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়  নবায়ন
ছাডপ
়  নং: ১৮-০১৪৩২
ছাডপ

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

: িজ িপ এইচ ইাত িলঃ

উেদাার নাম

: মাঃ জাহাীর আলম (ববাপনা পিরচালক)

সনাকরণ নং

: ৪৬০৪২

িতান/কের কাযম

: এম এস িবেলট এবং এম এস রড ত

িতান/কের ণী

: Red

িতান/কের িঠকানা

: মসিজা, কুিমরা, সীতাকু, চাম।

দােনর তািরখ

: ১৪/০২/২০১৮ ইং

ময়াদ উীেণর তািরখ

: ১৪/১১/২০১৮ ইং

়  সনেদর সােথ প ৃথকভােব সংয
এ ছাডপ
ু দ শতাবলী যথাযথভােব িতপালন করেত হেব,
়  বািতল/িতপূরণ আদায়সহ য কান আইনানগু ববা হণ করা হেব।
অনথায় ছাডপ
়  এবং এেত কােনাপ ােরর েয়াজন নই।
িবঃঃ এিট একিট িসেম জনােরেটড ছাডপ
় িট যাচাই করেত িভিজট কন: http://ecc.doe.gov.bd/certificate_verification
ছাডপ
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সনাকরণ নং: ৪৬০৪২

িজ িপ এইচ ইাত িলঃ

়  নং: ১৮-০১৪৩২
ছাডপ

়  নবায়ন এর জন েযাজ শতাবলী:
ছাডপ
১ . কারখানায় এম এস িবেলট এবং এম এস রড েতর জন এ ছাড়প েযাজ হেব।
২ . কারখানায় উৎপ সকল বজ কান অবােতই পিরেশাধন বতীত পিরেবেশ িনগমন করা যােব না।
৩ . কারখানায় কান অবায় সারাইজড বাতল, কান ও কিমকাল কেইনার সম ৃ াপ আয়রন ববহার করা যােব না।
৪ . চালু অবায় িত ০৩ (িতন) মাস অর অথাৎ বছের ০৪ (চার) বার কারখানার চতুপা বায়রু নগতমান (SPM, SOx, NOx) িবেষণ ফলাফল
অ কাযালেয় দািখল করেত হেব।
৫ . িতানিটর কাযম ারা জনােথর িত হেল তন িতপূরণ িদেত হেব। দূষণ িনয়ণ ববা কাযকর না থাকেল এবং এর ফেল পিরেবশ ও
িতেবেশর িত হেল Polluters Pay Principle অনসু াের িতপূরণ ধায করা হেব এবং িনধািরত সমেয়র মেধ িতপূরণ িদেত হেব।
৬ . নবায়েনর ময়াদ শষ হওয়ার অত ৩০ (িশ) িদন পূেব ছাড়প নবায়েনর জন আেবদন করেত হেব।
৭ . পিরেবশগত ছাড়পের মূলকিপ/নবায়ন কিপ কারখানায় সংরণ করেত হেব। পিরেবশ অিধদেরর এনেফাসেম টীম, পিরদশক অথবা পিরদশেনর
মতাা অনান কমকতাগণ কারখানা পিরদশনকােল ছাড়পের মূলকিপ/নবায়ন কিপ দশন এবং কারখানার কাযম পিরদশেন সহেযািগতা করেত
হেব।
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