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়  নবায়ন
পিরেবশগত ছাডপ
়  নং: ১৯-৩২৯৪৬
ছাডপ

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

: B&F Engineering & Construction Ltd.

উেদাার নাম

: Mr. Park Chong Wan

সনাকরণ নং

: ১৫১৭৯

িতান/কের কাযম

: Bricks/tiles

িতান/কের ণী

: Orange-B

িতান/কের িঠকানা

:

Polashpur (Chor Gongalia Mouja) Mawa Road, 1st
Dholessori Bridge, Keraniganj, Dhaka-1311

দােনর তািরখ

: ২৮/১১/২০১৯ িঃ

ময়াদ উীেণর তািরখ

: ২০/০৯/২০২০ িঃ

়  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
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সনাকরণ নং: ১৫১৭৯

B&F Engineering & Construction Ltd.

়  নং: ১৯-৩২৯৪৬
ছাডপ

়  নবায়ন এর জন েযাজ শতাবলী:
পিরেবশগত ছাডপ
১ . অ দেরর পিরেবশগত ছাড়প নং-৩০.২৬.৩৮.৩.৯৮৩.৩০১২১৫/ছাড়-১১৪, তািরখঃ ২১/০৯/২০১৬ িঃ এর সকল শতাবলী অপিরবিতত রেখ এবং
শতসমূহ যথাযথভােব িতপালন সােপে পিরেবশগত ছাড়প আগামী ২০/০৯/২০২০ িঃ তািরখ পয ময়ােদর জন নবায়ন করা হেলা|
২ . ইটভাটায় কাযকরী দূষণ িনয়ণ ববা গেড় তুলেত হেব। ইটভাটায় Stack Emission সরকার কতকৃ িনধািরত মানমাার অিধক হেত পারেব না।
৩ . আয়কর অধােদশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ F অনযু ায়ী ইটভাটার লাইেস দান/নবায়েনর সময় ইটভাটার আয়তন অনসু াের আয়কর দান করেত হেব।
৪ . সরকার কতকৃ সমেয় সমেয় ঘািষত আমদানী নীিত আেদেশ বিণত িনধািরত মােনর কয়লা ববহার কের ইট পাড়ােনার কাযম পিরচালনা করেত হেব।
৫ . ইট পিরবহেন সবদা কাভাড ভান ববহার করেত হেব।
৬ . ভাটায় ইট তিরর জন পাহাড়/িটলা থেক মািট সংহ করা যােব না। তৎপিরবেত সরকারী িবিধ অনসু রণ এবং যথাসব কতপৃ ের অনেু মাদন সােপে
মজা পক
ু ু র/খাল/বাড়ী/িদঘী/নদ-নদী/হাওড়/চরাল বা তৎসমতুল জায়গা থেক ইট তিরর মািট সংহ করেত হেব।
৭ . ইটভাটার কাযম ারা আেশপােশর জিম, জিমর ফসল, বনজ ও ফলজ ব ৃের িত সাধন করা যােব না।
৮ . ইটভাটায় সেু পয় পািনর ববা িনিত করেত হেব।
৯ . উিিখত মৗজা ও দাগ নর অনসু াের জিমর মািলকানা িবষেয় অ অিধদর কান আইনানগু িনয়তা বহন করেব না।
১০ . ভাটা সংল সরকারী জায়গা অননেু মািদতভােব ববহার করা যােব না।
১১ . ইট পিরবহেনর ফেল রাার কান য়িত হেল তা িনজ দািয়ে মরামত করেত হেব।
১২ . উৎপাদন কাযম পিরচালনা এবং উৎপািদত পণ পিরবহেনর সময় স ৃ ডা িনয়েণর জন িনয়িমতভােব পািন  করেত হেব।
১৩ . ইটভাটায় ববত জিমর পিরমান কান েমই ২(ই) একেরর অিধক হেত পারেব না।
১৪ . াসত টয়েলট এর ববা গেড় তুলেত হেব এবং সবদা পিরার পির রাখেত হেব।
১৫ . পিরেবশগত ছাড়প নবায়েনর মূলকিপ ইটভাটায় সংরণ করেত হেব।
১৬ . পিরেবশ অিধদেরর এনেফাসেম টীম, পিরদশক ও পিরদশেকর মতাা অন য কােনা কমকতা ইটভাটা পিরদশনকােল ছাড়প/নবায়নপ
িতােনর এমন ােন ঝুিলেয় রাখেত হেব যােত তা সহেজ দখা যায় এবং ইটভাটার কাযম পিরদশেন সবাক সহেযািগতা করেত হেব।
১৭ . ইট ত ও ভাটা াপন (িনয়ণ)(সংেশাধন)আইন-২০১৯ এ িবধ ৃত সকল িবিধমালা যথাযথভােব িতপালন করেত হেব।
১৮ . পিরেবশগত ছাড়পের উিিখত শতাবলী ভ করেল এ নবায়নপিট বািতল বেল গণ হেব এবং ইটভাটার িবে এনেফাসেম কাযম
পিরচালনাসহ আইনানগু ববা হণ করা হেব।
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