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পাথর ক্রাসোং এর শেদে পসরদবে ত ছাড়পে গ্রহণ বাধ্যতামূলক 

 

১. শটান ক্রাসোং শমসেন স্থাপদনর েন্য স্থান সনব যাচন: 

সনম্নবসণ যত এলাকািমূদহ শটান ক্রাসোং শমসেন স্থাপন করা র্াদব না- 

ক. েহর, উপদেলা িের, শপৌরিভা, শগ্রাথ শিন্টার, সেো প্রসতষ্ঠান  

এবাং হািপাতাদলর ৫০০ সমটার এলাকার মদধ্য; 

খ. িমীয় প্রসতষ্ঠান, বিত বাসড়র ১০০ সমটার এলাকার মদধ্য; 

 . প্রিান িড়ক/মহািড়দকর ৫০ সমটার এলাকার মদধ্য; 

ঘ. েলািার ভরাট করদল অথবা পাসন প্রবাদহ বাঁিাগ্রস্থ করদল; 

 

২. শটান ক্রাসোং এর ফদল সন যত ধুসলকনা(Dust) সনয়ন্ত্রদণর েন্য Dust Trapping Device স্থাপনিহ 

প্রদয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব এবাং তা িাব যেসণক কার্ যকর রাখদত হদব। 

৩. শটান ক্রাসোং শমসেদনর আদেপাদে প্রদয়ােনীয় েলািার িাংরেণ সকাংবা পাসন িরবরাদহর ব্যবস্থা রাখদত হদব এবাং 

ধূলাবাসল সনয়ন্ত্রদণ প্রদয়ােন মত পাসন সছটাদত হদব। 

৪. েব্দ দূষণ ও বায়ু দূষণ সনয়ন্ত্রদণ প্রদয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। 

 

শটান ক্রাসোং শমসেদনর সচে 

 অপরাি  

 

মহাপসরচালদকর সনকট হদত, সবসি দ্বারা সনি যাসরত পদ্ধসতদত, পসরদবে ত ছাড়পে গ্রহণ না কদর  শকান এলাকায় সেল্প 

প্রসতষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা র্াদব না। 
 

 েন্ড  

 

উক্ত আইদনর ১৫ িারা অনুর্ায়ী: পসরদবে ত ছাড়পে গ্রহণ ব্যসতদরদক সেল্প প্রসতষ্ঠান বা প্রকল্প স্থাপন/পসরচালনা করদল- 

***অন্যূন ০২(দুই) বৎির, অনসিক ০৫(পাঁচ) বৎির কারােন্ড বা অন্যূন ০১(এক) লে টাক, অনসিক ০৫(পাঁচ) লে টাকা 

অথ যেন্ড বা উভয় েদন্ড েসন্ডত হদবন। 

 

শটান ক্রাসোং শমসেন স্থাপন নীসতমালা, ২০০৬(িাংদোসিত ২০১৫) অনুর্ায়ী: 

শটান ক্রাসোং শমসেন উদচ্ছে করা হদত পাদর। 
 

বায়ু দূষণ(সনয়ন্ত্রণ) সবসিমালা, ২০২২ অনুর্ায়ী: 

শটান ক্রাসোং শথদক সন যত প্রলসিত বস্তুকণা(SPM) সনি যাসরত মানমাো অসতক্রম করদল ও পসরদবে অসেিপ্তর সনদে যসেত 

সনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ না করদল- 

***অনসিক ০২(দুই) লে টাকা অথ যেন্ড বা অনসিক ০২(দুই) বৎির কারােন্ড বা উভয় েদন্ড েসন্ডত হদবন। 

***ভ্রাম্যমান আোলত পসরচালনার মাধ্যদম বসণ যত েন্ড প্রোন করা হদত পাদর। 

 

আইন শমদন সেল্প  সড়, দূষণ মুক্ত শেে  সড় 


