স্বপবে পরিবশািনপূে য ও পরিবশািবনাতি তিল েজযয নমুনাি 

রেবিরষত িলািল দারেল কিবত হবে; 

ঘ)  ইটিরপ’ি কার্ যকারিতা পরিেীেবণ কািোনাটিবত ল্যাে িাপন ও পরিচালনাি জন্য প্ররশরেত জনেল রনবয়াগ কিবত হবে। 
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ঙ)   আগািী ১ (এক) িাবসি িবধ্য Bangladesh Standard & Guidelines for Sludge Management Plan অনুসাবি স্লাজ 

ব্যেিাপনা পরিকল্পনা দারেল কিবত হবে; 

চ)  আগািী ৬(ছয়) িাবসি িবধ্য STP ড্রইং, রডজাইন এেং কযালকুবলশন দারেল কিবত হবে। 

২. সিিাস সেশালাইজড হসরপটাল; োরড় নং- ০৫, ব্লক-এইচ, সিইন সিাড, সিিারদয়া োজাি, েনশ্রী, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, ৯০০ রলটাি/ঘণ্টা েিতাসম্পন্ন ইটিরপি ড্রইং, রডজাইন এবং ঢো ো িহানগি 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল ঢাকা িহানগি কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত 

শবতয ইটিরপ’ি রডজাইন অনুন োদন র জ্ন্য সভোয় সুপোনরে গৃহীত হয়:  

ক) পরিবেশ অরিদপ্তবি দারেলকৃত রডজাইন সিাতাবেক ৯০০ রলটাি/ঘণ্টা েিতাসম্পন্ন ইটিরপ রনি যাণ কবি সাে যেরণক চালু িােবত 

হবে;  

ে) Sound Engineering Practice অনুসিণ কবি ইটিরপ রনি যাণ কিবত হবে; 

গ) আগািী ০৬ (ছয়) িাবসি িবধ্য ইটিরপ’ি কার্ যকািীতা প্রিাবণি স্বপবে পরিবশািনপূে য ও পরিবশািবনাতি তিল েজযয নমুনাি 

রেবিরষত িলািল দারেল কিবত হবে; 

ঘ)  ইটিরপ’ি কার্ যকারিতা পরিেীেবণ কািোনাটিবত ল্যাে িাপন ও পরিচালনাি জন্য প্ররশরেত জনেল রনবয়াগ কিবত হবে। 

ঙ)   Bangladesh Standard & Guidelines for Sludge Management Plan অনুসাবি স্লাজ ব্যেিাপনা কিবত হবে।  

 

৩.  সািাহ রিবসাট য রলরিবটড; রচনাশুকারনয়া, ভাওয়াল িাজোড়ী, শ্রীপুি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: অেকাশর্াপন সকন্দ্র ও পাকয): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, ২৫০০ রলটাি/ঘন্টা েিতাসম্পন্ন WWTP এি ড্রইং, রডজাইন এবং ঢো ো অঞ্চল কার্ যালবয়ি 

িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গাজীপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক রনম্নেরণ যত শবতয 

WWTP এি রডজাইন অনুন োদন র জ্ন্য সভোয় সুপোনরে গৃহীত হয়:  

ক) পরিবেশ অরিদপ্তবি দারেলকৃত রডজাইন সিাতাবেক ২৫০০ রলটাি/ ঘন্টা েিতাসম্পন্ন ইটিরপ রনি যাণ কবি সাে যেরণক চালু িােবত 

হবে;  

ে) Sound Engineering Practice অনুসিণ কবি ইটিরপ রনি যাণ কিবত হবে; 

গ) আগািী ০৬ (ছয়) িাবসি িবধ্য WWTP’ি কার্ যকািীতা প্রিাবণি স্বপবে পরিবশািনপূে য ও পরিবশািবনাতি তিল েজযয নমুনাি 

রেবিরষত িলািল দারেল কিবত হবে; 

ঘ)  WWTP’ি কার্ যকারিতা পরিেীেবণ কািোনাটিবত ল্যাে িাপন ও পরিচালনাি জন্য প্ররশরেত জনেল রনবয়াগ কিবত হবে। 

ঙ)  আগািী ১ (এক) িাবসি িবধ্য Bangladesh Standard & Guidelines for Sludge Management Plan অনুসাবি স্লাজ 

ব্যেিাপনা পরিকল্পনা দারেল কিবত হবে।  

 

(ছ) নজ্নরো নডসচোজ্য প্ল্ো  অনুন োদ : সুপোনরেকৃত নেে/ প্র েসমূহ 

১. আি এি এল ইবলকেরনে রলোঃ; কারজিচি, ডাঙ্গা, পলাশ, নিরসংদী (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সিরিজাবিটি প্রস্তুত): উনযোক্তো  র্তয  

দোনি কৃত আনবদ পত্র ও নজ্নরো নডসচোজ্য ও 3R প্ল্যো  এবং ঢো ো অঞ্চ   োর্ যো নয়র  তো ত সভোয় পর্ যোন োচ ো  রো হয়। 

পর্ যোন োচ োনে, নিরসংদী কজ্ ো  োর্ যো য়  র্তয  রনম্নেরণ যত নবনেষ েনতয নজ্নরো নডসচোজ্য ও 3R প্ল্যো  অনুন োদন র জ্ন্য সভোয় 

সুপোনরে গৃহীত হয়: 

 ) দোনি কৃত নজ্নরো নডসচোজ্য ও 3R প্ল্যোন  উনিনিত স য়সী োর  নে  োর্ যক্র সমূহ বোস্তবোয়   রনত হনব;  

ি) প্রনতবছর ছোড়পত্র  বোয়  োন  মূ  ছোড়পনত্র উনিনিত েতযসমূহ বোস্তবোয়ন র পোেোপোনে উক্ত স নয় নজ্নরো নডসচোজ্য ও 3R 

প্ল্যোন  উনিনিত  োর্ যক্র  বোস্তবোয়   রো হনয়নছ  ী  ো তো ন নিত হনয় সংনিষ্ট কজ্ ো/অঞ্চ   োর্ যো য় পরবতী বছনরর জ্ন্য 

ছোড়পত্র  বোয়   রনত হনব; 

গ) দোনি কৃত নজ্নরো নডসচোজ্য ও 3R প্ল্যোন  কর্ ক োন ো িরন র পনরবতযন র কেনত্র পনরনবে অনিদপ্তনরর পূব যোনু নত প্রনয়োজ্  হনব। 

 

(জ) সুপারিশরেহীন রশল্প/ প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত ছাড়পত্র 

 

১. োংলাবদশ ডায়াবেটিক সহলি সকয়াি রলরিবটড; সক.এি. টাওয়াি, ১০৫/১, ডগি সিাড়া, সাভাি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ২০ 

শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, সজলা কার্ যালবয়ি 

পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি ৪৮৬ তি সভাি রসদ্ধাবেি আবলাবক উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত 

সংবশারিত ইটিরপ’ি ড্রইং, রডজাইন সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি সংবশারিত ইটিরপ’ি ড্রইং, রডজাইন 

ও কযালকুবলশন ত্রুটিপূণ য হওয়ায় উবযাক্তাি আবেদন না-িঞ্জুবিি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি ঢাকা সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা 

েিােবি পত্র প্রদাবনি িাধ্যবি অেরহত কিবত হবে। 

 



28 

EC Meeting Minutes_488 
 

২. জহুরুল ইসলাি সিরডবকল কবলজ ও হাসপাতাল; ভাগলপুি, োরজতপুি, রকবশািগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সিরডবকল কবলজ ও 

হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা 

অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে উবযাক্তা কর্তযক রনম্নেরণ যত তথ্যারদ দারেবলি জন্য সদি দপ্তি 

সিবক উবযাক্তা েিােি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) সভাি আবলাচনা সিাতাবেক হাসপাতাবলি রচরকৎসা তিল ও পবয়ােজযয একবত্র পরিবশািবনি জন্য এসটিরপি ড্রইং, রডজাইন ও 

কযালকুবলশন দারেল কিবত হবে। 

(ে) কঠিন েজযয পরিবশািবনি জন্য ইনরসনাবিটবিি Specification দারেল কিবত হবে। 

 

৩. সেগি িাবেয়া োতুন সচৌধুিী সজনাবিল হাসপাতাল; সসানাসাি, জরকগঞ্জ, রসবলট (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং রসবলট রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে উবযাক্তা কর্তযক রনম্নেরণ যত তথ্যারদ দারেবলি জন্য রসবলট সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা েিােি 

পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) রচরকৎসা কঠিন  েজযয ব্যেিাপনাি সরচত্র তথ্য প্ররতবেদন দারেল কিবত হবে। 

 

৪.   েরিশাল আধুরনক চক্ষু হাসপাতাল; ১ নং রস এন্ড রে সপাল, ২৩ নং ওয়াড য, েরিশাল রসটি কবপ যাবিশন, েরিশাল (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

২০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন 

ও েরিশাল রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে উবযাক্তা কর্তযক রনম্নেরণ যত পরিবেশগত 

ব্যেিাপনাসমূহ োস্তোয়ন কিবত হবে এেং েরিশাল সজলা কার্ যালয় কর্তযক সিজরিন পরিদশ যবনি আবলাবক োস্তোয়বনি রেষয়টি 

রনরিতপূে যক (সরচত্র তথ্যসহ) প্ররতবেদন ছাড়পত্র করিটিবত সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) রচরকৎসা েজযয সৃরষ্টি উৎবস জিা কিাি জন্য রভন্ন রভন্ন Color Coded রেবনি ব্যেিা িােবত হবে; 

(ে) হাসপাতাবলি সৃষ্ট তিল েজযয ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রেবণ রিরশবয় সসাকরপবট অপসািণ কিবত হবে; 

(গ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

(ঘ) প্ররতিাবনি pathological waste এেং contaminated waste পরিবশািবনি জন্য োষ্প অবটাবেভ িাপন কিবত হবে; 

      (ঙ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিিান কিবত হবে। 

 

৫. একতা সেশালাইজড (প্রা.) হাসপাতাল; নািায়ণপুি, সশিপুি টাউন, সশিপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ২০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও িয়িনরসংহ রেভাগীয় 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে উবযাক্তা কর্তযক হাসপাতাবলি কঠিন েবজযযি জন্য রনম্নেরণ যত ব্যেিা 

গ্রহণ কিাি জন্য সশিপুি সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা েিােি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক)  সংক্রািক/জীোণুযুক্ত েজযয োষ্প অবটাবেরভং এি িাধ্যবি পরিবশািবনি ব্যেিা কিবত হবে। 

 

৬. রডরজটাল সসো হাসপাতাল (প্রা:) সনত্রবকাণা; িদন োসিযান্ড, েবনায়াপাড়া, সদি, সনত্রবকাণা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট 

হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও িয়িনরসংহ 

রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে উবযাক্তা কর্তযক রনম্নেরণ যত পরিবেশগত ব্যেিাপনাসমূহ 

োস্তোয়ন কিবত হবে এেং সনত্রবকাণা সজলা কার্ যালয় কর্তযক সিজরিন পরিদশ যবনি আবলাবক োস্তোয়বনি রেষয়টি রনরিতপূে যক 

(সরচত্র তথ্যসহ) প্ররতবেদন ছাড়পত্র করিটিবত সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) হাসপাতাবলি সৃষ্ট তিল েজযয ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রেবণ রিরশবয় সসাকরপবট অপসািণ কিবত হবে; 

(ে) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

(গ) প্ররতিাবনি pathological waste এেং contaminated waste পরিবশািবনি জন্য োষ্প অবটাবেভ িাপন কিবত হবে। 

উরিরেত েজযয উচ্চিাত্রাি Medical Waste Incineratot ব্যতীত অন্য সকান চুিীবত পুড়াবনা র্াবেনা। 

 

৭.   ওরিয়ন সহাি অযাপ্লাবয়ন্স রলরিবটড; ০৭ নং ওয়াড য, ভালুকা, িয়িনরসংহ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সিরিজাবিটি উৎপাদন): উবযাক্তা 

কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও িয়িনরসংহ রেভাগীয় কার্ যালবয়ি 

িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয কািোনাটি পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটি কর্তযক সবিজরিন 

পরিদশ যবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৮.   সকয়াি হসরপটাল এন্ড ডায়াগনরিক সসন্টাি; নুি সিাস্তিা প্লাজা, উতি োইপাস, রডটি সিাড, সীতাকুন্ড সপৌিসভা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাি 

(রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন 

প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে উবযাক্তা কর্তযক 

রনম্নেরণ যত পরিবেশগত ব্যেিাপনাসমূহ োস্তোয়ন কিবত হবে এেং চট্টগ্রাি সজলা কার্ যালয় কর্তযক সিজরিন পরিদশ যবনি আবলাবক 

োস্তোয়বনি রেষয়টি রনরিতপূে যক (সরচত্র তথ্যসহ) প্ররতবেদন ছাড়পত্র করিটিবত সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 
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(ক) রচরকৎসা েজযয সৃরষ্টি উৎবস জিা কিাি জন্য রভন্ন রভন্ন Color Coded রেবনি ব্যেিা িােবত হবে; 

(ে) হাসপাতাবলি সৃষ্ট তিল েজযয ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রেবণ রিরশবয় সসাকরপবট অপসািণ কিবত হবে; 

(গ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

(ঘ) প্ররতিাবনি pathological waste এেং contaminated waste পরিবশািবনি জন্য োষ্প অবটাবেভ িাপন কিবত হবে; 

      (ঙ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিিান কিবত হবে। 

৯.   হাজীগঞ্জ মুন হাসপাতাল এন্ড রডরজটাল ডায়াগনরিক সসন্টাি; হাজীগঞ্জ রেশ্ববিাড সচৌিাস্তা, িািগঞ্জ সড়ক, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুি 

(রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন 

প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে উবযাক্তা কর্তযক 

রনম্নেরণ যত পরিবেশগত ব্যেিাপনাসমূহ োস্তোয়ন কিবত হবে এেং চাঁদপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক সিজরিন পরিদশ যবনি আবলাবক 

োস্তোয়বনি রেষয়টি রনরিতপূে যক (সরচত্র তথ্যসহ) প্ররতবেদন ছাড়পত্র করিটিবত সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) রচরকৎসা েজযয সৃরষ্টি উৎবস জিা কিাি জন্য রভন্ন রভন্ন Color Coded রেবনি ব্যেিা িােবত হবে; 

(ে) হাসপাতাবলি সৃষ্ট তিল েজযয ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রেবণ রিরশবয় সসাকরপবট অপসািণ কিবত হবে; 

(গ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

(ঘ) প্ররতিাবনি pathological waste এেং contaminated waste পরিবশািবনি জন্য োষ্প অবটাবেভ িাপন কিবত হবে; 

      (ঙ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিিান কিবত হবে। 

১০. প্যারসরিক কটন রলরিবটড; হরেিোরড়, ভালুকা, িয়িনরসংহ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রনটিং,সিরব্রক ডাইং, রপ্ররন্টং, এিব্রয়ডািী, কাটিং, 

সুইং ও সপাশাক প্রস্তুত): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও 

িয়িনরসংহ রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয কািোনাটি পরিবেশগত ছাড়পত্র 

রেষয়ক করিটি কর্তযক সবিজরিন পরিদশ যবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

১১. রেবক ডায়িন্ড ইন্টািন্যাশনাল ক্রপ সরলউশন রলরিবটড; নয়াপাড়া লছিনপুি, কুসুিহাটি, সদি, সশিপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

কীটনাশক রি-প্যারকং): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্ররতবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং িয়িনরসংহ রেভাগীয় 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, রনম্নেরণ যত তথ্যারদ ও ডকুবিন্ট দারেবলি জন্য সশিপুি সজলা কার্ যালয় 

সিবক উবযাক্তা েিােি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) পাওডাি, দানাদাি এেং তিল কীটনাশক স্বয়ংরক্রয় রি-প্যারকং ব্যেিা িাপন কিবত হবে। 

(ে)  স্লাজ ও কীটনাশকযুক্ত কঠিন েজযয ইনরসনাবিশন এি ব্যেিা কিবত হবে। 

(গ)  Rinsate এেং wash vessel এি পারন পরিবশািন কিবত হবে। 

 

১২. শাহ্ সুলতান (ি:) ডায়াগনরিক সসন্টাি এন্ড হাসপাতাল; িয়িনরসংহ সিাড (আনসাি অরিস সংলি), নাগড়া, সদি, সনত্রবকাণা 

(রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন 

প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও িয়িনরসংহ রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে উবযাক্তা 

কর্তযক রনম্নেরণ যত পরিবেশগত ব্যেিাপনাসমূহ োস্তোয়ন কিবত হবে এেং সনত্রবকাণা সজলা কার্ যালয় কর্তযক সিজরিন পরিদশ যবনি 

আবলাবক োস্তোয়বনি রেষয়টি রনরিতপূে যক (সরচত্র তথ্যসহ) প্ররতবেদন ছাড়পত্র করিটিবত সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয় 

(ক) রচরকৎসা েজযয সৃরষ্টি উৎবস জিা কিাি জন্য রভন্ন রভন্ন Color Coded রেবনি ব্যেিা িােবত হবে; 

(ে) হাসপাতাবলি সৃষ্ট তিল েজযয ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রেবণ রিরশবয় সসাকরপবট অপসািণ কিবত হবে; 

(গ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

(ঘ) প্ররতিাবনি pathological waste এেং contaminated waste পরিবশািবনি জন্য োষ্প অবটাবেভ িাপন কিবত হবে; 

      (ঙ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিিান কিবত হবে। 

১৩. সিসাস য নূি এবগ্রা সকয়াি; প্লট নং-৫৪, রেরসক রশল্প নগিী, শালুকা, সদি, নওগাঁ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: কীটনাশক ও সাি রি-প্যারকং): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং িাজশাহী রেভাগীয় 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, Av‡jvP¨ cÖwZôvbwUi cv‡k সপারি ও রিস রিড রিল এেং রেস্কুট 

িযাক্টরি _vKvq Ae¯ ’vb MÖnY‡hvM¨ wn‡m‡e we‡ewPZ bv nIqvq Qvoc‡Îi Av‡e`b bv-gÄy‡ii mycvwik M „nxZ nq| welqwU নওগাঁ 

সজলা Kvh©vjq †_‡K D‡`¨v³v eivei cÎ †cÖi‡Yi gva¨‡g AewnZ Ki‡e| 

 

১৪. টি ই ইন্ডারস্ট্রয়াল সকাম্পানী রলরিবটড; হাটরেলা, সদি, র্বশাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: অবটারিকশা ও ইরজোইবকি ব্যাটারি উৎপাদন): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও খুলনা রেভাগীয় কার্ যালবয়ি 

িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয কািোনাটি পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটি কর্তযক সবিজরিন 

পরিদশ যবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 
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১৫.  সাভাি সেশালাইজড হাসপাতাল; িডান য প্লাজা (৩য় তলা), রড-১৩৬, তালোগ, িানা োসিযান্ড, সাভাি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

৫০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, সজলা কার্ যালবয়ি 

পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি ৪৮৬ তি সভাি রসদ্ধাবেি আবলাবক উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত 

সংবশারিত ইটিরপ’ি ড্রইং, রডজাইন সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি সংবশারিত ইটিরপ’ি ড্রইং, রডজাইন 

ও কযালকুবলশন তৃ্রটিপ যণ য হওয়ায় উবযাক্তাি আবেদন না-িঞ্জুবিি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি ঢাকা সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা 

েিােবি পত্র প্রদাবনি িাধ্যবি অেরহত কিবত হবে। 

 

১৬. কারলয়াবকি সসরাল হসরপটাল এন্ড ডায়াগনরিক সসন্টাি (প্রা:); রশমুলতলী (কারলয়াবকি োজাি োসিযান্ড), কবলজ সিাড, 

কারলয়াবকি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ২০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য 

কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও  পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি ৪৬৫ 

তি সভাি রসদ্ধাবেি আবলাবক উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে উবযাক্তা 

৪৬৫ তি সভাি রসদ্ধাে সিাতাবেক Biomedical Solid Waste ব্যেিাপনাি প্রবয়াজনীয় ব্যেিা গ্রহণ না কিায় উবযাক্তাি 

পরিবেশগত ছাড়পবত্রি আবেদনটি না-িঞ্জুি কিাি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় গাজীপুি সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা 

েিােবি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়। 
 

১৭.  রিরনিাি হাই-সটক পাকয রলরিবটড; ১৩৬/১০, দরেণোন, িীিাশ্রি, গাজীপুি সদি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: এলইরড টিরভ, 

রসরলং িযান, সহাি এযাপ্লাইজ, টয়বলরেজ, কসবিটিকস ও িাস্ক উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য 

কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, সজলা কার্ যালবয়ি পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি ৪৭৯ তি সভাি 

রসদ্ধাবেি আবলাবক উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনায় সদো র্ায়, উবযাক্তা কর্তযক 

দারেলকৃত িি য-৩ এেং ইএিরপ সচকরলবিি প্ররত পৃিায় উবযাক্তাি স্বােি নাই। এছাড়া দারেলকৃত ইটিরপি ড্রইং রডজাইন 

পর্ যাবলাচনায় সদো র্ায় ইবলকেরনে সািগ্রীি ইটিরপি ড্রইং রডজাইন এি পরিেবতয গাবি যন্টস এেং ওয়ারশং এি ইটিরপি ড্রইং, রডজাইন 

দারেল কিা হবয়বছ। এিতােিায় উবযাক্তাি স্বােিসহ িি য-৩ এেং ইএিরপ সচকরলি ও  আবলাচয প্রকবল্পি সংবশারিত ইটিরপ’ি 

ড্রইং, রডজাইন ও কযালকুবলশন দারেবলি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি গাজীপুি সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি 

িাধ্যবি অেরহত কিবত হবে। 
 

১৮. নিোন কিবটে রলরিবটড; সািাবো, কারশিপুি, সদি, গাজীপি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রনটিং, ডাইং, রিরনরশং, রস্ক্র্ন রপ্ররন্টং ও 

গাবি যন্টস): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও ঢাকা অঞ্চল 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয কািোনাটি পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটি কর্তযক 

সবিজরিন পরিদশ যবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

১৯.  সিরডলাইি সেশালাইজড হাসপাতাল রলরিবটড; ৪,৫ রিটবিাড য টাওয়াি, ঢাকা (wkí/cÖKí Kvh©µg: 50 kh¨vwewkó nvmcvZvj): 

D‡`¨v³v KZ…©K `vwLjK…Z Av‡e`bcÎ I Ab¨vb¨ KvMRcÎ, cwi`k©b cÖwZ‡e`b I XvKv gnvbMi Kvh©vj‡qi gZvgZ mfvq 

ch©v‡jvPbv Kiv nq| ch©v‡jvPbv‡šÍ, Av‡jvP¨ nvmcvZvjwU GKwU 9Zjv evwYwR¨K fe‡bi ৪ি য, ৫ি I 7g Zjvq cÖwZwôZ n‡jI 

fe‡bi Ab¨vb¨ Zলায় †MvWvDb, nvmcvZvj, †`vKvbcvU BZ¨vw` _vKvq cwi‡ek msiÿY wewagvjv, 1997 Abyhvqx Ae¯ ’vb 

MÖnY‡hvM¨ wn‡m‡e we‡ewPZ bv nIqvq পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি ৪৮১ তি সভাি রসদ্ধাে েহাল িাোি সুপারিশ গৃহীত 

হয়। welqwU XvKv gnvbMi Kvh©vjq †_‡K D‡`¨v³v eivei cÎ †cÖi‡Yi gva¨‡g AewnZ Ki‡e| 

২০. োিবডি সজনাবিল হাসপাতাল-২ (িরহলা ও রশশু); ১/এ, ইব্রারহি সিরণ, সসগুনোরগচা, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ৭১৫ শয্যারেরশষ্ট 

হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা 

িহানগি কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি উপি উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি 

কর্তযক উপিাপনা প্রদাবনি জন্য সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 
 

২১. িাকরুল ইসলাি সজনাবিল হসরপটাল রলরিবটড; রজ-৮৭, হাজীপাড়া, জয়বদেপুি, সদি, গাজীপুি (wkí/cÖKí Kvh©µg: 50 

kh¨vwewkó nvmcvZvj): D‡`¨v³v KZ…©K `vwLjK…Z Av‡e`bcÎ I Ab¨vb¨ KvMRcÎ, cwi`k©b cÖwZ‡e`b I XvKv অঞ্চল 

Kvh©vj‡qi gZvgZ mfvq ch©v‡jvPbv Kiv nq| ch©v‡jvPbv‡šÍ, Av‡jvP¨ nvmcvZvjwU GKwU 9Zjv রেরশষ্ট fe‡bi ১ি I ২য় 

Zjvq cÖwZwôZ n‡jI fe‡bi Ab¨vb¨ Zলায় আোরসক ভেন রহবসবে ব্যেহৃত হয়। এিতােিায় cwi‡ek msiÿY wewagvjv, 1997 

Abyhvqx Ae¯’vb MÖnY‡hvM¨ wn‡m‡e we‡ewPZ bv nIqvq উবযাক্তাি পরিবেশগত ছাড়পবত্রি আবেদনটি না-িঞ্জুি কিাি সুপারিশ 

গৃহীত হয়। রেষয়টি গাজীপুি সজলা Kvh©vjq †_‡K D‡`¨v³v eivei cÎ †cÖi‡Yi gva¨‡g AewnZ Ki‡e| 
 

২২. অরেি নীট কবম্পারজট রলরিবটড; েিপা, রুপগঞ্জ, নািায়নগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রনটিং, ডাইং ও রিরনরশং): উবযাক্তা কর্তযক 

দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয কািোনাটি পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটি কর্তযক সবিজরিন পরিদশ যবনি সুপারিশ 

গৃহীত হয়। 
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২৩. িরিদপুি আদ-দ্বীন হসরপটাল এন্ড ডায়াগনরিক সসন্টাি; হাবেলী িাজাপুি, সদি, িরিদপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ২০ শয্যারেরশষ্ট 

হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও ঢাকা অঞ্চল 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে উবযাক্তা কর্তযক রনম্নেরণ যত পরিবেশগত ব্যেিাপনাসমূহ োস্তোয়ন 

কিবত হবে এেং িরিদপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক সিজরিন পরিদশ যবনি আবলাবক োস্তোয়বনি রেষয়টি রনরিতপূে যক (সরচত্র তথ্যসহ) 

প্ররতবেদন ছাড়পত্র করিটিবত সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) আবলাচয হাসপাতাবলি অনুকূবল োংলাবদশ পিিাণু শরক্ত রনয়ন্ত্রণ কর্তযপবেি লাইবসন্স দারেল কিবত হবে; 

(ে) হাসপাতাবলি সৃষ্ট তিল েজযয ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রেবণ রিরশবয় সসাকরপবট অপসািণ কিবত হবে; 

(গ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

(ঘ) প্ররতিাবনি pathological waste এেং contaminated waste পরিবশািবনি জন্য োষ্প অবটাবেভ িাপন কিবত হবে; 

(ঙ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিিান কিবত হবে। 

২৪.  নুি সেশালাইজড  হাসপাতাল; পরিি োোসপুি, সদি, িরিদপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা 

কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত 

সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে উবযাক্তা কর্তযক রনম্নেরণ যত পরিবেশগত ব্যেিাপনাসমূহ োস্তোয়ন কিবত হবে এেং 

িরিদপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক সিজরিন পরিদশ যবনি আবলাবক োস্তোয়বনি রেষয়টি রনরিতপূে যক (সরচত্র তথ্যসহ) প্ররতবেদন 

ছাড়পত্র করিটিবত সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) হাসপাতাবলি সৃষ্ট তিল েজযয ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রেবণ রিরশবয় সসাকরপবট অপসািণ কিবত হবে, 

সসপটিক ট্াংবক অপসািণ কিা র্াবে না; 

(ে) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

(গ) প্ররতিাবনি pathological waste এেং contaminated waste পরিবশািবনি জন্য োষ্প অবটাবেভ িাপন কিবত হবে, 

Medical Waste Incinerator ব্যতীত অন্য সকান চুলায় েজযয পুড়াবনা র্াবে না; 

(ঘ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিিান কিবত হবে। 

২৫.  জনতা রেরনক এন্ড ডায়াগনরিক সসন্টাি; কালািপুি, িািিাই, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা 

কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক 

করিটিি ৪৭৮ তি সভাি রসদ্ধাবেি আবলাবক ঢাকা সজলা কার্ যালবয়ি পুনিায় পরিদশ যবনি সপ্ররেবত প্রদত িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা 

কিা হয়। পর্ যাবলাচনায় সদো র্ায় আবলাচয হাসপাতাবলি রচরকৎসা েবজযযি ব্যেিাপনাসহ অন্যান্য পরিবেশগত ব্যেিাপনা 

সবোষজনক নয়। এিতােিায় হাসপাতাবলি সারে যক পরিবেশগত ব্যেিাপনা র্িার্ি না হওয়ায় উবযাক্তাি পরিবেশগত ছাড়পবত্রি 

আবেদনটি না-িঞ্জুবিি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় ঢাকা সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ 

গৃহীত হয়। 
 

২৬. স্কয়াি সিরডবকল সারভ যবসস; তাজ টাওয়াি, রশেোড়ী সিাড়, জয়বদেপুি, গাজীপুি (wkí/cÖKí Kvh©µg: ২0 kh¨vwewkó nvmcvZvj): 

D‡`¨v³v KZ…©K `vwLjK…Z Av‡e`bcÎ I Ab¨vb¨ KvMRcÎ, cwi`k©b cÖwZ‡e`b I XvKv অঞ্চল Kvh©vj‡qi gZvgZ mfvq 

ch©v‡jvPbv Kiv nq| ch©v‡jvPbv‡šÍ, Av‡jvP¨ nvmcvZvjwU GKwU 9Zjv রেরশষ্ট fe‡bi ১ি I ৯ি Zjvq cÖwZwôZ এেং fe‡bi 

Ab¨vb¨ Zলায় রেরভন্ন কার্ যক্রি পরিচারলত হয় এেং হাসপাতাবল র্াতায়াবতি জন্য পৃিক রিঁরড় রকংো রলিবটি ব্যেিা সনই। 

এিতােিায় আবলাচয হাসপাতাবলি Ae ’̄vb MÖnY‡hvM¨ wn‡m‡e we‡ewPZ bv nIqvq উবযাক্তাি পরিবেশগত ছাড়পবত্রি আবেদনটি 

না-িঞ্জুি কিাি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি গাজীপুি সজলা Kvh©vjq †_‡K D‡`¨v³v eivei cÎ †cÖi‡Yi gva¨‡g AewnZ Ki‡e| 

২৭. সািসুরিন রিয়া এন্ড এবসারসবয়টস রলরিবটড; রস-৬৭, িাদানীনগি, রসরদ্ধিগঞ্জ, নািায়ণগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সাটাি, 

এযালুরিরনয়াি সিি, জানালাি গ্রীল, রসরলং সোড য, সচৌকাট ও সিি): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, 

পরিদশ যন প্ররতবেদন ও ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনায় সদো র্ায়, আবলাচয কািোনাটি 

আোরসক এলাকায় অেরিত। িবল পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭ অনুর্ায়ী অেিান গ্রহণবর্াগ্য রহবসবে রেবেরচত না হওয়ায় 

উবযাক্তাি পরিবেশগত ছাড়পবত্রি পুনরে যবেচনাি আবেদন এি রেষবয়  পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি ৪৮১ তি সভাি রসদ্ধাে 

েহাল িাোি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি নািায়ণগঞ্জ সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা েিােি পত্র সপ্রিবণি িাধ্যবি অেরহত কিবে। 

২৮. োংলাবদশ িারল্টবকয়াি হসরপটাল রলরিবটড; ৩৮২, পরিি িািপুিা, রড.আই.টি সিাড, ঢাকা (wkí/cÖKí Kvh©µg: ৩0 kh¨vwewkó 

nvmcvZvj): D‡`¨v³v KZ…©K `vwLjK…Z Av‡e`bcÎ I Ab¨vb¨ KvMRcÎ, cwi`k©b cÖwZ‡e`b I XvKv িহানগি Kvh©vj‡qi 

gZvgZ mfvq ch©v‡jvPbv Kiv nq| পর্ যাবলাচনায় সদো র্ায়, Av‡jvP¨ nvmcvZvjwU GKwU ৪Zjv রেরশষ্ট fe‡b অেরিত। রকন্তু 

উক্ত ৪তলা ভেবনি অনুকূবল িাজউবকি অনুবিাদন সনই। এিতােিায় িাজউক এি অনুবিাদন ব্যতযয় কবি রনরি যত ভেবন হাসপাতাল 

কার্ যক্রি পরিচারলত nIqvq উবযাক্তাি পরিবেশগত ছাড়পবত্রি আবেদনটি না-িঞ্জুি কিাি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি ঢাকা িহানগি 

Kvh©vjq †_‡K D‡`¨v³v eivei cÎ †cÖi‡Yi gva¨‡g AewnZ Ki‡e| 
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২৯. রিিদাউস নারসি োি সচিীবটেল সহলি কিবপ্লে; সগাড়াই, রিজযাপুি, টাঙ্গাইল (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি 

িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে উবযাক্তা কর্তযক রনম্নেরণ যত পরিবেশগত ব্যেিাপনাসমূহ োস্তোয়ন কিবত হবে 

এেং টাঙ্গাইল সজলা কার্ যালয় কর্তযক সিজরিন পরিদশ যবনি আবলাবক োস্তোয়বনি রেষয়টি রনরিতপূে যক (সরচত্র তথ্যসহ) প্ররতবেদন 

ছাড়পত্র করিটিবত সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) হাসপাতাবলি সৃষ্ট তিল েজযয ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রেবণ রিরশবয় সসাকরপবট অপসািণ কিবত হবে; 

(ে) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

(গ) প্ররতিাবনি pathological waste এেং contaminated waste পরিবশািবনি জন্য োষ্প অবটাবেভ িাপন কিবত হবে, 

Medical Waste Incinerator ব্যতীত অন্য সকাবনা চুলায় েজযয পুড়াবনা র্াবে না; 

 

৩০. রনউ ভাই ভাই সোড য রিল; সগািগ্রাি, র্াদেপুি, িািিাই, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: োতা ও রিরষ্টি প্যাবকবটি সোড য প্রস্তুত): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, সজলা কার্ যালবয়ি পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা 

অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনায় সদো র্ায় সল-আউট প্লযাবন ইটিরপ’ি অেিান সনই, ইটিরপি 

রডজাইন কযালকুবলশন নাই এেং ইটিরপি রডজাইন ত্রুটিপূন য। এিতােিায়, উবযাক্তা কর্তযক রনম্নেরণ যত তথ্যারদ দারেবলি জন্য ঢাকা 

সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা েিােি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

      (ক) কািোনাি অনুবিারদত সল-আউট প্লযাবন ইটিরপি অেিান রচরিতপূে যক ইটিরপি ড্রইং, রডজাইন ও কযালকুবলশন দারেল কিবত 

হবে। 

৩১. সিিাস অবটাবিাোইলস; ৫২০৭, রগরিিািা, িাতুয়াইল, কদিতলী, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ওয়াকযশপ (গারড় সারভ যরসং)): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা িহানগি 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, ঢাকা িহানগি কার্ যালয় কর্তযক সিজরিন পরিদশ যবনি আবলাবক 

রনম্নেরণ যত সরচত্র তথ্য দারেবলি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) Oil Water separator রসবিি োস্তোয়ন; 

(ে) গারড়ি িং কিাি জন্য সপইন্ট বুি িাপন। 
 

৩২. রিবকা এবগ্রাবভট; চাইিা, মুশিীবোলা, ভাকুতযা, সাভাি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সাি ও কীটনাশক রি-প্যারকং): উবযাক্তা কর্তযক 

দারেলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্ররতবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত এেং পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক 

করিটিি ৪৭৮ তি সভাি রসদ্ধাবেি আবলাবক উবযাক্ত কর্তযক দারেলকৃত তথ্যারদ সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, ঢাকা 

সজলা কার্ যালয় কর্তযক উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত পরিবেশগত ব্যেিাপনাসমূহ সিজরিন পরিদশ যবনি আবলাবক োস্তোয়বনি রেষয়টি 

রনরিতপূে যক (সরচত্র তথ্যসহ) প্ররতবেদন ছাড়পত্র করিটিবত সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়। 
 

৩৩. পািবটে সপবো রলরিবটড; ডাঙ্গাি চি, জুলিা, িরকিনীিহাট, কণ যফুলী, পটিয়া, চট্টগ্রাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: লাইট ন্যাপিা, 

অকবটন, রডবজল, সজট ফুবয়ল, সপবোল, এলরপরজ ও সজরেও (জুট সেরসন অবয়ল) উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র 

ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন ও চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। 

পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয কািোনাটি পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটি কর্তযক সবিজরিন পরিদশ যবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 
 

৩৪.  রেবনাভা হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনরিক সসন্টাি; দুোই সরিরত িাবকযট, েদিোলী (৪৭৪২), চকরিয়া, কেোজাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

১০ শয্যারেরশষ্ট হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন, ইএিরপ প্ররতবেদন 

ও চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনায় সদো র্ায়, উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত ইএিরপ 

প্ররতবেদবন পরিবেশ দূষণ রনয়ন্ত্রবণ সকান ব্যেিা উবিে কিা হয়রন। এিতােিায় ইএিরপ প্ররতবেদবন পরিবেশ দূষণ রনয়ন্ত্রবণ গৃহীত 

ব্যেিারদ উবিপূে যক উবযাক্তা কর্তযক সংবশারিত ইএিরপ প্ররতবেদন দারেবলি সুপারিশ হয় একইসাবি উবযাক্তা কর্তযক রনম্নেরণ যত 

পরিবেশগত ব্যেিাপনাসমূহ োস্তোয়ন কিবত হবে এেং কেোজাি সজলা কার্ যালয় কর্তযক সিজরিন পরিদশ যবনি আবলাবক 

োস্তোয়বনি রেষয়টি রনরিতপূে যক (সরচত্র তথ্যসহ) প্ররতবেদন ছাড়পত্র করিটিবত সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) রচরকৎসা েজযয সৃরষ্টি উৎবস জিা কিাি জন্য রভন্ন রভন্ন Color Coded রেবনি ব্যেিা িােবত হবে; 

(ে) হাসপাতাবলি সৃষ্ট তিল েজযয ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রেবণ রিরশবয় সসাকরপবট অপসািণ কিবত হবে; 

(গ) িািাবলা েজযয সাবি সাবি সেড কবি কংরক্রবটি রপট পদ্ধরতবত রেনষ্ট কিবত হবে। 

(ঘ) প্ররতিাবনি pathological waste এেং contaminated waste পরিবশািবনি জন্য োষ্প অবটাবেভ িাপন কিবত হবে; 

      (ঙ) েজযয হস্তােিকািীবক অেশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিিান কিবত হবে। 

৩৫. চাষী এবগ্রাবকয়াি; রেরসক রশল্প নগিী, েিভঝাড়, গাইোন্ধা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: কীটনাশক রি-প্যারকং): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত 

আবেদনপত্র, আইইই প্ররতবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, িংপুি রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত এেং পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক 

করিটিি ৪৭৮ তি সভাি রসদ্ধাবেি আবলাবক উবযাক্ত কর্তযক দারেলকৃত তথ্যারদ সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, িংপুি 
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রেভাগীয় কার্ যালয় কর্তযক উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত পরিবেশগত ব্যেিাপনাসমূহ সিজরিন পরিদশ যবনি আবলাবক োস্তোয়বনি 

রেষয়টি রনরিতপূে যক (সরচত্র তথ্যসহ) প্ররতবেদন ছাড়পত্র করিটিবত সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়। 
 

৩৬. েরিশাল ৩৫০ সি.ওয়াট কয়লা রভরতক পাওয়াি প্লান্ট; সছাট রনশানোরড়য়া, তালতলী, েিগুনা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ উৎপাদন): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা িহানগি 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি উপি উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক 

উপিাপনা প্রদাবনি জন্য সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

৩৭. রডএল রগ্রন (রেরড) রলরিবটড; িদনহাট, শীতলপুি, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সলড এরসড ব্যাটারি রিসারেং): উবযাক্তা 

কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, পরিদশ যন প্ররতবেদন, চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও  

পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি ৪৮১ তি সভাি রসদ্ধাবেি আবলাবক উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে ৪৮১ তি সভাি রসদ্ধাবেি আবলাবক উবযাক্তা ইটিরপি ড্রইং, রডজাইন দারেল না কিায় 

পরিবেশগত ছাড়পবত্রি আবেদনটি না-িঞ্জুি কিাি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় চট্টগ্রাি সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা 

েিােবি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

৩৮. োরদজা কনস্ট্রাকশন এযাডরিোি সকাম্পানী রলরিবটড; দরেণ ঝাউচি, মুশুিীবোলা, সহিাবয়তপুি, সাভাি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প 

কার্ যক্রি: রেরল্ডং কনস্ট্রাকশন সকরিকযাল উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ 

প্ররতবেদন, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি 

উপি উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক উপিাপনা প্রদাবনি জন্য সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ 

গৃহীত হয়। 
 

৩৯. সানজানা সিরব্রে রলরিবটড; িাহনা, দুপ্তািা, রুপগঞ্জ, নািায়ণগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: উইরভং, ডাইং, রপ্ররন্টং ও রিরনরশং): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি 

িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি উপি উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক উপিাপনা 

প্রদাবনি জন্য সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

৪০. পারকজা রেরনং রিলস (প্রা:) রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); সশবেিচি, িািেদী, সদি, নিরসংদী (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ 

উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা অঞ্চল 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, রনম্নেরণ যত তথ্যারদ ও ডকুবিন্ট দারেবলি জন্য নিরসংদী সজলা 

কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা েিােি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) আবলাচয প্রকল্প চালু অেিায় কািোনাি চািপাবশ শবব্দি িান পিীোপূে যক িলািল দারেল কিবত হবে। 

 

৪১. পারকজা রেরনং রিলস (প্রা.) রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); সশবেিচি, িািেদী, সদি, নিরসংদী (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

রেদুযৎ উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা 

অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনায় সদো র্ায়, সজনাবিটিগুবলা সর্ ভেবন অেরিত সসই ভেনটি 

পুিাতন ব্রহ্মপুত্র নবদি সীিানাি অের্ভ যক্ত হওয়ায় োংলাবদশ সসনাোরহনী ও পারন উন্নয়ন সোড য, নিরসংদী কর্তযক আবলাচয ভেনটি 

উবচ্ছদ কিা হবে িবি য পরিদশ যন প্ররতবেদন হবত জানা র্ায়। এিতােিায় আবলাচয প্রকল্পটিি অেিান গ্রহণবর্াগ্য না হওয়ায় 

সজনাবিটিগুবলা অন্যত্র িাপনপূে যক উবযাক্তা কর্তযক পুনিায় আবেদবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় নিরসংদী সজলা কার্ যালয় 

সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

৪২. রনটল কাটি যজ সপপাি রিলস্ রলরিবটড (কযাপটিভ পাওয়াি প্লান্ট); কুিনা, ছাতক, সুনািগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেদুযৎ উৎপাদন): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং রসবলট রেভাগীয় 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনায় সদো র্ায় উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত ইএিরপ সচকরলি এেং 

আবেদনপবত্র সজনাবিটবিি কযাপারসটি উবিে সনই। এছাড়াও ইএিরপ প্ররতবেদবন সজনাবিটি সংরিষ্ট সকান তথ্য প্রদান কিা হয়রন। 

এিতােিায় উবযাক্তা কর্তযক রেদুযৎ উৎপাদন সংরিষ্ট তথ্য পূিণপূে যক সংবশারিত ইএিরপ দারেল এেং আবলাচয প্ররতিাবনি রেদুযৎ 

উৎপাদন প্রকবল্পি অনুকূবল পূবে যি ছাড়পবত্রি করপ প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় রসবলট রেভাগীয় কার্ যালয় সিবক 

উবযাক্তা েিােবি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়। 
 

৪৩. Ground Water Treatment Plant at Meherpur purashava, Meherpur under 37 District Towns Water 

Supply Project (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: আয়িন ও আবস যরনকমুক্ত োোি পারন সিেিাহ): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র 

ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ সচকরলি, পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং খুলনা রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। 

পর্ যাবলাচনাবে, রনম্নেরণ যত তথ্যারদ ও ডকুবিন্ট দারেবলি জন্য কুরষ্টয়া সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা েিােি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ 

গৃহীত হয়: 
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(ক) আবলাচয প্রকবল্পি পরিবশািবনি পূবে য ভূ-গভযি পারন এেং পরিবশািবনি পি পরিবশারিত পারনি গুনগতিান পরিবেশ অরিদপ্তবিি 

িাধ্যবি পিীোপূে যক িলািল দারেল কিবত হবে। 

(ে) পারন পরিবশািনাগাবিি Design Parameter দারেল কিবত হবে। 

(গ) পারন পরিবশািনাগাবিি রেরভন্ন ইউরনবট জন্মাবনা শ্যাওলা পরিষ্কাি কিবত হবে এেং তাি প্রিাণক দারেল কিবত হবে।এছাড়াও 

পিেতীবত আবলাচয পরিবশািানাগাবি র্াবত শ্যাওলা ো অন্য সকানভাবে পারন দূরষত না হয় সস লবেয র্িার্ি ব্যেিা গ্রহণ 

কিবত হবে।  

 

৪৪. সিসাস য সায়হাি নীট কবম্পারজট রলরিবটড; নয়াপাড়া, িািেপুি, হরেগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ডাইং, ওয়ারশং ও রপ্ররন্টং): উবযাক্তা 

কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, সজলা কার্ যালবয়ি পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং পরিবেশগত 

ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি ৪৮৫ তি সভাি রসদ্ধাবেি আবলাবক উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত সংবশারিত ইটিরপ’ি ড্রইং, রডজাইন সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনায় সদো র্ায়, আবলাচয প্রকবল্পি উৎপাদন েিতাি সাবি ইটিরপ’ি পরিবশািন েিতা সািঞ্জস্যপূণ য 

না হওয়ায় উবযাক্তাি পরিবেশগত ছাড়পবত্রি আবেদনটি না-িঞ্জুি কিাি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় হরেগঞ্জ সজলা কার্ যালয় 

সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

৪৫.  োংলাবদশ সিিাবিন্স ইনরিটিউট িি সকরিকযাল সিজািবিন্টস (রেআিআইরসএি); ড.কুদিত-এ-খুদা সড়ক, ল্যােবিটিী সিাড, 

িানিরন্ড, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: হযান্ড স্যারনটাইজাি, ভাইিাল োন্সবপাট য রিরডয়া (রভটিএি), ওিাল-ন্যাজাল সে, সপ্রাোবয়াটিক 

রড্রংে, রপরসআি রকট, সসলুবলজ এনজাইি, িানরজরসডাল উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, 

পরিদশ যন প্ররতবেদন এেং ঢাকা িহানগি কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয রশল্প প্ররতিানটি 

সিকারি গবেষণা প্ররতিাবনি চেবি হওয়ায় কািোনাি অেিান গ্রহণবর্াগ্য নয়- রেিায় পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি ৪৮০ 

তি সভাি রসদ্ধাে েহাল িাোি সুপারিশ গৃহীত হয়। তবে শুধূ গবেষণাি লবেয উৎপাদন কার্ যক্রি পরিচালনা কিা হবয় িাকবল 

পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহবণি আেশ্যকতা সনই িবি য সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় ঢাকা িহানগি কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা 

েিােবি পত্র সপ্রিণ কিবত হবে। 

 

৪৬. িিচুন রজপাি রলরিবটড; আউকপাড়া, আশুরলয়া, সাভাি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সুইং সেড ডাইং, রজপাি প্রস্তুত ও রজপাি 

ডাইং): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএিরপ প্ররতবেদন, পরিদশ যন প্ররতবেদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র 

রেষয়ক করিটিি ৪৮৬ তি সভাি রসদ্ধাবেি আবলাবক উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত সংবশারিত ইটিরপ’ি ড্রইং, রডজাইন এেং ঢাকা 

অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয কািোনাটি পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটি 

কর্তযক সবিজরিন পরিদশ যবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

(ঝ) সুপারিশরেহীন রশল্প/ প্রকল্পসমূহ: ইআইএ প্ররতবেদন 

 

১. সজিবটে কবম্পারজট রল:; মূলাইদ, িাওনা, সটংিা, শ্রীপুি, গাজীপুি  (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সগ্র সিরব্রে রনটিং, ডাইং, রিরনরশং ও 

ওয়ারশং): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা 

কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, ইআইএ প্ররতবেদবন অন্যান্য রেষবয়ি িবধ্য আবলাচয প্রকবল্পি উৎপাদন েিতাি সাবি সৃষ্ট তিল েজযয 

পরিবশািবনি জন্য প্রস্তারেত ইটিরপ’ি পরিবশািন েিতাি রিল না িাকায়, ইটিরপি রেরভন্ন ইউরনট সর্িন: MBBR, Clarifier 

Tank ইতযারদ ইউরনবটি Design Calculation না িাকায়, প্রস্তারেত ইটিরপবত Color Removal ও Nutrient এি ব্যেিা না 

িাকায় উবযাক্তা কর্তযক সংবশারিত ইআইএ প্ররতবেদন দারেবলি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক সিবক 

উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

২. ইিপ্যাক্ট িাসুদুল হক সিবিারিয়াল করিউরনটি সহলি সসন্টাি; সাবদক আলী িরিকপাড়া, সকদািগঞ্জ, সদি, চুয়াডাঙ্গা (রশল্প/প্রকল্প 

কার্ যক্রি: স্বািযবসো): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, খুলনা রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত ও 

উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক আবলাচয প্রকবল্পি পরিবেশগত ব্যেিাপনাি উপি উপিাপনায় প্রাপ্ত তথ্য সভায় পর্ যাবলাচনা 

কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি উবযাক্তা কর্তযক সংবশারিত ইআইএ প্ররতবেদন দারেবলি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি 

জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৩. The Conservation of Flood Flow Zone of Turag River and Compact Township Development project 

by RAJUK; Dhaka (প্রকবল্পি কার্ যক্রি: টাউনরশপ): উনযোক্তো  র্তয  দোনি কৃত আনবদ পত্র, ইআইএ প্রনতনবদ  ও অন্যোন্য 

 োগজ্পত্র, আবলাচয প্রকবল্পি পরিবেশগত ব্যেিাপনাি উপি উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক ১৪.০৯.২০২২ তারিবেি 

উপিাপনায় প্রাপ্ত তথ্য এবং ঢো ো অঞ্চ   োর্ যো নয়র  তো ত সভোয় পর্ যোন োচ ো  রো হয়। পর্ যাবলাচনাবে, করিটি কর্তযক আবলাচয 

প্রকবল্পি সাইট সবিজরিন পরিদশ যবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ 

গৃহীত হয়। 
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৪. The Waterfront Smart City project by RAJUK; Keraniganj, Dhaka (প্রকবল্পি কার্ যক্রি: টাউনরশপ): উনযোক্তো 

 র্তয  দোনি কৃত আনবদ পত্র, ইআইএ প্রনতনবদ  ও অন্যোন্য  োগজ্পত্র, আবলাচয প্রকবল্পি পরিবেশগত ব্যেিাপনাি উপি 

উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক ১৪.০৯.২০২২ তারিবেি উপিাপনায় প্রাপ্ত তথ্য এবং ঢো ো অঞ্চ   োর্ যো নয়র  তো ত সভোয় 

পর্ যোন োচ ো  রো হয়। পর্ যাবলাচনাবে, করিটি কর্তযক আবলাচয প্রকবল্পি সাইট সবিজরিন পরিদশ যবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি 

জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৫. Chattogram Hill Tracts Inclusive and Resilient Urban Water Supply and Sanitation Project 

(Construction of Integrated Waste Treatment Plant-IWTP), োরকছড়া, কুহালং, সদি, োেিোন পাে যতয সজলা 

(প্রকবল্পি কার্ যক্রি: FSTP রনি যাণ): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি 

িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি দারেলকৃত ইআইএ প্ররতবেদবনি উপি উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত 

প্ররতরনরি কর্তযক উপিাপনা প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ 

গৃহীত হয়। 

৬. Chattogram Hill Tracts Inclusive and Resilient Urban Water Supply and Sanitation Project 

(Construction of Integrated Waste Treatment Plant-IWTP), িওজারঝরড়, লািা, োেিোন পাে যতয সজলা 

(প্রকবল্পি কার্ যক্রি: FSTP রনি যাণ): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি 

িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি দারেলকৃত ইআইএ প্ররতবেদবনি উপি উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত 

প্ররতরনরি কর্তযক উপিাপনা প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ 

গৃহীত হয়। 

৭. Chattogram Hill Tracts Inclusive and Resilient Urban Water Supply and Sanitation Project 

(Construction of Integrated Waste Treatment Plant-IWTP), দাবনশপাড়া, ছাইঙ্গা,সিায়াংছরড়, োেিোন পাে যতয 

সজলা (প্রকবল্পি কার্ যক্রি: FSTP রনি যাণ): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং চট্টগ্রাি অঞ্চল 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি দারেলকৃত ইআইএ প্ররতবেদবনি উপি 

উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক উপিাপনা প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি 

পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৮. Chattogram Hill Tracts Inclusive and Resilient Urban Water Supply and Sanitation Project 

(Construction of Integrated Waste Treatment Plant-IWTP), লাইনরঝরড়, লািা, োেিোন পাে যতয সজলা (প্রকবল্পি 

কার্ যক্রি: FSTP রনি যাণ): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত 

সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি দারেলকৃত ইআইএ প্ররতবেদবনি উপি উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত 

প্ররতরনরি কর্তযক উপিাপনা প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ 

গৃহীত হয়। 

৯.   োংলাবদশ রলরিয়াি ব্যাটারি রলরিবটড; প্লট নং-১/৪, সিনী ইবকাবনারিক সজান, েঙ্গেন্ধু সশে মুরজে রশল্প নগি, রিিসিাই রেবশষ 

রশল্প অঞ্চল, রিিসিাই, চট্টগ্রাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রলরিয়াি আয়ন ব্যাটারি সসল ও ব্যাটারি প্যাক প্রস্তুত): ): উবযাক্তা কর্তযক 

দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংবশারিত ইআইএ প্ররতবেদন, ৪৮৩তি সভাি রসদ্ধাে সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। 

পর্ যাবলাচনাবে পরিলরেত হয় সর্, রেগত ৪৮৩তি সভায় রনবম্নাক্ত তথ্য অেযর্ভক্ত কবি সংবশারিত EIA প্ররতবেদন দারেবলি রসদ্ধাে 

গৃহীত হয়:  

ক) প্রবসস সফ্লা-ডায়াগ্রািসহ কািোনাি উৎপাদন প্ররক্রয়াি প্ররতটি িাবপি রেস্তারিত রেেিণ; 

ে) কািোনাি উৎপাদন প্ররক্রয়াি সকান সকান উৎস হবত রক পরিিাণ তিল েজযয সৃরষ্ট হবে তাি রেেিণ; 

গ) পারন ব্যেহাবিি পরিিাণ; 

ঘ) তিল েজযয পরিবশািন ও রনগ যিন; 

ঙ) রেপজ্জনক েজযয ব্যেিাপনা। 

      সভাি রসদ্ধাে সিাতাবেক সংবশারিত EIA প্ররতবেদবন র্িার্ি তথ্য, ETP এি নকশা, োয়ু দূষণ রনয়ন্ত্রণ ব্যেিা এেং রেপজ্জনক 

েজযয ব্যেিাপনা সংক্রাে তথ্য দারেল না কিায় EIA প্ররতবেদবন উরিরেত রেষয়সমূহ অের্ভ যক্ত কবি পুনিায় সংবশারিত EIA 

প্ররতবেদন দারেবলি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

১০. Rangs Electronics Limited; Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Companiganj, Sylhet 

রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সিরিজাবিটি প্রস্তুত): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং রসবলট রেভাগীয় 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি দারেলকৃত ইআইএ প্ররতবেদবনি উপি 
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উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক উপিাপনা প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি 

পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

১১. Establishment of Tourism Zone with Sheikh Hasina Tower at Khuruskul, Cox’s Bazar; Bangladesh 

Parjatan Corporation (প্রকবল্পি কার্ যক্রি: পর্ যটন সকন্দ্র): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, 

পরিবেশ অরিদপ্তি সদি কর্তযক ২৪.০৪.২০২২ তারিবেি ২২.০২.০০০০.০১৮.৭২.০৫৫.২১.১১২ নম্বি স্মািবক সচয়ািম্যান, োংলাবদশ 

পর্ যটন কিবপাবিশন েিােি সপ্ররিত পত্র , পরিবেশ অরিদপ্তবিি কেোজাি সজলা অরিস কর্তযক ২৮.০৬.২০২২ তারিবেি 

২২.০২.২২০০.২১৩.৭২.০০৫.২২.৪৪৯ নম্বি স্মািবক িহাব্যেিাপক,োংলাবদশ পর্ যটন কিবপাবিশন, েিােি সপ্ররিত পত্র, ইআইএ 

প্ররতবেদন, চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবর্ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে পরিলরেত হয় সর্, উবযাক্তাবক পরিবেশ 

অরিদপ্তি সদি কর্তযক ২৪.০৪.২০২২ তারিবে সপ্ররিত পবত্রি িাধ্যবি ছাড়পত্র রি, ভযাট, অনলাইবন আবেদন ও অন্যান্য প্রবয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ রনি যারিত িিবি আবেদন দারেবলি অনুবিাি কিা হয়। এছাড়া অরিদপ্তবিি কেোজাি সজলা অরিস কর্তযক 

২৮.০৬.২০২২ তারিবে সপ্ররিত পবত্রও েরণ যত রেষয়গুবলা দারেবলি অনুবিাি কিা হয়। রকন্তু আবলাচয প্রকবল্পি ইআইএ প্ররতবেদবনি 

সাবি রনম্নেরণ যত তথ্য/কাগজপত্রসমূহ দারেল কিা হয়রন:   

(ক) রনি যারিত িিবি আবেদন (িিি-৩); 

(ে) অনলাইন আবেদবনি করপ; 

(গ) প্রবর্াজয ছাড়পত্র রি ও ভযাট দারেবলি প্রিাণক; 

 সভায় রেস্তারিত পর্ যাবলাচনাবে, উপবি উবিরেত (ক-গ) তথ্য/কাগজপত্র এেং অনুবিারদত ToR অনুর্ায়ী ইআইএ প্ররতবেদন দারেল 

কিাি জন্য কেোজাি সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

১২. Proposed Reservoir and pipeline for water drawing from Feni river to the BSRM Industrial Park 

By Bangladesh Steel Re-rolling Mills ltd at Zoraganj, Mirsarai, Chattogram (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: পারন 

উবতালন ও রনজম্ব কািোনায় সিেিাহ): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং চট্টগ্রাি অঞ্চল 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি দারেলকৃত ইআইএ প্ররতবেদবনি উপি 

উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক উপিাপনা প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি 

পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

১৩. আিজাদ োন সিবিারিয়াল হাসপাতাল; চাঁদপুি, পীিগঞ্জ, সদি, নাবটাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক 

দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্ররতবেদন, িাজশাহী রেভাগীয় কার্ যালবর্ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা 

হয়। পর্ যাবলাচনাবে রনম্নেরণ যত তথ্য/কাগজপত্রসহ সংবশারিক ইআইএ প্ররতবেদন দারেল কিাি জন্য নাবটাি সজলা কার্ যালয় সিবক 

উবযাক্তা েিােবি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

(ক) হাসপাতাল ভেবনি সল-আউট প্লযান; 

(ে) হাসপাতাবলি কার্ যক্রি এেং 

(গ) হাসপাতাবল সৃষ্ট তিল েজযয পরিবশািন ব্যেিাি রেস্তারিত (ইটিরপ) ড্রইং, রডজাইন ও কযালকুবলশন।  

 

১৪. সিয়াি সটকবনালরজ রল: (সিাটি গাড়ী এবসম্বরলং প্লান্ট); প্লট নং-১২৫ ও ১২ রে, ব্লক-০৬, েঙ্গেন্ধু হাইবটক রসটি, কারলয়াবকি, 

গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: অবটা সিাোইল কাি সংবর্াজন): ): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, 

ইআইএ প্ররতবেদন, ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবর্ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে রনম্নেরণ যত তথ্য/কাগজপত্রসহ 

সংবশারিক ইআইএ প্ররতবেদন দারেল কিাি জন্য সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

(ক) কািোনাি উৎপাদন প্ররক্রয়াি রেস্তারিত রেেিণ; 

(ে)  উৎপাদন প্ররক্রয়ায় সৃষ্ট সিাট তিল েবজযযি পরিিান ও গুণতিান; 

(গ)  ইটিরপ’ি প্ররতটি িাপ প্রদরশ যত Schematic flow-diagram; 

(ঘ)  ইটিরপ’ি প্ররতটি প্ররতটি িাবপি রেস্তারিত রেেিণ, রডজাইন প্যািরিটাি এেং কযালকুবলশন। 

 

১৫.  আক্তাি ইোত ইন্ডারস্ট্রজ রলরিবটড; রপলকুরন, কুতুেপুি, িতুিা, নািায়ণগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: Gg.Gm we‡jU/ Gm.Gm iW 

প্রস্তুত): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা 

হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি দারেলকৃত সংবশারিত ইআইএ প্ররতবেদবনি উপি উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক 

উপিাপনা প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 
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(ঞ) সুপারিশরেহীন রশল্প/ প্রকল্পসমূহ: অেিানগত ছাড়পত্র 

 

১. জহুিা একিাি সিবিারিয়াল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনরিক সসন্টাি; িারছিপুি, সদি, রপবিাজপুি (প্রকবল্পি কার্ যক্রি: হাসপাতাল) : 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র , আইইই প্ররতবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং েরিশাল রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি প্রস্তারেত পরিবেশগত ব্যেিাপনাি উপি উবযাক্তা/তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি 

কর্তযক উপিাপনা প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত 

হয়। 

 

২. আকসা সকরিকযালস ইন্ডারস্ট্রজ রলরিবটড; িািািপাড়া, রপরুজালী, আরলিপাড়া, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ডাইং, ওয়ারশং ও 

সটেটাইল োবত ব্যেহৃত রেরভন্ন সকরিকযাল প্রস্তুত): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং ঢাকা অঞ্চল 

কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি কার্ যক্রবিি িবল সৃষ্ট তর  বজ্যযর ন ষ্কোে   ো ো 

(Drainage System)  ো েো োয় আনবদ টি  ো- ঞ্জুনরর সুপোনরে গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় গাজীপুি সজলা অরিস সিবক উবযাক্তা 

েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৩. কুরিিা সোড য এন্ড সপপাি রিলস রলরিবটড; সহাসবনপুি, িরহচাইল, চারেনা, কুরিিা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ডুবপ্লে ও রিরডয়া সোড য 

প্রস্তুত): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্ররতবেদন, চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবর্ি িতািত সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল অেিানগত ছাড়পত্র প্রদাবনি রেষবয় রসদ্ধাে গ্রহবণি রনরিত রনম্নেরণ যত 

তথ্য/কাগজপত্র দারেবলি জন্য সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র সপ্রিবণি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

(ক) কািোনায় ব্যেহৃতব্য র্ন্ত্রপারতি পূন যাঙ্গ তারলকা; 

(ে) কািোনায় ব্যেহৃতব্য কাচািাবলি রেেিণ; 

(গ) কািোনাি উৎপাদন প্ররক্রয়াি রেস্তারিত রেেিণ; 

(ে)  উৎপাদন প্ররক্রয়ায় সৃষ্ট সিাট তিল েবজযযি রহসাে; 

(গ)  সকল সংর্রক্তসহ পূণ যাঙ্গ এেং সঠিকভাবে পূিণকৃত আইইই িিবিট । 
 

৪. অযাপ্লাইড কসবিটিকস এন্ড টয়বলরেজ রলরিবটড; কুশ যাোদাবগড়, নকলা, সশিপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রডস ওয়াশ, হযান্ড ওয়াশ, 

রলকুইড রডটািবজন্ট, কাি ওয়াশ, সপইন রিরলি ম্যাবজস ওবয়ল, সাোন ইতযারদ কনজুযিাি সপ্রাডাক্টস উৎপাদন): উবযাক্তা কর্তযক 

দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্ররতবেদন, সশিপুি সজলা কার্ যালবয়ি পরিদশ যন প্ররতবেদন, িনরসংহ রেভাগীয় 

কার্ যালবর্ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি সরন্নকবট আোরসক োরড় ও হাসপাতাল িাকায় 

আনবদ টি  ো- ঞ্জুনরর সুপোনরে গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সশিপুি সজলা অরিস সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ 

গৃহীত হয়। 

৫. সজ এন্ড এস এরগ্রবকয়াি; সূয়যদী উতিপাড়া, িািপুি োজাি, সদি, সশিপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: কীটনাশক রিবপ্যারকং): উবযাক্তা 

কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্ররতবেদন, িয়িনরসংহ রেভাগীয় কার্ যালবর্ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা 

কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে আবলাচয প্রকবল্পি সরন্নকবট গরুি িাি য ও িাছ চাবষি পুকুি িাকায় আনবদ টি  ো- ঞ্জুনরর সুপোনরে গৃহীত 

হয়। রেষয়টি জারনবয় সশিপুি সজলা অরিস সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

(ট) সুপারিশরেহীন রশল্প/প্রকল্পসমূহ: ইটিরপ/এসটিরপ’ি রডজাইন অনুবিাদন 

১. কাজী সটেটাইল সাইরজং এন্ড প্রবসরসং রিলস; দুপ্তিা স্কুল সিাড, আড়াইহাজাি, নািায়ণগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ডাইং ও রিরনরশং): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। 

পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি ইটিরপ’ি রডজাইন ও  কযালকুবলশবনি উপি উবযাক্তা/ তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক উপিাপনা 

প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

২. রভেরজওি নীট কবম্পারজট রলরিবটড; রে/৫০৯, জালকুরড় উতিপাড়া, রসরদ্ধিগঞ্জ, নািায়ণগঞ্জ। (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ডাইং ও 

রিরনরশং): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা 

কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি ইটিরপ’ি রডজাইন ও  কযালকুবলশবনি উপি উবযাক্তা/ তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক 

উপিাপনা প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৩. নওয়াে আব্দুল িাবলক জুট রিলস্ (রেরড) রলরিবটড; কাঁচপুি, সসানািগাঁও, নািায়ণগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: পাবটি সুতা প্রস্তুত ও 

ডাইং): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা 

হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি ইটিরপ’ি রডজাইন ও  কযালকুবলশবনি উপি উবযাক্তা/ তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক 

উপিাপনা প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 
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৪. সসাশ্যাল এডভান্সবিন্ট সপ্রাগ্রাি এন্ড সনটওয়ারকযং অগ যানাইবজশন (স্বপ্ন); ট্ানািী সিাড, ফুলোড়ী, সদি, েগুড়া (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: 

হাসপাতাল েজযয ব্যেিাপনা): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, ইটিরপ’ি ড্রইং, রডজাইন, কযালকুবলশন ও িাজশাহী রেভাগীয় 

কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, আবলাচয প্রকবল্পি ইটিরপ’ি রডজাইন ও  

কযালকুবলশবনি উপি উবযাক্তা/ তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক উপিাপনা প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি 

সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৫. সালবভা সকরিকযাল ইন্ডারস্ট্রজ রলরিবটড; দরেণ িনুয়া, শ্রীপুি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: সালরিউরিক অযারসড, ব্যাটারি সগ্রড 

অযারসড, সসারডয়াি সিটা োইসালবিট, িাচ য এেং রলকুইড গ্লূবকাজ): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, ইটিরপ’ি ড্রইং, 

রডজাইন, কযালকুবলশন ও ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। পর্ যাবলাচনাবে, 

আবলাচয প্রকবল্পি ইটিরপ’ি রডজাইন ও  কযালকুবলশবনি উপি উবযাক্তা/ তাঁি িবনানীত প্ররতরনরি কর্তযক উপিাপনা প্রদাবনি সুপারিশ 

গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় সদি দপ্তি সিবক উবযাক্তা েিােবি পত্র প্রদাবনি সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

(ঠ)  রেরেি 
 

১. রেএসআিএি রিলস রলরিবটড; রেলমুিািী, সজািািগঞ্জ, রিিশ্বিাই, চট্টগ্রাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেবলট প্রস্তুত): উবযাক্তা কর্তযক 

দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত 

আবলাচনাি রেগত ২১-২৩ জনু ২০২২ তারিবে অনুরিত পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি ৪৮৪ তি সভাি কার্ যরেেিণী েরণ যত 

রসদ্ধাে নং- ঠ/৩ োরতল ও চট্টগ্রাি সজলা কার্ যালয় কর্তযক কািোনাটিি অনুকূবল রেগত ০৮/০৪/২০১৯ তারিবেি ছাড়পত্র নং: ১৯-

২২১৪৭ এি েিাবত জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পবত্রি সকল শতযােলী অপরিেরতযত সিবে শুধুিাত্র ৮ নম্বি শতয রনবম্নাক্তভাবে 

সংবশািবনি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

ক) প্ররত ০৬(ছয়) িাস অেি কািোনাি পরিবেষ্টক োয়ুি গুণগতিান (PM10) পিীোপূে যক তাি িলািল অত্র দপ্তবি দারেল কিবত 

হবে। 

২.   আল-িালাহ্ িীল এন্ড রি-সিারলং রিলস্ রল:; সততলাে, েিপা, তািাে, রুপগঞ্জ, নািায়ণগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রেবলট / ইনগট 

প্রস্তুত): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র,  অন্যান্য কাগজপত্র ও ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা 

হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি নািায়ণগঞ্জ সজলা কার্ যালয় কর্তযক আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গত ১৩/০৬/২০১৯ তারিবেি 

পরিবেশগত ছাড়পত্র নং: ১৯-২৪৯১৪ স্মািবক জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পবত্রি সকল শতযােলী অপরিেরতযত সিবে প্ররতিাবনি 

িারলকানা রনম্নেরণ যতভাবে পরিেতযবনি আবেদন িঞ্জুবিি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

                 প্ররতিাবনি পুে য নাি ও িারলকানা               প্ররতিাবনি েতযিান নাি ও িারলকানা 

আল-িালাহ্ িীল এন্ড রি-সিারলং রিলস্ রল: 

পূবে যি ব্যেিাপনা পরিচালবকি নাি: জনাে সিা: সশে আরিি 

আল-িালাহ্ িীল এন্ড রি-সিারলং রিলস্ রল: 

েতযিান ব্যেিাপনা পরিচালবকি নাি: জনাে জাবভদ অপবগন সহবপন 

 

৩. েসুিরত রডরস্ট্ররেউশন রলরিবটড; নেোলী, সেঁতুলবঝাড়া, সহিাবয়িতপুি, সাভাি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: লুরব্রবকন্ট, রগ্রজ, রগয়াি 

ওবয়ল, সব্রক ওবয়ল প্রস্তুত): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি ঢাকা সজলা কার্ যালয় কর্তযক আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গত ০৬/১১/২০১৪ 

তারিবেি ৩০.২৬.৭২.৪.৮৬.১৭০২১৩/ছাড়-৩৬ সংখ্যক স্মািবক জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পবত্রি সকল শতযােলী অপরিেরতযত সিবে 

প্ররতিাবনি নাি রনম্নেরণ যতভাবে পরিেতযবনি আবেদন িঞ্জুবিি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

প্ররতিাবনি পুে য নাি প্ররতিাবনি েতযিান নাি 

েসুিরত রডরস্ট্ররেউশন রল: েসুিরত এনারজয রলরিবটড 

৪. সজবনারিয়া রলরিবটড; কুিকুিািী, আশুরলয়া, সভাি, ঢাকা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: অযানজাইি ও সটেটাইল সকরিকযাল প্রস্তুত): 

উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং ঢাকা সজলা কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। 

সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল পরিবেশগত ছাড়পত্র রেষয়ক করিটিি ৪৮৪ তি সভাি কার্ যরেেিণীবত 

েরণ যত  রসদ্ধাে নম্বি ে/৩-এ প্রদানকৃত ইআইএ প্ররতবেদবন সকল শতযসমূহ অপরিেরতযত সিবে শুধুিাত্র রশল্প/ প্রকল্প কার্ যক্রি রহবসবে 

এনজাইি ও সটেটাইল সকরিকযাল প্রস্তুত অেভূ যক্ত কবি ঢাকা সজলা কার্ যালয় কর্তযক  সংবশারিত ইআইএ প্ররতবেদন অনুবিাদবনি 

সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

৫.  কযািািরসস সিরডবকল সসন্টাি রলরিবটড; ১৮৮, রশলমুন, টঙ্গী-পূোইল সিাড, টঙ্গী, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: ৫০ শয্যারেরশষ্ট 

হাসপাতাল): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র,  অন্যান্য কাগজপত্র ও গাজীপুি সজলা কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা 

কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি গাজীপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গত ১৩.১০.২০২০ তারিবেি 
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পরিবেশগত ছাড়পত্র নং-২০-৪৬৯৭৬ সংখ্যক স্মািবক জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পবত্রি সকল শতযােলী অপরিেরতযত সিবে প্ররতিাবনি 

নাি ও িারলকানা রনম্নেরণ যতভাবে পরিেতযবনি আবেদন িঞ্জুবিি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

                 প্ররতিাবনি পুে য নাি ও িারলকানা               প্ররতিাবনি েতযিান নাি ও িারলকানা 

কযািািরসস সিরডবকল সসন্টাি রলরিবটড  

পূবে যি ব্যেিাপনা পরিচালবকি নাি: জনাে সিাহাম্মদ রুহুল 

আরিন 

রশলমুন সেশালাইজড হাসপাতাল 

েতযিান ব্যেিাপনা পরিচালবকি নাি: জনাে সিা: কািরুল 

ইসলাি 

 

৬. এটিএস পাওয়াি এন্ড সটকবনালরজ; সটরপিোড়ী, শ্রীপুি, গাজীপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: োন্সিি যাি রি-সপয়ারিং ও পাওয়াি িযাক্টিীি 

ইকুপবিন্ট এবসম্বরলং): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও ঢাকা অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় 

পর্ যাবলাচনা কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি গাজীপুি সজলা কার্ যালয় কর্তযক আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গত ১২.০১.২০২১ 

তারিবেি  পরিবেশগত ছাড়পত্র নং: ২১-৫৩৪৮১ সংখ্যক স্মািবক জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পবত্রি সকল শতযােলী অপরিেরতযত সিবে 

প্ররতিাবনি নাি রনম্নেরণ যতভাবে পরিেতযবনি আবেদন িঞ্জুবিি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

প্ররতিাবনি পুে য নাি প্ররতিাবনি েতযিান নাি 

এটিএস পাওয়াি এন্ড সটকবনালরজ এটিএস পাওয়াি রলরিবটড 

 

৭. এইচ এি এি এন্টািপ্রাইজ; সঘাষগাতী, উিাপাড়া,রসিাজগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রডটািবজন্ট প্রস্তুত): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত 

আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদশ যন প্ররতবেদন ও িাজশাহী রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা কিা হয়। 

পর্ যাবলাচনায় সদো র্ায় আবলাচয কািোনাটি আোরসক এলাকায় অেরিত। িবল পরিবেশ সংিেণ রেরিিালা, ১৯৯৭ অনুর্ায়ী অেিান 

গ্রহণবর্াগ্য রহবসবে রেবেরচত না হওয়ায় উবযাক্তাি পরিবেশগত ছাড়পবত্রি আবেদন না-িঞ্জুবিি সুপারিশ গৃহীত হয়। রেষয়টি জারনবয় 

রসিাজগঞ্জ সজলা কার্ যালয় সিবক উবযাক্তা েিােি পত্র সপ্রিবণি িাধ্যবি অেরহত কিবে। 

 

৮. হাক্কানী সপপাি এন্ড সোড য রিলস (প্রা:) রলরিবটড; পূে য কালুিঘাট, সোয়ালোলী, চট্টগ্রাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: রিরডয়াি সপপাি 

প্রস্তুত): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এেং চট্টগ্রাি অঞ্চল কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা 

কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি চট্টগ্রাি সজলা কার্ যালয় কর্তযক কািোনাটিি অনুকূবল রেগত ১৬/০৯/২০২০ তারিবেি 

পরিবেশগত ছাড়পত্র নং: ২০-৪৪৯৯৪ সংখ্যক স্মািবকি েিাবত জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পবত্রি সকল শতযােলী অপরিেরতযত সিবে 

৫ নংশতয ও ৬ নম্বি শবতয উবিরেত ‘‘কািোনাটি চালু অেিায় প্ররত রতনিাস অেি অেি অি যাৎ েছবি ৪ (চাি) োি কািোনা সৃষ্ট 

তিল েবজযযি গুণগতিান (পরিবশািন পূে য ও পরিবশািন পিেতী) িলািল অত্র দপ্তবি দারেল কিবত হবে” শতয হবত অব্যহরত প্রদাবনি 

সুপারিশ গৃহীত হয়। 

৯. সহনিী অপট িাইোি রলরিবটড; গজারিয়া, োহুকা, রসিাজগঞ্জ (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: িাইোি অপটিক কযােল প্রস্তুত): উনযোক্তো  র্তয  

দোনি কৃত আনবদ পত্র, আইইই কচ ন স্ট ও অন্যোন্য  োগজ্পত্র, পনরদে য  প্রনতনবদ  এবং রোজ্েোহী নবভোগীয়  োর্ যো নয়র  তো ত 

সভোয় পর্ যোন োচ ো  রো হয়।পর্ যোন োচ োনে আন োচয প্র েটিনত িাইোি অপটিক কযােল প্রস্তুত  রো হনব নবিোয় পনরনবে সংরেণ 

নবনি ো ো, ১৯৯৭ অনুর্োয়ী ‘   ো-ি’ কেনণর প্র ে নহনসনব রোজ্েোহী নবভোগীয়  োর্ যো নয়র  োেন  অবস্থো গত ছোড়পত্র প্রনক্রয়ো রনণর 

সুপারিশ গৃহীত হয়। 

১০. ন্যাবনা িাইবক্রা কাে যন িযাক্টিী; সিারিনপুি, ভান্ডািবোলা, সকশেপুি, র্বশাি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: কাে যনগুড়া প্রস্তুত): উনযোক্তো  র্তয  

দোনি কৃত আনবদ পত্র, আইইই কচ ন স্ট ও অন্যোন্য  োগজ্পত্র, পনরদে য  প্রনতনবদ  এবং খু  ো নবভোগীয়  োর্ যো নয়র  তো ত সভোয় 

পর্ যোন োচ ো  রো হয়।পর্ যোন োচ োনে আন োচয প্র েটিনত কাে যনগুড়া প্রস্তুত  রো হনব নবিোয় পনরনবে সংরেণ নবনি ো ো, ১৯৯৭ অনুর্োয়ী 

‘   ো-ি’ কেনণর প্র ে নহনসনব খু  ো নবভোগীয়  োর্ যো নয়র  োেন  অবস্থো গত ছোড়পত্র প্রনক্রয়ো রনণর সুপারিশ গৃহীত হয়। 

১১. স্কয়াি িাি যারসউটিকযালস রল: (সপরিসাইড ইউরনট); রেরসক রশল্প নগিী, পােনা সদি, পােনা (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: কীটনাশক রি-

প্যারকং): উবযাক্তা কর্তযক দারেলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও িাজশাহী রেভাগীয় কার্ যালবয়ি িতািত সভায় পর্ যাবলাচনা 

কিা হয়। সভায় রেস্তারিত আবলাচনাি পি পােনা সজলা কার্ যালয় কর্তযক আবলাচয প্রকবল্পি অনুকূবল গত ২৭/০১/২০১৯ তারিবেি 

ছাড়পত্র নং: ১৯-১৮২৬৬ সংখ্যক স্মািবক জািীকৃত পরিবেশগত ছাড়পবত্রি সকল শতযােলী অপরিেরতযত সিবে প্ররতিাবনি নাি 

রনম্নেরণ যতভাবে পরিেতযবনি আবেদন িঞ্জুবিি সুপারিশ গৃহীত হয়: 

প্ররতিাবনি পুে য নাি প্ররতিাবনি েতযিান নাি 

স্কয়াি িাি যারসউটিকযালস রল: (সপরিসাইড ইউরনট) স্কয়াি িাি যারসউটিকযালস রল: (ক্রপবকয়াি রডরভশন) 
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১২. হুয়ানই ইন্ডারস্ট্রয়াল সেড সকাং রলরিবটড; সেলোনা, আলিাডাঙ্গা, িরিদপুি (রশল্প/প্রকল্প কার্ যক্রি: কাে যন/ চািবকাল উৎপাদন): 

উনযোক্তো  র্তয  দোনি কৃত আনবদ পত্র, আইইই কচ ন স্ট ও অন্যোন্য  োগজ্পত্র, পনরদে য  প্রনতনবদন  উনিনিত প্রস্তোনবত অবস্থো  

এবং ঢাকা অঞ্চল  োর্ যো নয়র  তো ত সভোয় পর্ যোন োচ ো  রো হয়। আন োচয প্র েটিনত পনরনবে সংরেণ নবনি ো ো, ১৯৯৭ অনুর্োয়ী 

‘   ো-ি’ কেনণর প্র ে নহনসনব ঢাকা অঞ্চল  োর্ যো নয়র  োেন  পনরনবেগত ছোড়পত্র প্রনক্রয়ো রনণর সুপারিশ গৃহীত হয়। 

 

 

 

(সিাোঃ আবুল কালাি আজাদ) 

উপপরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) 

ও 

সদস্যসরচে 

 

(সিাহাম্মদ িামুন রিয়া) 

পরিচালক (ঢাকা িহানগি) 

ও 

সদস্য 

 

 

 

  

(কসয়দ নজমুল আহসান) 

পরিচালক (োয়ুিান ব্যেিাপনা) 

ও 

সদস্য 

(কসয়দা িাছুিা োনি) 

পরিচালক (প্রাকৃরতক সম্পদ ব্যেিাপনা) 

ও 

সদস্য 

(সিাোঃ রজয়াউল হক) 

পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল) 

ও 

সদস্য 

 

 

 

 

  

(মুহাম্মদ সসালায়িান হায়দাি) 

পরিচালক (পরিকল্পনা) 

ও 

সদস্য 

(ড. মুোঃ সসাহিাে আরল) 

পরিচালক (ঢাকা গবেষণাগাি) 

ও 

সদস্য 

(িাসুদ ইকোল সিাোঃ শািীি) 

পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) 

ও 

আহোয়ক 

 

 


