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বাড়ী-৪৮/১৪(৩য় তলা), ক-এ, সািড রাড
চানা, জয়েদবপরু, গাজীপরু
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পিরেবশগত ছাডপ়
ছাডপ় নং: ১৮-১৩৯৩১

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

িতান/কের নাম : Reedisha Knitex Limited
উেদাার নাম : Md. Rezaul Karim
সনাকরণ নং : ১৬৮৯৭

িতান/কের কাযম : Captive Power Plant
িতান/কের ণী : Red
িতান/কের িঠকানা : Dhanua, Nayanpur, Sreepur, Gazipur
দােনর তািরখ : ১১ নেভর ২০১৮

ময়াদ উীেণর তািরখ : ১০ নেভর ২০১৯

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

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

১ . উেদাার দািখলকৃত আেবদপ ও অনান কাগজপ , ইএমিপ িতেবদন, পিরদশন িতবদন এবং সংি আিলক দের মতামত পিরেবশ
অিধদর, সদর দেরর পিরেবশগত ছাড়প িবষয়ক কিমিটর ৪৩৩ তম সভায় পযােলাচনা করা হয়। পযােলাচনাে কাযিববরনীেত বিণত িসা নং (ক-
৩৬) মাতােবক ধনয়ুা, নয়নপরু, ীপরু, গাজীপরু- এ অবিত িরিদশা িনেট িলঃ (কাপিটভ পাওয়ার া) নামক জনােরটেরর মাধেম ৪.৬৩৬ মগাওয়াট
িবৎ উৎপাদনকারী কারখানািটর অনকুুেল পিরেবশগত ববাপনা িনিতকরণসহ িনোিলিখত শেত পিরেবশগত ছাড়প দান করা হেলা :

শতসমহু :

২ . কারখানািটর কান কমকা ও উৎপাদন িয়া ারা কানভােবই পিরেবশ দূষণ করা যােব না।
৩ . কারখানায় সৃ সকল বজ পিরকিত উপােয় সংহ অথবা পিরেশাধনপবূক তা া ও পিরেবশ সতভােব  অপসারেণর ববা িনিত করেত হেব ।
৪ . কারখানািটর িবে ভিবষেত পিরেবশ দূষণমলূক কান অিভেযাগ উািপত হেল ও অ দর কত ৃক তা মািণত হেল অ দেরর িনেদিশত
িনয়ণ/সংেশাধনমলূক ববািদ (ানার/কাযম বসহ) হণ করেত আপনার িতান বাধ থাকেব।
৫ . এ ছাড়প ধমুা জনােরটেরর মাধেম ১২৮৮ িকেলাওয়াট িবৎ উৎপাদন এর জন েযাজ। কের উৎপাদন বিৃ, জায়গা সসারণ, উৎপাদন
িয়া বা তৎসংি কান কার পিরবতেনর জন পিরেবশ অিধদেরর পবূানমুিত/ছাড়পের েয়াজন হেব।
৬ . িবৎ ক হেত গাসীয় পদােথর িনঃসরণ (SOx, NOx, CO ইতািদ) এবং বকণার (Particulate Matters) িনগমন পিরেবশ সংরণ
িবিধমালা, ১৯৯৭-এ উিিখত মানমাার মেধ হেত হেব। য কান সময় তাৎিণক সংগহৃীত নমনুায় এই মানমাা অিতম হেত পারেব না। কান সময়
দূষণ িনয়ণ ববা অকাযকর হেল সােথ সােথ সংি ইউিনট ব করেত হেব। দূষণ িনয়ণ ববা সংার কের িবিধব মানমাা িনিতকরণ সােপে
ব ইউিনট পনূরায় চাল ুকরা যােব।
৭ . এ ছাড়প জারীর িতন মােসর মেধ িবৎ কের Down wind direction এবং যসব জায়গায় Ground level Concentration
সবেচেয় বশী বেল অনিুমত হয় সসব জায়গার পিরেবক বায়রু নগতমান (SOx, Nox & CO) এবং শের নগতমান পরীাপবূক অ দের
দািখল করেত হেব। িবেিষত ফলাফল পিরেবশ সংরণ িবিধমালা, ১৯৯৭-এ উেিখত মানমাার বিহভতূ হেল এ ছাড়প বািতল বেল গণ হেব।
৮ . কুিলং ওয়াটার পনূঃববহােরর জন ািপত সকল ববািদ যথাযথভােব কাযম রাখেত হেব।
৯ . বায়বীয় বজ িনগমেণর জন ািপত Exhaust িচমনীসমহূ সাবিণক কাযম রাখেত হেব।
১০ . Spent lubricating oil এবং Oil Filter পিরেবশ অিধদেরর ছাড়প হনকারী িতান বিতেরেক অন কান Vendor এর কােছ
িবয় করা যােব না।
১১ . িবৎ ক সৃ Residual Filtrate অথবা তল িমিত বজ কান জলাশেয় ফলা যােব না।
১২ . ইএমিপ ফরেমেট উেিখত সকল িমিটেগশন মজাস সাবিণক কাযকরীভােব চাল ুরাখেত হেব।
১৩ . িবৎ ক চ¡রর ননূতম ৩৩% জায়গা উপযু জািতর ফলজ ও বনজ গাছ লািগেয় সবজুায়ন করেত হেব।
১৪ . Down wind direction এবং যসব জায়গায় Ground level Concentration সবেচেয় বশী বেল অনিুমত হয় সসব জায়গার
পিরেবক বায়রু নগতমান (SOx, Nox & CO) িনয়িমত মিনটর করেত হেব এবং মিনটিরং ফলাফল িত িতন মাস অর পিরেবশ অিধদের দািখল
করেত হেব।
১৫ . কারখানার পিরেবশগত ববাপনার জন িশিত জনবল রাখেত হেব। কারখানার/িতােনর বজ ববাপনা সেক দিনক িভিেত রকড সংরণ
করেত হেব। িত িতন মাস অর সংরিত রকেডর সার-সংেপ িরেপাট আকাের পিরেবশ অিধদের দািখল করেত হেব।
১৬ . পশাগত া রােথ সকল ববা সাবিনক চাল ুরাখেত হেব। িমকেদর িনয়িমত া পরীা করেত হেব এবং এতদসংা রকড সংরণ
করেত হেব।
১৭ . অি িনবাপনকে কারখানায় যেথাপযু ববািদ যথাঃ ফায়ার এিট, ফািমং কাউসহ ফায়ার হাইে, ইমারেজি লাইট াপন, ভ-ূগভ বা
ভ-ূউপির জলাধাের সবদা পযা পািন সংরণ ইতািদ ববািদ সাবিণক কাযকরী রাখেত হেব।
১৮ . কারখানার শ এবং তরল/বায়বীয় বেজর িনঃসরণ/িনগমন মাা যথােম শ দূষণ (িনয়ণ) িবিধমালা-২০০৬ এবং পিরেবশ সংরণ িবিধমালা,
১৯৯৭-এ বিণত মানমাার মেধ হেত হেব।
১৯ . বাংলােদশ পিরেবশ সংরণ আইন, ১৯৯৫ এবং পিরেবশ সংরণ িবিধমালা, ১৯৯৭-এ দ মতাবেল পিরিিখত শতসমহূ Enforce করা হেব।
২০ . এই ছাড়প জারীর তািরখ হেত পরবতী ১ (এক) বৎসেরর জন বহাল থাকেব এবং ময়াদ শষ হবার অতঃ ৩০ (িশ) িদন পেূব নবায়েনর জন
আেবদন করেত হেব।
২১ . ছাড়পের মলূকিপ কারখানায় সংরণ করেত হেব। পিরেবশ অিধদেরর এনেফাসেম িটম বা কান  কমকতা িতানিট পিরদশেন গেল তােদরেক
ছাড়প দশনসহ কারখানার কাযম পিরদশেন সবাক সহেযািগতা দান করেত হেব। অনথায়, ইসুকৃত ছাড়প বািতলসহ আইনগত ববা নয়া হেব।
২২ . এ পযােয় া ও পিরেবিশত তেথর িভিেত এ ছাড়প দান করা হেলা। পরবতীেত কান তথ অসূণ, িটপনু, অসত িকংবা গাপণ করা হেয়েছ
মেম মািণত হেল স পযােয়ই এ ছাড়প বািতল করা হেব।
২৩ . ১নং অনেুদ হেত ২২ নং অনেুেদ বিণত শেতর কানিট ভ করেল এ ছাড়প বািতল বেল গণ হেব এবং  আপনার কারখানার িবে বাংলােদশ
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পিরেবশ সংরণ আইন, ১৯৯৫ (সংেশািধত ২০১০) ও পিরেবশ সংরণ িবিধমালা, ১৯৯৭ (সংেশািধত ২০০২) অনসুাের আইনগত ববা হণ করা হেব।


