Disclaimer:- In case of any discrepancy between the translated version of the draft notification and the Draft Notification (English version),
published vide S.O.1199(E) dated the 23rd March, 2020 in the official gazette on 11th April,2020, the provisions contained in the English version,
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পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিেৰ্তন মন্ত্ৰ্যালয়
অৰিসূ চনা
নৰ্ুন ৰিল্লী, 23 মাচত, 2020
S.O. 1199(E). – এই কািণৰ্ যে, যকন্দ্ৰীয় চিকাৱি S.O. 1533 ৰ্াৰিখ 14 যেৱেম্বি, 2006 আৰু ইয়াি পিেৰ্তী সংৱশািনীসমূ হি
অনু সাৱি পৰিৱেশ প্ৰভাে মূ লযাংকন অৰিসূ চনাি অৰিক্ৰমণ কৰি পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম, 1986 (1986 ি 29) ি িািা 3 ি উপিািা (1), আৰু উপ-িািা (2) ি িফা (v) িপিা প্ৰিত্ত ক্ষমৰ্া প্ৰৱয়াগ কৰি ভািৰ্ি ৰেৱকাৱনা ঠাইৰ্ ৰকেু মান প্ৰকল্প হাৰ্ৰ্ যলাোি
কামৰ্ বা সামৰ্থতযি সংৱোজন অপৰিহােতয হহ পিা এৱন ৰকেু মান ৰবিযমান প্ৰকল্পি সম্প্ৰসািণ বা আিু ৰনকীকিণি কামৰ্ যকৰ্ৱবাি
সীমাবদ্ধৰ্া আৰু ৰনৱেিাজ্ঞা আৱিাপ কিাি বাৱব ৰ্লৰ্ ৰিয়া অৰিসূ চনাখন জাৰি কিাি প্ৰস্তাে কৰিৱে, আৰু পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম,
1986 ি ৰনয়ম 5 ি উপ-ৰনয়ম (3) ি অিীনৰ্ যহাো প্ৰৱয়াজন অনু সাৱি, এৱনকক অৰিসূ চনা জাৰি কিাি ফলৰ্ প্ৰভাোৰিৰ্ যহাোি
সম্ভােনা ৰ্থকা িাইজি জ্ঞাৰ্াৱৰ্থত ইয়ািদ্বািা প্ৰকাশ কিা হহৱে; আৰু ইয়ািদ্বািা জাননী ৰিয়া হহৱে যে উক্ত খচিা অৰিসূ চনাখন যসই
ৰ্াৰিখিপিা 60 (োৰঠ) ৰিন উকৰল যোোি ৰিনা বা ৰ্ািপােৰ্ ৰবৱবচনাি বাৱব যলাো হ’ব, ৰে ৰ্াৰিখৰ্ এই অৰিসূ চনা সৰিৰেষ্ট িাজপত্ৰি
প্ৰৰৰ্ৰলৰপ জনৰ্াি বাৱব লভয কৱিাো হয়;
খচিা অৰিসূ চনাৰ্ সৰিৰেষ্ট প্ৰস্তােি সন্দভতৰ্ ৰকবা আপৰত্ত কৰিব বা পিামশত ৰিব যখাজা ৰেৱকাৱনা বযৰক্তৱয় যসই কৰ্থা, িােতয কৰি
ৰিয়া সময়সীমাি ৰভৰ্িৰ্ সৰচব, পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিেৰ্তন মন্ত্ৰ্যালয়, ইৰন্দিা পয়তযােিণ ভেন, যজাি বাগ যিাড, আৰলগঞ্জ,
নৰ্ুন ৰিল্লী-110 003 এই ৰঠকনাকল ৰলৰখৰ্ভাৱে যপ্ৰিণ কৰিব পাৱি বা eia2020-moefcc@gov.in হল ই-ৱমইল কৰিব পাৱি যকন্দ্ৰীয়
চিকািি ৰবৱবচনাকৱল্প।
খচিা অৰিসূ চনা
এই কািণৰ্ যে, নম্বি S.O. 1533 (E) ৰ্াৰিখ 14 যেৱেম্বি, 2006 অনসাৱি ভািৰ্ চিকািি ৰ্িানীন্তন পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰ্যালয়ি
অৰিসূ চনািদ্বািা (ইয়াি পােৱিপিা ‘EIA অৰিসূ চনা, 2006’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব), যকন্দ্ৰীয় চিকাৱি, EIA অৰিসূ চনা, 2006 ি অনু সূচীৰ্
ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা ভািৰ্ি অংশসমূ হি যকাৱনা এখনৰ্ ৰকেু মান প্ৰকল্পি কাম হাৰ্ৰ্ যলাোি কামৰ্ বা সামৰ্থতযি সংৱোজন অপৰিহােতয হহ
পিা এৱন ৰকেু মান ৰবিযমান প্ৰকল্পি সম্প্ৰসািণ বা আিু ৰনকীকিণি কামৰ্ যকৰ্ৱবাি চৰ্তােলী আৰু সীমাৱিখা আৱিাপ কৰিৰেল, েৰিৱহ
এই মন্ত্ৰ্যালৱয় বা িাৰজযক পেতযায়ি পৰিৱেশৰ্ পিা প্ৰভােি মূ লযাংকন প্ৰাৰিকিৱণ বা ৰজলা পেতযায়ি পৰিৱেশৰ্ পিা প্ৰভােি মূ লযাংকন
প্ৰাৰিকিৱণ, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, EIA অৰিসূ চনা, 2006 আৰু ইয়াি পিেৰ্তী সংৱশািনীসমূ হৰ্ ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া কােতযপদ্ধৰৰ্
অনু সাৱি এৱন প্ৰকল্পৰ্ আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন প্ৰিান কৰি যৰ্থাো নাই;
আৰু এই কািণৰ্ যে, প্ৰৰক্ৰয়াৱ া সিল আৰু কােতযকিী কৰিবকল, ৰবৱকন্দ্ৰীকিণি বাৱব আৰু আিালৰ্সমূ হ ৰ্ৰ্থা িাষ্ট্ৰীয় যসউজ
নযায়াৰিকিণি ৰনৱিতশােলীি ৰূপায়ণ কৰিবকল সমৱয় সমৱয় EIA অৰিসূ চনা, 2006 ৰ্ ভাৱলমান সংৱশািনী জাৰি কিা হহৱে। েৰিওবা
পৰিকল্পনা পেতযায়ৱৰ্ আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি প্ৰৱয়াজন যহাো প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব পৰিৱেশি ওপিৰ্ পৰিবলগীয়া
প্ৰভােি মূ লযাংকন কৰি EIA অৰিসূ চনা, 2006 এ প্ৰৱয়াজনীয় পাৰিৱেৰশক সু িক্ষাকেচি লক্ষযৰ্ উপনীৰ্ যহাোৰ্ সহায় কৰিৱে, ৰ্ৰ্থাৰপ
যকন্দ্ৰীয় চিকাৱি অনলাইন প্ৰণালীি কােতযৰূপায়ণ, আৰু অৰিক িাৰয়ত্বাপতণ, েু ৰক্তসংগৰ্কিণ, প্ৰৰক্ৰয়াৱ াি মানকীকিণ ইৰ্যাৰি বযেস্থাি
জৰিয়ৱৰ্ এই প্ৰৰক্ৰয়াৱ া অৰিক স্বচ্ছ আৰু সমৱয়াপৱোগী কৰি ৰ্ুৰলবকল প্ৰয়াস কৰিৱে;
আৰু এই কািণৰ্ যে, মন্ত্ৰ্যালৱয় েমাহি এ া সময় ৰখৰিকীি ৰভৰ্িৱৰ্ উল্লংঘনি ঘ নাৱবািি সমীক্ষাি বাৱব কমতপদ্ধৰৰ্ি ৰিহা ৰি 14
মাচত, 2017 ৰ্াৰিৱখ S.O 804 (E) নম্বিি অৰিসূ চনাখন জাৰি কৰিৱে। এই উৱল্লৰখৰ্ অৰিসূ চনাই প্ৰকল্পসমূ ৱহ কিা উল্লংঘন সংজ্ঞাবদ্ধ
কৰিৱে ৰেৱবাৱি আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন যনাৱহাোকক ৰনমতাণকােতয আিম্ভ কৰিৱে, বা সম্প্ৰসািণ বা আিু ৰনকীকিণ বা উৎপািৰমশ্ৰণৰ্ পৰিেৰ্তনি কাম হাৰ্ৰ্ হলৱে।
1

অেৱশয, ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণসমূ ৱহ কিা সমীক্ষা বা ৰনিীক্ষণ বা পৰিিশতন প্ৰৰক্ৰয়াি সময়ৱোোৰ্ বািম্বাি ঘৰ ব পিা প্ৰকৃৰৰ্ি এৱন
উল্লংঘনি ঘ না িৃ ৰষ্টৱগাচি হ’ব পাৱি। যসৱয়ৱহ পৰিৱেশি বাৱব অৰিক ক্ষৰৰ্ মাৰৰ্ আৰনব পিাকক এৱন উল্লংঘন অৰবৰনয়ৰমৰ্ আৰু
অপিীৰক্ষৰ্ হহ ৰ্থাৰকবকল এৰি ৰিয়াি পৰিেৱৰ্ত পৰিৱেশি স্বাৰ্থতৱৰ্ েৰ্থাসম্ভে যসানকাৱল এৱন উল্লংঘনৰ্ ৰলপ্ত প্ৰকল্পসমূ হক ৰবৰনয়মনি
অিীনকল অনাি বাৱব মন্ত্ৰ্যালৱয় ইয়াি বাৱব কমতপদ্ধৰৰ্ ৰঠক কৰি ৰিয়াৱ া সমীচীন ৰবৱবচনা কৰিৱে;
আৰু এই কািণৰ্ যে, মাননীয় ঝািখণ্ড উচ্চ নযায়ালয়িদ্বািা ৰহন্দুস্তান ক’পাি ৰলৰমৱ ড বনাম ভািৰ্ সংঘিাষ্ট্ৰি W.P. (C ) সংখযা 2014
ি 2364 এই নম্বিি যগাচিৱ াৰ্ িায়িান কৰি 28 নৱেম্বি, 2014 ৰ্াৰিৱখ ৰিয়া ৰনৱিতশৱ াৰ্ আন আন কৰ্থাি লগৱৰ্ এইবুৰল যকাো
হহৰেল যে পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি বাৱব ৰিয়া প্ৰস্তাে, পাৰিৱেৰশক আইনসমূ হি ৰ্ৰ্থাকৰৰ্থৰ্ উল্লংঘনি ৰবৰুৱদ্ধ প্ৰস্তাৰেৰ্ কােতযবযেস্থা
ৰনৰবতৱশৱে, প্ৰস্তােৱ াি গুণাগুণি ৰভৰত্তৰ্ ৰবৱবচনা কৰিবই লাৰগব;
আৰু এই কািণৰ্ যে, মাননীয় িাষ্ট্ৰীয় যসউজ নযায়াৰিকিৱণ মূ ল আৱবিন সংখযা 837/2018 সন্দীপ ৰমট্টাল বনাম পৰিৱেশ, বন আৰু
জলবায়ু পৰিেৰ্তন মন্ত্ৰ্যালয় আৰু আনৱবাি পক্ষ যগাচিৰ্ মূ ল আৱবিন সংখযা 837/2018 ি িায়িান মৱমত এইবুৰল হকৱে যে মন্ত্ৰ্যালৱয়
আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি চৰ্তােলীি অনু পালনকৱল্প ৰনিীক্ষণ কােতযৰবৰি শৰক্তশালী কৰি ৰ্ুৰলব;
আৰু এই কািণৰ্ যে, পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম, 1986 ি উপ-িািা (1) আৰু িািা 3 ি উপ-িািা (2) ি িফা (v) আৰু িািা 23,
আৰু এৱকলৱগ পৰ়িবলগীয়া পৰিৱেশ (সু িক্ষা) ৰনয়মােলী, 1986 ি উপ-ৰনয়ম (3) ি িফা (d) বা ৰনয়ম 5 মৱমত, আৰু 14 যেৱেম্বি,
2006 ৰ্াৰিখি S.O. 1533 (E) নম্বিি অৰিসূ চনাখন, আৰু এৱকলৱগ পৰ়িবলগীয়া পিেৰ্তী সংৱশািনীসমূ হ, 20 জানু োিী, 2016 ৰ্াৰিখি
S.O. 190 (E), 29 নৱেম্বি, 2019 ৰ্াৰিখি S.O. 4307(E), 17 যফব্ৰুোিী, 2020 ি S.O. 750(E) নম্বিি অৰিসূ চনাসমূ হি অৰিক্ৰমণ
কৰি, এৱন অৰিক্ৰমণি পূ ৱবত সম্পি কিা বা সম্পি কৰিবকল বন্ধ কিা কামৱবািি বযৰৰ্িৱক প্ৰাপ্ত ক্ষমৰ্াসমূ হ প্ৰৱয়াগ কৰি যকন্দ্ৰীয়
চিকাৱি ইয়ািদ্বািা এই খচিা অৰিসূ চনাখন প্ৰকাশ কৰিৱে।
1. সংৰক্ষপ্ত ৰশৱিানাম আৰু সূ ত্ৰপাৰ্ঃ –
i.এই অৰিসূ চনাক এই নাৱমৱি মাৰৰ্ব পিা োয় পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন অৰিসূ চনা, 2020 (ইয়াি পােিপিা ‘EIA অৰিসূ চনা, 2020’
বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)।
ii.চিকািী িাজপত্ৰৰ্ চৃ ডান্ত অৰিসূ চনা প্ৰকাশ যহাো ৰ্াৰিখিপিা এইখন অৰিসূ চনা বলবৎ হ’ব।
2. এই অৰিসূ চনাি অনু প্ৰৱয়াগঃ – সামুৰিক সীমাৱক িৰি সমগ্ৰ ভািৰ্ৰ্ এইখন অৰিসূ চনা অনু প্ৰৱোজয হ’ব।
3. সংজ্ঞাসমূ হঃ – এইখন অৰিসূ চনাৰ্, সন্দভতৰ্ যহাো অনয প্ৰৱয়াজনি বযৰৰ্িৱক, এই পিৱবািি সংজ্ঞা ৰ্লৰ্ ৰিয়া িিণি হ’বঃ
(1)“অৰিকৃৰ্ পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন পিামশতিাৰ্া সংস্থা (ইয়াি পােিপিা ‘ACO’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” হ’ল এ া সংস্থা ৰেৱ া
যকাোৰল ী কাউৰিল অে ইৰণ্ডয়াি (QCI) যনেৱনল একৱক্ৰৰডৱ েন যবাডত ফি এজুৱকেন এণ্ড যেইৰনঙি (NABET) হসৱৰ্ বা মন্ত্ৰ্যালৱয়
সমৱয় সমৱয় অৰিসূ চনাবদ্ধ কিা আন ৰেৱকাৱনা অৰভকিণি হসৱৰ্ অৰিকৃৰ্;
(2)“অৰিৰনয়ম” ি অৰ্থত হ’ল পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম, 1986 (1986 ি 29 নম্বি অৰিৰনয়ম);
(3)“সমীক্ষা” ি অৰ্থত হ’ল ৰনিতাৰিৰ্ প্ৰপত্ৰ(সমূ হ)ৰ্ কিা আৱবিন আৰু চূ ডান্ত EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন, আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন প্ৰিানি
বাৱব সমীক্ষা কৰম ীিদ্বািা সম্পাৰিৰ্ িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি পৰিণৰৰ্ৱক িৰি আ াইৱবাি নৰৰ্থি ৰবস্তৃৰ্ভাৱে কিা পুঙ্খানু পুঙ্খ পিীক্ষা;
(4)“সমীক্ষা কৰম ী” ি অৰ্থত হ’ল যকন্দ্ৰীয় পেতযায়ি ৰবৱশেজ্ঞ সমীক্ষা কৰম ী বা িাৰজযক পেতযায়ি ৰবৱশেজ্ঞ সমীক্ষা কৰম ী বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্
িাজযৱক্ষত্ৰ পেতযায়ি ৰবৱশেজ্ঞ সমীক্ষা কৰম ী বা ৰজলা পেতযায়ি ৰবৱশেজ্ঞ সমীক্ষা কৰম ী, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়;
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(5)“হস্তৱক্ষপ-পূ বত যড া (ইয়াি পােিপিা ‘BLD’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” ি অৰ্থত হ’ল প্ৰকল্প ৰ্থলী(সমূ হ)ৰ্ আৰু অিযয়নািীন এৱলকাৰ্
বায়ু , পানী, ভূ ৰম, উৰিিকুল, প্ৰাণীকুল, আৰ্থত-সামাৰজক ইৰ্যাৰি যড াৱক িৰি প্ৰকল্প-পূ বত বা সম্প্ৰসািণ-পূ বত পাৰিৱেৰশক যপ্ৰক্ষাপ িৱশতাো
যড া;
(6)“সীমান্তেৰ্তী এৱলকা” ি অৰ্থত হ’ল ভািৰ্ি সীমান্তেৰ্তী যিশসমূ হি হসৱৰ্ ৰ্থকা প্ৰকৃৰ্ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ যিখািপিা 100 ৰকৱলাৰম ািি আকাশী
িূ িত্বি ৰভৰ্িৰ্ পিা এৱলকা;
(7) “ৰনৰমতৰ্ এৱলকা” ি অৰ্থত হ’ল ভেন বা ৰনমতাণ প্ৰকল্পসমূ হৰ্ প্ৰস্তাে কিা ইয়াি ভূ গভতস্থ কক্ষ ৰ্ৰ্থা আন যসো এৱলকাসমূ হৱক
িৰি আ াইৱবাি মহলা এৱকলগ কৰি যপাো ৰনৰমতৰ্ বা আবৃ ৰ্ এৱলকাি যক্ষত্ৰফল;
(8)“মূ লিনী ৰ্লকেতণ” ি অৰ্থত হ’ল যসইৱ া এবািৱৰ্ সম্পি কিা প্ৰৰক্ৰয়া ে’ৰ্ জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৱক ৰ্ুলনামূ লকভাৱে ডাঙি জাহাজৱবািি
সু ৰবিা যহাোকক জাহাজ চলাচলি পৰ্থ সৃ ৰষ্ট কৰিবকল, বা অৰিক গভীি কৰিবকল সমুি গভতিপিা আগৱৰ্ কেতণ নকিা সামগ্ৰীি অপসািণ।
ইয়াি ৰভৰ্িৰ্ সৰিৰেষ্ট ৰ্থাৱক বন্দিসমূ হ বা যপাৰ্াশ্ৰয়সমূ হ বা প্ৰণালীসমূ হি ৰভৰ্িৰ্ বা বাৰহিৰ্ কিা ৰ্লকেতণ কােতযকলাপ;
(9) যশ্ৰণী “A” ি অৰ্থত হ’ল এই অৰিসূ চনাি অনু সূচীি স্তম্ভ (3) ৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা প্ৰকল্পসমূ হ বা কােতযকলাপসমূ হ;
(10) যশ্ৰণী “B1” ি অৰ্থত হ’ল এই অৰিসূ চনাি অনু সূচীি স্তম্ভ (4) ৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা প্ৰকল্পসমূ হ বা কােতযকলাপসমূ হ;
(11) যশ্ৰণী “B2” ি অৰ্থত হ’ল এই অৰিসূ চনাি অনু সূচীি স্তম্ভ (5) ৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা প্ৰকল্পসমূ হ বা কােতযকলাপসমূ হ;
(12) “যকন্দ্ৰীয় প্ৰিূ েণ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ যবাডত (ইয়াি পােিপিা ‘CPCB’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” জল (প্ৰিূ েণ প্ৰৰৰ্ৱিাি আৰু ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ) অৰিৰনয়ম,
1974 (1974 ি 6)ি অিীনৰ্ গঠন কিা এখন যবাডত;
(13) “যসউজ ভেনি প্ৰমাণপত্ৰ” ি অৰ্থত হ’ল গ্ৰীন যিৰ ং ফি ইৰিৱগ্ৰৱ ড যহৰবৱ

এৱেেৱমি (GRIHA); ইৰণ্ডয়ান গ্ৰীন ৰবৰডং কাউৰিল

(IGBG); লীডািৰিপ ইন এনাজতী এণ্ড এনভায়িনৱমৱিল ৰডজাইন (LEED) ইৰণ্ডয়া, এৰিৱলি ইন ৰডজাইন ফি যগ্ৰ াি এৰফৰচৱয়ৰিে
(EDGE) বা মন্ত্ৰ্যালৱয় সমৱয় সমৱয় জাৰি কিা অনু সাৱি আন যকাৱনা ৰ্ৃৰ্ীয়-পক্ষি যসউজ ভেন যিৰ ং পদ্ধৰৰ্ি যিৰ ং কােতযসূ চীি
অিীনৰ্ জাৰি কিা প্ৰমাণপত্ৰ;
(14) “সমূ হ” ি অৰ্থত হ’ল এই অৰিসূ চনাি পৰিৱচ্ছি 24 ি উপ-পৰিৱচ্ছি (3) ৰ্ ৰিয়া মানিণ্ড অনু সাৱি খৰন বা লীজৱবািি যগা িদ্বািা
গৰঠৰ্ এ া এৱলকা;
(15) “সমূ হ প্ৰমাণপত্ৰ” হ’ল খৰন ৰ্ৰ্থা ভূ ৰ্ত্ত্ব ৰবভাগি সিালৱক বা আন যকাৱনা সক্ষম প্ৰাৰিকিৱণ খৰন বা লীজি সমূ হি বাৱব জাৰি
কিা প্ৰমাণপত্ৰ;
(16) “যকাম্পানীি পাৰিৱেৰশক িাৰয়ত্ব (ইয়াি পােিপিা ‘CER’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” হ’ল EMP ি যসইৱ া অংশ ে’ৰ্ িাজহুো
মন্ত্ৰ্ণাি কালৱোোৰ্ উত্থাৰপৰ্ ৰবেয়সমূ হি ওপিৰ্ আৰু/বা EIA অিযয়নসমূ হি কালৱোোৰ্ সম্পি কিা সামাৰজক প্ৰৱয়াজনৰভৰত্তক
মূ লযাংকনসমূ হি ওপিৰ্ ৰভৰত্ত কৰি, প্ৰকল্পৱ াি ৰ্াৎক্ষৰণক প্ৰৰৰ্ৱেশৰ্ পাৰিৱেৰশক সু িক্ষাকেচি বাৱব ৰকেু মান কােতযকলাপ সম্পি
কিাৱ া প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি বাৱব বািযৰ্ামূ লক কিা হয়;
(17) “উপকূলীয় ৰবৰনয়ামক মণ্ডল (ইয়াি পােিপিা ‘CRZ’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” হ’ল উপকূলীয় ৰবৰনয়ামক মণ্ডল অৰিসূ চনা, 2019
আৰু সমৱয় সমৱয় জাৰি কিা ইয়াি পিেৰ্তী সংৱশািনীসমূ হি অিীনৰ্ অৰিসূ চনাবদ্ধ কিা মণ্ডলৱ া;
(18)

“গুৰুৰ্িভাৱে প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকা” ি অৰ্থত হ’ল যকন্দ্ৰীয় প্ৰিূ েণ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ যবাৱডত সমৱয় সমৱয় ৰচনাক্ত কিা ঔৱিযাৰগক সমূ হ বা

এৱলকা;
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(19) “ৰজলা বা সংমণ্ডলীয় পেতযায়ি ৰবৱশেজ্ঞ সমীক্ষা কৰম ী (ইয়াি পােিপিা ‘DEAC’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” হ’ল ৰবৱশেজ্ঞি এৱন
এখন কৰম ী ৰেখন কৰম ী, িাজয চিকাি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰি অনু ৱমািনমৱমত, কৰম ীি ৰবৱবচনাি বাৱব যপ্ৰিণ কিা প্ৰকল্পসমূ হি
পাৰিৱেৰশক মূ লযাংকনকৱল্প, আৰু েৰ্থােৰ্থ অনু ৱমািন আগব়িাবকল, এই অৰিৰনয়মি িািা 23 ি অিীনৰ্ নযস্ত কিা ক্ষমৰ্াি প্ৰৱয়াগ কৰি
SEIAA বা UTIAA ই, ৰজলা পেতযায়ৰ্ বা সংমণ্ডল পেতযায়ৰ্ গঠন কৰি ৰিৱে এই অৰিসূ চনাি উৱেশযৰ্;
(20) “ৰজলা জিীপ প্ৰৰৰ্ৱবিন” ি অৰ্থত হ’ল ভূ ৰ্ত্ত্ব ৰবভাগ বা জলৰসিন ৰবভাগ বা বন ৰবভাগ বা গডকাোৰন ৰবভাগ বা ভূ জল যবাডতসমূ হ
বা িূ ি সংৱবিন ৰবভাগ বা খনন ৰবভাগ ইৰ্যাৰিৱয়, খননকােতযৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিব পিা অপক্ষয়ন বা অেৱক্ষপণ এৱলকাসমূ হি ৰচনাক্তকিণ;
খননকােতয ৰনৰেদ্ধ কিাৱ া উৰচৰ্ যহাো খহনীয়াপ্ৰেণ ৰ্ৰ্থা বুৰনয়ািী সা-সু ৰবিা প্ৰিানকািী গাাঁৰ্থৰন ৰ্ৰ্থা সংস্থাপনি ৰনক েৰ্তী এৱলকাসমূ হি
ৰচনাক্তকিণ আৰু যসই এৱলকাৰ্ খননকােতযি পােৰ্ পুনভতিণি বাৰেতক হাি গণনা ৰ্ৰ্থা পুনভতিণি বাৱব সময়ি অনু মৰৰ্ প্ৰিানি বাৱব
ৰজলাৰ্ প্ৰস্তুৰ্ কিা এখন প্ৰৰৰ্ৱবিন;
(21) “পাৰিৱেৰশকভাৱে সংৱবিনশীল এৱলকাসমূ হ (ইয়াি পােিপিা ‘ESA’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” হ’ল পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম,
1986 ি িািা 3 ি উপ-িািা (2) ি অিীনৰ্ আৰু সমৱয় সমৱয় কিা ইয়াি পিেৰ্তী সংৱশািনীসমূ হি অনু সাৱি অৰিসূ চনাবদ্ধ কিা
এৱলকাসমূ হ;
(22) “পাৰিৱেৰশকভাৱে সংৱবিনশীল মণ্ডলসমূ হ (ইয়াি পােিপিা ‘ESZ’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” হ’ল পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম,
1986 ি িািা 3 ি উপ-িািা (2) ি অিীনৰ্ আৰু সমৱয় সমৱয় কিা ইয়াি পিেৰ্তী সংৱশািনীসমূ হি অনু সাৱি অৰিসূ চনাবদ্ধ কিা
মণ্ডলসমূ হ;
(23) “পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন (ইয়াি পােিপিা ‘EIA’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব) প্ৰৰৰ্ৱবিন” হ’ল ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ ৰনিতািণ
কৰি ৰিয়া ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি ওপিৰ্ ৰভৰত্ত কৰি আৰু এই অৰিসূ চনাি পৰিৰশষ্ট-X ৰ্ ৰিয়া জাৰৰ্বাচক সংিচনা অনু সাৱি প্ৰকল্প
প্ৰস্তােৱক এ া ACO ি জৰিয়ৱৰ্ প্ৰস্তুৰ্ কিা নৰৰ্থ;
a. “খচিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন” হ’ল িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি উৱেশযৰ্ বা ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণি পৰ্থ-ৰনৱিতশনা অনু সাৱি প্ৰস্তুৰ্ কিা EIA
প্ৰৰৰ্ৱবিন;
b. “চূ ডান্ত EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন” হ’ল িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি পােৰ্, িাইৱজ উত্থাপন কিা উৱদ্বগসমূ হি েৰ্থােৰ্থ মীমাংসাি বাৱব যলাো প্ৰশমনমূ লক
বযেস্থাসমূ হ, সময়সাৱপক্ষ কােতয আাঁচৰন, ৰ্াৰ্ প্ৰকাশ কিা িায়বদ্ধৰ্াসমূ হি বাৱব যলাো বাৱজ সম্পকতীয় বযেস্থা সৰিৰেষ্ট কৰি, সমীক্ষাি
উৱেশযৰ্ প্ৰস্তুৰ্ কিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন;
(24) “EIA সমিয়ক” হ’ল এগিাকী খণ্ডীয় ৰবৱশেজ্ঞ আৰু কােতয সম্পকতীয় যক্ষত্ৰ ৰবৱশেজ্ঞসকলি সমিয়ক, োক ACO িদ্বািা অৰিকৃৰ্
কিা হয়;
(25) “পাৰিৱেৰশক বযেস্থাপনা পৰিকল্পনা (ইয়াি পােিপিা ‘EMP’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব) প্ৰৰৰ্ৱবিন” হ’ল এই অৰিসূ চনাি পৰিৰশষ্টXI ৰ্ ৰিয়া জাৰৰ্বাচক সংিচনা অনু সাৱি প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্পি বাৱব প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক ACO ি জৰিয়ৱৰ্ প্ৰস্তুৰ্ কিা নৰৰ্থ;
(26) “সম্প্ৰসািণ” ি অৰ্থত হ’ল প্ৰকল্পৱ াি যক্ষত্ৰৰ্ প্ৰৱোজয খৰনি লীজ এৱলকা বা প্ৰকল্প এৱলকা বা কৃেয প্ৰভাৰেৰ্ যক্ষত্ৰ বা ৰনৰমতৰ্
যক্ষত্ৰ বা হিঘতয বা সংখযা বা যজৱনৱিেন ক্ষমৰ্া বা উৎপািন ক্ষমৰ্া বা প্ৰবাহ ক্ষমৰ্া বা যহণ্ডৰলং ক্ষমৰ্াি ৰেৱকাৱনা বৃ ৰদ্ধ, ৰে বৃ ৰদ্ধি বাৱব
সংৰিষ্ট প্ৰকল্পৱ াি বাৱব প্ৰাপ্ত কিা কমতসূচীৰ্ বা আগৰ্ীয়া EC ৰ্ বা আগৰ্ীয়া EP ৰ্, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, বাৰন্ধ ৰিয়া
সীমাৰ্কক অৰিক ক্ষমৰ্া সংৱোজন অপৰিহােতয হহ পৱি। খননমূ লক প্ৰকল্পি যক্ষত্ৰৰ্ খৰনি লীজ এৱলকা আৰু বা উৎপাি ক্ষমৰ্াি
ৰেৱকাৱনা বৃ ৰদ্ধ সম্প্ৰসািণ বুৰল ৰবৱবচনা কিা হ’ব;
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(27) “ৰবৱশেজ্ঞ সমীক্ষা কৰম ী (ইয়াি পােিপিা ‘EAC’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” হ’ল মন্ত্ৰ্যালৱয় যকন্দ্ৰীয় পেতযায়ৰ্ গঠন কৰি ৰিয়া
ৰবৱশেজ্ঞসকলি এখন কৰম ী ৰে ইয়াি ৰবৱবচনাৱৰ্থত অহা প্ৰকল্পৱবািি সমীক্ষা কৱি আৰু েৰ্থােৰ্থ অনু ৱমািন ৰিৱয়;
(28) “প্ৰপত্ৰ” ি অৰ্থত হ’ল এই অৰিসূ চনাি হসৱৰ্ সংলগ্ন প্ৰপত্ৰ(সমূ হ);
(29) “কােতয সম্পকতীয় যক্ষত্ৰ ৰবৱশেজ্ঞ (ইয়াি পােিপিা ‘FAE’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” হহৱে ACO িদ্বািা অৰিকৃৰ্ আৰু ACO ি
হসৱৰ্ কাম কিা বা সূ চীৰ্ নাম ৰ্থকা এগিাকী ৰবৱশেজ্ঞ;
(30) “সািািণ অেস্থা (ইয়াি পােিপিা ‘GC’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” ি অৰ্থত হ’ল যশ্ৰণী ‘B1’ ৰ্ ৰনিতাৰিৰ্ কৰি ৰিয়া ৰেৱকাৱনা প্ৰকল্প
বা কােতযকলাপ ইয়াি যশ্ৰণীি যকাৱনা সালসলৰন নঘৱ াোকক যকন্দ্ৰীয় পেতযায়ৰ্ মূ লযাংকন কিা হ’ব, েৰিৱহ ইয়াি যগাৱ ইৱ া বা যকাৱনা
অংশ, ৰ্লি (a) বা (b) ৰ্ উৱল্লখ কিা এৱলকাসমূ হৰ্ অেৰস্থৰ্;
a. িূ িত্ব েৰি অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 3, 5, 32, 33 ি সন্দভতৰ্ 10 ৰক.ৰম.ি ৰভৰ্িৰ্ ৰ্থাৱক আৰু আন স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তুৱবািি সন্দভতৰ্ 5
ৰক.ৰম.ি ৰভৰ্িৰ্ ৰ্থাৱক, ৰ্লৰ্ ৰিয়াৱবািি সীমািপিা (i) সংিৰক্ষৰ্ এৱলকা; বা
(ii) গুৰুৰ্িভাৱে প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকা; বা
(iii) পাৰিৱেৰশকভাৱে সংৱবিনশীল এৱলকা; বা
(iv) আন্তঃ িাৰজযক বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰীয়।
b. ৰ্লৰ্ ৰিয়াৱবািি সীমাি ৰভৰ্িৰ্(i) ৰ্ীব্ৰভাৱে প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকা; বা
(ii)

পাৰিৱেৰশকভাৱে সংৱবিনশীল মণ্ডল।

(31) “দ্বীপ উপকূলীয় ৰবৰনয়ামক মণ্ডল (ইয়াি পােিপিা ‘ICRZ’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” হ’ল দ্বীপ উপকূলীয় ৰবৰনয়ামক মণ্ডল
অৰিসূ চনা, 2019 আৰু সমৱয় সমৱয় কিা ইয়াি সংৱশািনীসমূ হি অিীনৰ্ অৰিসূ চনাবদ্ধ কিা মণ্ডল;
(32) “ৰ্ত্ত্বােিান ৰ্লকেতণ” ি অৰ্থত হ’ল যনৌ পৰিবহণ, ৰনমতাণ বা পৰিচালনাত্মক উৱেশযৰ্ পানীি েৰ্থােৰ্থ ৰনিাপি গভীিৰ্া বজাই
িাৰখবকল ৰবিযমান যনৌ পৰিবহণি প্ৰণালীসমূ হ, জাহাৱজ লংগি যপৱলাো স্থানসমূ হ, িু ৰল ৰ্থকা লংগিসমূ হিপিা মগ্ন বলু কা বা যগিি
পেতযায়ক্ৰৰমক অপসািণ;
(33)

“সূ ক্ষ্ম, ক্ষুি আৰু মজলীয়া প্ৰৰৰ্ষ্ঠানসমূ হ” ি অৰ্থত হ’ল সূ ক্ষ্ম, ক্ষুি আৰু মজলীয়া প্ৰৰৰ্ষ্ঠানসমূ হি ৰবকাশ অৰিৰনয়ম, 2006 (2006

ি অৰিৰনয়ম সংখযা 27) আৰু ইয়াি পিেৰ্তী সংৱশািনীসমূ হি অিীনৰ্ সংজ্ঞাবদ্ধ কিা অনু সাৱি প্ৰকল্প;
(34) “খৰনজ সজ্জীকিণ” ি অৰ্থত হ’ল যভৌৰৰ্ক বা যভৌৰৰ্ক-িাসায়ৰনক পৃৰ্থকীকিণ প্ৰৰক্ৰয়াি জৰিয়ৱৰ্ সম্পি কিা এ া প্ৰৰক্ৰয়া ে’ৰ্
এ া আকিি মূ লযোন গঠন সামগ্ৰীসমূ হ যকন্দ্ৰীভূ ৰ্ কিা হয়;
(35) “মন্ত্ৰ্যালয়” ি অৰ্থত হ’ল ভািৰ্ চিকািি পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু মন্ত্ৰ্যালয়;
(36) “আিু ৰনকীকিণ” হ’ল প্ৰৰক্ৰয়া বা প্ৰেু ৰক্তৰ্ কিা ৰেৱকাৱনা পৰিেৰ্তন বা যকাঁচা সামগ্ৰীি ৰমশ্ৰণ বা উৎপাি ৰমশ্ৰণৰ্ কিা পৰিেৰ্তন
বা পৰ্থৰ্ অহা অেৱিাি যনাৱহাো কিা বা কােতয ৰিনি সংখযা বৃ ৰদ্ধ কিা বা ৰবিযমান খৰন লীজ এৱলকাৰ্ খননি হাি ইৰ্যাৰি ৰেৱবািি
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বাৱব ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয় যসইৱ াৱক প্ৰিান কৰিৰেল যসইৱবািৱক িৰি
প্ৰকল্পৱ াৰ্ প্ৰকল্প ৰ্ৰ্থা েন্ত্ৰ্-পাৰৰ্ি উপৱোগ কিা ক্ষমৰ্াি সংবিতন;
(37) “অনু পালন নকিা” ি অৰ্থত হ’ল ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ৰ্
ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া ৰনয়ম আৰু চৰ্তােলীি অনু পালন নকিা;
(38) “অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক ভূ সম্পৰত্ত” ি অৰ্থত হ’ল উিযানসমূ হ; যচৌহিসমূ হ; এৱলকাসমূ হ; পৰ্তাৰন প্ৰসংস্কিণ মণ্ডলসমূ হ (EPZs) ;
ৰবৱশে অৰ্থতকনৰৰ্ক মণ্ডলসমূ হ (SEZs); জীেপ্ৰেু ৰক্ত উিযানসমূ হ; চামিা যচৌহিসমূ হ; উপকূলীয় অৰ্থতকনৰৰ্ক মণ্ডলসমূ হ (CEZs); ৰবৱশে
ৰবৰনৱয়াগ অিল (SIR); িাষ্ট্ৰীয় ৰবৰনৱয়াগ আৰু উৎপািন মণ্ডলসমূ হ (NIMZs); ঔৱিযাৰগক সমূ হ; যপে’ৰলয়াম, িাসায়ৰনক িবয আৰু
যপে’লজাৰ্ িাসায়ৰনক িবয ৰবৰনৱয়াগ অিলসমূ হ (PCPIRs) যক িৰি ঔৱিযাৰগক ভূ সম্পৰত্ত ৰেৱবাি যকন্দ্ৰীয় চিকাৱি বা িাজয চিকাৱি
যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰি প্ৰশাসৱন 14 যেৱেম্বি, 2006 ৰ্াৰিখি আগৱৰ্ অৰিসূ চনাবদ্ধ কৰিৰেল বা ৰেৱবাৱি EIA অৰিসূ চনা, 2006 বা
এই অৰিসূ চনাি অিীনৰ্ ৰ্থকা বািযবািকৰ্া অনু সাৱি আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ প্ৰাপ্ত কৰিৱে;
(39) “সু িৰক্ষৰ্ এৱলকাসমূ হ” ি অৰ্থত হ’ল বনয প্ৰাণী (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম, 1972 (1972 ি 53) আৰু সমৱয় সমৱয় কিা ইয়াি
সংৱশািনীসমূ হি অিীনৰ্ অৰিসূ চনাবদ্ধ কিা এৱলকাসমূ হ;
(40) “আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন (ইয়াি পােিপিা ‘আগৰ্ীয়া-EC’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” ি অৰ্থত হ’ল অনু সূচীৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি
ৰিয়া মৱৰ্ সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত িাৰখল কৰিবলগীয়া যশ্ৰণী ‘A’; যশ্ৰণী ‘B1’ আৰু যশ্ৰণী ‘B2’ প্ৰকল্পসমূ হৰ্, সমীক্ষা কৰম ীি
অনু ৱমািনমৱমত, ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ ৰিয়া অনু ৱমািন বা সন্মৰৰ্;
(41) “আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ (ইয়াি পােিপিা ‘আগৰ্ীয়া-EP’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” ি অৰ্থত হ’ল অনু সূচীৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি
ৰিয়া মৱৰ্ সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত িাৰখল কিাি প্ৰৱয়াজন নৰ্থকা আৰু যশ্ৰণী ‘B2’ি সন্দভতৰ্ অনু সুচীৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা প্ৰস্তাৰেৰ্
প্ৰকল্প হাৰ্ৰ্ ল’বকল ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ ৰিয়া অনু মৰৰ্ বা সন্মৰৰ্;
(42) “আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি চৰ্তােলী” ি অৰ্থত হ’ল ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ যসইৱ া প্ৰকল্পি বাৱব ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া
চৰ্তােলী ৰেৱ াি বাৱব আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ ৰবচিা হহৱে;
a. “ৰনৰেতষ্ট চৰ্তােলী” ি অৰ্থত হ’ল এবািৰ্ এৱকা াকক যকে হল কিা ৰবৱবচনাি ৰভৰত্তৰ্, েৰি ৰকবা ৰ্থাৱক, যৰ্ৱন্ত সমীক্ষা কৰম ীৱয়
ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া প্ৰকল্প-ৰনৰেতষ্ট বা অেস্থান-ৰনৰেতষ্ট চৰ্তােলী; আৰু
b. “মানক চৰ্তােলী” ি অৰ্থত হ’ল আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়
যসইৱ া প্ৰিানি সময়ৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিবকল মন্ত্ৰ্যালৱয় সমৱয় সমৱয় ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া চৰ্তােলী। অেৱশয সমীক্ষাি কালৱোোৰ্, এবািৰ্
এৱকা াকক যকে হল কিা ৰবৱবচনাি ৰভৰত্তৰ্, সমীক্ষা কৰম ীৱয় (আগৰ্ীয়া-EC ি যক্ষত্ৰৰ্); আৰু ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ (আগৰ্ীয়া-EP
ি যক্ষত্ৰৰ্), েৰ্থােৰ্থ ৰ্ৎপিৰ্াৱি এৱন চৰ্তােলীৰ্ পৰিেৰ্তন সািন কৰিব পাৱি।
(43) “প্ৰকল্প” ি অৰ্থত হ’ল প্ৰকল্প বা এ া কােতযকলাপ;
(44) “প্ৰকল্পি জীেনকাল” ি অৰ্থত হ’ল (i) ৰনমতাণ বা সংস্থাপন বা প্ৰৰৰ্ষ্ঠাপন বা প্ৰেৰ্তন; (ii) পৰিচালন; আৰু (iii) প্ৰৱয়াজনাৰিকয বা
সমাপন বা ৰবখণ্ডনি পেতযায়সমহৱক িৰি প্ৰকল্পৱ াি জীেন;
(45) “প্ৰকল্প প্ৰস্তােক” ি অৰ্থত হ’ল এগিাকী বযৰক্ত বা িাজহুো বা বযৰক্তগৰ্ সংস্থা বা বযৰক্তগৰ্ সংস্থা, োি প্ৰকল্পৱ াি পৰিক্ৰমাি
ওপিৰ্ চূ ডান্ত ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ ৰ্থাৱক আৰু প্ৰকল্পৱ াি পৰিক্ৰমাসমূ হ বযেস্থাৰপৰ্ কৰিবকল আৰু এই অৰিসূ চনাি উৱেশযৰ্ ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণি
হসৱৰ্ যোগাৱোগ িক্ষা কৰিবকল আৰু প্ৰৱয়াজনীয় নৰৰ্থসমূ হ ৰনষ্পািন কৰিবকল োক যকাম্পানীি সিালক মণ্ডলীৱয় বা এৱন এ া সংস্থা
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বা বযেসাৰয়ক প্ৰৰৰ্ষ্ঠান বা নযাস বা সীৰমৰ্ িায়বদ্ধৰ্াি েু ীয়া বযেসায় সংস্থা বা যেৌৰ্থ উিযম বা ৰবৱশে প্ৰৱয়াজন মািযম সািন বা যকন্দ্ৰীয়
বা িাজয বা স্থানীয় চিকািি সক্ষম প্ৰাৰিকিৱণ েৰ্থােৰ্থভাৱে কত্তৃ তত্ব প্ৰিান কৱি বা ৰনেু ৰক্ত ৰিৱয়;
(46) “িাজহুো মন্ত্ৰ্ণা” ি অৰ্থত হ’ল যসইৱ া প্ৰৰক্ৰয়া োিদ্বািা স্থানীয়ভাৱে প্ৰভাৰেৰ্ যলাকসকল আৰু আন পক্ষসমূ হ, ৰেসকলি
প্ৰকল্পৱ াি পাৰিৱেৰশক প্ৰভােৰ্ মাৰ্ মৰ্াি আপাৰ্ভাৱে েু ৰক্তসংগৰ্ অৰিকাি ৰ্থাৱক, যৰ্ওাঁৱলাকি উৱদ্বগসমূ হ জাৰন যলাো হয় োৱৰ্
প্ৰকল্পৱ াি ৰডজাইন কিাি সময়ৰ্ এৱন আ াইৱবাি যভৌৰৰ্ক উৱদ্বগ েৰ্থােৰ্থ ৰবৱবচনাি অিীনকল আৰনব পিা োয়;
(47) “ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণ” ি অৰ্থত হ’ল এই মন্ত্ৰ্যালয় বা িাৰজযক পেতযায়ি পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন প্ৰাৰিকিণ বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্
িাজযৱক্ষত্ৰ পেতযায়ি পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন প্ৰাৰিকিণ;
(48) “অনু সূচী” ি অৰ্থত হ’ল এই অৰিসূ চনাি হসৱৰ্ সংলগ্ন অনু সূচী;
(49) “সম্ভােয সামুিাৰয়ক বা পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি অনু সন্ধান” ি অৰ্থত হ’ল আগৰ্ীয়া-EC ৰবচিা প্ৰকল্পৱ াি বাৱব EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন েু গুৰ্
কৱিাৱৰ্ ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ প্ৰৰৰ্ৱবিনি ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ ৰনৰূপণ কিা প্ৰৰক্ৰয়া;
(50) “ৰদ্বৰ্ীয়ক িাৰ্ুৰবজ্ঞানীয় প্ৰৰক্ৰয়াসমূ হ” ি অৰ্থত হ’ল যসইৱবাি উৎপািন প্ৰৰক্ৰয়া ৰেৱবাি আিম্ভ হয় আকি ৰবজািণ প্ৰৰক্ৰয়াি
আউ পু ি হসৱৰ্, উৱিযাগৱ াৰ্ ইনপু ৰহচাৱপ বযেহাি যহাো উৰচ্ছষ্ট, নৱষ্টাদ্ধািকৃৰ্ বয়-বস্তু, ৰপণ্ড আৰু অিত-কৰ্য়ািী উৎপাি বা হৰ্য়ািী
উৎপাি ৰহচাৱপ যপাো ইয়াি উৎপািসমূ হ;
(51) “ৰ্ীব্ৰভাৱে প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকা” ি অৰ্থত হ’ল যকন্দ্ৰীয় প্ৰিূ েণ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ যবাৱডত সমৱয় সমৱয় ৰ্ীব্ৰভাৱে প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকা বুৰল ৰচনাক্ত কিা
ঔৱিযাৰগক সমূ হ বা এৱলকা;
(52) “িাৰজযক পেতযায়ি ৰবৱশেজ্ঞ সমীক্ষা কৰম ী (ইয়াি পােিপিা ‘SEAC’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” ি অৰ্থত হ’ল ি অৰ্থত হ’ল ৰবৱশেজ্ঞি
এখন কৰম ী ৰেখন িাৰজযক পেতযায়ৰ্ পৰিৱেশ মন্ত্ৰ্যালৱয় এই অৰিসূ চনাি উৱেশযৰ্ গঠন কৰি ৰিৱয় ইয়াি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ কিা
প্ৰকল্পসমূ হি সমীক্ষাি বাৱব আৰু েৰ্থােৰ্থ অনু ৱমািন আগব়িাবি বাৱব;
(53) “িাৰজযক প্ৰিূ েণ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ যবাডত (ইয়াি পােিপিা ‘SPCB’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” জল (প্ৰিূ েণ প্ৰৰৰ্ৱিাি আৰু ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ) অৰিৰনয়ম,
1974 (1974 ি 6)ি অিীনৰ্ গঠন কিা এখন যবাডত;
(54) “িাৰজযক পেতযায়ি পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন প্ৰাৰিকিণ (ইয়াি পােিপিা ‘SEIAA’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” পৰিৱেশ (সু িক্ষা)
অৰিৰনয়ম, 1986 ি িািা 3 ি উপ-িািা (3) ি অিীনৰ্ যকন্দ্ৰীয় চিকাৱি গঠন কৰি ৰিয়া এখন প্ৰাৰিকিণ;
(55) “অিযয়নািীন এৱলকা” ি অৰ্থত হ’ল যশ্ৰণী ‘A’ ি অিীনৰ্ পিা প্ৰকল্পি সীমাি 10 ৰক.ৰম.ি আকাশী িূ িত্বি ৰভৰ্িৰ্ বা যশ্ৰণী ‘B’
ি ৰ্থকা অিীনৰ্ পিা প্ৰকল্পি সীমাি 5 ৰক.ৰম.ি আকাশী িূ িত্বি ৰভৰ্িৰ্, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয যসইৱ াি ৰভৰ্িৰ্ ৰ্থকা প্ৰকল্পৱ াি
ৰ্াৎক্ষৰণক প্ৰৰৰ্ৱেশী এৱলকা;
(56) “ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ (ইয়াি পােিপিা ‘ToR’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” ি অৰ্থত হ’ল EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্ কিাি উৱেশযৰ্, প্ৰকল্পৱ াি
বাৱব, ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া ৰবস্তৃৰ্ কােতযৱক্ষত্ৰ;
a. “ৰনৰেতষ্ট ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ” ি অৰ্থত হ’ল EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন েু গুৰ্ কিাি বাৱব সমীক্ষা কৰম ীৱয় প্ৰৱয়াজনীয় বুৰল ভাৰব ৰনিতািণ কৰি
ৰিয়া প্ৰকল্প-ৰনৰেতষ্ট বা অেস্থান-ৰনৰেতষ্ট ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ; আৰু
b. “মানক ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ” ি অৰ্থত হ’ল অনু সূচীৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা প্ৰকল্পসমূ হি সন্দভতৰ্, EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন েু গুৰ্ কিাি বাৱব এই
মন্ত্ৰ্যালৱয় সমৱয় সমৱয় জাৰি কিা মানক ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ।
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(57) “যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ পেতযায়ি ৰবৱশেজ্ঞ সমীক্ষা কৰম ী (ইয়াি পােিপিা ‘UTEAC’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” ি অৰ্থত হ’ল এই
অৰিসূ চনাি উৱেশযৰ্ এই মন্ত্ৰ্যালৱয় ইয়াি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ কিা প্ৰকল্পসমূ হি পাৰিৱেৰশক সমীক্ষাি বাৱব আৰু েৰ্থােৰ্থ অনু ৱমািন
আগবৱ়িাোি বাৱব যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ পেতযায়ৰ্ গঠন কৰি ৰিয়া এখন কৰম ী;
(58) “যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ পেতযায়ি পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন প্ৰাৰিকিণ (ইয়াি পােিপিা ‘UTEIAA’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)”
ি অৰ্থত হ’ল পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম, 1986 ি িািা 3 ি উপ-িািা (3) ি ি অিীনৰ্ এই মন্ত্ৰ্যালৱয় গঠন কৰি ৰিয়া এখন প্ৰাৰিকিণ;
(59) “যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰিূ েণ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ কৰম ী (ইয়াি পােিপিা ‘UTPCC’ বুৰল উৱল্লখ কিা হ’ব)” হ’ল জল (প্ৰিূ েণ প্ৰৰৰ্ৱিাি
আৰু ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ) অৰিৰনয়ম, 1974 (1974 ি 6)ি অিীনৰ্ গঠন কিা এখন কৰম ী; আৰু
(60) “উল্লংঘন” ি অৰ্থত হ’ল যসইৱবাি যকে ে’ৰ্ প্ৰকল্পসমূ ৱহ আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয় যসইৱ া
প্ৰাপ্ত নকিাকক আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া সীমাি বাৰহিৰ্ হয় ৰনমতাণকােতয বা সংস্থাপন বা খনন, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৰ্থমৱৰ্
সংঘৰ ৰ্ হয়, যসইৱ াি কাম ৰ্থলীৰ্ আিম্ভ কৰিৱে বা উৎপািন আৰু/বা প্ৰকল্প এৱলকাি সম্প্ৰসািণ ঘ াইৱে।
4. আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াঃ –
(1) অনু সূচীৰ্ যশ্ৰণী ‘A’; যশ্ৰণী ‘B1’; আৰু যশ্ৰণী ‘B2’ ি অিীনৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা প্ৰকল্প বা কােতযকলাপি সম্প্ৰসািণ বা আিু ৰনকীকিণৱক
িৰি নৰ্ুন প্ৰকল্পসমূ হ বা কােতযকলাপসমূ হ ৰেৱবাি অনু সূচীৰ্ ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া মৱৰ্ সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত িাৰখল কিাি প্ৰৱয়াজন
হয়, যসইৱবাৱি ৰ্থলীৰ্ কিা ৰেৱকাৱনা ৰনমতাণকােতয বা সংস্থাপন বা প্ৰৰৰ্ষ্ঠাপন বা খনন বা আিু ৰনকীকিণ, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই যসানকাৱল
হয়, যসইৱ া আিম্ভ কিাি আগৱৰ্ বা ইৰৰ্পূ ৱবত প্ৰিান কিা আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয় যসইৱ াৰ্
অনু ৱমািন ৰিয়া সীমাি বাৰহিৰ্ উৎপািন আৰু/বা প্ৰকল্প এৱলকাি সম্প্ৰসািণ কিাি আগৱৰ্ সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণিপিা
আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন যলাোি প্ৰৱয়াজন হ’ব;
(2) অনু সুচীৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া অনু সাৱি সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত িাৰখল কিাি প্ৰৱয়াজন যনাৱহাো, অনু সূচীি যশ্ৰণী ‘B2’ ি অিীনৰ্
ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা প্ৰকল্প বা কােতযকলাপি সম্প্ৰসািণ বা আিু ৰনকীকিণৱক িৰি নৰ্ুন প্ৰকল্প বা কােতযকলাপসমূ ৱহ, ৰ্থলীৰ্ কিা ৰেৱকাৱনা
ৰনমতাণকােতয বা সংস্থাপন বা প্ৰৰৰ্ষ্ঠাপন বা খনন বা আিু ৰনকীকিণ, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই যসানকাৱল হয়, যসইৱ া আিম্ভ কিাি আগৱৰ্ বা
ইৰৰ্পূ ৱবত প্ৰিান কিা আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয় যসইৱ াৰ্ অনু ৱমািন ৰিয়া সীমাি বাৰহিৰ্ উৎপািন
আৰু/বা প্ৰকল্প এৱলকাি সম্প্ৰসািণ কিাি আগৱৰ্ সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণিপিা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন যলাোি
প্ৰৱয়াজন হ’ব;
(3) এই কৰ্থা অেৱশয স্পষ্ট কৰি ৰিয়া হহৱে যে এই অৰিসূ চনাি উৱেশযৰ্ ‘ৰনমতাণ কােতয’ই যফৰিং বা সীমাি প্ৰাচীি ৰি ভূ ৰম সু িৰক্ষৰ্
কিা; ৰনিাপত্তা িক্ষী(সকল)ি কািৱণ অস্থায়ী চাৰল ঘি; গে নক াকক ভূ ৰমি সমৰ্লন; প্ৰকল্পৱ াি বাৱব প্ৰৱয়াজন যহাো যকানা ভূ ৰ্াৰত্ত্বককাৰিকিী অনু সন্ধান সামৰি নল’ব।
5. প্ৰকল্পসমূ হ আৰু কােতযকলাপসমূ হি যশ্ৰণীৰবভাজনঃ –
(1) এই অনু সূচীৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা আ াইৱবাি প্ৰকল্প, ইৰবলাকি সম্ভােয সামাৰজক ৰ্ৰ্থা পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে ৰ্ৰ্থা এই প্ৰভােৱবািি
স্থাৰনক বযাৰপ্তি ওপিৰ্ ৰনভতি কৰি ৰৰ্ৰন া যশ্ৰণীৰ্ যশ্ৰণীৰবভক্ত কিা হ’ব, যসইৱকই া হ’ল যশ্ৰণী ‘A’, যশ্ৰণী ‘B1’, আৰু যশ্ৰণী ‘B2’।
(2) ৰবিযমান প্ৰকল্পসমূ হি সম্প্ৰসািণ আৰু আিু ৰনকীকিণৱক িৰি অনু সূচীি যশ্ৰণী ‘A’ ি অিীনৰ্ ৰ্থকা আ াইৱবাি প্ৰকল্পি বাৱব এই
মন্ত্ৰ্যালয়ি আগৰ্ীয়া-EC লাৰগব।
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(3) ৰবিযমান প্ৰকল্পসমূ হি সম্প্ৰসািণ আৰু আিু ৰনকীকিণৱক িৰি, ৰকন্তু এই অৰিসূ চনাি িফা 3 ি উপ-িফা (30) ি অিীনৰ্ সংজ্ঞাবদ্ধ
কিা সািািণ চৰ্তােলী পূ িণ কিা প্ৰকল্পসমূ হি বযৰৰ্িৱক, অনু সূচীি যশ্ৰণী ‘B1’ ি অিীনৰ্ ৰ্থকা আ াইৱবাি প্ৰকল্পি বাৱব SEIAA বা
UTEIAA, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ ািপিা আগৰ্ীয়া-EC লাৰগব।
(4) ৰবিযমান প্ৰকল্পসমূ হি সম্প্ৰসািণ আৰু আিু ৰনকীকিণৱক িৰি অনু সূচীি যশ্ৰণী ‘B1’ ি অিীনৰ্ ৰ্থকা আ াইৱবাি প্ৰকল্প, আৰু এই
অৰিসূ চনাি িফা 3 ি উপ-িফা (30) ি অিীনৰ্ সংজ্ঞাবদ্ধ কিা সািািণ চৰ্তােলী পূ িণ কিা প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব, প্ৰকল্পৱ াি যশ্ৰণীৰ্
যকাৱনা সালসলৰন যনাৱহাোকক এই মন্ত্ৰ্যালয়ি আগৰ্ীয়া-EC লাৰগব।
(5) অনু সূচীৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি যৰ্থাো মৱৰ্ সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত িাৰখল কিাি প্ৰৱয়াজন যহাো, যশ্ৰণী ‘B2’ ি অিীনৰ্ ৰ্থকা আ াইৱবাি
প্ৰকল্পি বাৱব SEIAA বা UTEIAA, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ ািপিা আগৰ্ীয়া-EC লাৰগব।
(6) যশ্ৰণী ‘B2’ ি অিীনৰ্ ৰ্থকা আন আ াইৱবাি প্ৰকল্পি (ওপিি উপ-িািা (5) ৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া প্ৰকল্পসমূ হি বযৰৰ্িৱক) বাৱব
SEIAA বা UT EIAA, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ ািপিা আগৰ্ীয়া-EP লাৰগব। এই প্ৰকল্পৱবাি সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত
িাৰখল কিা নহ’ব।
(7) যকন্দ্ৰীয় চিকাৱি ৰনিতািণ কিা মৱৰ্, িাষ্ট্ৰীয় প্ৰৰৰ্িক্ষা আৰু ৰনিাপত্তা সম্পকতীয় বা িণকনৰৰ্ক ৰবৱবচনা জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা আ াইৱবাি
প্ৰকল্পি বাৱব, প্ৰকল্পৱ াি যশ্ৰণীৰ্ যকাৱনা সালসলৰন যনাৱহাোকক এই মন্ত্ৰ্যালয়িপিা আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই
প্ৰৱোজয হয় যসইৱ াৱেই ল’ব লাৰগব। লগৱৰ্, এৱন প্ৰকল্পৱবািি হসৱৰ্ সম্পৰকতৰ্ যকাৱনা ৰ্ৰ্থয িাজহুো যক্ষত্ৰৰ্ িখা নহ’ব।
6. ৰবৱশেজ্ঞ সমীক্ষা সৰমৰৰ্ (EAC):(1) EAC ৰ্ যকেল যসইসকল ৰবৱশেজ্ঞৱহ সিসয ৰহচাৱপ ৰ্থাৰকব ৰেসকৱল যোগযৰ্াি ৰ্লৰ্ ৰিয়া মানিণ্ডসমূ হ পূ িণ কৰিবঃ(a) অহতৰ্াঃ বযৰক্তগিাকী যকাৱনা স্বীকৃৰৰ্প্ৰাপ্ত ৰবিৰবিযালয়ি অৰৰ্ কৱমও ৰবজ্ঞান বা বাৰণজয বা কলা বা আইন বা বযেসায় প্ৰশাসন বা
কৃৰে বা উিযান ৰবজ্ঞান বা অৰ্থতনীৰৰ্ৰ্ স্নাৰ্ৱকাত্তি ৰডগ্ৰীিািী; বা প্ৰেু ৰক্তৰবিযা বা ইৰঞ্জৰনয়াৰিং বা স্থাপৰ্য ৰবজ্ঞানি স্নাৰ্ক ৰডগ্ৰীিািী বা
যপোিািী প্ৰমাণপত্ৰিািী (C.A, C.S., আৰু CMA) হ’ব লাৰগব।
(b) বয়সঃ সমীক্ষা কৰম ীকল মৱনানীৰ্ কিাি ৰিনা 70 বেিি অনু িতি হ’ব লাৰগব।
(c) অৰভজ্ঞৰ্াঃ ৰ্লৰ্ ৰিয়া প্ৰাসৰিক যক্ষত্ৰসমূ হৰ্ 15 বেিি অৰভজ্ঞৰ্াঃ
(i) পৰিৱেশি গুণমানঃ পৰিৱেশি গুণমান সম্পকতীয় যড াি যজাখ-মাখ, ৰনিীক্ষণ, ৰবৱিেণ আৰু বযাখযা যক্ষত্ৰি ৰবৱশেজ্ঞসকল;
(ii) খণ্ডীয় প্ৰকল্প বযেস্থাপনাঃ প্ৰাকৃৰৰ্ক সম্পিি খনন, ৰনষ্কাসন, জলৰসিন, ৰবিু যৎ উৎপািন, ৰনউক্লীয় শৰক্ত, প্ৰাৰ্থৰমক প্ৰসংস্কিণ, সামগ্ৰী
উৎপািন, সামগ্ৰী প্ৰসংস্কিণ, উৎপািন, ৰনমতাণ, পাৰিৱেৰশক যসোৱক িৰি যভৌৰৰ্ক বুৰনয়ািী সা-সু ৰবিা খণ্ডৰ্ প্ৰকল্প বযেস্থাপনা বা প্ৰৰক্ৰয়া
বা পৰিচালন বা সা-সু ৰবিা বযেস্থাপনাৰ্ ৰবৱশেজ্ঞসকল;
(iii) পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন প্ৰৰক্ৰয়াঃ EIA চৱলাো আৰু সম্পি কিাৰ্ আৰু EMP প্ৰস্তুৰ্ কিাৰ্ আৰু আন বযেস্থাপনা
পৰিকল্পনাসমূ হৰ্ ৰবৱশেজ্ঞসকল আৰু EIA প্ৰৰক্ৰয়াৰ্ ভৰেেযসূ চক যকৌশল ৰ্ৰ্থা সাঁজুৰলসমূ হ বযেহাি কিাৰ্ ৰেসকলি ৰবশাল অৰভজ্ঞৰ্া
আৱে;
(iv) ৰবপিাশংকা মূ লযাংকন বা বৃ ৰত্তজৰডৰ্ স্বাস্থয;
(v) জীেন ৰবজ্ঞান (উৰিিকুলীয় আৰু প্ৰাণীকুলীয় বযেস্থাপনা) বা বন-ৰবিযা বা বনযপ্ৰাণী বা সামুৰিক ৰবজ্ঞান;
(vi) প্ৰকল্প সমীক্ষাৰ্ অৰভজ্ঞৰ্াি হসৱৰ্ পাৰিৱেৰশক অৰ্থতনীৰৰ্;
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(vii) প্ৰিূ েণ প্ৰৰৰ্ৱিাি আৰু প্ৰসমণ বা পাৰিৱেৰশক ৰবজ্ঞানসমূ হ;
(viii) ৰবৰভি ৰবকাশমূ লক খণ্ড ৰ্ৰ্থা পৰিৱেৰশক সমসযা সামৰি যলাোকক িাজহুো প্ৰশাসন বা বযেস্থাপনা;
(ix) পাৰিৱেৰশক আইনসমূ হ; আৰু
(x)

সামাৰজক প্ৰভাে মূ লযাংকন বা পুনিসংস্থাপন আৰু পুনিবসৰৰ্।

(2) EAC ি কােতযকাল ৰৰ্ৰন বেিি অৰিক নহ’ব।
(3) EAC ি সিসযসংখযা যচয়ািৱমন বা যচয়ািৱমন আৰু সৰচবৱক িৰি যপান্ধি গিাকীি যবৰে নহ’ব। অেৱশয, যচয়ািৱমৱন বা যচয়ািপােতৱন
কৰম ীি ৰনৰেতষ্ট এখন হবঠকি বাৱব এ া প্ৰাসংৰগক যক্ষত্ৰৰ্ ৰবৱশেজ্ঞ(সকল)ক সিসয ৰহচাৱপ সহৱোৰগৰ্ কৰিব পাৱি।
(4) যচয়ািৱমন বা যচয়ািপােতন গিাকী পাৰিৱেৰশক নীৰৰ্ সম্পকতীয় ৰবেয়ৱবািৰ্, বযেস্থাপনাৰ্ বা ৰবৰভি ৰবকাশমূ লক খণ্ডসমূ হি যচাোৰচৰ্া কিা িাজহুো প্ৰশাসনৰ্ অৰভজ্ঞৰ্া ৰ্থকা এগিাকী খযাৰ্নামা বযৰক্ত হ’ব।
(5) যচয়ািৱমন বা যচয়ািপােতন গিাকীৱয় সিসযসকলি মাজিপিা এগিাকীক উপ- যচয়ািৱমন বা যচয়ািপােতন ৰহচাৱপ মৱনানীৰ্ কৰিব
ৰেগিাকীৱয় যচয়ািৱমন বা যচয়ািপােতনি অনু পৰস্থৰৰ্ৰ্ EAC ি হবঠকৰ্ যপৌৱিাৰহৰ্য কৰিব।
(6) যচয়ািৱমন বা যচয়ািপােতনৱক িৰি এগিাকী সিসযি সবতাৰিক কােতযকাল প্ৰৰৰ্ৱ াৱৰ্ ৰৰ্ৰন বেি ৰ্থকা িু া কােতযকাল হ’ব বা যকাৱনা
এক সমীক্ষা কৰম ী বা প্ৰাৰিকিণৰ্ যসই কােতযকালি অংশৰবৱশেি বাৱব সিসয ৰহচাৱপ ৰ্থাৰকব পাৰিব। যচয়ািৱমন বা যচয়ািপােতন আৰু
এগিাকী সিসয এৱক সময়ৱৰ্ এই অৰিসূ চনাি অিীনৰ্ গঠন কিা একাৰিক প্ৰাৰিকিণ বা কৰম ীি সিসয হ’ব যনাোৰিব।
(7) যকাৱনা কািণ যনাৱহাোকক বা এই মন্ত্ৰ্যালৱয় সম্পি কিা েৰ্থােৰ্থ অনু সন্ধান অৰবহৱন যচয়ািৱমন বা যচয়ািপােতন আৰু সিসযসকলি
কােতযকাল যসই কােতযকাল যশে যহাোি আগৱৰ্ই যস্বচ্ছাচািীভাৱে কৰ্তন কিা নহ’ব।
(8) এই মন্ত্ৰ্যালয়িদ্বািা প্ৰৱয়াজন যবাি কিা হ’যল একাৰিক ৰবৱশেজ্ঞ সমীক্ষা কৰম ী গঠন কৰিব পিা োব।
(9) EAC ি প্ৰাৰিকৃৰ্ সিসযসকৱল ৰেৱ া প্ৰকল্পি বাৱব আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন ৰবচিা হহৱে যসই প্ৰকল্পৱ াি হসৱৰ্ সম্পৰকতৰ্
ৰেৱকাৱনা ৰ্থলী, সম্ভােয সামুিাৰয়ক বা পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি অনু সন্ধান বা সমীক্ষাি উৱেশযৰ্, প্ৰকল্প প্ৰস্তােককল অৰৰ্ কৱমও সাৰ্ ৰিনি
আগৰ্ীয়া জাননী যপ্ৰিণ কৰি পৰিিশতন কৰিব পাৱি আৰু প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক এই পৰিিশতনি বাৱব প্ৰৱয়াজনীয় সহৱোৰগৰ্া আগব়িাব।
(10) EAC এ সামূ ৰহক িাৰয়ত্বশীলৰ্াি নীৰৰ্ৰ্ কােতযৰনবতাহ কৰিব। প্ৰৰৰ্ৱ া যকেৱৰ্ এ া সবতসন্মৰৰ্ৰ্ উপনীৰ্ হ’বকল যচয়ািৱমন বা
যচয়ািপােতৱন প্ৰৱচষ্টা চলাব আৰু েৰি সবতসন্মৰৰ্ৰ্ উপনীৰ্ হ’ব পিা নাোয়, যৰ্ৱন্ত সংখযাগৰিষ্ঠি মৰ্ামৰ্ ৰ ৰক ৰ্থাৰকব। অেৱশয এ া
যকেৰ্ েৰি সংখযাগৰিষ্ঠ মৰ্ামৰ্ অনু সাৱি এ া ৰসদ্ধান্ত যলাো হয়, যৰ্ৱন্ত যসই ৰসদ্ধান্তি সপৱক্ষ আৰু ৰবপৱক্ষ অহা আ াইৱবাি মৰ্ামৰ্
কােতযৰবেিণীৰ্ অৰভৱলখবদ্ধ কিা হ’ব।
(11) সিালক বা ৰবজ্ঞানী ‘E’ বা সমমেতযািাি পিবীৰ্কক ৰ্লি পিবীৰ্ নৰ্থকা মন্ত্ৰ্যালয়ি এগিাকী প্ৰৰৰ্ৰনৰিৱয় কৰম ীি সিসয-সৰচব
ৰহচাৱপ কােতযৰনবতাহ কৰিব।
(12) EAC প্ৰৰৰ্ মাৱহ অন্তৰ্ঃ এবািকক ৰমৰলৰ্ হ’ব।
(13) মন্ত্ৰ্যালৱয় সমৱয় সমৱয় EAC ি গঠনৰ্ মাৰন চৰলবলগীয়া কােতযপদ্ধৰৰ্ জাৰি কৰিব।
7. িাৰজযক পেতযায়ি পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন প্ৰাৰিকিণ বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ পেতযায়ি পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন প্ৰাৰিকিণঃ
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(1) SEIAA বা UTEIAA ৰ্ এগিাকী যচয়ািৱমন বা যচয়ািপােতন আৰু এগিাকী সিসয-সৰচবৱক িৰি ৰৰ্ৰনগিাকী সিসয ৰ্থাৰকব। সিসযসৰচবগিাকী সংৰিষ্ট িাজয চিকাি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰশাসনি এগিাকী কমতিৰ্ ৰবেয়া হ’ব, োি পিবী যসই িাজয চিকাি বা
যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰশাসনি সিালকি পিমেতযািাৰ্কক ৰ্লৰ্ নহ’ব। সিসয-সৰচবগিাকী পাৰিৱেৰশক আইনসমূ হি হসৱৰ্ সু পৰিৰচৰ্
হ’ব বুৰল আশা কিা োয়।
(2) SEIAA বা UTEIAA ি কােতযকাল হ’ব ৰৰ্ৰন বেি। অেৱশয যেৰৰ্য়াই প্ৰৱয়াজনীয় আৰু সমৱয়াৰচৰ্ বুৰল ৰবৱবচনা কৱি, যৰ্ৰৰ্য়াই
মন্ত্ৰ্যালৱয় ৰবিযমান প্ৰাৰিকিণি কােতযকাল ৰৰ্ৰনমাহৰ্কক যবৰে যনাৱহাো এ া কালি বাৱব বৃ ৰদ্ধ কৰিব পাৱি।
(3) যচয়ািৱমন বা যচয়ািপােতন গিাকী পাৰিৱেৰশক নীৰৰ্ সম্পকতীয় ৰবেয়ৱবািৰ্, বযেস্থাপনাৰ্ বা ৰবৰভি ৰবকাশমূ লক খণ্ডসমূ হি যচাোৰচৰ্া কিা িাজহুো প্ৰশাসনৰ্ অৰভজ্ঞৰ্া ৰ্থকা এগিাকী খযাৰ্নামা বযৰক্ত হ’ব। যোগযৰ্া, বয়স আৰু অৰভজ্ঞৰ্া এই অৰিসূ চনাি িফা 6
ি উপ-িফা (1) ৰ্ ৰিয়া মানিণ্ডসমূ হি অনু সাৱি হ’ব।
(4) যচয়ািৱমন বা যচয়ািপােতনৱক িৰি এগিাকী অনা-ৰবেয়া সিসযি সবতাৰিক কােতযকাল প্ৰৰৰ্ৱ াৱৰ্ ৰৰ্ৰন বেি ৰ্থকা িু া কােতযকাল হ’ব
বা যকাৱনা এক সমীক্ষা কৰম ী বা প্ৰাৰিকিণৰ্ যসই কােতযকালি অংশৰবৱশেি বাৱব সিসয ৰহচাৱপ ৰ্থাৰকব পাৰিব। যচয়ািৱমন বা
যচয়ািপােতন আৰু এগিাকী সিসয এৱক সময়ৱৰ্ এই অৰিসূ চনাি অিীনৰ্ গঠন কিা একাৰিক প্ৰাৰিকিণ বা কৰম ীি সিসয হ’ব
যনাোৰিব।
(5) যকাৱনা কািণ যনাৱহাোকক বা সংৰিষ্ট িাজয বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰই সম্পি কিা েৰ্থােৰ্থ অনু সন্ধান অৰবহৱন যচয়ািৱমন বা
যচয়ািপােতন আৰু সিসযসকলি কােতযকাল যসই কােতযকাল যশে যহাোি আগৱৰ্ই যস্বচ্ছাচািীভাৱে কৰ্তন কিা নহ’ব।
(6) ৰবিযমান প্ৰাৰিকিণি কােতযকালি মযািসমাৰপ্তি অৰৰ্ কৱমও পিৰলে ৰিন আগৱৰ্, সংৰিষ্ট িাজয বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰই
সিসযসকলি আৰু যচয়ািৱমনি নাম এই মন্ত্ৰ্যালয়কল যপ্ৰিণ কৰিব, আৰু এই মন্ত্ৰ্যালৱয় ৰবিযমান প্ৰাৰিকিণি কােতযকালি মযািসমাৰপ্তি
আগৱৰ্ই এই অৰিসূ চনাি উৱেশযৰ্ SEIAA বা UTEIAA গঠন কৰিব।
(7) েৰিৱহ ৰবিযমান প্ৰাৰিকিণি কােতযকালি মযািসমাৰপ্তি পিৰলে ৰিন আগৱৰ্, সংৰিষ্ট িাজয বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ, সিসযসকলি
আৰু যচয়ািৱমনি নাম এই মন্ত্ৰ্যালয়কল যপ্ৰিণ কিাৰ্ বযৰ্থত হয়, যৰ্ৱন্ত িাজয চিকাি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰশাসনি মৰ্ামৰ্
যনাৱলাোকক এই মন্ত্ৰ্যালৱয় এই অৰিসূ চনাি উৱেশযৰ্ SEIAA বা UTEIAA গঠন কৰিব।
(8) SEIAA বা UTEIAA ি আ াইৱবাি ৰসদ্ধান্ত এখন হবঠকৰ্ যলাো হ’ব আৰু সািািণৱৰ্ এই ৰসদ্ধান্ত সবতসন্মৰ্ হ’ব। অেৱশয এ া
যকেৰ্ েৰি সংখযাগৰিষ্ঠ মৰ্ামৰ্ অনু সাৱি এ া ৰসদ্ধান্ত যলাো হয়, যৰ্ৱন্ত যসই ৰসদ্ধান্তি সপৱক্ষ আৰু ৰবপৱক্ষ অহা আ াইৱবাি মৰ্ামৰ্
কােতযৰবেিণীৰ্ অৰভৱলখবদ্ধ কিা হ’ব।
(9) SEIAA বা UTEIAA প্ৰৰৰ্ মাৱহ অন্তৰ্ঃ এবািকক ৰমৰলৰ্ হ’ব।
8. িাজয বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ বা ৰজলা পেতযায়ি ৰবৱশেজ্ঞ সমীক্ষা সৰমৰৰ্ঃ –
(1) SEAC বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ EAC বা DEAC ি যচয়ািৱমন বা যচয়ািপােতন বা সিসযসকলি যোগযৰ্া, বয়স আৰু অৰভজ্ঞৰ্া
এই অৰিসূ চনাি িফা 6 ি উপ-িফা (1) ৰ্ ৰিয়া মানিণ্ডসমূ হি অনু সাৱি হ’ব।
(2) SEAC বা UTEAC বা DEAC ি আনৱবাি মানিণ্ড আৰু কােতযােলী এই অৰিসূ চনাি িফা 6 ি উপ-িফা (2) িপিা উপ-িফা (10)
হলৱক উপ-িফাসমূ হৰ্ ৰিয়া মানিণ্ডসমূ হি অনু সাৱি হ’ব।
(3) SEAC বা UTEAC ি যক্ষত্ৰৰ্, িাজয চিকাি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰশাসনি এগিাকী প্ৰৰৰ্ৰনৰিৱয়, োি পিবী যসই িাজয
চিকাি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰশাসনি সিালকি পিমেতযািাৰ্কক ৰ্লৰ্ নহ’ব, কৰম ীি সৰচব ৰহচাৱপ কােতযৰনবতাহ কৰিব।
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(4) িাৰজযক প্ৰিূ েণ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ যবাডত বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰিূ েণ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ কৰম ীি এগিাকী ৰবেয়াই DEAC ি সৰচব ৰহচাৱপ
কােতযৰনবতাহ কৰিব।
(5) ৰজলা প্ৰশাসন বা িাজয চিকাি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰশাসৱন যপ্ৰিণ কিা নামৱবািি ওপিৰ্ ৰভৰত্ত কৰি SEIAA বা UTEIAA
ই প্ৰৰৰ্ ৰৰ্ৰন বেিি মূ ৱি মূ ৱি DEAC ি পুনিগঠন কৰিব।
(6) যকন্দ্ৰীয় চিকািি এখন িাজপত্ৰ অৰিসূ চনািদ্বািা প্ৰৰৰ্ ৰৰ্ৰন বেিি মূ ৱি মূ ৱি SEAC বা UTEAC ি পুনিগঠন কিা হ’ব। অেৱশয
যেৰৰ্য়াই প্ৰৱয়াজনীয় আৰু সমৱয়াৰচৰ্ বুৰল ৰবৱবচনা কৱি, যৰ্ৰৰ্য়াই মন্ত্ৰ্যালৱয় ৰবিযমান কৰম ীি কােতযকাল ৰৰ্ৰনমাহৰ্কক যবৰে যনাৱহাো
এ া কালি বাৱব বৃ ৰদ্ধ কৰিব পাৱি।
(7) ৰবিযমান SEAC বা UTEAC ি কােতযকালি মযািসমাৰপ্তি অৰৰ্ কৱমও পিৰলে ৰিন আগৱৰ্, সংৰিষ্ট িাজয চিকাি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্
িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰশাসৱন সিসযসকলি আৰু যচয়ািৱমনি নাম এই মন্ত্ৰ্যালয়কল যপ্ৰিণ কৰিব, আৰু এই মন্ত্ৰ্যালৱয় ৰবিযমান কৰম ীি কােতযকালি
মযািসমাৰপ্তি আগৱৰ্ই এই অৰিসূ চনাি উৱেশযৰ্ SEAC বা UTEAC গঠন কৰিব।
(8) েৰিৱহ ৰবিযমান SEAC বা UTEAC ি কােতযকালি মযািসমাৰপ্তি পিৰলে ৰিন আগৱৰ্, সংৰিষ্ট িাজয চিকাি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্
িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰশাসন, সিসযসকলি আৰু যচয়ািৱমনি নাম এই মন্ত্ৰ্যালয়কল যপ্ৰিণ কিাৰ্ বযৰ্থত হয়, যৰ্ৱন্ত িাজয চিকাি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্
িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰশাসনি মৰ্ামৰ্ যনাৱলাোকক এই মন্ত্ৰ্যালৱয় এই অৰিসূ চনাি উৱেশযৰ্ SEAC বা UTEAC গঠন কৰিব।
(9) েৰিৱহ ৰবিযমান DEAC ি কােতযকালি মযািসমাৰপ্তি পিৰলে ৰিন আগৱৰ্, ৰজলা প্ৰশাসন বা িাজয চিকাি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ
প্ৰশাসন, DEAC ি সিসযসকলি আৰু যচয়ািৱমনি নাম SEIAA বা UTEIAA, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয় যসইৱ াকল যপ্ৰিণ কিাৰ্
বযৰ্থত হয়, যৰ্ৱন্ত ৰজলা প্ৰশাসন বা িাজয চিকাি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰশাসনি মৰ্ামৰ্ যনাৱলাোকক SEIAA বা UTEIAA, ইয়াৱি
ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয় যসইৱ াৱে এই অৰিসূ চনাি উৱেশযৰ্ এ া সমীক্ষা কৰম ী ৰহচাৱপ DEAC গঠন কৰিব।
(10) লগৱৰ্, ৰবৰশষ্ট SEIAA বা UTEIAA, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয় যসইৱ াৱেই েৰি এই মন্ত্ৰ্যালৱয় সমৱয় সমৱয় অৰিসূ চনাবদ্ধ
কিা অেৰিি ৰভৰ্িৰ্ DEAC গঠন কিাৰ্ বযৰ্থত হয়, যৰ্ৱন্ত এই মন্ত্ৰ্যালৱয়, ৰবৰশষ্ট SEIAA বা UTEIAA, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়
যসইৱ াৱে ৰবৰশষ্ট SEAC গঠন নকিাকলৱক, েৰ্থােৰ্থ বুৰল ভবা সিসযসকলক হল যসই সময়ৱোোি বাৱব (6 মাহৰ্কক ৰেৱ া কম নহয়)
প্ৰাসংৰগক DEAC গঠন কৰিব।
(11) প্ৰশাসৰনক সু ৰবিা আৰু প্ৰস্তােসমূ হি শীঘ্ৰ ৰনষ্পৰত্তি কািণৰ্, এই মন্ত্ৰ্যালৱয় এখন িাজয বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰি কািৱণ
একাৰিক SEAC বা UTEAC গঠন কৰিব পাৱি।
(12) SEAC বা UTEAC বা DEAC প্ৰৰৰ্ মাৱহ অন্তৰ্ঃ এবািকক ৰমৰলৰ্ হ’ব।
9. কাৰিকিী ৰবৱশেজ্ঞ সৰমৰৰ্ঃ –
(1) যচয়ািৱমন/ৱচয়ািপােতন আৰু সিসয-সৰচবৱক িৰি সবতাৰিক 10 গিাকী সিসয হল যকন্দ্ৰীয় চিকাৱি পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম,
1986 ি িািা 3 ি উপ-িািা (3) ি অিীনৰ্ এখন কাৰিকিী ৰবৱশেজ্ঞ সৰমৰৰ্ গঠন কৰিব।
(2) এই কাৰিকিী ৰবৱশেজ্ঞ সৰমৰৰ্ৱয় কােতযৰবৰিি সিল আৰু কােতযকিী কিাৱক িৰি প্ৰকল্পসমূ হি হবজ্ঞাৰনক নীৰৰ্ৰভৰত্তক যশ্ৰণীৰবভাজন
আৰু পুনি- যশ্ৰণীৰবভাজনি কাম কৰিব আৰু এই অৰিসূ চনাি উৱেশযৰ্ এই মন্ত্ৰ্যালৱয় সমৱয় সমৱয় নযস্ত কিা আন কামৱবাি কৰিব।
(3) সৰমৰৰ্ি কােতযকাল হ’ব পাাঁচ বেি।
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(4) ৰেৱকাৱনা এ া প্ৰকল্পি প্ৰকল্প প্ৰস্তােককল এই মন্ত্ৰ্যালৱয় অৰৰ্ কৱমও সাৰ্ ৰিনি আগৱৰ্ ৰিয়া জাননীি পােৰ্ এই কাৰিকিী
ৰবৱশেজ্ঞ সৰমৰৰ্ি প্ৰাৰিকৃৰ্ সিসযসকৱল যসই প্ৰকল্পি হসৱৰ্ সম্পৰকতৰ্ ৰেৱকাৱনা ৰ্থলী ভ্ৰমণ কৰিব পাৱি প্ৰকল্পৱ াৰ্ জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা
পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি মূ লযাংকনকৱল্প।
10. আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ প্ৰৰক্ৰয়াি পেতযায়সমূ হঃ –
(1) যশ্ৰণী ‘A’ বা যশ্ৰণী ‘B1’ ি বাৱব আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন প্ৰৰক্ৰয়াৰ্ সবতাৰিক ে া পেতযায় ৰ্থাৱক। অেৱশয ৰনৰেতষ্ট এৱকা া
যকেৰ্ বা যকেৱবািি যশ্ৰণীৰ্ এৱন পেতযায়সমূ হি অনু প্ৰৱোজযৰ্া এইখন অৰিসূ চনাৰ্ ৰনিতাৰিৰ্ কৰি ৰিয়া হহৱে। অনু ক্ৰৰমক ৰনয়মানু সাৱি
এই ে া পেতযায় হ’লঃ
পেতযায় (1): সম্ভােয সামুিাৰয়ক বা পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি অনু সন্ধান;
পেতযায় (2): খচিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰস্তুৰ্কিণ;
পেতযায় (3): িাজহুো মন্ত্ৰ্ণা;
পেতযায় (4): চূ ডান্ত EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰস্তুৰ্কিণ;
পেতযায় (5): সমীক্ষা; আৰু
পেতযায় (6): আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি প্ৰিান বা অগ্ৰাহযকিণ।
(2) অনু সূচীৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া মৱৰ্ সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত িাৰখল কৰিবলগীয়া যশ্ৰণী ‘B2’ প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব আগৰ্ীয়া
পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন প্ৰৰক্ৰয়াৰ্ সবতাৰিক ৰৰ্ৰন া পেতযায় ৰ্থাৱক। অনু ক্ৰৰমক ৰনয়মানু সাৱি এই ৰৰ্ৰন া পেতযায় হ’লঃ
পেতযায় (1): EMP প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰস্তুৰ্কিণ;
পেতযায় (2): সমীক্ষা;
পেতযায় (3): আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি প্ৰিান বা অগ্ৰাহযকিণ।
(3) অনু সূচীৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া মৱৰ্ সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত িাৰখল কিাি প্ৰৱয়াজন নৰ্থকা যশ্ৰণী ‘B2’ প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব আগৰ্ীয়া
পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন প্ৰৰক্ৰয়াৰ্ সবতাৰিক িু া পেতযায় ৰ্থাৱক। অনু ক্ৰৰমক ৰনয়মানু সাৱি এই িু া পেতযায় হ’লঃ
পেতযায় (1): EMP প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰস্তুৰ্কিণ;
পেতযায় (2): আৱবিনি পূ ণতৰ্াি ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ কিা সৰ্যাপন; আৰু
পেতযায় (3): আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ি প্ৰিান বা অগ্ৰাহযকিণ।
েৰিৱহ EMP প্ৰস্তুৰ্ কিা ACO আৰু প্ৰকল্প প্ৰস্তােক EMP ি পেতযাপ্তৰ্াি বাৱব উত্তিিায়ী হয়।
লগৱৰ্ েৰিৱহ EMP প্ৰৰৰ্ৱবিন অৰভৱলখবদ্ধ কৰি িখা হয় আৰু ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ প্ৰকল্পৱ াি বাৱব অৰৰ্ৰিক্ত বযেস্থা ৰনিতাৰিৰ্
কৰি ৰিয়াি অৰিকাি ৰনজি হাৰ্ৰ্ িাৱখ।
11. আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, ৰ্াি বাৱব আৱবিন কিাি
প্ৰৰক্ৰয়াঃ –
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(1) অনু সূচীৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা প্ৰকল্পি বাৱব, আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া –EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱয়াজয হয়, যসইৱ াৱেই ৰবচিা প্ৰকল্প
প্ৰস্তােৱক এখন আৱবিন কৰিব, অৰিসূ চনাবদ্ধ অনলাই প’য তলি যোৱগৰি, প্ৰৰৰ্ৱ া পেতযায়ি বাৱব উৱল্লখ কিা যহাো ৰবৰশষ্ট প্ৰপত্ৰৰ্।
যকাৱনা অফ-লাইন আৱবিন গ্ৰহণ কিা নহ’ব।
পেতযায়/

প্ৰপত্ৰসমূ হ

অনু প্ৰৱোজযৰ্া

ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণ

পূ বত- সু সািযৰ্া

যশ্ৰণী ‘A’ আৰু

মন্ত্ৰ্যালয়: যশ্ৰণী ‘A’ আৰু

প্ৰৰৰ্ৱবিন

যশ্ৰণী ‘B1’ ি

যশ্ৰণী

বা

অিীনস্থ

যক্ষত্ৰৰ্ সািািণ ৰনয়মােলী

পাৰিৱেৰশক

আ াইৱবাি

খাৱ )

প্ৰভােি

প্ৰকল্প

প্ৰকল্পৱবািি বাৱব; আৰু

উৱেশয
সম্ভােয
সামুিাৰয়ক

লগৰ্ পৰিপূ িক
ৰহচাৱপ আৱে

প্ৰপত্ৰ-1

‘B1’
ি

(ৰেৱবািি
অিীনস্থ

অনু সন্ধান
SEIAA বা UTEIAA,
ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয
হয়:
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যশ্ৰণী

‘B1’

(ৰেৱবািি

যক্ষত্ৰৰ্

সািািণ ৰনয়মােলী নাখাৱ ) আৰু
যশ্ৰণী ‘B2’ ি অিীনস্থ প্ৰকল্পৱবািি
বাৱব।
িাজহুো

সৱম্বৰিৰ্

(i) ইংিাজী

মন্ত্ৰ্ণা

সািািণ

প্ৰস্তুৰ্

পত্ৰ

ভাোৰ্

এই

সংৰিষ্ট SPCB / UTPCC ি

EIA

অৰিসূ চনাি

সিসয সৰচব।

প্ৰৰৰ্ৱবিনি অন্তৰ্ঃ

িফা 14 ি

10

উপ-িফা

কিা

া হাডত কৰপ

আৰু

এ া

েফ্ট

(1) ৰ্ ৰিয়া

(ইৱলকেৰনক) কৰপ;

আ াইৱবাি

আৰু

প্ৰকল্প

(ii) ইংিাজী
আৰু

ভাোৰ্

িাজয

ৰ্ৰ্থা

যকন্দ্ৰশাৰসৰ্
িাজযৱক্ষত্ৰি
আিৰলক
প্ৰস্তুৰ্

ভাোৰ্
কিা

EIA

প্ৰৰৰ্ৱবিনি
সািাংশি অন্তৰ্ঃ 10
া হাডত কৰপ
সমীক্ষা

প্ৰপত্ৰ-1

(i) প্ৰপত্ৰ-1A; আৰু
(ii) অেিািণামূ লক
পৰিকল্পনা

অনু সূচীি

SEIAA বা UTEIAA, ইয়াৱি

স্বৰ্ন্ত্ৰ্

বস্তু

ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়

সংখযা

42

আৰু 43 ি
অিীনৰ্
স্তম্ভ (5) ৰ্
উৱল্লখ কিা
আ াইৱবাি
প্ৰকল্প

প্ৰপত্ৰ-1

(i) প্ৰপত্ৰ-1B2;
(ii) EMP;

ৰ্া
খনন

বা

প্ৰকল্পসমূ হি

যক্ষত্ৰৰ্

খনন

পৰিকল্পনা;
(v) লঘু

খৰনজ

পিাৰ্থতি

খননি

যক্ষত্ৰৰ্ ৰজলা জিীপ
প্ৰৰৰ্ৱবিন; আৰু
(vi)

সমূ হ

পৰিৰস্থৰৰ্ি

যক্ষত্ৰৰ্

ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়।

প্ৰকল্প।

সু সািয
প্ৰৰৰ্ৱবিন

ি অিীনৰ্
আ াইৱবাি

অৰভনযাস পৰিকল্পনা;
(iv)

SEIAA বা UTEIAA, ইয়াৱি

পিা

চূ ডান্ত

(iii)

যশ্ৰণী ‘B2’
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সমূ হ প্ৰৰৰ্ৱবিন।

প্ৰপত্ৰ-2

(i) চূ ডান্ত

EIA

যশ্ৰণী

প্ৰৰৰ্ৱবিন;

or

‘A’
যশ্ৰণী

(ৰেৱবািি

ি

ৰনয়মােলী

‘B1’

(ii) সু সািযৰ্া

অিীনস্থ

প্ৰৰৰ্ৱবিন বা খনন

আ াইৱবাি

প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্
অনু ৱমাৰিৰ্

প্ৰকল্প।

খনন

মন্ত্ৰ্যালয়: যশ্ৰণী ‘A’ আৰু যশ্ৰণী ‘B1’
যক্ষত্ৰৰ্
খাৱ )

সািািণ
ি

অিীনস্থ

প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব;
SEIAA

বা,

ইয়াৱি

ৰেৱ াৱেই

প্ৰৱোজয হয়ঃ যশ্ৰণী ‘B1’ (ৰেৱবািি

পৰিকল্পনাি

যক্ষত্ৰৰ্ সািািণ ৰনয়মােলী নাখাৱ )

প্ৰৰৰ্ৰলৰপ;

আৰু যশ্ৰণী ‘B2’ ি অিীনস্থ
প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব

চূ ডান্ত

(iii)
অৰভনযাস
পৰিকল্পনাি
প্ৰৰৰ্ৰলৰপ;

িাজহুো

(iv)

মন্ত্ৰ্ণাি কােতযৰবেিণী;
(v) লঘু

খৰনজ

পিাৰ্থতি

খননি

যক্ষত্ৰৰ্ ৰজলা জিীপ
প্ৰৰৰ্ৱবিন; আৰু
(vi)

সমূ হ

পৰিৰস্থৰৰ্ি

যক্ষত্ৰৰ্

সমূ হ

প্ৰৰৰ্ৱবিন;

আৰু
(vii)

সম্প্ৰসািণ

আৰু আিু ৰনকীকিণ
প্ৰস্তােসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্
সক্ষম প্ৰাৰিকিৱণ
জাৰি কিা আগৰ্ীয়া
–EC বা আগৰ্ীয়াEP, ইয়াৱি
ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয
হয় যসইৱ াৱৰ্ ৰ্থকা
চৰ্তােলীি অনু পালন
প্ৰমাণপত্ৰ; আৰু
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(viii)

এই অৰিসূ চনাি

পৰিৱচ্ছি 17 ি উপপৰিৱচ্ছি

(5)

ৰ্

ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া আন
পূ বতাকাংৰক্ষৰ্
বস্তুৱবাি।

(2) আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয় যসইৱ াৱিই সন্দভতৰ্ প্ৰৰক্ৰয়াৱ াি আৱিখীয় প্ৰৰৰ্ৰূপ পৰিৰশষ্ট-XIV
ৰ্ ৰিয়া হহৱে
12. সম্ভােয সামুিাৰয়ক বা পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি অনু সন্ধানঃ –
(1) অনু সূচীি যশ্ৰণী “B2” ি অিীনৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা আ াইৱবাি প্ৰকল্পি বাৱব সম্ভােয সামুিাৰয়ক বা পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি অনু সন্ধানি
প্ৰৱয়াজন নহ’ব।
(2) আনৰক ৰবচােয ৰবেয়সমূ হ বা আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP প্ৰিানি বাৱব আৱবিন িাৰখল কিাি আগৱৰ্ই, প্ৰাৰ্থৰমক বা ৰদ্বৰ্ীয়ক
যড া, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱিই সংগ্ৰহৱক িৰি প্ৰকল্প প্ৰস্তােকিদ্বািা েৰ্থােৰ্থ ৰ্ৎপিৰ্া সু গম কৰি ৰ্ুৰলবকল, মন্ত্ৰ্যালৱয়
সমৱয় সমৱয় ৰবকৰশৰ্ কিা খণ্ডৰভৰত্তক মানক ৰবচােয ৰবেয়সমূ হ, মন্ত্ৰ্যালয়ি যেবোই ৰ্ প্ৰিশতন কিা হ’ব।
(3) ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ নকিাকক, আৱবিন প্ৰাপ্ত কিাি 7 া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্, ৰ্লৰ্ ৰিয়া
প্ৰকল্পসমূ হকল মানক ৰবচােয ৰবেয়সমূ হ জাৰি কিা হ’বঃ
(a) অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 38 ি ৰবপিীৱৰ্ ৰ্থকা স্তম্ভ (3) আৰু (4) ি প্ৰৰেৰষ্ট (i) আৰু (ii) ি অিীনৰ্ সামৰি যলাো সীমান্তেৰ্তী
এৱলকাসমূ হি আ াইৱবাি ঘাইপৰ্থ প্ৰকল্প;
(b) অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক ভূ সম্পৰত্তসমূ হৰ্ অেৰস্থৰ্ হ’ব বুৰল প্ৰস্তাে ৰিয়া আৰু এৱন অৰিসূ চনাৰ্ অস্বীকৃৰ্ যনাৱহাো আ াইৱবাি
প্ৰকল্প;
(c) ইৰৰ্মৱিয আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন ৰ্থকা ৰবিযমান প্ৰকল্পসমূ হি আ াইৱবাি সম্প্ৰসািণ প্ৰস্তাে;
(d) অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 42 আৰু 43 ি ৰবপিীৱৰ্ ৰ্থকা স্তম্ভ (4) ি প্ৰৰেৰষ্টসমূ হি অিীনৰ্ সামৰি যলাো যহাো আ াইৱবাি ভেন
ৰনমতাণ ৰ্ৰ্থা এৱলকা ৰবকাশ প্ৰকল্প।
েৰিৱহ এ া প্ৰকল্পি বাৱব মানক ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ জাৰি কিাি ৰবেৱয় সমীক্ষা কৰম ীক জৱনাো হয়। েৰি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া ৰ্থকা বুৰল গম
যপাো হয়, যৰ্ৱন্ত সমীক্ষা কৰম ীৱয় মানক ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ জাৰি কিাি 30 ৰিনি ৰভৰ্িৰ্ যৰ্ৱন প্ৰকল্পি বাৱব মানক ৰবচােতয
ৰবেয়সমূ হি অৰৰ্ৰিক্ত ৰহচাৱপ ৰনৰেতষ্ট ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হৰ্ অনু ৱমািন ৰিব পাৱি।
(4) েৰি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া ৰ্থকা বুৰল িিা হয়, যৰ্ৱন্ত মানক ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি অৰৰ্ৰিক্ত ৰহচাৱপ ৰনৰেতষ্ট ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হৰ্ অনু ৱমািন
ৰিবকল, ওপিি উপ-পৰিৱচ্ছি (3) ৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া প্ৰকল্পসমূ হি বাৰহৱি আন আ াইৱবাি নৰ্ুন প্ৰকল্প, ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ,
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আৱবিন কিা ৰ্াৰিখিপিা 30 ৰিনি ৰভৰ্িৰ্ সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ কৰিব। েৰিৱহ ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ, আৱবিন কিা
ৰ্াৰিখিপিা 30 ৰিনি ৰভৰ্িৰ্ ৰবেয়ৱ া সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ নকৱি, যৰ্ৱন্ত 30 সংখযক ৰিনৰ্ ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ
খণ্ডৰভৰত্তক মানক ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ জাৰি কৰিব।
(5) সমীক্ষা কৰম ীি অনু ৱমািনমৱমত সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণিদ্বািা মানক ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি বাৱব কিা আৱবিন অগ্ৰাহয কিা হ’ব
পাৱি। এৱন অগ্ৰাহযকিণি যক্ষত্ৰৰ্, এৱন অগ্ৰাহযকিণি কািণসৰহৱৰ্ এই ৰসদ্ধান্তি কৰ্থা, আৱবিন প্ৰাপ্ত কিাি 60 ৰিনি ৰভৰ্িৰ্ েৰ্থােৰ্থ
বযৰক্তগৰ্ শুনানীি পােৰ্, প্ৰকল্প প্ৰস্তােকক ৰলৰখৰ্ভাৱে জৱনাো হ’ব।
(6) খণ্ডৰভৰত্তক মানক ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি লগৱৰ্ েৰি ৰকবা আৱে, সমীক্ষা কৰম ীৱয় িােতয কৰি ৰিয়া ৰনৰেতষ্ট ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি হসৱৰ্
প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্ কৰিব।
(7) সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ নিী উপৰ্যকা প্ৰকল্পসমূ হি বাৰহৱি আন প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব জাৰি কিা ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ জাৰি কিা
ৰ্াৰিখিপিা চাৰি বেিি বাৱব মানয হহ ৰ্থাৰকব। নিী উপৰ্যকা প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব, এই মানযৰ্া হ’ব পাাঁচ বেিি বাৱব।
(8) ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া প্ৰকল্পি কােতযৱক্ষত্ৰৰ্ েৰি ৰকবা সালসলৰন ঘ াব যখাজা হহৱে, যৰ্ৱন্ত
প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি মানযৰ্া কালি ৰভৰ্িৱৰ্ আৰু িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি আগৱৰ্, ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হৰ্ সংৱশািনীি বাৱব
প্ৰপত্ৰ-3 ৰ্ অনলাইনৰ্ আৱবিন কৰিব। েৰি প্ৰৱয়াজন হয়, যৰ্ৱন্ত এৱন আ াইৱবাি প্ৰস্তাে, আৱবিন কিা ৰ্াৰিখি 30 ৰিনি ৰভৰ্িৱৰ্,
সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ কিা হ’ব। অেৱশয সংৱশাৰিৰ্ ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি মানযৰ্া কাল গণনা কিা হ’ব ইয়াি আগিবাি
ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ জাৰি কিা ৰ্াৰিখিপিা।
(9) েৰিৱহ, এৱক ু কুিা ভূ ৰমি বাৱব বা ইৰৰ্মৱিয ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ বা আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP প্ৰাপ্ত কিা আন যকাৱনা প্ৰকল্পি
ভূ ৰমি লগৰ্ আংৰশকভাৱে বা সম্পূ ণতভাৱে পিস্পিবযাৰপ্ত ৰ্থকা ভূ ৰমি বাৱব একাৰিক প্ৰস্তাে প্ৰাপ্ত কিা হহৱে, যৰ্ৱন্ত এৱন আ াইৱবাি
যকে ৰবৱবচনা কিাৱ া সিযহৱৰ্ স্থৰগৰ্ িখা হ’ব। ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ সংৰিষ্ট িাজয বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰক এই কৰ্থা ৰলৰখৰ্ভাৱে
জনাব আৰু িাজয চিকাি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰশাসনি উপৱিশি ওপিৰ্ ৰভৰত্ত কৰি এই ৰবেয়ৰ্ এ া ৰসদ্ধান্ত যলাো হ’ব।
13. পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰস্তুৰৰ্ঃ –
(1) সমৱয় সমৱয় মন্ত্ৰ্যালৱয় জাৰি কিা বা CPCB এ ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া EIA পৰ্থ-ৰনৱিতশনা হাৰ্পুৰৰ্থৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া প্ৰ ’কলসমূ হ
অনু সিণ কৰি হস্তৱক্ষপ-পূ বত যড া সংগ্ৰহ কিা হ’ব।
(2) নিী উপৰ্যকা প্ৰকল্পসমূ হি বাৰহৱি আন আ াইৱবাি প্ৰকল্পি EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি বাৱব হস্তৱক্ষপ-পূ বত যড া সংগ্ৰহ কিা হ’ব বাৰিোি
বাৰহৱি আন এ া ঋৰ্ুৰ্। অেৱশয বাৰিো ঋৰ্ুি বাৱবও এৱন হস্তৱক্ষপ-পূ বত যড া সংগ্ৰহ কিাি প্ৰৱয়াজন হ’ব েৰিৱহ ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ
প্ৰিান কিাি সময়ৰ্ সমীক্ষা কৰম ীৱয় এৱন প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াি কৰ্থা ৰনিতািণ কৰি ৰিৱয়।
(3) নিী উপৰ্যকা প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্ EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি বাৱব বাৰিো ঋৰ্ুৱক িৰি এবেিি বাৱব হস্তৱক্ষপ-পূ বত যড া সংগ্ৰহ কিা হ’ব।
(4) পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম, 1986 ি অিীনৰ্ েৰ্থােৰ্থভাৱে অৰিসূ চনাবদ্ধ কিা এ া পৰিৱেশ গৱেেণাগািি জৰিয়ৱৰ্ হস্তৱক্ষপ-পূ বত
যড াি সংগ্ৰহ আৰু ৰবৱিেণি কাম কিা হ’ব।
(5) 12 নৰ ৱকল মাইলি বাৰহিৰ্ প্ৰস্তাে কিা প্ৰকল্পি বাৱব লভয ৰদ্বৰ্ীয়ক যড াও হস্তৱক্ষপ-পূ বত যড া ৰহচাৱপ ৰবৱবচনা কিা হ’ব।
(6) সম্ভােয সামুিাৰয়ক বা পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি অনু সন্ধানি বাৱব কিা আৱবিন ৰনৰবতৱশৱে, ওপিি িফা (5) ি উপ-িফা (1) ৰ্ উৱল্লখ
কিা যহাো হস্তৱক্ষপ-পূ বত যড া ৰেৱকাৱনা পেতযায়ৱৰ্ সংগ্ৰহ কৰিব পিা োয়। অেৱশয, িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি বাৱব SPCB বা UTPCC ি ওচিৰ্
খচিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন িাৰখল কিাি সময়ৰ্ এৱন হস্তৱক্ষপ-পূ বত যড া ৰৰ্ৰন বেিৰ্কক যবৰে পুিণা হ’ব নালাৰগব।
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(7) পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম, 1986 ি অিীনৰ্ েৰ্থােৰ্থভাৱে অৰিসূ চনাবদ্ধ কিা এ া পৰিৱেশ গৱেেণাগািি জৰিয়ৱৰ্ সংগ্ৰহ কিা
যহাো প্ৰকল্প-পশ্চাৎ ৰনিীক্ষণ যড াও প্ৰকল্পসমূ হি সম্প্ৰসািণ বা আিু ৰনকীকিণি বাৱব বযেহাি কিা হ’ব।
(8) পৰিৰশষ্ট-X ৰ্ ৰিয়া জাৰৰ্বাচক সংিচনা অনু সাৱি, প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্ কৰিব এ া ACO ি জৰিয়ৱৰ্, ৰেৱবাি
এ া ৰনৰেতষ্ট খণ্ড ৰ্ৰ্থা যসই খণ্ডি ৰনৰেতষ্ট যশ্ৰণীি বাৱব অৰিকৃৰ্।
(9) িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি উৱেশযৰ্ খচিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্ কিা হ’ব আৰু চূ ডাান্ত EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্ কিা হ’ব সমীক্ষাি উৱেশযৰ্।
(10) পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকনৰ্ জৰডৰ্ যহাো EIA সমিয়ক আৰু কােতয সম্পকতীয় যক্ষত্ৰ ৰবৱশেজ্ঞ(সকল)ৱক িৰি অৰিকৃৰ্ EIA
পিামশতিাৰ্া সংস্থাি সিৰিকিণ, পৰিৰশষ্ট-XIII ৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া প্ৰাৰূপৰ্ প্ৰস্তুৰ্ কিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনৰ্ সৰিৰেষ্ট কিা হ’ব আৰু
ৰ্াৰ্ ৰিয়া ৰবেয়বস্তু বা যড াি বাৱব প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি লগৱৰ্ যৰ্ওাঁৱলাৱকা উত্তিিায়ী হ’ব।
(11) যশ্ৰণী ‘B2’ ি অিীনৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব যকাৱনা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৱয়াজন নহ’ব। অেৱশয, পৰিৰশষ্ট-XI ৰ্ ৰিয়া
জাৰৰ্বাচক সংিচনা অনু সাৱি ACO ি জৰিয়ৱৰ্ EMP প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্ কিা হ’ব আৰু আৱবিনি লগৰ্ িাৰখল কিা হ’ব।
14. িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাঃ –
(1) িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি সািািণভাৱে িু া উপাংশ ৰ্থাৰকব ে’ৰ্ সৰিৰেষ্ট ৰ্থাৰকবঃ
a. স্থানীয়ভাৱে প্ৰভাৰেৰ্ যলাকসকলি উৱদ্বগি উমান ল’বকল, প্ৰকল্পৰ্থলীৰ্ বা ইয়াি ৰনক েৰ্তী এ া স্থানৰ্ যহাো এ া িাজহুো শুনানী,
ৰেৱ া ৰজলা ৰভৰত্তৰ্ অনু ৰষ্টৰ্ হ’ব েৰিৱহ প্ৰকল্প এৱলকা একাৰিক ৰজলাৰ্ ৰবস্তৃৰ্ হহ ৰ্থাৱক, সম্পি কিা হ’ব এই অৰিসূ চনাৰ্ ৰনিতািণ
কৰি ৰিয়া যহাো উপাৱয়ৱি;
b. প্ৰকল্পৱ াি পাৰিৱেৰশক ৰিশৰ্ আপাৰ্ভাৱে েু ৰক্তসংগৰ্ স্বাৰ্থত জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা আন সংৰিষ্ট যলাকসকলিপিা ৰলৰখৰ্ সাঁহাৰি আহ্বান
কিা;
c. ইয়াৱিাপৰি, েৰি প্ৰৱয়াজন হয়, প্ৰকল্পৱ াি প্ৰকৃৰৰ্ি ওপিৰ্ ৰনভতি কৰি, সমীক্ষা কৰম ী বা ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ এবািৰ্ এৱকা াকক
যকে ৰবৱবচনা কৰি উৰঠ, আন যকাৱনা েৰ্থােৰ্থ উপাৱয়ৱি িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি পিামশত ৰিব পাৱি;
অেৱশয, এই অৰিসূ চনাি িফা 5 ি উপ-িফা (7) ি অিীনৰ্ ৰবৱবচনা কৰিবকল যলাো প্ৰৰৰ্িক্ষা প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্ িাজহুো শুনানী
আৰু/বা পিামশতি সু সািযৰ্া ৰ্ৰ্থা প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াি ৰবেৱয় ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ ৰসদ্ধান্ত ল’ব পাৱি।
(2) নৰ্ুন বা সম্প্ৰসািণি বা 50 শৰ্াংশৰ্ককৱয়া অৰিক সামৰ্থতযি বৃ ৰদ্ধসৰহৱৰ্ আিু ৰনকীকিণি প্ৰস্তাে ৰ্থকা আ াইৱবাি যশ্ৰণী ‘A’ আৰু
যশ্ৰণী “B1” প্ৰকল্পই িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি কাম হাৰ্ৰ্ ল’ব।
েৰিৱহ, ৰ্লৰ্ ৰিয়া যক্ষত্ৰৱবািৰ্ ইয়াক িাজহুো মন্ত্ৰ্ণািপিা অবযাহৰৰ্ ৰিয়া যহাো নাইঃa. অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 4 ি অিীনৰ্ পিা জলৰসিন প্ৰকল্পসমূ হি আিু ৰনকীকিণ;
b. অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 10(f), 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 40 ি অিীনৰ্ পিা আৰু অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক
ভূ সম্পৰত্তি ৰভৰ্িৰ্ পিা আ াইৱবাি প্ৰকল্প;
c. অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 42 আৰু 43 ি অিীনৰ্ পিা আ াইৱবাি প্ৰকল্প;
d. যশ্ৰণী ‘B2’ ি আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰ্ৰ্থা কােতযকলাপ;
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e. যকন্দ্ৰীয় চিকাৱি ৰনিতািণ কিা অনু সাৱি িাষ্ট্ৰীয় প্ৰৰৰ্িক্ষা আৰু ৰনিাপত্তাি হসৱৰ্ সম্পৰকতৰ্ বা আন িণৱকৌশলাত্মক ৰবৱবচনা জৰডৰ্
হহ ৰ্থকা আ াইৱবাি প্ৰকল্প;
f. স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 31 আৰু 38 ি অিীনস্থ, সীমান্তেৰ্তী এৱলকাসমূ হি আ াইৱবাি প্ৰকল্প।
g. 12 নৰ ৱকল মাইলৰ্কক িূ িৰ্ ৰ্থকা উপকূলিপিা িূ কিৰ্ অেৰস্থৰ্ আ াইৱবাি প্ৰকল্প
েৰিৱহ ইয়াি লগৱৰ্, অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 31 ি অিীনস্থ যসই আ াইৱবাি প্ৰকল্পি বাৱব, িাজহুো মন্ত্ৰ্ণা সীমাবদ্ধ হ’ব যসইৱবাি
ৰজলাৰ্, ৰেৱবািৰ্ িাষ্ট্ৰীয় উিযান(সমূ হ) বা অভয়ািণয বা প্ৰবাল প্ৰাচীি বা পাৰিৱেৰশকভাৱে সংৱবিনশীল এৱলকা অেৰস্থৰ্।
(3) ে’ৰ্ িাজহুো শুনানীি জৰিয়ৱৰ্ িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি প্ৰৱয়াজন হয়, ৰ্াৰ্ প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক ইংিাজী ভাোৰ্ প্ৰস্তুৰ্ কিা খচিা EIA
প্ৰৰৰ্ৱবিনি অৰৰ্ কৱমও 10 া হাডত কৰপ আৰু এ া েফ্ট (ইৱলকেৰনক) কৰপি হসৱৰ্; আৰু ইংিাজী ভাোৰ্ আৰু িাজয বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্
িাজযৱক্ষত্ৰি চিকািী ভাোৰ্ বা আিৰলক ভাোৰ্ প্ৰস্তুৰ্ কিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি সািাংশি অৰৰ্ কৱমও 10 া হাডত কৰপি হসৱৰ্, পৰিৰশষ্টI ৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া মৱৰ্ এখন অনু ৱিাি পত্ৰ SPCB বা UTPCC, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱিই সংৰিষ্ট সিসয-সৰচবি
ওচিৰ্ িাৰখল কৰিব, ৰেগিাকী সিসয-সৰচবি যক্ষত্ৰাৰিকািি ৰভৰ্িৰ্ প্ৰকল্পৱ া অেৰস্থৰ্।
(4) েৰিৱহ প্ৰকল্প ৰ্থলীৱয় একাৰিক ৰজলা বা িাজয বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ আগুৰি ৰ্থাৱক, যৰ্ৱন্ত প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক কােতযপদ্ধৰৰ্ অনু সাৱি
িাজহুো শুনানী অনু ৰষ্ঠৰ্ কৰিবকল প্ৰৰৰ্ৱ া সংৰিষ্ট SPCB বা UTPCC ক পৃৰ্থৱক পৃৰ্থৱক অনু ৱিাি কৰিব।
(5) পৰিৰশষ্ট-I ৰ্ ৰিয়া কােতযপদ্ধৰৰ্ অনু সাৱি, প্ৰকল্প-ৰনৰেতষ্ট িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি কাম হাৰ্ৰ্ যলাো হ’ব।
(6) প্ৰকল্প প্ৰস্তােকিপিা অনু ৱিাি পত্ৰ প্ৰাপ্ত কিাি চৰল্লে া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্ সংৰিষ্ট SPCB বা UTPCC এ সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক
প্ৰাৰিকিণক িাজহুো শুনানীি কােতযৰবেিণী িাৰখল কিাৱক িৰি িাজহুো শুনানীি কাম সম্পূ ণত কৰিব।
(7) েৰিৱহ সংৰিষ্ট SPCB বা UTPCC এ ওপিৰ্ ৰিয়াি িৱি ৰনিতাৰিৰ্ সময়সীমাি ৰভৰ্িৱৰ্ িাজহুো শুনানীি কাম হাৰ্ৰ্ নলয় বা
সম্পূ ণত নকৱি, যৰ্ৱন্ত ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ, এই অৰিসূ চনাৰ্ িােতয কিা যহাো কােতযপদ্ধৰৰ্ অনু সাৱি চৰল্লে া কােতযৰিনি অৰৰ্ৰিক্ত
অেৰিি ৰভৰ্িৰ্ এই প্ৰৰক্ৰয়া সম্পূ ণত কৰিবকল আন এক িাজহুো অৰভকিণ বা প্ৰাৰিকিণক িাৰয়ত্ব ৰিব।
(8) েৰিৱহ ওপিি উপ-িফা (7) ি অিীনৰ্ মৱনানীৰ্ িাজহুো অৰভকিণ বা প্ৰাৰিকিৱণ সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণক এই কৰ্থা
প্ৰৰৰ্ৱবিন যোৱগ জনায় যে স্থানীয় পৰিৰস্থৰৰ্ি বাৱব, সংৰিষ্ট স্থানীয় যলাকসকৱল মুকৰলৱক ৰনজি মৰ্ামৰ্ প্ৰকাশ কৰিব পিাি সক্ষমৰ্া
আহিণ কৰিব পিাকক এ া উপাৱয়ৱি িাজহুো শুনানী পৰিচাৰলৰ্ কিাৱ া সম্ভে নহয়, যৰ্ৱন্ত ই সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণক সৰ্য
কৰ্থাৱবাি ৰবস্তৃৰ্ভাৱে প্ৰৰৰ্ৱবিন যোৱগ জনাব, আৰু ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ এই প্ৰৰৰ্ৱবিনি ৰ্ৰ্থা ইয়াি হাৰ্ৰ্ ৰ্থাৰকব পিা আন
ৰনভতিৱোগয ৰ্ৰ্থযসমূ হি েৰ্থােৰ্থ ৰবৱবচনাি অন্তৰ্ এইবুৰল ৰসদ্ধান্ত লব পাৱি যে এই িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাই িাজহুো শুনানী অন্তভুতক্ত কিাি
প্ৰৱয়াজন নাই।
(9) প্ৰকল্পৱ াি পাৰিৱেৰশক ৰিশৰ্ আপাৰ্ভাৱে েু ৰক্তসংগৰ্ স্বাৰ্থত জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা আন সংৰিষ্ট যলাকসকলিপিা ৰলৰখৰ্ সাঁহাৰি প্ৰাপ্ত
কৰিবকল, সংৰিষ্ট SPCB বা UTPCC এ, িাজহুো শুনানী অনু ৰষ্ঠৰ্ কৰিবকল কিা অনু ৱিাি প্ৰাপ্ত কিাি িহ ৰিনি ৰভৰ্িৰ্ ইৰবলাকি
যেবোই ৰ্ ৰনিতাৰিৰ্ প্ৰপত্ৰৰ্ কিা আৱবিনি এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপসৰহৱৰ্ আৱবিনকািীৱয় প্ৰস্তুৰ্ কিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি সািাংশ স্থাপন কৰি
এৱন সংৰিষ্ট বযৰক্তসকলিপিা সাঁহাৰি আহ্বান কৰিব। সিৰি কৰিব যনােিা বা যবৌৰদ্ধক সম্পৰত্তি অৰিকাি জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা হবিভাৱে
ৰবৱশোৰিকািপ্ৰাপ্ত ৰ্ৰ্থযৱক িৰি যগাপনীয় ৰ্ৰ্থযসমূ হ, আৱবিনৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া সূ ত্ৰ যেবোই ৰ্ ৰিয়া নহ’ব। সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক
প্ৰাৰিকিৱণও প্ৰকল্পৱ াি ৰবেৱয় বযাপক জনপ্ৰৰসৰদ্ধ সু ৰনৰশ্চৰ্ কিাি বাৱব েৰ্থােৰ্থ মািযম বযেহাি কৰিব পাৱি। ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ
অেৱশয সংৰিষ্ট বযৰক্তপিা অহা ৰলৰখৰ্ অনু ৱিািমৱমত িাজহুো শুনানীি ৰ্াৰিখ পেতযন্ত অৰিসূ চনাবদ্ধ এখন ঠাইৰ্ খচিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন
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কােতযালয়ি সািািণ কােতযসময়ি ৰভৰ্িৰ্ পৰিিশতনি বাৱব িাৰখব পাৱি। িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি অংশ ৰহচাৱপ প্ৰাপ্ত কিা আ াইৱবাি সাঁহাৰি
লভয ৰক্ষপ্ৰৰ্ম উপাৱয়ৱি প্ৰকল্প প্ৰস্তােককল যপ্ৰিণ কিা হ’ব।
(10) িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি েেৰনকা পিাি পােৰ্, িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি কােতযৰবেিণীি এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ প্ৰকল্প প্ৰস্তােকৱকা ৰিয়া হ’ব। প্ৰকল্প
প্ৰস্তােৱক এই প্ৰৰক্ৰয়াি সময়ৰ্ বযক্ত কিা যহাো আ াইৱবাি বস্তুগৰ্ পাৰিৱেৰশক উৱদ্বগি প্ৰৰৰ্ মৱনাৱোগ ৰিব আৰু খচিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন
ৰ্ৰ্থা EMP ৰ্ প্ৰশমন পৰিকল্পনাৱক িৰি েৰ্থােৰ্থ পৰিেৰ্তন সৰিৰেষ্ট কৰিব। এৱনকক প্ৰস্তুৰ্ কিা চূ ডান্ত EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন, প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক
সমীক্ষাি বাৱব সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণি ওচিৰ্ িাৰখল কৰিব।
15. সমীক্ষাঃ –
(1) প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক িাৰখল কিা আৱবিনখন, ইয়াক প্ৰাপ্ত কিাি যপান্ধি ৰিনি ৰভৰ্িৱৰ্, প্ৰকল্পৱ াি বাৱব সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ
ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি কৱঠাি প্ৰসংগৰ্ পুঙ্খানু পুংঙ্খভাৱে পিীক্ষা কিা হ’ব। আৱবিনখনৰ্ ৰ্থকা আৱসাাঁোহসমূ হি কৰ্থা
অনলাইনৰ্ জৱনাো হ’ব, বা সম্পূ ণত আৱবিনখন অনলাইনৰ্ গ্ৰহণ কিা হ’ব।
(2) অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযাৰ্ ৰ্াি ৰবপিীৱৰ্ ৰনৰেতষ্টভাৱে উৱল্লখ কিাি বযৰৰ্িৱক, যশ্ৰণী ‘B2’ ি অিীনস্থ ৰবেয়সমূ হি বাৰহৱি,
ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ গ্ৰহণ কিা প্ৰৰৰ্খন আৱবিন সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ কিা হ’ব আৰু কৰম ীি সমীক্ষা আৱবিনখন
গ্ৰহণ কিা ৰ্াৰিখিপিা পিৰলে া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্ সম্পূ ণত কিা হ’ব। সমীক্ষা কৰম ীি অনু ৱমািনােলী, ইয়াি হবঠকি
কােতযৰবেিণীসৰহৱৰ্, সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণি যেবোই ৰ্ প্ৰিশতন কিা হ’ব।
(3) অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযাৰ্ ৰ্াি ৰবপিীৱৰ্ ৰনৰেতষ্টভাৱে উৱল্লখ কিাি বযৰৰ্িৱক,

যশ্ৰণী ‘B2’ ি অিীনস্থ ৰবেয়সমূ হি বাৱব,

ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ গ্ৰহণ কিা প্ৰৰৰ্খন আৱবিনি বাৱব যসই আৱবিন প্ৰাপ্ত কিাি যপান্ধি া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্ যসইৱবাি প্ৰকল্পি
বাৱব প্ৰৱয়াজয মানক চৰ্তােলী সংলগ্ন কৰি অনলাইন ৰেৱষ্টমি জৰিয়ৱৰ্ আগৰ্ীয়া-EP জাৰি কিা হ’ব। েৰিৱহ আৱবিনখন অগ্ৰাহয কিা
হয়, যৰ্ৱন্ত এৱনকক অগ্ৰাহয কিাি কািণৱবাৱিা জৱনাো হ’ব।
(4) এই অৰিসূ চনাি িফা 15 ি উপ-িফা (2) অনু সাৱি, যকেৱবািি যক্ষত্ৰৰ্ এক স্বচ্ছ উপাৱয়ৱি সমীক্ষা কিা হ’ব সমীক্ষা কৰম ীি
এখন হবঠকৰ্ ৰেখন হবঠককল প্ৰকল্প প্ৰস্তােকক আমন্ত্ৰ্ণ জৱনাো হ’ব বযৰক্তগৰ্ভাৱে বা প্ৰাৰিকৃৰ্ প্ৰৰৰ্ৰনৰিি (োি পিমেতযািা সিালক
মণ্ডলীি ৰবেয়াি ৰ্লৰ্ নহ’ব) জৰিয়ৱৰ্ বা ৰভৰডঅ’ কনফাৱিিি জৰিয়ৱৰ্ প্ৰৱয়াজনীয় স্পষ্টীকিণ ৰনৱবিন কৰিবকল। কৰম ীি সমুখৰ্
প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্কিণৰ্ জৰডৰ্ EIA সমিয়ক আৰু কােতয সম্পকতীয় যক্ষত্ৰ ৰবৱশেজ্ঞ(সকল)ি সহায় ল’ব পাৱি।
এই প্ৰৰক্ৰয়াি সমাৰপ্তৰ্, সমীক্ষা কৰম ীৱয় হয় ৰনিতাৰিৰ্ ৰনয়ম আৰু চৰ্তােলী সাৱপৱক্ষ আগৰ্ীয়া-EC প্ৰিান কৰিবকল, বা আগৰ্ীয়া-EC
ি বাৱব কিা আৱবিন অগ্ৰাহয কৰিবকল, যৰ্ৱন অগ্ৰাহযকিণি কািণসৰহৱৰ্, সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণকল দ্বৰ্থযহীন অনু ৱমািন আগব়িাব।
(5) েৰিৱহ প্ৰকল্পৱ াি বাৱব আগৰ্ীয়া-EC প্ৰিান কৰিবকল অনু ৱমািন ৰিয়া হয়, যৰ্ৱন্ত কােতযৰবেিণীৰ্ স্পষ্টভাৱে ৰনৰেতষ্টভাৱে পাৰিৱেৰশক
সু িক্ষাকেচসমূ হ আৰু চৰ্তােলী ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা হ’ব। েৰিৱহ অগ্ৰাহযকিণি বাৱব অনু ৱমািন ৰিয়া হয়, যৰ্ৱন্ত যৰ্ৱন অগ্ৰাহযকিণি
কািণৱবাৱিা স্পষ্টভাৱে উৱল্লখ কিা হ’ব।
(6) সমীক্ষা কৰম ীি হবঠকি ৰনিতাৰিৰ্ ৰ্াৰিখি অৰৰ্ কৱমও িহ ৰিন আগৱৰ্, হবঠকখনৰ্ প্ৰস্তােৱ া ৰবৱবচনাি বাৱব ল’বকল ৰঠক কিাি
কৰ্থা আৰু হবঠকি কােতযসূ চীি ৰবেৱয় প্ৰকল্প প্ৰস্তােকক জৱনাো হ’ব অনলাইন ৰেৱষ্টমি জৰিয়ৱৰ্।
(7) সমীক্ষাি সময়ৰ্ সমীক্ষা কৰম ীৱয় যৰ্ৰৰ্য়াকলৱক যকাৱনা নৰ্ুনকক কিা অিযয়ন ৰনৰবচাৰিব, যেৰৰ্য়াকলৱক এৱন যকাৱনা নৰ্ুন ৰ্ৰ্থয
সমীক্ষা কৰম ীি িৃ ৰষ্টৱগাচি নহয় োি বাৱব প্ৰকল্প প্ৰস্তােকিপিা নৰ্ুন অিযয়ন ৰবচিাৱ া অপৰিহােতয হহ পৱি আৰু এই কৰ্থা হবঠকি
কােতযৰবেিণীৰ্ স্পষ্টভাৱে উৱল্লখ কিা ৰ্থাৰকব।

21

(8) অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 42 ি স্তম্ভ (4) ি অিীনৰ্ ৰ্থকা আৰু যসউজ ভেনি অস্থায়ী প্ৰমাণপত্ৰ ৰ্থকা প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্,
প্ৰস্তােৱবাি অগ্ৰাৰিকাি ৰভৰত্তৰ্ ৰবৱবচনাি বাৱব যলাো হ’ব।
(9) গুৰুৰ্িভাৱে প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকাসমূ হ, ৰ্ীব্ৰভাৱে প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকাসমূ হ, আন এৱলকাসমূ হ ইৰ্যাৰিৰ্ অেস্থানি প্ৰস্তাে কিা নৰ্ুন
প্ৰকল্পসমূ হ; সম্প্ৰসািণ কৰিব যখাজা প্ৰকল্পসমূ হ; আিু ৰনকীকিণ কৰিব যখাজা প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব স্তি সমূ হি পৰিকল্পনা কৰি মন্ত্ৰ্যালৱয়
যকাম্পানী জগৰ্ি পাৰিৱেৰশক িাৰয়ত্বি বাৱব, সমৱয় সমৱয় পৰ্থ-ৰনৱিতশনা জাৰি কৰিব।
(10) সমীক্ষা কৰম ীি হবঠকি কােতযৰবেিণী প্ৰিশতন কিা ৰ্াৰিখিপিা যপান্ধি া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্ প্ৰস্তােৱ া চূ ডান্ত ৰসদ্ধান্তি বাৱব
সক্ষম প্ৰাৰিকিণি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ কিা হ’ব।
(11) সক্ষম প্ৰাৰিকিৱণ আৰু যপান্ধি া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্ চূ ডান্ত ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব।
16. আিু ৰনকীকিণি বাৱব আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন প্ৰিানি কােতযপদ্ধৰৰ্ঃ –
(1) ৰবিযমান যচৌহি বা খৰনি লীজ এৱলকা, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱিই ৰভৰ্িৰ্, অনু সূচীৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা প্ৰকল্পসমূ হি
সন্দভতৰ্ আিু ৰনকীকিণি বাৱব আগৰ্ীয়া-EC ৰবচিা আ াইৱবাি আৱবিন ইয়াি ৰ্লৰ্ ৰিয়া আিািক অনু সাৱি প্ৰৱয়াজনসমূ হি অিীন
কিা হ’বঃ-

স্তিৱবাি আিু ৰনকীকিণি

অনলাইনৰ্

সম্ভােয

সংৱশাৰিৰ্ EIA সংৱশাৰিৰ্

জৰিয়ৱৰ্

উৎপািন প’য তলি

সামুিাৰয়ক বা

ক্ষমৰ্াৰ্

অৰভৱপ্ৰৰ্ জৰিয়ৱৰ্

পাৰিৱেৰশক

বৃ ৰদ্ধ

প্ৰপত্ৰৰ্ কিা

প্ৰভােি

আৱবিন

অনু সন্ধানি

প্ৰৰৰ্ৱবিনি

EMP

প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া

প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া

সমীক্ষা কৰম ীি িাজহুো
ি ৰবৱবচনাৱৰ্থত

মন্ত্ৰ্ণাি

যপ্ৰিণ

কিা প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া

হ’বৱন

প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

উৎপািন ক্ষমৰ্াৰ্

প্ৰপত্ৰ-2

নাই

নাই

নাই

নহয়

নাই

বৃ ৰদ্ধ নকিাকক কিা
আিু ৰনকীকিণ
II

10 শৰ্াংশ পেতযন্ত

প্ৰপত্ৰ-2

নাই

নাই

আৱে

নহয়

নাই

III

10 ৰ্কক যবৰে আৰু

প্ৰপত্ৰ-2

নাই

নাই

আৱে

হ’ব

নাই

প্ৰপত্ৰ-2

নাই

আৱে

আৱে

হ’ব

নাই

than 50 প্ৰপত্ৰ-I

নাই

আৱে

আৱে

হ’ব

25 শৰ্াংশ পেতযন্ত
IV

More than 25
ৰ্কক যবৰে আৰু 50
শৰ্াংশ পেতযন্ত

V

More
percent

আৱে (িফা
14
অনু সাৱি)

(2) আিািক অনু সাৱি, প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া প্ৰৱোজয হ’ব এই িফাি অিীনৰ্ ৰশৰৰ্থলকিণ জৰডৰ্ নকিাকক প্ৰকল্পৱ াি বাৱব
যশহবািি বাৱব জাৰি কিা আগৰ্ীয়া-EC (‘সম্প্ৰসািণ’ যশ্ৰণীি অিীনৰ্ আগৰ্ীয়া-EC যক িৰি) ক প্ৰসংগ ৰহচাৱপ হল
উৎপািন ক্ষমৰ্াৰ্ যহাো সিয়ী বৃ ৰদ্ধি বাৱব।
উিাহিণ স্বৰূৱপ েৰি আগৰ্ীয়া-EC জাৰি কিা হহৱে ‘X’ এককি এ া উৎপািন ক্ষমৰ্াি বাৱব, যৰ্ৱন্ত ৰবৰভি স্তিি অিীনৰ্
আিু ৰনকীকিণি বাৱব আগৰ্ীয়া-EC ৰবচাৰি কিা এখন আৱবিন ৰবৱবচনা কৰিব পিা োয় ৰ্লৰ্ ৰিয়া মৱৰ্ঃ22

আগৰ্ীয়া-EC (িিক, প্ৰিান কিা হহৰেল 1/1/2016 ৰ্াৰিৱখ)
উৎপািন ক্ষমৰ্া

X
ক্ৰ

সিয়ী উৎপািন

ৰ্াৰিখ

প্ৰৱোজয স্তি

পেতযায়

কািণ

I

--

উৎপািন ক্ষমৰ্াি বৃ ৰদ্ধ আৰবহৱন

ৰম
ক
সং
খযা
1

X

আিু ৰনকীকিণ
2

1.1 X পেতযন্ত

1/12/2020

II

প্ৰৰ্থম

নৰ্ুন উৎপািন হ’ল 1.1X (X: উৎপািন

আিু ৰনকীকিণ

উৎপািন স্তি ৰেৱ াি বাৱব আগৰ্ীয়া- EC
প্ৰিান কিা হহৱে)

3

1.2X পেতযন্ত

1/06/2021

III

ৰদ্বৰ্ীয়

নৰ্ুন উৎপািন হ’ল আগৰ্ীয়া- EC প্ৰিান

আিু ৰনকীকিণ

কিা উৎপািনি (X) 1.2 গুণ। এইৱ া এই
সৰ্য ৰ্থকা সৱত্ত্বও হহৱে যে প্ৰস্তাৰেৰ্
উৎপািন

1.1X

(প্ৰৰ্থম

আিু ৰনকীকিণ

পেতযায়ৰ্ ৰেৱ াৰ্ আগৱৰ্ই অনু ৱমািন ৰিয়া
হহৰেল) ি 10% ৰ্কক কম।
4

1.4X পেতযন্ত

1/06/2022

IV

ৰ্ৃৰ্ীয়

নৰ্ুন উৎপািন হ’ল আগৰ্ীয়া- EC প্ৰিান

আিু ৰনকীকিণ

কিা উৎপািনি (X) 1.4 গুণ। এইৱ া এই
সৰ্য ৰ্থকা সৱত্ত্বও হহৱে যে প্ৰস্তাৰেৰ্
উৎপািন 1.2X (ৰদ্বৰ্ীয় আিু ৰনকীকিণ
পেতযায়ৰ্ ৰেৱ াৰ্ আগৱৰ্ই অনু ৱমািন ৰিয়া
হহৰেল) ি 25% ৰ্কক কম।

(3) অেৱশয, স্তি (V) ি সন্দভতৰ্ জাৰি কিা আগৰ্ীয়া-EC, ‘সম্প্ৰসািণ’ যশ্ৰণীি অিীনৰ্ জাৰি কিা বুৰল িৰি যলাো হ’ব।
(4) ওপিৰ্ ৰিয়া উপ-িফা (2) ি বযেস্থােলী প্ৰৱোজয নহ’ব ৰ্লৰ্ ৰিয়া এইৱবাি প্ৰকল্পি বাৱব –
(a) ৰেৱবাি যশ্ৰণী ‘B2’ ি অিীনৰ্ পৱি আৰু আিু ৰনকীকিণি যজািৰ্ ৰেৱবাি যশ্ৰণী ‘B1’ বা যশ্ৰণী ‘A’ হল পৰিেৰৰ্তৰ্ হহৱে; আৰু
(b) EIA অৰিসূ চনা(সমূ হ)ি অনু সাৱি িাজহুো শুনানী প্ৰৱোজয যহাো প্ৰকল্পৱ াি জীেন কালৰ্ িাজহুো শুনানী সম্পি কিা যহাো নাৰেল;
(5) উৎপািন ক্ষমৰ্া বৃ ৰদ্ধ নকিাকক আিু ৰনকীকিণ অৰভপ্ৰায় ৰ্থকা প্ৰস্তােসমূ হ বা ইৰৰ্পূ ৱবত জাৰি কিা আগৰ্ীয়া-EC ি সন্দভতৰ্ 10
শৰ্াংশ পেতযন্ত উৎপািন ক্ষমৰ্া ব়িাব যখাজা প্ৰস্তােসমূ হি বাৱব আগৰ্ীয়া-EC ৰবচাৰি কিা আ াইৱবাি আৱবিনি বাৱব আগৰ্ীয়া-EC
অনলাইনৰ্ জাৰি কিা হ’ব, ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ আৱবিনৱবাি গ্ৰহণ কিাি লৱগ লৱগ।
(6) ইৰৰ্পূ ৱবত প্ৰিান কিা আগৰ্ীয়া-EC ি সন্দভতৰ্ উৎপািন ক্ষমৰ্া 10 শৰ্াংশিপিা 50 শৰ্াংশ পেতযন্ত বৃ ৰদ্ধ কিাি অৰভপ্ৰায় বযক্ত কিা
প্ৰস্তােসমূ হি বাৱব আগৰ্ীয়া-EC ৰবচাৰি কিা আ াইৱবাি আৱবিন, আৱবিনি ৰ্াৰিখিপিা পিৰলে া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্ সমীক্ষা
কৰম ীৱয় ৰবৱবচনাি বাৱব ল’ব আৰু ৰ্িনু সাৱি আগৰ্ীয়া-EC প্ৰিানি বাৱব যসইৱবািি সমীক্ষা চৱলাো হ’ব।
(7) ওপিি উপ-িফা (1) ৰ্ ৰিয়া সািণীি স্তম্ভ (5) আৰু স্তম্ভ (6) ি অিীনৰ্ প্ৰৱয়াজন যহাো EIA আৰু EMP ি ঠাইৰ্ বায়ু (প্ৰিূ েণ
প্ৰৰৰ্ৱিাি আৰু ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ) অৰিৰনয়ম, 1981 বা জল (প্ৰিূ েণ প্ৰৰৰ্ৱিাি আৰু ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ) অৰিৰনয়ম, 1974 ি অিীনৰ্ গঠন কৰি ৰিয়া
কাৰিকিী কৰম ীি অনু ৱমািনমৱমত SPCB বা UTPCC এ জাৰি কিা ‘প্ৰিূ েণ যলাডৰ্ যকাৱনা বৃ ৰদ্ধ যহাো নাই’ প্ৰমাণপত্ৰও ৰবৱবচনাি
বাৱব যলাো হ’ব।
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17. আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি প্ৰিান বা অগ্ৰাহযকিণঃ –
(1) ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ সমীক্ষা কৰম ীি অনু ৱমািনােলী ৰবৱবচনা কৰিব আৰু প্ৰকল্প প্ৰস্তােকক ইয়াি ৰসদ্ধান্তি কৰ্থা জাৰনবকল ৰিব
সমীক্ষা কৰম ীি হবঠকি কােতযৰবেিণী প্ৰস্তুৰ্ যহাো ৰিনিপিা ৰত্ৰে া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্ বা প্ৰৱয়াজনীয় নৰৰ্থি হসৱৰ্ সম্পূ ণত আৱবিন
প্ৰাপ্ত কিাি নকৈ া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্, অেৱশয ৰ্লৰ্ ৰিয়া যক্ষত্ৰসমূ হৰ্ ইয়াি বযৰৰ্ক্ৰম হ’ব।
(2) The ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ সািািণৱৰ্ সমীক্ষা কৰম ীি অনু ৱমািনােলী গ্ৰহণ কৰিব। ৰেৱবাি যকেৰ্ ই সমীক্ষা কৰম ীি
অনু ৱমািনােলীি প্ৰৰৰ্ অসন্মৰ্ হয় যসইৱবাি সমীক্ষা কৰম ীি হবঠকি কােতযৰবেিণী প্ৰকাশ যহাো ৰ্াৰিখিপিা পিৰলে া কােতযৰিনি
ৰভৰ্িৰ্ পুনি ৰবৱবচনা কৰিবকল সমীক্ষা কৰম ীক ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ অনু ৱিাি কৰিব আৰু এৱন অনু ৱিািি সময়ৰ্ প্ৰাৰিকিৱণ
ইয়াি অসন্মৰৰ্ি কািণসমূ ৱহা উৱল্লখ কৰিব। প্ৰাৰিকিণি এই ৰসদ্ধান্তি কৰ্থা এৱকসময়ৱৰ্ আৱবিনকািীৱকা অনলাইন যমাডৰ্ জৱনাো
হ’ব। আনহাৱৰ্ সমীক্ষা কৰম ীৱয় ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণি পেতযৱেক্ষণসমূ হ ৰবৱবচনা কৰিব আৰু এই সন্দভতৰ্ কৰম ীি মৰ্ামৰ্ আৰু
পিৰলে া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্ জাৰনবকল ৰিয়া হ’ব। সমীক্ষা কৰম ীি এৱন মৰ্ামৰ্ ৰবৱবচনা কিাি পােৰ্ ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ যলাো
ৰসদ্ধান্ত চূ ডান্ত ৰসদ্ধান্ত হ’ব। সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ প্ৰকল্প প্ৰস্তােকক পিেৰ্তী ৰত্ৰে া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্ এই ৰসদ্ধান্তি কৰ্থা
জাৰনবকল ৰিব।
(3) ওপিি উপ-িফা (2) ৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া অেৰিি ৰভৰ্িৰ্, ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ েৰি ইয়াি ৰসদ্ধান্তি কৰ্থা আৱবিনকািীক
নজনায়, যৰ্ৱন্ত আৱবিনকািীৱয় এইবুৰল িৰি হল আগবাৰ়িব পাৱি যে সমীক্ষা কৰম ীি অনু ৱমািনােলীি ওপিৰ্ ৰভৰত্ত কৰি ৰবৰনয়ামক
প্ৰাৰিকিৱণ ৰবচিা আগৰ্ীয়া-EC হয় প্ৰিান কৰিৱে নহয় অগ্ৰাহয কৰিৱে।
(4) ওপিি উপ-িফা (2) ৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া অেৰিি মযািসমাৰপ্তি পােৰ্, ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণি ৰসদ্ধান্ত আৰু সমীক্ষা কৰম ীি চূ ডান্ত
অনু ৱমািনােলী িাজহুো নৰৰ্থ হ’ব।
(5) আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াি বাৱব কিা আৱবিন প্ৰাপ্ত কিাি আগৱৰ্ বা সম্ভােয
সামুিাৰয়ক বা পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি অনু সন্ধানি আগৱৰ্ বা সমীক্ষাি আগৱৰ্ বা সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণ ৰসদ্ধান্ত যলাোি আগৱৰ্
আন ৰবৰনয়ামক ৰনকায়সমূ হ বা প্ৰাৰিকিণসমূ হিপিা অনু ৱমািনি প্ৰৱয়াজন নহ’ব, ৰ্লৰ্ ৰিয়া এইৱকই া বযৰৰ্ক্ৰমি বাৰহৱিঃ(a) খনন প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্, সক্ষম প্ৰাৰিকিণিপিা খনন পৰিকল্পনাি অনু ৱমািন;
(b) প্ৰকল্পৱ াৰ্ জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা অিণযভূ ৰমি পৰিেৰ্তনি বাৱব বন (সংিক্ষণ) অৰিৰনয়ম, 1980 (1980 ি অৰিৰনয়ম সংখযা 6) ি অিীনৰ্
নীৰৰ্গৰ্ অনু ৱমািন;
(c) CRZ বা ICRZ এৱলকাৰ্ অেৰস্থৰ্ প্ৰকল্পি যক্ষত্ৰৰ্, িাজয বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰি উপকূলীয় বযেস্থাপনা প্ৰাৰিকিণি অনু ৱমািন;
আৰু
(d) আগৰ্ীয়া-EC ি বাৱব ৰিয়া প্ৰস্তােি ৰবৱবচনাি সময়ৰ্ ভূ ৰমি সম্পূ ণত অৰিগ্ৰহণ এ া পূ বত-চৰ্ত নহ’বও পাৱি েৰিও, চিকািী
হস্তৱক্ষপি জৰিয়ৱৰ্ অৰিগ্ৰহণি প্ৰস্তাে কিা প্ৰকল্পৰ্থলী(সমূ হ)ি যক্ষত্ৰৰ্, ভূ ৰম অৰিগ্ৰহণ, পুনিসংস্থাপন আৰু পুনিবসৰৰ্ অৰিৰনয়ম,
2013 (2013 ি অৰিৰনয়ম সংখযা 30) আৰু সমৱয় সমৱয় কিা ইয়াি সংৱশািনীসমূ হৰ্ সৰিৰেষ্ট বযেস্থােলী অনু সাৱি সংৰিষ্ট িাজয
চিকাৱি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰি প্ৰশাসৱন ভূ ৰম অৰিগ্ৰহণি সন্দভতৰ্ জাৰি কিা প্ৰািৰম্ভক অৰিসূ চনাি এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপি প্ৰৱয়াজন
হ’ব। েৰি ভূ ৰমি গিাকীসকলি হসৱৰ্ কিা বযৰক্তগৰ্ মিযস্থৰ্াি জৰিয়ৱৰ্ ভূ ৰম অৰিগ্ৰহণ কৰিবকল যলাো হহৱে, যৰ্ৱন্ত প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্পৱ াি
বাৱব ভূ ৰম ৰবক্ৰী কিাি বাৱব ৰ্থকা ভূ ৰমি গিাকীি অৰভপ্ৰায় প্ৰিশতন কিা ৰনভতিৱোগয নৰৰ্থি প্ৰৱয়াজন হ’ব। খনন প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্,
‘অৰভপ্ৰায়-পত্ৰ’ এক ৰনভতিৱোগয নৰৰ্থ ৰহচাৱপ ৰবৱবচনা কিা হ’ব।
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(6) সম্ভােয সামুিাৰয়ক বা পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি অনু সন্ধান বা সমীক্ষা বা EIA or EMP প্ৰৰৰ্ৱবিনৱক িৰি আৱবিনি সন্দভতৰ্ যলাো
ৰসদ্ধান্তি বাৱব পৰ্থ-প্ৰিশতনকািী সামগ্ৰী ৰহচাৱপ ৰবৱবৰচৰ্ EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্কিণি কামৰ্ জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক বা ACO
বা EIA সমিয়ক বা কােতয সম্পকতীয় যক্ষত্ৰ ৰবৱশেজ্ঞিদ্বািা কিা যহাো গুপ্তকিণ আৰু/বা ভুল বা অশুদ্ধ বা ৰবভ্ৰাৰন্তকি ৰ্ৰ্থয বা যড াি
িাৰখলকিণ, আৱবিন অগ্ৰাহযকিণি আৰু যসই অগ্ৰাহযকিণি ৰভৰত্তৰ্ প্ৰিান কিা আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই
প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱেই বাৰৰ্লকিণি কািণ হ’ব পাৱি। প্ৰকল্প প্ৰস্তােকক বযৰক্তগৰ্ শুনানীি সু ৰবিা ৰি উৰঠ আৰু প্ৰাকৃৰৰ্ক নযায়ি
মূ লনীৰৰ্সমূ হ অনু সিণ কৰি, এখন আৱবিনি অগ্ৰাহযকিণ আৰু যসই অগ্ৰাহযকিণি ৰভৰত্তৰ্ ইৰৰ্পূ ৱবত প্ৰিান কিা আগৰ্ীয়া-EC বা
আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱেই বাৰৰ্লকিণি ৰসদ্ধান্ত ল’ব ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ।
(7) EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্কিণি কামৰ্ জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক বা ACO বা EIA সমিয়ক বা কােতয সম্পকতীয় যক্ষত্ৰ
ৰবৱশেজ্ঞিদ্বািা িাৰখল কিা যহাো ভুল বা অশুদ্ধ বা ৰবভ্ৰাৰন্তকি ৰ্ৰ্থয বা যড াি সংজ্ঞান হল মন্ত্ৰ্যালৱয় এৱন ঘ নাি বাৱব জগিীয়া সংস্থা
বা বযৰক্তি যেকৰলৰষ্টঙৱক (ক’লা সূ চীৰ্ নাম অন্তভুতক্ত কিা) িৰি েৰ্থাৰবৰহৰ্ বযেস্থা ল’ব।
(8) ে’ৰ্ এ া প্ৰকল্প বা কােতযকলাপি বাৱব চিকাৱি প্ৰিান কিা যকাৱনা লীজ বা অনু জ্ঞাপত্ৰ বা অৰিকাি বা অনু মৰৰ্ বা কত্তৃ তত্ব হয়
যকাৱনা আইনী প্ৰৰক্ৰয়াৰ্ বা আইনি বযেস্থা অনু সাৱি চিকািিদ্বািা বাৰৰ্ল কিা হহৱে আৰু প্ৰকল্পৱ াি সন্দভতৰ্ প্ৰিান কিা যসই লীজ
বা অনু জ্ঞাপত্ৰ বা অৰিকাি বা অনু মৰৰ্ বা কত্তৃ তত্ব েৰি আন যকাৱনা বযৰক্ত বা ৰনলামী/ৰনৰবিাৰ্ সফল ডাকৰিওাঁৰ্াক প্ৰিান কিা হহৱে
যৰ্ৱন্ত এই যক্ষত্ৰৰ্ঃ(a) সম্প্ৰৰৰ্ বলবৎ হহ ৰ্থকা ৰেৱকাৱনা আইনি অিীনৰ্ ওপিৰ্ উৱল্লখ কিা ৰবেয়ৰ্ ৰনৰেতষ্ট বযেস্থাপনি যক্ষত্ৰৰ্ঃ এৱন আইনি বযেস্থােলী
অনু প্ৰৱোজয হ’ব; আৰু
(b) সম্প্ৰৰৰ্ বলবৎ হহ ৰ্থকা ৰেৱকাৱনা আইনি অিীনৰ্ ওপিৰ্ উৱল্লখ কিা ৰবেয়ৰ্ ৰনৰেতষ্ট বযেস্থাপন নৰ্থকাি যক্ষত্ৰৰ্ঃ প্ৰকল্পৱ াি কাম
হাৰ্ৰ্ ল’বকল হবিভাৱে যোগয বযৰক্তৱয় বা চিকাৱি বােৰন কিা সফল ডাকৰিওাঁৰ্াই আইনি বযেস্থােলী অনু সাৱি এই অৰিসূ চনাি
পৰিৰশষ্ট-VI ৰ্ ৰিয়া প্ৰপত্ৰ – 6 ৰ্ আগৰ্ীয়া-EC প্ৰিানি বাৱব এখন আৱবিন কৰিব। ৰবিযমান EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন আৰু ইৰৰ্পূ ৱবত প্ৰিান
কিা আগৰ্ীয়া-EC ৰবৱবচনা কৰি সমীক্ষা কৰম ীৱয় এই আ াইৱবাি আৱবিন ৰবৱবচনাি বাৱব ল’ব। ইৰৰ্পূ ৱবত প্ৰিান কিা মৱৰ্ এৱকই
মানযৰ্া অেৰি, ৰনয়ম আৰু চৰ্তােলী বাহাল িাৰখ সমীক্ষা কৰম ীৱয় আগৰ্ীয়া-EC প্ৰিান কৰিবকল অনু ৱমািন আগব়িাব পাৱি। অেৱশয
সমীক্ষা কৰম ীৱয় প্ৰৱয়াজন যবাি কিা মৱৰ্ এৱন প্ৰকল্পি বাৱব যকে-ৰনৰেতষ্ট অৰৰ্ৰিক্ত চৰ্তােলী িােতয কৰি ৰিব পাৱি।
18. আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ৰ্ সংৱশািনীঃ –
(1) আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱিই ৰনয়ম আৰু চৰ্তােলীৰ্ যহাো যকাৱনা পৰিেৰ্তনি সন্দভতৰ্
প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণি ওচিৰ্ প্ৰপত্ৰ-4 ৰ্ কিা এখন আৱবিন অনলাইনৰ্ জমা কৰিব ৰনিতাৰিৰ্ প’য তলকল
হগ।
(2) আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ সংৱশািনীি বাৱব কিা আ াইৱবাি আৱবিন, সমীক্ষা কৰম ীৱয় আৱবিনি ৰ্াৰিখি পিৰলে া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্
ৰবৱবচনাি বাৱব ল’ব আৰু আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ সংৱশািনীি অনু ৱমািন ৰিয়াি বাৱব সমীক্ষা কৰিব।
(3) আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ সংৱশািনীি বাৱব কিা আ াইৱবাি আৱবিন, ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ আৱবিনি ৰ্াৰিখি ৰবে া কােতযৰিনি ৰভৰ্িৰ্
ৰবৱবচনাি বাৱব ল’ব আৰু ৰ্িনু সাৱি আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ কিা অনু ৱমাৰিৰ্ সংৱশািনী জাৰি কৰিব।
(4) িাজহুো মন্ত্ৰ্ণা বা আগৰ্ীয়া-EC প্ৰিানি পােৰ্ প্ৰকল্পৰ্থলীি অেস্থানৰ্ কিা ৰেৱকাৱনা পৰিেৰ্তন এ া নৰ্ুন প্ৰস্তাে বুৰল িিা হ’ব
আৰু ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া কােতযপদ্ধৰৰ্ অনু সাৱি এৱকবাৱি গুৰিৱিপিা সমীক্ষা কিা হ’ব যেৰৰ্য়াকলৱক সমীক্ষা কৰম ী এই কৰ্থাৰ্ আিস্ত
নহয় যে এই পৰিেৰ্তন ইমাৱনই নূ যন যে ই EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনৰ্ যকাৱনা সালসলৰন ঘ াব যনাোৱি। সমীক্ষা কৰম ীি অনু ৱমািনমৱমত
ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ এ া সংৱশািনী জাৰি কৰিব।
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(5) যেৰৰ্য়াকলৱক সবতাৰিক উৎপািন ক্ষমৰ্া, খননি লীজ এৱলকা, খৰন বন্ধ কিাি চৰ্তােলী অপৰিেৰৰ্তৰ্ হহ ৰ্থাৱক আৰু প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক
যসইৱবাি ৰঠকমৱৰ্ ৰূপাৰয়ৰ্ কৱি, যসই সময়ৰ্ কিা খননি পৰিমাণ অনু ৰূপ যহাোকক প্ৰিান কিা আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিয়া
প্ৰশমনমূ লক বযেস্থাসমূ হি প্ৰকৃৰৰ্ আৰু বযাৰপ্ত ৰঠকমৱৰ্ মাৰন চলা হয়, যৰ্ৰৰ্য়াকলৱক প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিয়া
সবতাৰিক উৎপািন ক্ষমৰ্া পেতযন্ত উৎপািন কৰি ৰ্থাৰকব পাৰিব আৰু খননি পৰিচালন প্ৰৰক্ৰয়াসমূ হি পৰিেৰ্তনৱৰ্া অনু মৰৰ্ ৰিয়া হ’ব।
অেৱশয, ৰনিতাৰিৰ্ উৎপািন আৰু/বা পৰিচালন প্ৰৰক্ৰয়াসমূ হি পৰিেৰ্তনৰ্ কিা এৱন পৰিেৰ্তনি কৰ্থা, অনু ৰূপ প্ৰশমনমূ লক বযেস্থাসমূ হি
হসৱৰ্ প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক পেতযায়ক্ৰৰমক অনু পালন প্ৰৰৰ্ৱবিনৰ্ জনাব লাৰগব। লগৱৰ্, উৎপািনি পৰিমাণি অনু ৰূপ যহাোকক বা পৰিচালন
প্ৰৰক্ৰয়াসমূ হি পৰিেৰ্তনি পৰিৱপ্ৰৰক্ষৰ্ৰ্ প্ৰৱয়াজন যহাো প্ৰশমনমূ লক বযেস্থাসমূ হ গ্ৰহণ কিাৰ্ যহাো বযৰ্থতৰ্া, প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক কিা
‘অনা-অনু পালন’ বুৰল ৰবৱবচনা কিা হ’ব, আৰু যৰ্ৱন অেস্থাৰ্ প্ৰকল্প প্ৰস্তােক েৰ্থাৰবৰহৰ্ কােতযবযেস্থাি মুখামুৰখ হ’ব লাৰগব।
(6) আন প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্, ইৰৰ্পূ ৱবত প্ৰিান কিা আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয় যসইৱ াৱৰ্ অনু ৱমািন
ৰিয়া সামৰগ্ৰক ক্ষমৰ্াি সালসলৰন নঘৱ াোকক ইউৰন সমূ হ বা েৰ্নসমূ হ বা েন্ত্ৰ্-পাৰৰ্সমূ হৰ্ কিা পৰিেৰ্তনি বাৱব আগৰ্ীয়া-EC বা
আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৰ্ যকাৱনা সংৱশািনীি প্ৰৱয়াজন নহ’ব।
(7) জলৰসিন প্ৰেু ৰক্তৰ্ কিা পৰিেৰ্তন োি পৰিণৰৰ্ৰ্ পাৰিৱেৰশক উপকাি (ৱেৱন বান জলৰসিনিপিা ৰবন্দু জলৰসিনৱল) সািন হয়,
আৰু োি পৰিণৰৰ্ৰ্ কৃেয প্ৰভাৰেৰ্ যক্ষত্ৰি সংবিতন হয়, ৰকন্তু বান্ধি উচ্চৰ্া আৰু জলমগ্নােস্থাি যকাৱনা বৃ ৰদ্ধ নহয়, যৰ্ৱন পৰিেৰ্তনি
বাৱব আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৰ্ যকাৱনা সংৱশািনীি প্ৰৱয়াজন নহ’ব।
19. আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ি মানযৰ্াঃ –
(1) আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱিই অেৰিি মানযৰ্াৰ্ প্ৰকল্পৱ াি ৰৰ্ৰন া পেতযায় জৰডৰ্ হহ
ৰ্থাৱকঃ
(a) ৰনমতাণ বা সংস্থাপন পেতযায়;
(b) পৰিচালনাত্মক পেতযায়; আৰু
(c) অৰৰ্ৰিক্তৰ্া বা সমাপন বা ৰবখণ্ডন পেতযায়
I. ৰনমতাণ বা সংস্থাপন পেতযায়ঃ ৰনমতাণ বা সংস্থাপন পেতযায়ি অৰ্থত হ’ল ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ, আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি
ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱক প্ৰিান কিা ৰ্াৰিখিপিা এইৰখৰনকলৱকঃ(a) ৰনমতাণ প্ৰকল্পসমূ হি (অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 42 আৰু 43) যক্ষত্ৰৰ্ আ াইৱবাি ৰনমতাণকােতযি সমাৰপ্ত ৰেৱবািি হসৱৰ্ সম্পকত
আৱে, আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াি বাৱব কিা আৱবিনি হসৱৰ্; আৰু/বা
(b) আন আ াইৱবাি যক্ষত্ৰৰ্ (অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 1, 42 আৰু 43 ি বযৰৰ্িৱক) উৎপািন পৰিচালন প্ৰৰক্ৰয়াসমূ হ আিম্ভ কিাৱক
িৰি প্ৰকল্প আৰু েন্ত্ৰ্-পাৰৰ্ি সমাৰপ্ত ৰেৱবািি হসৱৰ্ সম্পকত আৱে, আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়,
যসইৱ াি বাৱব কিা আৱবিনি হসৱৰ্;
(c) সবতাৰিক পিাে বেি যহাোি চৰ্তসাৱপৱক্ষ, সমীক্ষা কৰম ীৱয় পূ বতানু মান কিা সময়কলৱক বা খনন লীজি মানযৰ্া পেতযন্ত, ইয়াৱি
ৰেৱ াৱেই যসানকাৱল আৱহ, যসই সময়কলৱক প্ৰকল্পি জীেনকাল।
(d) খনন প্ৰকল্পসমূ হঃ সবতাৰিক পিাে বেি যহাোি চৰ্তসাৱপৱক্ষ, সমীক্ষা কৰম ীৱয় পূ বতানু মান কিা মৱৰ্ প্ৰকল্পি জীেনকাল; বা খনন
লীজি মানযৰ্া অেৰি পেতযন্ত; ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই যসানকাৱল আৱহ, আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়,
যসইৱ াৱেই প্ৰিান কিা ৰ্াৰিখিপিা িহ বেিি ৰভৰ্িৰ্ খনন কােতযকলাপ আিম্ভ যহাোি চৰ্তসাৱপৱক্ষ;
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(e) নিী উপৰ্যকা প্ৰকল্পসমূ হ (অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 3) বা জলৰসিন প্ৰকল্পসমূ হ (অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 4) বা ৰনউক্লীয়
শৰক্ত প্ৰকল্পসমূ হ আৰু ৰনউক্লীয় ইন্ধনি প্ৰসংস্কিণ (অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 6): যপান্ধি বেি;
(f) আন আ াইৱবাি প্ৰকল্পঃ িহ বেি।
েৰিৱহ, সবতাৰিক ৰৰ্ৰন বেি যহাোি চৰ্তসাৱপৱক্ষ, আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱিই মানযৰ্া অেৰি
গণনািপিা, িাষ্ট্ৰীয় যকাম্পানী আইন নযায়াৰিকিণৰ্ যকাম্পানীসমূ হি ঋণৱশািনাক্ষমৰ্া মীমাংসা প্ৰৰক্ৰয়াি অেৰি বা আন ৰেৱকাৱনা নযায়াৰিকিৱণ
বা আিালৱৰ্ প্ৰকল্পৱ াি ৰনমতাণ আৰু/বা সংস্থাপনৰ্ আৱিাপ কিা ৰনৱেিাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধৰ্াি অেৰি বা যকাৱনা প্ৰাৰিকিণি অিীনৰ্ আৱিাপ
কিা অৰিস্থগন কাল বাি ৰিয়া হ’ব।
II. পৰিচালনাত্মক পেতযায়ঃ- পৰিচালনাত্মক পেতযায়ি মানযৰ্াি যৰ্ৰৰ্য়া সমাৰপ্ত ঘৰ ব েৰিৱহ ৰনমতাণ আৰু/বা সংস্থাপনি কাম, এই
অৰিসূ চনাি িফা (19) ি উপ-িফা (2) আৰু (3) অনু সাৱি অনু ৰূপ মানযৰ্া অেৰিি ৰভৰ্িৰ্ সম্পূ ণত নহয়। এই অৰিসূ চনাি িফা (19)
ি উপ-িফা (2) ি বযেস্থােলীি চৰ্তসাৱপৱক্ষ খননি বাৰহৱি প্ৰকল্পসমূ হি পৰিচালনাত্মক পেতযায়ি বাৱব ৰিয়া আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়াEP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াি মানযৰ্া হ’বঃ
(a) প্ৰকল্পৱ াি অেৰশষ্ট জীেনকালি বাৱব শািৰ্;
(b) সম্পূ ণত কিা প্ৰকল্পৱ াি বাৱব সীমাবদ্ধ হহ ৰ্থাৰকব, এই কৰ্থা স্পষ্ট কৰি ৰিয়া হহৱে যে ওপিৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া অেৰিি ৰভৰ্িৰ্
আংৰশকভাৱে কােতযৰূপাৰয়ৰ্ কিা যহাো প্ৰকল্পি বাৱব যকেল প্ৰকল্পৱ াি সম্পূ ণত যহাো অংশৱ াৱহ প্ৰকল্পৱ াি অেৰশষ্ট জীেনকালি বাৱব
শািৰ্ বুৰল ৰবৱবচনা কিা হ’ব।
(2) এৱলকা ৰবকাশ প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব, আগৰ্ীয়া-EC, বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াি মানযৰ্া যকেল
যৰ্ৱনৱবাি কােতযকলাপি বাৱবৱহ সীমাবদ্ধ হ’ব ৰেৱবািি িাৰয়ত্ব এগিাকী ৰবকাশকািী ৰহচাৱপ প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক পালন কৱি।
(3) আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া - EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৰ্ অনু ৱমািন ৰিয়া সামৰ্থতযি ৰ্লৰ্ পৰিচাৰলৰ্ আৰু সমীক্ষা
কৰম ীৱয় পূ বতানু মান কিা মৱৰ্ প্ৰকল্পি জীেনকালি ৰভৰ্িৰ্ ভাণ্ডাি যশে যনাৱহাো খনন প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্, ইৰৰ্পূ ৱবত প্ৰিান কিা
আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱৰ্ই অনু ৱমািন ৰিয়া এৱক উৎপািন ক্ষমৰ্া আৰু খনন লীজ
এৱলকাি বাৱব সমীক্ষা কৰম ীি অনু ৱমািনসাৱপৱক্ষ আগৰ্ীয়া-EC ি মানযৰ্া অেৰি সম্প্ৰসাৰিৰ্ কৰিব পিা োয়। অেৱশয এৱন আগৰ্ীয়াEC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱিই মানযৰ্া অেৰি, খনন লীজি অেৰিৰ্কক যবৰে নহ’ব।
20. প্ৰকল্পক ৰিয়া আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ি পােি ৰনিীক্ষণঃ –
(1) প্ৰকল্পৱ াক যে আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱেই প্ৰিান কিা হহৱে, যসই কৰ্থা জনাই আৰু
ৰ্াি লগৱৰ্ ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণি যসইৱ া যেবোই , ে’ৰ্ আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱিই
যে প্ৰৰৰ্ৰলৰপ প্ৰিশতন কিা হ’ব, ৰ্াি ৰবস্তৃৰ্ ৰ্ৰ্থয প্ৰিান কৰি, প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক যৰ্ওাঁি ৰনজি খিচৰ্ অন্তৰ্ঃ িু খন স্থানীয় বাৰ্ৰিকাকৰ্ৰ্
চকুৰ্ লগাকক ৰবজ্ঞাপন প্ৰচাি কৰিব। যকাম্পানী আৰু প্ৰাসংৰগক প্ৰকল্পি যেবোইৱ াৱৰ্া আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই
প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱিই প্ৰৰৰ্ৰলৰপ স্থায়ীভাৱে প্ৰিশতন কিা হ’ব।
(2) ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ ইয়াি ৰনিতাৰিৰ্ প’য তলৰ্ আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱেই িাজহুো
যক্ষত্ৰৰ্ স্থাপন কৰিব।
(3) প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক আগৰ্ীয়া-EC ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ, অনু ৱমািন প্ৰিানি ৰত্ৰে ৰিনি ৰভৰ্িৰ্ ৰ্লৰ্ ৰিয়া প্ৰাৰিকিণসমূ হি ওচিৰ্ িাৰখল
কৰিব ৰেসকৱল আনহাৱৰ্ যসই প্ৰৰৰ্ৰলৰপ প্ৰাপ্ত কিা ৰ্াৰিখিপিা ৰত্ৰে ৰিনকলৱক ৰ্াক প্ৰিশতন কৰিবঃ
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(a) ৰজলা িণ্ডািীশ / ৰজলা কাৱলক্টি / উপায়ু ক্ত/সকল;
(b) ৰজলা পৰিেি বা যপৌি ৰনগম বা পিায়ৰ্সমূ হি ইউৰনয়ন;
(c) ৰজলা উৱিযাগ কােতযালয়;
(d) চহিীয়া স্থানীয় ৰনকায়সমূ হ (ULBs) / সংৰিষ্ট পিায়ৰ্ীিাজ সংস্থাসমূ হ / ৰবকাশ প্ৰাৰিকিণসমূ হ;
(e) মন্ত্ৰ্যালয়ি সংৰিষ্ট আিৰলক কােতযালয়; আৰু
(f) SPCB বা UTPCC ি সংৰিষ্ট আিৰলক কােতযালয়।
(4) আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱৰ্ই ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া চৰ্তােলীি সন্দভতৰ্ 30 জুন পেতযন্ত
পূ বতেৰ্তী ৰবত্তীয় বেি সম্পকতীয় অনু পালন প্ৰৰৰ্ৱবিনসমূ হ অনলাইনৰ্ ৰনিতাৰিৰ্ প’য ল
ত ৰ্ িাৰখল কিাৱ া প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি বাৱব
বািযৰ্ামূ লক হ’ব। আগৰ্ীয়া-EC প্ৰিান কিা ৰ্াৰিখিপিা প্ৰকল্পি জীেনকাল পেতযন্ত, বাৰেতক অনু পালন প্ৰৰৰ্ৱবিন সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক
প্ৰাৰিকিণি ওচিৰ্ িাৰখল কিা হ’ব। অেৱশয, ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ েৰি প্ৰৱয়াজন যবাি কৱি, যৰ্ৱন্ত ৰ্াৱৰ্াকক যবৰে ঘনাই অহা
বযেিানৰ্ এৱন অনু পালন প্ৰৰৰ্ৱবিন ৰবচাৰিব পাৱি।
(5) আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱৰ্ই ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া চৰ্তােলীি সন্দভতৰ্ 30 জুন পেতযন্ত
পূ বতেৰ্তী ৰবত্তীয় বেি সম্পকতীয় বাৰেতক অনু পালন প্ৰৰৰ্ৱবিন, প্ৰাসংৰগক ৰবত্তীয় বেতৱ াৰ্ িাৰখল কিাৰ্ বযৰ্থত হ’যল যশ্ৰণী ‘B2’ প্ৰকল্পসমূ হি
ওপিৰ্ হিৰনক 500/- কাি ৰবলম্ব মাচুল; যশ্ৰণী ‘B1’ প্ৰকল্পসমূ হি ওপিৰ্ হিৰনক 1000/- কাি ৰবলম্ব মাচুল; আৰু যশ্ৰণী ‘A’
প্ৰকল্পসমূ হি ওপিৰ্ হিৰনক 2,500/- কাি ৰবলম্ব মাচুল আৱিাপ কিা হ’ব। আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয
হয়, যসইৱ াৱৰ্ই ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া চৰ্তােলীি সন্দভতৰ্ এৱনকক অনু পালন প্ৰৰৰ্ৱবিন িাৰখল নকিাৱ া এৱকিাৱহ ৰৰ্ৰন বেিি বাৱব
অবযাহৰ্ ৰ্থাৰকৱল, আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱেই প্ৰৰ্যাহাি কিা হহৱে বুৰল িিা হ’ব, আৰু
ৰ্াৱকা এই সন্দভতৰ্ যকাৱনা আগৰ্ীয়া জাননী ৰনৰিয়াকক।
(6) প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক িাৰখল কিা আ াইৱবাি অনু পালন প্ৰৰৰ্ৱবিন সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণি যেবোই ৰ্ লভয হ’ব।
(7) যশহৰ্ীয়া অনু পালন প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি যেবোই ৱৰ্া প্ৰিশতন কিা হ’ব।
(8) যশ্ৰণী ‘A’ প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া চৰ্তােলী অনু পালন কিা হহৱেৱন নাই যসই কৰ্থা ৰনিীক্ষণ কৰিব
মন্ত্ৰ্যালয়ি আিৰলক কােতযালৱয় বা CPCB ি আিৰলক সিালকালৱয়। পৰিিশতনি ৰ্াৰিখিপিা যপান্ধি ৰিনি ৰভৰ্িৰ্ ৰনিীক্ষণ প্ৰৰৰ্ৱবিন
ৰনিতাৰিৰ্ যেব প’য তলৰ্ প্ৰিশতন কিা হ’ব।
(9) যশ্ৰণী ‘B1’ প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ আৰু যশ্ৰণী ‘B2’ প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব আগৰ্ীয়া-EP ৰ্ ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া চৰ্তােলী
অনু পালন কিা হহৱেৱন নাই যসই কৰ্থা ৰনিীক্ষণ কৰিব SPCB বা UTPCC এ। পৰিিশতনি ৰ্াৰিখিপিা যপান্ধি ৰিনি ৰভৰ্িৰ্ ৰনিীক্ষণ
প্ৰৰৰ্ৱবিন ৰনিতাৰিৰ্ যেব প’য তলৰ্ প্ৰিশতন কিা হ’ব।
(10) এইৱবাি বযেস্থা বৰৰ্ত ৰ্থকা সৱত্ত্বও, মন্ত্ৰ্যালয়ি আিৰলক কােতযালয়, CPCB, SPCB বা UTPCC ি আিৰলক সিালকালয়ি জৰিয়ৱৰ্
মন্ত্ৰ্যালৱয় চৱলাো প্ৰৱচষ্টাি পৰিপূ িক ৰহচাৱপ, এ া োিৃ ৰচ্ছক িিৱণ প্ৰকল্পসমূ ৱহ আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয
হয়, যসইৱ াৱৰ্ই বাৰন্ধ ৰিয়া চৰ্তােলীি অনু পালন কৰিৱেৱন নাই ৰ্াি ৰনিীক্ষণি বাৱব মন্ত্ৰ্যালৱয় িাষ্ট্ৰীয় খযাৰৰ্সম্পি চিকািী সংস্থাসমূ হি
এখন সূ চী হৰ্য়াি কৰিব পাৱি।
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(11) আন আন কৰ্থাি লগৱৰ্ অনু পালন সম্পকতীয় ৰনিীক্ষণি ৰভৰত্ত হ’ব সমীক্ষা কৰম ীৱয় সমীক্ষা চৱলাো EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনৰ্ লভয
হস্তৱক্ষপ-পূ বত ৰ্ৰ্থয, আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP ি ৰনয়ম আৰু চৰ্তােলী, আৰু লগৱৰ্ মন্ত্ৰ্যালৱয় সমৱয় সমৱয় ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া আন
বযেস্থােলী।
21.

আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ি হস্তান্তিসািযৰ্াঃ –

(1) এ া ৰনৰেতষ্ট প্ৰকল্পি বাৱব প্ৰকল্প প্ৰস্তােকক প্ৰিান কিা এ া আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়,
যসইৱ াৱেই ইয়াি মানযৰ্াি কালৱোোি ৰভৰ্িৰ্ যসইৱ া প্ৰকল্পি কাম হাৰ্ৰ্ যলাোি যোগযৰ্া ৰ্থকা আন এগিাকী হবি বযৰক্তকল হস্তান্তি
কৰিব পাৰি, হস্তান্তিণি ৰ্াৰিখিপিা এবেিি ৰভৰ্িৰ্ হস্তান্তিণকত্ততা বা হস্তান্তৰিৰ্ীৱয় প্ৰপত্ৰ-5 ৰ্ কিা আৰু ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণি
ওচিৰ্ িাৰখল কৰিবলগীয়া এখন আৱবিনিদ্বািা, আৰু এইখন আৱবিনি লগৰ্ ৰ্থাৰকব লাৰগব হস্তান্তিণকত্ততাই ৰিয়া এখন ৰলৰখৰ্
“অনাপৰত্ত”। ইৰৰ্পূ ৱবত প্ৰিান কিা আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱৰ্ই ৰ্থকা এৱকই ৰনয়ম আৰু
চৰ্তােলীৱি আৰু এৱকই মানযৰ্া অেৰিৱি, ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়,
যসইৱ াৱেই হস্তান্তি কৰিব। এৱনৱবাি যক্ষত্ৰৰ্ আৱবিনৱবাি সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ কিা নহ’ব।
(2) এ া ৰনৰেতষ্ট প্ৰকল্পি বাৱব প্ৰিান কিা এ া আগৰ্ীয়া-EC ৰ্াি মানযৰ্াি কালৱোোি ৰভৰ্িৰ্ যসইৱ া প্ৰকল্পি কাম হাৰ্ৰ্ যলাোি
যোগযৰ্া ৰ্থকা িু ই বা ৰ্ৱৰ্াৰিক হবি বযৰক্ত(সকল)ি মাজৰ্ ৰবভাৰজৰ্ কৰিব পিা োয় আৰু হস্তান্তি কৰিব পাৰি, হস্তান্তিণি ৰ্াৰিখিপিা
এবেিি ৰভৰ্িৰ্ হস্তান্তিণকত্ততা বা হস্তান্তৰিৰ্ীৱয় প্ৰপত্ৰ-5 ৰ্ কিা আৰু ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণি ওচিৰ্ িাৰখল কৰিবলগীয়া এখন
আৱবিনিদ্বািা। ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ, সমীক্ষা কৰম ীি অনু ৱমািনমৱমত যসই আগৰ্ীয়া-EC হস্তান্তি কৰিব, আৰু সমীক্ষা কৰম ীৱয় িু ই
বা ৰ্ৱৰ্াৰিক হবি বযৰক্ত(সকল)ি মাজৰ্ ৰবভাৰজৰ্ কিা আ াইৱবাি প্ৰকল্পি বাৱব চৰ্তােলী ৰনিতািণ কৰি ৰিব।
(3) প্ৰকল্পৱ াি কাম হাৰ্ৰ্ যলাোি যোগযৰ্া ৰ্থকা িু ই বা ৰ্ৱৰ্াৰিক হবি বযৰক্তসকলক প্ৰিান কিা আগৰ্ীয়া-EC, আৰু সৰিৰহৰ্ ভূ ৰমৰ্
অেৰস্থৰ্ যহাোকল চাই এইৱবাি প্ৰকল্প, ৰসৰবলাকি মানযৰ্া কালি ৰভৰ্িৰ্ সংৱোজন কৰিব পিা োয় আৰু এইৱবাি প্ৰকল্পি কাম হাৰ্ৰ্
যলাোি যোগযৰ্া ৰ্থকা আন এগিাকী হবি বযৰক্তকল হস্তান্তি কৰিব পিা োয়। এৱন হস্তান্তিণি ৰ্াৰিখিপিা এবেিি ৰভৰ্িৰ্,
হস্তান্তৰিৰ্ীৱয়, হস্তান্তিণকত্ততাই ৰিয়া এখন ৰলৰখৰ্ “অনাপৰত্ত”সৰহৱৰ্, প্ৰপত্ৰ-5 ৰ্ কিা এখন আৱবিন, সংৱোৰজৰ্ কােতযকলাপি বাৱব
অনু প্ৰৱোজয যহাো ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণি ওচিৰ্ িাৰখল কৰিব লাৰগব। সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ, সমীক্ষা কৰম ীি অনু ৱমািনমৱমত,
যসই আগৰ্ীয়া-EC হস্তান্তি কৰিব, আৰু সমীক্ষা কৰম ীৱয় সংৱোৰজৰ্ আগৰ্ীয়া-EC ি বাৱব চৰ্তােলী ৰনিতািণ কৰি ৰিব।
22. উল্লংঘনি ঘ নাৱবািি যমাকাৰবলা কিাঃ –
(1) এইৱবািি ৰভৰত্তৰ্ উল্লংঘনি সংজ্ঞান যলাো হ’বঃ(a) প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক স্বৱপ্ৰিণাৱি কিা আৱবিন; বা
(b) যকাৱনা চিকািী প্ৰৰিকিৱণ কিা ৰিপ’ৰ তং; বা
(c) সমীক্ষা কৰম ীৱয় কিা সমীক্ষাি সময়ৰ্ যপাো গ’যল; বা
(d) আৱবিনি, ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ কিা প্ৰসংস্কিণি সময়ৰ্, ৰকবা েৰি, যপাো োয়।
(2) প্ৰকল্পৱ া সাম্প্ৰৰৰ্ক আইনসমূ হি অিীনৰ্ অনু মৰৰ্ৱোগয এ া ৰ্থলীৰ্ ৰনমতাণ বা ৰূপাৰয়ৰ্ কিা হহৱেৱন নাই বা পেতযাপ্ত পাৰিৱেৰশক
সু িক্ষাকেচি হসৱৰ্ পাৰিৱেৰশক ৰনয়মসমূ হি অনু পালন কৰি বহনক্ষমভাৱে চলাই ৰনব পিাকক সম্প্ৰসািণি কাম কিা হহৱেৱন নাই ৰ্াি
মূ লযাংকন কৰিবকল উল্লংঘনি যকেৱবাি সমীক্ষা কৰিব সমীক্ষা কৰম ীৱয়। েৰিৱহ সমীক্ষা কৰম ীৱয় কিা এই সমীক্ষাি প্ৰাপ্তফল যনৰৰ্বাচক
হয়, যৰ্ৱন্ত প্ৰৰৰ্কািি ৰনৱিতশনাৱক িৰি আইনি অিীনৰ্ আন কােতযবযেস্থাসৰহৱৰ্ প্ৰকল্পৱ া বন্ধ কৰি ৰিয়াি অনু ৱমািন ৰিয়া হ’ব। লগৱৰ্
এই অৰিসূ চনাি পৰিৰশষ্ট-XV চাওক।
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(3) েৰিৱহ সমীক্ষা কৰম ীৱয় কিা এই সমীক্ষাি প্ৰাপ্তফল ইৰৰ্বাচক হয়, যৰ্ৱন্ত এই যশ্ৰণীি অিীনৰ্ প্ৰকল্পৱ াি অনু প্ৰৱোজয মানক
ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি ওপিৰি ৰহচাৱপ পাৰিৱেৰশক ক্ষৰৰ্, প্ৰৰৰ্কাি পৰিকল্পনা আৰু প্ৰাকৃৰৰ্ক ৰ্ৰ্থা সামুিাৰয়ক সম্পি সংবিতন পৰিকল্পনাি
মূ লযাংকনি বাৱব েৰ্থােৰ্থ ৰনৰেতষ্ট ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হ ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া হ’ব।
(4) পাৰিৱেৰশক ক্ষৰৰ্ি মূ লযাংকনি বাৱব CPCB এ সমৱয় সমৱয় পৰ্থ-ৰনৱিতশনা জাৰি কৰিব।
(5) CPCB এ এই সন্দভতৰ্ সমৱয় সমৱয় জাৰি কিা পৰ্থ-ৰনৱিতশনা অনু সাৱি প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক এ া ACO ি জৰিয়ৱৰ্ EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি
এক স্বািীন অিযায় ৰহচাৱপ প্ৰৰৰ্কাি পৰিকল্পনা আৰু প্ৰাকৃৰৰ্ক ৰ্ৰ্থা সামুিাৰয়ক সম্পি সংবিতন পৰিকল্পনাসৰহৱৰ্ পাৰিৱেৰশক ক্ষৰৰ্ি
মূ লযাংকন প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্ কৰিব।
(6) পাৰিৱেৰশক ক্ষৰৰ্ি মূ লযাংকনকৱল্প যড াি সংগ্ৰহ আৰু ৰবৱিেণ, প্ৰৰৰ্কাি পৰিকল্পনা আৰু প্ৰাকৃৰৰ্ক ৰ্ৰ্থা সামুিাৰয়ক সম্পি
সংবিতন পৰিকল্পনাি প্ৰস্তুৰ্কিণি কাম কৰিব পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম, 1986 ি অিীনৰ্ েৰ্থােৰ্থভাৱে অৰিসূ চনাবদ্ধ এ া পাৰিৱেৰশক
গৱেেণাগাৱি, বা যনশযৱনল একৱক্ৰৰডৱ েন ব’ডত ফি য ৰষ্টং এণ্ড যকৰলৱব্ৰেন যলবৱি ’িীজিদ্বািা অৰিকৃৰ্ এ া পাৰিৱেৰশক গৱেেণাগাৱি,
বা হবজ্ঞাৰনক আৰু ঔৱিযাৰগক গৱেেণা পৰিেিি অিীনস্থ আৰু পৰিৱেশ যক্ষত্ৰৰ্ কাম কিা যকাৱনা সংস্থাি এ া গৱেেণাগাৱি।
(7) সমীক্ষা কৰম ীৱয় স্বৱপ্ৰিণাৱি িাৰখল কিা আৱবিনি যক্ষত্ৰৰ্ মূ লযাংকন কিা পাৰিৱেৰশক ক্ষৰৰ্ি আৰু উল্লংঘনি বাৱব আহিণ কিা
অৰ্থতকনৰৰ্ক ৰহৰ্াৰিকািি 1.5 গুণি অনু ৰূপ যহাোকক বা যকাৱনা চিকািী প্ৰাৰিকিৱণ কিা ৰিপ’ৰ তঙি যক্ষত্ৰসমূ হৰ্ বা সমীক্ষা কৰম ীৱয়
কিা সমীক্ষাি সময়ৰ্ যপাো বা পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি এ া চৰ্ত ৰহচাৱপ ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ ৰকবা েৰি আৱবিন আৱে যসইৱবাি
প্ৰসংস্কিণ কিাি সময়ৰ্ মূ লযাংকন কিা পাৰিৱেৰশক ক্ষৰৰ্ি আৰু উল্লংঘনি বাৱব আহিণ কিা অৰ্থতকনৰৰ্ক ৰহৰ্াৰিকািি িু গুণ যহাোকক
প্ৰৰৰ্কাি পৰিকল্পনা আৰু প্ৰাকৃৰৰ্ক ৰ্ৰ্থা সামুিাৰয়ক সম্পি সংবিতন পৰিকল্পনা সৰিৰেষ্ট EMP ি কােতযৰূপায়ণ িােতয কৰি ৰিবঃ
েৰিৱহ মন্ত্ৰ্যালৱয় েৱৰ্থাপেু ক্ত পৰ্থ-ৰনৱিতশনা বা কােতযৰবৰি ৰনিতািণ কৰি ৰিৱয় ৰেৱবািি জৰিয়ৱৰ্ প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক ওপিৰ্ ৰিয়া বািযবািকৰ্া
সম্পি কৰিব।
(8) স্বৱপ্ৰিণাৱি িাৰখল কিা আৱবিনি জৰিয়ৱৰ্ উল্লংঘনি সংজ্ঞান হল উৰঠ, উল্লংঘনি ৰ্াৰিখিপিা আৱবিনি ৰ্াৰিখকলৱক এ া অেৰিি
বাৱব যশ্ৰণী ‘B2’ ি প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব হিৰনক 1,000/- কাি ৰবলম্ব মাচুল; যশ্ৰণী ‘B1’ ি প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব হিৰনক 2,000/- কাি
ৰবলম্ব মাচুল; আৰু যশ্ৰণী ‘A’ ি প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব হিৰনক 5,000/- কাি ৰবলম্ব মাচুলি ৰহচাপৰ্ গণনা কিা িনিাৰশ, আৱবিনি
সময়ৰ্, প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক আিায় ৰিব।
(9) যকাৱনা চিকািী প্ৰাৰিকিৱণ কিা ৰিপ’ৰ তঙি জৰিয়ৱৰ্ বা সমীক্ষা কৰম ীৱয় কিা সমীক্ষাি সময়ৰ্ যপাো বা ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ,
েৰি আৱে, যৰ্ৱন্ত আৱবিনি প্ৰসংস্কিণি সময়ৰ্ যপাো উল্লংঘনি সংজ্ঞান হল উৰঠ, উল্লংঘনি ৰ্াৰিখিপিা আৱবিনি ৰ্াৰিখকলৱক এ া
অেৰিি বাৱব যশ্ৰণী ‘B2’ ি প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব হিৰনক 2,000/- কাি ৰবলম্ব মাচুল; যশ্ৰণী ‘B1’ ি প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব হিৰনক 4,000/কাি ৰবলম্ব মাচুল; আৰু যশ্ৰণী ‘A’ ি প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব হিৰনক 10,000/- কাি ৰবলম্ব মাচুলি ৰহচাপৰ্ গণনা কিা িনিাৰশ, আৱবিনি
সময়ৰ্, প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক আিায় ৰিব।
ওপিৰ্ ৰিয়া উপ-িফা (8) আৰু (9) ি উৱেশযৰ্, উল্লংঘনি ৰ্াৰিখ হ’ব 14 এৰপ্ৰল, 2018 (14 মাচত, 2017 ৰ্াৰিখি অৰিসূ চনা সংখযা
S.O. 804(E) ৰ্ প্ৰিান কিা সময় ৰখৰিকীি সমাৰপ্তি ৰৰ্ৰৰ্থ আৰু 2018 চনি WMP সংখযা 3361 আৰু 3362 ৰ্ৰ্থা 2017 চনি WP
সংখযা 11189 ৰ্ WMP সংখযা 3721 ৰ্) 14 মাচত, 2018 চনৰ্ মাননীয় মািাজ উচ্চ নযায়ালৱয় ৰিয়া পিেৰ্তী আৱিশসমূ হ) বা যসই
বেিি পৰহলা এৰপ্ৰল ৰে বেিৰ্ উল্লংঘন সংঘৰ ৰ্ হহৰেল।
(10) প্ৰৰৰ্কাি পৰিকল্পনা আৰু প্ৰাকৃৰৰ্ক ৰ্ৰ্থা সামুিাৰয়ক সম্পি সংবিতন পৰিকল্পনাি িনিাৰশি সমৰ্ুলয যহাোকক আৰু SPCB বা
UTPCC, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াি ওচিৰ্ ৰ্থকাকক পাাঁচ বেিি বাৱব মানয যহাো এ া যবংক যগিাৰি প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক
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িাৰখল কিাি প্ৰৱোজন হ’ব আৰু এই মাত্ৰা ৰনিতািণি অনু ৱমািন ৰিব সমীক্ষা কৰম ীৱয় আৰু চূ ডান্ত কৰিব ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ, এই
চৰ্তসাৱপৱক্ষ যে এইৱ া কােতযৰূপাৰয়ৰ্ কিা হ’ব ৰৰ্ৰন বেিীয়া এ া অেৰিি ৰভৰ্িৰ্।
(11) এই অৰিসূ চনাি িফা 13 ৰ্ ৰিয়া বযেস্থােলী অনু সাৱি প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্ কৰিব আৰু এই অৰিসূ চনাি িফা
14 ৰ্ ৰিয়া বযেস্থােলী অনু সাৱি িাজহুো মন্ত্ৰ্ণা সম্পি কিা হ’ব।
(12) এই অৰিসূ চনাি িফা 15 ৰ্ ৰিয়া বযেস্থােলী অনু সাৱি প্ৰস্তােসমূ হি সমীক্ষা সম্পূ ণত কিা হ’ব।
(13) পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন প্ৰিান কিাি আগৱৰ্ যবংক যগিাৰি জমা কিা হ’ব আৰু এইৱ া মুকৰল কৰি ৰিয়া হ’ব প্ৰৰৰ্কাি পৰিকল্পনা
আৰু প্ৰাকৃৰৰ্ক ৰ্ৰ্থা সামুিাৰয়ক সম্পি সংবিতন পৰিকল্পনাি সফল কােতযৰূপায়ণি পােৰ্ আৰু যশ্ৰণী “A” প্ৰকল্প বা কােতযকলাপি বাৱব
মন্ত্ৰ্যালয়ি আিৰলক কােতযালৱয় বা SPCB বা UTPCC, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱে ৰিয়া অনু ৱমািনি পােৰ্ আৰু ৰবৰনয়ামক
প্ৰাৰিকিৱণ ৰ্াৰ্ ৰিয়া অনু ৱমািনি পােৰ্।
(14) লগৱৰ্ সংৰিষ্ট িাজয চিকাৱি বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰই বা SPCB বা UTPCC, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱেই
পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম, 1986 ি িািা 19 ৰ্ ৰিয়া বযেস্থােলীি অিীনৰ্ প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি ৰবৰুৱৱদ্ধা কােতযবযেস্থা গ্ৰহণ কৰিব।
(15) লগৱৰ্, প্ৰকল্পৱ ািা বাৱব পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন প্ৰিান নকিাকলৱক, প্ৰকল্পৱ াি উল্লংঘনৰ্ ৰলপ্ত উপাংশৱ াি বাৱব পৰিচালনৰ্ বা
অৰিৱভাগৰ্ সন্মৰৰ্ ৰনৰিয়া প্ৰমাণপত্ৰ জাৰি কিা হ’ব। েৰি প্ৰকল্পৱ াক আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়,
যসইৱ া যনাৱহাোকক পৰিচালনৰ্ বা অৰিৱভাগৰ্ সন্মৰৰ্ ৰিয়া প্ৰমাণপত্ৰ জাৰি কিা হহৱে, যৰ্ৱন্ত যসইৱ া অস্থায়ী বুৰল গণয কিা হ’ব
আৰু এই অৰিসূ চনাি িফা 14 ি উপ-িফা (2) ি বযেস্থা অনু সাৱি িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি প্ৰৱয়াজন যনাৱহাো প্ৰকল্পসমূ ৱহ কিা উল্লংঘনি
ৰিপ’ৰ তঙি েমাহি ৰভৰ্িৰ্ আৰু িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি প্ৰৱয়াজন যহাো প্ৰকল্পসমূ ৱহ কিা উল্লংঘনি ৰিপ’ৰ তঙি এবেিি ৰভৰ্িৰ্ মযািসমাৰপ্ত
ঘৰ ব, েৰিৱহ এই সময়ৱোোি ৰভৰ্িৰ্ EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন বা EMP ি হসৱৰ্ আগৰ্ীয়া-EC ি বাৱব আৱবিন িাৰখল কিা নহয়।
23. অনু পালন নকিা ঘ নাৱবািি যমাকাৰবলা কিাঃ –
(1) প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক স্বৱপ্ৰিণাৱি কিা ৰিপ’ৰ তং বা যকাৱনা চিকািী প্ৰাৰিকিৱণ কিা ৰিপ’ৰ তং বা সমীক্ষা কৰম ীৱয় কিা সমীক্ষাি সময়ৰ্
যপাো বা েৰি ৰকবা আৱবিন ৰ্থাৱক যসই আৱবিনি ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ কিা প্ৰসংস্কিণি সময়ৰ্ যপাো ৰ্ৰ্থযি ৰভৰত্তৰ্ আগৰ্ীয়া-EC
বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৰ্ ৰ্থকা চৰ্তােলীি অনু পালন নকিাি সংজ্ঞান যলাো হ’ব।
(2) যশ্ৰণী “A” ি প্ৰকল্পসমূ হি সন্দভতৰ্ আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ চৰ্তােলীি অনু পালন নকিাি ঘ নাৱবাি মন্ত্ৰ্যালৱয় যকন্দ্ৰীয় পেতযায়ৰ্ এই উৱেৱশয
গঠন কৰি ৰিয়া ৰবৱশেজ্ঞ সৰমৰৰ্ি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ কিা হ’ব।
(3) যশ্ৰণী “B” ি প্ৰকল্পসমূ হি সন্দভতৰ্ আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ চৰ্তােলীি অনু পালন নকিাি ৰিপ’ ত কিা ঘ নাৱবাি মন্ত্ৰ্যালৱয় িাৰজযক পেতযায়ৰ্
এই উৱেৱশয গঠন কৰি ৰিয়া ৰবৱশেজ্ঞ সৰমৰৰ্ি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ কিা হ’ব।
(4) েৰ্থােৰ্থভাৱে গঠন কিা ৰবৱশেজ্ঞ সৰমৰৰ্ি অনু পৰস্থৰৰ্ৰ্, সংৰিষ্ট সমীক্ষা কৰম ীৱয় ৰবৱশেজ্ঞ সৰমৰৰ্ ৰহচাৱপ কােতযৰনবতাহ কৰিব।
(5) ৰিপ’ ত কিা অনু পালন নকিাি ঘ নাৱবাি হল ৰবৱশেজ্ঞ সৰমৰৰ্ৱয় ইয়াি এখন হবঠকৰ্ স্বচ্ছভাৱে আৱলাচনা কৰিব ৰেখন হবঠকৰ্
ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ ৰসদ্ধান্ত কিা মৱৰ্ বযৰক্তগৰ্ভাৱে বা এগিাকী কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত প্ৰৰৰ্ৰনৰিি জৰিয়ৱৰ্ বা ৰভৰডঅ’ কনফাৱিিি জৰিয়ৱৰ্
প্ৰৱয়াজনীয় প্ৰমাণপত্ৰসমূ হ িাৰখল কৰিবকল প্ৰকল্প প্ৰস্তােকক আমন্ত্ৰ্ণ জৱনাো হ’ব।
(6) এই হবঠকি সমাৰপ্তৰ্, আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ ৰ্থকা চৰ্তােলীি সময়-সাৱপক্ষ অনু পালনি বাৱব আৰু অনু পালনি উৱেশযৰ্ প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্
ৰহচাৱপ SPCB বা UTPCC, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াি হসৱৰ্ জমা কিা যবংক যগিাৰিি সন্দভতৰ্, ৰবৱশেজ্ঞ সৰমৰৰ্ৱয়
প্ৰকল্প প্ৰস্তােি বাৱব দ্বৰ্থযহীন অনু ৱমািনােলী আগব়িাব।
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(7) কােতয পৰিকল্পনাি সফল কােতযৰূপােণি পােৰ্ আৰু যশ্ৰণী “A” ি প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্ মন্ত্ৰ্যালয়ি আিৰলক কােতযালয়ি
অনু ৱমািনসাৱপৱক্ষ; যশ্ৰণী “B” ি প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্ SPCB বা UTPCC ি অনু ৱমািনসাৱপৱক্ষ যবংক যগিাৰি মুকৰল কৰি ৰিয়া হ’ব।
24. ৰজলা জিীপ প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰস্তুৰৰ্ আৰু বাৰলি খনন বা নিী গভতি খনন আৰু আন লৰঘ খৰনজ পিাৰ্থতসমূ হি খনন, যগা গঠনি
ৰনিীক্ষণ কােতযপদ্ধৰৰ্ঃ –
(1) পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিেৰ্তন মন্ত্ৰ্যালৱয় ‘যগৌণ খৰনজ পিাৰ্থতসমূ হ’ি খননি বাৱব ৰজলা জিীপ প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্ কিাি বাৱব
সমৱয় সমৱয় ৰনিতাৰিৰ্ কােতযপদ্ধৰৰ্ জাৰি কৰিব।
(2) পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিেৰ্তন মন্ত্ৰ্যালৱয় পাৰিৱেৰশক ৰহচাপ পিীক্ষাৱক িৰি ‘যগৌণ খৰনজ পিাৰ্থতসমূ হ’ি খননি বলবৎকিণ,
ৰনিীক্ষণি বাৱব সমৱয় সমৱয় কােতযপদ্ধৰৰ্ জাৰি কৰিব।
(3) সমূ হ পৰিৰস্থৰৰ্ি সন্দভতৰ্ কােতযপদ্ধৰৰ্ ৰ্লৰ্ ৰিয়া িিণি হ’বঃ(a) এ া সমূ হ যৰ্ৰৰ্য়া গঠন কিা হ’ব যেৰৰ্য়া এ া সমসত্ব খৰনজ পিাৰ্থতি এৱলকাৰ্ এ া লীজি পৰিৰি আৰু আন এ া লীজি পৰিৰিি
মাজি িূ িত্ব 500 ৰম ািৰ্কক কম হ’ব ৰেৱ া কৰ্থা অনু প্ৰৱোজয হ’ব 2013 চনি 9 যেৱেম্বি ৰ্াৰিৱখ বা যসই ৰ্াৰিখি পােৰ্ ৰিয়া খৰন
লীজসমূ হ বা প্ৰস্তিখৰনি অনু জ্ঞাপত্ৰসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্। েৰিৱহ সৰিৰহৰ্ এৱলকাৰ্, িাজয চিকািি খৰন আৰু ভূ ৰ্ত্ত্ব ৰবভাৱগ(i) খৰন পৰিকল্পনা আৰু EIA বা EMP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াি কােতযকিী ৰনৰূপণ ৰ্ৰ্থা কােতযৰূপায়ণি বাৱব স্থানীয়
পৰিৰিৰ্ অনু সাৱি সমূ হি আকাি সংজ্ঞাবদ্ধ কৱি;
(ii) সমূ হি বাৱব খৰন পৰিকল্পনা আৰু এ া EIA বা EMP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ া প্ৰস্তুৰ্ কৱি;
(iii) যসই সৰিৰহৰ্ এৱলকাৰ্ ৰ্থকা আ াইৱবাি সমূ হি বাৱব এ া আিৰলক খৰন পৰিকল্পনা আৰু এ া আিৰলক EIA বা EMP, ইয়াৱি
ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ া প্ৰস্তুৰ্ কৱি; আৰু
(iv) সমূ হ ৰ্ৰ্থা আিৰলক EIA বা EMP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াি কােতযৰূপায়ণি বাৱব পূ বত-ৰনিতাৰিৰ্ অনু পাৰ্ৰ্ প্ৰকল্প
প্ৰস্তােকসকলিপিা পুাঁৰজ একৰত্ৰৰ্ কিাি বযেস্থা কৱি,
লগৱৰ্ েৰিৱহ ৰৰ্ৰন বেি বা ৰ্ৱৰ্াৰিক কালি বাৱব পৰিচাৰলৰ্ হহ নৰ্থকা লীজসমূ হ আৰু 2016 চনি 15 জানু োিী ৰ্াৰিখি ৰহচাপৰ্
পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন যপাো লীজসমূ হক সমূ হি যক্ষত্ৰফল গণনাি সময়ৰ্ সৰিৰেষ্ট কিা নহয়, ৰকন্তু EIA বা EMP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই
প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৰ্ সৰিৰেষ্ট কিা হয়।
(b) EIA বা EMP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াি কােতযৰূপায়ণি বাৱব ৰজলা খৰনজ পিাৰ্থত পুৰাঁ জ বযেহাি কৰিব পিা োয়;
(c) সম্ভােয আ াইৱবাি বাহযৰ্া আয়ত্ব কৰিবকল ‘সমূ হ EIA’ বা ‘সমূ হ EMP’, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱেই প্ৰস্তুৰ্ কিাি
প্ৰৱয়াজন হ’ব সমগ্ৰ সমূ হি বাৱব। এই প্ৰৰৰ্ৱবিনৱবািৰ্ সৰিৰেষ্ট ৰ্থাৰকব সমূ হি িািণ ক্ষমৰ্া, পৰিবহণ আৰু সম্পৰকতৰ্ ৰবেয়ৱবাি,
পুনভতিণ আৰু পুনঃপূ ৰৰ্তি ৰবেয়ৱবাি, সমূ হ এৱলকাি ভূ -জলকবজ্ঞাৰনক অিযয়ন। ‘সমূ হ EIA’ বা ‘সমূ হ EMP’, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয
হয়, যসইৱ া প্ৰস্তুৰ্ কৰিব িাজযখৱন বা বা িাজযখনিদ্বািা মৱনানীৰ্ অৰভকিৱণ বা সমূ হৰ্ ৰ্থকা প্ৰকল্প প্ৰস্তােকসকলি যগাৱ বা সমূ হি
প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়;
(d) সমগ্ৰ সমূ হি বাৱব এ া িাজহুো মন্ত্ৰ্ণা হ’ব োি পােৰ্ সমূ হৱ াি বাৱব ‘সমূ হ EIA’ বা ‘সমূ হ EMP’, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয
হয়, যসইৱ া প্ৰস্তুৰ্ কিা হ’ব;
(e) আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱেই অনু প্ৰৱোজয হ’ব আৰু জাৰি কিা হ’ব বযৰক্তগৰ্ প্ৰকল্প
প্ৰস্তােকি বাৱব। সমূ হৰ্ ৰ্থকা বযৰক্তগৰ্ লীজিািকসকৱল আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি উৱেশযৰ্ যসই এৱক া ‘সমূ হ EIA’ বা
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‘সমূ হ EMP’, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱেই বযেহাি কৰিব পাৱি। ‘সমূ হ EIA’ বা ‘সমূ হ EMP’, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয
হয়, যসইৱ া অিযৰ্ন কিা হ’ব যক্ষত্ৰ পেতযায়ৰ্ যহাো যকাৱনা গুৰুত্বপূ ণত পৰিেৰ্তনি পৰিৱপ্ৰৰক্ষৰ্ৰ্;
(f) ‘সমূ হ EIA’ বা ‘সমূ হ EMP’, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াি ৰবস্তৃৰ্ ৰবেিণ প্ৰৰৰ্ফৰলৰ্ হ’ব যসই সমূ হৰ্ প্ৰৰৰ্ৱ া আগৰ্ীয়া
পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনৰ্। সমীক্ষা কৰম ীৱয় সু ৰনৰশ্চৰ্ কৰিব যে ‘সমূ হ EIA’ বা ‘সমূ হ EMP’, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ ািপিা
ৰনসৃ ৰ্ প্ৰশমনমূ লক বযেস্থাসমূ হ োৱৰ্ যসই সমূ হি বযৰক্তগৰ্ প্ৰকল্প প্ৰস্তােকসকলক ৰিয়া আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই
প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱৰ্ সম্পূ ণতৰূৱপ প্ৰৰৰ্ফৰলৰ্ হয়।
25. ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ প্ৰিান কিা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ি ৰবৰুৱদ্ধ আপীলঃ –
(1) িাষ্ট্ৰীয় যসউজ নযায়াৰিকিণ অৰিৰনয়ম, 2010 ি িািা 16 ৰ্ ৰনিতািণ কৰি যৰ্থাো মৱৰ্, ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ প্ৰিান কিা আগৰ্ীয়াEC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱিই ৰবৰুৱদ্ধ, ৰত্ৰে ৰিনি এ া অেৰিি ৰভৰ্িৰ্ কিা ৰেৱকাৱনা আপীল
িাষ্ট্ৰীয় যসউজ নযায়াৰিকিণি ওচিকল োব, েৰিৱহ অগ্ৰাৰিকাি ৰিয়া হয়ঃ
েৰিৱহ িাষ্ট্ৰীয় যসউজ নযায়াৰিকিৱণ, এইবুৰল উঠা কৰ্থাৱ াৰ্ সন্তুষ্ট হহৱে যে পেতযাপ্ত কািণৰ্ আপীলকািীক যসই অেৰিি ৰভৰ্িৱৰ্ আপীল
িাৰখল কিািপিা বািণ কিা হহৰেল যৰ্ৱন্ত োৰঠ ৰিনৰ্কক যবৰে যনাৱহাো এ া অৰৰ্ৰিক্ত অেৰিি ৰভৰ্িৰ্, িাষ্ট্ৰীয় যসউজ নযায়াৰিকিণ
অৰিৰনয়ম, 2010 ি িািা 16 ি অিীনৰ্ যসই আপীল িাৰখল কৰিবকল অনু মৰৰ্ ৰিব পাৱি।
26. প্ৰকল্পসমূ হি বযৰৰ্ক্ৰমঃ –
ৰ্লৰ্ ৰিয়া যক্ষত্ৰসমূ হৰ্ আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP ি প্ৰৱয়াজন নহ’ব, যসইৱবাি হ’লঃ(1) মৃণ্ময় পাত্ৰ, যলম্প, পুৰ্লা ইৰ্যাৰি হৰ্য়াি কৰিবকল কুমািসকৱল যৰ্ওাঁৱলাকি পিম্পিা অনু সৰি কাৰয়ক খননিদ্বািা কিা সািািণ
যবাকামাৰ বা বাৰলি ৰনষ্কাসন;
(2) মৃণ্ময় খাপৰি হৰ্য়াি কৱিাৰ্াই কাৰয়ক খননিদ্বািা কিা সািািণ যবাকামাৰ বা বাৰলি ৰনষ্কাসন;
(3) বানপানীি পােৰ্ যখৰৰ্ি পৰ্থািৰ্ জমা যহাো বাৰল কৃেকসকৱল আাঁৰ্ি কিা;
(4) বযৰক্তগৰ্ বযেহাি বা গাাঁেৰ্ সামুিাৰয়ক কামি বাৱব গ্ৰাম পিায়ৰ্ৰ্ অেৰস্থৰ্ উৎসিপিা কিা বাৰল আৰু সািািণ মাৰ ি পিম্পিাগৰ্
ৰনষ্কাসন;
(5) মহাত্মা গান্ধী িাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ কমতসংস্থান ৰনশ্চয়ৰ্া অৰিৰনয়মি আাঁচৰনসমূ হ, আন চিকািী পৃষ্ঠৱপােকৰ্াপ্ৰাপ্ত আাঁচৰনসমূ হ, আৰু
সামুিাৰয়ক প্ৰৱচষ্টাি অিীনৰ্ হাৰ্ৰ্ যলাো গাাঁেি পুখুিী বা য ংকি ৰবগািন, গাাঁেি িাস্তা, পুখুিী, বান্ধ ৰনমতাণ আৰি সামুিাৰয়ক কাম;
(6) পৰ্থ, পাইপলাইন ইৰ্যাৰি হিৰখক প্ৰকল্পি বাৱব সািািণ মাৰ ি ৰনষ্কাসন বা ৰনৰেতষ্ট উৎসিপিা প্ৰাপ্তকিণ বা গ্ৰহণ;
(7) বান্ধ, জলাশয়, যভাঁ া, নিী বান্ধ, নিী, আৰু খালি ৰ্ত্ত্বােিান, অনু িক্ষণ ৰ্ৰ্থা িু ৱেতযাগ বযেস্থাপনাি উৱেশযৰ্ কিা ৰ্লকেতণ আৰু
ৰবগািন;
(8) গুজিা চিকািি 14 যফব্ৰুোিী, 1990 ি অৰিসূ চনা সংখযা GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH অনু োয়ী গুজিা ি বঞ্জািা আৰু
অ’ড সম্প্ৰিায়ি যলাকসকলি পিম্পিাগৰ্ বৃ ৰত্তজৰডৰ্ বাৰলি কাম;
(9) পিম্পিাগৰ্ সমুিায়িদ্বািা আন্তঃ যজাোিীয় মণ্ডলি ৰভৰ্িৰ্ চূ ণ যখালা (মৃৰ্ যখালা) আৰিি কাৰয়ক ৰনষ্কাসন;
(10) জলৰসিন বা যখাোপানীি উৱেশযৰ্ কুাঁো খন্দা;
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(11) আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱেই নলগা ভনেৱবািি আিািৰশলাি বাৱব কিা খনন;
(12) ৰজলাৰিপৰৰ্ বা ৰজলা িণ্ডািীশ বা আন যকাৱনা সক্ষম প্ৰাৰিকিণি ৰনৱিতশমৱমত যকাৱনা িু ৱেতযাগ বা বানপানীি িৱি পৰিৰস্থৰৰ্ি
যমাকাৰবলা কৰিব পিাকক খাল, নলা, অপোৰহকা, জলাশয় আৰিৰ্ সৃ ৰষ্ট যহাো যকাৱনা ফাাঁ বন্ধ কৰিবকল কিা সািািণ মাৰ ি উৎখনন;
(13) িাজয চিকাৱি প্ৰণয়ন কিা আইন বা ৰনয়মােলীি অিীনৰ্ অনা-খনন কােতযকলাপ ৰহচাৱপ যঘােণা কিা কােতযকলাপসমূ হ;
(14) যসৌি আৱলাক ভ’ল্টীয় (PV) শৰক্ত প্ৰকল্পসমূ হ, যসৌি ৰ্াপৰবিু যৎ প্ৰকল্পসমূ হ, আৰু যসৌি উিযানি ৰবকাশ ইৰ্যাৰি;
(15) অনু সূচীৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব কিা গৱেেণা ৰ্ৰ্থা ৰবকাশমূ লক কােতযকলাপ ৰেৱবাি হ’ল গৱেেণাি মাত্ৰাৰ্ কিা
কােতয-পৰিচালন আৰু ৰেৱবািৰ্ বযেসাৰয়ক উৎপািন জৰডৰ্ হহ নাৰ্থাৱক;
(16) অনু সূচীৰ্ সামৰি যনাৱলাো আৰু ইৰৰ্পূ ৱবত আগৰ্ীয়া-EC বা আগৰ্ীয়া-EP, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ াৱেই প্ৰিান কিা
যহাো প্ৰকল্পি যচৌহিি ৰভৰ্িৰ্ কাম চৱলাোি বা প্ৰৰৰ্ষ্ঠা কিাি প্ৰস্তাে ৰিয়া প্ৰকল্পসমূ হ;
(17) স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 16, 18, 24, 25 ি িৱি সমসত্ব প্ৰকািি উৱিযাগ ৰ্থকা যৰ্ৱন অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক ভূ সম্পৰত্তি ৰভৰ্িৰ্ ৰ্থকা
প্ৰস্তাৰেৰ্ ঔৱিযাৰগক গৃহৱক িৰি ৰবৰশষ্ট উৱিযাগসমূ হ বা পূ বত-সংজ্ঞাবদ্ধ কােতযকলাপি (অৰনবােতয ৰূপৰ্ সমসত্ব নহ’বও পাৱি) হসৱৰ্ ৰ্থকা
ঔৱিযাৰগক ভূ সম্পৰত্তসমূ হ, যেৰৰ্য়াকলৱক যসই ঔৱিযাৰগক ভূ সম্পৰত্তি বাৱব ৰ্থকা ৰনয়ম আৰু চৰ্তােলীি অনু পালন কিা হয় (এৱন
ভূ সম্পৰত্ত/ৱচৌহিি, আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ িােতয কৰি ৰিয়া ৰনয়ম আৰু চৰ্তােলীি অনু পালন সু ৰনৰশ্চৰ্ কিাি হবি িাৰয়ত্বসৰহৱৰ্ এ া স্পষ্টভাৱে
সংজ্ঞাবদ্ধ বযেস্থাপনা ৰ্থাৰকবই লাৰগব, ৰে বযেস্থাপনাক যসই ঔৱিযাৰগক ভূ সম্পৰত্তি জীেনকালৰ্ যহাো এৱন ৰনয়ম আৰু চৰ্তােলীি
উল্লংঘনি বাৱব জগিীয়া কৰিব পিা োয়);
(18) 500 যহক্টিি ৰ্লৰ্ প্ৰকল্প এৱলকা ৰ্থকা আৰু অনু সূচীৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা যকাৱনা যশ্ৰণী ‘A’ বা ‘B1’ বা ‘B2’ প্ৰকল্প নৰ্থকা
ঔৱিযাৰগক ভূ সম্পৰত্ত;
(19) কয়লা আৰু অনা-কয়লা পূ বত-জিীপ;
(20) মণ্ডল জিীপসমূ হ ৰেৱবাি হ’ল কয়লা গভত ৰমৱৰ্থন আৰু যিল যগেৱক িৰি যৰ্ল আৰু যগেি বাৱব উপকূলিপিা িূ কিৰ্ আৰু
উপকূলেৰ্তী এৱলকাৰ্ কিা অৱিেণমূ লক জিীপি অংশ, েৰিৱহ ৰবৱশে সু ৰবিাপ্ৰাপ্ত এৱলকাসমূ ৱহ যভৌৰৰ্ক জিীপি বাৱব ইৰৰ্পূ ৱবত প্ৰিান
কিা আগৰ্ীয়া - EC বা আগৰ্ীয়া-EP ৰ্ ৰ্থকা চত্ততােলী পূ িণ কৱি;
(21) 2000 যহক্টি পেতযন্ত কৃেয প্ৰভাৰেৰ্ এৱলকা জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা লঘু জলৰসিন প্ৰকল্পসমূ হ;
(22) যকাৱনা সহায়ক ইন্ধন নৰ্থকাকক পৰৰ্ৰ্ ৰ্াপ পুনৰুদ্ধাি বয়লাি (WHRB) বযেহাি কিা ৰ্াপৰবিু যৎ প্ৰকল্পসমূ হ;
(23) আকিি উিৰৰ্কিণ প্ৰৰক্ৰয়া জৰডৰ্ নৰ্থকাকক সংিলন ৰ্ৰ্থা চালন (আকিি আমাপন);
(24) ৰদ্বৰ্ীয়ক িাৰ্ুৰবজ্ঞানীয় ঢালাই ইউৰন সমূ হ,(a) ৰনিাৰবেী, ে’ৰ্ জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৱক অৰগ্নকুণ্ড যেৱন আৱেশন অৰগ্নকুণ্ড বা হবিু যৰৰ্ক স্ফূৰলি অৰগ্নকুণ্ড বা ৰনমৰজ্জৰ্ স্ফূৰলি অৰগ্নকুণ্ড বা
আন যগেৰভৰত্তক অৰগ্নকুণ্ড, বাৰেতক 1,00,000 ন পেতযন্ত সামৰ্থতযসৰহৱৰ্;
(b) ৰনিাৰবেী, ে’ৰ্ জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৱক কয়লা বা কয়লাি ৰপষ্টক বযেহাি কিা ৰকউৱপালা আৰু আন অৰগ্নকুণ্ড, বাৰেতক 60,000 ন পেতযন্ত
সামৰ্থতযসৰহৱৰ্;
(c) ৰবপিজনক আৰু অনযানয অপৰশষ্ট ৰনয়মােলী, 2016 ি অিীনৰ্ পঞ্জীভুক্ত কিা পুনিােৰ্তন ইউৰন সমূ হ।
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(25) স্বচৰলৰ্ পুনি-ৱবলন ৰমলৱবাি,(a) ে’ৰ্ বাৰেতক 1, 00, 000 ন পেতযন্ত সামৰ্থতযসৰহৱৰ্ অম্লমাজতন সংৰক্ৰয়া জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৱক;
(b) ে’ৰ্ বাৰেতক 2, 00, 000 ন পেতযন্ত সামৰ্থতযসৰহৱৰ্ অম্লমাজতন সংৰক্ৰয়া জৰডৰ্ হহ নাৰ্থাৱক;
(c) ে’ৰ্ অম্লমাজতন সংৰক্ৰয়া জৰডৰ্ হহ নাৰ্থাৱক আৰু পুনি-উত্তাপনি বাৱব ইন্ধনি প্ৰৱয়াজন নহয়;
(26) আগৰ্ীয়া-EC ি চৰ্তােলীৰ্ অনু ৱমাৰিৰ্ সামৰ্থতযি ৰভৰ্িৰ্ ৰ্থকা সািািণ প’ তৱলণ্ড ৰচৱমি (OPC), প’ তৱলণ্ড পৱজ্জালানা ৰচৱমি(PPC),
যমে’যনিী ৰচৱমি বা আন ৰেৱকাৱনা প্ৰকািি ৰচৱমিি উৎপাি ৰমশ্ৰণৰ্ কিা পৰিেৰ্তন;
(27) ‘আলকৰ্িা ৰপ চ’ গলনি বাৱব ৰ্থকা স্বচৰলৰ্ প্ৰকল্পসমূ হ;
(28) ৰেংগল েু পাি ফেৱফ পাউডািি স্বচৰলৰ্ কৰণকায়ন;
(29) িাসায়ৰনক সািি ৰনম প্ৰৱলপন বা িাসায়ৰনক সািি সমৃদ্ধকিণ, েৰিৱহ মুঠ উৎপািৱন আগৰ্ীয়া-EC ৰ্ অনু ৱমািন ৰিয়া সামৰ্থতয
যোগ প্ৰৱলপন আৰু সমৃদ্ধকিণি বাৱব বযেহৃৰ্ সামগ্ৰীি ওজন অৰৰ্ক্ৰম নকৱি;
(30) যপিাৰফন োিি প্ৰসংস্কিণ;
(31) আৰফঙিপিা এলকালয়ড ৰনষ্কাসন;
(32) পৰলমাি কৰণকা বা কৰণকািপিা মানেৰনৰমতৰ্ ৰ্ন্তু বা যে’কে বা ৰচ্চপেিপিা উৎপািি উৎপািন;
(33) LAB িপিা ৰলৰনয়াি এলৰকল যবৰঞ্জন োলফ’ৰনক এৰচড (LABSA) উৎপািন;
(34) হিৰনক 10 ৰকৱলাৰল াি হলৱক সামৰ্থতযসৰহৱৰ্ যিশীয় সু িা (মহুো ফুল, কাজুবািাম ইৰ্যাৰিি ওপিৰ্ ৰভৰত্ত কিা) হৰ্য়াি কিা
ইউৰন ;
(35) ৰবমৰেয়ন বা ৰবিঞ্জন বা ৰববণতকিণ অৰবহৱন অপৰশষ্ট কাগজ বা সাজু হহ ৰ্থকা মণ্ডিপিা যপপাি বা যপপাি ব’ডত উৎপািন;
(36)

প্ৰৰৰ্িক্ষা মন্ত্ৰ্যালয়ি অিীনস্থ উৎপািন ইউৰন সমূ হ বা প্ৰৰৰ্িক্ষা মন্ত্ৰ্যালয়ি অিীনস্থ বযেস্থাপনা আৰু চালন ইউৰন সমূ হ বা

ৰডৱপাসমূ হৱক িৰি ৰবৱস্ফািক, ৰবৱস্ফা ক, ৰফউজি বাৱব ৰ্থকা যকৌশলগৰ্ ইউৰন সমূ হ;
(37)

বাংকাি ৰনমতাণ বা পুনি ইন্ধন যোগানি সু ৰবিা নৰ্থকা ৰবমান পট্টী আৰু/বা অনা-বযেসাৰয়ক ৰবমান পট্টীৱক িৰি ৰবমান োৰ্ায়ৰ্

ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ;
(38)

প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব প্ৰস্তাে কিা সািািণ বৰহঃস্ৰাে উপচাি প্ৰকল্প (CETP) ৰেৱবািক ৰনজি বাৱব আগৰ্ীয়া-EC ি প্ৰৱয়াজন

নহয়। যসই CETP ি যকাৱনা ৰবিযমান বা প্ৰস্তাৰেৰ্ সিসয ইউৰনৱ আগৰ্ীয়া-EC ি চৰ্তােলীি প্ৰৱয়াজন যহাো যকাৱনা উৎপাি উৎপািন
কৱি বা উৎপািন কিাি প্ৰস্তাে ৰিৱয়, যৰ্ৱন্ত যসই CETP ক আগৰ্ীয়া-EC ি প্ৰৱয়াজন হ’ব;
(39)

ৰ্ত্ত্বােিান ৰ্লকেতণ;

(40) স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 8(a), 8(b), 9, 10(f), 11(a), 11(b), 20, 24, 25(d) আৰু 27 ি ৰবপিীৱৰ্ ৰ্থকা প্ৰকল্পি সন্দভতৰ্ যকাৱনা সূ ক্ষ্ম
প্ৰৰৰ্ষ্ঠান বা স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 10(f), 24 আৰু 27 ি ৰবপিীৱৰ্ ৰ্থকা প্ৰকল্পি সন্দভতৰ্ যকাৱনা ক্ষুি প্ৰৰৰ্ষ্ঠান।
27. মীমাংসা যনাৱহাোকক ৰ্থকা যগাচিৱবািি ৰনষ্পৰত্ত যনাৱহাোকলৱক EIA অৰিসূ চনা, 2006 ি পৰিচালনঃ –
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(1) এই অৰিসূ চনাি চূ ডান্ত প্ৰকাশনি ৰ্াৰিখিপিা EIA অৰিসূ চনা, 2006 আৰু ৰ্াি পিেৰ্তী সংৱশািনীসমূ হ ইয়ািদ্বািা অৰৰ্ৰষ্ঠৰ্ হ’ব,
োি বযৰৰ্ক্ৰম হ’ব এৱন অৰিক্ৰমণি আগৱৰ্ সম্পি যহাো বা সম্পি যহাো বুৰল িৰি হল আাঁৰ্িাই যৰ্থাো কৰ্থাৱবাি আৰু এই বযৰৰ্ক্ৰমি
বযাৰপ্ত হ’ব এই অৰিসূ চনাি চূ ডান্ত প্ৰকাশনি ৰ্াৰিখৰ্ আগৰ্ীয়া-EC ি বাৱব কিা আৰু মীমাংসা হ’বকল বাকী ৰ্থকা যসই আ াইৱবাি
আৱবিন, ৰেৱবাি আৱবিনি যক্ষত্ৰৰ্ যকন্দ্ৰীয় চিকাৱি এই অৰিসূ চনাি এ া বা আ াইৱবাি বযেস্থা ৰশৰৰ্থল কৰি ৰিব পাৱি, বা 2006 ি
অৰিসূ চনাি ৰকেু মান বা আ াইৱবাি বযেস্থাি অবযাহৰ্ পৰিচালনি বযেস্থা কৰিব পাৱি, এই অৰিসূ চনা জাৰি কিা ৰ্াৰিখিপিা যচৌৰৈে
মাহি যবৰে যনাৱহাো এ া অেৰিি বাৱব।
(2) ইয়ািদ্বািা এই কৰ্থা স্পষ্ট কৰি ৰিয়া হহৱে যে এই অৰিসূ চনাি চূ ডান্ত প্ৰকাশনি পােৰ্ জাৰি কিা আ াইৱবাি আগৰ্ীয়া-EC এই
অৰিসূ চনাি অিীনৰ্ জাৰি কিা যহাো বুৰল গণয কিা হ’ব আৰু আনৰক পূ বতি অৰিসূ চনাসমূ হি যকাৱনাবা এখনি অিীনৰ্ প্ৰাপ্ত কিা
আৰু প্ৰসংস্কিণ কিা বা আংৰশকভাৱে প্ৰসংস্কিণ কিা আৱবিনি যক্ষত্ৰৱৰ্া এই কৰ্থা প্ৰৱোজয হ’ব।
(3) লভয ৰ্ৰ্থযসমূ হ বা আগৰ্ীয়া-EC জাৰি কিাি পােৰ্ িৃ ৰষ্টৱগাচি যহাো পাৰিৱেৰশক ৰবেয়ৱবািি ওপিৰ্ ৰভৰত্ত কৰি ৰবৰনয়ামক
প্ৰাৰিকিৱণ, ই যবাি কিা প্ৰৱয়াজন অনু সাৱি, অৰৰ্ৰিক্ত চৰ্তােলী আৱিাপ কৰিব পাৱি।
[F. সংখযা 22-50/2018-IA-III]
গীৰ্া যমনন, েু ীয়া সৰচব
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অনু সূচী
(পৰিৱচ্ছি 2 আৰু 7 চাওক)
আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয় যসইৱ াৱিই প্ৰৱয়াজন যহাো
প্ৰকল্পসমূ হি ৰ্াৰলকা
স্বৰ্ন্ত্ৰ্

প্ৰকল্প

অেসীমা সৰহৰ্ যশ্ৰণী

বস্তু

চৰ্তােলী, েৰি ৰকবা আৱে

A

B1

B2

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

1

(a) যগৌণ খৰনজ পিাৰ্থতি

> খনন লীজ এৱলকাি

খনন

100 যহক্টি

> 5 যহক্টি আৰু ≤
খনন লীজ এৱলকাি
100 যহক্টি

(6)

< খনন লীজ

য াকাঃ

এৱলকাি 5 যহক্টি

(1) 2 যহক্টিৰ্কক যবৰে আৰু
5 যহক্টি পেতযন্ত খনন লীজ
এৱলকাসৰহৱৰ্ যগৌণ খৰনজ
পিািতসমূ হি
পেতযায়ি

(b) কয়লাৱক িৰি মুখয

> খনন লীজ এৱলকাি

≤ খনন লীজ এৱলকাি ডাম্প খনন (উৎখনন বা

খৰনজ পিাৰ্থতি খনন

100 যহক্টি

100 যহক্টি

ডাম্প

প্ৰহস্তন

বা

অৰৰ্ভাি বা অপৰশষ্ট
সামগ্ৰী)

2

খনন

ৰবৱশেজ্ঞ

ৰজলা
সমীক্ষা

সৰমৰৰ্ি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ
কিা হ’ব ।
(2)

খনন লীজ এৱলকাৰ্

সমূ হ পৰিৰস্থৰৰ্ সৰিৰেষ্ট হ’ব

CBM আৰু যিল যগেৱক
িৰি উপকূলিপিা িূ কিৰ্
আৰু উপকূলৰ্ যৰ্ল আৰু
যগে
a) অৱিেণ

--

--

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

b) ৰবকাশ আৰু উৎপািন

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

--

--

> 75 যমগাো জলৰবিু যৎ

≤

শৰক্ত উৎপািন;

যমগাো >25

যমগাো জলৰবিু যৎ

যমগাো জলৰবিু যৎ

শৰক্ত উৎপািন;

(অেগাাঁৰ্থৰনমূ লক
সু ৰবিাসমহৱক িৰি, যেৱন,
যগে সংগ্ৰহণ আৰু
একত্ৰীকিণ, পূ বত উৎপািন
প্ৰণালীসমূ হ, পাইপলাইন
ইৰ্যাৰি)।
3

নিী উপৰ্যকা

75

শৰক্ত উৎপািন;

25

য াকাঃ
একাৰিক িাজয বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্
িাজযৱক্ষত্ৰৰ্ পিা যশ্ৰণী ‘B1’
নিী

উপৰ্যকা

প্ৰকল্পসমূ হি

সমীক্ষা কিা হ’ব যকন্দ্ৰীয়
চিকািি স্তিৰ্।
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4

জলৰসিন

কৃেয প্ৰভাৰেৰ্ যক্ষত্ৰ 

কৃেয প্ৰভাৰেৰ্ যক্ষত্ৰ

কৃেয প্ৰভাৰেৰ্ যক্ষত্ৰি >

50,000 যহক্টি

ি>10,000

2000 যহক্টি আৰু

যহক্টি

আৰু

< 10,000 যহক্টি

<50,000 যহক্টি
5

ৰ্াপৰবিু যৎ প্ৰকল্প



500

যমগাো

(কয়লা/ৰলগনাই /যনপৰ্থা
আৰু যগেৰভৰত্তক);

> 5 যমগাো আৰু <
500

যমগাো

(কয়লা/ৰলগনাই /যন

 100 যমগাো (আন পৰ্থা
আ াইৱবাি ইন্ধন)।

আৰু

যগেৰভৰত্তক);



5
যমগাো
আৰু <100
যমগাো (জীেভি

> 5 যমগাো

আৰু নগিপাৰলকা

যগা া অনা-ৰবপিজনক

যগা া অনাৰবপিজনক অপৰশষ্টি
বাৰহৱি আন
আ াইৱবাি ইন্ধন);

আৰু

< 15 যমগাো , জীেভি
আৰু
অপৰশষ্টি

নগিপাৰলকা
ে’ৰ্ 15%.

পেতযন্ত সহায়ক ইন্ধন
ৰহচাৱপ বযেহাি কিা
হয়

কয়লা,

>15

যমগাো

ৰলগনাই /ৱপে’ৰ য়াম

আৰু

<100

উৎপাি বযেহাি কিা

যমগাো
(নগিপাৰলকা যগা া
অনা-ৰবপিজনক
অপৰশষ্ট / জীেভি
ইন্ধন ৰহচাৱপ বযেহাি
কৰি)।
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হয়।

স্বৰ্ন্ত্ৰ্

প্ৰকল্প

অেসীমা সৰহৰ্ যশ্ৰণী

বস্তু
(1)

(2)

6

ৰনউক্লীয় শৰক্ত বা ৰনউক্লীয়

চৰ্তােলী, েৰি ৰকবা আৱে

A

B1

B2

(3)

(4)

(5)

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

--

--

ন

< 1 ৰমৰলয়ন ন

--

কয়লাি বাৰেতক উৎপািন

কয়লাি বাৰেতক

(6)

ইন্ধনি প্ৰসংস্কিণ
7



কয়লা
যিােনশালাসমূ হ

1

ৰমৰলয়ন

য াকাঃ
েৰি কয়লা যিােনশালা খনন

উৎপািন

লীজ
অেৰস্থৰ্

এৱলকাি
হয়,

ৰভৰ্িৰ্
যৰ্ৱন্ত

এই

প্ৰস্তােৱ া খনন প্ৰস্তােি লগৰ্
এৱকলৱগ সমীক্ষা কিা হ’ব।
8

(a)

যভৌৰৰ্ক

-

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

প্ৰৰক্ৰয়া আৰু যভৌৰ্-

ক্ষুি আৰু মজলীয়া
প্ৰৰৰ্ষ্ঠানসমূ হ

িাসায়ৰনক প্ৰৰক্ৰয়াসমূ হ

 1.0 ৰমৰলয়ন ন

< 1.0 ৰমৰলয়ন

িাসায়ৰনক প্ৰসংস্কিণ

বাৰেতক উৎপািন

বাৰেতক উৎপািন

যপৱল প্ৰকল্পসমূ হ বা

--

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

আকি/সান্দ্ৰি

লগৰ্ এৱকলৱগ সমীক্ষা কিা

ন

হ’ব।
ক্ষুি আৰু মজলীয়া
প্ৰৰৰ্ষ্ঠানসমূ হ

িাৰ্ুৰবজ্ঞানীয়
উৱিযাগসমূ হ (যফিাে
আৰু অনা-ৱফিাে)
(a)

(b)

সংহৰ্ ৰ্ীখা প্ৰকল্প

স্প’ঞ্জ আইিন
প্ৰকল্প

(c)

অনা-ৱফিাে
প্ৰগলন

> 1 ৰমৰলয়ন ন বাৰেতক

< 1 ৰমৰলয়ন

যকাঁচা ৰ্ীখা

বাৰেতক যকাঁচা ৰ্ীখা

> 0.5 ৰমৰলয়ন ন

< 0.5 ৰমৰলয়ন ন

বাৰেতক

বাৰেতক

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

--

>1.5 লাখ ন বাৰেতক

≤1.5 লাখ ন বাৰেতক --

ন --

---

আৰু

পৰিৱশািন
(d)

যলৌহ ৰমশ্ৰ িাৰ্ু
প্ৰকল্পসমূ হ

(e)

সজ্জীকিণ

এই প্ৰস্তােৱ া খনন প্ৰস্তােি

সংকুলন প্ৰকল্পসমূ হ
10

খৰনজ

ৰভৰ্িৰ্ অেৰস্থৰ্ হয়, যৰ্ৱন্ত

সজ্জীকিণ

9

েৰি

প্ৰকল্পৱ া খনন লীজ এৱলকাি

জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা খৰনজ

(b)

য াকাঃ

ৰদ্বৰ্ীয়ক

≥20,000

ন বাৰেতক

<20,000 ন বাৰেতক

িাৰ্ুৰবজ্ঞানীয় উৱিযাগ
(ৰবোক্ত
িাৰ্ু)
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--

(f)

ৰদ্বৰ্ীয়ক
িাৰ্ুৰবজ্ঞানীয় উৱিযাগ

--

(i) ঢালাই কািখানা, (i)

ে’ৰ্ জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৱক কািখানা, ে’ৰ্ জৰডৰ্
অৰগ্নকুণ্ড

(ৰনিাৰবেী
িাৰ্ু)

ঢালাই

যেৱন হহ ৰ্থাৱক অৰগ্নকুণ্ড যেৱন

আৱেশন অৰগ্নকুণ্ড বা আৱেশন অৰগ্নকুণ্ড বা
হবিু যৰৰ্ক

স্ফূৰলি হবিু যৰৰ্ক
স্ফূৰলি
অৰগ্নকুণ্ড বা ৰনমৰজ্জৰ্ অৰগ্নকুণ্ড বা ৰনমৰজ্জৰ্
স্ফূৰলি

অৰগ্নকুণ্ড

বা স্ফূৰলি অৰগ্নকুণ্ড বা আন
যগেৰভৰত্তক যগেৰভৰত্তক
অৰগ্নকুণ্ড,

আন

অৰগ্নকুণ্ড, আৰু োি আৰু
বাৰেতক

সামৰ্থতয

1,50,000
অৰিক হয়।

নৰ্কক

সামৰ্থতয

বাৰেতক
1,00,000

নৰ্কক অৰিক আৰু
1,50,000
হয়।
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োি

ন পেতযন্ত

স্বৰ্ন্ত্ৰ্

প্ৰকল্প

বস্তু
(1)

(2)

অেসীমা সৰহৰ্ যশ্ৰণী

চৰ্তােলী, েৰি ৰকবা আৱে

A

B1

B2

(3)

(4)

(5)

(ii) ঢালাই কািখানা, (ii)

(6)

ঢালাই

ে’ৰ্ জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৱক কািখানা, ে’ৰ্ জৰডৰ্
ৰকউৱপালা আৰু আন হহ ৰ্থাৱক কয়লা বযেহাি
অৰগ্নকুণ্ড, আৰু োি কিা ৰকউৱপালা আৰু
বাৰেতক

আন অৰগ্নকুণ্ড, আৰু োি

সামৰ্থতয

1,00,000

নৰ্কক বাৰেতক সামৰ্থতয 60,000

অৰিক হয়।

নৰ্কক অৰিক আৰু
1,00,000

ন পেতযন্ত

হয়।
(iii) অম্লমাজতন সংৰক্ৰয়া
জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা স্বচৰলৰ্
পুনিযবলন
োি

ৰমলৱবাি-

বাৰেতক

1,00,000

সামৰ্থতয
নৰ্কক

অৰিক হয়।
(iv) অম্লমাজতন সংৰক্ৰয়া
জৰডৰ্

হহ

নৰ্থকা

স্বচৰলৰ্

পুনিযবলন -

ৰমলৱবাি োি বাৰেতক
সামৰ্থতয

2,00,000

নৰ্কক অৰিক হয়।
(v)

মজলীয়া

প্ৰৰৰ্ষ্ঠানসমূ হ
11

(a) ৰচৱমি প্ৰকল্পসমূ হ

 1.0 ৰমৰলয়ন

ন

বাৰেতক উৎপািন ক্ষমৰ্া,

(i) <1.0 ৰমৰলয়ন
ন বাৰেতক উৎপািন

উল্লম্ব যিফ্ট ভা া ৰ্থকা

ক্ষমৰ্া.

প্ৰকল্পসমূ হি বযৰৰ্িৱক।

(ii)

উল্লম্ব

ক্ষুি আৰু মজলীয়া
প্ৰৰৰ্ষ্ঠানসমূ হ

য াকাঃ
ৰনগতমন মানিণ্ড মাৰন চলাি
চৰ্তসাৱপৱক্ষ ৰচৱমি উৱিযাগি

যিফ্ট

ইন্ধন

হ’ব

পাৱি

কয়লা,

ভা া ৰ্থকা আ াইৱবাি

যপ’ ৱকাক,

কয়লা

আৰু

ৰচৱমি প্ৰকল্প

যপ’ ৱকাকি

ৰমশ্ৰণ

আৰু

অপৰশষ্টি সহ-প্ৰসংস্কিণ
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(b)

স্বচৰলৰ্

--

িাৰ্ুমল ঘেতণ ইউৰন

 1.0 ৰমৰলয়ন ন

(i) 1 ৰমৰলয়ন

বাৰেতক উৎপািন

পেতযন্ত বাৰেতক ক্ষমৰ্াি

ক্ষমৰ্া

স্বচৰলৰ্

ন

গ্ৰাইৰণ্ডং

ইউৰন ।
(ii) যিল/সামুৰিক
পৰ্থি জৰিয়ৱৰ্ িাৰ্ুমল
আৰু হৰ্য়ািী উৎপাি
পৰিবহণি প্ৰস্তাে কিা
আ াইৱবাি

স্বচৰলৰ্

গ্ৰাইৰণ্ডং ইউৰন ।

(iii)

ক্ষুি আৰু

মজলীয়া প্ৰৰৰ্ষ্ঠানসমূ হ
12

যলড এৰচড যবৱ িী

--

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

উৎপািন (যলড এৰচড
যবৱ িীি এৱেম্বৰলং আৰু
চ্চাৰজতং বযৰৰ্িৱক)

42

--

স্বৰ্ন্ত্ৰ্

প্ৰকল্প

অেসীমা সৰহৰ্ যশ্ৰণী

বস্তু
(1)
13

(2)
যপে’ৰলয়াম যশািন

চৰ্তােলী, েৰি ৰকবা আৱে

A

B1

B2

(3)

(4)

(5)

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

--

--

 0.8 ৰমৰলয়ন ন

< 0.8 ৰমৰলয়ন ন

--

বাৰেতক ক্ষমৰ্া

বাৰেতক ক্ষমৰ্া

--

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

--

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

--

--

(6)

উৱিযাগ
14

(a) ক’ক অ’যভন প্ৰকল্প
(b) আলকৰ্িা প্ৰসংস্কিণ
ইউৰন বা ৰনস্তাপন প্ৰকল্প

15

এেৱবে ে ৰমৰলং আৰু
এেৱবে ে-ৰভৰত্তক
উৎপাি

16

ক্ল’ি-এলকাৰল
আৰু

উৱিযাগ
যহল’যজনি

উৎপািন

 300

হিৰনক

(i) 

উৎপািন ক্ষমৰ্া, েৰিৱহ

হিৰনক

এ া

ক্ষমৰ্া, েৰিৱহ এ া

েৰিৱহ

অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক

ইউৰন

অৰিসূ চনাবদ্ধ

ভূ সম্পৰত্তৱ াি

ঔৱিযাৰগক

ঔৱিযাৰগক

ভূ সম্পৰত্তৱ াি

ভূ সম্পৰত্তৱ াি ৰভৰ্িৰ্

ৰভৰ্িৰ্ অেৰস্থৰ্ হয়।

অেৰস্থৰ্ হয়।

ন

ইউৰন
বাৰহিৰ্

অেৰস্থৰ্ হয়।

300

ন

উৎপািন
অৰিসূ চনাবদ্ধ

(ii) <300
হিৰনক

<300

ন

উৎপািন
এ া

হিৰনক

য াকাঃ

ক্ষমৰ্া,

নৰ্ুনকক

ইউৰন

কৰিবকল অনু মৰৰ্ ৰিয়া নহ’ব
ঐৰু ৰঝল্লী প্ৰৱকাষ্ঠ প্ৰেু ৰক্তকল
সলৰন

ন
আৰু

হহৱে,
নহয়।

--

18

চমতৱশািন উৱিযাগসৰহৱৰ্

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

চমতৱশািন

ত্বচা/োল প্ৰসংস্কিণ

অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক

অৰিসূ চনাবদ্ধ

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

ভূ সম্পৰত্তৱ াি

ঔৱিযাৰগক

অৰিসূ চনাবদ্ধ

ভূ সম্পৰত্তৱ াি

ঔৱিযাৰগক

ৰভৰ্িৰ্ অেৰস্থৰ্

ভূ সম্পৰত্তৱ াি ৰভৰ্িৰ্

হয়।

অেৰস্থৰ্ হয়।

োলৰফউৰিক এৰচডি

--

স্বচৰলৰ্ এৱমাৰনয়া প্ৰকল্প

(i)

োলৰফউৰিক

এৰচডৱক

িৰি

-নৰ্থকা

ৰেংগল উৎপািনৱক িৰি

েু পাি ফেৱফ বযৰৰ্িৱক ৰেংগল েু পাি
আ াইৱবাি প্ৰকল্প।
(ii)

ফেৱফ ।

সংবচৰলৰ্

এৱমাৰনয়া প্ৰকল্প
20

এৰচড উৎপািন

স্বচৰলৰ্ ফেফৰিক এৰচড স্বচৰলৰ্ োলৰফউৰিক
বা এৱমাৰনয়া

উৎপািন

ঔৱিযাৰগক

--

আৰু

েৰিৱহ

ক্ষমৰ্াৰ্ যকাৱনা বৃ ৰদ্ধ ঘৱ াো

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

সাি

এই

অৰিসূ চনাবদ্ধ

ে’ডা ভস্ম উৱিযাগ

িাসায়ৰনক

ৰবিযমান

অৰিসূ চনািপিা অবযাহৰৰ্ ৰিয়া

17

19

কিা

ইউৰন সমূ হক

বাৰহিৰ্ অেৰস্থৰ্ হয়।

অেৰস্থৰ্ হয়।

পািা

প্ৰৱকাষ্ঠৰভৰত্তক প্ৰকল্প স্থাপন

ভূ সম্পৰত্তৱ াি

বাৰহিৰ্

যকাৱনা

এৰচড
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আন আ াইৱবাি এৰচড

21

পৰ্ংগনাশকৱক িৰি

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

কী নাশক; ৰ্ৃণনাশক;

অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক

অৰিসূ চনাবদ্ধ

অপৰ্ৃণনাশক; কী

ভূ সম্পৰত্তৱ াি

ঔৱিযাৰগক

ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ; ইৰ্যাৰি, আৰু

অেৰস্থৰ্ হয়।

বাৰহিৰ্

ৰসৰবলাকি ৰবৰশষ্ট মিযক

--

ভূ সম্পৰত্তৱ াি
ৰভৰ্িৰ্ অেৰস্থৰ্ হয়।

জীেভাি (ৰবৰনৰমতৰ্ী বীি
ৰি)
22

যপে’যকৰমৱকল যচৌহিসমূ হ আ াইৱবাি প্ৰকল্প
(যপে’ৰলয়ামি
উপাংশসমূ হি প্ৰসংস্কিণ,
প্ৰাকৃৰৰ্ক যগে, কাবতন
যেকি উৎপািনি ওপিৰ্
ৰভৰত্ত কিা উৱিযাগসমূ হ

--

--
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স্বৰ্ন্ত্ৰ্

প্ৰকল্স

অেসীমা সৰহৰ্ যশ্ৰণী

বস্তু
(1)

23

A

B1

B2

(3)

(4)

(5)

ৰভেক’ে যষ্টপল ফাইবাি

নাইলন আৰু অনযানয

--

(2)

মানেৰনৰমতৰ্ ৰ্ন্তু

চৰ্তােলী, েৰি ৰকবা আৱে

উৎপািন

(6)

(VSF);
ৰভেক’ে ৰফলাৱমি য়ানত
(VFY); আৰু যিয়ন।

24

কাবতন যেক আৰু

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

মজলীয়া

ইৱলকে’ড যগ্ৰড যগ্ৰফাই

অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক

অৰিসূ চনাবদ্ধ

প্ৰৰৰ্ষ্ঠানসমূ হ

উৎপািনসৰহৱৰ্

ভূ সম্পৰত্তৱ াি

ঔৱিযাৰগক

যপে’ৰলয়াম উৎপাি আৰু

অেৰস্থৰ্ হয়।

বাৰহিৰ্

ভূ সম্পৰত্তৱ াি

যপে’যকৰমৱকলৰভৰত্তক

ৰভৰ্িৰ্ অেৰস্থৰ্ হয়।

প্ৰসংস্কিণ (ভঞ্জন আৰু
পুনঃসম্ভােনক বাৰহৱি
আন প্ৰৰক্ৰয়াসমূ হ আৰু
যচৌহিি ৰভৰ্িৰ্ সানৰি
যলাো যহাো নাই
25

সংৱিৰেৰ্ হজে
িাসায়ৰনক পিাৰ্থতসমূ হ
a)

িঞ্জক আৰু িঞ্জক

--

মিযক

স্তম্ভ (5) ি বযৰৰ্িৱক

(i)

শূ নয

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

স্ৰােি প্ৰস্তাে কিা আৰু
অৰিসূ চনাবদ্ধ
ঔৱিযাৰগক
ভূ সম্পৰত্তৱ াি ৰভৰ্িৰ্
অেৰস্থৰ্ প্ৰকল্পসমূ হ।
(ii)

আ াইৱবাি
ক্ষুি

সূ ক্ষ্ম,

আৰু

মজলীয়া প্ৰৰৰ্ষ্ঠান।
b) ঔেি ৰবৰনৰমতৰ্ীসমূ হক

--

বাি ৰি ৰবশাল পৰিসিি

স্তম্ভ (5) ি বযৰৰ্িৱক

(i)

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

স্ৰােি প্ৰস্তাে কিা আৰু

ঔেি আৰু মিযক

শূ নয

অৰিসূ চনাবদ্ধ
ঔৱিযাৰগক
ভূ সম্পৰত্তৱ াি ৰভৰ্িৰ্
অেৰস্থৰ্ প্ৰকল্পসমূ হ।
(ii)

আ াইৱবাি

সূ ক্ষ্ম,

ক্ষুি

আৰু

মজলীয়া প্ৰৰৰ্ষ্ঠান।
c) সংৱিৰেৰ্ িবি

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

আ াইৱবাি সূ ক্ষ্ম, ক্ষুি

অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক

অৰিসূ চনাবদ্ধ

আৰু

ভূ সম্পৰত্তৱ াি

ঔৱিযাৰগক

প্ৰৰৰ্ষ্ঠান।

বাৰহিৰ্

45

মজলীয়া

অেৰস্থৰ্ হয়।

ভূ সম্পৰত্তৱ াি
ৰভৰ্িৰ্ অেৰস্থৰ্ হয়।

d) মূ ল হজে িাসায়ৰনক

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

(i) আ াইৱবাি ক্ষুি

পিাৰ্থতসমূ হ,

আন

অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক

অৰিসূ চনাবদ্ধ

আৰু মজলীয়া

সংৱিৰেৰ্

হজে

ভূ সম্পৰত্তৱ াি

ঔৱিযাৰগক

প্ৰৰৰ্ষ্ঠান।

িাসায়ৰনক

পিাৰ্থতসমূ হ,

অেৰস্থৰ্ হয়।

িাসায়ৰনক

মধ্।কসমূ হ,

বাৰহিৰ্

ভূ সম্পৰত্তৱ াি
ৰভৰ্িৰ্ অেৰস্থৰ্ হয়।

সংৱিৰেৰ্ যিৰজন আৰু

(ii) বাৰেতক 1000 ন
পেতযন্ত সংৱিৰেৰ্
যিৰজন/ আসঞ্জকি

সংৱিৰেৰ্ আসঞ্জক

উৎপািন
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স্বৰ্ন্ত্ৰ্

প্ৰকল্প

অেসীমা সৰহৰ্ যশ্ৰণী

বস্তু
(1)

26

(2)

চৰ্তােলী, েৰি ৰকবা আৱে

A

B1

B2

(3)

(4)

(5)

পাৰ্ন কিা কািখানা

(i) জুলীয়া

আৰু জুলীয়া গুিৰভৰত্তক

পাৰ্ন কািখানা  100

গুিৰভৰত্তক পাৰ্ন

ৰল ািৰ্কক

অৰিক

উৎপািন ইউৰন সমূ হ

ৰকৱলা ৰল াি হিৰনক;

কািখানা

সামৰ্থতযসম্পি

যিশীয়

(ৱেৱন, ইষ্ট বা খৰমি)

(ii) জুলীয়া গুিৰভৰত্তক

<100 ৰকৱলা ৰল াি

সু িা (মহুো ফুল, কাজু

হিৰনক

বািাম ইৰ্যাৰিি ওপিৰ্

উৎপািন

গুিৰভৰত্তক

ইউৰন ৱবাি

(যেৱন খৰমি)

অনা-জুলীয়া

গুিৰভৰত্তক

(i)

জুলীয়া

(ii)

< 100 ন হিৰনক;
(iii)

জুলীয়া

(6)

পাৰ্ন

কািখানা

গুিৰভৰত্তক খৰমি

ৰভৰত্ত কিা) প্ৰস্তুৰ্কািী
ইউৰন ।

উৎপািন ইউৰন

(ii) পাৰ্ন কািখানাি

<100 ন হিৰনক

সম্প্ৰসািণ কিা হ’ব

(iii)

ইৰৰ্মৱিয আগৰ্ীয়া

অনা- জুলীয়া

 200 ৰকৱলা ৰল াি গুিৰভৰত্তক পাৰ্ন
হিৰনক

(i) হিৰনক 10 ৰকৱলা

কািখানা
< 200 ৰকৱলা ৰল াি
হিৰনক

পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন
যপাো যচৌহিি ৰভৰ্িৰ্
আৰু সম্প্ৰসািণ কিা
হ’ব যকেল ৰমশ্ৰণ যহৰ্ু
বযেহাি কৰিবলগীয়া
ইৰ্থানলি উৎপািনি
বাৱব।

27

যপইি, োৰনতি, িং িবয,

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে

মিযক (সংৰমশ্ৰণ/ৰমশ্ৰণ

অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক

অৰিসূ চনাবদ্ধ

বাি ৰি) ি উৎপািন

ভূ সম্পৰত্তৱ াি

ঔৱিযাৰগক

বাৰহিৰ্

অেৰস্থৰ্ হয়।

মজলীয়া প্ৰৰৰ্ষ্ঠান

ভূ সম্পৰত্তৱ াি
ৰভৰ্িৰ্ অেৰস্থৰ্ হয়।

28

মণ্ড আৰু কাগজ উৱিযাগ

মণ্ড উৎপািন আৰু মণ্ড

--

অপৰশষ্ট কাগজিপিা

ৰ্ৰ্থা কাগজ উৎপািন,

বা সাজু হহ ৰ্থকা

অপৰশষ্ট কাগজিপিা

মণ্ডিপিা কিা কাগজ

কিা উৎপািনি

উৎপািন, ে’ৰ্ জৰডৰ্

বযৰৰ্িৱক

হহ ৰ্থাৱক ৰবমৰেয়ন বা
ৰবিঞ্জন বা ৰববণতকিণ।

29

যচৰন উৱিযাগ

--

 5000 ন হিৰনক
কুাঁৰহয়াি যপিাি
সামৰ্থতয

30

বযেস্থাপনা আৰু প্ৰহস্তন

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

কােতযকলাপসমূ হৱক িৰি
ৰবৱস্ফািক, ৰবৱস্ফা ক,
ৰফউজি উৎপািন

31

পাইপলাইন

47

--

(a) িাষ্ট্ৰীয় উিযান বা অভয়ািণয আ াইৱবাি প্ৰকল্প
বা

প্ৰবাল

প্ৰাচীি

--

--

বা

পাৰিৱেৰশকভাৱে
সংৱবিনশীল

এৱলকাি

মাৱজৰি পাি হহ যোো
যৰ্ল আৰু যগে পৰিবহণ
পাইপলাইন (খাৰুো যৰ্ল
আৰু

যশািানাগািি

বা

যপে’যকৰমৱকল
উৎপািৱবাি)

48

স্বৰ্ন্ত্ৰ্

প্ৰকল্প

চৰ্তােলী, েৰি ৰকবা আৱে

বস্তু
(1)

(2)

(b) িাষ্ট্ৰীয় উিযান বা

চৰ্তােলী, েৰি ৰকবা আৱে

A

B1

B2

(3)

(4)

(5)

(6)

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

--

--

--

স্থলীয় আৰু জল বন্দি

বযেসাৰয়ক

--

(i)

জল

ৰবমান

সমূ হৱক িৰি ৰবমান বন্দি

বাৱব ৰ্থকা স্থলীয় ৰবমান

বন্দি

ৰেৱবাি

ৰ্থাৱক

আৰু যহৰল বন্দি

পট্টীৱক িৰি আ াইৱবাি

বযেসাৰয়ক

প্ৰকল্প।

বাৱব।

অভয়ািণয বা প্ৰবাল
প্ৰাচীি বা
পাৰিৱেৰশকভাৱে
সংৱবিনশীল এৱলকাি
মাৱজৰি পাি হহ যোো
িে (কয়লা, ৰলগনাই
আৰু আন আকিসমূ হ)
পাইপলাইন
32

বযেহািি

বযেহািি

(ii) যহৰল বন্দি ৰেৱবাি
ৰ্থাৱক

বযেসাৰয়ক

বযেহািি বাৱব।
33

জাহাজ

ৰবভংগন

ইউৰন সমূ হৱক
আ াইৱবাি
34

--

(i) েৰিৱহ

েৰিৱহ

িৰি

িপ্তাৰন প্ৰসংস্কিণ
(EPZs);

ৰবৱশে অৰ্থতকনৰৰ্ক
মণ্ডলসমূ হ

--

জাহাজ

ৰবভংগন য়াডত
উিযানসমূ হ;
যচৌহিসমূ হ; এৱলকাসমূ হ;
মণ্ডলসমূ হ

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

(SEZs);

জীেপ্ৰেু ৰক্ত উিযানসমূ হ;
চামিা যচৌহিসমূ হ;
উপকূলীয় অৰ্থতকনৰৰ্ক
মণ্ডলসমূ হ
(CEZs); ৰবৱশে
ৰবৰনৱয়াগ অিল
(SIR);
িাষ্ট্ৰীয় ৰবৰনৱয়াগ আৰু
উৎপািন মণ্ডলসমূ হ
(NIMZs);

প্ৰস্তাৰেৰ্

প্ৰস্তাৰেৰ্

(i) েৰিৱহ

প্ৰস্তাৰেৰ্

প্ৰকল্পি যক্ষত্ৰফল 500

প্ৰকল্পি যক্ষত্ৰফল 500

প্ৰকল্পি যক্ষত্ৰফল 500

যহক্টিৰ্কক

হয়

যহক্টিৰ্কক কম হয়

যহক্টিৰ্কক যবৰে হয়

আৰু ৰ্াৰ্ েৰি ৰ্থাৱক

আৰু ৰ্াৰ্ েৰি ৰ্থাৱক

আৰু

অনু সূচীৰ্

যবৰে

ৰ্াৰলকাবদ্ধ

ৰ্াৰ্

েৰি

অনু সূচীৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ

অনু সূচীৰ্

কিা অন্তৰ্ঃ এ া যশ্ৰণী

কিা

কিা অন্তৰ্ঃ এ া যশ্ৰণী

‘A’ বা যশ্ৰণী

যশ্ৰণী ‘B1’ প্ৰকল্প।

‘B1’

প্ৰকল্প।

অন্তৰ্ঃ

এ া

‘A’

ৰ্াৰলকাবদ্ধ
বা

যশ্ৰণী

‘B1’ প্ৰকল্প নাৰ্থাৱক।

(ii) েৰিৱহ

প্ৰস্তাৰেৰ্

(ii) প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্পি

প্ৰকল্পি যক্ষত্ৰফল 500

যক্ষত্ৰফল ৰেৱয়ই নহওক

যহক্টিৰ্কক কম হয় আৰু

ৰকয় আৰু ৰ্াৰ্ েৰি

ৰ্াৰ্

ৰ্থাৱক

েৰি

অনু সূচীৰ্

ৰ্থাৱক

ৰ্াৰলকাবদ্ধ

ৰ্াৰলকাবদ্ধ

অনু সূচীৰ্
কিা

কিা অন্তৰ্ঃ এ া যশ্ৰণী

অন্তৰ্ঃ এ া যশ্ৰণী ‘B2’

‘A’ প্ৰকল্প।

প্ৰকল্প।

ঔৱিযাৰগক সমূ হ;
যপে’ৰলয়াম, িাসায়ৰনক
িবয আৰু যপে’যকৰমৱকল
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ৰবৰনৱয়াগ অিলসমূ হৱক
(PCPIRs) িৰি
ঔৱিযাৰগক ভূ সম্পৰত্ত
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সািািণ

ৰবপিজনক

ভস্মীভেন

আৰু

যকেল

আেজতনা

অপৰশষ্ট,

উপচাি,

আেজতনা পূ ৰৰ্তৱক্ষত্ৰ বা

পূ ৰৰ্তৱক্ষত্ৰ

মজুৰ্কিণ আৰু ৰবসজতন

যকেল ভস্মীভেন ৰ্থকা

আ াইৱবাি সু ৰবিা।

সু ৰবিাসমূ হ (TSDFs)

আ াইৱবাি

ৰ্থকা

সংহৰ্

সু ৰবিা।
36

সািািণ জীে-ৰচৰকৎসীয়
অপৰশষ্ট উপচাি
সু ৰবিাসমূ হ

--

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

50

--

স্বৰ্ন্ত্ৰ্

প্ৰকল্প

অেসীমা সৰহৰ্ যশ্ৰণী

বস্তু
(1)
37

(2)

চৰ্তােলী, েৰি ৰকবা আৱে

A

B1

B2

(3)

(4)

(5)

 5 ৰমৰলয়ন ন বাৰেতক (i) < 5 ৰমৰলয়ন ন

অভযন্তিীণ

ৰ্িংগৱিাি আৰু মূ লিনী

মাল

বাৰেতক মাল প্ৰহস্তনি

সন্দভতৰ্

ৰ্লকেতণ

(মােিিা

সামৰ্থতয (মােিিা

প্ৰকল্প

বন্দি,

যপাৰ্াশ্ৰয়,
(বন্দি

যপাৰ্াশ্ৰয়

বা
আৰু

প্ৰহস্তনি

সামৰ্থতয

বন্দিসমূ হি

বযৰৰ্িৱক)

(6)
জলপৰ্থি

আ াইৱবাি

বন্দিসমূ হি

খালসমূ হি ৰভৰ্িৰ্ আৰু

বযৰৰ্িৱক)

বাৰহিৰ্)

(ii)  30000

ন

বাৰেতক মাে প্ৰহস্তনি
সামৰ্থতয
38

ঘাইপৰ্থ বা দ্ৰুৰ্মাগত বা
বহু-ৰূপাত্মক কৰিড’ি বা
চক্ৰীয় পৰ্থ

i)

নৰ্ুন ঘাইপৰ্থ বা

(i) আ াইৱবাি নৰ্ুন (i)

য াকাঃ

ঘাইপৰ্থ বা

দ্ৰুৰ্মাগত বা বহু-

িাৰজযক ঘাইপৰ্থ

দ্ৰুৰ্মাগত বা বহু-

ৰূপাত্মক কৰিড’ি বা

প্ৰকল্প

ৰূপাত্মক কৰিড’ি বা

(ii) পাবতৰ্য

চক্ৰীয় পৰ্থি হিঘতয 25

চক্ৰীয় পৰ্থ

অিলসমূ হৰ্

য াল প্লাজাৰ্ প্ৰস্থ আৰু অনয

ৰক.ৰম. িপিা 100

(সমুিপৃ ষ্ঠিপিা

ৰক.ৰম.কলৱক সম্প্ৰসািণ

ৰূপাত্মক কৰিড’ি বা

গড উচ্চৰ্া 1000 কিা ে’ৰ্ ৰবিযমান
সংৱিখন বা
ৰম ািৰ্কক

চক্ৰীয় পৰ্থি হিঘতয 100

অৰিক) যলাো

পুনঃসংৱিখন বা

সম্প্ৰসািণ কিা ে’ৰ্

িাৰজযক ঘাইপৰ্থ বায়পােৰ্ 70
ৰম ািৰ্কক অৰিক
সম্প্ৰসািণ

ৰবিযমান সংৱিখন বা

প্ৰকল্পসমূ হ

প্ৰস্থবৃ ৰদ্ধ বা মাগত

ii)

ঘাইপৰ্থ বা

দ্ৰুৰ্মাগত বা বহু-

ৰকৱলাৰম ািৰ্কক অৰিক

পুনঃসংৱিখন বা

িাস্তাি হসৱৰ্ সংৱোগ স্থলি
জাংেন
অৰিকািৰ্
নহয়।

অৰিকাি জৰডৰ্ হহ
ৰ্থাৱক।

বায়পােৰ্ 70
ৰম ািৰ্কক অৰিক
প্ৰস্থবৃ ৰদ্ধ বা মাগত

(ii) ৰবিযমান িাৰজযক

অৰিকাি জৰডৰ্ হহ

ঘাইপৰ্থসমূ হি

ৰ্থাৱক।

((সমুিপৃ ষ্ঠিপিা

গড

উচ্চৰ্া 500 ৰম ািিপিা
1000 ৰম াি) সম্প্ৰসািণ
বা ৰবস্তািণ
39

আকাশীয় িজ্জু মাগত

--

--

আ াইৱবাি প্ৰকল্প ৰে
অৰিসূ চনাবদ্ধ
পাৰিৱেৰশকভাৱে
সংৱবিনশীল এৱলকাি
ৰভৰ্িৰ্ পৱি।
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সািািণ বৰহঃস্ৰাে উপচাি

--

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

প্ৰকল্পসমূ হ (CETP)
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--

--

উিীৰ্কিণ

গাগত

সৰিৰেষ্ট

কিা

41

আেজতনা পূ ৰৰ্তৱক্ষত্ৰ আৰু

--

আ াইৱবাি প্ৰকল্প

--

--

>1,50,000 বগত ৰম ািি
ৰনৰমতৰ্ যক্ষত্ৰ আৰু/বা
মুঠ ভূ ৰম যক্ষত্ৰফল
> 50 যহক্টি

(i) >20,000 বগত ৰম াি Note
আৰু <50,000 বগত
1. স্তম্ভ (5) ি (i) আৰু
ৰম াি ৰনৰমতৰ্ যক্ষত্ৰ

ভস্মীকিণ জৰড হহ ৰ্থকা
সািািণ

নগিপাৰলকা

যগা া অপৰশষ্ট বযেস্থাপনা
সু ৰবিা (CMSWMF)
42

ভেন ৰনমতাণ আৰু
এৱলকা ৰবকাশ
প্ৰকল্পসমূ হ

(ii) > বগত ৰম াি আৰু

(ii) ি অিীনৰ্ ৰ্থকা প্ৰকল্পসমূ হ

< 1, 50,000 বগত ৰম াি

সমীক্ষা

ৰনৰমতৰ্ যক্ষত্ৰ

যপ্ৰিণ কিা নহ’ব।

প্ৰকল্পৱবািি

আৱে

অস্থায়ী যসউজ ভেন
প্ৰমাণপত্ৰ বা এইৱবািি
সম্পকত

আৱে

ঔৱিযাৰগক

চাৰলঘি,

হশৰক্ষক

প্ৰৰৰ্ষ্ঠান,

হৰস্পৱ ল আৰু হশৰক্ষক
প্ৰৰৰ্ষ্ঠানৱবািি
োত্ৰ/োত্ৰী
হসৱৰ্।
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ৰনবাসি

2.

কৰম ীি
অৰভৱপ্ৰৰ্

ৰবৱবচনাৱৰ্থত
বযেহািৰ্

ৰেৱকাৱনা পৰিেৰ্তনি যক্ষত্ৰৰ্,
আগৰ্ীয়া –EP ৰ্ সংৱশািনীি
বাৱব

ৰবৰনয়ামক

প্ৰাৰিকিণিপিা

আগৰ্ীয়া

অনু মৰৰ্ ল’ব লাৰগব। এৱন
আ াইৱবাি

যকে

সমীক্ষা

কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ
কিা হ’ব।

স্বৰ্ন্ত্ৰ্

প্ৰকল্প

অেসীমা সৰহৰ্ যশ্ৰণী

বস্তু
(1)

(2)

43

উৰত্থৰ্ পৰ্ বা স্বচৰলৰ্
উিণীয়া যসৰ্ু বা িলং

চৰ্তােলী, েৰি ৰকবা আৱে

A

B1

B2

(3)

(4)

(5)

(6)

> 50,000 বগত ৰম াি

য াকাঃ স্তম্ভ (5) ি অিীনস্থ

আৰু < 1, 50,000 বগত

প্ৰকল্পসমূ হ সমীক্ষা কৰম ীি

ৰম াি ৰনৰমতৰ্ যক্ষত্ৰ

ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ কিা হ’ব।

--

--

> বগত ৰম াি ৰনৰমতৰ্
যক্ষত্ৰ

য াকাঃ
1.

2.

এইৱবািৰ্ সািািণ চৰ্তােলী প্ৰৱোজয নহ’বঃi.

স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 9, 10(f), 11(b), 25, 38, 40, 41, 42, আৰু 43

ii.

আন্তঃিাৰজযক সীমান্তি কািণৰ্ নিী গভত খনন প্ৰকল্পসমূ হ; আৰু

iii.

আ াইৱবাি যশ্ৰণী ‘B2’ প্ৰকল্প

স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযাি ৰবপিীৱৰ্ উৱল্লখ কিা প্ৰকল্পসমূ হি বাৰহৱি যশ্ৰণী ‘B2’ প্ৰকল্পসমূ হ সমীক্ষা কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ কিা নহ’ব।

পৰিৰশষ্ট-I
(িফা 14 চাওক)
িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি কােতযপদ্ধৰৰ্
(1) িাজহুো শুনানীঃ
িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি কােতযৰবৰি
1.1 সংৰিষ্ট িাৰজযক প্ৰিূ েণ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ যবাডত (SPCB) বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰিূ েণ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ কৰম ীিদ্বািা (UTPCC) সবতাৰিক
সংখযক িাইজি অংশগ্ৰহণ সু ৰনৰশ্চৰ্ কৰিব পিাকক ৰজলাৰভৰত্তৰ্ প্ৰকল্প ৰ্থলী(সমূ হ)ৰ্ বা ইয়াি সমীপৰ্ প্ৰণালীবদ্ধ, সময়সাৱপক্ষ আৰু
স্বচ্ছ িিৱণৱি িাজহুো শুনানীি বযেস্থা কিা হ’ব।
(2) প্ৰৰক্ৰয়াঃ
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2.1 ৰ্লৰ্ ৰিয়া ৰেৱবাি প্ৰাৰিকিণ বা কােতযালয়ি যক্ষত্ৰাৰিকািি ৰভৰ্িৰ্ প্ৰকল্পৱ া অেৰস্থৰ্ হ’ব, যসইৱবািকল প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক,
িাজহুো শুনানী অনু ৰষ্ঠৰ্ কিাি আৱবিনি লগৱৰ্, সংৰক্ষপ্ত EIA সৰহৱৰ্ খচিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি িু া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ, এ া হাডত আৰু এ া
েফ্ট, যপ্ৰিণি বযেস্থা কৰিবঃ
(a) ৰজলা িণ্ডািীশ / ৰজলা কাৱলক্টি / উপায়ু ক্ত/সকল;
(b) ৰজলা পৰিেি বা যপৌি ৰনগম বা পিায়ৰ্সমূ হি ইউৰনয়ন;
(c) ৰজলা উৱিযাগ কােতযালয়;
(d) চহিীয়া স্থানীয় ৰনকায়সমূ হ (ULBs) / সংৰিষ্ট পিায়ৰ্ীিাজ প্ৰৰৰ্ষ্ঠানসমূ হ (PRIs) / ৰবকাশ প্ৰাৰিকিণসমূ হ;
(e) মন্ত্ৰ্যালয়ি সংৰিষ্ট আিৰলক কােতযালয়;
(f) সংৰিষ্ট SPCB বা UTPCC ি আিৰলক কােতযালয়।
েৰিৱহ এই অৰিসূ চনাি িফা 14 ি উপ-িফা (5) অনু সাৱি িাজহুো শুনানী ৰেৱ া অেৰিি ৰভৰ্িৰ্ আিম্ভ কিা উৰচৰ্ যসইৱ া,
প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক ওপিৰ্ ৰিয়া আ াইৱবাি প্ৰাৰিকিণক প্ৰৰৰ্ৰলৰপসমূ হ ৰিয়াি যশে ৰ্াৰিখিপিা আিম্ভ হয়।
2.2 খচিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰাপ্ত কৰি উৰঠ, ওপিৰ্ ৰিয়া প্ৰাৰিকিণসমূ ৱহ, ইৱলকেৰনক উপাৱয়ৱি বা আন িিৱণ, যসই প্ৰৰৰ্ৱবিন
স্বাভাৰেক কােতযালয় সময়ৱোোৰ্ িাজহুো শুনানী যশে যনাৱহাোকলৱক, িাইজি পৰিিশতনি বাৱব লভয কিাব।
2.3 ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি (ToR) মৱৰ্ যে খচিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্ কিা হহৱে যসইৱ া
SPCB বা UTPCC এ সু ৰনৰশ্চৰ্ কৰিব। ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিৱণ ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি বাৰহিৰ্ SPCB বা UTPCC এ
যকাৱনা অৰৰ্ৰিক্ত অিযয়ন ৰনৰবচাৰিব।
2.4 সংৰিষ্ট SPCB বা UTPCC এ লগৱৰ্ িাজয বা যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰি ৰভৰ্িৰ্ প্ৰকল্পৱ াি ৰবেৱয় জনপ্ৰৰসৰদ্ধি বাৱব এৱকিিণি
বযেস্থা হাৰ্ৰ্ ল’ব আৰু বচা বচা কােতযালয়ৰ্ বা িাজহুো পুৰৰ্থভাঁিালৰ্ বা আন ৰেৱকাৱনা েৱৰ্থাপেু ক্ত অেস্থান ইৰ্যাৰিৰ্ খচিা EIA
প্ৰৰৰ্ৱবিনি সািাংশ পৰিিশতনি বাৱব লভয কৰিব। যৰ্ওাঁৱলাৱক লগৱৰ্ উপ-িফাৱ াৰ্ ৰিয়াি িৱি ওপিি পাাঁচ া প্ৰাৰিকিণ বা
কােতযালয়ৰ্ খচিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি এৱকা াকক প্ৰৰৰ্ৰলৰপও লভয কিাব।
2.5 এই নৰৰ্থসমূ হিপিা বা অনয িিৱণ, সংৰিষ্ট SPCB বা UTPCC এ ৰসদ্ধান্ত কৰিব, এই িাজহুো শুনানী আন যকাৱনা অৰৰ্ৰিক্ত বা
হবকৰল্পক স্থানৰ্ অনু ৰষ্ঠৰ্ কিাি প্ৰৱয়াজন আৱেৱন নাই। প্ৰকল্প প্ৰস্তােকিপিা এই অনু ৱিাি পাপ্ত কিাি যপান্ধি ৰিনি ৰভৰ্িৰ্ এই
ৰসদ্ধান্তি ৰবেৱয় প্ৰকল্প প্ৰস্তােকক জৱনাো হ’ব।
2.6 ওপিি উপ-িফা 2.5 অনু সাৱি এই ৰসদ্ধান্ত যলাোি পােৰ্, চৰল্লশ ৰিনি অেৰি যসই ৰ্াৰিখিপিা আিম্ভ হ’ব, ৰে ৰ্াৰিখৰ্ প্ৰকল্প
প্ৰস্তােৱক, ওপিি উপ-িফা 2.2 অনু সাৱি, অৰৰ্ৰিক্ত বা হবকৰল্পক স্থানৱবািি প্ৰাসংৰগক প্ৰাৰিকিণসমূ হি ওচিৰ্, নৰৰ্থসমূ হ িাৰখল
কৱি।
(3) িাজহুো শুনানীি জাননী
3.1 িাজহুো শুনানীৰ্ যপৌৱিাৰহৰ্য কৰিবলগীয়া ৰবেয়াগিাকীি সন্মৰৰ্সাৱপৱক্ষ, সংৰিষ্ট SPCB বা UTPCC ি সিসয-সৰচৱব, আৱবিন
প্ৰাপ্ত কিা ৰ্াৰিখিপিা িহ ৰিনি ৰভৰ্িৰ্, িাজহুো শুনানী অনু ৰষ্ঠৰ্ কিাি বাৱব ৰ্াৰিখ, সময় আৰু সৰঠক স্থান চূ ডান্ত কৰিব।
যপৌৱিাৰহৰ্য কৰিবলগীয়া ৰবেয়াগিাকীি সন্মৰৰ্ যপাোি ৰ্াৰিখিপিা আৰু পাাঁচ ৰিনি ৰভৰ্িৰ্ সিসয-সৰচবগিাকীৱয় এখন মুখয িাষ্ট্ৰীয়

54

হিৰনক বাৰ্ৰিকাকৰ্ৰ্ আৰু এখন আিৰলক বাৰ্ৰিকাকৰ্ৰ্ বা িাজযখনি চিকািী ভাোৰ্ প্ৰকাৰশৰ্ বাৰ্ৰিকাকৰ্ৰ্ এইৰখৰন কৰ্থা
ৰবজ্ঞাপনি জৰিয়ৱৰ্ প্ৰচাি কৰিব। যৰ্ওাঁৱলাকি সাঁহাৰি জমা ৰিবকল িাইজক ৰবশ ৰিনি এ া নূ যনৰ্ম জাননী অেৰি প্ৰিান কিা হ’ব।
3.2 এই ৰবজ্ঞাপৱন লগৱৰ্ িাইজক যসইৱবাি স্থান বা কােতযালয়ি কৰ্থাও জনাব ে’ৰ্ িাইৱজ িাজহুো শুনানীি আগৱৰ্ খচিা EIA
প্ৰৰৰ্ৱবিন বা সংৰক্ষপ্ত EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনৰ্ প্ৰৱেশাৰিকাি পাব পাৰিব। ৰেৱবাি ঠাইৰ্ বাৰ্ৰিকাকৰ্ সু গম নহয়, যসইৱবাি ঠাইৰ্ সক্ষম
প্ৰাৰিকিৱণ আন উপাৱয়ৱি যেৱন যঢাল বজাই বা যিৰডঅ’ বা য ৰলৰভেনৰ্ কিা যঘােণাি জৰিয়ৱৰ্ স্থানীয় িাইজক িাজহুো শুনানীি
ৰবেৱয় জৱনাোি বযেস্থা কৰিব।
3.3 যেৰৰ্য়াকলৱক ৰকবা অপ্ৰীৰৰ্কি জৰুিীকালীন পৰিৰস্থৰৰ্ি উিে নহয় আৰু যকেল সংৰিষ্ট ৰজলা িণ্ডািীশ বা ৰজলা কাৱলক্টি বা
উপায়ু ক্তই ৰপেু োব লাৱগ বুৰল অনু ৱমািন ৰনৰিৱয়, যৰ্ৰৰ্য়াকলৱক িাজহুো শুনানীি ৰ্াৰিখ, সময়, স্থান সলৰন কিা নহ’ব। এৱনিৱি
ৰপেু োই ৰিয়াি ৰসদ্ধান্ত এৱকৱবাি িাষ্ট্ৰীয় বা আিৰলক স্থানীয় ভাোি বাৰ্ৰিকাকৰ্ৰ্ প্ৰকাৰশৰ্ জাননীিদ্বািা িাইজক জাৰনবকল ৰিয়া
হ’ব আৰু লগৱৰ্ সংৰিষ্ট SPCB বা UTPCC যয়ও ৰচনাক্ত কিা কােতযালয়সমূ হৰ্ এই ৰসদ্ধান্তি কৰ্থা চকুৰ্ পিাকক প্ৰিশতনি বযেস্থা
কৰিব।
3.5 এৱন বযৰৰ্ক্ৰমী পৰিৰস্থৰৰ্ৰ্ (ওপিি উপ-িফা 3.3 ৰ্ ৰিয়াি িৱি) ওপিি উপ-িফা 3.1 ৰ্ ৰিয়া কােতযৰবৰি অনু সাৱি যকেল ৰজলা
িণ্ডািীশ বা ৰজলা কাৱলক্টি বা উপায়ু ক্তি লগৰ্ আৱলাচনা কৰি উৰঠৱহ িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি নৰ্ুন ৰ্াৰিখ, সময় আৰু স্থান সম্পৱকত সংৰিষ্ট
SPCB বা UTPCC ি সিসয-সৰচৱব ৰসদ্ধান্ত ল’ব আৰু যসই ৰসদ্ধান্তি কৰ্থা জনাই নৰ্ুনকক জাননী জাৰি কৰিব।
(4) শুনানীি ৰ্ত্ত্বােিান আৰু যপৌৱিাৰহৰ্য
4.1 ৰজলা িণ্ডািীশ / ৰজলা কাৱলক্টি / উপায়ু ক্তই বা যশ্ৰণী “A” প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্ অৰৰ্ৰিক্ত ৰজলা িণ্ডািীশি ৰ্লি পিমেতািাি
যনাৱহাো যৰ্ওাঁি প্ৰৰৰ্ৰনৰিৱয় আৰু যশ্ৰণী “B” প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্ মহকুমা িণ্ডািীশি ৰ্লি পিমেতািাি যনাৱহাো যৰ্ওাঁি প্ৰৰৰ্ৰনৰিৱয়,
SPCB বা UTPCC ি এগিাকী প্ৰৰৰ্ৰনৰিিপিা সহায় হল সমগ্ৰ িাজহুো শুনানী প্ৰৰক্ৰয়াি ৰ্ত্ত্বােিান কৰিব আৰু ৰ্াৰ্ যপৌৱিাৰহৰ্য
কৰিব।
(5) ৰভৰডঅ’গ্ৰাৰফ
5.1 SPCB বা UTPCC এ সমগ্ৰ কােতযৰবেিণীি ৰভৰডঅ’গ্ৰাফীি বযেস্থা কৰিব। সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণকল অৰভৱলখসমূ হ যপ্ৰিণ
কিাি সময়ৰ্ িাজহুো শুনানীি কােতযৰবেিণীি হসৱৰ্ ৰভৰডঅ’য পৱ াি এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ বা যসই প্ৰৰৰ্ৰলৰপ ৰ্থকা এখন CD বা DVD বা
USB বা আন মজুৰ্কিণ েৰ্ন সংলগ্ন কৰি ৰিয়া হ’ব।
(6) কােতযক্ৰমৰণকা
6.1 চূ ডান্ত কােতযপ্ৰৰক্ৰয়াি বাৱব ৰ্থলীৰ্ উপৰস্থৰ্ ৰ্থকা আ াইৱি উপৰস্থৰৰ্ ু ৰক িখা হ’ব আৰু যসইৱ া পৰিৰশষ্ট ৰহচাৱপ সংলগ্ন কৰি
ৰিয়া হ’ব।
6.2.1 কােতযপ্ৰৰক্ৰয়া আিম্ভ কৰিবকল উপৰস্থৰৰ্ি যকাৱনা যকািামি প্ৰৱয়াজন নহ’ব।
6.3 প্ৰকল্পৱ াি সম্পৱকত ৰিয়া এ া উপস্থাপন আৰু সংৰক্ষপ্ত EIA প্ৰৰৰ্ৱবিৱনৱি আৱবিনকািীি এগিাকী প্ৰৰৰ্ৰনৰিৱয় কােতযপ্ৰৰক্ৰয়াি
শুভািম্ভ কৰিব।
6.4 ৰ্থলীৰ্ উপৰস্থৰ্ ৰ্থকা যলাকসকলক আৱবিনকািীিপিা প্ৰকল্পৱ াি সম্পৱকত ৰ্ৰ্থয আৰু স্পষ্টীকিণ ৰবচাৰিবকল সু ৰবিা প্ৰিান কিা
হ’ব। প্ৰকাশ কিা আ াইৱবাি মৰ্ামৰ্ ৰ্ৰ্থা উৱদ্বগ প্ৰৰৰ্ফৰলৰ্ কিাকক েু গুৰ্ কিা িাজহুো শুনানী কােতযৰবেিণীি সািাংশ,
কােতযপ্ৰৰক্ৰয়াি সমাৰপ্তৰ্ িশতকসকলি জ্ঞাৰ্াৱৰ্থত SPCB বা UTPCC ি প্ৰৰৰ্ৰনৰিিদ্বািা পৰ়ি শুৱনাো হ’ব আৰু ৰ্াি ৰবেয়বস্ত স্থানীয় বা
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মাৰ্ৃভাোৰ্ বযাখযা কৰি ৰিয়া হ’ব। সকৱলাৱে সন্মৰৰ্ ৰিয়া কােতযৰবেিণীৰ্, ৰজলা িণ্ডািীশ বা ৰজলা কাৱলক্টি বা উপায়ু ক্ত বা যশ্ৰণী “A”
প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব অৰৰ্ৰিক্ত ৰজলা িণ্ডািীশি পিমেতািাি ৰ্লি যনাৱহাো মহকুমা িণ্ডািীশ আৰু যশ্ৰণী “B” প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব মহকুমা
িণ্ডািীশ, ইয়াৱি ৰেগিাকীৱয়ই যসই কােতযপ্ৰৰক্ৰয়াৰ্ যপৌৱিাৰহৰ্য কৰিৰেল, যৰ্ওাঁ স্বাক্ষি কৰিব, আৰু এৱকৰিনাই যসইৱ া সংৰিষ্ট SPCB
বা UTPCC হল যপ্ৰিণ কিা হ’ব।
6.5 িাইৱজ উত্থাপন কিা ৰবেয়সমূ হ আৰু প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক কিা মন্তবযসমূ হি এ া ৰববৃ ৰৰ্ প্ৰস্তুৰ্ কিা হ’ব স্থানীয় ভাো বা িাজযখনি
চিকািী ভাো, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই প্ৰৱোজয হয়, যসইৱ া ভাোৰ্, আৰু ইংিাজী ভাোৰ্ আৰু যসইৱ া কােতযৰবেিণীি হসৱৰ্ পৰিৰশষ্ট
ৰহচাৱপ সংলগ্ন কিা হ’ব।
6.6 িাজহুো শুনানীি কােতযৰবেিণী সকৱলাৱি চকুৰ্ পিাকক প্ৰিশতন কিা হ’ব ৰেৱবাি পিায়ৰ্ি যক্ষত্ৰাৰিকািি ৰভৰ্িৰ্ প্ৰকল্পৱ া
অেৰস্থৰ্ যসইৱবাি পিায়ৰ্ি কােতযালয়ৰ্, সংৰিষ্ট ৰজলা পৰিেিি কােতযালয়ৰ্, ৰজলা িণ্ডািীশ বা ৰজলা কাৱলক্টি বা উপায়ু ক্তি
কােতযালয়ৰ্, আৰু SPCB বা UTPCC ি কােতযালয়ৰ্। SPCB বা UTPCC এ সািািণ িাইৱজ জাৰনব পিাকক ইয়াি যেবোইৱ াৱৰ্া এই
কােতযৰবেিণী প্ৰিশতন কৰিব। কােতযৰবেিণীি সম্পৱকত েৰি ৰকবা মন্তবয ৰ্থাৱক, যৰ্ৱন্ত যসই মন্তবয সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক প্ৰাৰিকিণসমূ হ বা
সংৰিষ্ট প্ৰকল্প প্ৰস্তােককল যপাৱন যপাৱন যপ্ৰিণ কৰিব পিা োয়।
(7)িাজহুো শুনানী সম্পূ ণত কিাি বাৱব অেৰি
7.1 িাজহুো শুনানীি পৰিচালনা সম্পকতীয় ৰবৰভি কােতযকলাপি সময় অেৰি ৰ্লৰ্ ৰিয়া িিণি হ’বঃ
(i) িাজহুো শুনানীি পৰিচালনাি ৰ্াৰিখ সময়,ৰ্াৰিখ আৰু সৰঠক স্থান চূ ডান্ত কিা হ’ব আৱবিন প্ৰাপ্ত কিা ৰ্াৰিখিপিা িহ ৰিনি
ৰভৰ্িৰ্;
(ii) যপৌৱিাৰহৰ্য কিা ৰবেয়াি সন্মৰৰ্ যপাো ৰ্াৰিখিপিা আন পাাঁচ ৰিনি ৰভৰ্িৰ্ িাজহুো শুনানী সম্পকতীয় ৰবশি ৰবেিণ প্ৰকাশ
কিা হ’ব এখন মুখয িাষ্ট্ৰীয় বাৰ্ৰিকাকৰ্ৰ্ আৰু আিৰলক স্থানীয় ভাো বা চিকািী িাজযভাোি এখন বাৰ্ৰিকাকৰ্ৰ্ ৰিয়া
ৰবজ্ঞাপনিদ্বািা;
(iii) িাইজক যৰ্ওাঁৱলাকি সাঁহাৰিসমূ হ জামা ৰিয়াি বাৱব ৰবশ ৰিনি এ া জাননী অেৰি প্ৰিান কিা হ’ব;
(iv) িাজহুো শুনানী সম্পূ ণত যহাোি পাাঁচ ৰিনি ৰভৰ্িৰ্, সংৰিষ্ট SPCB বা UTPCC এ, িাজহুো শুনানীি কােতযৰবেিণী, সংৰিষ্ট ৰবৰনয়ামক
প্ৰাৰিকিণহল যপ্ৰিণ কৰিব।

(8)িাজহুো শুনানীি বাৱব আৱবিনি ৰূপৱিখা
প্ৰৰৰ্
িাৰজযক প্ৰিূ েণ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ যবাডত/ যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ প্ৰিূ েণ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ কৰম ী
-----------------িাজয/ যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ
ৰবেয়ঃ EIA অৰিসূ চনাি বযেস্থােলীি অিীনৰ্ প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্পি বাৱব িাজহুো মন্ত্ৰ্ণা অনু ৰষ্ঠৰ্ কিাি বাৱব অনু ৱিািি যমোেত

োি অেৰস্থৰৰ্ হ’ল

। -সন্দভত

EIA অৰিসূ চনা, 2020 ি আিািৰ্, ইয়ািদ্বািা িাৰখল কিা হহৱে প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্প সম্পকতীয় ৰবশি ৰবেিণ আৰু িাজহুো মন্ত্ৰ্ণা অনু ৰষ্ঠৰ্
কৱিাোবকল প্ৰৱয়াজন যহাো নৰৰ্থসমূ হঃ
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1. প্ৰকল্প সম্পকতীয় ৰবশি ৰবেিণঃ প্ৰকল্পৱ াি নাম; যকাম্পানী / সংগঠনি নাম; পঞ্জীভুক্ত ৰঠকনা; যকাম্পানীি হবি ৰস্থৰৰ্; যেৌৰ্থ উিযম,
েৰি ৰকবা আৱে; ইৰ্যাৰি
2. যোগাৱোগি বাৱব ৰঠকনাঃ প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি নাম; পিবী (গিাকী / সহৱোগী / মুখয কােতযবাহী ৰবেয়া (CEO); ৰঠকনা; ৰপন নম্বি;
ই-ৱমইল ID; যোগাৱোগি বাৱব যফান নম্বি; যফি নম্বি, ইৰ্যাৰি।
3. প্ৰকল্পৱ াি যশ্ৰণীঃ অনু সূচীৰ্ স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা; যশ্ৰণী (A বা B1).
4. প্ৰকল্পৱ াি অেস্থানঃ প্ল / োৱভত / খচিা সংখযা; গাাঁও; মহকুমা; ৰজলা; িাজয; PIN যকাড; পৰিবদ্ধ অক্ষাংশ; পৰিবদ্ধ িাৰঘমাংশ;
ভািৰ্ীয় জিীপ ৰবভাগি ’প’ িী নম্বি; ৰনক েৰ্তী যিলৱে যষ্টেন; ৰনক েৰ্তী ৰবমান বন্দি; ৰনক েৰ্তী নগি/চহি/ৰজলা সিি ঠাই
(ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়ক); গাাঁও পিায়ৰ্সমূ হ, ৰজলা পৰিেি, যপৌি ৰনগম, স্থানীয় ৰনকায় (ৰপন যকাড আৰু য ৰলৱফান নম্বিি হসৱৰ্ সম্পূ ণত
ডাক ৰঠকনা)।
5. েৰি প্ৰকল্পৱ া একাৰিক িাজযৰ্ ৰূপাৰয়ৰ্ কিা হয়, যৰ্ৱন্ত ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণঃ প্ৰকল্পৱ া ৰূপাৰয়ৰ্ কৰিবলগীয়া িাজযি সংখযা;
প্ৰকল্পৱ াি মূ ল িাজয; প্ৰকল্পৱ া অেৰস্থৰ্ যহাো আ াইৱবাি িাজযি ৰবশি ৰবেিণ।
6. ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি (ToR) ৰবশি ৰবেিণঃ ToR জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ / মানক ToR; পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিেৰ্তন
মন্ত্ৰ্যালয় (MoEF&CC) / SEIAA ফাইল নম্বি; ToR পত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ।
7. প্ৰকল্প আৰু উৎপািসমূ হি ৰবনযাস সম্পকতীয় ৰবশি ৰবেিণ
8. প্ৰকল্প বযয় (লাখৰ্): সাম্প্ৰৰৰ্ক মূ লয স্তিৰ্ প্ৰকল্পৱ াি মুঠ বযয়; EMP ি বাৱব আবৰিৰ্ পুাঁৰজ (মূ লিন); CER ি বাৱব আবৰিৰ্
পুাঁৰজ; EMP ি বাৱব আবৰিৰ্ পুাঁৰজ (প্ৰৰৰ্ বেৱি পুনিােৰ্তী)।
9. ৰবৰভি কােতযকলাপি বাৱব ভূ ৰম প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া, যহক্টিৰ্।
10. ভূ ৰম অৰিগ্ৰহণি ৰস্থৰৰ্: অৰিগ্ৰহণ কিা ভূ ৰম; এৰৰ্য়াও অৰিগ্ৰহণ কৰিবকল বাকী ৰ্থকা ভূ ৰম; েৰি অৰিগ্ৰহণ কিা যহাো নাই, যৰ্ৱন্ত
ভূ ৰম অৰিগ্ৰহণি ৰস্থৰৰ্।
11. পুনিসংস্থাপন আৰু পুনিবসৰৰ্ (R&R), েৰি ৰকবা আৱে: গাাঁেি সংখযা; পৰিয়ালি সংখযা; PDFs (প্ৰকল্পিদ্বািা স্থানচুযৰ্ পৰিয়াল)
ি সংখযা; PAFs (প্ৰকল্পিদ্বিা প্ৰভাোৰিৰ্ পৰিয়াল) ি সংখযা; R&R ি বাৱব আবৰিৰ্ পুাঁৰজ; R&R ি ৰস্থৰৰ্ (সম্পূ ণত কিা হহৱে / চৰল
আৱে / এৰৰ্য়াও আিম্ভ হ’বকল বাকী আৱে)
12. মানেশৰক্তি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া: ৰনমতাণ /পৰিচালনি কালৱোোৰ্ স্থায়ী/অস্থায়ী ৰনেু ৰক্ত; মুঠ মানেশৰক্ত।
13. পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম / বায়ু (প্ৰিূ েণ প্ৰৰৰ্ৱিাি আৰু ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ) অৰিৰনয়ম / জল (প্ৰিূ েণ প্ৰৰৰ্ৱিাি আৰু ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ)
অৰিৰনয়মি অিীনৰ্ আিালৰ্ি যগাচিৰ্ ৰিয়া ৰনৱিতশি ৰবশি ৰবেিণ, েৰি ৰকবা আৱে।
14. EIA পিামশতিাৰ্াি ৰবশি ৰবেিণঃ আৰিকাৰিক মানযৰ্া সংখযা; EIA পিামশতিাৰ্াি নাম; ৰঠকনা; যোগাৱোগি সংখযা; ই-ৱমইল Id;
আৰিকাৰিক মানযৰ্াি যশ্ৰণী (যশ্ৰণী A ি বাৱব যোগয / যশ্ৰণী B ি বাৱব যোগয); আৰিকাৰিক মানযৰ্াি খণ্ড; আৰিকাৰিক মানযৰ্াি
মানযৰ্াকাল।
15. সংলগ্ন কৰিবলগীয়া নৰৰ্থসমূ হঃ ইংিাজী ভাোৰ্ প্ৰস্তুৰ্ কিা খচিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি অৰৰ্ কৱমও 10 া হাডত আৰু এ া েফ্ট
(ইৱলকেৰনক) কৰপ; আৰু ইংিাজী ভাোৰ্ ৰ্ৰ্থা িাজয/যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰি চিকািী ভাোৰ্ বা আিৰলক ভাোৰ্ প্ৰস্তুৰ্ কিা
সংৰক্ষপ্ত EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি অৰৰ্ কৱমও 10 হাডত কৰপ।
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স্বাক্ষি আৰু ৰ্াৰিখ
নাম; পি; যকাম্পানী; ৰঠকনা
(9)িাজহুো শুনানীি বাৱব জাননীি ৰূপৱিখা
আনৱবাি কৰ্থাি লগৱৰ্ িাজহুো শুনানীি জাননীৰ্ ৰ্লৰ্ ৰিয়াৱবাি সৰিৰেষ্ট ৰ্থাৰকবঃ1. প্ৰকল্পি ৰবশি ৰবেিণঃ প্ৰকল্পি নাম; যকাম্পানী / সংগঠনি নাম; পঞ্জীভুক্ত ৰঠকনা.
2. প্ৰকল্পৱ াি অেস্থানঃ প্ল / োৱভত / খচিা সংখযা; গাাঁও; মহকুমা; ৰজলা; িাজয; ৰপন যকাড; পৰিবদ্ধ অক্ষাংশ; পৰিবদ্ধ িাৰঘমাংশ;
ভািৰ্ীয় জিীপ ৰবভাগি ’প’ িী নম্বি; ৰনক েৰ্তী যিলৱে যষ্টেন; ৰনক েৰ্তী ৰবমান বন্দি; ৰনক েৰ্তী নগি/চহি/ৰজলা সিি ঠাই
(ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়ক)।
3. েৰি প্ৰকল্পৱ া একাৰিক িাজযৰ্ ৰূপাৰয়ৰ্ কিা হয়, যৰ্ৱন্ত ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ।
4. প্ৰকল্প আৰু উৎপািসমূ হি ৰবনযাসি ৰবশি ৰবেিণ।
5. প্ৰকল্প বযয় (লাখৰ্): সাম্প্ৰৰৰ্ক মূ লয স্তিৰ্ প্ৰকল্পৱ াি মুঠ বযয়; EMP ি বাৱব আবৰিৰ্ পুৰাঁ জ (মূ লিন); CER ি বাৱব আবৰিৰ্
পুাঁৰজ; EMP ি বাৱব আবৰিৰ্ পুৰাঁ জ (প্ৰৰৰ্ বেৱি পুনিােৰ্তী)।
6. ভূ ৰম প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া: মুঠ ভূ ৰম প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া, যহক্টিৰ্; ভূ ৰম অৰিগ্ৰহণ ৰস্থৰৰ্ [অৰিগ্ৰহণ কিা ভূ ৰম; এৰৰ্য়াও অৰিগ্ৰহণ কৰিবকল বাকী
ৰ্থকা ভূ ৰম]
7. পুনিসংস্থাপন আৰু পুনিবসৰৰ্ (R&R), েৰি ৰকবা আৱেঃ গাাঁেি সংখযা; পৰিয়ালি সংখযা; PDFs (প্ৰকল্পিদ্বািা স্থানচুযৰ্ পৰিয়াল)
ি সংখযা; PAFs (প্ৰকল্পিদ্বিা প্ৰভাোৰিৰ্ পৰিয়াল) ি সংখযা; R&R ি বাৱব আবৰিৰ্ পুাঁৰজ; R&R ি ৰস্থৰৰ্ (সম্পূ ণত কিা হহৱে / চৰল
আৱে / এৰৰ্য়াও আিম্ভ হ’বকল বাকী আৱে)।
8. মানেশৰক্তি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া: ৰনমতাণ /পৰিচালনি কালৱোোৰ্ স্থায়ী/অস্থায়ী ৰনেু ৰক্ত; মুঠ মানেশৰক্ত।
9. সম্পূ ণত ডাক ৰঠকনা, ে’ৰ্ খচিা EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপৱবাি লভয কৱিাো হহৱে।
পৰিৰশষ্ট-II
(িফা 11 চাওক)
প্ৰপত্ৰ-1
1

প্ৰকল্পি ৰবশি ৰবেিণঃ প্ৰকল্পি নাম ; যকাম্পানী / সংগঠনি নাম; পঞ্জীভুক্ত ৰঠকনা; যকাম্পানীি হবি ৰস্থৰৰ্; যেৌৰ্থ
উিযম, েৰি আৱে; ইৰ্যাৰি।

2

পত্ৰ-বয বাৱব ৰঠকনাঃ প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি নাম ; পিমেতযািা; ৰঠকনা; ডাক সূ চক যকাড; ই-ৱমইল ID; ম’বাইল নম্বি;
যফি নম্বি, ইৰ্যাৰি.

3

অনু সূচী অনু সাৱি প্ৰকল্পয াি যশ্ৰণীঃ অনু সূচীৰ্ স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা; যশ্ৰণী (A/B1/B2); প্ৰকাি of the প্ৰস্তাে
(নৰ্ুন/সম্প্ৰসািণ/আিু ৰনকীকিণ); ইৰ্যাৰি।
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4

প্ৰকল্পয াি অেস্থানঃ প্ল / োৱভত / খচিা সংখযা; গাাঁও; মহকুমা; ৰজলা; িাজয; ৰপন যকাড; প্ৰকল্প/কােতযকলাপ ৰ্থলীি
অক্ষাংশ আৰু িাৰঘমাংশ ; ভািৰ্ীয় জিীপ ৰবভাগি ’প’ িী নম্বি; ’প’ িী ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; MSL ি ওপিৰ্
সবতাৰিক উচ্চৰ্া; kml ফাইল; অিযয়নািীন এৱলকাি ৰভৰ্িৰ্ প্ৰকল্পয াি সীমািপিা ৰনক েৰ্তী সৱবতাচ্চ বানপানী
স্তিি (HFL) িূ িত্ব; ভূ কম্পনীয় মণ্ডল; ৰনক েৰ্তী যিলৱে যষ্টেন; ৰনক েৰ্তী যিলৱে যষ্টেনিপিা িূ িত্ব (ৰক.ৰম.ৰ্);
ৰনক েৰ্তী ৰবমান বন্দি; ৰনক েৰ্তী ৰবমান বন্দিিপিা িূ িত্ব (ৰক.ৰম.ৰ্); ৰনক েৰ্তী নগি/চহি/ৰজলা সিি ঠাই
(ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়ক); ৰনক েৰ্তী নগি/চহি/ৰজলা সিি ঠাইিপিা িূ িত্ব (ৰক.ৰম.ৰ্); গাাঁও পিায়ৰ্সমূ হ, ৰজলা
পৰিেি, যপৌি ৰনগম, স্থানীয় ৰনকায় (ৰপন যকাড আৰু য ৰলৱফান নম্বিি হসৱৰ্ সম্পূ ণত ডাক ৰঠকনা); ইৰ্যাৰি।

5

প্ৰকল্পয া অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক এৱলকাৰ্ অেৰস্থৰ্ যহাোি প্ৰস্তাে কিা হহৱেৱনৰক (হহৱে/নাইৱহাো)

6

প্ৰকল্পয া সীমামূ িীয়া িাজযসমূ হৰ্ অেৰস্থৰ্ যহাোি প্ৰস্তাে কিা হহৱেৱনৰক (হহৱে/নাইৱহাো)

7

েৰি প্ৰকল্পৱ া একাৰিক িাজযৰ্ ৰূপাৰয়ৰ্ কিা হয়, যৰ্ৱন্ত ৰ্াি ৰবশি বণতনাঃ প্ৰকল্পৱ া ৰূপাৰয়ৰ্ কৰিবলগীয়া
িাজযি সংখযা; প্ৰকল্পৱ াি মূ ল িাজয/ যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ; প্ৰকল্পৱ া অেৰস্থৰ্ যহাো আ াইৱবাি িাজযি/
যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰি ৰবশি ৰবেিণ।

8

হবকৰল্পক ৰ্থলীসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ
A

পিীক্ষা কিা যহাো হবকৰল্পক ৰ্থলীসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ
হবকৰল্পক

গাাঁও

ৰজলা

িাজয

পৰিবদ্ধ অক্ষাংশ

ৰ্থলী

(উত্তি)
পিা

িাৰঘমাংশ(পূ ব)
পিা

হল

হবকৰল্পক অেস্থানসমূ হ যিখুওো ’প’ িী ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

B
9

হল

পৰিবদ্ধ

উৎপািসমূ হ আৰু উপজাৰ্ িবযসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ; আৰু প্ৰকল্প ৰবনযাস
A

নৰ্ুন প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্

a.

উৎপািসমূ হ আৰু উপজাৰ্ িবযসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ
উৎপাি / কােতযকলাপ (সামৰ্থতয /

পৰিমাণ

একক

উৎপাি / উপজাৰ্ িবযি পৰিবহণ /
সিবিাহি িিণ

এৱলকা)

-

:

এককঃ- ( ন প্ৰৰৰ্ বেৱি (TPA), সংখযাৱবাি; যমগাো (MW), যহক্টি(ha), ৰকৱলাৰল াি প্ৰৰৰ্ ৰিৱন(KLD),
সংিৰলৰ্

ন প্ৰৰৰ্ ৰিৱন(TCD), ঘনৰম াি প্ৰৰৰ্ ৰিৱন, ৰকৱলাৰম াি(Km), ৰমৰলয়ন ৰল াি প্ৰৰৰ্

ৰিৱন(MLD), হাইড প্ৰৰৰ্ মাৱহ, বগতৰম াি, অনযানয)
-

উৎপািি পৰিবহণ/সিবিাহি িিণ (স্থলপৰ্থ, যিলপৰ্থ, কনৱভয়ি যবল্ট, পাইপ কনৱভয়ি, আকাশী
িজ্জু পৰ্থ, অভযন্তিীণ জলপৰ্থ, সামুৰিক পৰ্থ, িু ই বা ৰৰ্ৰন া িিণি সংৱোজন, অনযানয)
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b.

প্ৰকল্প ৰবনযাসি ৰবশি ৰবেিণ
প্ৰকল্প / েৰ্ন / সু ৰবিাি বণতনা

ৰবনযাস

মন্তবয, েৰি ৰকবা
আৱে

B

সম্প্ৰসািণ বা আিু ৰনকীকিণি যক্ষত্ৰৰ্

a

উৎপািসমূ হ আৰু উপজাৰ্ িবযসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ
উৎপাি/কােতযকলাপ
(সামৰ্থতয/Area)

-

পৰিমাণ
পিা

পৰিমাণ

একক

উৎপাি / উপজাৰ্ িবযি পৰিবহণ /
সিবিাহি িিণ

হল

এককঃ- ( ন প্ৰৰৰ্ বেৱি (TPA), Numbers; যমগাো (MW), যহক্টি (ha), ৰকৱলাৰল াি প্ৰৰৰ্ ৰিৱন
(KLD), সংিৰলৰ্ ন প্ৰৰৰ্ ৰিৱন (TCD), ঘনৰম াি প্ৰৰৰ্ ৰিৱন, ৰকৱলাৰম াি (Km), ৰমৰলয়ন ৰল াি প্ৰৰৰ্
ৰিৱন(MLD), হাইড প্ৰৰৰ্ মাৱহ, বগতৰম াি, অনযানয)

-

উৎপািি পৰিবহণ/সিবিাহি িিণ (স্থলপৰ্থ, যিলপৰ্থ, কনৱভয়ি যবল্ট, পাইপ কনৱভয়ি, আকাশী
িজ্জু পৰ্থ, অভযন্তিীণ জলপৰ্থ, সামুৰিক পৰ্থ, িু ই বা ৰৰ্ৰন া িিণি সংৱোজন, অনযানয)

b. ৰবশি ৰবেিণ of প্ৰকল্প ৰবনযাস
প্ৰকল্প / েৰ্ন /

ৰবিযমান

প্ৰস্তাৰেৰ্

সু ৰবিাি বণতনা

ৰবনযাস

ৰবনযাস

সম্প্ৰসািণি পােৰ্

মন্তবয, েৰি

চূ ডান্ত ৰবনযাস

ৰকবা
আৱে

c.

ইৰৰ্পূ ৱবত জাৰি কিা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি ৰবশি ৰবেিণঃ আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন
জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ; মন্ত্ৰ্যালয়/ SEIAA/DEIAA ফাইল নম্বি; ইৰৰ্পূ ৱবত জাৰি কিা আগৰ্ীয়া EC(সমূ হ)ি
সংৱশািনীসমূ হি, েৰি ৰকবা আৱে, প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; ইৰ্যাৰি। [েৰি একাৰিক আগৰ্ীয়া EC প্ৰাপ্ত কিা হহৱে যৰ্ৱন্ত
আ াইৱবাি আগৰ্ীয়া-EC ি ৰবশি ৰবেিণ; ৰবশি ৰবেিণ আগৰ্ীয়া EC েৰি ৰকবা সংৱশািনী আৱে যসইৱবািি
ৰবশি ৰবেিণ]

10

যকাঁচামাল / ইন্ধনি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াঃ
যকাঁচামাল

পৰিমাণ

একক

উৎস

পৰিবহণি

প্ৰকল্প ৰ্থলীিপিা

যোগসূ ত্ৰি

/ ইন্ধন

প্ৰৰৰ্

(আমিাৰনি

উৎসি িূ িত্ব

প্ৰকাি

বেৱি

যক্ষত্ৰৰ্,

(ৰকৱলাৰম ািৰ্)

(যোগসূ ত্ৰ /

অনু গ্ৰহ কৰি

(আমিাৰনি

ইন্ধন যোগান

যসইখন যিশ
আৰু যসইৱ া
বন্দিি নাম
ৰনৰেতষ্ট কৰি
ৰিয়ক
60

িিণ

যক্ষত্ৰৰ্, যসইৱ া
বন্দিিপিা িূ িত্ব
ে’িপিা
যকাঁচামাল / ইন্ধন

চুৰক্ত / ইৰনলামী /
MoU / LOA
/ আবদ্ধ /
মুক্ত বজাি

ে’িপিা

প্ৰাপ্ত কিা হহৱে

যকাঁচামাল /

/
অনযানয)

ইন্ধন প্ৰাপ্ত
কিা হহৱে)

সম্প্ৰসািণ প্ৰস্তােসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্, যকাঁচামাল / ইন্ধনি মুঠ প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া ৰিয়া হ’ব
-

এককঃ- ( ন প্ৰৰৰ্ বেৱি (TPA), যমগাো (MW), যহক্টি(ha), ৰকৱলাৰল াি প্ৰৰৰ্ ৰিৱন(KLD), সংিৰলৰ্ ন
প্ৰৰৰ্ ৰিৱন(TCD), ঘনৰম াি প্ৰৰৰ্ ৰিৱন, ৰকৱলাৰম াি(Km), ৰমৰলয়ন ৰল াি প্ৰৰৰ্ ৰিৱন(MLD), অনযানয)

-

উৎপািি পৰিবহণ/সিবিাহি িিণ (স্থলপৰ্থ, যিলপৰ্থ, কনৱভয়ি যবল্ট, পাইপ কনৱভয়ি, আকাশী িজ্জু পৰ্থ,
অভযন্তিীণ জলপৰ্থ, সামুৰিক পৰ্থ, িু ই বা ৰৰ্ৰন া িিণি সংৱোজন, অনযানয)
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11

শৰক্তি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াঃ পৰিমাণ (ৰকৱলা ভল্ট এৰম্পয়াি (KVA)); উৎস; আপাৰ্ী বযেস্থা (DG যে সমূ হি ৰবশি
ৰবেিণ); যষ্টকি উচ্চৰ্া (ৰম ািৰ্); ইৰ্যাৰি.

12

প্ৰকল্পয াি বাৱব ভূ ৰম প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া
a.

ভূ ৰমি মাৰলকীস্বত্বি স্বৰূপ (প্ৰকল্প প্ৰস্তােি আগৱৰ্) যহক্টিৰ্ [অিণয ভূ ৰম; বযৰক্তগৰ্ ভূ ৰম; চিকািী ভূ ৰম;
িাজহ ভূ ৰম; অনযানয ভূ ৰম; মুঠ ভূ ৰম]

b

বৰ্তমান ভূ ৰম উপৱোগ যবৱলগ যবৱলগ যহক্টিৰ্ [কৃৰে এৱলকা; পৰৰ্ৰ্/চন পিা এৱলকা; চািণ/ সামুিাৰয়ক
এৱলকা; ভূ পৃষ্ঠি জলাশয়; বসৰৰ্ৱক্ষত্ৰ; ঔৱিযাৰগক; অিণয; যমংগ্ৰ’ভ; সামুৰিক এৱলকা; অনযানয (ৰনৰেতষ্ট কৰি
ৰিয়ক); আৰু মুঠ]

13

সাম্প্ৰৰৰ্ক মূ লয স্তিৰ্ প্ৰকল্পয াি মুঠ বযয় (লাখৰ্)

14

EIA অৰিসূ চনাি অনু সূচীৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া সািািণ চৰ্ত প্ৰকল্পয াি যক্ষত্ৰৰ্ প্ৰৱোজয হয়ৱন

:

(হয়/নহয়)? েৰি হয়, ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান কিক (নাম আৰু প্ৰকল্পয ািপিা িূ িত্ব )

15

a.

সংিৰক্ষৰ্ এৱলকা

:

b.

গুৰুৰ্িভাৱে প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকা

:

c.

পাৰিৱেৰশকভাৱে সংৱবিনশীল এৱলকা

:

d.

আন্তঃিাজয/যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ সীমা আৰু আন্তঃিাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত

:

e.

ৰ্ীব্ৰভাৱে প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকা

:

f.

পাৰিৱেৰশকভাৱে সংৱবিনশীল মণ্ডল

:

ৰ্লৰ্ ৰিয়া যকাৱনাবাৱ াি অিীনৰ্ প্ৰস্তােয াক অনু ৱমািন/অনাপৰত্তি প্ৰৱয়াজন আৱেৱনৰকঃ
েৰি আৱে, ৰবশি ৰবেিণ আৰু ৰসৰবলাকি ৰস্থৰৰ্ প্ৰিান কিক
a

বন (সংিক্ষণ) অৰিৰনয়ম, 1980? (আৱে/নাই)

b

বনযপ্ৰাণী (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম, 1972? (আৱে/নাই)

c

CRZ. অৰিসূ চনা 2019? (আৱে/নাই) েৰি আৱে, CRZ যশ্ৰণীৰবভাজনি হসৱৰ্ঃ [CRZ I
(A), CRZ I(B), CRZ II, CRZ III, CRZ IV (A), CRZ IV(B)]

d

The ICRZ. অৰিসূ চনা 2019? (আৱে/নাই) েৰি আৱে, ICRZ যশ্ৰণীৰবভাজনি হসৱৰ্

16

পুনিসংস্থাপন আৰু পুনিবসৰৰ্ (R&R) জৰডৰ্ হহ আৱেৱন (আৱে/নাই)?

17

পাৰিৰস্থৰৰ্ক আৰু পাৰিৱেৰশক সংৱবিনশীলৰ্া (10 Km ি ৰভৰ্িৰ্):
a.

ৰবশি ৰবেিণ পাৰিৰস্থৰৰ্ক সংৱবিনশীলৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ
ৰবশি ৰবেিণ of
পাৰিৰস্থৰৰ্ক

নাম

প্ৰকল্পয ািপিা

মন্তবয

িূ িত্ব (Km)

সংৱবিনশীলৰ্া

-

পাৰিৰস্থৰৰ্ক সংৱবিনশীলৰ্াি ৰবশি ৰবেিণঃ- (গুৰুৰ্িভাৱে প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকা, ৰ্ীব্ৰভাৱে
প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকা, সংিৰক্ষৰ্ এৱলকা, পাৰিৰস্থৰৰ্কভাৱে সংৱবিনশীল মণ্ডলসমূ হ, বনযপ্ৰাণী
কৰিড’ি, ইৰ্যাৰি।)
62

b.

িাষ্ট্ৰীয় বনযপ্ৰাণী যবাডতি অনু ৱমািনি প্ৰৱয়াজন আৱেৱন (আৱে/নাই)?

c.

পাৰিৱেৰশক সংৱবিনশীলৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ

i

পাৰিৱেৰশক সংৱবিনশীলৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ

নাম /

প্ৰকল্পয া

ৰচনাৰক

িপিা
আকাশীয়
িূ িত্ব
(Km)

63

মন্তবয

ii

ৰসৰবলাকি পাৰিৰস্থৰৰ্ক, ভূ -িৃ শয, সাংস্কৃৰৰ্ক বা অনযানয
সম্পৰকতৰ্ মূ লযি বাৱব আন্তঃিাষ্ট্ৰীয় চুৰক্তনামা, িাষ্ট্ৰীয় বা স্থানীয়
ৰবিানি অিীনৰ্ সমিৰক্ষৰ্ এৱলকাসমূ হ

iii

পাৰিৰস্থৰৰ্ক

কািণৰ্

গুৰুত্বপূ ণত

আৰু

সংৱবিনশীল

এৱলকাসমূ হ – জলাহভূ ৰম বা আন প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয়,
উপকূলীয় মণ্ডল, জীেমণ্ডল, পবতৰ্, অিণয
iv

উৰিিকুল বা প্ৰাণীকুলি সংিৰক্ষৰ্, গুৰুত্বপূ ণত বা সংৱবিনশীল
প্ৰজাৰৰ্সমূ ৱহ প্ৰজনন, বাহ সজা, চািণ, ৰজিৰণ, শীৰ্অেসানি-অৱপক্ষা, প্ৰব্ৰজনি বাৱব বযেহাি কিা এৱলকাসমূ হ

v

অভযন্তিীণ, উপকূলীয়, সামুৰিক বা ভূ গভতস্থ জলিাৰশ
িাৰজযক, িাষ্ট্ৰীয় সীমান্তসমূ হ

vi

ৰবৱনািনৰ্ প্ৰৱেশাৰিকািি বাৱব িাইৱজ বযেহাি কিা পৰ্থ বা
সু ৰবিা বা আন পেতয ন, ৰ্ীৰ্থতোত্ৰাি এৱলকাসমূ হ

vii

প্ৰৰৰ্িক্ষা অৰিষ্ঠাপনসমূ হ

viii

ঘন জনবসৰৰ্ি বা ৰনৰমতৰ্ এৱলকা

ix

সংৱবিনশীল মানে-সৃ ষ্ট ভূ ৰম উপৱোৱগ (হৰস্পৱ ল, স্কুল,
উপাসনা

স্থল,

সামুিাৰয়ক সু ৰবিাসমূ হ)

আগুৰি

ৰ্থকা

এৱলকাসমূ হ
x

গুৰুত্বপূ ণত, উচ্চ গুণমানি বা িু লতভ সম্পিসমূ হ (ভূ পৃষ্ঠি জল
সম্পিসমূ হ, ভূ পৃষ্ঠি সম্পিসমূ হ, বৱনাৱিযাগ, কৃৰে, মীনপালন,
পেতয ন, খৰনজ পিাৰ্থত) ৰ্থকা এৱলকাসমূ হ

xi

ইৰৰ্মিয প্ৰিূ েণ বা পাৰিৱেৰশক ক্ষৰৰ্ি সমুখীন যহাো
এৱলকাসমূ হ। (যসইৱবাি ে’ৰ্ ৰবিযমান হবি পাৰিৱেৰশক
মানকযবাি অৰ্যৰিক হয়)

xii

প্ৰাকৃৰৰ্ক ৰবপিিদ্বািা সহৱজ প্ৰভাৰেৰ্ যহাো এৱলকাসমূ হ
ৰেৱবাৱি প্ৰকল্পয াক সাম্প্ৰৰৰ্ক পাৰিৱেৰশক সমসযাৱবািি
(ভূ ৰমকম্প, অেৰ্লন, ভূ ৰমস্খলন, ভূ ৰমক্ষয়, বানপানী বা
চূ ডান্ত বা প্ৰৰৰ্কূল জলবায়ু েীয় অেস্থা) মুখামুৰখ কৰিব
পাৱি।

d.
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ওপিৰ্ ৰিয়াৱবািি সন্দভতৰ্ সক্ষম প্ৰাৰিকিণিপিা NoC / অনু মৰৰ্ি প্ৰৱয়াজন আৱেৱন (আৱে/নাই)?

স্থানীয় অিলৱ াি যভৌৰৰ্ক পৰিেৰ্তন (স্থলাকৃৰৰ্, ভূ ৰম বযেহাি, জলাশয়সমূ হৰ্ যহাো পৰিেৰ্তন ইৰ্যাৰি) সািন
কৰিব পিা কােতয জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা প্ৰকল্পৱ াি ৰনমতাণ, পৰিচালন বা কােতযসমাৰপ্ত
ৰ্ৰ্থয /পিীক্ষণ সূ চীি ৰনৰশ্চৰ্কিণ

আৱে/ ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ (ে’ৰ্ ে’ৰ্
নাই

সম্ভে

হয়

আনু মাৰনক

পৰিমাণ/হািি হসৱৰ্) ৰ্ৰ্থয
যড াি উৎসি হসৱৰ্
64

i.

ভূ ৰম উপৱোগৰ্ কিা স্থায়ী বা অস্থায়ী পৰিেৰ্তন, ভূ ৰম উপৱোগি
প্ৰাবলযৱক িৰি ভূ ৰম আেিণ বা স্থলাকৃৰৰ্ (স্থানীয় ভূ ৰম উপৱোগ
পৰিকল্পনাি সন্দভতৰ্)?

ii.

ৰবিযমান ভূ ৰম, গে-গেৰন আৰু ভেনসমূ হি বাৱব অনু ৱমািন?

iii.

নৰ্ুন ভূ ৰম উপৱোগি সৃ ৰষ্ট?

iv.

ৰনমতাণ-পূ বত
অনু সন্ধান যেৱন
ব’ি হ’লে, মাৰ
পিীক্ষণ?

v.

ৰনমতাণ কােতয?

vi.

ভাঙণ কােতয?

65

vii.

ৰনমতাণ কােতয বা ৰনমতাণ কমতীসকল ৰ্থাৰকবি বাৱব বযেহাি কিা
অস্থায়ী ৰ্থলীসমূ হ ?

viii.

হিৰখক সংিচনা, ক া বা ভৱিাো বা উৎখননৱক িৰি ভূ স্তিি
ওপিৰ্ ৰ্থকা ভেন, সংিচনা বা মাৰ ি কাম

ix.

খনন বা সু িংগ ৰনমতাণৱক িৰি ভূ ৰমগৰ্ কাম?

x.

আবািীকিণি কাম?

xi.

ৰ্লকেতণ?

xii.

অপৰ্ সংিচনা?

xiii.

উৎপািন আৰু ৰবৰনমতাণ প্ৰৰক্ৰয়াসমূ হ?

xiv.

সামগ্ৰী বা মাল মজুৰ্কিণি সু ৰবিা?

xv.

যগা া অপৰশষ্ট বা ৰ্িল বৰহঃস্ৰােি উপচাি বা বজতনি সু ৰবিা?

xvi.

পৰিচালন কমতচািীসকলি বাৱব িীঘতকালীন ঘিি সু ৰবিা?

xvii.

ৰনমতাণ বা পৰিচালনি কালৱোোৰ্ নৰ্ুন স্থল, যিল বা সমুি
োৰ্ায়ৰ্?

xviii
.

নৰ্ুন বা পৰিেৰৰ্তৰ্ পৰ্থ আৰু যষ্টেন, বন্দি, ৰবমান বন্দি
ইৰ্যাৰিযক িৰি নৰ্ুন স্থল, যিল, আকাশী, জলপৱৰ্থৰি বা আন
পৰিবহণ অেগাাঁৰ্থৰন?

xix.

ৰবিযমান পৰিবহণ পৰ্থ বা অেগাাঁৰ্থৰন বন্ধ কৰি ৰিয়া বা
পৰিেৰ্তন কিা োি ফলৰ্ োৰ্ায়ৰ্ি আহ-োহৰ্ পৰিেৰ্তন
ঘৱ ?

xx.

নৰ্ুন বা পৰ্থান্তৰিৰ্ সিবিাহ লাইন বা পাইপলাইন?

xxi.

অেৰুদ্ধ কিা, বান্ধ ৰনমতাণ কিা, পুল ৰনমতাণ কিা, পুনিৰনমতাণ
কিা বা জলৱস্ৰাৰ্ বা জলভিৰ্ কিা আন পৰিেৰ্তন?

xxii.

প্ৰবাহ পাি?

xxiii

ভূ পৃষ্ঠি বা ভূ গভতস্থ জলিাৰশিপিা পানীি অপহিণ বা

.
xxiv
.
xxv.

হস্তান্তিণ?
অপোহ বা জলোহ প্ৰভাোৰিৰ্ যহাোকক জলাশয়সমূ হ বা ভূ ৰম
স্তিৰ্ কিা পৰিেৰ্তন?
ৰনমতাণ, পৰিচালন বা যসোসমাৰপ্তি বাৱব কমতচািী বা সামগ্ৰীি
পৰিবহণ?

xxvi
.
xxvii

.
xviii

িীঘত ৰিনীয়াকক চলা ৰবখণ্ডন বা যসোসমাৰপ্ত বা পুনঃস্থাপনি
কাম?
যসোসমাৰপ্তি কালৱোোৰ্ চৰল ৰ্থকা কােতযকলাপ ৰে পৰিৱেশি
ওপিৰ্ প্ৰভাে যপলাব পাৱি?
এ া এৱলকাকল স্থায়ীভাৱে বা অস্থায়ীভাৱে যহাো মানু হি
66

.
xxix
.
xx
xxx.
xxxi

অন্তবতাহ?
ৰবৱিশী প্ৰজাৰৰ্ি প্ৰৱেশন?
যিশীয় প্ৰজাৰৰ্ বা ৰজনীয় ৰবৰবিৰ্াি ক্ষৰৰ্?
আন ৰেৱকাৱনা কােতযবযেস্থা?

.
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19

যৰ্ৱন িবয বা সামগ্ৰীি বযেহাি, মজুৰ্কিণ, পৰিবহণ, প্ৰহস্তন বা উৎপািন, ৰে মানে স্বাস্থযি বাৱব বা পৰিৱেশি
বাৱব অপকািী হ’ব পাৱি বা মানন স্বাস্থযি প্ৰৰৰ্ প্ৰকৃৰ্ বা কৰৰ্থৰ্ ৰবপিাশংকাি ৰবেৱয় উৱদ্বগ সৃ ৰষ্ট কৰিব পাৱি।
ৰ্ৰ্থয /পিীক্ষণ সূ চীি ৰনৰশ্চৰ্কিণ

আৱে/ ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ (ে’ৰ্ ে’ৰ্
নাই

সম্ভে

হয়

আনু মাৰনক

পৰিমাণ/হািি হসৱৰ্) ৰ্ৰ্থয
যড াি উৎসি হসৱৰ্
i.

যৰ্ৱন িবয বা সামগ্ৰীি বযেহাি, ৰেৱবাি মানে স্বাস্থয বা
পৰিৱেশি (উৰিিকুল, প্ৰাণীকুল, আৰু পানী যোগান) বাৱব
ৰবপিজনক (MSIHC ি ৰনয়মােলী অনু সাৱি) হ’ব পাৱি?

ii.

যিাগি সংঘ নৰ্ যহাো পৰিেৰ্তন বা যিাগবাহকি (যেৱন,
পৰ্ংগ বা জলজৰনৰ্ যিাগ) ওপিৰ্ পিা প্ৰভাে?

iii.

মানে কলযাণ প্ৰভাোৰিৰ্ কৱি যেৱন, জীেন িািণি
অেস্থাসমূ হি পৰিেৰ্তন ঘ াই?

iv.

ৰবপিপ্ৰেণ মানু হি যগা

ৰে প্ৰকল্পৱ ািদ্বািা প্ৰভাোৰিৰ্ হ’ব

পাৱি যেৱন, হৰস্পৱ লি যিাগী, ৰশশু, বৱয়াৱজযষ্ঠ যলাক ইৰ্যাৰি?
v.
20

আন ৰকবা কািণ?

বায়ু কল যকাৱনা ৰবপিজনক, ৰবোক্ত বা হাৰনকািক িবয এৰি ৰিয়া (Kg/hr)
ৰ্ৰ্থয /পিীক্ষণ সূ চীি ৰনৰশ্চৰ্কিণ

আৱে/ ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ (ে’ৰ্ ে’ৰ্
নাই

সম্ভে

হয়

আনু মাৰনক

পৰিমাণ/হািি হসৱৰ্) ৰ্ৰ্থয
যড াি উৎসি হসৱৰ্
i.

ৰস্থি বা ভ্ৰামযমাণ উৎসিপিা জীোশ্ম ইন্ধনি িহনি বাৱব যহাো
ৰনগতমন?

ii.

উৎপািন প্ৰৰক্ৰয়ািপিা যহাো ৰনগতমন?

iii.

মজুৰ্কিণ বা পৰিবহণৱক িৰি সামগ্ৰী প্ৰহস্তনিপিা যহাো
ৰনগতমন?

iv.

প্ৰকল্প আৰু েৰ্নযক িৰি ৰনমতাণ কােতযকলাপিপিা যহাো
ৰনগতমন?

v.

ৰনমতাণ সামগ্ৰী, অপোহ আৰু অপৰশষ্টৱক িৰি সামগ্ৰীি
প্ৰহস্তনিপিা ওৱলাো িূ ৰল বা িু গতন্ধ?

vi.

অপৰশষ্টি ভস্মীভেনিপিা যহাো ৰনগতমন?

vii.

মুক্ত বায়ু ৰ্ অপৰশষ্টি (যেৱন ক া সামগ্ৰী, ৰনমতাণ ধ্বংসস্তুপ)
িহনিপিা যহাো ৰনগতমন?
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viii.
21

আন ৰেৱকাৱনা উৎসিপিা যহাো ৰনগতমন?

অপশব্দ আৰু কম্পনি সৃ ৰষ্ট, আৰু যপাহি ৰ্ৰ্থা ৰ্াপি ৰনগতমন
ৰ্ৰ্থয /পিীক্ষণ সূ চীি ৰনৰশ্চৰ্কিণ

আৱে/ ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ (ে’ৰ্ ে’ৰ্
নাই

সম্ভে

হয়

আনু মাৰনক

পৰিমাণ/হািি হসৱৰ্) ৰ্ৰ্থয
যড াি উৎসি হসৱৰ্
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i.

েৰ্নি পৰিচালনিপিা যেৱন, ইৰঞ্জন, বায়ু -সিালন প্ৰকল্প,
ৰবচূ ণতক?

22

ii.

ঔৱিযাৰগক বা যসইজাৰ্ীয় প্ৰৰক্ৰয়ািপিা?

iii.

ৰনমতাণ বা ভাঙনিপিা?

iv.

ৰবৱস্ফা ন বা স্তূপীকৃৰ্কিণিপিা?

v.

ৰনমতাণ বা পৰিচালনমূ লক োৰ্ায়ৰ্িপিা?

vi.

লাইৰ ঙ বা কুৰলং প্ৰণালীিপিা?

vii.

আন ৰেৱকাৱনা উৎসিপিা?

অপোহী নলী, ভূ পৃষ্ঠি পানী, ভূ জল, উপকূলীয় জলিাৰশ বা সমুিকল প্ৰিূ েক এৰি ৰিয়াি ফলৰ্ ভূ ৰম বা পানীৰ্
সংিূ েণ যহাোি ৰবপিাশংকা
ৰ্ৰ্থয /পিীক্ষণ সূ চীি ৰনৰশ্চৰ্কিণ

আৱে/ ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ (ে’ৰ্ ে’ৰ্
নাই

সম্ভে

হয়

আনু মাৰনক

পৰিমাণ/হািি হসৱৰ্) ৰ্ৰ্থয
যড াি উৎসি হসৱৰ্
i.

ৰবপিজনক সামগ্ৰীি প্ৰহস্তন, মজুৰ্কিণ, বযেহাি বা
অৰিপ্লােিপিা?

ii.

পানীকল বা ভূ ৰমহল কিা অপোহ বা আন বৰহঃৱস্ৰাৰ্ি
ৰবসজতনিপিা (ৰবসজতনি প্ৰৰ্যাৰশৰ্ িিণ আৰু স্থান)?

iii.

বায়ু কল ৰনগতমন কিা প্ৰিূ েকি ভূ ৰমৰ্ বা পানীৰ্ যহাো
অেৱক্ষপণিদ্বািা?

iv.

আন ৰেৱকাৱনা উৎসিপিা?

v.

এইৱবাি উৎসিপিা পৰিৱেশৰ্ প্ৰিূ েকৱবািি িীঘতমযািী
ৰনৰমতৰৰ্ি যকাৱনা ৰবপিাশংকা আৱেৱনৰক?

23

কালৱোোৰ্ প্ৰকল্পৱ াি ৰনমতাণ বা পৰিচালনি কালৱোোৰ্ ৰ্থকা ৰবপিাশংকা ৰে মানে স্বাস্থয বা পৰিৱেশ
প্ৰভাোৰিৰ্ কৰিব পাৱি
ৰ্ৰ্থয /পিীক্ষণ সূ চীি ৰনৰশ্চৰ্কিণ

আৱে/ ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ (ে’ৰ্ ে’ৰ্
নাই

সম্ভে

হয়

আনু মাৰনক

পৰিমাণ/হািি হসৱৰ্) ৰ্ৰ্থয
যড াি উৎসি হসৱৰ্
i.

ৰবৱস্ফািণ, অৰিপ্লাে, অৰগ্নকাণ্ড ইৰ্যাৰিিপিা, ৰবপিজনক িবযি
মজুৰ্কিণ, প্ৰহস্তন, বযেহাি বা উৎপািনিপিা?

ii.

আন ৰেৱকাৱনা উৎসিপিা?

iii.

পাৰিৱেৰশক ক্ষৰৰ্ি কািণ হ’ব পিাকক প্ৰকল্পয া প্ৰাকৃৰৰ্ক
িু ৱেতাগসমূ হিদ্বািা প্ৰভাোৰিৰ্ হ’ব পাৱিৱনৰক?
70

24

ৰবৱবচনা কিাি ঔৰচৰ্য ৰ্থকা কািকসমূ হ (ৱেৱন পৰিণৰৰ্মূ লক ঘ না) ৰেৱবািি পৰিণৰৰ্ হ’ব পাৱি পাৰিৱেৰশক
প্ৰভাে বা অিলৱ াি আন ৰবিযমান বা পৰিকৰল্পৰ্ কােতযকলাৱপ সিয়ী প্ৰভাে সৃ ৰষ্ট কিাি সম্ভােনা
ৰ্ৰ্থয /পিীক্ষণ সূ চীি ৰনৰশ্চৰ্কিণ

আৱে/ ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ (ে’ৰ্ ে’ৰ্
নাই

সম্ভে

হয়

আনু মাৰনক

পৰিমাণ/হািি হসৱৰ্) ৰ্ৰ্থয
যড াি উৎসি হসৱৰ্
i.

পৰিণৰৰ্ৰ্ যহাো সহায়ৰ্ামূ লক সু ৰবিাি ৰবকাশ, আনু েৰিক
ৰবকাশ বা প্ৰকল্পয াৱে উেীপনা যোৱগাো ৰবকাশ ৰে পৰিৱেশি
ওপিৰ্ প্ৰভাে যপলাব পাৱি যেৱন সহায়ৰ্ামূ লক বুৰনয়ািী সাসু ৰবিা (বা -পৰ্থ, ৰবিু যৎ যোগান, অপৰশষ্ট বা অপৰশষ্ট জল
উপচাি ইৰ্যাৰি); গৃহৰনমতাণি ৰবকাশ; যোগান শৃ ংখলা বা
অনু প্ৰবাহৰ্ যহাো উৱিযাগ; আন ৰকবা?
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ii.

পৰিণৰৰ্ৰ্ যহাো ৰ্থলীি বযেহাি-পশ্চাৎ অেস্থা, ৰে পৰিৱেশি
ওপিৰ্ প্ৰভাে যপলাব পাৱি?

iii.

পিেৰ্তী ঘ নােলীি বাৱব এ া িৃ ষ্টান্ত িাৰঙ িিা?

iv.

এৱক িিণি প্ৰভােৰবৰশষ্ট ৰবিযমান বা পৰিকৰল্পৰ্ প্ৰকল্পসমূ হি
হসৱৰ্ ৰ্থকা হনক যি বাৱব সিয়ী প্ৰভাে আৱেৱনৰক?

25

প্ৰকল্পয াি সম্পৱকত ৰকবা যগাচি আিালৰ্ৰ্ মীমাংসা যনাৱহাোকক আৱেৱনৰক (আৱে/নাই; েৰি
আৱে, ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান কিক

26

পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম / বায়ু (প্ৰিূ েণ প্ৰৰৰ্ৱিাি আৰু ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ) অৰিৰনয়ম / জল (প্ৰিূ েণ প্ৰৰৰ্ৱিাি আৰু
ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ) অৰিৰনয়মি অিীনৰ্ জাৰি কিা ৰকবা ৰনৱিতশ আৱেৱনৰক আৱে/নাই; েৰি আৱে, ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান
কিক

27

সংলগ্ন কৰিবলগীয়া নৰৰ্থসমূ হ
a

পূ বত-সু সািযৰ্া প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ আপৱলাড কিক (যকেল pdf আপৱলাড কিক)

b

অৰভনযাস পৰিকল্পনাি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ আপৱলাড কিক (যকেল pdf আপৱলাড কিক)
প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক বা এগিাকী কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত বযৰক্তৱয় স্বাক্ষি কিা ক’ভাি যল াি আপৱলাড কিক
(যকেল pdf আপৱলাড কিক)

c.
d.

বযেহািকািী অৰভকিণি হহ এই আৱবিন কিা বযৰক্তগিাকীক সমৰ্থতনৰ্ প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক
স্বাক্ষি কিা কত্তৃ তত্বিান পত্ৰি এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ আপৱলাড কিক (যকেল pdf আপৱলাড

কিক)
28

আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্
ইয়ািদ্বািা মই এইবুৰল আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এই আৱবিনৰ্ আৰু সংলগ্নকসমূ হৰ্ বযেহাি কিা যড া
আৰু ৰ্ৰ্থয, যমাি যশ্ৰষ্ঠ জ্ঞান ৰ্ৰ্থা ৰবিাৱস ঢুৰক যপাো মৱৰ্ সৰ্য আৰু এই ৰবেৱয় মই সৱচৰ্ন যে এইৰখৰন যড া
আৰু ৰ্ৰ্থযি যকাৱনা অংশ ৰেৱকাৱনা পেতযায়ৰ্ ভুল বা ৰবভ্ৰাৰন্তকি বুৰল জাৰনব পিা গ’যল, আমাি ৰবপিাশংকা আৰু
বযয়ৰ্, প্ৰকল্পৱ া আগ্ৰাহয কিা হ’ব আৰু ইৰৰ্পূ ৱবত েৰি অনু ৱমািন ৰিয়া হহৱে, যসয়া প্ৰৰ্যাহাি কিা হ’ব। ওপিি
এই প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ি ওপিৰি ৰহচাৱপ, মই এইবুৰলও আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এৰৰ্য়াকলৱক যকাৱনা িিণি
কােতযকলাপ / ৰনমতাণ / সম্প্ৰসািণ হাৰ্ৰ্ যলাো যহাো নাই।
নাম; পিমেতযািা; যকাম্পানী; ৰঠকনা
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য াকাঃ
1. উপকূলীয় ৰবৰনয়মন মণ্ডল অৰিসূ চনা, 2019 ি অিীনৰ্ অনু ৱমািন জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা প্ৰকল্পৱ াৱে, C.R.Z (ৰবচােতয

ৰবেয়সমূ হি পেতযায়ৰ্) ি সন্দভতৰ্ প্ৰকল্প কােতযকলাপ যিখুোই, এ া কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত অৰভকিৱণ েৰ্থােৰ্থভাৱে সীমাংকন
কিা এখন CRZ মানৰচত্ৰ, আৰু িাৰজযক উপকূলীয় মণ্ডল বযেস্থাপনা প্ৰাৰিকিণি (EC ি পেতযায়ৰ্) অনু ৱমািনােলী,
আৱবিনি হসৱৰ্ িাৰখল কৰিব। এৱকসময়ৱৰ্, CRZ ৰ্ অেৰস্থৰ্ হ’বলগীয়া কােতযকলাপি বাৱব C.R.Z. অৰিসূ চনা,
2019 ি বযেস্থােলীি অিীনৰ্ প্ৰৱয়াজনীয় অনু ৱমািন প্ৰাপ্ত কৰিবকলৱয়া বযেস্থা গ্ৰহণ কৰিব।
2.

িাষ্ট্ৰীয় উিযান, অভয়ািণয, জীেমণ্ডল সংিৰক্ষৰ্ বনািল, বনয জীে-জন্তুি প্ৰব্ৰজনমূ লক কৰিড’িিপিা 10 ৰক.ৰম.
ি ৰভৰ্িৰ্ অেৰস্থৰ্ হ’বলগীয়া প্ৰকল্পি যক্ষত্ৰৰ্, প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক প্ৰকল্প অেস্থানি সন্দভতৰ্ এইৱবাি হবৰশষ্টযিাৰজ
যিখুোই আৰু মুখয বনযপ্ৰাণী োৱডতৱন প্ৰমাণীকৃৰ্ কিা এখন মানৰচত্ৰ আৰু যসইৰবেৱয় মুখয বনযপ্ৰাণী োৱডতৱন
কিা অনু ৱমািন বা মন্তবয (আগৰ্ীয়া EC ি পেতযায়ৰ্) িাৰখল কৰিব।

3.

সম্ভােয সামুিাৰয়ক বা পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি অনু সন্ধান / আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি বাৱব কিা আৱবিন,
সমৱয় সমৱয় প্ৰৱয়াজন হ’ব পিা পিেৰ্তী স্পষ্টীকিণযক িৰি মন্ত্ৰ্যালয়ি হসৱৰ্ কিা আ াইৱবাি পত্ৰ-বযেহািি
কাম, প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি হহ EAC হবঠকৰ্ অংশগ্ৰহণ কিাি কাম কৰিব যকেল কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত স্বাক্ষিকািীৱয়। যৰ্ওাঁ
যে ৰনৰেতষ্ট প্ৰকল্পয াি বাৱব এগিাকী কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত স্বাক্ষিকািী যসই িাবীি সমৰ্থতনৰ্ যৰ্ওাঁ এখন নৰৰ্থও িাৰখল কিা
উৰচৰ্।

পৰিৰশষ্ট-III
(িফা 11 চাওক)
প্ৰপত্ৰ-1A
(যকেল অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা 42 আৰু 43 ৰ্ যশ্ৰণী ‘B2’ ি অিীনৰ্ ৰ্াৰলকাবদ্ধ কিা ভেন বা ৰনমতাণ প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব)
পাৰিৱেৰশক প্ৰভােসমূ হি পিীক্ষণ সূ চী
(প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক সম্পূ ণত ৰ্ৰ্থয ৰিয়াৱ া আৰু ে’যৰ্ই প্ৰৱয়াজন হয় ৰ্’যৰ্ই প্ৰপত্ৰি হসৱৰ্ বযাখযামূ লক য াকা সংলগ্ন কৰি ৰিয়াৱ া আৰু
প্ৰস্তাৰেৰ্ পাৰিৱেৰশক বযেস্থাপনা পৰিকল্পনা ৰ্ৰ্থা ৰনিীক্ষণ কােতযসূ চীি হসৱৰ্ িাৰখল কিাৱ া প্ৰৱয়াজনীয়)
ক্ৰ.

স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু

ৰবশি
ৰবেিণ

1

ভূ ৰম পৰিৱেশ

1.1

প্ৰৰৰ্ৱেশি হসৱৰ্ সু সংগৰ্ যনাৱহাো প্ৰকল্পয ািপিা ৰবিযমান ভূ ৰম উপৱোগ চকুৰ্ লগাকক পৰিেৰ্তন কিা
হ’ব যনৰক?
(প্ৰস্তাৰেৰ্ ভূ ৰম উপৱোগ এৱলকাৱ াি অনু ৱমাৰিৰ্ মাষ্টাি যপ্লন/ৰবকাশ পৰিকল্পনাি অনু ৰূপ হ’বই লাৰগব।
ভূ ৰম উপৱোগি েৰি ৰকবা পৰিেৰ্তন আৱে যসয়া আৰু সক্ষম প্ৰাৰিকিণি ৰবৰিসন্মৰ্ অনু ৱমািন িাৰখল
কৰিব লাৰগব)

1.2

ভূ ৰম এৱলকা, ৰনৰমতৰ্ এৱলকা, পানীি উপৱভাগ, ৰবিু যৰ্ি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া, সংৱোগসািযৰ্া, সামুিাৰয়ক
সু ৰবিাসমূ হ, পাৰকতং প্ৰৱয়াজন ইৰ্যাৰি, প্ৰকল্পয াি আ াইৱবাি ঘাই ঘাই প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া ৰ্াৰলকাবদ্ধ
কিক।
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1.3

প্ৰস্তাৰেৰ্ ৰ্থলীি সমীপৰ্ ৰ্থকা ৰবিযমান সু ৰবিাসমূ হি ওপিৰ্ প্ৰস্তাৰেৰ্ কােতযকলাপি সম্ভােয প্ৰভােসমূ হ
ৰক ৰক? (যেৱন মুকৰল ঠাই, সামুিাৰয়ক সু ৰবিাসমূ হ, ৰবিযমান ভূ ৰম উপৱোগি ৰবশি ৰবেিণ, স্থানীয়
পৰিৰস্থৰৰ্ ৰ্ন্ত্ৰ্ৰ্ যহাো অশাৰন্ত)।

1.4

ৰকবা গুৰুত্বপূ ণত ভূ ৰম অশাৰন্ত হ’বৱনৰক োি পৰিণৰৰ্ হ’ব পাৱি ক্ষয়ীভেন, অেৰ্লন আৰু অৰস্থিৰ্া?
(মাৰ ি প্ৰকাি, প্ৰেণৰ্া ৰবৱিেণ, অেৰ্লনি ৰবপিপ্ৰেণৰ্া, মণ্ডলৰ্া ইৰ্যাৰিি ৰবশি ৰবেিণ ৰিব পিা
োয়)।

1.5

প্ৰস্তােয াৰ্ প্ৰাকৃৰৰ্ক অপোহ প্ৰণালীসমূ হি পৰিেৰ্তন জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৰকব যনৰক? (প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্প
ৰ্থলীি ওচিৰ্ ৰ্থকা প্ৰাকৃৰৰ্ক অপোহ প্ৰণালীসমূ হ যিখুওো সৱমাচ্চৱিখী মানৰচত্ৰৰ্ ৰবশি ৰবেিণ
ৰিয়ক)

1.6

ৰনমতাণ কােতযকলাপ- কৰ্তন, ভিণ, আবািীকিণ ইৰ্যাৰিৰ্ জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা মাৰ ি পৰিমাণ ৰকমান হ’ব
(জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা মাৰ ি পৰিমাণ, ৰ্থলীি বাৰহিিপিা ভিণ সামগ্ৰীি পৰিবহণ ইৰ্যাৰিি ৰবেৱয় ৰবশি
ৰবেিণ ৰিয়ক)

1.7

ৰনমতাণ অেৰিি কালৱোোৰ্ পানীি যোগান, অপৰশষ্ট প্ৰহস্তন ইৰ্যাৰিি ৰবেৱয় ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক

1.8

ি এৱলকাৱবাি আৰু জলাহভূ ৰমৱবাি পৰিেৰৰ্তৰ্ হ’বৱনৰক? (প্ৰস্তাৰেৰ্ কােতযকলাপিপিা ি
এৱলকাৱবাি আৰু জলাহভূ ৰমৱবাি যকৱনকক পৰিেৰৰ্তৰ্ হ’ব ৰ্াি ৰবেৱয় ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক)

1.9

ৰনমতাণ কালৱোোৰ্ ওৱলাো ৰনমতাণ ধ্বংসস্তুপ আৰু অপৰশষ্টসমূ ৱহ স্বাস্থযকল ৰবপি মাৰৰ্ আৰনব যনৰক?
(ৰনমতাণ কােতযৰ্ ৰনৱয়াৰজৰ্ শ্ৰৰমকসকৱল সৃ ৰষ্ট কিা অপৰশষ্টৱক িৰি ৰনমতাণ কালৱোোৰ্ ওৱলাো ৰবৰভি
প্ৰকািি অপৰশষ্টি পৰিমাণ ৰ্ৰ্থা যসইৱবািি বজতনি উপায়সমূ হি কৰ্থা জনাওক)

2

জল পৰিৱেশ

2.1

ৰবৰভি

বযেহািি বাৱব ৰ্থকা প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া যবৱলৱগ যবৱলৱগ যিখুোই প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্পয াি পানীি

প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াি মুঠ পৰিমাণয া ৰিয়ক। পানীি এই প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া যকৱনকক পূ িণ কিা হ’ব? উৎসসমূ হ
আৰু পৰিমাণসমূ হি কৰ্থা উৱল্লখ কিক আৰু পানীি এ া সন্তুলন ৰববৃ ৰৰ্ িাৰখল কিক।
2.2

পানীি প্ৰস্তাৰেৰ্ উৎসি সামৰ্থতয (ৰনভতিৱোগয প্ৰবাহ বা উৎপািন) ৰকমান?

2.3

েৰি যোগান এ া যপৌি উৎসিপিা নাৱহ যৰ্ৱন্ত প্ৰৱয়াজন যহাো পানীি পৰিমাণ ৰকমান? (পানীি
গুণমানি যশ্ৰণীি হসৱৰ্ যভৌৰৰ্ক, িাসায়ৰনক, হজৰেক লক্ষণসমূ হ প্ৰিান কিক)

2.4

উপচাি কিা অপৰশষ্ট পানীি পুনিােৰ্তনিদ্বািা পানীি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াি ৰকমানৰখৰন পূ িণ কৰিব পিা
োব? (পৰিমাণ, উৎস আৰু বযেহািি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক)

2.5

আন বযেহািকািীিপিা পানীি পৰ্থান্তিণ কিা হ’বৱনৰক? (অনু গ্ৰহ কৰি আন ৰবিযমান বযেহািসমূ হ
ৰ্ৰ্থা উপৱভাগি পৰিমাণি ওপিৰ্ প্ৰকল্পয াি প্ৰভােি মূ লযাংকন কিক)
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2.6

প্ৰস্তাৰেৰ্ কােতযকলাপিপিা সৃ ৰষ্ট যহাো অপৰশষ্ট পানীৱয় সৃ ৰষ্ট কিা বৃ ৰদ্ধশীল প্ৰিূ েণ যলাড ৰকমান হ’ব?
(প্ৰস্তাৰেৰ্ কােতযকলাপিপিা সৃ ৰষ্ট যহাো অপৰশষ্ট পানীি পৰিমাণ আৰু সংেু ৰৰ্ি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক)

2.7

জল সিয়নিদ্বািা পানীি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া পূ িণি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক? এই উৱেশযৰ্ সৃ ৰষ্ট কিা
সু ৰবিাসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক।

2.8

ৰনমতাণ-পশ্চাৎ িশাৰ্ িীঘতকালীন ৰভৰত্তৰ্ এৱলকাৱ াি জলোহ লক্ষণসমূ হি (পৰিমাণগৰ্ আৰু লগৱৰ্
গুণগৰ্) ওপিৰ্ প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্পয াি বাৱব সংঘৰ ৰ্ ভূ ৰম উপৱোগি পৰিেৰ্তনসমূ হি ৰক প্ৰভাে পৰিব?
ই ৰকবা প্ৰকাৱি বানপানী বা জলাবদ্ধৰ্া সমসযা আৰু যবৰে যবয়াি ফালকল ঢাল যখাোব পাৱিৱনৰক?

2.9

ভূ জলি ওপিৰ্ এই প্ৰস্তােি ৰক ৰক প্ৰভাে পৰিব? (ভূ জলি সংগ্ৰহণ হ’বৱনৰক; ভূ জলস্তিি উচ্চৰ্া,
পুনঃপূ ৰৰ্ত সামৰ্থতয আৰু েৰি ৰকবা আৱে, সক্ষম প্ৰাৰিকিণিপিা প্ৰাপ্ত কিা অনু ৱমািনি ৰবশি ৰবেিণ
ৰিয়ক)

2.10 ভূ ৰম আৰু জলভি প্ৰিূ েণকািী ৰনমতাণ কােতযকলাপি ফলৰ্ যহাো জলোহ যিাি কৰিবকল ৰক
সৰ্কতৰ্া/বযেস্থা গ্ৰহণ কিা হহৱে? (পৰিমাণ আৰু প্ৰৰৰ্কূল প্ৰভােসমূ হ এিাই চৰলবকল যলাো বযেস্থাি
ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক)
2.11 িু মুহা-বিেু ণি ফলৰ্ ৰ্থলীৰ্ জমা যহাো পানী যকৱনকক বযেস্থাৰপৰ্ কিা হ’ব? (এৱলকাৱ াৰ্ বানপানী
হ’ব যনাোিাকক যলাো বযেস্থাসমূ হ, সৱমাচ্চকিৰখক স্তি যিখুওো ৰ্থলীি এক অৰভনযাসি হসৱৰ্ প্ৰিান
কিা অপোহ সু ৰবিাসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক)
2.12 ৰবৱশেকক বযস্তৰ্ম কালৱোোৰ্ ৰনমতাণ শ্ৰৰমকসকলি ৰনৱয়াজৱন প্ৰকল্প ৰ্থলীি যচৌপাৱশ অনাময়ৰবহীন
অেস্থাি সৃ ৰষ্ট কৰিবৱনৰক (সৰঠক বযাখযাি হসৱৰ্ েু ৰক্তসংগৰ্ উত্তি ৰিয়ক)
2.13 অপোহি সংগ্ৰহণ, উপচাি আৰু ৰনিাপি বজতনি বাৱব ৰ্থলীৱৰ্ই ৰক ৰক সু ৰবিা ৰিয়া হহৱে? (সৃ ৰষ্ট যহাো
অপৰশষ্ট পানী, প্ৰেু ৰক্তসৰহৱৰ্ উপচাি সামৰ্থতয আৰু পুনিােৰ্তন ৰ্ৰ্থা বজতনি বাৱব ৰ্থকা সু ৰবিাসমূ হি
ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক)
2.14

য়ৱল োি কৰিবি বাৱব বা আন যকাৱনা কামৰ্ েৰি উপচাি কিা অপৰশষ্ট পানী বযেহাি কিা হয়
যৰ্ৱন্ত হদ্বৰ্ প্লাৰম্বং প্ৰণালীি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক।

3

গে-গেৰন

3.1

প্ৰকল্পয াৱে জীে-ৰবৰবিৰ্াি বাৱব ৰকবা ভাবুৰক কৰ়িয়াই আৰনবৱনৰক? (েৰি ৰকবা আৱে অননয
হবৰশষ্টযিাৰজি হসৱৰ্ স্থানীয় পৰিৰস্থৰৰ্ৰ্ন্ত্ৰ্ি এ া বণতনা ৰিয়ক)

3.2

ৰনমতাণ কােতযৰ্ গে-গেৰনি বযাপক উৱচ্ছিন বা পৰিেৰ্তন জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৰকবৱনৰক? (প্ৰকল্পয ািদ্বািা
প্ৰভাোৰিৰ্ যহাো গে-গেৰনি এ া ৰবস্তৃৰ্ বণতনা ৰিয়ক)

3.3

ৰ্থলীি গুৰুত্বপূ ণত হবৰশষ্টযিাৰজি ওপিৰ্ সম্ভােয প্ৰভাে নূ যনৰ্ম কৰিবকল ৰক ৰক বযেস্থা যলাো হহৱে (এ া
েৰ্থােৰ্থ যস্কলৰ্ হৰ্য়াি কিা অৰভনযাস পৰিকল্পনাি হসৱৰ্ বৃ ক্ষৱিাপণ, ভূ িৃ শয ৰনমতাণ, জলাশয়ি সৃ ৰষ্ট
ইৰ্যাৰিি বাৱব যলাো প্ৰস্তােি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক)

4

প্ৰাণীকুল

4.1

স্থলচি আৰু জলচি এই উভয় প্ৰাণীকুল স্থানচুযৰ্ যহাোি বা ৰসৰবলাকি আহ-োহৰ্ ৰকবা অেৱিাি
সৃ ৰষ্ট যহাোি সম্ভােনা আৱেৱনৰক? ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান কিক।

4.2

এৱলকাৱ াি পক্ষীকুলি ওপিৰ্ ৰকবা প্ৰৰ্যক্ষ বা পৱিাক্ষ প্ৰভাে পৰিবৱনৰক? ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান
কিক।
75

4.3

প্ৰাণীকুলি ওপিৰ্ পিা ৰবৰূপ প্ৰভােি প্ৰশমনকৱল্প কৰিড’ি, মৎসযাৱিাহ জখলা আৰি বযেস্থা ৰনিতািণ
কিক।

5

বায়ু পৰিৱেশ

5.1

এইৱ া প্ৰকল্পি পৰিণৰৰ্ৰ্ যগেৱবািি বায়ু মণ্ডলীয় ঘনীভেন বাৰ়িবৱনৰক আৰু উত্তাপ দ্বীপি সৃ ৰষ্ট
হ’বৱনৰক? (প্ৰস্তাৰেৰ্ ৰনমতাণসমূ হি পৰিণৰৰ্ৰ্ বৰিতৰ্ োৰ্ায়ৰ্ সৃ ৰষ্টি কৰ্থাৱ া ৰবৱবচনা কৰি প্ৰকীণতন
মৱডলৱবািি ওপিৰ্ ৰভৰত্ত কৰি ভৰেেযদ্বাণী কিা মানৱবািি হসৱৰ্ পৃষ্ঠভূ ৰমি বায়ু ি গুণমান স্তিি ৰবশি
ৰবেিণ ৰিয়ক)

5.2

িূ ৰল, যিাাঁো, িু গতন্ধময় ভাপ বা আন ৰবপিজনক যগে সৃ ৰষ্টি ফলৰ্ ৰক ৰক প্ৰভাে পৰিব? (আ াইৱবাি
বৰ্ি হবজ্ঞাৰনক ৰস্থিাংকি সম্পকতৰ্ ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক)
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5.3

এই প্ৰস্তােি ফলৰ্ োনবাহনৱবািি পাৰকতং কিাি ঠাই কৰম োবৱনৰক? পৰিবহণ সম্পকতীয় বুৰনয়ািী সাসু ৰবিাি সাম্প্ৰৰৰ্ক স্তি আৰু প্ৰকল্প ৰ্থলীি প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান স্থানৰ্ োৰ্ায়ৰ্ বযেস্থাপনাৱক িৰি এই
অেস্থাি উিৰৰ্কৱল্প যলাো বযেস্থাসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ িাৰখল কিক।

5.4

অভযন্তিীণ পৰ্থ, চাইৱকল যেক, পিোত্ৰীি অহা-ৱোো কিাি িাস্তা, ফু পাৰ্থ ইৰ্যাৰিযক িৰি আহ-োহি
স্বৰূপসমূ হি, প্ৰৰৰ্ৱ া যশ্ৰণীৰ্ ৰ্থকা এৱলকাসৰহৱৰ্ ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান কিক।

5.5

োৰ্ায়ৰ্ি বৃ ৰদ্ধি ফলৰ্ অপশব্দ আৰু কম্পনি চকুৰ্ লগা বৃ ৰদ্ধ হ’বৱনৰক? (উৎসসমূ হ আৰু ওপিৰ্
ৰিয়া সমসযাি প্ৰশমনকৱল্প যলাো বযেস্থাসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক)

5.6

অপশব্দি স্তি আৰু কম্পনাংক আৰু প্ৰকল্প ৰ্থলীি ৰভৰ্িি আৰু প্ৰৰৰ্ৱেশি বায়ু ি গুণাগুণি ওপিৰ্
DG যে ৱবাি আৰু আন েৰ্নি ৰক প্ৰভাে পৰিব? ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান কিক।

6

নন্দনৰ্ত্ত্ব

6.1

প্ৰস্তাৰেৰ্ ৰনমতাণসমূ ৱহ ৰকবা প্ৰকাৱি িৃ শয, প্ৰাকৃৰৰ্ক যশাভা বা ভূ -িৃ শযৰ্ অেৱিাি সৃ ৰষ্ট কৰিৱেৱনৰক?
প্ৰস্তােকসকৱল এইৱবাি কৰ্থা ৰবৱবচনাি বাৱব হলৰেলৱন?

6.2

ৰবিযমান সংিচনাৱবািি ওপিৰ্ নৰ্ুন ৰনমতাণযবািি ৰকবা ৰবৰূপ প্ৰভাে পৰিবৱনৰক? এই সন্দভতৰ্ ৰক
ৰক কৰ্থা ৰবৱবচনাি বাৱব যলাো হহৱে?

6.3

চহিীয়া ৰূপ আৰু চহিীয়া ৰডজাইন সম্পকতীয় যকাৱনা স্থানীয় ৰবৱবচনাই ৰডজাইন সম্পকতীয় মানিণ্ড
প্ৰভাোৰিৰ্ কৰিৱেৱনৰক? যসইৱবাি কৰ্থা স্পষ্টভাৱে উৱল্লখ কৰিব লাৱগ।

6.4

সমাপৰ্ ৰকবা নৃ কবজ্ঞাৰনক বা পুিাৰ্াৰত্ত্বক ৰ্থলী বা ৰশল্পকৃৰৰ্ আৱেৱনৰক? প্ৰস্তাৰেৰ্ ৰ্থলীি সমীপৰ্ আন
ৰকবা গুৰুত্বপূ ণত হবৰশষ্টয ৰবৱবচনা কিা হহৱেৱনৰক উৱল্লখ কিক।

7

আৰ্থত-সামাৰজক ৰিশসমূ হ

7.1

এই প্ৰস্তাৱে স্থানীয় জনসংখযাি জনগাাঁৰ্থৰনৰ্ ৰকবা পৰিেৰ্তন সািন কৰিবৱনৰক? ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান
কিক।

7.2

প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্পি আৱশ-পাৱশ ৰবিযমান সামাৰজক বুৰনয়ািী সা-সু ৰবিাসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক। .

7.3

এই প্ৰকল্পই স্থানীয় সমুিায়সমূ হি ওপিৰ্ ৰকবা ৰবৰূপ প্ৰভাে যপলাবৱনৰক, পৰেত্ৰ ৰ্থলীসমূ হৰ্ বা
আন সাংস্কৃৰৰ্ক প্ৰমূ লযসমূ হৰ্ অশাৰন্তি সৃ ৰষ্ট কৰিবৱনৰক? এইৱবািি বাৱব প্ৰস্তাৰেৰ্ সু িক্ষাকেচসমূ হ
ৰক ৰক?

8

ৰনমতাণ সামগ্ৰীসমূ হ

8.1

ইয়াৰ্ উচ্চ-সমাৰেষ্ট শৰক্তি হসৱৰ্ ৰনমতাণ সামগ্ৰী জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৰকব পাৱি। ৰনমতাণ সামগ্ৰীৱবাি শৰক্তকােতযিক্ষ প্ৰৰক্ৰয়াৱি উৎপািন কিা হহৱেৱন? (ৰনমতাণ সামগ্ৰীসমূ হি বােৰনৰ্ যলাো শৰক্ত সংিক্ষণি
বযেস্থাসমূ হি আৰু ৰসৰবলাকি শৰক্ত কােতযিক্ষৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক)

8.2

ৰনমতাণ কালৱোোৰ্ সামগ্ৰীসমূ হি পৰিবহণ আৰু প্ৰহস্তণি পৰিণৰৰ্ৰ্ প্ৰিূ েণ, অপশব্দ ৰ্ৰ্থা িাজহুো
আপিি সৃ ৰষ্ট হ’ব পাৱি। এইৱবাি প্ৰভাে নূ যনৰ্ম কৰিবকল ৰক ৰক বযেস্থা যলাো হহৱে?

8.3

বা -পৰ্থৱবািৰ্ আৰু সংিচনাৱবািৰ্ পুনিােৰৰ্তৰ্ সামগ্ৰী বযেহাি কিা হহৱেৱন? ইয়াি ফলৰ্ ৰকমান
িন িাৰহ কৰিব পিা হগৱে ৰ্াক উৱল্লখ কিক।

8.4

প্ৰকল্পয াি পৰিচালন পেতযায়সমূ হৰ্ সৃ ৰষ্ট যহাো জাবি-ৱজাাঁৰ্থিি সংগ্ৰহণ, পৃৰ্থকীকিণ আৰু বজতনি
পদ্ধৰৰ্সমূ হি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক।

9

শৰক্ত সংিক্ষণ
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9.1

ৰবিু যৰ্ি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া, যোগানি উৎস, যবকআপ উৎস ইৰ্যাৰিি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক। ৰনৰমতৰ্ এৱলকাি
প্ৰৰৰ্ বগতফু ৰ্ িৰি যলাো শৰক্ত উপৱভাগি অংকৱ া ৰকমান? শৰক্তি উপৱভাগ নূ যনৰ্ম কৰিবকল আপুৰন
যকৱন প্ৰৱচষ্টা চলাইৱে?

9.2

আপুৰন যকৱন প্ৰকািি, আৰু যকৱন সামৰ্থতযি পাোি যবক-আপ প্ৰিান কিাি পৰিকল্পনা কৰিৱে?

9.3

আপুৰন বযেহািি পৰিকল্পনা কিা কাাঁচি হবৰশষ্টযসমূ হ ৰক ৰক? হ্ৰস্ব ৰ্িংগ আৰু িীঘত ৰ্িংগ এই
িু ৱয়া াৱি সম্পকতৰ্ এইৱবাি হবৰশষ্টযি ৰবৱশ, ৰবেিণ প্ৰিান কিক।

9.4

ভেনৱ াৰ্ ৰক ৰক যসৌি স্থাপৰ্যমূ লক হবৰশষ্টযিাৰজ বযেহাি কৰিবকল যলাো হহৱে? প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্পয াৰ্
এই ৰবেয়ক প্ৰৱয়াগসমূ হি সৰচত্ৰ বযাখযা িাৰঙ িিক।
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9.5

বা -পৰ্থৱবাি আৰু ভেনৱবািি অৰভনযাসৰ্ যসৌিশৰক্তচাৰলৰ্ েৰ্নৱবািি সম্ভােনাি সবতাৰিক বযেহাি
কিা হহৱেৱন? ভেন যচৌহিৰ্ বা ি কােি যপাহিসজ্জা, জৰুিীকালীন যপাহিসজ্জা আৰু যসৌিশৰক্তচাৰলৰ্
পানী গিম কিা প্ৰণালী বযেহাি কিাি কৰ্থা আপুৰন ৰবৱবচনা কৰিৱেৱন? ৰবশি ৰবেিণি হসৱৰ্ ৰসদ্ধ
কিক।

9.6

শীৰ্লন/উত্তাপন কম কৰিবকল আচ্ছািন বযেস্থা কােতযকিীভাৱে বযেহাি কিা হহৱেৱন? পূ ব আৰু
পৰশ্চমফাৱল ৰ্থকা প্ৰাচীিি আৰু মূ িচি আচ্ছািন সবতাৰিক কৰিবকল ৰক ৰক মূ লনীৰৰ্ বযেহাি কিা হহৱে?
ইয়াি ফলৰ্ ৰকমান শৰক্ত িাৰহ কৰিব পিা হগৱে?

9.7

সংিচনাসমূ ৱহ শৰক্ত কােতযিক্ষ স্থান অনু কূলন, যপাহিসজ্জা আৰু োৰন্ত্ৰ্ক প্ৰণালী বযেহাি কৱিৱন?
কাৰিকিী ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান কিক। োিফমতাি আৰু ম িি কােতযিক্ষৰ্া, যপাহিসজ্জাি প্ৰাবলয আৰু
বাৰ্ানু কূল বযেস্থাি যলাড সম্পকতীয় পূ বতানু মানসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান কিক। আপুৰন CFC আৰু
HCFC মুক্ত দ্ৰুৰ্শীৰ্ক বযেহাি কৰি আৱেৱন? ৰবৱশে ৰবেিণ প্ৰিান কিক।

9.8

সূ ক্ষ্ম-জলবায়ু ি পৰিেৰ্তনৰ্ ৰনমতাণ কােতযকলাপি সম্ভােয প্ৰভােসমূ হ ৰক ৰক? উত্তাপ দ্বীপ আৰু
ৰবপিীৰ্ভেন প্ৰভাে সৃ ৰষ্টৰ্ প্ৰস্তাৰেৰ্ ৰনমতাণি সম্ভােয প্ৰভােি এ া স্ব-মূ লযাংকন প্ৰিান কিক।

9.9

ভেন আেিণি ৰ্াপীয় হবৰশষ্টযসমূ হ ৰক ৰক? (a) মূ িচ; (b) বাৰহযক যবি; আৰু
(c) গোক্ষীকিণ? বযেহাি কিা সামগ্ৰী আৰু ৰবৰশষ্ট উপাংশসমূ হি U-মান (সংিচনাি ৰ্াপ হস্তান্তিণ
হাি) বা R-মানি (সামগ্ৰীি ৰ্াপ প্ৰবাহ প্ৰৰৰ্ৱিাি ক্ষমৰ্া) ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক।

9.10 অৰগ্ন ৰবপিাশংকাি ৰবৰুৱদ্ধ ৰক সৰ্কতৰ্ামূ লক আৰু সু িক্ষামূ লক বযেস্থাি প্ৰস্তাে কিা হহৱে?
জৰুিীকালীন পৰিকল্পনাসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ ৰিয়ক।
9.11 আপুৰন েৰি যবিি সামগ্ৰী ৰহচাৱপ কাাঁচ বযেহাি কৰিৱে যৰ্ৱন্ত ৰবৰকিণিদ্বািা ৰ্াপ ৰনগতমন ক্ষমৰ্া আৰু
ৰ্াপীয় হবৰশষ্টযসমূ হৱক িৰি ৰবশি ৰবেিণ আৰু ৰবৱশে ৰবেিণ প্ৰিান কিক।
9.12 ভেনৱ াৰ্ বায়ু অনু প্ৰৱেশি হাি ৰকমান? আপুৰন অনু প্ৰৱেশি প্ৰভাে যকৱনকক প্ৰশৰমৰ্ কৰিৱে ৰ্াি
ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান কিক।
9.13 সামৰগ্ৰক শৰক্ত উপৱভাগৰ্ ৰকমান িূ িকলৱক অপিম্পিাগৰ্ শৰক্ত প্ৰেু ৰক্ত উপৱোগ কিা হহৱে? বযেহাি
কিা নেীকিণৱোগয শৰক্ত প্ৰেু ৰক্তি ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান কিক।
10

পৰিৱেশ আৰু বযেস্থাপনা পৰিকল্পনা
পৰিৱেশ বযেস্থাপনা পৰিকল্পনাৰ্ ৰ্থাৰকব ৰনমতাণ, পৰিচালন আৰু সমগ্ৰ জীেন চক্ৰৰ্ প্ৰৰৰ্ৱ া স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু
সংখযাি ৰবপিীৱৰ্ হাৰ্ৰ্ ল’বলগীয়া কােতযকলাপি বাৱব যলাো প্ৰশমনমূ লক বযেস্থাসমূ হ োৱৰ্ প্ৰকল্পয াি
কােতযকলাপি পৰিণৰৰ্ৰ্ যহাো ৰবৰূপ পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে নূ যনৰ্ম কৰিব পিা োয়। ই লগৱৰ্ ৰবৰভি
পাৰিৱেৰশক ৰবৰনয়মনি অনু পালনি বাৱব পাৰিৱেৰশক ৰনিীক্ষণ পৰিকল্পনাি ৰূপৱিখাও প্ৰস্তুৰ্ কৰিব।
ই অৰগ্নকাণ্ডৱক িৰি ৰ্থলীৰ্ ঘ া িু ঘত নাি িৱি জৰুিীকালীন পৰিৰস্থৰৰ্ৰ্ ল’বলগীয়া পিৱক্ষপসমূ হ উৱল্লখ
কৰিব।

11

সংলগ্নকসমূ হঃ

A

প্ৰকল্প ৰ্থলী আৰু ইয়াি প্ৰৰৰ্ৱেশি পৰিিৃ শযি িশতন

B

ৰ্থলী অেস্থান

C

প্ৰস্তাৰেৰ্ ৰ্থলীি যচৌপাশি হবৰশষ্টযিাৰজ (500 ৰম ািি ৰভৰ্িৰ্)

D

েৰ্থােৰ্থ যস্কলৰ্ ৰ্থলী (স্তি আৰু সৱমাচ্চৱিখাি উৱল্লখসহ) । (েৰি লভয নহয় যৰ্ৱন্ত যকেল
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অেিািণামূ লক পৰিকল্পনাৱবাি সংলগ্ন কৰি ৰিয়ক)

পৰিৰশষ্ট-IV
(িফা 11 চাওক)
প্ৰপত্ৰ-1B2
যশ্ৰণী B2 ি বাৱব আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি বাৱব কিা আৱবিন
প্ৰকল্পসমূ হ / কােতযকলাপসমূ হ
1

প্ৰকল্প বযয়: সাম্প্ৰৰৰ্ক মূ লয স্তিৰ্ প্ৰকল্পয াি মুঠ বযয় (লাখৰ্); পাৰিৱেৰশক বযেস্থাপনাি বাৱব আবৰিৰ্ পুাঁৰজ
(মূ লিন); CER ি বাৱব আবৰিৰ্ পুৰাঁ জ; EMP ি বাৱব আবৰিৰ্ পুৰাঁ জ (বাৰেতক পুনিােৰ্তী)

2

পানীি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ (ৰনমতাণ, পৰিচালন আৰু সমাৰপ্তি পেতযায়সমূ হৰ্)
a.

উৎস

পৰিমাণ

পানী

KLD ৰ্

উৎসিপিা

পৰিবহণি

ৰনগতমনি িূ িত্ব

িিণ

পদ্ধৰৰ্

উৎস: পৃষ্ঠ /ভূ জল /সমুি /অনযানয; পৰিবহণি িিণঃ পাইপলাইন /খাল
/অনযানয; পানী ৰনগতমনি পদ্ধৰৰ্ঃ বান্ধ / যভাঁ া
/ গ্ৰহণ কুাঁো / যজক কুাঁো / নলী নাি / যখালা কুাঁো / অনযানয
b.

পত্ৰ সংখযা; জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ; অনু মৰৰ্ যপাো পৰিমাণ; সক্ষম
প্ৰাৰিকিণিপিা যপাো অনু মৰৰ্ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

c.

ৰনলতেণীকিণ প্ৰস্তাৰেৰ্ হয়ৱন (হয়/ নহয়)

:

েৰি হয়, (i) ৰনলতেণীকিণ সামৰ্থতয (KLD); (ii) লেণ জলি
পৰিমাণ (KLD); লেণ জলি বজতনি িিণ
3

4

অপৰশষ্ট পানীি বযেস্থাপনা (ৰনমতাণ, পৰিচালন আৰু সমাৰপ্তি পেতযায়সমূ হৰ্)
প্ৰকাি

সৃ ৰষ্ট যহাো

উপচাি

উপচাি

বজতনি

পুনিােৰ্তন/পুনিবয

ৰনস্তাৰিৰ্ পানীি

/ উৎস

অপৰশষ্ট

সামৰ্থতয

পদ্ধৰৰ্

িিণ l

েহািৰ্ বযেহাি

পৰিমাণ

পানীি

(ৰকৱলা

কিা অপৰশষ্ট

(ৰকৱলা ৰল াি

পৰিমাণ

ৰল াি

পানীি পৰিমাণ

প্ৰৰৰ্ ৰিৱন)

(ৰকৱলা ৰল াি

প্ৰৰৰ্

(ৰকৱলা ৰল াি

প্ৰৰৰ্ ৰিৱন)

ৰিৱন)

প্ৰৰৰ্ ৰিৱন)

যগা া অপৰশষ্ট জনন বযেস্থাপনা (একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিয়া হয়)
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স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু

বাৰেতক

একক

ৰ্থলীিপিা িূ িত্ব

পৰিমাণ

-

পৰিবহণি

বজতনি

িিণ

িিণ

স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু:- (ঔৱিযাৰগক অপৰশষ্ট, যপৌি যগা া অপৰশষ্ট, উিন্ত োই, ৰ্লি োই, ৰবপিজনক অপৰশষ্ট (ৰবপিজনক
আৰু অনযানয অপৰশষ্ট বযেস্থাপনা ৰনয়মােলী 2010 অনু সাৱি), ই- অপৰশষ্ট, জীে-ৰচৰকৎসীয় অপৰশষ্ট, ৰনমতাণ
আৰু ভাঙন অপৰশষ্ট, প্লাৰষ্টক অপৰশষ্ট, অনযানয)

-

একক:- ( ন, ৰকৱলাৰল াি)

-

বজতনি িিণঃ- (উপচাি, মজুৰ্কিণ আৰু বজতন সু ৰবিা সু ৰবিা(TSDF), কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত পুনিােৰ্তনকািী, আেজতনা
পূ ৰৰ্তৱক্ষত্ৰ, যেৰনৱ িী আেজতনা পূ ৰৰ্তৱক্ষত্ৰ, অনযানয)

81

5

:

ৰবৰভি কােতযকলাপি বাৱব ভূ ৰম প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া (একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিয়া হয়) যহক্টিৰ্
কােতযকলাপ / সু ৰবিা / প্ৰকল্প / অনযানযি বণতনা

ভূ ৰম প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া

মন্তবয

যসউজ যবল্ট
মুঠ
- কােতযকলাপ / সু ৰবিা / প্ৰকল্প / অনযানযি ৰভৰ্িৰ্ পৱিঃ মূ ল প্ৰকল্প, াউনৰিপ, যসউজ যবল্ট, োই পুখুিী,
প্ৰস্তিখৰন এৱলকা, অবঘাৰ্ জাবি-ৱজাাঁৰ্থি যপৱলাো এৱলকা, সু িক্ষা মণ্ডল, যনৌকায়ন পুখুিী, আেজতনা পূ ৰৰ্তৱক্ষত্ৰ,
পানীি ভাণ্ডাি, ৰনলতেণীকিণ প্ৰকল্প, যগা া অপৰশষ্ট বযেস্থাপনাি বাৱব ৰ্থকা এৱলকা, ৰনৰমতৰ্ এৱলকা, অনযানয
6

েৰি বন ভূ ৰম জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৱকঃ
েৰি নীৰৰ্গৰ্ (পেতযায়-I) অনু ৱমািন প্ৰাপ্ত কিা হহৱেঃ মন্ত্ৰ্যালয় ফাইল নম্বি; নীৰৰ্গৰ্ (পেতযায়-I) অনু ৱমািনি
ৰ্াৰিখ; পৰিেৰৰ্তৰ্ এৱলকা;
েৰি চূ ডান্ত (পেতযায় -II) অনু ৱমািন প্ৰাপ্ত কিা হহৱেঃ মন্ত্ৰ্যালয় ফাইল নম্বি; চূ ডান্ত (পেতযায়-II) অনু ৱমািনি ৰ্াৰিখ;
পৰিেৰৰ্তৰ্ এৱলকা;

7

গে ক া, েৰি আৱেঃ প্ৰকল্পৱ াি বাৱব ক া গেি সংখযা (েৰি অিণযভূ ৰম জৰডৰ্ হহ নাৰ্থাৱক); আৰু গেক া আৰু
বৃ ক্ষৱিাপণি ৰবশি ৰবেিণ

8

ভূ ৰম অৰিগ্ৰহণ ৰস্থৰৰ্ঃ অৰিগ্ৰহণ কিা ভূ ৰম; এৰৰ্য়াও অৰিগ্ৰহণ কৰিবকল বাকী ৰ্থকা ভূ ৰম; েৰি অৰিগ্ৰহণ কিা নাই
যৰ্ৱন্ত ভূ ৰম অৰিগ্ৰহণি ৰস্থৰৰ্

9

অিযয়নািীন এৱলকাৰ্ অনু সূচী-I ি প্ৰজাৰৰ্সমূ হি উপৰস্থৰৰ্
a

অনু সূচী-I ি প্ৰজাৰৰ্সমূ হি ৰবশি ৰবেিণ; সংিক্ষণ পৰিকল্পনাি
প্ৰৰৰ্ৰলৰপযক িৰি অনু সূচী-I ি প্ৰজাৰৰ্সমূ হি বাৱব সংিক্ষণ
পৰিকল্পনাসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ; হাৰ্ৰ্ যলাো পুাঁৰজি বযেস্থা;
কােতযৰূপায়ণি অেৰি; ইৰ্যাৰি।

b.

অনু ৱমািনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপযক িৰি অনু সূচী-I ি প্ৰজাৰৰ্সমূ হি বাৱব
সংিক্ষণ পৰিকল্পনাসমূ হি অনু ৱমািনি ৰবশি ৰবেিণ; পত্ৰ সংখযা;
জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ; অনু ৱমািনােলী েৰি আৱে; ইৰ্যাৰি।

10

েৰি মূ ল যক্ষত্ৰৰ্ প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয়ি উপৰস্থৰৰ্ ৰ্থাৱক
a.

মূ ল যক্ষত্ৰৰ্ প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয়ি ৰবশি ৰবেিণঃ

b.

েৰি পৰ্থচুযৰ্কিণি প্ৰৱয়াজন হয়ঃ প্ৰৱয়াজন যহাো পৰ্থচুযৰ্কিণি
ৰবশি ৰবেিণ; সম্পি কিা অিযয়নি ৰবশি ৰবেিণ

c.

সক্ষম প্ৰাৰিকিণিপিা প্ৰাপ্ত কিা অনু মৰৰ্ি ৰবশি ৰবেিণঃ পত্ৰ
সংখযা; জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ; অনু ৱমািনােলী েৰি আৱে; আৰু
অনু মৰৰ্ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ।

11

মানেশৰক্তি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াঃ ৰনমতাণ/পৰিচালন কালৱোোৰ্ ৰিয়া স্থায়ী/অস্থায়ী ৰনেু ৰক্ত; মুঠ মানেশৰক্ত

12

যহক্টিৰ্ যসউজ যবল্ট
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a.

নৰ্ুন প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্ঃ যসউজ যবল্টি মুঠ এৱলকা; মুঠ প্ৰকল্প
এৱলকাি শৰ্াংশ; যিাপণ কৰিবলগীয়া বৃ ক্ষি সংখযা; বৃ ক্ষৱিাপণি
বাৱব আবৰিৰ্ পুাঁৰজ; যসউজ যবল্ট পৰিকল্পনাঃ

b.

সম্প্ৰসািণ / আিু ৰনকীকিণ / উৎপাি ৰমশ্ৰৰ্ যহাো পৰিেৰ্তন

i.

ইৰ্যাৰিি যক্ষত্ৰৰ্
বণতনা
যসউজ যবল্টি
মুঠ এৱলকা
মুঠ প্ৰকল্প এৱলকাি
শৰ্াংশ
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ৰবিযমান

প্ৰস্তাৰেৰ্

মুঠ

বৃ ক্ষি সংখযা
পুাঁৰজ আবৰিৰ্
ii.
13

যসউজ যবল্ট পৰিকল্পনাি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

প্ৰকল্পি ৰহৰ্াৰিকাি
প্ৰকল্প ৰহৰ্াৰিকািি প্ৰকাি

প্ৰকল্প ৰহৰ্াৰিকািি ৰবশি ৰবেিণ

(প্ৰকল্প ৰহৰ্াৰিকািি ৰভৰ্িৰ্ পৰিব পাৰিৱেৰশক, সামাৰজক আৰু অনযানয)
14

CRZ বা ICRZ ৰ্ অেৰস্থৰ্ প্ৰকল্পি যক্ষত্ৰৰ্, িাৰজযক উপকূলীয় মণ্ডল বযেস্থাপনা প্ৰাৰিকিণি অনু ৱমািনঃ আৱিাপ
কিা চৰ্তােলী উৱল্লখ কিক; R&R, পানী, বায়ু , ৰবপিজনক অপৰশষ্ট, পাৰিপাৰিতক ৰিশসমূ হ, ইৰ্যাৰিৱক িৰি ৰকন্তু
যসইৱবািৱৰ্ই সীমাবদ্ধ নৰ্থকা সামাৰজক আৰু পাৰিৱেৰশক সমসযাসমূ হ আৰু প্ৰশমনমূ লক বযেস্থাসমূ হ (সংৰক্ষপ্ত
ৰবেিণ প্ৰিান কৰিব লাৰগব); CZMA বা ICZMA ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

15

যগৌণ খৰনজ পিাৰ্থতি খননি যক্ষত্ৰৰ্
a.

খনন কৰিবলগীয়া খৰনজ পিাৰ্থতি সংখযা আৰু ৰবশি ৰবেিণ

b.

খনন সামৰ্থতয, ROM ৰ্ (িান অে মাইন)

c.

খনন পৰিকল্পনাঃ অনু ৱমািন পত্ৰ সংখযা; অনু ৱমািনি ৰ্াৰিখ; অনু ৱমাৰিৰ্ পত্ৰ; অনু ৱমাৰিৰ্
খনন লীজ এৱলকা; অনু ৱমাৰিৰ্ সামৰ্থতয

d.

কাৰিকিী ৰবশি ৰবেিণঃ মুঠ ভূ ৰ্াৰত্ত্বক ভাণ্ডাি (ৰমৰলয়ন ন); খননসািয ভাণ্ডাি (ৰমৰলয়ন ন);
ৰনষ্কাসনসািয ভাণ্ডাি (ৰমৰলয়ন

ন); ৰনষ্কাসনি শৰ্াংশ(%); আকি/খৰনজ পিাৰ্থতি ক্ৰম;

অপখণ্ডন অনু পাৰ্; গড প্ৰেণৰ্া (ৰডগ্ৰী); খনন পদ্ধৰৰ্ (উন্মু ক্ত খনন/ভূ গভত খনন /ৰমৰশ্ৰৰ্ খনন
(উন্মু ক্ত খনন + ভূ গভত খনন) /খৰনি অহা-ৱোো কিা িাস্তা; খৰনি জীেনকাল (বেি)
e.

সজ্জীকিণি ৰবশি ৰবেিণ (সংিলন/চালন/অনযানযযক িৰি): খনন লীজ এৱলকাি ৰভৰ্িৰ্
সংিলক স্থাপনি েৰি প্ৰস্তাে কিা হয়ঃ সংিলকি সংখযা আৰু সংিলকি ৰবশি ৰবেিণ
(একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিয়া হয়)
সংিলকি ID

f

সামৰ্থতয (TPH ৰ্)

মন্তবয

খনন লীজি ৰবশি ৰবেিণঃ অৰভপ্ৰায় পত্ৰ আপৱলাড কিক (যকেল pdf আপৱলাড কিক);
প্ৰসংগ সংখযাি হসৱৰ্ খনন লীজ ৰনষ্পািনি ৰ্াৰিখ; খনন লীজি মানযৰ্াকাল; আৰজি ৰ্াৰিখৰ্
মানয যহাো ৰনষ্পাৰিৰ্ লীজ িৰললি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; ইৰ্যাৰি।

g

উপৰিভাি (OB) বযেস্থাপনা (যকেল যৰ্ৰৰ্য়াৱহ যেৰৰ্য়া খনন পদ্ধৰৰ্ হয়ঃ উন্মু ক্ত খনন)
i

বাৰহযক ডাম্পি ৰবশি ৰবেিণঃ OB ডাম্পি সংখযা; মুঠ
এৱলকা (যহক্টিৰ্); উচ্চৰ্া (ৰম ািৰ্); পৰিমাণ (ৰমৰলয়ন
ঘনৰম ািৰ্); পৃষ্ঠ ভিণ বেিি সংখযা

ii

অভযন্তিীণ ডাম্পি ৰবশি ৰবেিণঃ OB ডাম্পি সংখযা; মুঠ
এৱলকা (যহক্টিৰ্); উচ্চৰ্া (ৰম ািৰ্); পৰিমাণ (ৰমৰলয়ন
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ঘনৰম ািৰ্)
h

পৃ ষ্ঠস্তি মৃ ৰত্তকা বযেস্থাপনাি ৰবশি ৰবেিণঃ খৰনি সমগ্ৰ জীেনকালৰ্ উৎখনন কিা পৃ ষ্ঠস্তি
মৃ ৰত্তকাি পৰিমাণ (ৰমৰলয়ন ঘনৰম ািৰ্); খৰনি সমগ্ৰ জীেনকালৰ্ আবািীকিণি বাৱব উপৱোগ

কিাি প্ৰস্তাে কিা পৃ ষ্ঠস্তি মৃ ৰত্তকাি পৰিমাণ (ৰমৰলয়ন ঘনৰম ািৰ্); খৰনি সমগ্ৰ জীেনকালৰ্
আন কােতযকলাপি বাৱব উপৱোগ কিাি প্ৰস্তাে কিা পৃ ষ্ঠস্তি মৃ ৰত্তকাি পৰিমাণ (ৰমৰলয়ন
ঘনৰম ািৰ্)
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i

চূ ডান্ত খৰন ৰিৰক্তি ৰবশি ৰবেিণ (যকেল যৰ্ৰৰ্য়াৱহ যেৰৰ্য়া খনন পদ্ধৰৰ্ হয়ঃ উন্মু ক্ত
খনন): এৱলকা (যহক্টিৰ্); গভীিৰ্া (ৰম ািৰ্); আয়ৰ্ন (ৰমৰলয়ন ঘনৰম ািৰ্)

j

প্ৰস্তিখৰনি ৰবশি ৰবেিণ (যকেল যৰ্ৰৰ্য়াৱহ যেৰৰ্য়া খনন পদ্ধৰৰ্ হয়ঃ উন্মু ক্ত খনন): চূ ডান্ত
ৰিৰক্ত ইমানৰখৰনি (যহক্টি); এ া গভীিৰ্াৰ্ ইমানৰখৰনি (ৰম াি ৰেৱ া এ া জলাশয়কল
পৰিেৰ্তন কিাি প্ৰস্তাে কিা হহৱে); মুঠ প্ৰস্তিখৰন এৱলকা (যহক্টি)

k

পৰিবহণি ৰবশি ৰবেিণঃ গৰ্ত/ভূ গভতিপিা ভূ পৃষ্ঠকল; ভূ পৃষ্ঠিপিা োইৰডং/ৱলাৰডঙকল;
পৰিবহণ/কনৱভয়িি ৰবশি ৰবেিণ

l

ভূ ৰম উপৱোগি ৰবশি ৰবেিণ (খনন-পূ বত)
ভূ ৰম উপৱোগ

ML ি ৰভৰ্িি

ML ি বাৰহিি

এৱলকা

এৱলকা

(ha)

(ha)

মুঠ

কৃৰে ভূ ৰম
অিণয ভূ ৰম
জলাহ ভূ ৰম
চািণ ভূ ৰম
ভূ পৃষ্ঠীয় জলাশয়
হসৰৰ্ৱক্ষত্ৰসমূ হ
m

অনযানয (ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়ক)
ভূ ৰম উপৱোগ

বৃ ক্ষৱিাপণ

জলাশয়

িাজহুলা
উপৱোগ

উৎখনন / প্ৰস্তিখৰন
পৃষ্ঠস্তি মৃৰত্তকাি মজুৰ্কিণ
বাৰহযক OB ডাম্প
অভযন্তিীণ OB ডাম্প
বা -পৰ্থ
ৰনৰমতৰ্ এৱলকা
(কল’নী/কােতযালয়)
যসউজ যবল্ট
অক্ষৰ্ এৱলকা
অনযানয
মুঠ
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অনযানয

n

আবািীকিণি ৰবশি ৰবেিণ (যকেল যৰ্ৰৰ্য়াৱহ যেৰৰ্য়া খনন পদ্ধৰৰ্ হয়ঃ উন্মু ক্ত খনন):
খৰনক আচ্ছাৰিৰ্ কৰি মুঠ বনানীকিণ পৰিকল্পনা কােতযৰূপাৰয়ৰ্ কিা হ’ব। ইয়াৰ্ সৰিৰেষ্ট
ৰ্থাৰকবঃ বাৰহযক OB ডাম্প (যহক্টিৰ্); অভযন্তিীণ OB ডাম্প (যহক্টিৰ্); প্ৰস্তিখৰন (যহক্টিৰ্);
সু িক্ষা মণ্ডল (যহক্টিৰ্); চূ ডান্ত ৰিৰক্ত ইমানৰখৰনি (যহক্টি); এ া গভীিৰ্াৰ্ ইমানৰখৰনি (ৰম াি

ৰেৱ া এ া জলাশয়কল পৰিেৰ্তন কিাি প্ৰস্তাে কিা হহৱে); প্ৰৰৰ্ যহক্টিৰ্ বৃ ক্ষৱিাপণি ঘনত্ব
(সংখযাৰ্); অনযানয, যহক্টিৰ্ (যেৱন ML সীমাইৰি, পৰ্থ আৰু অেগাাঁৰ্থৰনসমূ ৱহৰি, মৰ্থাউৰি
এৱলকাসমূ ৱহৰি আৰু লীজি বাৰহিৰ্ অেৰস্থৰ্ াউনৰিপ ইৰ্যাৰিৰ্); আৰু বনানীকিণ কিা
মুঠ এৱলকা (যহক্টিৰ্)
o

প্ৰগৰৰ্শীল খনন সমাৰপ্ত পৰিকল্পনাি ৰস্থৰৰ্ (যকেল সম্প্ৰসািণ প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব): অনু ৱমাৰিৰ্
প্ৰগৰৰ্শীল খনন সমাৰপ্ত পৰিকল্পনা অনু সাৱি ৰবৰভি কােতযকলাপি ৰূপায়ণ (িণ্ড ৰচত্ৰৰ্);
অনু ৱমাৰিৰ্ প্ৰগৰৰ্শীল খনন সমাৰপ্ত পৰিকল্পনািপিা যহাো যকাৱনা ৰবচুযৰৰ্; উৎখনন কিা মুঠ
এৱলকা (যহক্টিৰ্); উৎখননি পােৰ্ পৃষ্ঠভিণ কিা মুঠ এৱলকা (যহক্টিৰ্); আবািীকিণ কিা
মুঠ এৱলকা (যহক্টিৰ্)
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16

খণ্ড-ৰনৰেতষ্ট ৰবশি ৰবেিণ, েৰি আৱে

17

EIA পিামশতিাৰ্াি ৰবশি ৰবেিণঃ আৰিকাৰিক মানযৰ্া সংখযা; EIA পিামশতিাৰ্াি নাম; ৰঠকনা; যোগাৱোগি নম্বি;
ই-ৱমইল Id; আৰিকাৰিক মানযৰ্াি যশ্ৰণী (যশ্ৰণী A ি বাৱব যোগয / যশ্ৰণী B ি বাৱব যোগয); আৰিকাৰিক মানযৰ্াি
খণ্ড; আৰিকাৰিক মানযৰ্াি মানযৰ্াকাল; QCI/NABET এ জাৰি কিা আৰিকাৰিক মানযৰ্া প্ৰমাণপত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

18

সংলগ্ন কৰিবলগীয়া নৰৰ্থসমূ হ
a.

EMP প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

b.

ৰবপিাশংকা মূ লযাংকন প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

c.

অনু ৱমাৰিৰ্ খনন পৰিকল্পনাি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

d.

ৰজলা জিীপ প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ (যকেল যগৌণ খৰনজ
পিাৰ্থতি খননি বাৱব)
পুনঃপূ ৰৰ্ত অিযয়ন প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ আৰু হস্তৱক্ষপ-পূ বত

e.

জিীিপ যড া (যকেল নিী বাৰলি খনন প্ৰস্তােসমূ হি বাৱব)
f.

খৰন আৰু ভূ ৰবজ্ঞান ৰবভাগ বা িাজহ ৰবভাগ, ইয়াৱি ৰেৱ াৱেই
প্ৰৱয়াজয হয় যসইৱ াৱেই জাৰি কিা সমূ হ প্ৰমাণপত্ৰ

g.
19

অৰৰ্ৰিক্ত ফাইল, েৰি আৱে

আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্
ইয়ািদ্বািা মই এইবুৰল আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এই আৱবিনৰ্ আৰু সংলগ্নকসমূ হৰ্ বযেহাি কিা যড া
আৰু ৰ্ৰ্থয, যমাি যশ্ৰষ্ঠ জ্ঞান ৰ্ৰ্থা ৰবিাৱস ঢুৰক যপাো মৱৰ্ সৰ্য আৰু এই ৰবেৱয় মই সৱচৰ্ন যে এইৰখৰন যড া
আৰু ৰ্ৰ্থযি যকাৱনা অংশ ৰেৱকাৱনা পেতযায়ৰ্ ভুল বা ৰবভ্ৰাৰন্তকি বুৰল জাৰনব পিা গ’যল, আমাি ৰবপিাশংকা আৰু
বযয়ৰ্, প্ৰকল্পৱ া আগ্ৰাহয কিা হ’ব আৰু ইৰৰ্পূ ৱবত েৰি অনু ৱমািন ৰিয়া হহৱে, যসয়া প্ৰৰ্যাহাি কিা হ’ব। ওপিি
এই প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ি ওপিৰি ৰহচাৱপ, মই এইবুৰলও আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এৰৰ্য়াকলৱক যকাৱনা িিণি
কােতযকলাপ / ৰনমতাণ / সম্প্ৰসািণ হাৰ্ৰ্ যলাো যহাো নাই।
নাম; পিমেতযািা; যকাম্পানী; ৰঠকনা

পৰিৰশষ্ট-V
(িফা 11 চাওক)
প্ৰপত্ৰ-2
আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি বাৱব আৱবিন
1

ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি (ToR) ৰবশি ৰবেিণঃ ToR / মানক ToR জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ; মন্ত্ৰ্যালয় / SEIAA ফাইন
সংখযা; ToR পত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ
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2

িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি ৰবশি ৰবেিণঃ প্ৰকল্পয াক েৰি িাজহুো শুনানীিপিা অবযাহৰৰ্ ৰিয়া হহৱে, ৰ্াি কািণ প্ৰিান
কিক; িাজহুো শুনানীি ৰবজ্ঞাপনি ৰ্াৰিখ; ইংিাজী ভাোৰ্ ৰবজ্ঞাপনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; পৰিৰশষ্ট-I ৰ্ ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়া
পিমেতািাি এগিাকী ৰবেয়াই িাজহুো শুনানীি যপৌৱিাৰহৰ্য কৰিৰেলৱন (কৰিৰেল/কিা নাৰেল); যপৌৱিাৰহৰ্য কিা
ৰবেয়াি পিমেতযািা; িাজহুো শুনানীি েৰ্থােৰ্থভাৱে স্বাক্ষি কিা কােতযৰবেিণীি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; িাজহুো শুনানীি ৰ্াৰিখ;
িাজহুো শুনানীি স্থান (গাাঁও, মহকুমা, ৰজলা, িাজয); প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্পিপিা িাজহুো শুনানীি স্থানি িূ িত্ব (km);
উপৰস্থৰ্ ৰ্থকা মানু হি সংখযা; েৰি একাৰিক িাজহুো শুনানী অনু ৰষ্ঠৰ্ কিা হহৰেল, যৰ্ৱন্ত অনু গ্ৰহ কৰি প্ৰৰৰ্ৱ া
িাজহুো শুনানীি ৰবশি ৰবেিণ প্ৰিান কিক।

3

সম্প্ৰসািণ প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্, আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি চৰ্তােলীি অনু পালন সম্পকতীয় প্ৰমাণীকৃৰ্
প্ৰৰৰ্ৱবিনি ৰবশি ৰবেিণঃ MoEFCC ি আিৰলক কােতযালয়/ CPCB ি মাণ্ডৰলক কােতযালয় / SPCB / UTPCC
ি ৰবশি ৰবেিণ ে’িপিা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি চৰ্তােলীি অনু পালন সম্পকতীয় প্ৰমাণীকৃৰ্ প্ৰৰৰ্ৱবিন
প্ৰাপ্ত কিা হহৰেল আৰু পত্ৰ সংখযা; ৰ্থলী ভ্ৰমণি ৰ্াৰিখ আৰু অনু পালনি ৰস্থৰৰ্; আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি
চৰ্তােলীি অনু পালন সম্পকতীয় প্ৰমাণীকৃৰ্ প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ;

4

প্ৰকল্প বযয়ঃ সাম্প্ৰৰৰ্ক মূ লয স্তিৰ্ প্ৰকল্পৱ াি মুঠ বযয়; EMP ি বাৱব আবৰিৰ্ পুাঁৰজ (মূ লিন) (লাখৰ্); CER
(ৱকাম্পানীি পাৰিৱেৰশক িাৰয়ত্ব) ি বাৱব আবৰিৰ্ পুাঁৰজ (লাখৰ্); পাৰিৱেৰশক বযেস্থাপনা পৰিকল্পনা (EMP) ি
বাৱব আবৰিৰ্ পুাঁৰজ (প্ৰৰৰ্ বেৱি পুনিােৰ্তী) (লাখৰ্)।
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5

হস্তৱক্ষপ-পূ বত যড া (বায়ু / জল / অপশব্দ / ভূ ৰম / ভূ জল স্তি/ অনযানয)
a.

হস্তৱক্ষপ-পূ বত যড া সংগ্ৰহি অেৰি [(ৰিন/মাহ/বেি) িপিাঃ (ৰিন/মাহ/বেি) হলৱক]

b.

ঋৰ্ু (গ্ৰীষ্ম / যমৌচুমী-পূ বত / যমৌচুমী-পশ্চাৎ / শীৰ্)

:

c.

যচৌপাশি বায়ু ি গুণাগুণ (AAQ) ৰনিীক্ষণ অেস্থানসমূ হি সংখযা

:

d.

AAQ ৰনিীক্ষণি ৰবশি ৰবেিণ (একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিয়া হয়)
মানিণ্ডমূ লক

একক

সবতাৰিক

নূ যনৰ্ম

98 পাৱচতিাইল

ৰনিতাৰিৰ্

মান

মান

মান

মানক

প্ৰিূ েকসমূ হ

-

মানিণ্ডমূ লক প্ৰিূ েকসমূ হঃ- (PM10, PM2.5, SO2, NOx, খণ্ড-ৰনৰেতষ্ট অনযানয ৰস্থিাংক)

-

একক: - (মাইক্ৰ’ গ্ৰাম প্ৰৰৰ্ ঘনৰম ািৰ্, যনন’ গ্ৰাম প্ৰৰৰ্ ঘনৰম ািৰ্, ৰমৰল গ্ৰাম প্ৰৰৰ্ ঘনৰম ািৰ্,
NA)

e.

ভূ জল ৰনিীক্ষণ অেস্থানসমূ হি সংখযা

f.

ভূ জল ৰনিীক্ষণি ৰবশি ৰবেিণ (একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিয়া হয়)
মানিণ্ডমূ লক

একক

প্ৰিূ েকসমূ হ

:

সবতাৰিক

নূ যনৰ্ম

মান

মান

98
পাৱচতিাইল

ৰনিতাৰিৰ্
মানক

মান

মানিণ্ডমূ লক প্ৰিূ েকসমূ হঃ- (pH, TSS, TDS, মুঠ কৰঠনৰ্া, ক্ল’িাইড, ে’িাইড, গিু ি িাৰ্ু, খণ্ড-ৰনৰেতষ্ট
অনযানয ৰস্থিাংক); একক:- (mg/l, NA)
g.

ভূ পৃষ্ঠীয় জল ৰনিীক্ষণ অেস্থানসমূ হি সংখযা

h.

ভূ পৃষ্ঠীয় জল ৰনিীক্ষণি ৰবশি ৰবেিণ (একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিয়া হয়)
মানিণ্ডমূ লক

একক

:

সবতাৰিক

নূ যনৰ্ম

মান

মান

প্ৰিূ েকসমূ হ

98
পাৱচতিাইল

ৰনিতাৰিৰ্
মানক

মান

ৰস্থিাংকঃ- (pH, DO, BOD, COD, খণ্ড-ৰনৰেতষ্ট অনযানয ৰস্থিাংক) ; এককঃ- (mg/l, NA)
i.

যচৌপাশি অপশব্দ ৰনিীক্ষণ অেস্থানসমূ হি সংখযা

j.

অপশব্দ ৰনিীক্ষণি ৰবশি ৰবেিণ (একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিয়া হয়)
ৰস্থিাংক

একক

:

সবতাৰিক

নূ যনৰ্ম

মান

মান
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98 পাৱচতিাইল
মান

ৰনিতাৰিৰ্
মানক

ৰস্থিাংকঃ- [Leq(ৰিন), Leq(িাৰৰ্)]; এককঃ- [A-যেৱ ড যডৰচৱবল (dB(A)]
k.

ভূ ৰম ৰনিীক্ষণ অেস্থানসমূ হি সংখযা (একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিয়া হয়)
ৰস্থিাংক

একক

সবতাৰিক

নূ যনৰ্ম

মান

মান

91

:
98 পাৱচতিাইল
মান

ৰস্থিাংকঃ- (pH, N(নাইেৱজন), P(ফেফিাে), K(প াৰেয়াম), হবিু যৰৰ্ক পৰিবাৰহৰ্া)
একক:- (ৰমৰল ৰেৱমি প্ৰৰৰ্ যচৰিৰম াি, ৰমৰলগ্ৰাম প্ৰৰৰ্ ৰল াি, শৰ্াংশ, যচৰিৰম াি প্ৰৰৰ্ যচৱকণ্ড, ৰমৰল
সমৰ্ুলয প্ৰৰৰ্ 100 গ্ৰাম, ৰমৰলগ্ৰাম প্ৰৰৰ্ ৰকৱলাগ্ৰাম, অংশ প্ৰৰৰ্ ৰমৰলয়ন, ৰকৱলাগ্ৰাম প্ৰৰৰ্ যহক্টি, অনযানয)
l.

ভূ জল স্তি

i

ভূ জল স্তিি পৰিসীমা সািণী যমৌচুমী-পূ বত ঋৰ্ু (ভূ স্তিি ৰ্লৰ্ ৰ্থকা ৰম াি (m bgl)): পিাঃ--- হলঃ--ভূ জল স্তিি পৰিসীমা সািণী যমৌচুমী-পশ্চাৎ ঋৰ্ু (ভূ স্তিি ৰ্লৰ্ ৰ্থকা ৰম াি (m bgl)): পিাঃ--- হলঃ--

ii

-iii

েৰি ভূ জল ইিািৱেকেন জৰডৰ্ হহ আৱে, পত্ৰ সংখযা; জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ; যকন্দ্ৰীয় ভূ জল প্ৰাৰিকিৱণ ৰিয়া
পত্ৰি প্ৰৰলৰপ

6

পানীি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ (ৰনমতাণ, পৰিচালন আৰু সমাৰপ্তি পেতযায়সমূ হৰ্)
a

উৎস

পৰিমাণ KLD

পানী ৰনগতমনি

ৰ্

উৎসিপিা

িূ িত্ব

পদ্ধৰৰ্

পৰিবহণি
িিণ

উৎস: পৃষ্ঠ /ভূ জল /সমুি /অনযানয; পৰিবহণি িিণঃ পাইপলাইন /খাল /অনযানয; পানী ৰনগতমনি পদ্ধৰৰ্ঃ
বান্ধ / যভাঁ া
/ গ্ৰহণ কুাঁো / যজক কুাঁো / নলী নাি / যখালা কুাঁো / অনযানয
b.

পত্ৰ সংখযা; জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ; অনু মৰৰ্ যপাো পৰিমাণ; সক্ষম প্ৰাৰিকিণিপিা যপাো অনু মৰৰ্ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

c.

েৰি ৰনলতেণীকিণ প্ৰস্তাৰেৰ্,,(i) ৰনলতেণীকিণ সামৰ্থতয (KLD); (ii) লেণ জলি গুণমান (KLD); লেণ জলি
বজতনি িিণ

7

8

অপৰশষ্ট পানীি বযেস্থাপনা (ৰনমতাণ, পৰিচালন আৰু সমাৰপ্তি পেতযায়সমূ হৰ্)
পুনিােৰ্তন/পুনিবয

ৰনস্তাৰিৰ্ পানীি

েহািৰ্ উপৱোগ

পৰিমাণ

(ৰকৱলা

কিা অপৰশষ্ট

(ৰকৱলা ৰল াি

পৰিমাণ

ৰল াি

পানীি পৰিমাণ

প্ৰৰৰ্ ৰিৱন)

(ৰকৱলা ৰল াি

প্ৰৰৰ্

(ৰকৱলা ৰল াি

প্ৰৰৰ্ ৰিৱন)

ৰিৱন)

প্ৰৰৰ্ ৰিৱন)

প্ৰকাি

সৃ ৰষ্ট যহাো

উপচাি

উপচাি

বজতনি

/ উৎস

অপৰশষ্ট

সামৰ্থতয

পদ্ধৰৰ্

পানীি

িিণ

যগা া অপৰশষ্ট জনন বযেস্থাপনা (ৰনমতাণ, পৰিচালন আৰু সমাৰপ্তি পেতযায়সমূ হৰ্)
স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু

বাৰেতক

একক

ৰ্থলীিপিা িূ িত্ব

পৰিমাণ

92

পৰিবহণি

বজতনি

িিণ

িিণ

-

স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু:- (ঔৱিযাৰগক অপৰশষ্ট, যপৌি যগা া অপৰশষ্ট, উিন্ত োই, ৰ্লি োই, ৰবপিজনক অপৰশষ্ট (ৰবপিজনক
আৰু অনযানয অপৰশষ্ট বযেস্থাপনা ৰনয়মােলী 2010 অনু সাৱি), ই- অপৰশষ্ট, জীে-ৰচৰকৎসীয় অপৰশষ্ট, ৰনমতাণ
আৰু ভাঙন অপৰশষ্ট, প্লাৰষ্টক অপৰশষ্ট, অনযানয)

-

একক:- ( ন, ৰকৱলাৰল াি)

-

বজতনি িিণঃ- (উপচাি, মজুৰ্কিণ আৰু বজতন সু ৰবিা সু ৰবিা(TSDF), কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত পুনিােৰ্তনকািী, আেজতনা
পূ ৰৰ্তৱক্ষত্ৰ, যেৰনৱ িী আেজতনা পূ ৰৰ্তৱক্ষত্ৰ, অনযানয)
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9

বায়ু ি গুণাগুণ প্ৰভাে ভৰেেযদ্বাণী (ৰনমতাণ, পৰিচালন আৰু সমাৰপ্তি পেতযায়সমূ হৰ্)
মানিণ্ড

একক

প্ৰিূ েক

হস্তৱক্ষপ-

নূ যনৰ্ম মান

পূ বত ঘনীভেন

বৃ ৰদ্ধশীল

মুঠ GLC

ৰনিতাৰিৰ্

ঘনীভেন

মানক

ৰস্থিাংকঃ- (PM10, PM, SO2, NOx, অনযানয খণ্ড-ৰনৰেতষ্ট ৰস্থিাংকসমূ হ; একক:- (মাইক্ৰগ্ৰাম প্ৰৰৰ্ m3, NA)
:

10 ৰবৰভি কােতযকলাপি বাৱব ভূ ৰম প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া (একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিয়া হয়) যহক্টিৰ্
কােতযকলাপ / সু ৰবিা / প্ৰকল্প / অনযানযি বণতনা

ভূ ৰম প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া

মন্তবয

যসউজ যবল্ট
মুঠ
- কােতযকলাপ / সু ৰবিা / প্ৰকল্প / অনযানযি ৰভৰ্িৰ্ পৱিঃ মূ ল প্ৰকল্প, াউনৰিপ, যসউজ যবল্ট, োই পুখুিী,
প্ৰস্তিখৰন এৱলকা, অবঘাৰ্ জাবি-ৱজাাঁৰ্থি যপৱলাো এৱলকা, সু িক্ষা মণ্ডল, যনৌকায়ন পুখুিী, আেজতনা পূ ৰৰ্তৱক্ষত্ৰ,
পানীি ভাণ্ডাি, ৰনলতেণীকিণ প্ৰকল্প, যগা া অপৰশষ্ট বযেস্থাপনাি বাৱব ৰ্থকা এৱলকা, ৰনৰমতৰ্ এৱলকা, অনযানয
11 েৰি বন ভূ ৰম জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৱকঃ
েৰি নীৰৰ্গৰ্ (পেতযায়-I) অনু ৱমািন প্ৰাপ্ত কিা হহৱেঃ মন্ত্ৰ্যালয় ফাইল নম্বি; নীৰৰ্গৰ্ (পেতযায়-I) অনু ৱমািনি
ৰ্াৰিখ; পৰিেৰৰ্তৰ্ এৱলকা;
েৰি চূ ডান্ত (পেতযায় -II) অনু ৱমািন প্ৰাপ্ত কিা হহৱেঃ মন্ত্ৰ্যালয় ফাইল নম্বি; চূ ডান্ত (পেতযায়-II) অনু ৱমািনি ৰ্াৰিখ;
পৰিেৰৰ্তৰ্ এৱলকা;
12 গে ক া, েৰি আৱেঃ প্ৰকল্পৱ াি বাৱব ক া গেি সংখযা (েৰি অিণযভূ ৰম জৰডৰ্ হহ নাৰ্থাৱক); আৰু গেক া আৰু
বৃ ক্ষৱিাপণি ৰবশি ৰবেিণ (যকেল pdf আপৱলাড কিক)
13 ভূ ৰম অৰিগ্ৰহণ ৰস্থৰৰ্ঃ অৰিগ্ৰহণ কিা ভূ ৰম; এৰৰ্য়াও অৰিগ্ৰহণ কৰিবকল বাকী ৰ্থকা ভূ ৰম; েৰি অৰিগ্ৰহণ কিা নাই
যৰ্ৱন্ত ভূ ৰম অৰিগ্ৰহণি ৰস্থৰৰ্
14 পুনিসংস্থাপন আৰু পুনিবসৰৰ্ (R&R), েৰি ৰকবা আৱে: গাাঁেি সংখযা; পৰিয়ালি সংখযা; PDFs (প্ৰকল্পিদ্বািা
স্থানচুযৰ্ পৰিয়াল ি (সংখযা; PAFs (প্ৰকল্পিদ্বিা প্ৰভাোৰিৰ্ পৰিয়াল) ি সংখযা; R&R ি বাৱব আবৰিৰ্ পুাঁৰজ;
R&R ি ৰস্থৰৰ্ (সম্পূ ণত কিা হহৱে / চৰল আৱে / এৰৰ্য়াও আিম্ভ হ’বকল বাকী আৱে)
15 েৰি অনু সূচী-I ি প্ৰজাৰৰ্সমূ হি উপৰস্থৰৰ্ আৱে
a

অনু সূচী-I ি প্ৰজাৰৰ্সমূ হি ৰবশি ৰবেিণ; সংিক্ষণ পৰিকল্পনাি প্ৰৰৰ্ৰলৰপযক িৰি অনু সূচী-I ি
প্ৰজাৰৰ্সমূ হি বাৱব সংিক্ষণ পৰিকল্পনাসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ; হাৰ্ৰ্ যলাো পুাঁৰজি বযেস্থা; কােতযৰূপায়ণি
অেৰি; ইৰ্যাৰি।

b.

অনু ৱমািনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপযক িৰি অনু সূচী-I ি প্ৰজাৰৰ্সমূ হি বাৱব সংিক্ষণ পৰিকল্পনাসমূ হি অনু ৱমািনি
ৰবশি ৰবেিণ; পত্ৰ সংখযা; জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ; অনু ৱমািনােলী েৰি আৱে; ইৰ্যাৰি।

16 েৰি মূ ল যক্ষত্ৰৰ্ প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয়ি উপৰস্থৰৰ্ ৰ্থাৱকঃ
a.

মূ ল যক্ষত্ৰৰ্ প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয়ি ৰবশি ৰবেিণঃ

b.

েৰি পৰ্থচুযৰ্কিণি প্ৰৱয়াজন হয়ঃ প্ৰৱয়াজন যহাো পৰ্থচুযৰ্কিণি ৰবশি ৰবেিণ; সম্পি কিা অিযয়নি
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ৰবশি ৰবেিণ
c.

সক্ষম প্ৰাৰিকিণিপিা প্ৰাপ্ত কিা অনু মৰৰ্ি ৰবশি ৰবেিণঃ পত্ৰ সংখযা; জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ;
অনু ৱমািনােলী েৰি আৱে; আৰু অনু মৰৰ্ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ।

17

েৰি প্ৰশমক যক্ষত্ৰৰ্ প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয়ি উপৰস্থৰৰ্ ৰ্থাৱকঃ প্ৰশমক যক্ষত্ৰৰ্ ৰ্থকা প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয়ি ৰবশি ৰবেিণ;
প্ৰশমক যক্ষত্ৰৰ্ ৰ্থকা প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয়সমূ হি ৰিশ (উত্তি / িৰক্ষণ / পূ ব / পৰশ্চম / উত্তি পূ ব / উত্তি পৰশ্চম
/ িৰক্ষণ পূ ব / িৰক্ষণ পৰশ্চম); প্ৰশমক যক্ষত্ৰৰ্ ৰ্থকা প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয়সমূ হি িূ িত্ব (ৰকৱলাৰম ািৰ্):

18 মানেশৰক্তি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াঃ ৰনমতাণ/পৰিচালন কালৱোোৰ্ ৰিয়া স্থায়ী/অস্থায়ী ৰনেু ৰক্ত; মুঠ মানেশৰক্ত
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19 যহক্টিৰ্ যসউজ যবল্ট
a.

নৰ্ুন প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্ঃ যসউজ যবল্টি মুঠ এৱলকা; মুঠ প্ৰকল্প এৱলকাি শৰ্াংশ; যিাপণ
কৰিবলগীয়া বৃ ক্ষি সংখযা; বৃ ক্ষৱিাপণি বাৱব আবৰিৰ্ পুাঁৰজ; যসউজ যবল্ট পৰিকল্পনাি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

b.

সম্প্ৰসািণ / আিু ৰনকীকিণ / উৎপাি ৰমশ্ৰৰ্ যহাো পৰিেৰ্তন ইৰ্যাৰিি যক্ষত্ৰৰ্

i.

বণতনা

ৰবিযমান

প্ৰস্তাৰেৰ্

মুঠ

যসউজ যবল্টি মুঠ এৱলকা
মুঠ প্ৰকল্প এৱলকাি
শৰ্াংশ
বৃ ক্ষি সংখযা
আবৰিৰ্ পুাঁৰজ
ii.

যসউজ যবল্ট পৰিকল্পনাি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

20 প্ৰকল্পি ৰহৰ্াৰিকাি
প্ৰকল্প ৰহৰ্াৰিকািি প্ৰকাি

প্ৰকল্প ৰহৰ্াৰিকািি ৰবশি ৰবেিণ

(প্ৰকল্প ৰহৰ্াৰিকািি ৰভৰ্িৰ্ পৰিব পাৰিৱেৰশক, সামাৰজক আৰু অনযানয)
21 েৰি প্ৰকল্প / কােতযকলাপি যক্ষত্ৰৰ্ CRZ /ICRZ অৰিসূ চনাি বযেস্থােলী খাৱ ঃ
a

CRZ যশ্ৰণীৰবভাজন (CRZ I (A), CRZ I(B), CRZ II, CRZ III, CRZ IV (A), CRZ IV(B)); অেস্থানি
প্ৰকাি(ক্ষয়ীভেন যনাৱহাো উপকূল, কম আৰু মজলীয়া ক্ষয়ীভেন যহাো উপকূল, যবৰে ক্ষয়ীভেন যহাো
উপকূল); যমংগ্ৰ’ভ ভূ ৰমি ৰবশি ৰবেিণ, েৰি আৱে; যমংগ্ৰ’ভ ভূ ৰম এৱলকা (যহক্টিৰ্)

b

েৰি EIA (ভূ খণ্ডীয়) অিযয়নসমূ হ সম্পি কিা হহৱেঃ EIA (ভূ খণ্ডীয়) অিযয়নসমূ হি সংৰক্ষপ্ত ৰবশি ৰবেিণ;
EIAs ৰ্ ৰিয়া অনু ৱমািনােলীি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; EIA (ভূ খণ্ডীয়) অিযয়নিপিা অেৰি; EIA (ভূ খণ্ডীয়) অিযয়নকল
অেৰি, লগৱৰ্ েৰি সম্পি কিা যহাো নাই ৰ্াি কািণসমূ হ

c

েৰি EIA (সামুৰিক) অিযয়নসমূ হ সম্পি কিা হহৱেঃ EIA (সামুৰিক) অিযয়নসমূ হি সংৰক্ষপ্ত ৰবশি ৰবেিণ;
EIAs ৰ্ ৰিয়া অনু ৱমািনােলীি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; EIA (সামুৰিক) অিযয়নিপিা অেৰি; EIA (সামুৰিক) অিযয়নকল
অেৰি, লগৱৰ্ েৰি সম্পি কিা যহাো নাই ৰ্াি কািণসমূ হ

d

িু ৱেতযাগ বযেস্থাপনা পৰিকল্পনা/িাষ্ট্ৰীয় হৰ্ল ৰবস্তািণ িু ৱেতযাগ আপিকালীন পৰিকল্পনা (েৰি অনু প্ৰৱোজয হয়)

e

প্ৰকল্পি প্ৰকািঃ (ৰিজ’ /ত ভেনসমূ হ/নাগৰিক সু ৰবিাসমূ হ, উপকূলীয় পৰ্থ/ৰষ্টল্টি ওপিৰ্ পৰ্থ, ৰ্াপ-ৰবিু যৎ ে’
ডাউনিপিা পাইপলাইন, উপচাি কিা বৰহঃস্ৰােি সামুৰিক বজতন, সামগ্ৰী/িাসায়ৰনক পিাৰ্থতি মজুৰ্কিণ
সু ৰবিা, অপৰ্ ীয় সংিচনাসমূ হ, ৰনলতেণীকিণ প্ৰকল্প, িু লতভ মৃৰত্তকা/পািমাণৰেক খৰনজ পিাৰ্থতি খনন, অপোহ
উপচাি প্ৰকল্পসমূ হ, লাই হাউে, বৰ্াহ চকৰি, অনযানয)

f

েৰি ৰিজ’ /ত ভেনসমূ হ/নাগৰিক সু ৰবিাসমূ হ হয়ঃ CRZ বা ICRZ মানৰচত্ৰসমূ হ প্ৰস্তুৰ্ কিা অৰভকিণি নাম;
মুঠ এৱলকা/ৰনৰমতৰ্ এৱলকা (যহক্টি); সংিচনাি উচ্চৰ্া; FSI অনু পাৰ্; প্ৰৱোজয যহাো নগি পৰিকল্পনা
ৰনয়মােলী/ৰবৰনয়মনসমূ হ; কাি পাৰকতং এৱলকাি বাৱব কিা বযেস্থাি ৰবশি ৰবেিণ

g

েৰি উপকূলীয় পৰ্থ/ৰষ্টল্টি ওপিৰ্ পৰ্থ হয়ঃ CRZ বা ICRZ মানৰচত্ৰসমূ হ প্ৰস্তুৰ্ কিা অৰভকিণি নাম; ভূ ৰম
আবািীকিণ এৱলকা; আবািীকিণি বাৱব যগি/মাৰ ি আনু মাৰনক পৰিমাণ; োৰ্ায়ৰ্ি বহন ক্ষমৰ্া
96

h

েৰি ৰ্াপ-ৰবিু যৎ ে’ ডাউনিপিা পাইপলাইন হয়ঃ CRZ মানৰচত্ৰসমূ হ প্ৰস্তুৰ্ কিা অৰভকিণি নাম;
পাইপলাইনি হিঘতয; CRZ বা ICRZ এৱলকাি মাৱজৰি পাি হহ যোো পাইপলাইনি হিঘতয; উৎখননি গভীিৰ্া;
উৎখননি প্ৰস্থ; উপকূলিপিা গভীি সমুিকল পাইপলাইনি হিঘতয; সমুিপৃষ্ঠিপিা বৰহবতাহ ৰবন্দুি গভীিৰ্া;

i

বজতন ৰবন্দুৰ্ পৰিৱেশি ওপিৰ্ বৰহঃস্ৰােি উষ্ণৰ্া
েৰি উপচাি কিা বৰহঃস্ৰােি সামুৰিক বজতন হয়ঃ CRZ বা ICRZ মানৰচত্ৰসমূ হ প্ৰস্তুৰ্ কিা অৰভকিণি নাম;
গ্ৰহণ/ৰনগতমনি অেস্থান; ৰনগতমন ৰবন্দুি গভীিৰ্া; পাইপলাইনি হিঘতয; CRZ বা ICRZ এৱলকাি মাৱজৰি
পাি হহ যোো পাইপলাইনি হিঘতয; উৎখননি গভীিৰ্া; উৎখননি প্ৰস্থ; উপকূলিপিা গভীি সমুি/ৰক্ৰককল
পাইপলাইনি হিঘতয;
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সমুিপৃষ্ঠিপিা বৰহবতাহ ৰবন্দুি গভীিৰ্া; বজতন ৰবন্দুৰ্ পানীি গভীিৰ্া; বজতনি প্ৰকাি
j

েৰি সামগ্ৰী/িাসায়ৰনক পিাৰ্থতি মজুৰ্কিণ সু ৰবিা হয়ঃ CRZ বা ICRZ মানৰচত্ৰসমূ হ প্ৰস্তুৰ্ কিা অৰভকিণি
নাম; িাসায়ৰনক পিাৰ্থতি নাম আৰু প্ৰকাি; িাসায়ৰনক পিাৰ্থতি অৰন্তম উপৱোগ; মজুৰ্কিণি বাৱব ৰ্থকা
য ংকৱবািি সংখযা; য ংকৱবািি সামৰ্থতয

k

েৰি অপৰ্ ীয় সংিচনাসমূ হ হয়ঃ CRZ বা ICRZ মানৰচত্ৰসমূ হ প্ৰস্তুৰ্ কিা অৰভকিণি নাম; অৱিেণ বা
ৰবকাশ; সমুি গভতি গভীিৰ্া; ৰিগে/ৱপ্ল ফমতি সংখযা; সমূ হ সংগ্ৰহক যষ্টেনি ৰবশি ৰবেিণ

l

েৰি ৰনলতেণীকিণ প্ৰকল্প হয়ঃ CRZ বা ICRZ মানৰচত্ৰসমূ হ প্ৰস্তুৰ্ কিা অৰভকিণি নাম; ৰনলতেণীকিণি
সামৰ্থতয; মুঠ লেণাক্ত পানীি উৎপািন; বজতন ৰবন্দুৰ্ পৰিৱেশি ওপিৰ্ বৰহঃস্ৰােি উষ্ণৰ্া; পৰিৱেশি লেণৰ্া;
বজতন ৰবন্দু

m েৰি িু লতভ মৃৰত্তকা/পািমাণৰেক খৰনজ পিাৰ্থতি খনন হয়ঃ CRZ বা ICRZ মানৰচত্ৰসমূ হ প্ৰস্তুৰ্ কিা অৰভকিণি
নাম; খননি সামৰ্থতয; খনন কৰিবলগীয়া আ.ৰ্ন/এৱলকা; ৰনষ্কাসন কৰিবলগীয়া খৰনজ পিাৰ্থতি প্ৰকাি; খৰনজ
পিাৰ্থতি অৰন্তম উপৱোগ
n

েৰি অপোহ উপচাি প্ৰকল্পসমূ হ হয়ঃ CRZ বা ICRZ মানৰচত্ৰসমূ হ প্ৰস্তুৰ্ কিা অৰভকিণি নাম; সামৰ্থতয;
ৰনমতাণি মুঠ এৱলকা; CPCB/SPCB/আন কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত অৰভকিৱণ িােতযকৰি ৰিয়া বৰহঃস্ৰাে ৰস্থিাংকসমূ হি
অনু পালন; েৰি বৰহঃস্ৰাে সমুিি জলিাৰশ/ক্ৰীকৰ্ ৰ্থাৱক (উপকূলিপিা/ৱজাোিীয় নিী উপৰ্যকািপিা
সামুৰিক বৰহবতাহ ৰবন্দুি িূ িত্ব; সমুিপৃষ্ঠিপিা বৰহবতাহ ৰবন্দুি গভীিৰ্া; বৰহবতাহ ৰবন্দুৰ্ সমুিি গভীিৰ্া)

o

েৰি লাই হাউে হয়ঃ CRZ মানৰচত্ৰসমূ হ প্ৰস্তুৰ্ কিা অৰভকিণি নাম; ৰনমতাণি মুঠ এৱলকা; সংিচনাৱ াি
উচ্চৰ্া

p

েৰি বৰ্াহ চকৰি হয়ঃ CRZ বা ICRZ মানৰচত্ৰসমূ হ প্ৰস্তুৰ্ কিা অৰভকিণি নাম; সামৰ্থতয (MW); সিবিাহ
লাইনৱবাি: (ভূ ৰমি ওপিৰ্, ভূ গভতস্থ); বৰ্াহ চকৰিি বযাস; যেডি হিঘতয; আেৰ্তনি দ্ৰুৰৰ্; সংিচনাৱ াি উচ্চৰ্া

q

েৰি অনযানয হয়ঃ CRZ মানৰচত্ৰসমূ হ প্ৰস্তুৰ্ কিা অৰভকিণি নাম; অনু গআহ কৰি গুৰুত্বপূ ণত হবৰশষ্টযিাৰজি
হসৱৰ্ ৰনৰেতষ্ট কিক; প্ৰাসংৰগক নৰৰ্থি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

r

LTL/HTL িপিা প্ৰকল্পয াি িূ িত্ব (ৰম ািৰ্) উৱল্লক কৰিব লাৰগব
i

CRZ অৰিসূ চনাি ৰেৱ া িফাি অিীনৰ্ প্ৰকল্পয া এ া অনু মৰৰ্ৱোগয/ৰবৰনয়ৰমৰ্ কােতযকলাপ ৰ্াক
উৱল্লখ কৰিব লাৰগব

ii

েৰি 1:4000 যস্কলৰ্ HTL, LTL ি সীমাংকন ৰচৰিৰ্ কৰি CRZ মানৰচত্ৰ প্ৰস্তুৰ্ কিা হয়ঃ HTL িপিা
প্ৰকল্পয াি িূ িত্ব (ৰম ািৰ্) উৱল্লখ কৰিব লাৰগব আৰু মানৰচত্ৰসমূ হ (kml ফাইলৰ্) আপৱলাড কিক;
LTL িপিা প্ৰকল্পয াি িূ িত্ব (ৰম ািৰ্) উৱল্লখ কৰিব লাৰগব আৰু মানৰচত্ৰসমূ হ (kml ফাইলৰ্)
আপৱলাড কিক

iii

েৰি প্ৰকল্প অৰভনযাস CRZ বা ICRZ মানৰচত্ৰৰ্ 1:4000 অৰিৱিাৰপৰ্ কিা হহৱেঃ kml ফাইল
আপৱলাড কিক

iv

েৰি প্ৰকল্প ৰ্থলীি যকউকাৱে 7 ৰক.ৰম. বযাসািত আেৰি 1:25000 যস্কলৰ্ CRZ মানৰচত্ৰ প্ৰস্তুৰ্ কিা হয়ঃ
kml ফাইল আপৱলাড কিক
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v

েৰি আন অৰিসূ চনাবদ্ধ ESAসমূ হৱক িৰি CRZ-I,II,III আৰু IV ৰনৱিতশ কৰি CRZ or ICRZ মানৰচত্ৰ
প্ৰস্তুৰ্ কিা হহৱেঃ kml ফাইল আপৱলাড কিক

vi

If NOC from েৰি িাৰজযক প্ৰিূ েণ ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ যবাডতিপিা NOC প্ৰাপ্ত কিা হহৱেঃ NOC ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

s

বেতা জল সিয়ন প্ৰণালীি ৰবশি ৰবেিণ

t

িাৰজযক উপকূলীয় মণ্ডল বযেস্থাপনা প্ৰাৰিকিণি অনু ৱমািনঃ আৱিাপ কিা চৰ্তােলী উৱল্লখ কিক; R&R,
পানী, বায়ু , ৰবপিজনক অপৰশষ্ট, পাৰিপাৰিতক ৰিশসমূ হ, ইৰ্যাৰিৱক িৰি ৰকন্তু যসইৱবািৱৰ্ই সীমাবদ্ধ নৰ্থকা
সামাৰজক আৰু পাৰিৱেৰশক সমসযাসমূ হ আৰু প্ৰশমনমূ লক বযেস্থাসমূ হ (সংৰক্ষপ্ত ৰবেিণ প্ৰিান কৰিব লাৰগব);
CZMA বা ICZMA অনু ৱমািনােলীি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ
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22 খণ্ড-ৰনৰেতষ্ট ৰবশি ৰবেিণঃ
I

খনন প্ৰস্তােসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্ঃ
a

খনন কৰিবলগীয়া খৰনজ পিাৰ্থতি সংখযা (একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিয়া হ’ব)

:

মুখয বা যগৌণ খৰনজ পিাৰ্থত

খনন কৰিবলগীয়া খৰনজ পিাৰ্থত

b

খনন সামৰ্থতয, ROM ৰ্ (িান অে মাইন)

c

যগৌণ খৰনজ পিাৰ্থতি যক্ষত্ৰৰ্ সমূ হ প্ৰমাণপত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

d

খনন পৰিকল্পনাঃ অনু ৱমািন পত্ৰ সংখযা; অনু ৱমািনি ৰ্াৰিখ; অনু ৱমাৰিৰ্ পত্ৰ; অনু ৱমাৰিৰ্ খনন লীজ
এৱলকা; অনু ৱমাৰিৰ্ সামৰ্থতয

e

কাৰিকিী ৰবশি ৰবেিণঃ মুঠ ভূ ৰ্াৰত্ত্বক ভাণ্ডাি (ৰমৰলয়ন ন); খননসািয ভাণ্ডাি (ৰমৰলয়ন ন); ৰনষ্কাসনসািয
ভাণ্ডাি (ৰমৰলয়ন ন); ৰনষ্কাসনি শৰ্াংশ(%); আকি/খৰনজ পিাৰ্থতি ক্ৰম; অপখণ্ডন অনু পাৰ্; যগেীয় অেস্থাি
যশ্ৰণী (ৱকেল কয়লা খননি বাৱব, বাকীসকৱল প্ৰৱোজয নহয় বুৰল ৰলৰখব পাৱি); গড প্ৰেণৰ্া (ৰডগ্ৰী); স্তিি
সবতাৰিক যবি (ৱকেল কয়লা খননি বাৱব, বাকীসকৱল প্ৰৱোজয নহয় বুৰল ৰলৰখব পাৱি); খনন পদ্ধৰৰ্ (উন্মু ক্ত
খনন/ভূ গভত খনন /ৰমৰশ্ৰৰ্ খনন (উন্মু ক্ত খনন + ভূ গভত খনন) /খৰনি অহা-ৱোো কিা িাস্তা; খৰনি জীেনকাল
(বেি)

f

সজ্জীকিণি ৰবশি ৰবেিণ (সংিলন/চালন/অনযানযযক িৰি): খনন লীজ এৱলকাি ৰভৰ্িৰ্ সংিলক
স্থাপনি েৰি প্ৰস্তাে কিা হয়ঃ সংিলকি সংখযা আৰু সংিলকি ৰবশি ৰবেিণ (একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টৰ্ অনু মৰৰ্
ৰিয়া হয়)
সংিলকি ID

g

সামৰ্থতয (TPH ৰ্)

মন্তবয

েৰি খনন লীজ এৱলকাি ৰভৰ্িৱৰ্ সজ্জীকিণ প্ৰকল্প/কয়লা যিােনশালা স্থাপন কিা প্ৰস্তাে ৰিয়া হয়ঃ
সজ্জীকিণ / যিােন প্ৰেু ৰক্ত; সামৰ্থতয

h

েৰি অনু প্ৰৱোজয হয় স্তিৱবািি ৰবশি ৰবেিণঃ স্তিৱবািি সংখযা; কাম কৰিবলগীয়া স্তিৱবািি যবি;
স্তিৱবািি সবতাৰিক যবি (ৰম ািৰ্)

i

খনন লীজি ৰবশি ৰবেিণঃ অৰভপ্ৰায় পত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; প্ৰসংগ সংখযাি হসৱৰ্ খনন লীজ ৰনষ্পািনি
ৰ্াৰিখ; খনন লীজি মানযৰ্াকাল; আৰজি ৰ্াৰিখৰ্ মানয যহাো ৰনষ্পাৰিৰ্ লীজ িৰললি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

j

উপৰিভাি (OB) বযেস্থাপনা (যকেল যৰ্ৰৰ্য়াৱহ যেৰৰ্য়া খনন পদ্ধৰৰ্ হয়ঃ উন্মু ক্ত খনন)
i

বাৰহযক ডাম্পি ৰবশি ৰবেিণঃ OB ডাম্পি সংখযা; মুঠ এৱলকা (যহক্টিৰ্); উচ্চৰ্া (ৰম ািৰ্);
পৰিমাণ (ৰমৰলয়ন ঘনৰম ািৰ্); পৃষ্ঠ ভিণ বেিি সংখযা

ii

অভযন্তিীণ ডাম্পি ৰবশি ৰবেিণঃ OB ডাম্পি সংখযা; মুঠ এৱলকা (যহক্টিৰ্); উচ্চৰ্া (ৰম ািৰ্);
পৰিমাণ (ৰমৰলয়ন ঘনৰম ািৰ্)

k

পৃ ষ্ঠস্তি মৃ ৰত্তকা বযেস্থাপনাি ৰবশি ৰবেিণঃ খৰনি সমগ্ৰ জীেনকালৰ্ উৎখনন কিা পৃ ষ্ঠস্তি মৃ ৰত্তকাি পৰিমাণ

(ৰমৰলয়ন ঘনৰম ািৰ্); খৰনি সমগ্ৰ জীেনকালৰ্ আবািীকিণি বাৱব উপৱোগ কিাি প্ৰস্তাে কিা পৃ ষ্ঠস্তি
মৃ ৰত্তকাি পৰিমাণ (ৰমৰলয়ন ঘনৰম ািৰ্); খৰনি সমগ্ৰ জীেনকালৰ্ আন কােতযকলাপি বাৱব উপৱোগ কিাি
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প্ৰস্তাে কিা পৃ ষ্ঠস্তি মৃ ৰত্তকাি পৰিমাণ (ৰমৰলয়ন ঘনৰম ািৰ্)

l

চূ ডান্ত খৰন ৰিৰক্তি ৰবশি ৰবেিণ (যকেল যৰ্ৰৰ্য়াৱহ যেৰৰ্য়া খনন পদ্ধৰৰ্ হয়ঃ উন্মু ক্ত খনন): এৱলকা
(যহক্টিৰ্); গভীিৰ্া (ৰম ািৰ্); আয়ৰ্ন (ৰমৰলয়ন ঘনৰম ািৰ্)

m

প্ৰস্তিখৰনি ৰবশি ৰবেিণ (যকেল যৰ্ৰৰ্য়াৱহ যেৰৰ্য়া খনন পদ্ধৰৰ্ হয়ঃ উন্মু ক্ত খনন): চূ ডান্ত ৰিৰক্ত
ইমানৰখৰনি (যহক্টি); এ া গভীিৰ্াৰ্ ইমানৰখৰনি (ৰম াি ৰেৱ া এ া জলাশয়কল পৰিেৰ্তন কিাি প্ৰস্তাে
কিা হহৱে); মুঠ প্ৰস্তিখৰন এৱলকা (যহক্টি)

n

পৰিবহণি ৰবশি ৰবেিণঃ গৰ্ত/ভূ গভতিপিা ভূ পৃষ্ঠকল; ভূ পৃষ্ঠিপিা োইৰডং/ৱলাৰডঙকল; পৰিবহণ/কনৱভয়িি
ৰবশি ৰবেিণ
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o

ভূ ৰম উপৱোগি ৰবশি ৰবেিণ (খনন-পূ বত)
ভূ ৰম উপৱোগ

ML ি ৰভৰ্িি
এৱলকা (ha)

ML ি বাৰহিি এৱলকা

মুঠ

(ha)

কৃৰে ভূ ৰম
অিণয ভূ ৰম
জলাহ ভূ ৰম
চািণ ভূ ৰম
ভূ পৃষ্ঠীয় জলাশয়
বসৰৰ্ৱক্ষত্ৰসমূ হ
অনযানয (ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়ক)
p

ৰবশি ৰবেিণ of ভূ ৰম Usage (Post-Mining)
ভূ ৰম উপৱোগ

বৃ ক্ষৱিাপণ

জলাশয়

িাজহুলা উপৱোগ

অনযানয

উৎখনন / প্ৰস্তিখৰন
পৃষ্ঠস্তি মৃৰত্তকাি মজুৰ্কিণ
বাৰহযক OB ডাম্প
অভযন্তিীণ OB ডাম্প
বা -পৰ্থ
ৰনৰমতৰ্ এৱলকা
(কল’নী/কােতযালয়)
যসউজ যবল্ট
অক্ষৰ্ এৱলকা
অনযানয
মুঠ
q

আবািীকিণি ৰবশি ৰবেিণ (যকেল যৰ্ৰৰ্য়াৱহ যেৰৰ্য়া খনন পদ্ধৰৰ্ হয়ঃ উন্মু ক্ত খনন): খৰনক আচ্ছাৰিৰ্
কৰি মুঠ বনানীকিণ পৰিকল্পনা কােতযৰূপাৰয়ৰ্ কিা হ’ব। ইয়াৰ্ সৰিৰেষ্ট ৰ্থাৰকবঃ বাৰহযক OB ডাম্প
(যহক্টিৰ্); অভযন্তিীণ OB ডাম্প (যহক্টিৰ্); প্ৰস্তিখৰন (যহক্টিৰ্); সু িক্ষা মণ্ডল (যহক্টিৰ্); চূ ডান্ত ৰিৰক্ত
ইমানৰখৰনি (যহক্টি); এ া গভীিৰ্াৰ্ ইমানৰখৰনি (ৰম াি ৰেৱ া এ া জলাশয়কল পৰিেৰ্তন কিাি প্ৰস্তাে

কিা হহৱে); প্ৰৰৰ্ যহক্টিৰ্ বৃ ক্ষৱিাপণি ঘনত্ব (সংখযাৰ্); অনযানয, যহক্টিৰ্ (যেৱন ML সীমাইৰি, পৰ্থ আৰু
অেগাাঁৰ্থৰনসমূ ৱহৰি, মৰ্থাউৰি এৱলকাসমূ ৱহৰি আৰু লীজি বাৰহিৰ্ অেৰস্থৰ্ াউনৰিপ ইৰ্যাৰিৰ্); আৰু
বনানীকিণ কিা মুঠ এৱলকা (যহক্টিৰ্)
r

প্ৰগৰৰ্শীল খনন সমাৰপ্ত পৰিকল্পনাি ৰস্থৰৰ্ (যকেল সম্প্ৰসািণ প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব): অনু ৱমাৰিৰ্ প্ৰগৰৰ্শীল
খনন সমাৰপ্ত পৰিকল্পনা অনু সাৱি ৰবৰভি কােতযকলাপি ৰূপায়ণ (িণ্ড ৰচত্ৰৰ্); অনু ৱমাৰিৰ্ প্ৰগৰৰ্শীল খনন
সমাৰপ্ত পৰিকল্পনািপিা যহাো যকাৱনা ৰবচুযৰৰ্; উৎখনন কিা মুঠ এৱলকা (যহক্টিৰ্); উৎখননি পােৰ্
পৃষ্ঠভিণ কিা মুঠ এৱলকা (যহক্টিৰ্); আবািীকিণ কিা মুঠ এৱলকা (যহক্টিৰ্)

II

প্ৰস্তােয া েৰি ৰ্াপৰবিু যৎ প্ৰকল্পি বাৱব হয় (আবদ্ধ শৰক্ত প্ৰকল্প আৰু অপৰশষ্ট ৰ্াপ পুনৰুদ্ধাি প্ৰকল্পৱক িৰি)
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a

প্ৰকল্পৱ াি ৰবৱশে ৰবেিণঃ প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰেু ৰক্ত (অৰৰ্ক্ৰাৰন্তক, উপ-ক্ৰাৰন্তক, CFBC, AFBC, PFBC, IGCC,
ভস্মীভেন, ৰ্াপ ভংগন, যগেীকিণ, জীে-ৱমৱৰ্থনন, অনযানয); প্ৰকল্প ভাি কািক (%); বাষ্প িি/প্ৰবাহ িি;
বয়লাি উষ্ণৰ্া; বয়লাি চাপ; যষ্টকি প্ৰকাি (একক ৰচমনী / ৰদ্ব-ৰচমনী / ৰত্ৰ-ৰচমনী); যষ্টকি সংখযা
যষ্টকি ID

যষ্টকি উচ্চৰ্া

প্ৰস্থানৰ্ যষ্টকি

যষ্টক যগেি

(m)

বযাস (m)

প্ৰস্থান যবগ

যষ্টক যগেি প্ৰস্থান উষ্ণৰ্া
(°C)

(m/s)

b

ইন্ধন লক্ষণসমূ হি ৰবশি ৰবেিণঃ মুঠ যকল’ৰি মান (Kcal/Kg); ভস্ম অন্তবতস্তু (%); োলফাি অন্তবতস্তু (%);
আিতৰ্া (%); পািা (mg/kg); ৰস্থি কাবতন (%); উদ্বায়ী পিাৰ্থত (%)
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c

শীৰ্লন প্ৰণালীি ৰবশি ৰবেিণঃ শীৰ্লন প্ৰণালীি প্ৰকািঃ বায়ু শীৰ্ক/জল শীৰ্ক; ড্ৰাফ্টি প্ৰকািঃ প্ৰাকৃৰৰ্ক
ড্ৰাফ্ট/বল-আৱিাৰপৰ্ ড্ৰাফ্ট; বায়ু সংেহনি প্ৰকািঃ সমান্তিাল প্ৰবাহ/ ৰবপিীৰ্ প্ৰবাহ; শীৰ্লনি চক্ৰ (COC):
শীৰ্লনি বাৱব পানীি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া (m3/ৰিন); বয়লাি ে’ ডাউন উষ্ণৰ্া

III

েৰি প্ৰস্তােয া নিী উপৰ্যকা আৰু জলৰবিু যৎ প্ৰকল্প হয়
a

উপ-খণ্ডঃ (বহুমুখী প্ৰকল্প / জলৰবিু যৎ প্ৰকল্প / জলৰসিন প্ৰকল্প)

b

নিীখনি নামঃ

c

েৰি নিী অেবাৰহকা অিলি সিয়ী প্ৰভাে মূ লযাংকন ৰ্ৰ্থা বহন সামৰ্থতয অিযয়ন সম্পি কিা হহৱেঃ সিয়ী
প্ৰভাে মূ লযাংকন ৰ্ৰ্থা বহন সামৰ্থতয অিযয়নি ৰস্থৰৰ্; েৰি অনু ৱমাৰিৰ্ যৰ্ৱন্ত সিয়ী প্ৰভাে মূ লযাংকন ৰ্ৰ্থা
বহন সামৰ্থতয অিযয়নি ৰবশি ৰবেিণ আৰু প্ৰাসংৰগক নৰৰ্থ আপৱলাড কিক (যকেল pdf আপৱলাড কিক)

d

প্ৰকল্পি প্ৰকািঃ: (বান্ধ যবৱিজি ৰনমতাণ/নিীি হিঘতয/উৱত্তালন জলৰসিন আাঁচৰন)

e

বান্ধি উচ্চৰ্া (ৰম ািৰ্) আৰু বান্ধি হিঘতয েৰি অনু প্ৰৱোজয হয়

f

মুঠ জলমগ্ন এৱলকা (যহক্টি); মুঠ প্ৰভাৰেৰ্ এৱলকাি (GCA) ৰবশি ৰবেিণ (যহক্টি); জলৰসিনসািয প্ৰভাৰেৰ্
এৱলকাি (ICA) (যহক্টি) ৰবশি ৰবেিণ; কৃেয প্ৰভাৰেৰ্ যক্ষত্ৰি (CCA) (যহক্টি) ৰবশি ৰবেিণ; মুঠ প্ৰভাৰেৰ্
এৱলকা (যহক্টি)

g

ৰবজুলীঘিি সংস্থাৰপৰ্ সামৰ্থতযঃ ৰবজুলীঘিি প্ৰকািঃ (ভূ গভতস্থ / ভূ পৃষ্ঠীয়); সামৰ্থতয (যমগাো ); সু িংগি
সংখযা; ইউৰন ি সংখযা; নিীি পািঃ (বাাঁওহাৰ্ /যসাাঁহাৰ্ / িু ৱয়াফাৱল)

h

ৰবিু যৰ্ি বাৰেতক উৎপািনঃ ৰবিু যৰ্ি বাৰেতক উৎপািনি পৰিমাণ (ৰগগা ো আোিৰ্ (GWh)); েন্ত্ৰ্ি লভযৰ্া
(%); ৰবিু যৎ উৎপািনি বযয় (ভািৰ্ীয় কাৰ্); অভযন্তিীণ লাভি িি (%);অভযন্তিীণ লাভি িিৰ্ উপনীৰ্
যহাোি বেি; ৰবৰভি শৰ্াংশৰ্ পানীি লভযৰ্া
শৰ্াংশ

পানীি লভযৰ্া

ৰনভতিৱোগয বেি

মন্তবয

(ৰকউৱেক)
50% ৰ্
75% ৰ্
90% ৰ্
i

অেবাৰহকা অিলি উপচাি পৰিকল্পনা (PDF আপৱলাড কিক)

j

যগি বযেস্থাপনা পৰিকল্পনাঃ যগি বযেস্থাপনা পৰিকল্পনা PDF ৰ্ আপৱলাড কিক; মুঠ উৎখনন কিা যগি
(ঘন ৰম াি); ৰনমতাণি কামৰ্ বযেহৃৰ্ অংশ (ঘন ৰম াি); যগড বজতন ৰ্থলীসমূ হি সংখযা; মুঠ যগড বজতন
এৱলকা (Ha)

k

মীনপালন ৰবকাশ আৰু বযেস্থাপনা পৰিকল্পনাঃ মীনপালন ৰবকাশ আৰু বযেস্থাপনা পৰিকল্পনা PDF ৰ্
আপৱলাড কিক; যপাণা মােি সংখযা; মােি প্ৰজাৰৰ্ি সংখযা; েত্ৰক মাে প্ৰজাৰৰ্ি নাম (হবজ্ঞাৰনক নাম)

l

পাৰিৱেৰশক প্ৰবাহি ৰস্থৰৰ্
ঋৰ্ু

গড অন্তপ্ৰতবাহ (ৰমৰলয়ন ঘন ৰম ািৰ্)

প্ৰাচুেতযহীন
অনা- প্ৰাচুেতযহীন
বেতা
104

প্ৰবাহি শৰ্াংশ

অনা-বেতা
m

মুক্ত প্ৰবাহ খণ্ড (ৰক.ৰম.)

n

যকন্দ্ৰীয় জল আৱয়াগি অনু ৱমািনঃ অনু ৱমািন প্ৰসংগ সংখযা; অনু ৱমািনি ৰ্াৰিখ; অনু ৱমািনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

o

যকন্দ্ৰীয় ৰবিু যৎ প্ৰাৰিকিণি অনু ৱমািনঃ অনু ৱমািন প্ৰসংগ সংখযা; অনু ৱমািনি ৰ্াৰিখ; অনু ৱমািনি
প্ৰৰৰ্ৰলৰপ
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p

েৰি অনু প্ৰৱোজয হয় কফাি বান্ধি (উজৰন) ৰবশি ৰবেিণঃ সামগ্ৰীি পৰিমাণ (m3); বান্ধি হিঘতয (m);
বযেহাি কৰিবলগীয়া যগিি পৰিমাণ (m3); যবৱলগ ঠাইিপিা আৰন বযেহাি কৰিবলগীয়া সামগ্ৰীি পৰিমাণ
(m3); কােতযসমাৰপ্ত পৰিকল্পনাি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

q

েৰি অনু প্ৰৱোজয হয় কফাি বান্ধি (নামৰন) ৰবশি ৰবেিণঃ সামগ্ৰীি পৰিমাণ (m3); বান্ধি হিঘতয (m);
বযেহাি কৰিবলগীয়া যগিি পৰিমাণ (m3); যবৱলগ ঠাইিপিা আৰন বযেহাি কৰিবলগীয়া সামগ্ৰীি পৰিমাণ
(m3); কােতযসমাৰপ্ত পৰিকল্পনাি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

I

েৰি প্ৰস্তােয া অেগাাঁৰ্থৰন প্ৰকল্প বা কােতযকলাপ হয়

V
a

ভেন ৰনমতাণি ৰবশি ৰবেিণঃ ভেনি সবতাৰিক উচ্চৰ্া (ৰম াি); ৰনমতাণ কৰিবলগীয়া যে ি মুঠ সংখযা;
ভেনি সংখযা; মুঠ প্ল এৱলকা (sqm); মুঠ ৰনৰমতৰ্ এৱলকা (sqm)

b

অগ্ৰৰ্ েৰ্তী সু ৰবিাসমূ হ আৰু/বা সামুৰিক বজতন, েৰি অনু প্ৰৱোজয হয়ঃ ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ।

c

েৰি প্ৰকল্পয াৰ্ অগ্ৰৰ্ েৰ্তী কােতযকলাপ আৰু/বা সামুৰিক বজতন জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৱকঃ যনৌভািি প্ৰকাি;
যনৌভািি পৰিমাণ; যনৌভািি ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ বযেস্থা; িূ ৰল ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ বযেস্থা; পৰিমাণ; ৰ্লকেতণি পৰিমাণ (ঘনৰম াি
প্ৰৰৰ্ ৰিৱন); ৰ্লকেতণি প্ৰকাি (মূ লিনী, ৰ্ত্ত্বােিান); ৰ্লকেতণ সমাগ্ৰীি বজতন; আউ ফল ৰডৰফউজািি
ৰবশি ৰবেিণ; প্ৰৰ্যাৰশৰ্ ৰবলয়নি সংখযা; িূ িত্ব ে’ৰ্ আউ ৱলৱ পৰিৱেশি ৰস্থিাংকসমূ হি লগ লাৰগব;
আউ ফল ৰনিীক্ষণি ৰবশি ৰবেিণ; অগ্ৰৰ্ েৰ্তী অিযয়নি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; সামুৰিক বজতনি যক্ষত্ৰৰ্ SPCB
িপিা যপাো NoC ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

d

বেতা জল সিয়নঃ মজুৰ্কিণ স্থানি সংখযা; সামৰ্থতয; পুনিভিণ গত্ততি সংখযা; সামৰ্থতয

e

পাৰকতংঃ 4-হুইলাি/ 2- হুইলাি পাৰকতঙি ৰবশি ৰবেিণ

f

শৰক্ত িাৰহ কিাি বযেস্থাসমূ হঃ উৎস/িিণ; শৰ্াংশ; পৰিমাণ

g

অনযানয ৰবশি ৰবেিণ: েৰি ৰকবা আৱে, জলাশয় আৰু অপোহ পৰদ্ধৰ্সমূ হি ওপিৰ্ পৰিব পিা প্ৰভােি
ৰবশি ৰবেিণ; োৰ্ায়ৰ্ ঘনত্বি ৰবশি ৰবেিণ; প্ৰভাে মূ লযাংকন আৰু মৱডৰলং অিযয়ন; অিণযভূ ৰমি ৰ্লৰ্
ভূ গভতস্থ সু িংগ প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্ঃ অেৰ্নন প্ৰভাে অিযয়ন প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

h

ঔৱিযাৰগক ভূ সম্পৰত্তৰ্ ৰসৰবলাকি যশ্ৰণী A/B অনু সাৱি স্থাপন কৰিবলগীয়া উৱিযাগসমূ হি প্ৰকাি
ক্ৰ. সংখযা

উৱিযাগি প্ৰকাি

ইউৰন ি সংখযা

যশ্ৰণী A/B

i

ঘাইপৰ্থ প্ৰকল্পসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্ সংৱিখনি হিঘতয

j

িলং/ROB/ইিািৱচঞ্জ, উিণীয়া যসৰ্ু, বাহনি আণ্ডািপাে আৰু পিোত্ৰীি আণ্ডািপােি (ঘাইপৰ্থ প্ৰকল্পি
যক্ষত্ৰৰ্) ৰবশি ৰবেিণঃ িলঙি মুঠ সংখযা; ROB ি মুঠ সংখযা; ইিািৱচঞ্জি মুঠ সংখযা; উিণীয়া যসৰ্ুি
মুঠ সংখযা; বাহনি আণ্ডািপােি মুঠ সংখযা; পিোত্ৰীি আণ্ডািপােি মুঠ সংখযা; আন উপৱোৰগৰ্া, যিল আৰু
যিাড কৰিড’িি ৰবশি ৰবেিণ

23 েৰি ৰকবা আিালৰ্ি যগাচি আৱে ৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ (প্ৰকল্পৱ াি আৰু/বা যসই ভূ ৰম ে’ৰ্ প্ৰকল্পৱ া স্থাপনি
প্ৰস্তাে কিা হহৱে ৰ্াি ৰবৰুৱদ্ধ মীমাংসা যনাৱহাোকক ৰ্থকা যকাৱনা আিালৰ্ি যগাচি): আিালৰ্ি নাম; যগাচি
সংখযা; আিালৰ্ি িায়/ৰনৱিতশ, েৰি ৰকবা আৱে আৰু প্ৰস্তাৰেৰ্ প্ৰকল্পৱ াি হসৱৰ্ ইয়াি প্ৰাসংৰগকৰ্া; যগাচিি
ৰবশি ৰবেিণ; আিালৰ্ি িায়ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ, েৰি ৰকবা আৱে।
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24 পৰিৱেশ (সু িক্ষা) অৰিৰনয়ম / বায়ু (প্ৰিূ েণ প্ৰৰৰ্ৱিাি আৰু ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ) অৰিৰনয়ম / জল (প্ৰিূ েণ প্ৰৰৰ্ৱিাি আৰু
ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ) অৰিৰনয়মি অিীনৰ্ জাৰি কিা ৰনৱিতশি ৰবশি ৰবেিণ, েৰি আৱেঃ জাৰি কিা ৰনৱিতশি ৰবশি ৰবেিণ;
ৰনৱিতশি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ আপৱলাড কিক; ৰনৱিতশি অনু পালন ৰস্থৰৰ্
25 EIA পিামশতিাৰ্াি ৰবশি ৰবেিণঃ আৰিকাৰিক মানযৰ্া সংখযা; EIA পিামশতিাৰ্াি নাম; ৰঠকনা; যোগাৱোগি নম্বি;
ই-ৱমইল Id; আৰিকাৰিক মানযৰ্াি যশ্ৰণী (যশ্ৰণী A ি বাৱব যোগয / যশ্ৰণী B ি বাৱব যোগয); আৰিকাৰিক মানযৰ্াি
খণ্ড; আৰিকাৰিক মানযৰ্াি মানযৰ্াকাল; QCI/NABET এ জাৰি কিা আৰিকাৰিক মানযৰ্া প্ৰমাণপত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ
26 সংলগ্ন কৰিবলগীয়া নৰৰ্থসমূ হ
a.

EIA/EMP প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ
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b.

ৰবপিাশংকা মূ লযাংকন প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

c.

সু সািযৰ্া প্ৰৰৰ্ৱবিন/ ৰবস্তৃৰ্ প্ৰকল্প প্ৰৰৰ্ৱবিন (DPR) / ৰবস্তৃৰ্ ইৰঞ্জৰনয়াৰিং প্ৰৰৰ্ৱবিন /
ৰবস্তৃৰ্ অেিািণামূ লক পৰিকল্পনা / অনু ৱমাৰিৰ্ খনন পৰিকল্পনাি (খনন প্ৰস্তােসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্)
প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

d.

চূ ডান্ত অৰভনযাস পৰিকল্পনাি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ আপৱলাড কিক

e.

প্ৰকল্প প্ৰস্তােক বা কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত বযৰক্তৱয় েৰ্থােৰ্থভাৱে চহী কিা ক’ভাি যল াি আপৱলাড কিক

f.

বযেহািকািী অৰভকিণি হহ এইখন আৱবিন িাৰখল কিা বযৰক্তগিাকীি সমৰ্থতনৰ্ প্ৰকল্প
প্ৰস্তােৱক েৰ্থােৰ্থভাৱে চহী কিা কত্তৃ তত্বপ্ৰিান পত্ৰি এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ আপৱলাড কিক।

g.

ৰজলা জিীপ প্ৰৰৰ্ৱবিনি (যকেল যগৌণ খৰনজ পিাৰ্থতি খননি বাৱব) এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ
আপৱলাড কিক।

h

পুনঃপূ ৰত্তত অিযয়ন প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ আৰু হস্তৱক্ষপ-পূ বত জিীপ যড া (যকেল নিী বাৰল
খনন প্ৰস্তােসমূ হি বাৱব) আপৱলাড কিক।

i.

আগৰ্ীয়া EC ি অনু পালন প্ৰমাণপত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ (সম্প্ৰসািণ প্ৰস্তােসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্)

j

মুখয বনযপ্ৰাণী োৱডতনি অনু ৱমািনােলীি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ (অনু সূচী-I ি প্ৰজাৰৰ্সমূ হি উপৰস্থৰৰ্ি
যক্ষত্ৰৰ্)

k

িাষ্ট্ৰীয় বনযপ্ৰাণী যবাডতি অনু ৱমািনােলীি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ (েৰিৱহ প্ৰকল্পয া পাৰিৰস্থৰৰ্কভাৱে
সংৱবিনশীল মণ্ডলৰ্ অেৰস্থৰ্)

l

িাজয / যকন্দ্ৰশাৰসৰ্ িাজযৱক্ষত্ৰ উপকূলীয় মণ্ডল বযেস্থাপনা প্ৰাৰিকিণি অনু ৱমািনােলীি
প্ৰৰৰ্ৰলৰপ (েৰিৱহ প্ৰকল্পয া CRZ or ICRZ ৰ্ অেৰস্থৰ্)

m.

অৰৰ্ৰিক্ত নৰৰ্থসমূ হ, েৰি আৱে

27 আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্
ইয়ািদ্বািা মই এইবুৰল আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এই আৱবিনৰ্ আৰু সংলগ্নকসমূ হৰ্ বযেহাি কিা যড া
আৰু ৰ্ৰ্থয, যমাি যশ্ৰষ্ঠ জ্ঞান ৰ্ৰ্থা ৰবিাৱস ঢুৰক যপাো মৱৰ্ সৰ্য আৰু এই ৰবেৱয় মই সৱচৰ্ন যে এইৰখৰন যড া
আৰু ৰ্ৰ্থযি যকাৱনা অংশ ৰেৱকাৱনা পেতযায়ৰ্ ভুল বা ৰবভ্ৰাৰন্তকি বুৰল জাৰনব পিা গ’যল, আমাি ৰবপিাশংকা আৰু
বযয়ৰ্, প্ৰকল্পৱ া আগ্ৰাহয কিা হ’ব আৰু ইৰৰ্পূ ৱবত েৰি অনু ৱমািন ৰিয়া হহৱে, যসয়া প্ৰৰ্যাহাি কিা হ’ব। ওপিি
এই প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ি ওপিৰি ৰহচাৱপ, মই এইবুৰলও আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এৰৰ্য়াকলৱক যকাৱনা িিণি
কােতযকলাপ / ৰনমতাণ / সম্প্ৰসািণ হাৰ্ৰ্ যলাো যহাো নাই।
নাম; পিমেতযািা; যকাম্পানী; ৰঠকনা

পৰিৰশষ্ট-VI
(িফা 12 চাওক)
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প্ৰপত্ৰ-3
ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হৰ্ সংৱশািনীি বাৱব কিা আৱবিন
1

ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি ৰবশি ৰবেিণঃ ToR জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ; MoEF&CC / SEIAA ফাইল সংখযা; ToR পত্ৰি
প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

2

উৎপািি ৰবশি ৰবেিণ
উৎপাি /
কােতযকলাপ
(সামৰ্থতয/এৱলকা)

-

অনু ৱমাৰিৰ্
ToR অনু সাৱি

প্ৰস্তাৰেৰ্
পৰিমাণ

একক

উৎপািি পৰিবহণ /
সিবিাহি িিণ

পৰিমাণ

একক:- ( ন প্ৰৰৰ্ বেৱি(TPA), যমগাো (MW), যহক্টি(ha), ৰকৱলাৰল াি প্ৰৰৰ্ ৰিৱন(KLD), সংিৰলৰ্
ন প্ৰৰৰ্ ৰিৱন(TCD), ঘনৰম াি প্ৰৰৰ্ ৰিৱন, ৰকৱলাৰম াি(Km), ৰমৰলয়ন ৰল াি প্ৰৰৰ্ ৰিৱন(MLD),
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অনযানয)
-

উৎপািি পৰিবহণ/সিবিাহি িিণ (স্থলপৰ্থ, যিলপৰ্থ, কনৱভয়ি যবল্ট, পাইপ কনৱভয়ি, আকাশী
িজ্জু পৰ্থ, িু ই বা ৰৰ্ৰন া িিণি সংৱোজন, অনযানয)

2

ৰবনযাসি ৰবশি ৰবেিণ
প্ৰকল্প / েৰ্ন /

ৰবিযমান

প্ৰস্তাৰেৰ্

সু ৰবিাি বণতনা

ৰবনযাস

ৰবনযাস

সম্প্ৰসািণি পােৰ্

মন্তবয, েৰি

চূ ডান্ত ৰবনযাস

ৰকবা
আৱে

3

ToRs ৰ্ সংৱশািনীি কািণসমূ হ

4

প্ৰৱয়াজন যহাো আৰু ৰকবা সংৱশািনী
অনু ৱমাৰিৰ্

অনু ৱমাৰিৰ্ ToR অনু সাৱি

ToR ি প্ৰসংগ

5

বণতনা

প্ৰস্তাে অনু সাৱি

মন্তবয

বণতনা

সংলগ্ন কৰিবলগীয়া নৰৰ্থসমূ হ
a.

সংৱশাৰিৰ্ প্ৰপত্ৰ-1 ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ আপৱলাড কিক

b.

সংৱশাৰিৰ্ পূ বত-সু সািযৰ্া প্ৰৰৰ্ৱবিন আপৱলাড কিক

c.

প্ৰকল্প প্ৰস্তােক বা কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত বযৰক্তৱয় েৰ্থােৰ্থভাৱে চহী কিা ক’ভাি যল াি আপৱলাড কিক

d.

বযেহািকািী অৰভকিণি হহ এইখন আৱবিন িাৰখল কিা বযৰক্তগিাকীি সমৰ্থতনৰ্ প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক
েৰ্থােৰ্থভাৱে চহী কিা কত্তৃ তত্বপ্ৰিান পত্ৰি এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ আপৱলাড কিক।

e.
6

অৰৰ্ৰিক্ত ফাইল, েৰি আৱে আপৱলাড কিক।

আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্
ইয়ািদ্বািা মই এইবুৰল আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এই আৱবিনৰ্ আৰু সংলগ্নকসমূ হৰ্ বযেহাি কিা যড া আৰু
ৰ্ৰ্থয, যমাি যশ্ৰষ্ঠ জ্ঞান ৰ্ৰ্থা ৰবিাৱস ঢুৰক যপাো মৱৰ্ সৰ্য আৰু এই ৰবেৱয় মই সৱচৰ্ন যে এইৰখৰন যড া আৰু
ৰ্ৰ্থযি যকাৱনা অংশ ৰেৱকাৱনা পেতযায়ৰ্ ভুল বা ৰবভ্ৰাৰন্তকি বুৰল জাৰনব পিা গ’যল, আমাি ৰবপিাশংকা আৰু বযয়ৰ্,
প্ৰকল্পৱ া আগ্ৰাহয কিা হ’ব আৰু ইৰৰ্পূ ৱবত েৰি অনু ৱমািন ৰিয়া হহৱে, যসয়া প্ৰৰ্যাহাি কিা হ’ব। ওপিি এই
প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ি ওপিৰি ৰহচাৱপ, মই এইবুৰলও আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এৰৰ্য়াকলৱক যকাৱনা িিণি কােতযকলাপ
/ ৰনমতাণ / সম্প্ৰসািণ হাৰ্ৰ্ যলাো যহাো নাই।
নাম; পিমেতযািা; যকাম্পানী; ৰঠকনা
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পৰিৰশষ্ট-VII
(িফা 18 চাওক)
প্ৰপত্ৰ-4
আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা অনু মৰৰ্ৰ্ সংৱশািনীি বাৱব কিা আৱবিন
1

আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি ৰবশি ৰবেিণঃ আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ;
MoEF&CC
/ SEIAA ফাইল সংখযা; EC পত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

2

পৰিচালনি বাৱব ৰিয়া সন্মৰৰ্ি ৰবশি ৰবেিণঃ পৰিচালনি বাৱব ৰিয়া সন্মৰৰ্ প্ৰাপ্ত কিা হহৱেৱন
(হহৱে/নাইৱহাো); েৰি হহৱে, আৰজি ৰ্াৰিখৰ্ মানয হহ ৰ্থকা আৰু আিম্ভৰণিপিা যপাো আা াইৱবাি সন্মৰৰ্ি
প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ; মানযৰ্া; ফাইল সংখযা; আৱবিন সংখযা

3

ৰবচিা সংৱশািনীঃ ৰবনযাসৰ্ সংৱশািনী / অনু ৱমািনি চৰ্তােলীৰ্ সংৱশািনী / অনযানয (ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়ক)

4

উৎপািি ৰবশি ৰবেিণ (অনু ৱমাৰিৰ্ EC অনু সাৱি)
উৎপাি /

পৰিমাণ

একক

উৎপািি পৰিবহণ / সিবিাহি িিণ

কােতযকলাপ
(সামৰ্থতয/এৱলকা)

-

একক:- ( ন প্ৰৰৰ্ বেৱি (TPA), যমগাো (MW), যহক্টি(ha), ৰকৱলাৰল াি প্ৰৰৰ্ ৰিৱন(KLD),
সংিৰলৰ্ ন প্ৰৰৰ্ ৰিৱন(TCD), ঘনৰম াি প্ৰৰৰ্ ৰিৱন, ৰকৱলাৰম াি(Km), ৰমৰলয়ন ৰল াি প্ৰৰৰ্
ৰিৱন(MLD), অনযানয)

-

উৎপািি পৰিবহণ/সিবিাহি িিণ (স্থলপৰ্থ, যিলপৰ্থ, কনৱভয়ি যবল্ট, পাইপ কনৱভয়ি, আকাশী
িজ্জু পৰ্থ, িু ই বা ৰৰ্ৰন া িিণি সংৱোজন, অনযানয)

5

ৰবনযাসি ৰবশি ৰবেিণ (একাৰিক পৰেতৰষ্টৰ্ অনু মৰৰ্ ৰিয়া হ’ব )
প্ৰকল্প / েৰ্ন /

ৰবিযমান

প্ৰস্তাৰেৰ্

সু ৰবিাি বণতনা

ৰবনযাস

ৰবনযাস

6

সংৱশািনীি কািণসমূ হ

7

প্ৰৱয়াজন যহাো আৰু ৰকবা সংৱশািনী
অনু ৱমাৰিৰ্

অনু ৱমাৰিৰ্ EC অনু সাৱি

EC ি প্ৰসংগ

8

প্ৰস্তাে অনু সাৱি

বণতনা

বণতনা

EIA/EMP প্ৰৰৰ্ৱবিনৰ্ কিা সংৱোজনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ
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মন্তবয, েৰি

চূ ডান্ত ৰবনযাস

সংলগ্ন কৰিবলগীয়া নৰৰ্থসমূ হ
a.

সম্প্ৰসািণি পােৰ্

ৰকবা আৱে

মন্তবয

b.

সংৱশাৰিৰ্- সু সািযৰ্া প্ৰৰৰ্ৱবিন/ ৰবস্তৃৰ্ প্ৰকল্প প্ৰৰৰ্ৱবিন (DPR) / ৰবস্তৃৰ্ ইৰঞ্জৰনয়াৰিং প্ৰৰৰ্ৱবিন /
ৰবস্তৃৰ্ অেিািণামূ লক পৰিকল্পনা / অনু ৱমাৰিৰ্ খনন পৰিকল্পনাি (খনন প্ৰস্তােসমূ হি যক্ষত্ৰৰ্) প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

c.

চূ ডান্ত অৰভনযাস পৰিকল্পনাি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

d.

প্ৰকল্প প্ৰস্তােক বা কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত বযৰক্তৱয় েৰ্থােৰ্থভাৱে চহী কিা ক’ভাি যল াি

e.

বযেহািকািী অৰভকিণি হহ এইখন আৱবিন িাৰখল কিা বযৰক্তগিাকীি সমৰ্থতনৰ্ প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক
েৰ্থােৰ্থভাৱে চহী কিা কত্তৃ তত্বপ্ৰিান পত্ৰি এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ।
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f.
9

অৰৰ্ৰিক্ত ফাইল, েৰি আৱে

EIA পিামশতিাৰ্াি ৰবশি ৰবেিণঃ আৰিকাৰিক মানযৰ্া সংখযা; EIA পিামশতিাৰ্াি নাম; ৰঠকনা; যোগাৱোগি নম্বি;
ই-ৱমইল Id; আৰিকাৰিক মানযৰ্াি যশ্ৰণী (যশ্ৰণী A ি বাৱব যোগয / যশ্ৰণী B ি বাৱব যোগয); আৰিকাৰিক মানযৰ্াি
খণ্ড; আৰিকাৰিক মানযৰ্াি মানযৰ্াকাল; QCI/NABET এ জাৰি কিা আৰিকাৰিক মানযৰ্া প্ৰমাণপত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

10 আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্
ইয়ািদ্বািা মই এইবুৰল আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এই আৱবিনৰ্ আৰু সংলগ্নকসমূ হৰ্ বযেহাি কিা যড া
আৰু ৰ্ৰ্থয, যমাি যশ্ৰষ্ঠ জ্ঞান ৰ্ৰ্থা ৰবিাৱস ঢুৰক যপাো মৱৰ্ সৰ্য আৰু এই ৰবেৱয় মই সৱচৰ্ন যে এইৰখৰন যড া
আৰু ৰ্ৰ্থযি যকাৱনা অংশ ৰেৱকাৱনা পেতযায়ৰ্ ভুল বা ৰবভ্ৰাৰন্তকি বুৰল জাৰনব পিা গ’যল, আমাি ৰবপিাশংকা আৰু
বযয়ৰ্, প্ৰকল্পৱ া আগ্ৰাহয কিা হ’ব আৰু ইৰৰ্পূ ৱবত েৰি অনু ৱমািন ৰিয়া হহৱে, যসয়া প্ৰৰ্যাহাি কিা হ’ব। ওপিি
এই প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ি ওপিৰি ৰহচাৱপ, মই এইবুৰলও আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এৰৰ্য়াকলৱক যকাৱনা িিণি
কােতযকলাপ / ৰনমতাণ / সম্প্ৰসািণ হাৰ্ৰ্ যলাো যহাো নাই।
নাম; পিমেতযািা; যকাম্পানী; ৰঠকনা

পৰিৰশষ্ট-VIII
(িফা 21 চাওক)
প্ৰপত্ৰ-5
আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি হস্তান্তিণি বাৱব কিা আৱবিন
1

প্ৰকল্প (সমূ হ) ি নাম

2

পূ বি
ত প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি ৰবশি ৰবেিণ (জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা কােতযকলাপসমূ হি একীকিণি যক্ষত্ৰৰ্ একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টি
অনু মৰৰ্ ৰিয়া হ’ব): যকাম্পানীি / সংগঠনি নাম; পঞ্জীভুক্ত ৰঠকনা; যকাম্পানীি হবি ৰস্থৰৰ্; যেৌৰ্থ উিযমি ৰবশি
ৰবেিণ, েৰি আৱে; ইৰ্যাৰি

3

নৰ্ুন প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি ৰবশি ৰবেিণ (জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা কােতযকলাপসমূ হি ৰবভাজনি যক্ষত্ৰৰ্ একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টি
অনু মৰৰ্ ৰিয়া হ’ব): যকাম্পানীি / সংগঠনি নাম; পঞ্জীভুক্ত ৰঠকনা; যকাম্পানীি হবি ৰস্থৰৰ্; যেৌৰ্থ উিযমি ৰবশি
ৰবেিণ, েৰি আৱে; ইৰ্যাৰি

4

পত্ৰ-বযেহািি বাৱব ৰঠকনা (জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা কােতযকলাপসমূ হি ৰবভাজনি যক্ষত্ৰৰ্ একাৰিক প্ৰৰেৰষ্টি অনু মৰৰ্ ৰিয়া
হ’ব): আৱবিনকািীি নাম; পিমেতযািা (স্বত্বাৰিকাি / সহৱোগী / মুখয কােতযবাহী ৰবেয়া (CEO)); ৰঠকনা; ৰপন
যকাড; ই-ৱমইল; য ৰলৱফান নম্বি; যফি নম্বি; ইৰ্যাৰি

5

EIA অৰিসূ চনা, 2006 ি অনু সূচী অনু সাৱি প্ৰকল্প/কােতযকলাপি যশ্ৰণী: অনু সূচীি অিীনৰ্ স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা; যশ্ৰণী
(A/B1/B2)

6

আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি ৰবশি ৰবেিণঃ আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ;
MoEF&CC / SEIAA ফাইল সংখযা; EC পত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

7

প্ৰৰৰ্ষ্ঠাি বাৱব ৰিয়া সন্মৰৰ্ি ৰবশি ৰবেিণঃ প্ৰৰৰ্ষ্ঠাি বাৱব ৰিয়া সন্মৰৰ্ প্ৰাপ্ত কিা হহৱেৱন (হহৱে/নাইৱহাো); েৰি
হহৱে, আৰজি ৰ্াৰিখৰ্ মানয হহ ৰ্থকা আৰু আিম্ভৰণিপিা যপাো আা াইৱবাি সন্মৰৰ্ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; জাৰি কিাি
ৰ্াৰিখ; মানযৰ্া; ফাইল সংখযা; আৱবিন সংখযা ইৰ্যাৰি।
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8

প্ৰকল্পয াি কােতযৰূপায়ণ সম্পকতীয় ৰস্থৰৰ্ (EC ি যক্ষত্ৰৰ্: প্ৰকল্প/সু ৰবিাসমূ হ/কােতযকলাপসমূ হি
যক্ষত্ৰৰ্ লাভ কিা যভৌৰৰ্ক অগ্ৰগৰৰ্ ৰেৱবািি বাৱব আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন প্ৰিান কিা
হহৰেল)

9

জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি ৰবভাজনি যক্ষত্ৰৰ্
a

প্ৰকল্পয াি সু ৰবিাসমূ হ/কােতযকলাপসমূ হি প্ৰস্তাৰেৰ্ ৰবভাজন
ৰবনযাস আৰু

ৰবনযাস আৰু সামৰ্থতযি

ৰবনযাস আৰু সামৰ্থতযি

ৰবনযাস আৰু সামৰ্থতযি

সামৰ্থতযি হসৱৰ্

হসৱৰ্ হস্তান্তিি

হসৱৰ্ হস্তান্তিি প্ৰস্তাে

হসৱৰ্ হস্তান্তিি প্ৰস্তাে

আগৰ্ীয়া

প্ৰস্তাে কিা “X”ক

কিা “Y”ক আগৰ্ীয়া

কিা “Z”ক আগৰ্ীয়া

পাৰিৱেৰশক

আগৰ্ীয়া

পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন

পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন

অনু ৱমািন প্ৰিান

পাৰিৱেৰশক

প্ৰিান কিা সু ৰবিা/

প্ৰিান কিা সু ৰবিা/

কিা সু ৰবিা/

অনু ৱমািন প্ৰিান

কােতযকলাপ

কােতযকলাপ

কােতযকলাপ

কিা সু ৰবিা/
কােতযকলাপ
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b

আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক ৰনয়ম আৰু চৰ্তােলীি প্ৰস্তাৰেৰ্ ৰবভাজন
পাৰিৱেৰশক ৰনয়ম আৰু চৰ্তােলী

9

হস্তান্তৰিৰ্ী X

হস্তান্তৰিৰ্ী Y

হস্তান্তৰিৰ্ী Z

জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনসমূ হি একীকিণি যক্ষত্ৰৰ্
a

সু ৰবিাসমূ হ/কােতযকলাপসমূ হি প্ৰস্তাৰেৰ্ একীকিণ
ৰবনযাস আৰু সামৰ্থতযি

ৰবনযাস আৰু সামৰ্থতযি হসৱৰ্

ৰবনযাস আৰু

ৰবলয়-পশ্চাৎ

হসৱৰ্ প্ৰকল্প-1 ক

প্ৰকল্প-2 ক আগৰ্ীয়া

সামৰ্থতযি হসৱৰ্

সু ৰবিাসমূ হ /

আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক

পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন

প্ৰকল্প-3 ক

কােতযকলাপসমূ হ

অনু ৱমািন প্ৰিান কিা

প্ৰিান কিা সু ৰবিা /

আগৰ্ীয়া

সু ৰবিা / কােতযকলাপ

কােতযকলাপ

পাৰিৱেৰশক
অনু ৱমািন প্ৰিান
কিা সু ৰবিা /
কােতযকলাপ

b

10

আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক ৰনয়ম আৰু চৰ্তােলীি প্ৰস্তাৰেৰ্ একীকিণ
প্ৰকল্প-1 ি

প্ৰকল্প-2 ি

প্ৰকল্প-3 ি

ৰবলয়-পশ্চাৎ

বাৱব ৰনিতািণ

বাৱব ৰনিতািণ

বাৱব ৰনিতািণ

প্ৰস্তাৰেৰ্

কৰি ৰিয়া

কৰি ৰিয়া

কৰি ৰিয়া

পাৰিৱেৰশক

পাৰিৱেৰশক

পাৰিৱেৰশক

পাৰিৱেৰশক

ৰনয়ম আৰু

ৰনয়ম আৰু

ৰনয়ম আৰু

ৰনয়ম আৰু

চৰ্তােলী

চৰ্তােলী

চৰ্তােলী

চৰ্তােলী

সংলগ্ন কৰিবলগীয়া নৰৰ্থসমূ হ
a.

হস্তান্তিণকত্ততািপিা অনাপৰত্ত প্ৰমাণপত্ৰ

b.

যসইৱবাি ৰনয়ম আৰু চৰ্তােলী গ্ৰহণ কিা বুৰল উৱল্লখ কৰি হস্তান্তৰিৰ্ীযয় ৰিয়া আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্
ৰেৱবািি অিীনৰ্ আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন প্ৰিান কিা হহৰেল।

c.

সক্ষম প্ৰাৰিকিৱণ যকাম্পানীৱ া হস্তান্তি কৰি ৰিয়া পত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

d.

প্ৰকল্প প্ৰস্তােক বা কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত বযৰক্তৱয় েৰ্থােৰ্থভাৱে চহী কিা ক’ভাি যল াি

e.

বযেহািকািী অৰভকিণি হহ এইখন আৱবিন িাৰখল কিা বযৰক্তগিাকীি সমৰ্থতনৰ্ প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক
েৰ্থােৰ্থভাৱে চহী কিা কত্তৃ তত্বপ্ৰিান পত্ৰি এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

f.
11

অৰৰ্ৰিক্ত নৰৰ্থসমূ হ, েৰি আৱে

আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্
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ইয়ািদ্বািা মই এইবুৰল আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এই আৱবিনৰ্ আৰু সংলগ্নকসমূ হৰ্ বযেহাি কিা যড া
আৰু ৰ্ৰ্থয, যমাি যশ্ৰষ্ঠ জ্ঞান ৰ্ৰ্থা ৰবিাৱস ঢুৰক যপাো মৱৰ্ সৰ্য আৰু এই ৰবেৱয় মই সৱচৰ্ন যে এইৰখৰন যড া
আৰু ৰ্ৰ্থযি যকাৱনা অংশ ৰেৱকাৱনা পেতযায়ৰ্ ভুল বা ৰবভ্ৰাৰন্তকি বুৰল জাৰনব পিা গ’যল, আমাি ৰবপিাশংকা আৰু
বযয়ৰ্, প্ৰকল্পৱ া আগ্ৰাহয কিা হ’ব আৰু ইৰৰ্পূ ৱবত েৰি অনু ৱমািন ৰিয়া হহৱে, যসয়া প্ৰৰ্যাহাি কিা হ’ব। ওপিি
এই প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ি ওপিৰি ৰহচাৱপ, মই এইবুৰলও আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এৰৰ্য়াকলৱক যকাৱনা িিণি
কােতযকলাপ / ৰনমতাণ / সম্প্ৰসািণ হাৰ্ৰ্ যলাো যহাো নাই।
নাম; পিমেতযািা; যকাম্পানী; ৰঠকনা

পৰিৰশষ্ট-IX
(িফা 17 চাওক)
প্ৰপত্ৰ-6
আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন প্ৰিানি বাৱব কিা আৱবিন
(ে’ৰ্ এ া প্ৰকল্প বা কােতযকলাপি সন্দভতৰ্ চিকাৱি প্ৰিান কিা যকাৱনা লীজ বা অনু জ্ঞাপত্ৰ বা অৰিকাি বা অনু মৰৰ্ বা কত্তৃ তত্ব যকাৱনা
আইনী কােতযবযেস্থাি জৰিয়ৱৰ্ বা আইন অনু সাৱি চিকািিদ্বািা বাৰৰ্ল কিা হয় আৰু যসই প্ৰকল্পি সন্দভতৰ্ যসই লীজ বা অনু জ্ঞাপত্ৰ
বা অৰিকাি বা অনু মৰৰ্ বা কত্তৃ তত্ব আন যকাৱনা বযৰক্তক বা সফল ডাকৰিওাঁৰ্াক প্ৰিান কিা হয় আৰু সম্প্ৰৰৰ্ বলবৎ হহ ৰ্থকা যকাৱনা
আইনি অিীনৰ্ ওপিৰ্ ৰিয়া ৰবেয়ৱ াৰ্ যকাৱনা ৰনৰেতষ্ট ৰবিান নাৰ্থাৱক)
1

প্ৰকল্প (সমূ হ) ি নাম

2

পূ বি
ত প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি ৰবশি ৰবেিণঃ যকাম্পানীি / সংগঠনি নাম; পঞ্জীভুক্ত ৰঠকনা; যকাম্পানীি হবি ৰস্থৰৰ্;
যেৌৰ্থ উিযমি ৰবশি ৰবেিণ, েৰি আৱে; ইৰ্যাৰি

3

নৰ্ুন প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি ৰবশি ৰবেিণঃ যকাম্পানীি / সংগঠনি নাম; পঞ্জীভুক্ত ৰঠকনা; যকাম্পানীি হবি ৰস্থৰৰ্;
যেৌৰ্থ উিযমি ৰবশি ৰবেিণ, েৰি আৱে; ইৰ্যাৰি

4

পত্ৰ-বযেহািি বাৱব ৰঠকনাঃ আৱবিনকািীি নাম; পিমেতযািা (স্বত্বাৰিকাি / সহৱোগী / মুখয কােতযবাহী ৰবেয়া
(CEO)); ৰঠকনা; ৰপন যকাড; ই-ৱমইল; য ৰলৱফান নম্বি; যফি নম্বি; ইৰ্যাৰি

5

অনু সূচী অনু সাৱি প্ৰকল্প/কােতযকলাপি যশ্ৰণী: অনু সূচীি অিীনৰ্ স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা; যশ্ৰণী (A/B1/B2)

6

আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািনি ৰবশি ৰবেিণঃ আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন জাৰি কিাি ৰ্াৰিখ;
MoEF&CC / SEIAA ফাইল সংখযা; EC পত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

7

প্ৰৰৰ্ষ্ঠাি বাৱব ৰিয়া সন্মৰৰ্ি ৰবশি ৰবেিণঃ প্ৰৰৰ্ষ্ঠাি বাৱব ৰিয়া সন্মৰৰ্ প্ৰাপ্ত কিা হহৱেৱন (হহৱে/নাইৱহাো); েৰি
হহৱে, আৰজি ৰ্াৰিখৰ্ মানয হহ ৰ্থকা আৰু আিম্ভৰণিপিা যপাো আা াইৱবাি সন্মৰৰ্ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; জাৰি কিাি
ৰ্াৰিখ; মানযৰ্া; ফাইল সংখযা; আৱবিন সংখযা ইৰ্যাৰি।

8

প্ৰকল্পয াি কােতযৰূপায়ণ সম্পকতীয় ৰস্থৰৰ্ বনাম অনু ৱমাৰিৰ্ খনন পৰিকল্পনা (খনন প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব) বা
সু সািযৰ্া প্ৰৰৰ্ৱবিন (আনৱবাি প্ৰকল্পি বাৱব)

9

সংৱশাৰিৰ্ পাৰিৱেৰশক বযেস্থাপনা পৰিকল্পনা

10

সংলগ্ন কৰিবলগীয়া নৰৰ্থসমূ হ
a.

আবিন পত্ৰি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ
116

b.

প্ৰকল্প প্ৰস্তােক বা কত্তৃ তত্বপ্ৰাপ্ত বযৰক্তৱয় েৰ্থােৰ্থভাৱে চহী কিা ক’ভাৰিঙ যল াি

c

বযেহািকািী অৰভকিণি হহ এইখন আৱবিন িাৰখল কিা বযৰক্তগিাকীি সমৰ্থতনৰ্ প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক
েৰ্থােৰ্থভাৱে চহী কিা কত্তৃ তত্বপ্ৰিান পত্ৰি এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ

d.

আগৰ্ীয়া EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ োি ওপিৰ্ ৰভৰত্ত কৰি পূ বতি প্ৰকল্প প্ৰস্তােকক আগৰ্ীয়া-EC
প্ৰিান কিা হহৰেল

e.
11

অৰৰ্ৰিক্ত নৰৰ্থসমূ হ, েৰি আৱে

আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্
ইয়ািদ্বািা মই এইবুৰল আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এই আৱবিনৰ্ আৰু সংলগ্নকসমূ হৰ্ বযেহাি কিা যড া
আৰু ৰ্ৰ্থয, যমাি যশ্ৰষ্ঠ জ্ঞান ৰ্ৰ্থা ৰবিাৱস ঢুৰক যপাো মৱৰ্ সৰ্য আৰু এই ৰবেৱয় মই সৱচৰ্ন যে এইৰখৰন যড া
আৰু ৰ্ৰ্থযি যকাৱনা অংশ ৰেৱকাৱনা পেতযায়ৰ্ ভুল বা ৰবভ্ৰাৰন্তকি বুৰল জাৰনব পিা গ’যল, আমাি ৰবপিাশংকা আৰু
বযয়ৰ্, প্ৰকল্পৱ া আগ্ৰাহয কিা হ’ব আৰু ইৰৰ্পূ ৱবত েৰি অনু ৱমািন ৰিয়া হহৱে, যসয়া প্ৰৰ্যাহাি কিা হ’ব। ওপিি
এই প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ি ওপিৰি ৰহচাৱপ, মই এইবুৰলও আনু ষ্ঠাৰনক প্ৰৰৰ্শ্ৰুৰৰ্ ৰিৱো যে এৰৰ্য়াকলৱক যকাৱনা িিণি
কােতযকলাপ / ৰনমতাণ / সম্প্ৰসািণ হাৰ্ৰ্ যলাো যহাো নাই।
নাম; পিমেতযািা; যকাম্পানী; ৰঠকনা
পৰিৰশষ্ট-X
(িফা 13 চাওক)
পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন প্ৰৰৰ্ৱবিনি জাৰৰ্বাচক সংিচনা

ক্ৰ.

EIA সংিচনা

ৰবেয়বস্তু
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1.

পৰিৰচৰৰ্

 এই প্ৰৰৰ্ৱবিনি উৱেশয
 প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি ৰবশি ৰবেিণঃ যকাম্পানীি / বা প্ৰৰৰ্ষ্ঠানি বা ফামতি বা সংগঠনি বা

নযাসি বা যেৌৰ্থ উিযমি বা ৰবৱশে প্ৰৱয়াজন মািযম সািনি নাম; পঞ্জীভুক্ত ৰঠকনা;
যকাম্পানীি হবি ৰস্থৰৰ্; যেৌৰ্থ উিযমি ৰবশি ৰবেিণ, েৰি আৱে; ইৰ্যাৰি
 প্ৰকল্পয াি অেস্থানঃ প্ল / োৱভত / খচিা সংখযা; গাাঁও; মহকুমা; ৰজলা; িাজয; ৰপন যকাড;

প্ৰকল্প/কােতযকলাপ ৰ্থলীি অক্ষাংশ আৰু িাৰঘমাংশ; ভািৰ্ীয় জিীপ ৰবভাগি ’প’ িী
নম্বি; ’প’ িী ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; MSL ি ওপিৰ্ সবতাৰিক উচ্চৰ্া; kml ফাইল; অিযয়নািীন
এৱলকাি ৰভৰ্িৰ্ প্ৰকল্পয াি সীমািপিা ৰনক েৰ্তী সৱবতাচ্চ বানপানী স্তিি (HFL) িূ িত্ব;
ভূ কম্পনীয় মণ্ডল; ৰনক েৰ্তী যিলৱে যষ্টেন; ৰনক েৰ্তী যিলৱে যষ্টেনিপিা িূ িত্ব
(ৰক.ৰম.ৰ্); ৰনক েৰ্তী ৰবমান বন্দি; ৰনক েৰ্তী ৰবমান বন্দিিপিা িূ িত্ব (ৰক.ৰম.ৰ্);
ৰনক েৰ্তী নগি/চহি/ৰজলা সিি ঠাই (ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়ক); ৰনক েৰ্তী নগি/চহি/ৰজলা
সিি ঠাইিপিা িূ িত্ব (ৰক.ৰম.ৰ্); গাাঁও পিায়ৰ্সমূ হ, ৰজলা পৰিেি, যপৌি ৰনগম, স্থানীয়
ৰনকায় (ৰপন যকাড আৰু য ৰলৱফান নম্বিি হসৱৰ্ সম্পূ ণত ডাক ৰঠকনা); ইৰ্যাৰি।
 প্ৰকল্প সীমাি স্থানংক (পিাপক্ষৰ্ প্ৰৰৰ্ৱ া ন’ডৰ্)
 সািািণ অেস্থান, ৰনৰেতষ্ট অেস্থান, প্ৰকল্পি সীমা আৰু প্ৰকল্প ৰ্থলীি অৰভনযাস যিখুওো

মানৰচত্ৰ
 প্ৰকল্পয াি অেস্থানি পাৰিৰস্থৰৰ্ক সংৱবিনশীলৰ্াঃ ৰবশি ৰবেিণ আৰু িূ িত্ব, েৰি

এইৱবািিপিা 10 ৰক.ৰম. িিত্বি ৰভৰ্িৰ্ অেৰস্থৰ্ হয় – বনযপ্ৰাণী অভয়ািণয বা িাষ্ট্ৰীয়
উিযান বা জীেমণ্ডল সংিৰক্ষৰ্ বনািল বা বাঘ সংিৰক্ষৰ্ বনািল বা হাৰ্ী সংিৰক্ষৰ্
বনািল বা গুৰুৰ্িভাৱে প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকা বা ৰ্ীব্ৰভাৱে প্ৰিূ ৰেৰ্ এৱলকা বা
পাৰিৰস্থৰৰ্কভাৱে সংৱবিনশীল এৱলকা বা পাৰিৰস্থৰৰ্কভাৱে সংৱবিনশীল মণ্ডল বা
িাজয/UT সীমা বা আন্তঃিাষ্ট্ৰীয় সীমা বা পাবতৰ্য অিল বা আন্তঃিাষ্ট্ৰীয় চুৰক্তনামা/িাষ্ট্ৰীয়
ৰবিান/স্থানীয় ৰবিান বা সাংস্কৃৰৰ্ক বা আন সম্পৰকতৰ্ প্ৰমূ লযিদ্বািা সু িৰক্ষৰ্ এৱলকা বা
জলাহভূ ৰম বা জলাশয় বা উপকূলীয় মণ্ডল বা ৰ্ীৰ্থতোত্ৰীি এৱলকা বা পেতয ন এৱলকা বা
প্ৰৰৰ্িক্ষা অৰিষ্ঠাপন ইৰ্যাৰি
 প্ৰকল্পয াি প্ৰকৃৰৰ্, আকাি, যশ্ৰণীি সংৰক্ষপ্ত বণতনাঃ অনু সূচী স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা; যশ্ৰণী

(A/B1/B2); প্ৰস্তােি প্ৰকাি (নৰ্ুন/সম্প্ৰসািণ/ আিু ৰনকীকিণ); ইৰ্যাৰি।
 পাৰিৱেৰশক, সামাৰজক আৰু ৰবত্তীয় ৰিশিপিা যিশ আৰু অিলৱ াি বাৱব প্ৰকল্পৱ াি

গুৰুত্ব।
 প্ৰকল্পয াি সংৰক্ষপ্ত ইৰৰ্হাস ে’ৰ্ ৰ্থাৰকব আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন(সমূ হ) আৰু/বা

সন্মৰৰ্(সমূ হ), আন অনু ৱমািনসমূ হ যেৱন ভূ জল, ভূ পৃষ্ঠীয় জলি আবিন, অিণযভূ ৰমি
পৰিেৰ্তন, বনযপ্ৰাণী সম্পকতীয় অনু ৱমািন, খনন পৰিকল্পনাি অনু ৱমািন, ভেন পৰিকল্পনাি
অনু ৱমািন ইৰ্যাৰি, সম্প্ৰসািণ বা আিু ৰনকীকিণি যক্ষত্ৰৰ্।
 অিযয়নি পৰিৰিঃ (ৰবচােতয ৰবেয়সমূ হি অনু সাৱি চৱলাো) সম্ভােয সামুিাৰয়ক বা পাৰিৱেৰশক

প্ৰভােি অনু সন্ধানি ৰবশি ৰবেিণ, সািণীি ৰূপৰ্ প্ৰকল্পৱ াি বাৱব ৰনিতািণ কিা ৰবচােতয
ৰবেয়সমূ হি অনু পালন।
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2.

প্ৰকল্প বণতনা

 উৎপািসমূ হ, উপজাৰ্ িবযসমূ হ, প্ৰকল্প ৰবনযাস (সম্প্ৰসািণ বা আিু ৰনকীকিণি যক্ষত্ৰৰ্

ৰবিযমান, প্ৰস্তাৰেৰ্ আৰু সিয়ী পশ্চাৎ- সম্প্ৰসািণ বা পশ্চাৎ-আিু ৰনকীকিণ); ইৰ্যাৰি।
 প্ৰেু ৰক্ত আৰু প্ৰৰক্ৰয়া বণতনা ে’ৰ্ ৰ্থাৰকব প্ৰকল্পৱ াি অৰভনযাস, উপাংশ ইৰ্যাৰি যিখুওো

আৱিখীয় ৰচত্ৰ/প্ৰবাহ সংৰচত্ৰ।
 আনু মাৰনক পৰিমাণ, সম্ভােয উৎস, পৰিবহণি িিণ, যোগসূ ত্ৰি প্ৰকাি আৰিৱক িৰি

প্ৰৱয়াজন যহাো যকাঁচামাল(সমূ হ) আৰু ইন্ধন(সমূ হ)।
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 পৰিবহণি িিণ, িূ িত্ব, ৰকবা আৱে েৰি যোগসূ ত্ৰ ইৰ্যাৰিযি অৰন্তম উৎপাি (সমূ হ) বা

উপজাৰ্ িবযসমূ হি ৰবপণন এৱলকা
 পানীি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াি (ৰনমতাণ / অৰিষ্ঠাপন / কােতযািম্ভ / প্ৰৰৰ্ষ্ঠা কালৱোোৰ্; পৰিচালন

কালৱোোৰ্; অৰৰ্ৰিক্তৰ্া / সমাৰপ্ত / ভাঙন কালৱোোৰ্) ৰবশি ৰবেিণ: মুঠ পানীি
প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া; উৎস; উৎসিপিা িূ িত্ব; পানী উৰলওোি পদ্ধৰৰ্; পৰিবহণি িিণ; অনু মৰৰ্
/MoU ইৰ্যাৰিি ৰবশি ৰবেিণ
 শৰক্তি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াি (ৰনমতাণ / অৰিষ্ঠাপন / কােতযািম্ভ / প্ৰৰৰ্ষ্ঠা কালৱোোৰ্; পৰিচালন

কালৱোোৰ্; অৰৰ্ৰিক্তৰ্া / সমাৰপ্ত / ভাঙন কালৱোোৰ্) ৰবশি ৰবেিণ: মুঠ শৰক্তি
প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া; উৎস; উৎসিপিা িূ িত্ব; শৰক্ত আহিণি পদ্ধৰৰ্; অনু মৰৰ্ /MoU, আপাৰ্ী
বযেস্থা ইৰ্যাৰিি ৰবশি ৰবেিণ
 প্ৰকল্পয াৰ্ পৰিকল্পনা কিা সম্পি অনু কূলন/পুনিােৰ্তন আৰু অেৰশষ্ট, েৰি আৱে, ৰ্াি

এ া সংৰক্ষপ্ত ৰবেিণ ৰিয়া উৰচৰ্।
 ৰবৰভি কােতযকলাপি বাৱব ভূ ৰমি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া, ভূ ৰম মাৰলকীস্বত্ব, ভূ ৰম অৰিগ্ৰহণি ৰস্থৰৰ্,

ইৰ্যাৰি।
 েৰি অিণযভূ ৰম জৰডৰ্ হহ ৰ্থাৱক, যৰ্ৱন্ত অিণয অনাপৰত্ত ৰস্থৰৰ্ি ৰবশি ৰবেিণ ( নীৰৰ্গৰ্

(পেতযায়-I) অনু ৱমািন প্ৰাপ্ত/ অৰন্তম (পেতযায়-II) অনু ৱমািন প্ৰাপ্ত/ অিণয অনাপৰত্ত
প্ৰসংস্কিণি অিীনৰ্ (পেতযায়-I)/ অিণয অনাপৰত্ত প্ৰসংস্কিণি অিীনৰ্ (পেতযায়-II)/ অিণয
অনাপৰত্ত আৱবিন এৰৰ্য়াও িাৰখল কৰিবকল বাকী আৱে)।
 গে ক া, েৰি হহৱে (প্ৰকল্পৱ াি বাৱব ক া গেি সংখযা (েৰি অিণযভূ ৰম জৰডৰ্ হহ

নাৰ্থাৱক); আৰু গে ক া ৰ্ৰ্থা বৃ ক্ষৱিাপণি ৰবশি ৰবেিণ।
 ৰবিযমান ভূ ৰম উপৱোগ প্ৰাৰূপ (কৃৰে, অনা-কৃৰে, অিণয, প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয় (CRZ বা

ICRZ ি অিীনস্থ এৱলকাৱক িৰি)), প্ৰকল্পয াি পৰিৰিিপিা অিণযসমূ হি পৰিৰিি মাজি
হ্ৰস্বৰ্ম িূ িত্ব, পাৰিৰস্থৰৰ্কভাৱে সংৱবিনশীল এৱলকাসমূ হ, প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয়সমূ হ (নিীি
HFL িপিা িূ িত্ব),

CRZ বা ICRZ। অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক এৱলকাি যক্ষত্ৰৰ্,

িাজপত্ৰি অৰিসূ চনাি এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ ৰিয়া উৰচৰ্।
 মানেশৰক্তি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াঃ (ৰনমতাণ / অৰিষ্ঠাপন / কােতযািম্ভ / প্ৰৰৰ্ষ্ঠা কালৱোোৰ্;

পৰিচালন কালৱোোৰ্; অৰৰ্ৰিক্তৰ্া / সমাৰপ্ত / ভাঙন কালৱোোৰ্) স্থায়ী/অস্থায়ী ৰনেু ৰক্ত;
মুঠ মানেশৰক্ত।
 প্ৰকল্প বযয়ঃ সাম্প্ৰৰৰ্ক মূ লয স্তিৰ্ প্ৰকল্পৱ াি মুঠ বযয় (লাখৰ্)।
 অনু ৱমািন আৰু ৰূপায়ণি বাৱব প্ৰস্তাৰেৰ্ সময়সূ চী।
 সু সািযৰ্াি আৱিখীয় উপস্থাপন ৰে EIA উৱেশয সম্পকতীয় ৰ্ৰ্থয ৰিব।
 খণ্ড-ৰনৰেতষ্ট ৰবশি ৰবেিণ অনু সাৱি প্ৰপত্ৰ-2.
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3

পৰিৱেশি বণতনা

 অিযয়নািীন এৱলকা, অেৰি, উপাংশ আৰু কমতপদ্ধৰৰ্ৱক িৰি হস্তৱক্ষপ-পূ বত অিযয়নি

পৰিৰি।
 পূ বত-প্ৰকল্প বা পূ বত-সম্প্ৰসািণ পাৰিৱেৰশক িৃ শযপ ি বণতনা অৰ্থতাৎ সংগ্ৰহ কিা হস্তৱক্ষপ-

পূ বত যড াি বণতনা।
 হস্তৱক্ষপ-পূ বত যড াি সািাংশ।
 আ াইৱবাি পাৰিৱেৰশক উপাংশি আিাি মানৰচত্ৰ

4

প্ৰৰ্যাৰশৰ্

 প্ৰকল্প অেস্থান, সম্ভােয িু ঘত না, প্ৰকল্প ৰডজাইন, প্ৰকল্প ৰনমতাণ, ৰনয়মীয়া পৰিচালন, চূ ডান্ত

সম্পূ ণত যহাো প্ৰকল্পি পুনিসংস্থাপনি বাৱব অনু সন্ধান কিা

পাৰিৱেৰশক

কােতযসমাৰপ্ত বা এ া

প্ৰভাে আৰু

পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি ৰবশি ৰবেিণ।

প্ৰশমনমূ লক
বযেস্থাসমূ হ

 অপৰশষ্ট পানীি বযেস্থাপনা (ৰনমতাণ / অৰিষ্ঠাপন / কােতযািম্ভ / প্ৰৰৰ্ষ্ঠা কালৱোোৰ্;

পৰিচালন কালৱোোৰ্; অৰৰ্ৰিক্তৰ্া / সমাৰপ্ত / ভাঙন কালৱোোৰ্) উৎসি প্ৰকাি; সৃ ৰষ্ট
যহাো অপৰশষ্ট পানীি পৰিমাণ; উপচাি সামৰ্থতয; উপচাি পদ্ধৰৰ্; এৰি ৰিয়া পানীি পৰিমাণ;
বজতনি িিণ; শূ নয বৰহঃস্ৰােি লক্ষযৰ্ উপনীৰ্ যহাো, েৰিৱহ প্ৰস্তাে কিা হহৱে;

 যগা া অপৰশষ্ট বযেস্থাপনা (ৰনমতাণ / অৰিষ্ঠাপন / কােতযািম্ভ / প্ৰৰৰ্ষ্ঠা কালৱোোৰ্;

পৰিচালন কালৱোোৰ্; অৰৰ্ৰিক্তৰ্া / সমাৰপ্ত / ভাঙন কালৱোোৰ্): প্ৰকাি বা উৎস; সৃ ৰষ্ট
যহাো যগা া অপৰশষ্টি পৰিমাণ; উপচাি সামৰ্থতয; উপচাি পদ্ধৰৰ্; পুনিােৰ্তন বা
পুনিবযেহািৰ্ উপচাি যহাো যগা া অপৰশষ্টি পৰিমাণ; বৰজতৰ্ যগা া অপৰশষ্টি পৰিমাণ;
বজতনি িিণ;
 ৰচনাক্ত কিা ৰবৰূপ প্ৰভােসমূ হ নূ যনৰ্ম কিা আৰু সন্তুৰলৰ্ কিাি বাৱব যলাো বযেস্থাসমূ হ।
 যসউজ যবল্ট ৰবকাশ পৰিকল্পনা

5

ৰবকল্পি ৰবৱিেণ

 প্ৰেু ৰক্ত আৰু ৰ্থলীি প্ৰশ্নৰ্ ৰবকল্পসমূ হ।

(প্ৰেু ৰক্ত আৰু

 প্ৰেু ৰক্তগৰ্ বযৰ্থতৰ্াি বাৱব নৰ্ুন আৰু অপিীৰক্ষৰ্ প্ৰেু ৰক্তি মূ লযাংকন।

ৰ্থলী)

 প্ৰৰৰ্ৱ া ৰবকল্পি বণতনা।
 প্ৰৰৰ্ৱ া ৰবকল্পি ৰবৰূপ প্ৰভােি সািাংশ
 প্ৰৰৰ্ৱ া ৰবকল্পি বাৱব প্ৰস্তাে কিা প্ৰশমনমূ লক বযেস্থা
 েু ৰক্তসংগৰ্কিণৱক িৰি ৰবকল্পি বােৰন।

6.

পাৰিৱেৰশক

 িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাি ৰবশি ৰবেিণ ে’ৰ্ ৰ্থাৰকব িাজহুো শুনানী, ৰ্ত্ত্বােিান, শুনানীি

ৰনিীক্ষণ

যপৌৱিাৰহৰ্যকিণ,

প্ৰকল্পৱ াি

পাৰিৱেৰশক

ৰিশৰ্

আপাৰ্ভাৱে

েু ৰক্তসংগৰ্

কােতযসূ চী

ৰহৰ্িািকসকলিপিা পিা যপাো ৰলৰখৰ্ সাঁহাৰি, িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাৰ্ উত্থাৰপৰ্ সমসযাসমূ হি
সমািানৰ্ প্ৰকল্প প্ৰস্তােকসকলি িায়বদ্ধৰ্া আৰু ৰ্াি বাৱব সময়সাৱপক্ষ কােতযআাঁচৰন
আৰু বাৱজ ৰ্থাৰকব সািণীি ৰূপৰ্।

121

7.

অৰৰ্ৰিক্ত
অিযয়ন

 ৰবপিাশংকা আৰু ৰবপিি ৰচনাক্তকিণ, মূ লযাংকন আৰু বযেস্থাপনা োক সহায় কৰিব

জৰুিীকালীন প্ৰস্তুৰৰ্ পৰিকল্পনা ৰ্ৰ্থা িু ৱেতাগ বযেস্থাপনা পৰিকল্পনাই।
 সামাৰজক প্ৰভাে মূ লযাংকন আৰু সামৰজক প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্াি মূ লযাংকন ৰ্ৰ্থা বযেস্থাপনা।
 পুনিসংস্থাপন আৰু পুনিবসৰৰ্ (R&R), েৰি ৰকবা আৱে: গাাঁেি সংখযা; পৰিয়ালি সংখযা;

PDFs (প্ৰকল্পিদ্বািা স্থানচুযৰ্ পৰিয়াল ি (সংখযা; PAFs (প্ৰকল্পিদ্বিা প্ৰভাোৰিৰ্ পৰিয়াল)
ি সংখযা; R&R ি বাৱব আবৰিৰ্ পুাঁৰজ; R&R ি ৰস্থৰৰ্ (সম্পূ ণত কিা হহৱে / চৰল আৱে
/ এৰৰ্য়াও আিম্ভ হ’বকল বাকী আৱে); কােতয পৰিকল্পনা, ৰূপায়ণ সময়সূ চী, বাৱজ ি
বযেস্থা, ইৰ্যাৰি.
 CRZ বা ICRZ ৰ্ অেৰস্থৰ্ প্ৰকল্পি যক্ষত্ৰৰ্, প্ৰপত্ৰ-2 ৰ্ ৰিহা ৰিয়া মৱৰ্ ৰবশি ৰবেিণ।

8.

প্ৰকল্পি

 যভৌৰৰ্ক অেগাাঁৰ্থৰনি উিৰৰ্

উপকাি

 সামাৰজক অেগাাঁৰ্থৰনি উিৰৰ্
 যকাম্পানীি পাৰিৱেৰশক িাৰয়ত্ব (CER) – িাজহুো মন্ত্ৰ্ণাৰ্ বা সামাৰজক প্ৰৱয়াজন

মূ লযাংকনৰ্ উত্থাৰপৰ্ ৰবেয়ি ওপিৰ্ ৰভৰত্ত কৰি CER ি অিীনৰ্ প্ৰস্তাৰেৰ্ কােতযকলাপ,
সময়সাৱপক্ষ কােতয পৰিকল্পনা, বাৱজ ি বযেস্থা।
 কমতসংস্থানি সম্ভােনীয়ৰ্া- িক্ষ, অিত-িক্ষ আৰু অিক্ষ
 আন মূ ৰ্ত উপকাি

9.

পাৰিৱেৰশক বযয় েৰি সম্ভােয সামুিাৰয়ক বা পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি অনু সন্ধান পেতযায়ৰ্ পিামশত ৰিয়া হয়।
ৰবৱিেণ

10.

EMP

 এই কৰ্থা সু ৰনৰশ্চৰ্ কিাকক প্ৰশাসৰনক ৰিশৱবািি বণতনা োৱৰ্ EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন/EMP

অনু ৱমািনি পােৰ্ প্ৰশমনমূ লক বযেস্থাসমূ হ ৰূপায়ণ কিা হহৱে আৰু যসইৱবািি
কােতযকাৰিৰ্া ৰনিীক্ষণ কিা হহৱে।
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 যজযষ্ঠ বযেস্থাপনাই েৰ্থােৰ্থভাৱে অনু ৱমািন ৰিয়া যকাম্পানীি ‘পাৰিৱেৰশক নীৰৰ্’
 পৰিৱেশ বযেস্থাপনা ৰবভাগ/ৱকােি সাংগঠৰনক সংিচনা
 অনানু পালন/অৰৰ্ক্ৰমণ, েৰি আৱে যসইৱবাি সিালক মণ্ডলীক ৰিপ’ ত কিাি কােতযপদ্ধৰৰ্,

সমৱয় সমৱয় এৱন ৰিপ’ৰ তঙ কৰি ৰ্থকা, আৰু অনু পালন নকিা বা আংৰশক অনু পালনি
ঘ নাৱবাি বন্ধ কিাি বাৱব মানক পৰিচালনাত্মক কােতযপদ্ধৰৰ্, েৰি আৱে।
11

সািাংশ আৰু

 প্ৰকল্প বণতনা

উপসংহাি

 Pre-প্ৰকল্প বা pre-সম্প্ৰসািণ িৃ শযপ (হস্তৱক্ষপ-পূ বত িৃ শযপ )

(ই গঠন কৰিব

 প্ৰৰ্যাৰশৰ্ পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে

EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি
সািংশ আৰু

 প্ৰশমনমূ লক বযেস্থা

ইয়াক কােতযবাহী

 পাৰিৱেৰশক ৰনিীক্ষণ কােতযসূ চী

সািাংশি বাৱবও

 অৰৰ্ৰিক্ত অিযয়ন

বযেহাি কৰিব
পিা োয়)

 প্ৰকল্পি উপকাি/ৰহৰ্াৰিকাি
 পাৰিৱেৰশক বযেস্থাপনা পৰিকল্পনা
 প্ৰকল্পি ৰূপায়ণি বাৱব সামৰগ্ৰক েু ৰক্তেু ক্তৰ্া
 ৰবৰূপ প্ৰভাে যকৱনকক প্ৰশৰমৰ্ কিা হহৱে ৰ্াি বযাখযা

12.

কামৰ্
লৱগাো
পিামশতিাৰ্া
ি
সিৰিকিণ

 কামৰ্ লৱগাো অৰিকৃৰ্ EIA পিামশতিাৰ্া সংগঠনি নাম আৰু যৰ্ওাঁৱলাকি সংৰক্ষপ্ত

জীেনবৃ ত্ত আৰু যৰ্ওাঁৱলাৱক আগবৱ়িাো পিামশতি প্ৰকৃৰৰ্।
 আৰিকাৰিক মানযৰ্াি ৰবশি ৰবেিণ
 EIA প্ৰস্তুৰ্কিণৰ্ জৰডৰ্ EIA সমিয়ক আৰু কােতয সম্পকতীয় যক্ষত্ৰ ৰবৱশেজ্ঞ(সকল)ি

ৰবশি ৰবেিণ
 পৰিৰশষ্ট-XIII অনু সাৱি EIA প্ৰস্তুৰ্কিণৰ্ জৰডৰ্ EIA সমিয়ক আৰু কােতয সম্পকতীয়

যক্ষত্ৰ ৰবৱশেজ্ঞ(সকল)ি যঘােণা।
য াকাঃ
1)

আ াইৱবাি নৰৰ্থ েৰ্থােৰ্থভাৱে সূ চীবদ্ধ কিা উৰচৰ্ আৰু পৃষ্ঠা সংখযা ৰিয়া উৰচৰ্।

2)

যড া সংগ্ৰহি অেৰি/ৰ্াৰিখ স্পষ্টভাৱে উৱল্লখ কিা উৰচৰ্।

3)

আিৰলক ভাোৰ্ ৰ্থকা আ াইৱবাি সামগ্ৰীি প্ৰমাণীকৃৰ্ ইংিাজী অনু বাি ৰিয়া উৰচৰ্।

পৰিৰশষ্ট-XI
(িফা 13 আৰু 16 চাওক)
পাৰিৱেৰশক বযেস্থাপনা প্ৰৰৰ্ৱবিনি জাৰৰ্বাচক সংিচনা
ক্ৰ.

EIA সংিচনা

ৰবেয়বস্তু

123

1.

পৰিৰচৰৰ্

 এই প্ৰৰৰ্ৱবিনি উৱেশয
 প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি ৰবশি ৰবেিণঃ প্ৰকল্পি নাম; যকাম্পানী / সংগঠনি নাম; পঞ্জীভুক্ত ৰঠকনা;

যকাম্পানীি হবি ৰস্থৰৰ্; যেৌৰ্থ উিযম, েৰি আৱে; ইৰ্যাৰি।
 প্ৰকল্পি অেস্থানঃ প্ল / জিীপ / খেিা সংখযা; গাাঁও; মহকুমা; ৰজলা; িাজয; ৰপন যকাড;

পৰিবদ্ধ অক্ষাংশ-উত্তি (পিা আৰু হল); পৰিবদ্ধ িাৰঘমাংশ- পূ ব (পিা আৰু হল); ভািৰ্ীয়
জিীপ ৰবভাগি ’প’ িী নম্বি সংখযা; ’প’ িী ি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; AMSL িপিা সবতাৰিক
উচ্চৰ্া; যকএমএল ফাইলি প্ৰৰৰ্ৰলৰপ; অিযয়নািীন এৱলকাি ৰভৰ্িৰ্ প্ৰকল্পি সীমািপিা
ৰনক েৰ্তী উচ্চৰ্ম বানপানী স্তিি (HFL) িূ িত্ব; ভূ ৰমকম্পনীয় মণ্ডল; ৰনক েৰ্তী যিলৱে
যষ্টেন; ৰনক েৰ্তী যিলৱে যষ্টেনিপিা িূ িত্ব (ৰক.ৰম.ৰ্)

124

;ৰনক েৰ্তী ৰবমান বন্দি; ৰনক েৰ্তী ৰবমান বন্দিিপিা িূ িত্ব; ৰনক েৰ্তী নগি/চহি/ৰজলা
সিি ঠাই (ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়ক); ৰনক েৰ্তী নগি/চহি/ৰজলা সিি ঠাইিপিা িূ িত্ব
((ৰক.ৰম.ৰ্); গাাঁও পিায়ৰ্, ৰজলা পৰিেি, যপৌি ৰনগম, স্থানীয় ৰনকায় (ৰপন যকাড আৰু
য ৰলৱফান নম্বিি হসৱৰ্ সম্পূ ণত ডাক ৰঠকনা)
 মানৰচত্ৰ ৰে যিখুোয় সািািণ অেস্থান, ৰনৰেতষ্ট অেস্থান, প্ৰকল্প সীমা আৰু প্ৰকল্প ৰ্থলীি

অৰভনযাস।
 প্ৰকল্পয াি প্ৰকৃৰৰ্, আকাি, যশ্ৰণীি সংৰক্ষপ্ত ৰবেিণঃ অনু সূচীি স্বৰ্ন্ত্ৰ্ বস্তু সংখযা।
 পাৰিৱেৰশক, সামাৰজক আৰু ৰবত্তীয় ৰিশিপিা যিশ আৰু অিলৱ াি বাৱব প্ৰকল্পৱ াি

গুৰুত্ব।
 আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন / সন্মৰৰ্ৱক িৰি প্ৰকল্পয াি সংৰক্ষপ্ত ইৰৰ্হাস

2.

প্ৰকল্প বণতনা

 প্ৰকল্পয াি প্ৰকাি
 প্ৰকল্পয াি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া
 প্ৰকল্পয ািদ্বািা আৰু প্ৰকল্পয াি বাৱব সহায়ক কােতযকলাপযবাি িৰি পৰিচালনি আকাি

আৰু পৰিমাণ।
 প্ৰকল্প অৰভনযাস, প্ৰকল্পয াি উপাংশ ইৰ্যাৰি যিখুওো এ া আৱিখীয় নিা/ এখন প্ৰবাহ

সংৰচত্ৰৱক িৰি প্ৰেু ৰক্ত আৰু প্ৰৰক্ৰয়াি বণতনা ৰিয়া উৰচৰ্।
 আনু মাৰনক পৰিমাণি হসৱৰ্ যকাঁচামাল, সম্ভােয উৎস, ৰবত্তীয় উৎপািসমূ হি ৰবপণন এৱলকা,

যকাঁচামাল আৰু হৰ্য়ািী উৎপািি পৰিবহণি িিণ।
 প্ৰকল্পয াৰ্ পৰিকল্পনা কিা সম্পি অনু কূলন/পুনিােৰ্তন আৰু অেৰশষ্ট, েৰি আৱে, ৰ্াি

এ া সংৰক্ষপ্ত ৰবেিণ ৰিয়া উৰচৰ্।
 পানীি উৎসি লভযৰ্া, শৰক্ত/ ৰবিু যৰ্ি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া আৰু উৎস ৰিয়া উৰচৰ্।
 ৰবৰভি কােতযকলাপি বাৱব ভূ ৰম প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া, ভূ ৰম মাৰলকীস্বত্ব, ভূ ৰম অৰিগ্ৰহণি ৰস্থৰৰ্,

ইৰ্যাৰি।
 সৃ ৰষ্ট হ’ব বুৰল িািণা কিা অপৰশষ্টি (ৰ্িল আৰু যগা া) পৰিমাণ আৰু ৰসৰবলাকি

বযেস্থাপনা/বজতনি বাৱব আাঁচৰন।
 সু সািযৰ্াি আৱিখীয় উপস্থাপন ৰে EIA উৱেশয সম্পকতীয় ৰ্ৰ্থয ৰিব।
 অনু ৱমািন আৰু কােতযৰূপায়ণি বাৱব প্ৰস্তাৰেৰ্ সময়সূ চী

3

প্ৰস্তাৰেৰ্

 প্ৰকল্পয াি বাৱব প্ৰৰ্যাৰশৰ্ পাৰিৱেৰশক প্ৰভােি ৰবশি ৰবেিণ

প্ৰশমনমূ ল

 যসউজ যবল্ট ৰবকাশ পৰিকল্পনাসৰহৱৰ্ প্ৰশমনমূ লক বযেস্থা

ক বযেস্থা
4.

পাৰিৱেৰশক

 প্ৰশমনমূ লক বযেস্থাসমূ হি ৰনিীক্ষণি কাৰিকিী ৰিশসমূ হ (ইয়াি ৰভৰ্িৰ্ পৱি যজাখ-

ৰনিীক্ষণ

মাখি কমতপদ্ধৰৰ্, সঘনৰ্া, অেস্থান, যড া ৰবৱিেণ, ৰিপ’ৰ তং সময়সূ চী, জৰুিীকালীন

কােতযসূ চী

প্ৰৰক্ৰয়া, ৰবস্তৃৰ্ বাৱজ আৰু সংগ্ৰহ সময়সূ চী)
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5.

প্ৰকল্পি

 যকাম্পানীি পাৰিৱেৰশক িাৰয়ত্ব – CER ি অিীনৰ্ প্ৰস্তাৰেৰ্ কােতযকলাপ

উপকাি

 কমতসংস্থানি সম্ভােনীয়ৰ্া- িক্ষ, অিত-িক্ষ আৰু অিক্ষ
 আন মূ ৰ্ত উপকাি

পৰিৰশষ্ট-XII
(িফা 11 চাওক)
পূ ব-ত সু সািযৰ্া প্ৰৰৰ্ৱবিন নৰৰ্থি জাৰৰ্বাচক সংিচনা
ক্ৰ.

PFR সংিচনা

1.

কােতযবাহী
সািাংশ

ৰবেয়বস্তু
 এইৱবাি ৰবেয়ৰ্ সংৰক্ষপ্ত সািাংশ, প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি ৰবশি ৰবেিণ,

প্ৰকল্পয াি অেস্থান, প্ৰকল্পয াি সংৰক্ষপ্ত ইৰৰ্হাস ে’ৰ্ ৰ্থাৰকব, সম্প্ৰসািণ /
আিু ৰনকীকিণ / উৎপাি ৰমশ্ৰণৰ্ যহাো পৰিেৰ্তন / প্ৰৰক্ৰয়াৰ্ যহাো
পৰিেৰ্তনি যক্ষত্ৰৰ্ আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন / সন্মৰৰ্; পৰিচালনি
আকাি আৰু পৰিমাণ; প্ৰেু ৰক্ত আৰু প্ৰৰক্ৰয়া বণতনা; যকাঁচামালি
প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া; পানী আৰু ৰবিু যৰ্ি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া; প্ৰকল্প অেস্থানি
পাৰিৱেৰশক সংৱবিনশীলৰ্া; পাৰিৱেৰশক প্ৰভাে মূ লযাংকন; প্ৰশমনমূ লক
বযেস্থাসমূ হ; ৰনিীক্ষণ; ইৰ্যাৰি।

2.

প্ৰকল্পয াি
পৰিৰচৰৰ্/ পৃষ্ঠভূ ৰমি
ৰ্ৰ্থয

 প্ৰকল্প আৰু প্ৰকল্প প্ৰস্তােকি পৰিৰচৰৰ্। খনন প্ৰকল্পি যক্ষত্ৰৰ্, খনন

লীজ/ অৰভপ্ৰায় পত্ৰি এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ ৰিয়া উৰচৰ্।
 প্ৰকল্পয াি প্ৰকৃৰৰ্ সম্পকতীয় সংৰক্ষপ্ত বণতনা।
 প্ৰকল্পয াি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া আৰু যিশি আৰু/বা অিলৱ াি বাৱব ইয়াি

গুৰুত্ব।
 চাৰহিা-ৱোগান বযেিান।
 আমিাৰন বনাম ৰ্থলু ো উৎপািন।
 িপ্তাৰনি সম্ভােনীয়ৰ্া
 ঘৰুো/ িপ্তাৰন বজািসমূ হ
 প্ৰকল্পয াি বাৱব সৃ ৰষ্ট যহাো (প্ৰৰ্যক্ষ আৰু পৱিাক্ষ কমতসংস্থান
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3

প্ৰকল্পয াি বণতনা

 আন্তঃসংৱোৰজৰ্ আৰু েৰি আৱে পিস্পি ৰনভতিশীল প্ৰকল্পসমূ হৱক িৰি

প্ৰকল্পি প্ৰকাি।
 অেস্থান (সািািণ অেস্থান, ৰনৰেতষ্ট অেস্থান, আৰু প্ৰকল্পি সীমা ৰ্ৰ্থা প্ৰকল্প

ৰ্থলীি অৰভনযাস যিখুওো মানৰচত্ৰ) স্থানাংকি হসৱৰ্।
 হবকৰল্পক ৰ্থলীসমূ হি ৰবশি ৰবেিণ আৰু প্ৰস্তাৰেৰ্ ৰ্থলীয া বােৰন কিাি

ৰভৰত্ত, ৰবৱশেকক এই যক্ষত্ৰৰ্ ৰবৱবচনাি অিীনকল অহা পাৰিৱেৰশক ৰিশৱ াি
ওপিৰ্ আৱলাকপাৰ্ কিা উৰচৰ্।
 পৰিচালনি আকাি বা পৰিমাণ
 প্ৰৰক্ৰয়াি ৰবশি ৰবেিণি হসৱৰ্ প্ৰকল্পি বণতনা (এ া আৱিখীয় নিা/ প্ৰকল্প

অৰভনযাস, প্ৰকল্পয াি উপাংশ ইৰ্যাৰি যিখুওো এখন প্ৰবাহ সংৰচত্ৰ ৰিয়া
উৰচৰ্)।
 আনু মাৰনক পৰিমাণি হসৱৰ্ যকাঁচামাল, সম্ভােয উৎস, ৰবত্তীয় উৎপািসমূ হি

ৰবপণন এৱলকা, যকাঁচামাল আৰু হৰ্য়ািী উৎপািি পৰিবহণি িিণ।
 প্ৰকল্পয াৰ্ পৰিকল্পনা কিা সম্পি অনু কূলন/পুনিােৰ্তন আৰু

অেৰশষ্ট,

েৰি আৱে, ৰ্াি এ া সংৰক্ষপ্ত ৰবেিণ ৰিয়া উৰচৰ্।
 পানীি উৎসি লভযৰ্া, শৰক্ত/ ৰবিু যৰ্ি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া আৰু উৎস ৰিয়া

উৰচৰ্।
 সৃ ৰষ্ট হ’ব বুৰল িািণা কিা অপৰশষ্টি (ৰ্িল আৰু যগা া) পৰিমাণ আৰু

ৰসৰবলাকি বযেস্থাপনা/বজতনি বাৱব আাঁচৰন।
 সু সািযৰ্াি আৱিখীয় উপস্থাপন ৰে EIA উৱেশয সম্পকতীয় ৰ্ৰ্থয ৰিব।
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4

ৰ্থলী ৰবৱিেণ

 সংৱোগসািযৰ্া।
 ভূ ৰমি প্ৰাৰূপ, ভূ ৰম উপৱোগ আৰু ভূ ৰম মাৰলকীস্বত্ব।
 স্থলাকৃৰৰ্ (মানৰচত্ৰি হসৱৰ্)।
 ৰবিযমান ভূ ৰম উপৱোগ প্ৰাৰূপ (কৃৰে, অনা-কৃৰে, অিণয, প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয়

(CRZ বা ICRZ ি অিীনস্থ এৱলকাৱক িৰি)), প্ৰকল্পয াি পৰিৰিিপিা
অিণযসমূ হি পৰিৰিি মাজি হ্ৰস্বৰ্ম িূ িত্ব, পাৰিৰস্থৰৰ্কভাৱে সংৱবিনশীল
এৱলকাসমূ হ, প্ৰাকৃৰৰ্ক জলাশয়সমূ হ (নিীি HFL িপিা িূ িত্ব),

CRZ

বা ICRZ। অৰিসূ চনাবদ্ধ ঔৱিযাৰগক এৱলকাি যক্ষত্ৰৰ্, িাজপত্ৰি অৰিসূ চনাি
এ া প্ৰৰৰ্ৰলৰপ ৰিয়া উৰচৰ্।
 ৰবিযমান বুৰনয়ািী সা-সু ৰবিা।
 মাৰ ি যশ্ৰণীৰবভাজন।
 ৰদ্বৰ্ীয়ক উৎসসমূ হিপিা যপাো জলবায়ু েীয় যড া।
 লভয সামাৰজক বুৰনয়ািী সা-সু ৰবিা।

5

পৰিকল্পনাি সািাংশ

 পৰিকল্পনাি অেিািণা (উৱিযাগসমূ হ, সু ৰবিাসমূ হ, পৰিবহণ ইৰ্যাৰিি

প্ৰকাি) নগি আৰু যিশ।
 জনসংখযাি প্ৰৱক্ষপণ
 ভূ ৰম উপৱোগি পৰিকল্পনা (যসউজ যবল্টি হসৱৰ্ যবৱলৱগ যবৱলৱগ)
 অেগাাঁৰ্থৰন চাৰহিাি মূ লযাংকন (যভৌৰৰ্ক আৰু সামাৰজক)।
 সু খ-সু ৰবিাসমূ হ/ সু ৰবিাসমূ হ

6.

প্ৰস্তাৰেৰ্

 ঔৱিযাৰগক এৱলকা (প্ৰসংস্কিণ এৱলকা)।

Infrastructu

 আবাৰসক এৱলকা (অনা- প্ৰসংস্কিণ এৱলকা)।

re

 যসউজ যবল্ট।
 সামাৰজক অেগাাঁৰ্থৰন।
 সংৱোগসািযৰ্া (োৰ্ায়ৰ্ আৰু পৰিবহণ পৰ্থ/ যিল, যমৱো, জলপৰ্থ,

ইৰ্যাৰি)।
 যখাো পানীি বযেস্থাপনা।
 ঔৱিযাৰগক অপৰশষ্ট বযেস্থাপনা।
 যগা া অপৰশষ্ট বযেস্থাপনা।
 ৰবিু যৰ্ি প্ৰৱয়াজনীয়ৰ্া আৰু যোগান/ উৎস

7.

পুনিসংস্থাপন আৰু

 ঘিিপিা যবিখল যহাো, ভূ ৰমিপিা যবিখল যহাো, ভূ ৰমহীন শ্ৰৰমকসকলৱক

পুনিবসৰৰ্ (R&R)

িৰি এই প্ৰকল্পিদ্বািা আক্ৰান্ত যলাকসকলি সন্দভতৰ্ অৰভৱোৰজৰ্

পৰিকল্পনা

কৰিবলগীয়া (যকন্দ্ৰীয়/িাৰজযক) নীৰৰ্ (এ া সংৰক্ষপ্ত ৰূপৱিখা ৰিব লাৰগব)
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8.

প্ৰকল্পি সময়সূ চী

 ৰনমতাণি সম্ভােয ৰ্াৰিখ আৰু আিম্ভৰণ আৰু সমাৰপ্তি সম্ভােয ৰ্াৰিখ

আৰু আনু মাৰনক বযয়

(প্ৰকল্পৱ াি সময়সূ চী ৰিয়া উৰচৰ্)
 প্ৰকল্পৱ াি অৰ্থতকনৰৰ্ক বযেহােতযৰ্াি এ া ৰবৱিেণসৰহৱৰ্ আনু মাৰনক প্ৰকল্প

বযয়।
10.

প্ৰস্তােি

 ৰবত্তীয় আৰু সামাৰজক ৰহৰ্াৰিকাি ৰবৱশেকক েৰি আৱে জনজাৰ্ীয়

ৰবৱিেণ(চূ ডান্ত

যলাকসকলৱক িৰি এৱলকাৱ াি স্থানীয় যলাকি ৰহৰ্াৰিকাি

অনু ৱমািনােলী)

পৰিৰশষ্ট-XIII
অৰিকৃৰ্ EIA পিামশতিাৰ্া সংগঠনি সিৰিকিণি বাৱব প্ৰাৰূপ
1. অৰিকৃৰ্ পিামশতিাৰ্া সংগঠনি নামঃ
2. অৰিকৃৰ্ পিামশতিাৰ্া সংগঠনি ৰঠকনাঃ
3. আৰিকাৰিক মানযৰ্া সংখযাঃ
4. আৰিকাৰিক মানযৰ্াি খণ্ড
5. আৰিকাৰিক মানযৰ্াি যশ্ৰণী (যশ্ৰণী A ি বাৱব যোগয / যশ্ৰণী B ি বাৱব যোগয)
6. আৰিকাৰিক মানযৰ্াি মানযৰ্াকাল (ৰে ৰ্াৰিখকলৱক আৰিকাৰিক মানযৰ্া মানয হহ ৰ্থাৰকব):
7. EIA সমিয়কি নামঃ
8. EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি বাৱব জৰডৰ্ হহ ৰ্থকাি অেৰিঃ
9. EIA সমিয়কি স্বাক্ষি আৰু ৰ্াৰিখঃ
10. EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনৰ্ জৰডৰ্ হহ ৰ্থকা কােতয সম্পকতীয় যক্ষত্ৰ ৰবৱশেজ্ঞসকলি ৰবশি ৰবেিণঃ

ক্ৰ.

কােতয সম্পকতীয় যক্ষত্ৰ

FAE ি নাম

FAE ি পিামশত/জৰডৰ্কিণ (EIA স্বাক্ষি
প্ৰৰৰ্ৱবিনি
সন্দভত)

1

বায়ু প্ৰিূ েণ ৰনিীক্ষণ, প্ৰৰৰ্ৱিাি
আৰু ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ

2

বৰ্ি ৰবজ্ঞান, বায়ু ি গুণমান মৱডৰলং
আৰু ভৰেেযদ্বাণী

3

জল প্ৰিূ েণ ৰনিীক্ষণ, প্ৰৰৰ্ৱিাি
আৰু ৰনয়ন্ত্ৰ্ণ

4

পৰিৰস্থৰৰ্ৰ্ন্ত্ৰ্ আৰু জীেৰবৰবিৰ্া

5

অপশব্দ আৰু কম্পন

6

আৰ্থত-সামাৰজক অিযয়ন

7

জলৰবজ্ঞান, ভূ -জল আৰু জল
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হসৱৰ্

পিস্পি আৰু
ৰ্াৰিখ

সংিক্ষণ
8

ভূ ৰবজ্ঞান

9

ভূ ৰম সংিক্ষণ

10

ভূ ৰম উপৱোগ

11

ৰবপিাশংকাি মূ লযাংকন আৰু ৰবপি
বযেস্থাপনা

12

অনযানয (ৰনৰেতষ্ট কৰি ৰিয়ক)

অৰিকৃৰ্ EIA পিামশতিাৰ্া সংগঠনি মুিৈীৱয় কিা যঘােণাঃ
মই,----------------------------, ইয়ািদ্বািা, ৰনৰশ্চৰ্ কৰিৱো যে উপেু তযক্ত ৰবৱশেজ্ঞসকৱল M/s--------------------------ি-----------------------------------ৰশৱিানামৰবৰশষ্ট প্ৰকল্পি EIA প্ৰৰৰ্ৱবিন প্ৰস্তুৰ্ কৰিৰেল। মই লগৱৰ্ এইৱ াও
ৰনৰশ্চৰ্ কৰিৱে যে এই ৰববৃ ৰৰ্ৰ্ উৱল্লখ কিা ৰেৱকাৱনা ৰবভ্ৰাৰন্তকি ৰ্ৰ্থযি বাৱব মই সম্পূ ণতৰূৱপ জবাবৰিৰহ হ’ম।
স্বাক্ষি আৰু ৰ্াৰিখঃ
নাম:
পিমেতযািা:
অৰিকৃৰ্ EIA পিামশতিাৰ্া সংগঠনি নাম

পৰিৰশষ্ট-XIV
আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু ৱমািন বা আগৰ্ীয়া পাৰিৱেৰশক অনু মৰৰ্ি বাৱব কিা আৱবিনসমূ হি প্ৰসংস্কিণি আৱিখীয়
উপস্থাপন
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PARIVESH ৰ্ কিা আৱবিন

SEIAA বা UTEIAA:
যশ্ৰণী ‘B1’ (সািািণ
চৰ্তােলী নাখাৱ ); আৰু
যশ্ৰণী ‘B2’ ি সম্পকতৰ্
প্ৰস্তাে

মন্ত্ৰ্যালয়ঃ যশ্ৰণী ‘A’; আৰু
যশ্ৰণী ‘B1’ ি সম্পকতৰ্
প্ৰস্তাে (সািািণ চৰ্তােলী
খাৱ )

ৰবৱশেজ্ঞ সমীক্ষা
কৰম ী
সমীক্ষা আৰু
অনু ৱমািন
আগৰ্ীয়া-EC জাৰি
কিাি ৰবেৱয় মন্ত্ৰ্যালৱয়
ৰসদ্ধান্ত ল’ব

SEAC বা UTEAC: যশ্ৰণী ‘B1’
(সািািণ চৰ্তােলী নাখাৱ ); আৰু
যশ্ৰণী ‘B2’ প্ৰকল্পসমূ হ সম্পকতীয়
প্ৰস্তােসমূ হ ৰেৱবাি অনু সূচীৰ্
ৰনিতািণ কৰি ৰিয়া মৱৰ্ সমীক্ষা
কৰম ীি ৰবৱবচনাৱৰ্থত যপ্ৰিণ
কৰিবলগীয়া হয়
সমীক্ষা আৰু
অনু ৱমািন

DEAC: 2 যহক্টিৰ্কক অৰিক আৰু 5
যহক্টি পেতযন্ত খনন লীজ এৱলকাি
হসৱৰ্ ‘যগৌণ খৰনজ পিাৰ্থতি’ খনন
সম্পকতীয় প্ৰস্তােসমূ হ
SEIAA/UTEIAA িদ্বািা
অনলাইন ম’ডৰ্ আৱবিন
গ্ৰহণঃ যশ্ৰণী ‘B2’
প্ৰকল্পসমূ হি বাৱব
আগৰ্ীয়া-EP জাৰি কিাি
ৰবেৱয় ৰসদ্ধান্ত ল’ব

SEIAA বা UTEIAA এ
আগৰ্ীয়া-EC জাৰি কিাি
ৰবেৱয় ৰসদ্ধান্ত ল’ব

`
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সমীক্ষা আৰু
অনু ৱমািন

পৰিৰশষ্ট-XV
উল্লংঘনি ঘ নাৱবািি হসৱৰ্ যমাকাৰবলা কিাি আৱিখীয় উপস্থাপন
উল্লংঘনি সংজ্ঞান
(প্ৰকল্প প্ৰস্তােৱক স্বৱপ্ৰিণাৱি কিা আৱবিন/
প্ৰাৰিকিণসমূ ৱহ কিা ৰিপ' ত
EAC/SEAC/UTEAC এ এই কৰ্থা মূ লযাংকন কৰিবকল কিা সমীক্ষা যে প্ৰকল্পৱ া ৰনমতাণ কিা হহৱে বা
সম্পি কিা হহৱে এৱন এ া ৰ্থলীৰ্ ৰেৱ া সাম্প্ৰৰৰ্ক আইনসমূ হি অিীনৰ্ অনু মৰৰ্ৱোগয বা এৱনভাৱে
সম্প্ৰসািণি কাম কিা হহৱে ৰেৱ া পেতযাপ্ত পাৰিৱেৰশক সু িক্ষাকেচসৰহৱৰ্ পাৰিৱেৰশক ৰনয়মােলীি
অনু পালন কৰি বহনক্ষমভাৱে চলাই ৰনব পিা োয়।

EPA ি িািা 19 ি অিীনৰ্
কােতযবযেস্থা ল’বকল িাজয
চিকাি/SPCB ক অনু ৱিাি

EPA ি িািা 19 ি
অিীনৰ্ িাজয
চিকাি/SPCB িদ্বািা
কােতযবযেস্থাি আিম্ভৰণ

েৰি মূ লযাংকন হয়

েৰি মূ লযাংকন হয়

‘ইৰৰ্বাচক’

‘যনৰৰ্বাচক’

মানক ToR ি ওপিৰি ৰহচাৱপ
ক্ষৰৰ্ি মূ লযাংকন আৰু আন
ৰবেয়ৱবািি (েৰি প্ৰৱয়াজন হয়)
বাৱব ৰনৰেতষ্ট ToR

1. প্ৰকল্পৱ া বন্ধ কিাি
অনু ৱমািন ৰিয়া হ’ব
2. প্ৰৰৰ্কািি বাৱব ৰিয়া
ৰনৱিতশৱক িৰি আইনি
অিীনৰ্ যলাো আন বযেস্থা

ক্ষৰৰ্ মূ লযাংকন আৰু CPCB এ
জাৰি কিা মানিণ্ড অনু সাৱি
প্ৰৰৰ্কাি পৰিকল্পনাৱক িৰি
EIA প্ৰৰৰ্ৱবিনি প্ৰস্তুৰৰ্

পৰিৱেশ (সু িক্ষা)
অৰিৰনয়ম, 1986 ি
অিীনৰ্ িাজয চিকাি বা
UT প্ৰশাসন বা SPCB বা
UTPCC িদ্বািা
কােতযবযেস্থাি আিম্ভৰণ

এই অৰিসূ চনাি পৰিৱচ্ছি 14
ি বযেস্থােলী অনু সাৱি িাজহুো
মন্ত্ৰ্ণা

এই অৰিসূ চনাি পৰিৱচ্ছি 15
ি বযেস্থােলী অনু সাৱি
EAC/SEAC/UTEAC িদ্বািা
সমীক্ষা

প্ৰৰৰ্কাি পৰিকল্পনাি বাৱব
যবংক যগিাৰি

উল্লংঘন প্ৰকল্পি বাৱব EC ি
প্ৰিান বা অগ্ৰাহযকিণ
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অগ্ৰাহযকিণি
যক্ষত্ৰৰ্

